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Lasse liten.

Det var en gång en gosse, som hette Lars, och
efter hän var så liten, kallades hän Lasse liten. Hän
var en tapper kari; hän reste kring hela världen i en
ärtskidsbåt.

Det var om sommaren, när ärtskidorna växte gröna
och långa i trädgården. Lasse liten kröp in i ärtlandet
på gången mellan bänkarna, där ärtstänglarna växte
honom högt över mössan, och bröt sjutton Stora skidor,
de största och rakasta hän kunde önska sig. Lasse
liten tänkte kanhända, att ingen såg honom, och det
var dumt, ty Guds öga ser överallt.

Då kom trädgårdsmästaren gående med sin bössa
på axeln och hörde någonting prassla i ärtlandet.
,Jag tror det är sparvar", ropade hän. „Kas, kas!" men
inga sparvar flögo, ty Lasse liten hade inga vingar, bara
två små ben.

„Vänta, nu skall jag ladda min bössa och skjuta
sparvarna", sade trädgårdsmästaren.

Då blev Lasse liten rädd och kröp fram ur gången.
„Förlåt mig, käre trädgårdsmästare", sade hän; „jag ville
söka mig några vackra båtar."

„Det må vara för denna gång“, sade trädgårds-
mästaren. „Men en annan gång måste Lasse liten be-
gära lov att söka fartyg i ärtlandet."

„Det skall jag göra", svarade Lasse, och så bar
det av tili stranden. Där rispade hän upp sinä ärtskidor
med en knappnål, spjälkade dem ordentligt och bröt
små stickor tili roddarbänkar. Sedän tog hän ärterna,
som värit i skidorna, och lade dem tili last i båtarna.
Somliga skidor gingo sönder, somliga blevo hela; och
när alla voro färdiga, hade Lasse liten tolv båtar. Men
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det skulle ej vara båtar, det skulle vara krigsfartyg.
Hän hade tre linjeskepp, tre fregatter, tre briggar och
tre skonertar. Det största linjeskeppet hette Herkules;
den minsta skonerten hette Loppan. Lasse liten hade
alla tolv i vattnet, och de flöto så präktigt, att Inga
Stora skepp dansat stoltare över havets böljor.

Nu skulle skeppen resa kring världen. Den Stora
holmen där borta var Asien; den Stora stenen var Afrika;
den lilla holmen var Araerika; de små stenarna voro
Polynesien, och stranden, där skeppen seglade ut, var
Europa. Hela flottan reste ut och flöt långt bort tili
världsdelarna. Linjeskeppen seglade raka vägen tili
Asien; fregatterna reste tili Afrika, briggarna tili Amerika
och skonertarna tili Polynesien. Men Lasse liten stod
kvar i Europa och kastade småstenar ut i världshavet.

Då fanns vid stranden av Europa en riktig båt,
pappas egen, yackra, vitmålade båt, och Lasse liten
klev i båten. Ärtskidsbåtarna hade hunnit så långt, att
de knappt mera syntes som små grässtrån ute på oce-
anen. Lasse liten fick lust att själv resa ut tili världs-
delarna. Det hade väl pappa och mamma förbjudit,
men Lasse liten kom icke ihåg det. Jag skall ro ett
litet, litet stycke ut, tänkte hän. Jag skall taga fast
skeppet Herkules närä Asiens kust, och sedän ror jag
hem tili Europa igen.

Lasse liten ruskade på tåget, varmed båten var
fastbunden, och det var märkvärdigt, att tåget lossnade.
Kitsch, ratsch, kari är kari, och så sköt Lasse liten ut
båten.

Nu skulle hän ro, och ro kunde hän, efter hän hade
rott så ofta på trappan där hemma, när trappan låtsade
vara båt och pappas Stora käpp åra. Men när Lasse
liten ville ro, funnos inga åror i båten. Arorna voro
inlästa i strandboden, och Lasse liten hade inte märkt,
ätt båten var tom. Det är inte så lätt, som var man
tror, att ro tili Asien utan åror.

Vad skulle Lasse liten nu göra? Båten var redan
ett gott stycke ute på sjön, och vinden, som blåste från
land, drev honom ständigt längre ut. Nu blev Lasse
liten rädd och började skrika. Men ingen människa
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fanns på stranden; ingen hörde honom. Blott en stor
kråka satt ensam i den Stora björken; nedanför björken
kröp trädgårdsmästarens svarta katt och lurade på kråkan.
Ingendera brydde sig det minsta om Lasse liten, som
drev ut i sjön.

Ack, huru Lasse liten nn ångrade, att hän värit
olydig och gått i båten, fastän far och mor så ofta för-
bjudit det! Nu var det för sent; nu kunde hän ej mera
komma tili land. Kanske skulle hän förgås på den Stora
sjön. Vad skulle hän göra? När hän skrikit sig trött
och ingen hörde honom, knäppte hän sinä små händer
och sade: „Gode Gud, var inte ledsen på Lasse liten!"

Och så somnade hän.
Fastän det var ljusa dagen, satt den gamle Nukku

Matti vid stranden .av Fjäderholmarna och metade små
barn med sitt långa metspö. Hän hörde de sakta orden,
som Lasse liten taiat tili Gud; strax drog hän båten
tili sig och lade Lasse liten att sova på rosenbäddarna.

Därpå sade Nukku Matti åt en av drömmarna:
„Lek med Lasse liten, att hän inte får tråkigt!"

Det var en liten drömgosse, så liten, så liten, att
hän var mindre än Lasse själv; hän hade blå ögon,
ljust hår, röd mössa med silverband och vit tröja med
pärlor på kragen. Hän kom tili Lasse liten och sade:
„Har du lust att resa kring hela världen?"

„Ja“, sade Lasse i sömnen; „visst har jag lust."
„Kom då“, sade drömmens gosse, „och låt oss

segla på dina ärtskidsfartyg. Du seglar på Herkules,
och jag reser på Loppan."

Så reste de av från Fjäderholmarna, och om en
liten stund voro Herkules och Loppan vid Asiens strän-
der långt borta vid världens ähde, där Ishavet flyter
genom Berings sund tillsammans med Stilla oceanen.
Här var så kalit; de höga isbergen glimmade underbart,
och de Stora valfiskarna bodde nu under tak; de för-
mådde ej stöta hål i isen med sinä klumpiga huvuden.
Runtomkring på de öde stränderna låg snö och åter
snö, så långt ögat kunde se. Där rörde sig små slädar
genom drivorna, men slädarna voro förspända med
hundar.
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„Skola vi gå i land här?" frågade drömmens gosse.
„Nej", sade Lasse liten, „jag är så rädd att val-

fiskarna uppsluka oss och de stora hundarna bita oss.
Låt oss hellre resa tili en annan världsdel."

„Må göra", sade drömmen med den röda mössan
och silverbandet; „vi ha ej långt tili Amerika" och
i detsamma voro de där.

Där var solsken och mycket varmt. De höga pai-
menia stodo i långa rader på stranden och buro kokos-
nötter i topparna. Människor, röda som koppar, redo i
sporrsträck över de omätliga gröna ängarna och kastade
sinä spjut emot buffeloxarna, som vände mot dem sinä
vassa horn. En ofantlig kungsorm hade krupit upp på
den höga palmens stam och kastade sig ned på ett litet
lamadjur, som betade gräset vid foten av paimen. Knaps,
så var det förbi med det lilla djuret.

„Skola vi gå i land här?" frågade drömmens gosse.
„Nej", sade Lasse liten, „jag är så rädd att buffel-

oxarna stånga oss och att den stora onnen äter upp oss.
Låt oss resa tili en annan världsdel."

„Må göra", sade drömmen med vita tröjan; „vi
ha bara ett litet stycke tili Polynesien" och så voro
de där. Här var ännu varmare, ja, så varmt som på
badstugulaven, när man nyss slagit vatten på ugnen.
Här växte på stranden de kostligaste kryddor: peppar-
busken, kanelträdet, ingefäran, saffran, kaffebusken och
tebusken. Bruna människor med långa öron och tjocka
läppar, hiskeligen målade i ansiktet, jagade en gul, fläckig
tiger mellan de höga baraburören på stranden, och tigern
vände sig om och slog sinä klor i en av det bruna folket.
Då togo alla tili flykten.

„Gå vi i land här?" frågade drömmens gosse.
„Nej“, sade Lasse liten. „Ser du ej tigern där

borta vid pepparbusken? Låt oss resa tili en annan
världsdel."

„Det kunna vi göra", sade drömmens gosse med
de blå ögonen. „Vi ha ej långt tili Afrika" och som
hän sagt det, voro de där.

De ankrade vid mynningen av en stor flod, och
dess stränder voro så gröna som grönaste sammet. Ett
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stycke från floden utbredde sig en omätlig sandöken.
Luften var gul; solen brände så het, så het, som ville
hon bränna jorden tili aska, och människorna voro svarta
som svartaste bläck. De redo genom öknen på höga
kameler; lejonen röto av törst, och de stora krokodilerna
gapade upp ur floden med sinä grå ödlehuvuden och
sinä vassa, vita tänder.

„Gå vi i land här?" frågade drömmens gosse.
„Nej", sade Lasse liten. „Solen bränner oss, le-

jonen och krokodilerna göra oss illa. Låt oss resa tili
en annan världsdel."

„Vi kunna ju segla tili Europa tillbaka", sade
drömmens gosse med det ljusa håret. Och med det-
samma voro de där.

De kommo tili en Strand. Där var allt så svalt
och vänligt. Där stod den höga björken med sinä hän-
gande löv; i dess topp satt den gamla kråkan, och vid
dess fot kröp trädgårdsmästarens svarta katt. Icke långt
därifrån var en gård, som Lasse liten sett förr. Vid
gården var en trädgård, och i trädgården växte ett ärt-
land med långa ärtskidor. Där gick den gamle träd-
gårdsmästaren med sin gröna kaäkett och undrade om
gurkorna voro mogna. Där skällde Fylax vid trappan,
och när hän såg Lasse liten, viftade hän på svansen.
Där mjölkade gamla Stina korna vid ladugården. Där
gick en mycket bekant fru i sin rutiga ylleschal att se,
huru vävarna blektes på gröngräset. Där gick en också
mycket bekant herre i gul sommarrock, med en lång
pipa i munnen, att se, huru skördefolket skar rågen på
åkern. Där sprungo en gosse och en flicka på stranden
och ropade: „Lasse liten! Lasse liten! Koni hem och
ät smörgås!"

„Gå vi i land här?“ frågade drömmens gosse och
plirade så skälmskt med de blå ögonen.

„Kom med, så skall jag bedja mamma giva dig en
knäckebrödssmörgås och ett glas mjölk“, sade Lasse liten.

„Vänta litet", sade drömmens gosse. Och nu
såg Lasse liten, huru köksdörren stod öppen, och där-
ifrån hördes ett sakta, behagligt fräsande, liksom när man
slår med sleven den gula vispdegen i en het plättpanna.
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„Kanske resa vi nu tillbaka tili Polynesien?" vis-
kade drömmens glada gosse.

„Nej, nu steka de plättar i Europa", sade Lasse
liten och ville springa tili land, men han kunde inte.
Drömmens gosse hade bundit honom med band av blom-
mor, så att han inte kunde röra sig. Och nu kommo
alla de små drömmarna omkring honom, tusen och åter
tusen små barn, och togo i ring kring honom och sjöngo
en liten visa:

Världen är så stor, så stor,
Lasse, Lasse liten!
Större än du nånsin tror,
Lasse, Lasse liten!

Där är hett och där är kalit,
Lasse, Lasse liten!
Men Gud råder överallt,
Lasse, Lasse liten!

Många mänskor levä där,
Lasse, Lasse liten!
Lycklig den, som Gud har kär,
Lasse, Lasse liten!

När Guds ängel med dig går,
Lasse, Lasse liten!
Ingen orm dig bita får,
Lasse, Lasse liten!

Säg, var trives du nu mest?
Lasse, Lasse liten!
Borta bra, men hemma bäst,
Lasse, Lasse liten!

När drömmarna sjungit sin visa, hoppade alla bort,
och Nukku Matti bar Lasse åter i båten. Länge låg
hän helt stilla, och allt hörde hän ännu, hur plättpannan
fräste där hemma i spiseln. Fräsandet blev allt tydligare;
Lasse liten hörde det helt närä bredvid sig och så
vaknade hän och slog upp sinä ögon.
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Då låg hän i båten, där hän hade somnat. Vinden
hade vänt sig, och båten hade med den ena vinden
drivit ut, med den andra vinden åter tillbaka tili stran-
den, medan Lasse liten sov. Men det som Lasse ansett
för plättpannans fräsande, det var vågornas sakta sorl,
när de slogo mot stenarna vid stranden.

Lasse liten gnuggade sömnen ur ögonen och såg
sig omkring. Alit var som förr: kråkan i björken, kätten
på gräset och ärtskidsflottan vid stranden. Somliga av
skeppen hade förlist, och somliga hade drivit tillbaka
tili stranden. Herkules hade kömmit med sin last till-
baka från Asien; Loppan hade kömmit från Polynesien.
Och alla världsdelarna voro precis där de värit förut.

Lasse liten visste ej rätt vad hän skulle tro. Hän
hade så ofta värit i Fjäderholmarnas grotta, och likväl
visste hän icke, huru drömmarna gyckla. Men Lasse
liten bråkade ej sitt huvud med sådant; hän samlade
hop sinä fartyg och marscherade uppför stranden till-
baka tili gården.

Då kommo bror och syster emot honom och ro-
pade på långt håll: „Var har du värit så länge, Lasse?
Kom hein, får du smörgås!" Men köksdörren stod
öppen, och därifrån hördes ett besynnerligt fräsande.

Trädgårdsmästaren stod närä gnnden och vattnade
tili kvällen dill och persilja, morötter och palsternackor.
„Nå“, sade hän, „var har Lasse liten värit så länge?"

Lasse liten knyckte på nacken, såg styv ut och
svarade: ,Jag har seglat kring världen ien ärtskidsbåt!"

„Ahå!" sade trädgårdsmästaren.
Hän hade glömt Fjäderholmarna, hän!
Men du glömmer dem inte, du vet att de finnas,

du känner deras strålande grotta. De lysande silver-
väggarna rosta aldrig; de gnistrande diamanterna för-
dunklas aldrig, och aldrig upphör musiken att klinga
så sakta, så sakta i grottans ljuviiga aftonskymning.
Liksom de klara stjärnorna aldrig åldras, så åldras
heller aldrig de lätta, luftiga drömmarna i Fjäderhol-
marnas salar. Kanske har du sett en skjrnit av deras
fina vingar, när de flyga omkring din huvudkudde?
Kanske har du mött densamma drömmens gosse med
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de blå ögonen och det ljusa håret, hän, som bär den
röda mössan med silverbandet och den vita tröjan med
pärlor på kragen? Kanske har hän låtit också dig se
alla världens länder och folk, den kalla ödemarken och
de brännande, öknarna, de mångfärgade människorna
och de vilda djuren i havet och skogen, så att du må
lära allting, men komma med glädje hem tillbaka? Ja,
vem vet? Kanske har också du rest en gång kring
den vida världen i en ärtskidsbåt?

Valters äventyr.

Valters första äventyr.

Om Valters hem samt om Lunkentus oeh den randiga kjolen.

Ett stycke från vägen är en gård, som heter Hem-
gård. Kanske minns du de två vackra rönnarna vid det
rödfärgade planket och brunnen med den höga hinken
och trädgården med de sköna krusbärsbuskarna, som
alltid först bli gröna om våren och fram på sommaren
hänga ända tili marken med sinä präktiga bär? Bakom
trädgården är en hage med höga aspar, som susa för
morgonvinden, bakom hagen är vägen, bakom vägen är
skogen, bakom skogen är vida världen. Men på andra
sidan om gården är sjön, och på andra sidan om sjön
är byn, och runtomkring skifta ängar och åkrar, ibland
gula och ibland gröna.

Där i det lilla nätta huset med de vita fönster-
posterna, den prydliga farstukvisten och den snygga
trappan, som alltid är beströdd med fint hackat enris,
bo goda, arbetsamma och ordentliga människor. Där ho
Valters föräldrar, bror Fredrik, syster Lotta, gamla Lena
och Jonas och Karo och Bravo och Putte och Murre
och Kuckeliku. Karo bor i hundkojan, Bravo bor i
stallet, Putte bor mest i drängkammaren, Murre bor
litet här, litet där, och Kuckeliku bor i hönshuset. Det
är hans kungarike.
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Valter är sex år gammal; han skall snart börja
sin skola. Läsa kan han icke ännu, men han kan
mycket annat. Han kan hoppa kråka, stå på huvudet,
stupa kullerbytta, draga fingerkrok, taga lyra, hoppa
bräde, slå trissa, meta mört, åka kalke, kasta snöboll,
härmä tuppen, rida käpphäst, äta smörgås och dricka
kärnmjölk. Han kan gå snett på stövlarna, riva sönder
byxorna, slita hål på armbågen, snyta sig med fingrarna,
slå sönder tallrikar, kasta bollen genom fönsterrutan,
rita gubbar på angelägna papper, draga snöret av spinn-
rocken, trampa ned kryddgårdssängarna, äta sig sjuk
av stickelbär och bli frisk av en risbastu. För resten
har han ett gott hjärta, men dåligt minne att komma
ihåg pappas och mammas förmaningar, och därför råkar
han ut för många äventyr.

Du skall få höra.
En vacker sommarmorgon, när Valter vaknade, satt

hans mamma på sängkanten och kysste honom och sade
tili honom: „I dag är den 20 juli. Gud välsigne dig,
kara barn!"

Med detsamma kom också och kysste honom,
och syskonen voro redan klädda, och Lena och Jonas
syntes i dörren, och alla sågo så glada och menande
ut, och Karo viftade på svansen, såsom han brukade,
och Jösse Putte skuttade förbi sängen, och Bravo gnäg-
gade på gården, och Kuckeliku höll tai där borta vid
trädgårdsplanket. Det var beständigt samma tai; där
var ingen variation, men det lät mycket viktigt, och det
var huvudsaken.

Valter gned, smått förlägen, sömnen ur ögonen och
småskrattade för sig själv. Han visste nog vad alit
detta betydde: det var hans sjätte födelsedag.

I ett huj var han uppe och ville söka sinä kläder,
som han kastat ifrån sig, var det föll sig, om kvällen
förut, ty vår gode Vaiter var en stor slarv, så liten han
var, och där hjälpte inga förmaningar att han borde
lägga det ena och andra ordentligt på stolen. Men i
dag slapp han alla bannor, och hans mamma räckte åt
honom spritt nya sommarkläder, grå tröja, byxor och
väst; det var något märkvärdigt att gå klädd i väst!
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Tili och med skjortan låg ny och finstruken på säng-
kanten, strumporna hängde alldeles nya på stolkarmen,
och de små stövlarna, som värit så gyttjiga kvällen förut,
stodo högtidligt blankade invid sängen. Nu gick det
som en dans att bliva putsad och fin, och det enda
besynnerliga var, att Valter i brådskan trädde högra
stöveln på vänstra foten, men det var icke så noga; det
gick ändå för sig; det var orätt, men ingen synd.

(Jte i salen var ett födelsedagsbord med blommor
och kransar, en kringla och ett skepp med master, segel,
bogspröt oeh riktig tackling; det hade Jonas länge ar-
betat på, han, som förut värit sjöman. Ett sådant skepp
hade Valter länge önskat sig; hans glädje var obeskrivlig,
och skeppet skulle genast ha namn. Det fick också ett
stolt namn: det hette Lunkentus.

„I eftermiddag ro vi ut tili Granholmen där borta",
nickade pappa, „och då får du försöka vad Lunkentus
duger tili."

„Går det icke an, att Valter seglar med skeppet
ivattsån? Jag är rädd för sjön", sade mamma bekymrad.

„Skall Lunkentus segla i vattsån?" frågade Valter,
mankerad och misslynt.

„Vi få väl se, hur lydig du är", sade fadern. „På
sjön får du inte ro allena i båten. Du kan emellertid
taga Lunkentus med dig."

Sagt och gjort. På eftermiddagen rodde alla ut
i den stora båten tili Granholmen. Det var så vackert,
och sjön var så lugn, och de små löjorna summo i
stora stim vid vattenbrynet och nappade små larver,
som hade fallit från träden i vattnet. På stranden funno
de stenar, somliga svarta, somliga vita, och somliga
voro liksom enkom gjorda att kasta smörgås med.
Mamma lät duka kaffe och kali mat i gröngräset, och
aldrig hade surt bröd och söt mjölk smakat så gott;
det var obeskrivligt roligt. Det enda förtretliga var,
att myggorna också hade en förträfflig aptit och ansågo,
Valter för sin smörgås, men Valter slog ifrån sig med
en lövruska och stred som en tapper hjälte, en mot
tusende. Det var också något att vara så tapper och
fruktansvärd.
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När detta yar gjort, tog pappa sin bössa och gick
tili skogen, medan mamma och Lotta gingo att plocka
åkerbär. Lena diskade koppar, och Jonas hade fått på
sin lott att valla pojkarna. Solen sken varm. Fredrik
somnade, och Jonas, som vakat natten förut för att få
Lunkentus färdig, somnade med. Då fick Valter lust
att försöka sitt skepp.

Han gick tili stranden, lastade Lunkentus med vita
stenar, satte en myra tili styrman och lät honom segla
tili Spanien. Det blåste sakta från land, och Lunkentus
gjorde sin mästare heder. Aldrig tyckte sig Valter ha
sett ett vackrare skepp. Vad det gungade högfärdigt
för de krusade vågorna! Vad det sköt fart! Vad det
krängde präktigt för vinden! Lunkentus seglade tili
Spanien, men Valter stod med ett snöre på stranden
och aktade sig att låta Spanien ligga för långt borta i
Granholmens geografi.

Nu kom en vindpust. Just som det var roligast,
slank segelgarnet ur Valters hand och farväl med
Lunkentus! Han seglade nu på egen hand utåt den
vida sjön.

Valter sprang tili båten, men båten var stor och
tung; den fick han ej ut. Han sprang som en tok längs
stranden: Lunkentus rymmer! Lunkentus reser på
allvar tili Spanien! Nu bodde en fiskare närä intill;
hans båt var borta, men där låg ett gammalt degtråg
kullstjälpt på stranden. Valter besinnade sig icke länge.
Han sköt ut tråget i vattnet, hoppade däruti och stakade
sig fram med en liten käpp.

Tråget var något rankt, men i början gick det för-
träffligt. Vinden blåste från land och drev tråget små-
ningom ut på djupt vatten. Likväl kom Valter ej när-
mare rymmaren, ty Lunkentus seglade mycket fortare.

När Valter ej mera kände botten med käppen, blev
han hapen tili mods. Tråget drev alit längre ut; det
begynte kränga för vågsvallet och var närä att kantra.

Nu började Valter skrika, det mesta han kunde.
Det var icke långt ifrån, att Valters första äventyr hade
värit hans sista.

Tili ali lycka vaknade Jonas och fick stora ögon,
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när hän långt ute på fjärden såg ett litet gungande tråg
och en skrikande gosse. Trög på foten var hän, den
gamle, beskedlige Jonas, rnen nu fick hän fötter under
sig, sprang tili stranden, sköt ut båten och rodde efter
Valter, så att årorna knakade. „lnte skall du tro, att
jag är rädd!" sade hän, och reste sig stormodigt i tråget.
Men detta var mera än tråget stod ut med, det kantrade
strax, och Valter föll huvudstupa i sjön.

„Nej, se på den dumma pojken!" skrek Jonas
och rodde så häftigt, att ena åran brast. I detsamma
var hän helt närä, grep Valter i luggen och drog honom
i båten. Det var en god lugg. • „Brr“, sade Valter,
när hän kom upp ur abborriket.

„Bärga Lunkentus! Bärga Lunkentus!" var det
första hän skrek med munnen ännu full av vatten. Och
vad det dröp om honom, och hur hans stövlar läto kipp,
kipp, när hän rörde fötterna!

„Bryr jag mig om Lunkentus!" Jonas
hälften glad, hälften förargad, och så hän sig
med en och en halv åra åter tili stranden.

Här blev halla. Pappa bannade, mamma grät,
Lotta snyftade, Fredrik skrek, Lena beskivade sig, och
Jonas såg flat ut. Valter själv var alls inte rädd, sedän
han väl kände fast mark under fötterna, och menade,
att det inte var så farligt; nog kunde han simma.

„Ja, med händerna i bottnen", svarade Jonas.
,Jag kände ingen botten", sade Valter stormo-

digt. „Du skulle ha låtit mig vara i fred, så hade jag
simmat i land."

„Men var få vi nu torra kläder i hast?" sade
mamma. „Lotta, spring tili fiskarens stuga och begär att
lana något av barnens kläder!"

Lotta sprang och kom om en stund tillbaka.
„De hade bara en liten gosse och en större flicka", sade
hon. „Här äro flickans linntyg och randiga helgdagskjol
med strumpor och skor."

„Skall jag gå i flickkläder?" frågade Valter.
„Det skall du, min gosse", sade mamma med

den bestämda tonen, som det icke var gott att säga
emot. „Det skall vara ditt straff, och du kan vara
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glad att siippa för så gott köp. Du har förtjänt en
god risbastu."

Det hjälpte icke. Om en liten stund var Valter
klädd och såg rätt besynnerlig ut i sin randiga kjol.■— „Kom hit, skall jag bena ditt hår!" sade Lotta. Men
Valter slängde på armarna och gick fnurrig tili skogen,
medan hans kläder torkade.

När hän gått ett stycke, mötte hän en jägare, som
sade tili honom; „Lilla flicka, kan du visa mig vägen
tili fiskarens stuga?"

,Jag är ingen flicka", sade Valter och gick stolt förbi.
Ett stycke därifrån gick en gumma och plockade

blåbär. Valter gick fram tili henne, satte armarna i
sidan och sade: ,Jag är ingen flicka, jag är en kari!"

„Jaså“, sade gumman och fortfor att plocka.
Längre fram höllo några fattiga gossar på att av-

kvista löv tili mat åt fåren. „Se, där går laxfiskarens
Brita", sade de tili varandra; „hon skall hjälpa oss
bära lovet tili båten. Kom, Brita; vad går du där och
latas i skogen?"

„Jag är ingen Brita för er!" sade Valter och bröt
sig för säkerhets skull en bra käpp.

„Nej, hör på den", sade gossarna, och så begynte
de kasta grankottar på den förmenta flickan. Valter
kastade tillbaka, och där blev ett krig i skogen. Där
surrade kulor emellan träden, men fienden var över-
lägsen, och Valter måste taga tili flykten. Det var inte
lätt att springa i kjol över stubbarna för den, som var
van att springa med frihetsälskande ben. Fienden hann
upp Valter och bombarderade honom med kulor från
alla håll. - „Vi skola lära dig att gå och latas, när du
kan göra nytta", ropade gossarna.

„Jag är ingen flicka, jag är en kari", skrek Valter,
och så slog hän omkring sig med käppen. När det ej
hjälpte, hittade hän på att knyta lös kjolen och lämna
den i sticket. Kjolen blev hängande på en enrisbuske,
och Valter flydde undan i en mycket underlig kostym.
Gossarna skrattade, nötskrikan och ekorren skrattjide
i trädens grenar, och hela skogen uppfylldes av mun-
terhet.
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Svettig och rödbrusig kom Valter tillbaka tili
stranden. „Jag vill inte vara flicka, nej, aldrig i värl-
den vill jag mera vara en flicka!" ropade hän på långt
håll, med gråten i haisen.

„Gråt icke, min kära gosse", sade hans mamma’;
„flickorna äro mången gång lika bra som någon gosse.
Se här, kom och tag dina egna kläder, de äro nu torra.
Lotta går att uppsöka kjolen och tacka för lånet i
fiskarens stuga."

Valter klädde om sig, och det gick raskt. Hän
kände sig så lätt och vig och behaglig i sinä kläder.
Nu fick hän vara gosse igen, nu var hän kari, nu tyckte
hän sig vara nog stark att kriga med grankottar mot
en hei bataljon. Hän hade lidit en gruvligförödmjukelse.
„Hur kan man vara tapper", menade Valter; „hur kan
man vara en huggare, en kaxe, en hjälte, när man har
den förskräckliga olyckan att vara klädd i kjol?"

Så foro alla hem igen. Valter satt vid båtkanten
och höh sin käpp i vattnet, så att där blev en liten
fors kring käppen. Fjärden var alldeles blank som ett
glas, och aftonskyarna rodnade av förundran, när de
sågo sin skönhet i spegeln. Det märkvärdiga var, att
där nere i vattnet syntes också en hiramel, lika djup,
som den övre himlen var hög, och där nere summo
rosenfärgade moln alldeles som högt där uppe. Valter
tänkte vid sig själv, att om det blanka vattnet vore av
glas, se då vore det roligt att där åka skridsko. Hän
nästan tyckte, att det var skada på en så vacker spegel,
när Jonas bräckte glaset med årorna och båten gjorde
en lång spricka däri. Och när båten nalkades Hem-
gårds Strand, var det för besynnerligt att se, hur alla
björkarna stodo på huvudet nere i vattnet, och djupets
soi sken genom de gröna loven, och djupets fåglar flögo
där nere mellan grenarna under vattnet.

Knappt hade båten landat vid bryggan, innan
Valter skrek tili och var den första att hoppa i land.
Vad såg hän där, som så livligt fångade honom? Vad
annat än hans eget stolta skepp, hans saknade, för-
lorade Lunkentus, som låg där och skvalpade i den
sakta dyningen emot stranden. Lunkentus hade haft
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en god styrman, som kände sin navigation; myran hade
skött rodret som en hei kari och styrt raka vägen tili
rätta hamnen. Visst låg Lunkentus något på sned, och
en hei del av lasten hade gjort haveri. Men sådan last
fanns tillräckligt i Spanien. Och Lunkentus gjorde
ännu många resor, lastad med stenar, myror och glada
förhoppningar.

Förhoppningar äro en lätt barlast, som ofta kantrar,
men det gör ingenting, blott att arbetets myra styr och
livets Lunkentus slutligen uppnår den rätta hamnen.

Valters andra äventyr,
som hände sig en dag i Soekerlandet vid Himmelsbaeken.

Ja, nog har du gott och varmt att sitta där inne
och värma dina händer vid brasan. Sitt där och pjåka,
du klemiga gosse, och skratta åt de andra, som äro
nog narraktiga att springa med fröjd där ute i den
frostiga vinterluften. Jag vill säga dig något, som du
kanske icke tänkt på förut. Ingen klemig gosse blir
någonsin en duktig kari. Det finns något som är värre
än frusna fingrar, och det är att i ali sin tid förbliva
en veklig stackare. En sådan gjorde bättre att sitta
hela sitt liv i ett glasskåp eller levä och dö på en
badstulave. Ty världen och livet äro ofta hårdhänta att
brottas emot. Icke duger det för en gosse att hava ett
sådant fint frökenhull, som ingenting tål, ty då är det
säkert, att hän en gång får siitä ont i världen.

Men det är något präktigt, när solen skiner över
den vita snön och bjällrorna klinga och medarna slinta
och det går som ett huj nedför den hala backen där
borta vid stranden. Den, som fryser, kan vackert bli
hemma. Den, som är rädd, får stå och se på. Kälken
har flinka fötter. Kälken behöver ingen häst, och aldrig
behöver hän piska.

Valter var en sådan, som aldrig brukade frysa,
om hän också glömde vantarna hemma. Ble-v hän röd
om lilla näsan, så snöt hän sig och såg lika glad ut



16

ändå. Värkte fingrarna i kölden, så gned hän dem
mot varandra och slog armarna tillsammans. Rädd
var hän säilän, när hän ej gjort något lila. Men då
var hän förskräckt för alla, som mötte honom. Gud
sätter alltid ett märke på den, som gjort något lila, så
att andra människor se det strax. Så gjorde Gud med
Kain, och så gör hän med alla.

Borta vid den branta stranden var en mycket hög
backe, som, just för att den var så himmelshög, kallades
Himmelsbacken. Där vågade aldrig någon köra med
häst, men gossarna åkte gärna kälke där. Himmels-
backen hade liksom två afdelningar med ett jämnare
ställe i mitten, och den, som var rädd att åka ned allt-
ifrån höjden, hän började hellre i halva backen, ty då
blev farten icke så rasande.

Nu var det en vacker vinterdag, och gossarna åkte
av hjärtans lust på sinä kälkar i Himmelsbacken. Som-
liga hade små flickor framför sig på kaiken, och då fick
man vara god styrman i vändningarna, och stundom
hände att flickorna började skrika. „Var icke rädd, nog
går det bra!" skreko gossarna. Och bra gick det, ända
långt ut på isen. Men så hände väl också ibland, att
där blev en kullerbytta i snön, och somliga miste mössan
och somliga fingo en skråma och blödde näsblod, men
inte var det så farligt. Om en stund såg man dem
börja på nytt, och det var lika roligt för det.

Julgubben hade skänkt Valter en kalke, som icke
hade sin make. Han var järnskodd, kunde styras med
tömmar, om man icke hellre styrde med hälarna, och
hette Pukki-Bocken, för att han hann upp alla andra
kälkar i backen och stångade dem i ryggen. Pukki
och Valter voro ett par. Du skulle ha sett dem i Him-
melsbacken! Där flögo de högt från toppen, så att
snön yrde som moln omkring dem. Aldrig såg man
en präktigare kalke, och Valter var stor på sig över
Pukkis meriter.

Vid sidan av Himmelsbacken var en hög brant,
där ingen väg var upptrampad, och den kallades Socker-
landet, ty den, som där for ned, han for in i drivorna,
så att knappt mössan stod upp över snön. Dit vågade
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sig säilän ens de, som voro tapprast i Himmelsbacken.
Men Valter litade på sin Pukki och företog sig att göra
ett strövtåg i Sockerlandet.

Sagt och gjort. Alla gossar och flickor sågo med
beundran på. Valter klev upp, och Pukki följde som
en hund efter honom. När de kömmit så högt de kunde
komma, tog Valter tömmarna, satte sig och kommen-
derade marsch. Pukki lydde med nosen rakt nedåt.
Huj, så bar det av med pilens hastighet rakt in i dju-
paste Sockerlandet . . . Först säg man ingenting annat
än Valters huvud, sedän bara hans mössa; slutligen
såg man ingenting mer . . . Pukki och Valter hade för-
svunnit i drivorna.

Valter blundade, när hän försvann. Hän kände
huru hän sjönk och sjönk, liksom när en vingskjuten
kråka faller ner från björktoppen, och så kom där en
duktig puff. När Valter såg upp, stodo Pukki och hän
framför ett stort slott av is med glimmande höga pelare
och Stora jsalar av blankaste silver. Där kom snökun-
gen ut ifrån slottet, klädd i vargskinnspäls med ett långt
skägg av rimfrost, och vid handen ledde hän snödrott-
ningen i lång vit klädning med en krona av isdiamanter
i håret. „Välkommen i mitt rike", sade kungen. „Nu
är du här och slipper ej mer härifrån. Jag tycker om
sådana raska gossar som du, jag vill behålla dig tilimin överste rumormakare, och Pukki och du skola komma
tili stor heder."

„Tackar för äran“, svarade Valter, „men litet varm
mat kunde ej skada; det är längesedan jag åt."

„Kom“, sade snökungen, „så skall jag doppa dig
i en vak med iskallt vatten, och du skall få äta ett sådelikat snömos, som du aldrig ätit förr, ty det är vis-
pat av frusen dagg och sockrat med sönderstött is.“

»Nej, jag tackar", svarade Valter; „jag tror jag är
mätt.“

„Ack, du lilla slyngel", sade snökungen förtörnad,»jag lära dig att försmå minä goda gåvor. Kom
hit, snödrottning! Andas på denne vildbasare och för-vandla honom tili en flygande snöfågel i vårt gränslösarike! “

2



18

Nu andades snödrottningen kalit som en isande
nordanvind, och med detsamma blev Valter förvandlad
tili en liten snöflinga, som yrde omkring bland millioner
andra flingor i den ödsliga rymden. Det var på en
gång lustigt och mycket bedrövligt; men Valters största
bekymmer var att få veta vad det nu blivit av Pukki.

I detsamma slog han upp sinä ögon och märkte,
att han låg hemma i sin egen säng och att hans huvud
var tungt. Vid sängen stodo far och mor och syskonen
och sade, när de sågo honom vakna: „Gud ske lov, att
det nu går över!"

„Vad?" sade Valter och satte sig upp. „Akte jag
ej med Pukki i Sockerlandet? Träffade jag ej snökungen,
som ville doppa mig i en vak, och snödrottningen, som
förvandlade mig tili snöflinga? Hur kom jag då hit?"

„Min kara gosse", sade hans pappa, „du pratar i
nattmössan. Du har då glömt, att du åkte som en tok
med huvudet förut nedför den höga backen? Där stötte
du ditt huvud mot en stubbe, och kamraterna drogo

-dig upp ur snön. Det övriga har du drömt. Men ligg
nu stilla och badda ditt huvud, så blir du snart bra igen!"

„Var är då Pukki?" frågade Valter, som knappt
kunde tro vad man sade honom.

„Pukki står med avbruten nos vid kökstrappan",
svarade pappa.

Valters femte äventyr.

Huru Valter viii göra som Robinson.

Mor Susanna var en präktig gumma. Hon hade
ett förunderligt lyckligt sätt att lära lata gossar läsa.
Var gång hon sträckte ut sinä långa, magra fingrar
efter Valters lugg, blev hän i hast så märkvärdigt flitig.
Småningom begynte också tuppen värpa i abc-boken.
Valter begynte tycka, att en karamell smakade bättre
än en lugg. Först lärde hän sig:
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A B C D,
kätten låg på sned,
och Valter låg med.

Sedän lärde hän de övriga bokstäverna. Stavningen
kostade grin, men när hän fick en grant skuren pek-
sticka, begynte innanläsningen gå som en dans. Den
dagen, då Valter kunde läsa riktigt i bok, slog mor
Susanna sig lös och gav barnen en sirapssmörgås.
Aldrig förr hade Valter med sådant välbehag betraktat
hennes långa fingrar.

Nu gick det fort med abc-boken och lilla katekesen.
Ja det hände. att Valter hemma hos föräldrarna fick
läsa vackra sagor på fridagarna. Valter begynte förstå,
att mor Susanna icke luggat honom för ro skull.

En dag hittade hän på vinden en garamal bok
utan pärmar. Där stod att läsa om Robinson Crusoe,
som rymde från sinä föräldrar och kom tili en obebodd
ö, där hän fick hjälpa sig helt allena i många år. Det
yar något märkvärdigt. Valter hade så gärna velat vara
i Robinsons ställe. Hän tänkte ej alls på, huru bittert
Robinson ångrade att hava rymt från sitt goda hera.

Valter läste och läste. ju mera hän läste, desto
roligare tyckte hän det vara att göra som Robinson. I
boken stod bland annat, att Robinson var klädd i skinn
från huvud tili fot. Tili ali lycka hängde där på vinden
en gammal fårskinnspäls. Valter vände pälsen med
ulien utåt och drog den på sig. Då skall man tro, att
hän såg präktig ut! Och borta i vrån lågo blå strutar av
sockertoppspapper sarat i en korg fjädrar efter plockade
fåglar. Valter försökte en strut, prydde struten med
granna orrfjädrar och fann, att den passade förträffligt
tili hjälm. Därpå tog hän en blårtotte och gjorde därav
ett väldigt skägg, som bands med segelgarn omkring
öronen. Nu rätade hän på sig och såg riktigt vild ut.

Det var just en afton i början avsommaren. Syster
Lotta ropade i trappan, att kvällsvarden var färdig, och
Valter måste gå ned. Flux pälsen i vrån, struten
bredvid. Men Valter var den kvällen mycket funder-
sam. Om natten kom ingen blund i hans ögon. „Ack,
du lyckliga Robinson!" tänkte hän vid sig själv. „En
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sådan kari ville jag också vara bo i skogen, själv
bygga mitt hus, själv koka min mat och skjuta alla
skogens djur med mintappra sprättbåge. Ack, du lyckliga
Robinson! Du raska, du tappra Robinson, aldrig får
jag så roligt soin du!"

„Men om jag nu skulle rymma?" sade Valter
strax därpå tili sig själv. Vid den tanken började hans
hjärta att klappa hårdare. Hän satte sig upp i sängen.
Alla sovo. Fredrik hade lagt sitt runda vita ben över
vaggkanten, och Kuckeliku snarkade, så det hördes på
gården. Därute sken den ljusa natten in genom föns-
terna. Man kunde tydligen se rönnens vita blommor i
trädgården, och borta i skogen hörde man taltrasten sjunga.

Alit fortare klappade Valters hjärta. Slutligen
klev hän helt tyst ur sängen och klädde sig. Ingen
vaknade. Hän gick genom rummen. När hän gick
förbi skåpet, tog hän sakta ett stycke knäckebröd och
en bit ost. Därefter smog hän lika tyst uppför vinds-
trappan. Snart hade hän lunnit pälsen och sockertopps-
struten. Boken om Robinson tog hän med för att lära
sig, hur hän borde göra, och så bar det av i strump-
fötterna utför trappan och ut genom farstudörren.

Så härlig och frisk var natten med sin ljusa, him-
mel och sin dagg i det gröna gräset. Valter gick ej
mera, hän sprang, liksom hade hän hait ont samvete.
Om en stund kom hän tili skogen, och just i detsamma
gick solen upp så röd om kinderna, som hade hon nyss
fått en lugg av mor Susanna. Valter satte sig ned och
började äta ost och bröd. Hän var ej alls sömnig. Hän
hörde fåglarna sjunga och tyckte, att häggarna aldrig
doftat så ljuviigt förr.

Därpå begynte hän bygga sig en stuga. Hän tog
sin fällkniv ur fickan och skar långa kvistar ur de lum-
miga granarna. De stadigaste kvistarna reste hän upp
tili stöd, och med de mindre täckte hän väggar och tak.
Om en stund var hans granriskoja i ordning. Där var
en gammal stubbe tili bänk och en Sten tili bord. Sän-
gen ville Valter bädda av björklöv och björnmossa. Det
var obeskrivligt roligt. Valter brydde sig icke det minsta
om att hän var kådig om fingrarna.
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Jag vill säga er, varför Valter hade så roligt. Det
är en härlig sak här i världen, när man kan hjälpa sig
själv. Därav blir man frisk och hurtig tili mods, och
ju större hinder man övervunnit, desto gladare är man
sedän. Därtill fordras - ännu, att man tänker litet längre,
än näsan är lång. Men så långt tänkte inte Valter.

När kojan var färdig, drog Valter pälsen på sig,
tog struten på huvudet och satte sig på stubben, som
var hans bänk, med armbågarna mot stenen, som var
hans bord. Hän var så tili mods, som hade hän hiivit
krönt tili kung över hela skogen. Skada, att hän ej
hade någon spegel. Hän såg rätt grobiansk ut, där hän
satt och eftersinnade, hur hän skulle regera sitt nya
konungarike.

Hän hade arbetat hurtigt, och lilla magen begynte
att bliva hungrig. Östen och brödet skulle nu ha smakat
som pannkaka, men de voro med hälsan förtärda. Valter
besiötdåatt göra som Robinson. Hän gick nti skogen
för att söka sig kokosnötter.

Besynnerligt nog växte inga sådana nötter i hela
skogen. Valter tittade förväntansfullt uppåt träden, men
de hade intet annat att bjuda än färska grankottar. I
brist på bättre smakade hän på en, men den kändes
så kådig och stygg, att hän spottade ut den.

Nå, tänkte Valter, det gör ingenting, jag fångar i
stället ett lamadjur, det skall smaka mig gott tili frukost.
Alltså tog hän sin sprättbåge och gick ut på jakt. Något
lamadjur såg hän väl ej, men där skuttade kvickt en
hare i småskogen, och den lilla, hehändiga ekorren hop-
päde lustigt på granarnas grenar. Valter siktade på
haren, Valter siktade på ekorren, men det var fatalt,
hän träffade icke. Förargad kastade hän bågen ifrån
sig. I detsamma kom en liten flicka, sora gick med
korna i väli. „Kära du, giv mig litet mjölk", sade Val-
ter, ty nu begynte hän bliva hungrig på fullt allvar.

När flickan såg den lurviga gestalten i den aviga
pälsen med sockertoppsstruten på huvudet, de svajande
fjädrarna och det långa skägget, begynte hon skrika
och sprang sin väg. Vad kunde hon annat fro, än att
Valter var det fula skogsrået i egen person? Valter
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sprang efter henne, och den stackars flickan hade så
när av förskräckelse dignat tili jorden, om .icke Valter
i detsamma snavat i sin långa päls och skrubbat sin
näsa mot en kullfallen björk.

Ja, vad hjälpte det nu Valter att vara kung över
hela skogen, när hans majestät ej hade någonting att
äta? Det var så tidigt på sommaren, att icke ens blå-
bären ännu voro mogna. Valter var glad att tili slut
hitta några fattiga tranbär, och det var allt vad Robin-
son hade att spisa den dagen. „Bättre lycka en annan
gång“, tänkte Valter; „jag skall söka mig en Fredag, så
bli vi två och kunna förs vara oss mot vildarna." Och
så bäddade hän sin säng av björnmossa och lade sig
hungrig att sova med fårskinnspälsen över öronen.

Emellertid hade Valters föräldrar sökt honom över-
allt och kunde ej begripa, vart pojken tagit vägen. De
började redan tro, att hän fallit i sjön eller råkat ut för
vargarna. Då kom den lilla vallflickan tili byn och
berättade skrikande, huru där grasserade i skogen en
förskräcklig buse med lurvigt skinn och ett avlångt
huvud, precis som en sockertopp. Och emedan där
funnos i byn många vidskepliga människor, som trodde
på gastar i skogen, blevo gummor och gubbar nästan
lika förskräckta som vallflickan själv. Flere ibland dem
tordes ej alls gå ut den dagen och tittade rädda bakom
sig, var gång blåsten susade i de höga granarna. Men
några, som voro tapprare, folio på den tanken, att en
rymmare gömt sig i skogen, och beslöto gå ut om natten
för att anställa ett skall och fånga rymmaren.

Valter visste av ingenting och sov i god ro bort
alla sin mages bekymmer, när byfolket upptäckte hans
koja och omringade henne. De närmade sig dit med
mycken försiktighet, beväpnade med stänger och spadar,
och tittade in. „Ja, där ligger rymmaren och sover",
sade karlarna sig emellan.

„Vänta litet!" sade en bland dem. „Där är något
ludet i vrån; tänk om det vore en björn!"

„Låt oss klubba honom, medan hän sover", sade
en annan av byfolket; „annars biter hän oss.“

Just i detsamma drömde Valter om människoätare,
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som kommo tili Robinsons ö och så när hade stekt
honom där tili aftonvard. Drömmen var så livlig, att
Valter med förskräckelse satte sig upp, och i detsamma
hörde hau karlarna säga: ~Låt oss klubba honom!" Vad
kunde Valter annat tro, än att det var Robinsons vildar,
som ville göra av honom en god stek? Så tapper hän
var, så svek honom nu kuraget. Hän tänkte vid sig
själv, hur rysligt det vore att bli uppäten av andra, jus't
när hän själv var så genomhungrig; och vad skulle hans
pappa och mamma och syskon säga, när de fingo höra,
huru gruvligt det gått med honom, stackars gosse? Vid
denna tanke började Valter bitterligen gråta och kunde
ej säga mer än: „Goda herrar människoätare, skona mitt
liv, jag är så mager att steka, jag har ingenting ätit på
länge annat än tranbär!"

„Vad nu?" sade en av karlarna. „Si på raggen,
tror jag inte att det är Valter, som vi sökt hela dagen!
Upp med dig, pojke, och hem tili föräldrarna! Annars
kom ihåg, att hela skogen växer full av präktiga ris!„

Valter stod upp, mycket flat, och flata voro också
de, som tagif honom för en björn. De förde honom
hem i procession, och för att det skulle gå rätt hög-
tidligt tili, klädde de på honom fårskinnspälsen och
sockertoppsstruten. Men föräldrarna blevo så glada, att
de ej en gång hade tid att bli ledsna. „Stygga gosse",
sade de, „du har gjort oss mycket bekymmer, men det
må vara ditt straff, att du en hei dag fått levä av tranbär. “

Valter kysste sin fars och sin mors händer. Hän
skulle gärna ha bett dem om förlåtelse, men hän kunde
det ej; hän hade munnen full av färsk limpa. Hän
tänkte vid sig själv, att kokosnötter och lamadjur kunde
vara rätt bra, men för närvarande ville hän sälja hela
Robinsons ö för en smörgås.

Inom' sig var hän något snopen, i synnerhet när
hän ätit sig mätt. Jag vet ej, om det är rätt att tala
om vad hän gjorde natten därpå. Hän smog sig ännu
en gång ut, barfota och tyst, och så bar det av med
en fart tili skogen. Där hade hän tändstickor med sig
och tände eld på sin granriskoja, som hän byggt natten
förut. Och så stod hän fundersam och såg, hur lågorna
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slogo högt upp mot natthimmelen, så att de små fåg-
larna i träden förskräckta flydde undan för röken, och
morgonsolen av häpnad gömde sitt vackra ansikte i ett
moln. „Där brinner mitt kungarike!" tänkte Valter
vid sig själv.

Ja, ja. Det var icke det första rike, som gått i
rök, och blir ej heller det sista. Men Valter smog sig
varligt tillbaka tili sin säng i den varma kammaren,
och oaktat allt vad hän siitit ont på sin obebodda ö,
undföll honom ännu, när hän drog täcket över öronen,
en liten hemlig suck:

Lycklige Robinson!

Valters sjunde äventyr.

Huru den tappre Valter jagade vargar.

Det var en gång om våren litet före midsommar.
Valter hade hört, att i skogen var gott ora vargar, och
det tyckte Valter om. Hän var otroligt tapper. När hän
satt i skolan mitt ibland kamraterna, eller när hän satt
hemma mitt ibland syskonen, brukade hän ofta säga; „En
varg. är ingenting för mig; nog få de komma minst jyrä!“
När Valter brottades med Klas Bogenström eller Fritiof
Väderfelt och slog dem i backen, brukade hän åter säga:
„Så här skulle jag göra med vargen!" Och när hän
sköt pilen i ryggen på Jonas, så att det smattrade i får-
skinnspälsen, sade hän återigen: „Så där skulle jag
skjuta dig, om du vore en varg!"

Visst tyckte somliga, att hän skröt en smula, den
gossen. Men man måste väl tro honom, efter hän själv
sade det. Därför brukade Jonas och Lena säga ora
honom: „Se där går Valter, som skjuter vargar!" Och
andra gossar och flickor brukade säga: „Se där går den
tappra Valter, som ensam har kurage att slåss mot fyra!"

Ingen var så fullt övertygad därom som Valter
själv. En dag gjorde hän sig i ordning att bli en riktig
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buse för vargarna. Hän tog med sig sin trumma, som
hade hål.i ena skinnet, sedän hän klev på henne för
att räcka en klase rönnbär, och sin tennsabel, som var
något sönderhackad, sedän hän med otroligt mod högg
sig igenom en hei fientlig arme av stickelbärsbuskar.
Hän glömde ingalunda att beväpna sig ända tili tänderna
med sin rovbössa, sin sprättbåge och sin väderpistol.
Hän hade en bränd kork i byxfickan för att sota mu-
stascher åt sig och en röd tuppfjäder för att sätta i
mössan och se grym ut. Dessutom hade hän i tröj-
fickan en fällkniv med benskaft för att skära öronen av
vargarna, sedän hän slagit ihjäl dem, ty hän tyckte det
var synd att göra dem så illa, medan de ännu voro vid liv.

Det passade så bra, att Jonas for med spannmål
tili kvarnen, och Valter fick sitta på lasset, men Karo
sprang småskällande bredvid. Genast, när de kommo
tili skogen, såg Valter sig försiktigt omkring, om där
kanhända satt någon varg i buskarna, och hän underlät
icke att fråga Jonas, om vargarna voro rädda för trum-
man. „Det förstås", sade Jonas, varpå Valter begynte
trumma av alla krafter, så länge de foro genom skogen.

När de nu kommo tili kvarnen, frågade Valter
strax, om där nyligen synts någon varg i grannskapet.
,Ja, tyvärr", sade mjölnaren; „sista natten ha vargarna
rivit ihjäl vår fetaste gumse ej långt härifrån, där borta vid
rian.“ „Jaså“, sade Valter, „månn tro de äro många?"

„Det kan ingen så noga veta", svarade mjölnaren.
„Det gör ingenting", sade Valter; „jag frågar bara

för att veta, om jag skall taga Jonas med mig. Nog
rår jag ensam med tre, men äro de flere, så kan det
hända, att jag ej hinner slå ihjäl dem alla, innan de
springa sin väg.“

„Jag skulle i Valters ställe hejlre gå allena; det
är hederligare", menade Jonas.

„Nej, det är ändå bäst, att du kommer med“,
sade Valter. „Kanhända de äro många."

,Jag har inte tid", sade Jonas, „och dessutom äro
de säkert ej flere än tre; dem sköter nog Valter ensam."

,Ja“, sade Valter „visst gör jag det, men ser du,
Jonas, om de äro tre, så kan det hända, att en av dem
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biter mig i ryggen, och jag kunde då få mera besvär
med att slå ihjäl dem. Om jag bara visste, att de ej
äro flere än två, så skulle jag ej bry mig därom, ty
dem tar jag en i vardera handen och luggar dem värre,
än mor Susanna gjorde förr med mig själv.“

„Jag tror helt säkert, att de ej äro flere än två",
sade Jonas. „De bruka mest vara två, när de riva ihjäl
barn och gumsar. Nog luggar Valter dem utan mig."

„Men ser du, Jonas", sade Valter, „om de äro två,
så kan det hända, att den ena slipper undan och biter
mig i benet, ty, ser du, jag är ej så stark i vänstra
handen som i den högra. Nog kan du komma med
och taga en duktig stake med dig, ifall de verkligen
äro två. Se är det bara en, så tar jag i honom med båda
händerna och kastar honom levande på ryggen, och så
får hän sparka bäst hän vill, jag håller nog fast honom."

„När jag rätt tänker på saken", menade Jonas,
„så är jag nästan säker på, att det är bara en. Vad
skulle två göra med samma gumse. Inte räckte hän
tili åt mer än en."

„Men om du ändå skulle komma med, Jonas?"
sade Valter ånyo. „Ser du, nog törs jag ta ihop med
en, men jag är inte riktigt van ännu. Det kan hända,
att hän river hål på min nya tröja."

„Hör nu på", sade Jonas, „jag börjar tro, att Val-
ter ej är så tapper, som folket pästår. Först skulle
Valter ensam slåss med fyra, sedän med tre, sedän med
två, sedän med en; och nu vill Valter ha hjälp mot
den ena. Aldrig i väri den går det för sig; vad skall
folket säga därom? Kanhända inbilla de sig, att Valter
är en pultron."

„Det ljuga de", sade Valter. „Jag är inte alls rädd;
men det är roligare, när man är två. Jag vill bara ha
någon, som ser på huru jag klappar vargen, så att
dammet ryker om pälsen på honom."

„Nå, då kan ju Valter ta mjölnarens lilla Fiken
med sig. Flon får sitta på en Sten och se på", sade
Jonas.

„Nej, hon blir bestämt rädd", sade Valter, „och
hur skulle det passa sig för en flicka att gå på varg-
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jakt? Kom nu med, Jonas, så skall du få skinnet, och
jag är nöjd med öronen och svansen."

„Nej, jag tackar", sade Jonas; „ Valter kan behålla
skinnet själv. Nog ser jag nu, att Valter är rädd. Fy,
skäm ut honom!''

Detta gick Valters ambition för närä. „Jag skall
visa, att jag ej är rädd“, sade hän, och så tog hän trum-
man, sabeln, tuppfjädern, fällkniven, rovbössan och
väderpistolen och gick helt ensam ut på vargjakt tili
skogen.

Det var en vacker aftonkvist, och fåglarna sjöngo
i alla grenar. Valter gick mycket långsamt och för-
siktigt. Vid varje steg såg hän sig omkring åt alla
sidor, om där händelsevis skulle sitta någon varg och
lura bakom stenarna. Hän tyckte alldeles, att något
rörde sig där borta i diket. Kanhända var det en varg.
„Det är bäst att jag trummar litet, innan jag går dit“,
tänkte Valter.

Brrrr, så begynte hän trumma. Då rörde sig åter
något . . . Koax! Koax! och så flög en kråka upp ur
diket. Strax fick Valter mod. „Det är bra att jag
har trumman med mig", tänkte hän, och så gick hän
med modiga steg allt vidare framåt. Snart kom hän
allt närmare rian, där vargarna rivit ihjäl gumsen. Men
ju närmare hän kom, desto hemskare tyckte hän att
rian såg ut. Den var så grå och gammal. Vem vet
hur många vargar där kunde gömma sig! Kanhända
sutto de där ännu i en vrå, desamma som ätit upp
gumsen. Ja, här var alls ingen säkerhet. Ingen enda
människa syntes i närheten. „Det vore styggt att bli
uppäten så här mitt på ljusa dagen", tänkte Valter vid
sig själv. Och ju mera hän tänkte därpå, desto fulare
och gråare blev den gamla rian, och desto styggare
förekom det honom att bli vargarnas mat.

„Skall jag vända om och säga, att jag slogs
med en varg och att hän slapp undan" ? tänkte Valter.

„Fy!'' sade hans samvete. „Minns du icke, att ljuga
är den allra största synd både för Gud och människor?
Ljuger du i dag, att du har slagit vargen, så äter hän
bestämt upp dig i morgon."
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„Nej, nu går jag tili rian", tänkte Valter, och så
gick hän. Men inte gick hän alldeles närä. Hän gick
hara så, att hän kunde se gumsens blod, som färgade
gräset rött, och några ulltappar, som vargarna rivit av
det stackars kräket. Det såg rätt otäckt ut. ,Jag
undrar vad gumsen tänkte, när de åto upp honom!"
menade Valter vid sig själv. Och i detsamma gick där
en kali rysning över hans rygg från tröjkragen ända
ner i stövelskaftet.

„Det är bäst att jag trummar", tänkte hän åter-
igen, och så begynte hän trumma. Det lät illa. Där
kom ett eko från rian, och det lät nästan som vargtjut.
Trumpinnarna styvnade i Valters händer, och hän tänkte:
„Nu komma de!"

Ja, riktigt, raed detsamma syntes ett rödbrunt lur-
vigt varghuvud titta fram under rian. Vad gjorde nu
Valter? Jo, den tappre Valter, som ensam rådde med
fyra, kastade trumman för sjutton pinnar ifrån sig, tog
tili fötter och sprang och sprang, det fortaste hän kunde,
tillbaka tili kvarnen.

Men, o ve! Vargen sprang efter. Valter såg sig
om. Vargen var kvickare än hän och blott några steg
bakom honom. Desto fortare sprang Valter. Men för-
skräckelsen fick makt över honom, hän varken hörde
eller såg något mera, hän sprang över stockar, stenar
och diken, hän tappade trumpinnarna, sabeln, bågen,
väderpistolen, och i den förskräckliga brådskan snavade
hän över en tuva. Där blev hän liggande, och vargen
hoppade på honom . . .

Hu, det var en ryslig historia! Nu tror du visst,
att det är slut med Valter och alla hans äventyr. Det
vore skada. Men bliv ej så förskräckt, det var inte så
farligt ändå. Det var en beskedlig varg, den vargen.
Nog hoppade hän på Valter, men hän ruskade honom
bara i tröjan och nosade honom i ansiktet. Och Valter
skrek, ja hän skrek alldeles rosenbefängt!

Tili ali lycka hörde Jonas hans nödrop, ty det var
ju helt närä kvarnen. Jonas sprang dit och hjälpte upp
Valter. „Vad har hänt", sade lian, „efter Valter skriker
så rysligt?"
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„Vargen! Vargen!" ropade Valter, och det var
det enda hän kunde säga.

„Vilken varg?" sade Jonas. „Inte ser jag tili någon
varg. "

„Akta dig, hän är här, hän har bitit ihjäl mig!"
jämrade Valter.

Då började Jonas skratta; ja, hän skrattade så, att
skinnbältet kring hans mage hoppade och skakade.
,Jaså“, sade hän, „var det vargen? Var det den, som
Valter skulle lugga och taga i nacken och kasta på
ryggen, om hän än sparkade aldrig så mycket? Se
hara litet närmare på honom. Det är ju vår gamla vän,
vår egen beskedliga Karo. Jag kan väl tro, att hän
hittat ett ben av gumsen vid rian. När Valter trummade,
kröp Karo fram, och när Valter sprang, sprang Karo
efter, som hän så ofta gör, när Valter vill rasa och leka.
Hut, Karo, du skulle skämmas litet att ha skrämt en
sådan stor hjälte på flykten!"

Valter steg upp, mycket flat. „Hut, Karo!" sade
hän både nöjd och förargad. „Det var ju bara en
hund. Om det värit en varg, skulle jag nog slagit ihjäl
honom ..."

„Nej, hör nu på, Valter, lyd mitt råd och skryt
en annan gång mindre, så uträttar hän mera", tröstade
Jonas. „Inte är ju Valter någon pultron?"

„Jag? Du skall få se, Jonas, när vi härnäst
möta en björn. Det är så, ser du, att . . . jag tycker
liksom mera om att slåss med björnar."

„Jaså“, skrattade Jonas. „Äro vi där nu igen?
Kära Valter, kom ihåg, att det är bara pultroner, som
skryta! En riktigt tapper kari talar ej om sin tap-
perhet."
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Hallonmasken.
En saga.

„Hu!“ skrek Terese.
„Ly!“ skrek Aina.
„Vad nu?“ skrek Stora syster.
„En maski" skrek Terese.
„På hallonet!" skrek Aina.
„Slå ihjäl honom!" skrek Lorenzo.
„Och så mycket väsen för en stackars liten maski"

sade Stora syster förtretad.
„Ja, när vi rensade hallonen", sade Terese . . .
„Så kröp lian fram ur det allra största", fortsatte

Aina . .
.

„Och öm någon hade , ätit det hallonet", sade
Terese . . .

„Så hade han ätit masken med", sade Aina . . .

„Nå, vad se'n?" sade Lorenzo.
„Äta en mask!" utropade Terese.
„Och bita ihjäl honom!" suckade Aina.
„Kantänka!" sade Lorenzo skrattande.
„Nu kryper han på bordet", skrek åter Terese.
„Blås bort honom!" sade stora syster.
„Trampa ihjäl honom!" smålog Lorenzo.
Men Terese tog ett hallonblad, sopade masken

varsamt på bladet och bar honom ut på gården. Då
märkte Aina, att en sparv satt på planket och lurade
begärligt på masken. Strax tog hon bladet med masken
på, bar det tili skogen och gömde det där under hal-
lonbuskarna, så att icke den illpariga sparven kunde
hitta maskens gömställe.

Ja, vad är det vidare att berätta om en hallonmask?
Vem viii lägga ett strå i kors för en sadan liten mask-
byting? Den soin blott finge bo så vackert som han,
i en sadan friskt doftande mörkröd stuga långt borta i
den tysta skogen mellan blommor och gröna blad!

Nu var det närä middagen, och så åto alla tili
middagen hallon och mjölk. „Strö lagom socker, Lo-
renzo", sade stora syster. Men Lorenzos tallrik liknade
en driva om vintern, med litet rött under snön.
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Strax efter middagen sade Stora syster: ,Ja, nu
ha vi ätit upp hallonen och ha intet att syltä tili vin-
tern. Det vore skönt att nu ha två korgar fulla med
friska bär. Dem skulle vi alla rensa i afton, och i
morgon skulle vi koka dem i den Stora malmgrytan,
och så skulle vi äta vofflor med hallonsylt!"

„Kom, så gå vi tili skogen att plocka", sade
Terese. ,Ja, det göra vi", sade Aina. „Tag du den
gula korgen; jag tar den gröna."

„Gå ej vilse, och kom vackert hem tili kvällen",
sade Stora syster

„Hälsa hallonmasken", sade Lorenzo gäckande.
„Nästa gång jag träffar honom, skall jag ha den äran
att äta upp honom."

Nu gingo Aina och Terese tili skogen. Ack, det var
så vackert, så härligt! Visst var det besvärligt ibland
att kliva över kullfallna träd och lastaa i kvistarna och
processa med enrisbuskarna och duellera med myggorna,
men vad gjorde det? Flickorna klevo raskt på med
uppskörtade klädningar, och så kommo de långt in i
skogen.

Här var gott ora kråkbär, blåbär och hönsbär, men
ont om hallon. Flickorna gingo allt längre, och slut-
ligen kommo de, nej, det kan ingen tro, de kommo tili
en stor skog av hallon. Flär hade fordom värit skogs-
eld, och nu hade här vuxit hallonbuske vid hallonbuske
så långt ögat såg. Var buske dignade tili marken av
de största mörkröda, mogna hallon, så att maken tili
rikedom på bär ännu aldrig värit funnen av två upp-
skörtade bärplockerskor.

Terese plockade, Aina plockade; Terese åt, Aina
åt. Om en liten stund hade de korgarna fulla. „Nu
gå vi hem", sade Aina. «Nej, låt oss plocka ännu litet
mer", sade Terese. Så ställde de korgarna på marken
och började att plocka i sinä lörkläden, och det dröjde
ej länge, så voro också förklädena fulla.

„Nu gå vi hem", sade Terese. ,Ja, nu gå vi
hem", sade Aina. Båda flickorna togo sin korg i ena
handen och höllo upp förklädet med den andra. Och
så begynte de vandra hemåt.
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Men detta var lättare sagt än gjort. De hade aldrig
värit så långt in i den Stora skogen; där funnos inga
vägar och stigar, och snart märkte flickorna, att de gått
vilse. Det värsta var, att trädens skuggor blevo allt
längre i aftonsolskenet, fåglarna begynte flyga hem tili
sinä bon, och daggen föll. Slutligen gick solen ned
bakom tallarnas toppar, och det blev svalt och skumt
i den Stora skogen.

Flickorna blevo ängsliga, men gingo beständigt
vidare fram och väntade, att skogen skulle taga slut
och röken synas från deras hem.

När de så gått en lång stund, blev det mörkt. De
kommo nu fram tili en stor slätt, bevuxen med buskar,
och när de sågo sig omkring, så mycket de förmådde
i mörkret, märkte de, att de hade gått i en stor rund
ring och att de åter befunno sig bland de många sköna
halionbuskarna, där de plockat korgar och förkläden
fulla. Här satte de sig trötta på en Sten och började gråta.

,Jag är så hungrig", sade Terese.
„Ja", sade Aina. „Ack, om vi nu hade två duk-

tiga smörgåsar med kött på.“
Som hon sagt det, kände hon någonting i sin famn,

och när hon tog därpå, var det en stor smörgås på
knäckebröd med fågelstek därpå. I detsamma sade
Terese; „Det var besynnerligt; jag har en smörgås
i min hand."

„Jag har också en", sade Aina. „Törs du äta?"
„Det törs jag visst", sade Terese. „Ack, den

som nu hade ett gott glas mjölk!"
Som hon sagt det, kände hon ett stort glas mjölk

mellan sinä fingrar. Strax därpå sade Aina: „Terese!
Terese! Jag har ett glas mjölk i min hand! Det är
alltför besynnerligt. “

Emellertid, efter flickorna voro hungriga, åto och
drucko de med den bästa aptit. När detta var gjort,
gäspade Aina, sträckte ut armarna och sade: „Ack,
den som nu hade en mjuk säng att sova uti!"

Knappt var det sagt, innan hon kände bredvid sig
en fin, mjuk säng, och detsamma märkte även Terese.
Flickorna tyckte det var högst förunderligt, men söm-
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niga och trötta som de voro, tänkte de ej mera därpå,
utan kröpo i bäddarna, läste sin aftonbön och drogo
täcket över huvudet. Det dröjde ej länge, så voro båda
i sömnens armar.

När de vaknade, stod solen högt på himmelen;
det var en härlig sommarmorgon i skogen, och fåglarna
flögo lustigt omkring i toppar och grenar. Nu först
blev flickornas förundran obeskrivlig, när de märkte,
att de sovit i skogen mittibland hallonbuskarna. De
sågo på varandra, de sågo på sinä bäddar, som voro
av finaste linne, utbrett över mjuka löv och björnmossa.
Äntligen sade Terese: „Är du vaken, Aina?"

„Ja“, sade Aina.
„Men jag drömmer ännu“, sade Terese.
„Nej“, sade Aina. „Men här bor visst en god ande

bland dessa hallonbuskar. Ack, om vi nu hade en
varm kopp kaffe och en god semla att doppa i kaffet!"

Knappt var det sagt, innan bredvid dem stod en
liten bricka av silver med en förgylld kanna, tvenne
koppar av äkta porslin, en fin sockerskål av kristall,
en silvergräddsnäcka och några rara, varma vetebröd
därpå. Flickorna slogo i kopparna det raraste kaffe,
lade socker och grädde uti och läto sig väl smaka.
Aldrig hade de druckit så skönt kaffe.

„Nu ville jag veta, vem som givit oss allt detta",
sade Terese med en tacksam min.

„Det har jag gjort, minä kära små flickor", sade
i detsamma en röst ur buskarna. Flickorna sågo sig
något häpna om och märkte en liten vänlig gubbe i
vit rock och röd mössa, linkande fram mellan buskarna,
ty hän haltade litet på vänstra foten. Varken Terese
eller Aina kunde av häpnad säga ett ord.

„Varen ej rädda, små flickor", sade gubben och
grinade vänligt emot dem, ty skratta kunde hän ej
riktigt, hans mun var på sned. „Välkomna i mittrike!
Ha ni sovit gott och ätit gott och druckit gott?“ frågade
hän.

„Ja, det ha vi visst", sade båda flickorna „men
säg oss ..." och så ville de fråga, vem gubben var,
men de vågade icke.

3
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,Jag skall säga er, vem jag är", sade gubben.
,Jag är hällonkungen, som härskar över hela detta
rike av hallonbuskar, och här har jag bott i flere tusende
år. Men den store anden, som härskar över skogen och
havet och himlen, har icke velat, att jag skulle högmodas
över min konungsliga makt och min långa livstid. Därför
har hän befallt, att jag en dag vart hundrade år skall
förvandlas tili en liten hallonmask och levä i en sådan
svag och värnlös gestalt från solens uppgång allt tili dess
nedgång. Under denna förvandling är mitt liv beroende
av den lilla maskens liv, så att en fågel kan äta mig med
sin näbb, ett barn kan plocka mig med bären och för-
trampa med sin fot mitt tusenåriga liv. Nu var det just i
går min förvandlingsdag, och jag blev plockad med hal-
lonet och var närä att trampas ihjäl, om ej ni, beskedliga
barn, hade räddat mig. Allt intill solens nedgång, låg jag
värnlös i gräset, och när jag blåstes ifrån ert bord,
vrickade jagmin ena fot, och min mun haravförskräckelse
kömmit på sned. Men när det blev kväll och jag åter-
fick min rätta gestalt, såg jag mig om efter er för att
tacka er och belöna er. Och då fann jag er båda här
i mitt rike och mottog er båda så gott jag förmådde,
utan att mycket skrämma er. Nu vill jag skicka en
fågel i min skog att visa er vägen hem. Adjö, kära
barn. Tack för ert milda hjärta. Hällonkungen skall
visa, att hän icke är otacksam. “

Flickorna räckte nu gubben sin hand och tackade
honom, hjärtligen glada att de i går hade skonat den
lilla hallonmasken. De ville nu gå, men i detsamma
vände sig gubben än en gång om, grinade försmädligt
med sin sneda mun och sade: „Hälsa Lorenzo och
säg, att när vi nästa gång träffas, så skall jag ha den
äran att äta upp honom."

„Ack, gör icke det, herr hallonmask", utropade
båda flickorna, mycket förskräckta, på en gång.

„Nå, för er skull må det vara förlåtet", svarade
gubben; Jag är icke hämndgirig. Hälsa Lorenzo och säg,
att hän också har att vänta en gåva av mig. Farväl!"

Nu togo flickorna sinä bär och hoppade, lätta om
hjärtat, framåt i skogen, allt efter den väg, som fågeln
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flög. Så sågo de om en ganska kort stund skogen ljusna
och förundrade sig ej litet, att de i går kunnat gå så
långa krokvägar. Och det kan man tro, att där blev
en glädje, när de två kommo hem. Där hade alla vän-
tat, alla sökt dem. Stora syster hade ej fått en blund
i sinä ögon; hon trodde så visst, att vargarna uppätit
hennes kära små flickor. Men Lorenzo mötte dem med
en korg och ropade: „Kom och se, här är någonting,
soin hitbars nyss av en gamma! gubbe åt er!“

När flickorna upptogo korgen, se, då voro där
tvenne de allra skönaste armband av mörkröda ädel-
stenar i skapnad av mogna hallon, med påskrift: „At
Terese och Aina"; och bredvid dem låg en kråsnål av
diamant, i skapnad av en hallonmask, med påskrift:
„ Lorenzo, döda aldrig den värnlöse!" Lorenzo blev
något flat; hän begrep nog meningen, men likväl tyckte
hän, att gubben hämnats så, som endast goda själar
hämnas. Och hallonkungen hade även tänkt på Stora
syster; ty när hon gick in att duka middagen, fann hon
tolv Stora korgar med de allra största och raraste hallon,
som någonsin plockats i skogen, och ingen visste hur
de kömmit dit, men alla gissade det. Och så blev där
ett syltande och ett sockrande och ett bärkokande, så
man aldrig dess make sett. Och vill du, så gå vi dit
och hjälpa dem syltä, så händer att vi få oss en släng
av sleven, ty där syltä de säkert än i dag.

Höbärgningen.

ALLA BARNEN.
Bullra vi, kullra vi dagen lång,
gunga vi, sjunga vi glatt vår sång,
flänga och svänga i lätta språng
bort över ängarnas gröna gång.
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GEORG.
Se, huru gubbarna
träta med stubbarna!

TOINI.
Titta, hur gummorna
räfsa i blommorna!

VERNER.
Aldrig jag sett
gräset så fett.

Vore jag oxe, nog bleve jag matt.

EVA.
Är du en oxe, så drag vårt lass!
Akta, min käpp är bådJ smidig och vass!

VERNER.
Tackar ödmjukast. Respekt för mig!
Är jag en oxe, så stångar jag dig.

EVA.
Det var en varg,
oxen är arg.

RICHARD.
Han skall ta's fast,
bindas med bast,
huggas i nacken,
kastas i backen.

MARIE.
Han skall i kurra,
där får han murra,
ris skall han ha,
sen blir han bra.

ALLA BARNEN.
Basa vi, rasa vi, hej och hopp,
svinga och springa i muntert lopp,
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dansa i kransar av ängens knopp,
knyta små fransar av skogens topp.

AINA.
Där står vid tuvans rand en liten menlös blomma;
sin stängel böjer hon för sommarvindens fjät.
Hon är ett barn som vi. Hon ser med ögon fromma
naturens stora lugn och Skaparns majestät.
Gå, lie, långt ifrån! Den lilla blomman skona!
Hon är ju blott en knopp; i morgon slår hon ut
att ängens drottning bli och sen, en kort minut,
nedlägga för Guds tron sin blyga blomsterkrona.

I

LEOPOLD.
Gossar, adjö!
jag hoppar i hö,

mitt uti stacken liksom i en sjö.

FANNY.
Ängen är grön,
skogen är skön,

kom, låt oss räfsa för lust och för lön!

LUDVIG.
Räfsa du flink!
Sen på en vink

bär jag tili ladan ditt hö i en blink.

TERESE.
Här är vår lada.
Nu ska vi rada

korna i spiltor. Vad de ska bli glada!

VALTER.
Kom och gör nytta
med kullerbytta!
Jag är en lax,
du är en brax.

Akta, nu äter jag upp dig strax!
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ALLA BARNEN.
Stimma vi, simma i ängens gull,
gläfsa och räfsa vår lada full,
stupa i djupaste hoet omkull,
alit för ett nöjes och löjes skull.

SELMA
Där är ett fågelbo. Där sova siskans ungar.
Gå sakta, sakta där, att du ej väcker dem!
Vem skyddar eder, små, när himlens åska ljungar?
Er stuga har ej tak; hon är ett fattigt hem.
Och dock skall icke en av er tili marken falla
förutan Herrens makt, som hägnar edert bo.
Sov, lilla sångarfolk, sov uti ostörd ro,
Och väx, och prisa Gud, och kvittra för oss alla!

VERNER.
Nej, men se där
korgar och bär!

Fasligt, ja rysligt hungrig jag är.

MARIE.
Se, sadan limpa!
Se, sådant smör!

TOINI.
Lilla min simpa,
se, men ej rör!

VERNER.

Skynda, jag dör,
svälter ihjäl, och det rår jag ej för.

GEORG.
Här är min kniv.

Skär nu av limpan och rädda ditt liv!
LUDVIG.

Vänta, låt flickorna
bjuda på brickorna.
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FANNY.
Sätt er i gräset så där i en ring!
Flickorna bjuda på brickorna kring.

VERNER.
Smörgås med kalvstek och skinka uppå!
Käraste, låt mig den största få!

TERESE.
Här är kalas,
mjölk uti glas.

LEOPOLD.
Med så'na ostar
må vi soin prostar.

EVA.

Grädde och bär!

ALLA BARNEN.
Grädde och bär!
Ack, vad det är
förtjusande här!

Kullra vi, bullra vi dagen lång,
gunga och sjunga vår glada sång,
flänga och svänga i lätta språng
bort över ängarnas gröna gång.

LUDVIG.
Vårt stora, sköna land i aftonsolen glimmar
och breder ut mot oss sin hulda modersfamn.

AINA.

Och när vi jollra här i lundens gröna hamn,
arbetar där vårt folk i mödans tunga timmar.

GEORG.
För lätt är än vår håg, för svag är än vår hand
Vi skola växa att arbeta för vårt land.
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SELMA.
Vi skola älska det i lust, i nöd och fara
och levä för dess väl och dö att det försvara.

ALLA BARNEN.
Vi skola så dess skörd i vårens milda regn,
vi skola vattna den i heta sommarglöden.
O Gud, så tag vårt land uti ditt starka hägn
i höst och vinternatt, i livet och i döden.

Mirza och Mirjam.
(Saga från Österlandet.)

Det var en gång en konung i Rika Arabien; hän
hade sju söner och sju döttrar. Vid hans hov funnos
många smickrare, och de sade beständigt åt konungen,
att hän var den visaste och lyckligaste bland alla död-
liga. Och de prisade honom i synnerhet lycklig därför,
att hän hade så många barn, och alla voro friska och
vackra, vilket visst är en stor välsignelse, om barnen
därtill äro goda av hjärtat.

Men långt borta i öknen bodde en vis man, en
dervisch vid namn Enok; hän kunde läsa i stjärnorna.
En dag blev konungen ledsen att höra sinä hovmän
beständigt prisa hans Stora lycka och hans många barn,
varpå hän lät sadla sin kamel och red ut tili dervischen
i öknen.

„Enok“, sade hän, „jag vet, att du är en vis man
och älskar sanningen; uttyd en dröm, som jag hade i
natt. Jag drömde, att sju stolta cedrar och sju sköna
dadelpalmer stodo runt kring mitt täit, men när det led
mot middagen och jag ville söka skugga under deras
grenar, sutto drakar i sex av cedrarna och ormar i sex
av palmerna och ville uppsluka mig; endast den sjunde
cedern och den sjunde paimen skänkte mig en skugga
utan försåt."
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„Herre konimg", sade dervischen, „vad du säger
förundrar mig icke, ty detta har jag länge läst uti stjär-
norna. Sex av dina söner och sex av dina döttrar
skola som drakar och ormar trakta efter ditt liv, men
den sjunde sonen och den sjunde dottern skola vara
dig trogna."

„Fromme Enok", svarade konungen, „detta är
icke någon god spådom; emellertid vill jag akta på dina
ord och förelägga minä barn ett prov, ty de äro vid
den ålder, att det skall visa sig vad de bära i hjärtat."

„Gör det, herre konung", sade dervischen, „men
gör det visligen."

„Det förstås", svarade konungen, ty hän trodde
sig vara mycket vis, efter alla hans hovmän sade det;
och så red hän tillbaka tili kungslägret.

Andra dagen lät konungen kalla tili sig alla sinä
söner och döttrar och sade tili dem: „I går, när jag
red i öknen, tappade jag från min hand kung Salomos
ring, som är den största skatt och giver makt över
andarna. Den, som återhämtar mig ringen, skall få tili
belöning ett konungarike."

Strax uppskörtade prinsarna och prinsessorna sinä
kläder och skyndade med mycken brådska ut i öknen;
men den yngste konungasonen, som hette Mirza, och
den yngsta konungadottern, som hette Mirjam, blevo
sittande under tältet. „Varför sitten I kvar, när edra
bröder och systrar söka min skatt?" frågade konungen.

„Vi tjäna gärna vår fader utan lön", svarade
Mirjam; „men vi vänta tills våra syskon kömmit till-
baka för att icke beröva dem ett konungarike, om
någon av oss skulle finna skatten före dem."

„Lata barn", sade konungen misslynt; „jag ser nog,
att I icke älsken mig på långt när så som edra syskon.
Jag förbjuder eder att söka min skatt."

Om aftonen kommo de tolv konungabarnen trötta
hem och hade ingenting funnit. Då skrattade konungen
och sade: „Det var hara ett prov!" Och så lät hän
giva vardera av de sex prinsarna en förgylld sabel och
vardera av prinsessorna en ring av blixtrande ädelstenar,
men Mirza och Mirjam fingo ingen gåva.
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Om natten hade konungen åter samma dröm och
beslöt andra morgonen att anställa ett nytt prov. „Mina
barn", sade han „konungen av Persien tågar mot mig
med en stor krigshär, och jag kan icke motstå honom.
I morgon skall han kanhända intaga mitt land, I skolen
säljas tili slavar och slå edra pannor tili jorden för den
stormäktige fursten av Österlandet. Därför giver jag
åt en var av eder en kamel, lastad med livsmedel, på
det att I mån rädda eder, som ären unge, och lämna
mig, som är gammal, i fiendens våld."

Vid dessa ord uppstod en tystnad, och alla prin-
sarna och prinsessorna betraktade varandra med häp-
nad. Men de äldre började viska tili varandra: „Det
är ett prov!" och svarade: „Fader, vi bliva hos dig!"
Endast Mirza och Mirjam framträdde med nedslagna
ögon och bådo att få de kameler, som lovats dem.

„Vad?" sade konungen. „Alla de andra bliva mig
trogna, och minä yngsta barn vilja fly bort från sin
faders ansikte?"

„Det är icke för vår skull, fader, utan för din",
svarade barnen och kysste hans händer.

„Gån bort från minä ögons ljus, otacksamma, och
kommen aldrig tillbaka!" utropade konungen vredgad.
Och så bortdrev han de båda barnen med deras kameler
i villa öknen.

Mirza och Mirjam redo sörjande bredvid varandra
och visste intet annat, än att det var allvar med per-
serkonungens infall. De hade genast i början uppgjort
en pian, huru de skulle rädda sin fader, och rådgjorde
nu därom, medan de redo i öknen.

„Vi skola rida ut tili den främmande konungens
läger", sade Mirjam. „Där viii jag kasta mig för hans
fötter och kyssä hans skospetsar och gråta alla hans
silkesmattor våta med minä tårar, tili dess han lovar
mig att icke göra vår fader ont."

„Men om han ej hör dina böner, viii jag upp-
resa mig som ett ungt lejon och slå honom ihjäl", sade
Mirza. „Då skola perserna vara utan konung och nödgas
fly tili sitt land igen; men om de släcka mitt livs ljus,
dör jag glad, ty jag har räddat min faders andedräkt."
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Vid dessa ord redo de allt längre in i öknen utan
väg eller Stig, och solen gick ner, och med detsamma
var det mörker och natt allt runtomkring. Och samum-
vinden gick om natten genom öknen och bortsopade
varje spår i den brännande sanden. Men barnen redo
allt vidare i hopp att komma tili fiendens läger.

Om en stund sade Mirjam: „Säg, min broder, var-
för fnysa -våra kameler och stanna ibland så oroligt,
liksom ville de icke gå längre?"

Mirza svarade; „Därför fnysa kamelerna, emedan
de höra lejonet, öknens konung, gå ut på rov om natten.
Men var vid gott mod; lejonet är ädelmodigt och skall
icke göra oss illa, så länge det har gaseller och anti-
loper oatt fånga vid vattukällan. “

Ater om en stund sade Mirjam: „Kan någon ha
gått vilse i öknen, efter jag hör liksom en människas
klagande rop i fjärran mörkret?"

Mirza svarade: „Var vid gott mod, det är endast
hyenan, som går i lejonets spår att dela dess byte, och
hyenan är feg; jag skall bortdriva henne med mitt
ridspö."

Slutligen sade Mirjam: „Nu hör jag åter ett ljud
helt närä, men det är ett rysligt ljud; vad kan det vara,
min broder, efter våra kameler stanna tvärt och darra
som mandelträdets löv darra före en jordbävning?"

Mirza svarade endast: „Håll dig helt närä mig,
min syster; vi vilja befalla oss i Guds beskydd." Mir-
jam såg ej i mörkret, huru blek hän var, ty hän igen-
kände tigerns rytande, och tigern är det grymraaste av
alla öknens rovdjur; hän lämnar aldrig någon vid liv,
som råkar ut för hans klor.

Likväl blev Mirjam orolig, ty det förskräckliga ry-
tandet kom allt närmare, och hon begynte bedja en bön
tili Allah, som på arabernas språk betyder den ende
och allsmäktige Guden. „Store Allah", sade hon, „vi
äro här två fattiga barn, förskjutna av vår fader och
hela världen. Vi veta ingen väg och tillflykt i natten
och öknen mitt ibland grymma rovdjur; allenast du är
vår tillflykt och vårt beskydd. Och om du vill, skall
intet ont hända oss, och din allmakts hand skall leda
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oss trygga genom alla faror. Store Allah, befall dina
änglar att ledsaga oss tili ett gott viloställe, så skola
vi i morgon kasta oss på vårt ansikte vid solens upp-
gång och tillbedja ditt namn i morgonrodnaden."

Medan Mirjam ännu bad och Mirza hade dragit
sin sabel raot rovdjuren, hördes den rytande tigern i
fullt språng avlägsna sig, liksom ville hän fly för en,
sora var starkare än hän själv. Och kamelerna upp-
hörde att darra och begynte åter gå framåt med var-
samma steg, och samum upphörde att blåsa. Då sade
Mirjam åter:

„Säg, min broder, varför börja kamelerna gå?"
„Jag vet ej“, svarade Mirza; „det är troligen därför,

att den heta vinden upphört och luften känns svalare."
„Men jag ser liksom två ljusa strimmor gå fram-

för oss, en framför din kamel och en framför min. Vad
kan det vara, min broder?"

„Jag ser dem också", sade Mirza; „det måste vara
strimmor av månen i skyn, eller också är det sådana
sköna lysmaskar, som stundom glimma, när daggen
faller ora natten."

„Nej“, sade Mirjam, „nu ser jag det tydligare.
Det är två vita änglar, som gå framför oss och leda
våra kameler, och de äro så lätta och genomskinliga
som den klara morgonluften. Låt oss tacka Allah, min
broder, ty nu ha vi kömmit tili en källa, och jag ser
palmer och vattubäckar i änglafnas ljus."

Mirjam hade rätt; de hade nu kömmit tili en oas
i öknen och stego av sinä kameler, gåvo dem vatten
och tillredde åt sig ett sovställe tili natten. Men Mirza
var ännu icke utan fruktan, ty hän visste, att många
djur, både goda och elaka, bruka uppsöka sådana källor
att släcka sin törst. Och när hän närmade sig bäcken,
gick fullmånen upp över den Stora öknen och den gröna
oasen, och bäcken glittrade som en lång silverstrimma
i månskenet. Men långs denna strimraa stod en lång,
lång rad av huvud vid huvud, och det var flere tusende
öknens djur, som kömmit att dricka ur bäcken. Mirza
såg tili sin Stora förvåning, att lejonet stod orörligt bred-
vid den skygga gasellen, hyenan bredvid rådjuret, tigern
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bredvid den rädda antilopen, men ingen av dem syntes
mena ont med sin granne eller frukta hans närvaro.

„Hu", sade Mirza, „här kan ingen sova; här äro
nattkamrater mer än vi önska, och somliga av dem äro
ej att lita på.“

„Var vid gott mod, min broder", sade nu Mirjam
i sin tur. „Ser du icke, att de två vita änglarna skriva
ett tecken i djurens panna, att intet djur i natt får göra
någonting ont? Därför låt oss vila trygga vid palmens
fot. Allahs hand beskyddar oss, medan vi sova.“

O, vad det var skönt och svalt, när Mirza och
Mirjam vaknade vid solens uppgång under palmer och
mullbärsträd i den gröna oasen, som låg där mitt i den
Stora öknen! De knäböjde för Allah, såsom de alltid
gjorde morgon och afton, och tackade öknens och värl-
dens Skapare för hans beskydd under den mörka natten,
då vilddjuren lågo omkring dem som tama lamm. Små
fåglar med guldgula vingar sjöngo runtomkring dem i
träden Allahs lov; svalorna från norden flögo över vatt-
net och fångade trollsländor, medan i bäcken plaskade
två vita svanar, som också flytt dit undan nordens vin-
ter från det fjärran Finland. I Arabien är aldrig vinter,
men också aldrig vår; öknens barn frysa aldrig, men
få heller aldrig glädjas åt vårens ljuvhet.

Nu badade barnen i kallan, vattnade sinä kameler,
fyllde sinä fickor med dadlar, sinä läderflaskor med
vatten och redo så ut i öknen för att uppsöka perser-
konungens läger och rädda sin fader, konungen över
Rika Arabien.

„Låt oss rida mot solens uppgång", sade Mirza,
„ty perserna bo i morgonrodnadens land, och där skola
vi finna dem." Men Mirza hade ett kortare tålamod
än hans syster Mirjam och började redan längta tili
resans slut.

När det led längre på dagen, begynte solen åter
bränna den gula sanden, och luften blev allt hetare,
medan intet träd och ingen skugga fanns; så långt ögat
såg endast kullar av sand i långa, runda och släta våg-
linjer. Mirza begynte oroligt se sig omkring, och Mirjam
frågade åter, såsom hon brukade fråga: „Säg, min broder,
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varför är det så tungt att andas, och vad, är det för ett
stort, brandgult moln, som uppstiger i söder och kom-
mer allt närmare?"

„Allah är vred på oss", svarade Mirza. „Det är
sandvirveln, som driver mot oss med samumvinden,
och om vi ej stiga ned av kamelerna, skola vi dö.“

Båda barnen hoppade nu ur sadeln och sökte ett
skydd bakom kamelerna, som lade sig ned på marken
med ryggen mot vinden. Knappt var detta gjort, innan
det Stora, brandgula molnet redan var över dem som
en fäll. Det susade fram över deras huvuden med
åskans dån, såsom ett förhärjande hagelfall och likt ett
brusande hav. Luften blev het som i en glödande ugn,
och varje sandkorn tycktes bränna som eldgnistor. På
samma gång blev den Mara dagen alldeles mörk, man
kunde varken se eller höra, och det var intet annat
råd än att betäcka sitt huvud så tätt som möjligt, emedan
det fina, heta dammet av sanden trängde in i ögon,
näsa och mun.

Sex minuter varade detta öknens förskräckliga
oväder; därefter blev luften åter klarare, och Mirjam
arbetade sig först med späda armar ur de högar av
sand, i vilka de voro begravna. Därpå hjälpte hon
även Mirza på fötter.

„0, vad jag är glad, att ditt livs ande ännu lever
i dig", sade hon.

„Ja", sade Mirza, „vad hjälper det att vi levä,
när våra kameler äro döda, förkvävda av sanden?
Stackars Mirjam, nu måste vi båda förgås, ty öknens
skepp skola icke mera bära oss över sandhavet, och
våra fötters spår skola, begravas i vildmarken. “

„Fäll icke modet", sade Mirjam, som nu i sin
fromhet begynte att trösta sin broder. „På hela jorden
finns intet djur, så härdat mot hettan som kamelen,
vilken man kallar öknens skepp, och de hava nu för-
gåtts, men vi levä. Därav kunna vi se, att Allah be-
skyddar oss i dagens liettä liksom i nattens mörker.
Nu skola vi dricka ur våra flaskor för att nedskölja
sanden, men sedän skola vi gå vidare under Guds äng-
lars beskydd."
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Mirza teg, men de drucko ur flaskorna deras sista
vattendroppe, som mycket styrkte dem, och begynte så
fortsätta resan tili fots i den djupa sanden och i den
brännande solhettan.

Om en stund sade Mirza åter: „Vad är det värt
att vi gå vidare? Låt oss sätta oss ned och dö.“

„Nej", sade Mirjam, „vi skola gå för att rädda
vår fader. Jag ser spåren av en struts i sanden; vi
skola följa dem."

De gingo ett stycke, och åter sade Mirza: „Nu är
min krafts ande uppgiven; nu skola vi dö.“

„Nej", sade Mirjam, „vi skola rädda vår fader.
Jag ser en växt i den torra sanden: det är jerikorosen,
som grönskar, när hon torkat i hundra år, blott hon får
vatten igen, och rättnu få vi se grönska."

Ännu gingo de, och Mirza ville åter kasta sig ned
och dö, men då lyssnade Mirjam åt det håll, varifrån
vinden kom, och sade: „Jag hör tunga fjät av kameler
i öknen; vi måste ännu levä för att rädda vår fader."

Det dröjde icke heller länge, innan en stor hara-
van närmade sig bakom sandkullarna och fann de två
barnen gående tili fots i öknen. Den rike köpmannen,
som anförde karavanen, förbarmade sig över de över-
givna, upptog dem på sinä kameler och frågade dem
vart de ämnade sig.

„Vi vilja gå tili persernas konung", svarade Mirza.
„Då kunnen I följa med mig", sade köpmannen,

„ty jag reser också tili Persiens huvudstad Teheran, och
mitt ansikte har funnit nåd för den store khanen, som
köper av mig mitt elfenben och min guldsand."

Detta tyckte Mirza och Mirjam vara en god hjälp
på resan. De tackade således köpmannen och följde
gärna med, allt i hopp att kunna rädda sin fader.

Fyra och tjugu dagar hade förflutit, när de två
barnen på detta sätt uppnådde Persiens huvudstad, och
dagen därpå blevo de av köpmannen förda tili konun-
gens gyllne slott,

Konungen satt på sin elfenbenstron med två tama
lejon vid sinä fötter och vinkade åt barnen, att de skulle
säga sitt ärende. Mirza och Mirjam blevo röda som
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rosor, icke så mycket för konungen, ty de voro ju själva
kungabarn, som icke mer för hans lejon; men slutligen
framsteg Mirjam, kastade sig för konungens fötter, kysste
hans tofflor och sade:

„ Herre konung, vi hava hört, att du vill över-
falla vår fader, konungen av Rika Arabien, raed krig
och slå honom ihjäl och göra hans barn tili slavar; men
det vore mycket illa gjort, herre konung. Och därför
ha vi kömmit hit för att bedja dig ej göra vår fader
illa, utan hellre låta din vrede komma över oss i hans
ställe och slå oss ihjäl, men låta vår fader levä. Men
om du hellre vill, att vi skola vara dina slavar, så vill
jag dag och natt bortfläkta alla flugor från din kungliga
tron, och min broder Mirza skall försvara dig mot alla
dina fiender, ty hän är så stark som dina bästa lejon,
herre konung; men skona vår faders ögons ljus!"

„Och om jag icke hör eder bön", sade konungen,
„vad gören i då?"

„Då skall du strida med mig om min faders ande-
dräkt", svarade Mirza; „och jag vill störta dig ned av din
makts fäste, så sant Allah hör de rättfärdigas böner."

„Gott“, sade konungen, „jag vill betänka mig på
saken i sju år och ej under tiden göra er fader illa.
Men då måsten I vara minä slavar, tili dess mitt beslut
är fattat."

Härmed voro barnen nöjda och blevo så upptagna
som slavar i konungens hov. Där fingo de i sju år
tjäna med många hårda arbeten. Prins Mirza måste
var natt skura konungens harnesk blankt tili morgonen,
och prinsessan Mirjam måste alla dagar sopa drottnin-
gens golv. Och så var det i sju år. Men därunder växte
barnen Stora och blomstrande som unga cederträd och
fördrogo allting glada för sin älskade fader.

När de sju åren voro förlidna, sade" Mirza en dag
tili Mirjam: „Nu är tiden förliden och konungen måste
fatta sitt beslut, ty jag vill icke längre tjäna som slav.“

Mirjam sade: „Om det ännu vore tre gånger sju
år tili, ville jag gärna tjäna för vår älskade fader."

I detsamma trädde konungen in och sade: „Nu
haven I tjänat mig i sju år troget. Nu ser jag, att I
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ären trofasta av hjärtat, som alla människor borde vara,
och att I uppoffrat ali eder ungdoms rosor av kärlek
för er fader. Därför vill jag nu berätta för eder en nyhet
från ert fädernesland. Edra sex bröder hava smädligen
tagit er fader tillfånga och insatt honom i ett djupt fän-
gelsetorn, och edra sex systrar med sinä män hålla vakt
utanför tornet och giva er fader en dadel om dagen
tili mat, för att hän slutligen skall dö av hunger. Men
för eder trohets skull vill jag skicka en krigshär för
att befria er fader. Du, Mirza, skall anföra min krigs-
här, och du, Mirjam, skall lösa fångens bojor. Allahs
domar äro rättfärdiga; trogna och tacksamma barn skola
gottgöra vad trolösa och otacksamma barn hava brutit
mot sinä föräldrar."

Som konungen sagt, så skedde det, och snart ryckte
den persiska hären ut med kameler och elefanter under
Mirzas befäl. Mirjam red på en ung kamel med guld-
stickad sadel och pärletyger, och sex moriska slavar
gingo bredvid henne med Stora solskärmar, som gåvo
skugga i middagshettan.

Under tiden satt konungen av Rika Arabien, Mirzas
och Mirjams fader, gammal och grå, sorgsen och hungrig,
i sitt ensliga fängelsetorn och såg ut genom järngallren
i det trånga tornfönstret. Då skymdes en gång hans
fönster av en man, som stod där utanför, och det var
den hundraårige dervischen Emok.

„Huru är det med dig, herre konung?" frågade
dervischen.

Konungen av Rika Arabien svarade honom: „Enok,
minns du ännu min dröm? Lyckliga äro de människor,
dem Allah aldrig skänkt några barn, ty de hava aldrig
närt en orm vid sin barm."

„Nej“, sade dervischen, „lyckliga äro de männi-
skor, dem Allah har givit goda, trogna och lydiga barn,
ty sådana äro guldkorn i fattig mans hus och pärlor i
konungars krona. Men du, herre konung, har velat
köpa dina barns kärlek med löften om konungariken,
och se, de hava tagit från dig både rike och kärlek."

„Ack", sade konungen, „jag hade två barn, som
jag älskade högst, men de bestodo ej provet; de över-

4
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gåvo mig först ibland alla. Och nu skola minä ögon
ej längre se dagens ljus, ty minä barn giva mig blott
en dadel om dagen att äta och så mycket vatten att
dricka, som en duva dricker i svala morgonstunden.
Säg, Enok, hör du ej Allahs åska närma sig i skyn
för att straffa elaka barn?"

Dervischen sade; „Jag hör dina döttrar spela och
sjunga tili gästabud i ditt kungliga täit."

Konungen sade: „Ser du alls ingen ljungeld från
himmelen nedslå på jorden?

Enok svarade: ,Jag ser något blänka däruppe i
gästabudssalen; det är dina söners nya guldkronor, vilka
de nu

o
försöka på sinä huvuden."

Ater sade konungen:
„
Allah är död, annars skulle

sådant aldrig hända på jorden. Ser du ingenting annat,
så vill jag dö, ty barns otacksamhet bäddar föräldrars
grav."

Men Enok svarade: „Bida ännu litet, herre konung,
törhända att Allah lever. Jag ser ett moln av damm
uppstiga vid randen av öknen, och någonting glimraar
i solen såsom lansar av stål."

„Kommer det närmare?" frågade konungen.
,Ja, det närmar sig som en hagelskur över de

stolta tistlar på majsfältet. Nu igenkänner jag ryttare,
kameler och elefanter. Det är en stor krigshär, herre
konung, och främst rider en ståtlig prins samt efter
honom en skön prinsessa i guld och pärlor. Men uppe
i kungstältet hör jag rop och vapengny. Dina söner
hava råkat i tvist om kronorna, och dina döttrars harpor
ligga krossade utav svärd."

„Då vill jag ännu litet bida", svarade konungen.
Och nu hördes ända tili fängelsetornet ett gny av

vapen, såsom när haglet nedslår på Sinai berg, ty de
sex prinsarna med alla sinä hovmän hade dragit svärden
mot varandra, och ingen märkte den främmande krigs-
härens annalkande, förrän hela lägret var omringat och
den främmande prinsen fordrade portarnas öppnande.
Ingen svarade honom. Hän höll med sin vita stridshäst
utanför porten, tili dess att vapenlarmet där inne äntligen
tystnade. Då lät hän uppbryta porten, och vad såg
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med döda. Alla de sex prinsarna med sinä hovmän
hade nedhuggit varandra tili sista man för tvisten om
kronorna, och alla de sex prinsessorna lågo döda bred-
vid dem på sinä brustna harpor.

Men den främmande prinsessan red tili konungens
fängelsetorn och kysste hans hand och ledde honom
kärligt ut i den gröna parken; där fick hän höra vad
som timat i slottet. „Ack“, suckade konungen, „nu är
jag en gammal, barnlös man, som icke mera har något
att älska på jorden. Ack, att jag vore död och minä
trolösa barn ännu levdel"

„Herre konung", sade prinsessan, „vad skulle du
säga, om Allah gåve dig trogna barn tili ersättning för
dem du förlorat?"

„Nej, det är icke möjligt", sade konungen. „Jag
hade ännu en son vid namn Mirza och en dotter vid
namn Mirjam, men de hava längesedan övergivit mig."

Då kunde ej prinsessan Mirjam längre återhålla
sinä tårar, utan hon föll sin fader om haisen, kysste
honom och berättade honom alit, och prins Mirza kom
att böja knä för sin fader och återgiva honom riket.
Och den gamle konungen blev så glad, så glad och
välsignade sinä trogna barn och bad dem mottaga riket;
men de trolösa barnen lågo alla döda och blevo upp-
brända i eld, ty otacksamma barn äro den tyngsta börda,
som jorden bär.

Och den hundraårige dervischen Enok välsignade
Mirza och Mirjam, att de, som Guds fjärde bud lovar,
måtte länge levä på jorden, och så var den sagan slut,
och Allah lever ännu i år.

51
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En jättesaga.

Det var en gång en gammal, gammal jätte,
som tretti alnar minst i längden mätte,
hän bodde fjärran nti nordanskog
och var en jättekung, så det förslog.

Hän rådde över furor, fjäll och stenar,
hän hade björnar, vargar, örnar, renar
och tyckte illa vara, när ibland
hans vackra skog blev rörd av mänskohand.

Hän hade ock en gammal, gammal gumma,
som kunde fjällens jättevisor brumma,
och när hon sjöng för ödemarkens snår,
så sade folket: „Hör hur åskan går!“

Men gubben och hans gumma voro glade,
att de också en jättegosse hade.
Hän' var så liten, bara sex aln lång,
och drack två såar sötmjölk på en gång.

De voro ej att leka med, de gamla,
de kunde bergen överända ramla
och ryckte furor upp tili vandringstav
och vadade tili knä i djupa hav.

Men när de sågo på den lille gossen,
då logo de, som stubben ler på mossen:
Vad lian är nätti Vad hän är fin och rund!
(Och pojken vägde sinä fjorton pund.)

Nu var en hemlighet med samma jätte,
att ingen mänska visste, vad hän hette,
och det var ursprungsordet, varuppå
hans makt berodde och hans släkt också.

En dag kom helgonet Sankt Lars tili stranden,
att döpa hednafolken där i landen,
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och ville bygga åt de kristnas Gud
en kyrka med en härlig altarskrud.

Där feltes kalk och tegel, det gick saktligt,
och jättegubben skrattade föraktligt.
Hän sade: „Sådan liten mullvadsgrop,
den murar jag på trenne dagar hop."

„Må göra", sad’ Sankt Lars. „Bygg du min kyrka;
det är detsamma, blott vår Gud vi dyrka.
Vad vill du ha tili lön, när det är gjort?"
„Jo dina ögon!" sade jätten fort.

„Vad? Intet mer?" sad’ helgonet med iver.
„Min kropp och själ jag glad åt Herren giver;
bygg, käre jätte! Och för Herrens hus
jag gärna skänker minä ögons ljus."

„Det väre sagt", röt jätten. Och på stunden
begynte hän att mura kyrkogrunden.
Det rök om honom, när hän nu var dag
bröt berg tili muren med ett knytnävsslag.

På tredje dagens kväll var muren färdig.
Sankt Lars var glad att se sin kyrka värdig,
men tyckte det var litet synd ändå,
att jätten nu hans ögon skulle få.

Då hörde hän liksom en sakta dyning
av havets brus vid dagens första gryning,
och det var jättegumman, som så milt
sjöng skogens visor för sin lille piit.

mSov", sjöng hon, „sov, mitt unga moln i kvällen!
Än står din faders rike fast som fjällen,
än har ej fallit någon mänskä in,
att ödemarkens kung är jätten Finn."

„Finn?" tänkte helgonet. „Nå, tag mig maken,
det ligger något under denna saken;



54

jag vill försöka vad det innebär."
Och morgon kom, och sä var jätten där.

„Se så, din hund, nu kan du kyrkan skåda,
nu vill jag hava dina ögon båda!"

,Ja visst", sad’ helgonet, „det slår nog in
men låt oss språka litet, jätte Finn!"

Huj, hur det rök om både berg och stenar
och sprakade som eld i skogens grenar!
Och där stod jätten, själv liksom en sten,
och kunde icke röra arm och ben.

Men sist så blev hän rasande och vreder
och svor att bryta hela kyrkan neder.
Hän tog om pelarn, som bar templets valv,
och hela Stora, höga kyrkan skalv.

Ve, akta, akta! Helga templet ramlar,
och jätten segrar, allt i mörker famlar!
Nej, hör, nu ringa tornets klockor re’n,
och jätten står förvandlad tili en sten!

Så var det, kära barn. I Lund, i valvet
inunder kyrkan, som stod kvar i skalvet,
där ser man än två skepnader av sten,
och en är jätten Finn, hans gumma en.

De famna än med sinä armar döda
två pelare, som kyrkovalven stöda;
men ifrån Lund gick kristendomen ut
och lyste hela nordens natt tili slut.

Sankt Lars fick hålla sinä ögon båda,
men sedän fick man inga jättar skåda,
förutom en, och gissa vem hän är!
Det är den förre jättepilten där.

Hän blev allena i den Stora skogen.
Så koro där svedjebrukarn, så kom plogen
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och skämde bort Hans ärvda ödemark;
men jättegossen växte stor och stark.

För glest blev Sverige, och för ljus blev natten
han vadade igenom havets vatten
att söka nya öknar vid dess rand
och hamnade tili sist på Finlands Strand.

Här var hans fäders bygd. Hans faders rike
bar än hans faders namn, den jättelike;
här hade han på hundramila mo
utrymme nog att sätta sig i ro.

Och när omsider också här en skara
av munkar kom att korset uppenbara,
och plogen plöjde, kvarnen malade
och yxan högg och lien bärgade;

då drog den unge jätten sig tillbaka
allt längre bort att öknens hem bevaka,
och än så bor hän kvar i detta land
och för sitt krig mot mänskorna ibland.
När åkerns skylar hota bli för tätä,
då sänder hän sin nordan att dem äta;
när tankens skördar få för rika ax,
då sänder hän censuren med sin sax.

Ty ödemark och mörker är hans glädje.
Vad hjälper det, att vi tili ljuset vädje,
så länge ingen vet hans namn, bevars?
Ty det är okänt liksom -förr hans fars.

Men, kära barn, om någon finns bland eder,
som med Sankt Lars vill störta jätten neder,
så vet, att den får inte räkna på,
om hän riskerar sinä ögon två.

Vem finns bland eder, som vill gärna giva
två ögons ljus att Finlands natt fördriva?
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Vem vill med offret av sitt liv, sin hand,
nppbygga ljusets tempel i vårt land?

Om någon rätt allvarligt vill det göra,
så skall hän jättens namn i skogen höra
och få det ursprungsord, som allt förmår,
så att tili sten förvandlad jätten står.

För höga mål skall också mycket vågas,
där skall ej efter liv och lycka frågas,

• men raskt beslutas, modigt föras ut;
då sprängas alla jättars makt tili slut.

Bullerbasius.

Lasse var sex år och räckte Hilda nästan tili näsan.
Hilda var tio år och tyckte sig passa tili moster åt
Lasse. Båda gnabbades hela dagen och visste knappt,
huru mycket de höllo av varandra. Men de märkte
det, när de voro skilda. När Hilda var borta i skolan,
hade Lasse obeskrivligt ledsamt och gjorde den ena
odygden efter den andra. Och när Lasse var rest med
pappa tili Forsa bruk, var Hilda hela veckan rådlös
och visste ej vad hon skulle göra, när Lasse var borta.

Hilda företog sig en gång att föra dagbok över
Lasses odygder i den berömvärda avsikten att vid pas-
sande tillfälle uppläsa för honom denna sköna förteck-
ning. Hon räknade ut, att detta skulle lända Lasse tili
mycken näpst och varnagel, så att hän skulle riktigt
blygas för sinä dumheter.

En mulen dag före jul, när Hilda fått lov från
skolan och Lasse värit mer än vanligt odygdig, sade
Hilda tili honom: „Lasse, kom hit!“

Lasse satt i en vrå och höll på att passa ihop ena
bakbenet av sin trähäst, som hän nyss kört sönder,
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när hästen icke ville vara rätt kvick för lasset. Han
var vid dåligt lynne och låtsade icke höra.

„Kom hit, så skall jag läsa något för dig", sade
Hilda en smula illmarigt, ty hon hade just framtagit
den märkvärdiga dagboken.

Lasse kom. Han tyckte om sagor, han som alla
andra, och trodde kanhända, att Hilda ville läsa för
honom om Lunkentus eller riddar Blåskägg.

„Sätt dig på pallen nu och var tyst och snäll, så
skall du få höra rövaranföraren Bullerbasius Rummel-
felts bedrifter och äventyr."

Lasse satte sig beskedligt, och Hilda begynte ett
företal:

„Det var en gång en rövaranförare, som hette Bul-
lerbasius och så vidare. Han hade en fe tili gudmor,
och efter han gjorde så mycket spektakel i världen,
måste hans gudmor inrätta en bok, där hon skrev upp
vad han gjort. Den boken beslöt hon sedän att låta
trycka i Stockholm, för att alla människor skulle få veta,
huru stygg och oförståndig Bullerbasius värit. Nu, ser
du, har jag lanat gudmors bok, innan den skickas tili
Stockholm för att tryckas, och nu skall du få höra alit
vad Bullerbasius har att skämmas för."

Lasse spände upp sinä öron. Aldrig hade han
hört talas om en sadan rövaranförare.

Hilda höll god min och läste ur dagboken;
Den i januari.

„
Bullerbasius begynte året med

att sparka sönder sin säng, och när hän steg upp, lade
hän sin ena strumpa i tvättfatet för att få se, om hon
flöt på vattnet. Därpå kom mamma in —ty hän hade
en mamma och gav honom en smäll med den våta
strumpan. Var det ej väl förtjänt?"

Lasse såg förvånad ut och sade ingenting.
Den 6 januari. „Grå misse låg på mattan framför

kakelugnen. Bullerbasius tog misse, stoppade henne i
kakelugnen och stängde luckorna. Där hade ej värit
eld sedän i går, men där var ännu glöd, och misse
började hiskeligt jama. Pappa kom in ty Bullerba-
sius hade också en pappa befriade misse och befallde
Bullerbasius att taga i handen ett glödande koi. Bul-
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lerbasius ville springa bort, men pappa lade ett koi i
hans hand och lät honom helt litet bränna sig. Då
skrek Bullerbasius ..."

„Anej, inte skrek jag“, sade Lasse.
' „Här står, att Bullerbasius skrek."

Den 2 februari. „Gossarna voro i kälkbacken och
Bullerbasius med. Då företog sig Bullerbasius att be-
grava sin mössa i snön, så att hon icke hittades förrän
nasta vår, när drivorna smälte. Men efter hän den gången
förfrös sitt vänstra ora, slapp hän med en förmaning."

„När jag inte hittade mössan!"
„Hör vidare!" Den 20 fehruari. „Mamma hade

ägg i en korg, som stod om vintern i förmaket, där ingen
bodde och där det var lagom svalt. Bullerbasius hit-
tade korgen under förmakssoffan och roade sig med att
knacka det ena ägget mot det andra, så att de runno
ut över det lina gröna övertyget på soffan. För den
roligheten fick Bullerbasius arrest i skänken, men där
hittade hän en syltburk och törade burken med fing-
rarna. För den saken fick hän åter arrest i pappas
rum, och där hölls hän stilla."

Lasse skrattade, litet förlägen.
„Ja var det inte en dum rövaranförare?" fortfor

Hilda. „Hör nu vidare."
Den 7 mars. »Bullerbasius hade också en syster ..."

»Soin hette Hilda", inföll Lasse.
„Jag tror hon hette Melusina. Hon hade en ut-

märkt vacker och söt docka, som hade riktigt hår och
riktiga ögon och hette Ellen. När Melusina var i skolan,
tog Bullerbasius Ellen och petade sönder hennes ena
öga för att se vad där var inuti. Sedän hängde hän
Ellen vid håret i spjällsnöret, för att hon skulle få gunga.
När Melusina kom hem och såg den stackars Ellen, be-
gynte hon gråta."

Lasse blev röd i ansiktet och bultade hälarna på
sinä sneda stövlar mot golvet.

Hilda fortfor: „Dåbörjade också Bullerbasius gråta,
bad sin syster om förlåtelse och gav sig ingen ro,
förrän pappa låtit doktorn laga Ellens öga bra igen.
Var det rätt, att hän ångrade sig?"
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,Ja, se, men Ellen blev frisk igen", sade Lasse.
„Skada bara, att Bullerbasius hade så kort minne.

En vecka därefter, den 14 mars, skulle Bullerbasius gå
ut på skidor och hade slarvat bort sinä ullvantar. Då
hittade hän mammas fina vita franska handskar, trädde
dem på sinä tassar och begav sig ut i snödrivorna.
När hän kom hem, stodo alla fingrarna ut genom ena
handsken, och den andra hade hän tappat i snön. Var
det snällt?"

,Jag frös om händerna."
„Mamma trätte, men Bullerbasius blev ej klokare.

Den 1 april ville hän skrämma gamla Kajsa. Då ställde
hän två stolar på varandra innanför salsdörren och på
dem en pali och på pallen en blomkruka. I stället för
Kajsa kom hovrådinnan Agander in genom dörren och
hade så när dånat av förskräckelse, när stolarna ramlade
och blomkrukan gick sönder. Då fick Bullerbasius åter
arrest.

Den 20 april ville Bullerbasius försöka sin skick-
lighet som bågskytt och sköt en pii in genom köksfönst-
ret. Slapp med föreställning.

Den 2 maj ryckte hän stjärten av tuppen och blev
straffad med en timmes arrest i hönshuset.

Den 4:de rodde hän i ett degtråg ut på bäcken,
stjälpte med tråget och blev våt över öronen.

Den iB:de fyllde hän sin mössa med stenar och
sänkte henne vid stranden, för att hon skulle bli tät
som en vattenså.

Den 22:dra hade mamma sått ärter på morgonen,
och om aftonen petade Bullerbasius upp en ärtsäng för
att se, om ärterna hade vuxit. Slapp med förmaning
att icke vara så dum en annan gång. Den 2y.dje slog
hän sönder en tekopp, stötte den sedän i en mortel
och ville narra Kajsa, att det var socker.

Midsommardagen gjorde Bullerbasius så många
dumheter, att de omöjligen kunna uppräknas ..."

„Anej“, sade Lasse. „Jag rev bara två hål på
min tröja: ett stort och ett litet.“

„Hör vidare", fortfor Hilda. „Dm 6 juli grävde
hän en grop i trädgården och lade i gropen pappas
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pitschaft, mammas fingerborg, sex tallkottar och en groda.
Därpå fyllde hän gropen med sand. Det skulle före-
ställa en jordgömma. I hela huset blev ett sökande
efter pitschaftet och fingerborgen, tili dess att Bullerba-
sius blev tagen i förhör som en misstänkt person. Då
tillstod hän, att hän hade grävt ned en skatt, och blev
avstraffad med en lagom luggis. Var det rättvist?"

„Men jag Ijög inte", sade Lasse.
„Fy! Skulle hän ännu därtill ljuga? Bullerbasius

hade ändå liksom ont samvete, ty hän höh sig hela
eftermiddagen undan i granngärden. Således var hans
straff rättvist. Den 28 juli gick hän på styltor, snavade
och föll raklång mitt i gurkorna i en drivbänk. Den
}o:de gick hän utan lov tili stranden, sköt ut båten och ville
ro. Men det blåste hårt, och vår gode man drev tili
sjöss. Då begynte hän skrika på hjälp. “

„Nog hade jag orkat ro, ser du, men årorna voro
för långa."

„Och roddaren var för kort. Då rodde Matts ut
med storbåten och förde gynnaren i land. Bullerbasius
blev straffad med sin egen förskräckelse. Dagen där-
efter red hän skällkuddan, föll av och stötte ett hål i
huvudet."

,Jag har ridit på många hästar!"
„Det är möjligt", fortfor Hilda „Den 11 augusti

ville Bullerbasius också rida på stallgumsen Pelle. Men
Pelle fann sig förolämpad och tog sig för att stångas.
Bullerbasius tog tili flykten och Pelle efter. Slutligen
råkade båda i krakel vid stallväggen, och hade ej Kajsa
råkat komma med mjölkstävan från fähuset, så hade
där hiivit ett stort nederlag."

„Jag slog honom, ja, jag slog honom så . . ."

„Här står att Bullerbasius slog Pelle i tankarna, men i
verkligheten skrek hän: ,Söta Kajsa, kom och hjälp mig!’“

„Se, när käppen gick sönder!"
„Nå, vidare. ' Den iq augusti åt Bullerbasius sig

sjuk av halvmogna stickelbär. Den 22:dra kastade hän
sönder kvarnflaggan. Den 2cj-.de lade hän Ellen att simma
i bäcken. Den )o:de plumsade hän själv dit. Den 4
september ritade Bullerbasius magister Långmans porträtt
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med koi på den nyss vitlimmade kakelugnen i köks-
kammaren. För den saken vankades arrest."

„Ja, men jagklev ut genom fönstret", invände Lasse.
„Och därpå fick Bullerbasius arrest i vindskam-

maren, där han lät bli att kliva ut genom fönstret. Den
18 september var lingonplockning i skogen, och Buller-
basius sprang efter en ekorre, tili dess han föll ner i
ett kärr. Där miste han ena stöveln och fördärvade
sinä nya byxor. Den 2o:de tog han upp potäter och
högg sig med gräftan i benet. Den 24-.de föll han ned
från en rönn.

Den 4 oktober sprang hän genom alla rum med
sinä smutsiga stövlar för att söka sin mössa och fann
henne i vedlåren, där hän gömt henne full med sand.
Den B:de kom hän hem med famnen full av rovor, som
hän fått av en gosse, och dem hade gossen stulit."

„Inte visste jag det."
„Nej, hän visste det inte, och därför blev hän ej

straffad. Men hän måste själv bära rovorna tillbaka tili
Nygård, därifrån de voro stulna. Den i6:de smakade
hän av snålhet på en flaska anilin och blev fasligt sjuk.
Den iy:de var hän åter så pass kari igen, att hän kunde
slå spikar genom hålen i mammas mässingssil. Silen
blev fördärvad, och för att ej göra samma dumhet om
igen företog sig vår gode man den iB:de att kila en
plugg i pipen på kaffepannan. Den 2():de roade hän
sig med att tända eld i Kajsas linflaga, medan hon spann,
för vilket nöje hän åter fick luggis. Den ? november
smog hän sig utan lov på skrinnisen och drog upp en
annan gosse, som plumsat i. För detta fick Bullerbasius
först arrest och sedän en tårta."

„Jag fick beröm också", invände Lasse stolt.
„Man gör ej en god gärning för tårtor och beröm",

sade Hilda. „Värre var det den 4 december. Då kom
Bullerbasius i träta med Nygårdsgossarna om en stor
raritet, som de hittat i stallet, och det var ett dött möss.
Bullerbasius slog med sin käpp Kalle Nygård en stor
blånad över ögat, och Kalle Nygård var mindre än hän.
För detta -skulle Bullerbasius bedja Kalle om förlåtelse,
men hän ville inte."
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„Det var Kalle, som först slog mig", sade Lasse.
,Ja, men Kalle var hara fyra år och Bullerbasius

sex. Fy Stora skammen att slå en så liten gosse! Och
när Bullerbasius inte ville bedja om förlåtelse, fick hän
ris av pappa. Det var första gången på hela året. Bul-
lerbasius måste bedja om förlåtelse, men då kom det
värsta. Hän bad med munnen, men ej med sitt hjärta.
Några dagar därefter, när gossarna snöbollades, kra-
made Bullerbasius en boll mycket hård och kastade den
på Kalle. Bollen träffade Kalle på kinden, och kinden
svall upp. Vad kallar man sådant?"

Lasse teg.
„Det kallar man hämnd, och hämnd är, näst otack

och falskhet, det allra styggaste, som finns i en männi-
skas hjärta. En hämndlysten människa är Guds fiende,
och alla änglar i himmelen gråta över en sådan. Huru
kan en sådan människa någonsin ha en rätt glädje och
frid i sitt samvete?"

Lasse bet ihop tänderna och gjorde en förunderlig
grimas för att halla mot tårarna. Om en liten stund
steg han upp från pallen och gick bort utan att säga
ett ord.

Hilda kände sin kara broder och låtsade inte
märkä grimasen, ej heller bad hon honom bli kvar. Om
en halv timme kom Lasse åter, strålande av förnöjelse.
„Var har du värit?" frågade Hilda.

„Det var så", sade Lasse litet förläget, „att . . .

du minns ju min kalke, som jag fick tili julklapp sista
jul. Moppe heter han, och en så snäll kalke finns ej
som Moppe."

„Ja", sade Hilda, „jag minns att du håller av Moppe
mer än Matts håller av vår bästa häst, och du skryter
alltid, att ingen har en så bra kalke."

„Nu har jag givit Moppe åt Kalle Nygård. Han
blev så glad, att du kan inte tanka, så rysligt glad han
blev!"

„Än du då, Lasse? Blev inte du också glad?"
„Ja, vet du, Hilda, jag har värit så ledsen för det

döda mösset, och så ond har jag värit allt sedän dess,
och så tråkigt har det värit . . . och när du berättade om
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huru Guds änglar gråta, då var det som ville jag gråta
med . . . och så gick jag tili Kalle, ser du . . . och mi
är det bra igen, nu är jag så rysligt glad, vet du, att
nu först skall det bli riktigt roligt i jul."

Hilda föll Lasse om haisen och kysste honom
och dansade sju varv omkring med honom. „Vet du
vad?" sade hon. „När nu feen, som är gudmor åt
Bullerbasius, skickar sin dagbok att tryckas i Stockholm,
så bedja vi henne att också omtala det döda mösset.
Den historien var både det dummaste och det klokaste
Bullerbasius gjort på hela året."

„Bed henne också tala om Melusina! För att,
ser du, om inte Melusina värit, så hade Bullerbasius
värit en riktig kanalje."

„Å, inte är det så farligt med Bullerbasius! Han
illfänas emellanåt, men Gud har givit honom ett ärligt
hjärta; nog blir det kari av honom."

Och så var det med den rövaranföraren.

Sampo Lappelill.
En saga från LapplancL

Det var en gång en lapp och en lappgumma. Vet
du vad det vill säga?

Lapparna äro ett folk, som bor norr om svenskar,
norrmän och finnar i den yttersta norden. Där man
icke mera ser någon åker och någon riktig skog och
ordentliga hus, utan endast Stora ödsliga mossar och
höga fjäll och små kojor, i vilka man måste krypa in
genom ett hål, där bo lapparna Deras land är ett för-
underligt land. Halva året är där nästan beständigt
ljust, så att solen aldrig går ner mitt i sommaren, och
halva året är det nästan beständigt mörkt, så att stjär-
norna skina hela dagen om vintern. Tio månader om
året är det vinter med slädföre, och då ser man de
små lapparna och lappgummorna åka över snön i små
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båtar, som kallas pulkor, och där är ingen häst förspänd
för pulkan, utan en ren. Har du sett någon ren? Han
är tili storleken som en liten grå häst, han har höga
greniga horn och lägre hals och ett vackert litet huvud
med stora klara ögon; och när han springer, går det
som ett yrväder över berg och backar, och då knakar
det i hans hovar. Det tycker lappgubben om, när han
sitter i pulkan, och han önskar det vore så bra slädföre
hela året om.

Det var, som sagt, en lapp och en lappgumma.
De bodde långt i Lappland på ett ställe, som heter
Aimio och ligger invid den stora floden Tenojoki eller
Tana älv. Det kan du se allra högst på Finlands karta,
där också Lappmarken finnes avritad som en stor, vit
nattmössa på Finlands höga huvud. Detta ställe är
ödsligt och vilt, men lappgubben och lappgumman
trodde så visst, att man ingenstädes på hela jorden
kunde få se så vit snö och så klara stjärnor och så
präktiga norrsken, som där uti Aimio. Där hade de
byggt sig en koja så, som de brukade. Träd växa icke
mera på deras trakter, bara små, spensliga björkar, som
mera likna buskar än träd, och var skulle de då få tim-
mer tili stugan? Därför togo de smala, långa käppar
och stötte dem ned i snön och bundo tillsamman de Övre
ändarna. Sedän hängde de renhudar över käpparna, så
att alltsammans såg ut som en grå sockertopp, och så
var deras koja färdig. Men i spetsen på sockertoppen
hade de lämnat ett hål, genom vilket röken slapp ut,
när de tände brasan i kojan, och ett annat hål fanns
där mot södra sidan, genom vilket man kunde krypa
in och ut. Så såg lappkojan ut, och lapparna tyckte
den vara präktig och varm och mådde bra däri, fastän de
icke hade annan säng eller annat golv än den vita snön.

Gubben och gumman hade en liten gosse, som hette
Sampo, och detta betyder lycka i Lappland. Men Sampo
var så rik, att han hade två namn; det var icke nog
med ett. En gång hade där kömmit främmande herrar
i stora pälsar och vilat i kojan. De hade med sig
hårda, vita snöbitar, som lappgumman aldrig förr hade
sett, och som kallades socker. Av den sota snön gåvo
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de några bitar åt Sampo och klappade honom på kinden
och sade: „Lappelill! Lappelill!" Annat kunde de ej
säga, efter ingen av dem kunde tala lapska. Och så
reste de åter bort än längre norrut tili Ishavet och
Europas nordligaste udde, som heter Nordkap. Men
lappgumman tyckte om de främmande herrarna och
deras sota snö; därför begynte hon sedän kalla sin gosse
Lappelill.

„Jag tycker, att Sampo är ett mycket bättre namn",
sade gubben förargad. „Sampo betyder rikedom, och
jag säger dig, mor, skäm inte bort namnet! Vår Sampo
skall ännu bli lapparnas kung och regera över tusen
renar och femtio lappkojor. Du skall få se, mor, du
skall få se!"

„Ja, men Lappelill låter så nätt", sade gumman.
Och så kallade hon gossen Lappelill, och gubben kal-
lade honom Sampo. Men det bör man veta, att gossen var
icke döpt ännu, ty där fanns ingen präst den tiden på
tjugu mils avstånd. „Nästa år fara vi tili prästen och
kristna gossen", brukade gubben säga. Men nasta år
blev förhinder, och resan blev ogjord, och gossen blev
okristnad.

Sampo Lappelill var’nu en liten knubbig pojke om
sju eller åtta år, med svart hår, bruna ögon, trubbig
näsa och bred mun, alldeles som pappa själv, men i
Lappland ansågs det som ett skönhetsmärke. Sampo
var ingen klen kari för sinä år: hän hade sinä egna
små skidor, med vilka hän dansade nedför de höga
backarna vid Tana, och sin egen lilla ren, som hän
spände för sin egen pulka. Kitsch, du skulle ha sett,
hur snön yrde omkring honom, när det bar av på isen
och genom de höga drivorna, så att där icke syntes av
hela pojken mer än en liten tofs av hans svarta lugg!

„Jag kan aldrig bli väl tili mods, innan gossen
blir döpt", sade lappgumman. „Vargarna kunna taga
honom en vacker dag där på fjällen. Eller råkar hän
ut för Hiisis ren med de förgyllda hornen, och Gud nåde
den stackare, som då ej är döpt!"

Sampo fick höra de orden och begynte fundera,
vad det kunde vara för en, ren, som hade förgyllda

5
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horn. ~Det måste vara en präktig ren", sade hän. „Den
borde jag en gång få köra med och fara tili Raste-
kais!" Rastekais är ett mycket högt och ödsligt fjäll,
som synes på fem eller sex mils avstånd ända tili Aimio.

„Understå dig att prata så dumt, du överdådiga
pojke!“ bannade modern. „På Rastekais är trollens
rätta bo, och där bor Hiisi."

„Hiisi, vem är det?" frågade Sampo.
Gamman blev förlägen. „Så den pojken har öron!"

tänkte hon vid sig själv. „Varför skall jag också tala
om sådant där i hans närvaro? Men det kan vara så
gott att hän blir snäst för Rastekais." Och så sade hon:
„Kära Lappelill, far aldrig tili Rastekais, ty där bor
Hiisi, den Stora fjällkungen, som äter en ren i var
munsbit och slukar små gossar som myggor!"

Sampo såg vid dessa ord mycket fundersam ut,
men teg helt stilla. Inom sig tänkte hän: „Det vore
minsann märkvärdigt att en gång få se en sådan bjässe
som fjällkungen men bara på långt håll!"

Det var nu redan tre eller fyra veckor efter jul,
och ännu var det alldeles mörkt i Lappmarken. Där
fanns ingen morgon, middag eller kväll, endast beständig
natt, och månen lyste, och norrskenet sprakade, och
stjärnorna brunno klara hela dygnet om. Sampo fann
det tråkigt. Det var så länge sedän hän sett solen, att
hän nästan glömt, hur hon såg ut, och när någon talade
om sommaren, mindes ej Sampo annat än att det var
då, när myggorna voro så stygga och ville alldeles äta
upp honom. Därför tyckte Sampo, att sommaren kunde
så gärna vara för alltid borta, endast det blev så ljust,
att man kunde se att gå på skidor.

En dag vid middagstiden (fastän det var mörkt)
sade lappgubben: „Kom hit, så skall du få se något!"
Sampo kröp ut ur kojan och såg styvt åt söder, dit
fadern pekade. Då såg hän en liten röd strimma längst
ned på himmelen. ■—■ „Vet du vad detta är?" frågade
lappgubben.

„Det är södersken", sade gossen. Hän hade god
reda på väderstrecken och visste väl, att man ej kunde
se norrsken i söder.
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„Nej“, sade gubben, „det är solens förebud. I
morgon eller övermorgon få vi kanhända se solen själv.
Se bara, hur märkvärdigt det röda skenet lyser på top-
pen av Rastekais!"

Sampo vände sig västerut och såg, hur snön på
långt avstånd färgades röd på den mörka, dystra toppen
av Rastekais, soin hän ej sett på länge. Strax rann
det ■ honom ånyo i hågen, hur rysligt förtjusande det
vore att på långt håll se fjällkungen.

Sampo begrundade saken hela dagen och halva
natten. Hän skulle sova, men kunde icke. „Nej“,
tänkte hän, „det vore då alldeles för märkvärdigt att
en gång få se fjällkungen!" Och vid det att hän tänkte
och tänkte, kröp hän slutligen helt tyst ur renfällen, där
hän låg, och ut genom dörrhålet. Det var så kalit, att
stjärnorna gnistrade och snön knarrade under fötterna.
Men Sampo Lappelill var ingen klemig kari, och sådant
bekymrade honom icke det minsta. Dessutom hade hän
skinnjacka, skinnbyxor, lappskor, skinnmössa och skinn-
vantar. Så utrustad såg hän på stjärnorna och undrade
själv vad hän nu skulle göra.

Då hörde hän ej långt därifrån sin lilla ren skrapa
i snön. „Än om jag skulle köra en smula?" menade
Sampo.

Sagt och belagt. Sampo spände renen för pulkan,
som hän var van att göra, och åkte ut med en fart på
det Stora ödsliga snöfältet. „Jag vill köra ett litet
stycke mot Rastekais, bara ett litet stycke", tänkte hän
vid sig själv. Och så bar det av över den frusna älven
och sedän åter upp på den andra stranden av Tana, och
då var Sampo på konungariket Norges område, eftersom
Tana älv utgör gränsen. Men det begrep icke Sampo.

Du, som läser denna saga om Sampo Lappelill, har
du någonsin sjungit; „Spring, min snälla ren"? Känner
du den präktiga visan av den käre, gode biskop Franzen,
som hela Sverige och hela Finland älska, och har du
sett titelbladet på fjärde delen av hans sköna visor?
Där ser man lappgossen köra med sin ren över snön,
och det är just Sampo Lappelill. Just så satt också
hän och sjöng för sig själv:

I



68

„Dagen är så kort,
vägen är så lång,
spring du vid min sång,
låt oss skynda bort!
Här är ingen ro,
här blott ulvar bo.“

Och när Sampo sjöng, såg hän vargarna springa
som grå hundar i mörkret kring släden och nafsa efter
renen, men det brydde Sampo sig icke om. Hän visste
väl, att ingen varg var så flink på fötterna som hans
snälla ren. Huj, så det bar över backar och stenar,
så det susade kring öronen! Sampo Lappelill lät det
bara gå. Knapps lät det i renens hovar, och månen
på himmelen sprang i kapp med renen, och de höga
fjällarna tycktes springa bakåt, men Sampo Lappelill lät
det gå bara. Det var roligt att köra, och det var allt
vad hän tänkte på.

Då hände sig i en knapp vändning utför en backe,
att pulkan stjälpte och Sampo föll ur och blev liggande
i snödrivan. Men renen märkte det icke, utan trodde
att Sampo ännu satt kvar i pulkan, och så sprang renen
sin väg, och Sampo fick munnen full av snö, så att hän
ej kunde ropa ptrrroh! ptrrroh! (fastän det brukas för
hästar, men inte för renar). Där låg hän som en fotlös
fjällråtta mitt i mörka natten och mitt i den Stora, omät-
liga ödemarken, där ingen människa bodde på flere
mils avstånd.

Sampo blev något häpen i början, det kan man
ej undra på. Hän kravlade sig upp ur snön och hade
ej stött sig det minsta, men vad hjälpte det honom?
Så långt hän kunde se i det svaga månskenet, såg hän
runtomkring sig endast drivor och snöfält och höga berg.
Men ett berg reste sig högt över alla andra, och Sampo
förstod, att hän nu var vid Rastekais. Med ens rann
det honom i hågen, att här bodde fjällens grymme
konung, som åt renar i en munsbit och sväljde små
gossar som myggor. Då blev Sampo Lappelill rädd.
Ack, hur gärna hade hän nu velat vara hemma igen
hos far och mor i den varma kojan! Men hur skulle



69

hän komma dit? Och skulle ej fjällkungen därförinnan
hitta honom i drivan och uppsluka honom med byxor
och vantar som en annan liten myggstackare?

Ja, nu satt Sampo Lappelill där allena i snön och
mörkret på Lapplands öde fjäll. Och det var så underligt
och så hemskt, när hän såg framför sig den höga, svarta
skuggan av berget Rastekais, där fjällkungen bodde. Det
hjälpte alls in te, att hän satt där och grät, ty alla hans
tårar fröso på ögonblicket tili is och trillade som ärter
ned på hans lilla ludna renskinnströja. Därför tyckte
Sampo det var onödigt att gråta och steg upp ur snö-
drivan för att springa sig varm.

„Stannar jag här, så fryser jag ihjäl", sade hän
tili sig själv. „Nej, då går jag hellre tili fjällkungen.
Äter hän upp mig, så äter hän upp mig. Men jag vill
säga tili honom, att hän hellre må äta upp vargarna här
på fjället; de äro fetare stekar än jag, och hän har mindre
besvär med pälsen."

Därpå tog Sampo sig för att kliva uppför det höga
berget. Hän hade ej kiivit långt, innan hän hörde något
tässä i snön, och strax därpå sprang en stor lurvig varg
vid hans sida. Det klack i Sampos lilla lapphjärta, men
hän beslöt att låtsa, som vore hän icke det minsta rädd.

„Låt bli att springa i vägen för mig!" ropade hän
tili vargen. „Jag har ärende tili fjällkungen, och akta
din päls, om du gör mig något för när!"

„Nå, nå, lagom brått", sade vargen, ty på Rastekais
kunna alla djur tala. „Vem är du, lilla pyssling, som
kavar dig fram i snön?"

„Jag heter Sampo Lappelill", svarade gossen. „Och
vem är du?"

„Jag är fjällkungens överste mästervarg", svarade
odjuret, „och jag har lupit kring bergen för att hopkalla
hans folk tili den Stora solfesten. Efter du har samma
väg som jag, kan du sätta dig upp på min rygg, så
får du rida tili fjället."

Sampo betänkte sig icke länge, utan klev på var-
gens lurviga päls, och så bar det av i galopp över
klyftor och bråddjup. „Vad vill det säga: solfesten?"
frågade Sampo.
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„Vet du icke det?" sade vargen. „När här hela
långa vintern värit mörkt i Lappland och solen för första
gången stiger ånyo på himmelens fäste, då fira vi solens
högtid. Då samlas alla djur och alla troll i hela norden
tili Rastekais, och den dagen får ingen göra den andra
illa. Det var din lycka, Sampo Lappelill; ty annars,
ser du, hade jag längesedan ätit upp dig."

„Råder här samma lag för fjällkungen också?"
frågade Sampo.

„Det förstås", sade vargen. „En timme före solens
uppgång och en timme efter dess nedgång vågar fjäll-
kungen själv ej kröka ett hår på dig. Men akta dig
du, när timmen är slut, ty är du då ännu kvar på fjället,
så rusa ett hundra tusen vargar och tusen björnar över
dig, och fjällkungen griper den, som hän först får fatt,
och då är det snart förbi med Sampo Lappelill."

„Kanske du är så beskedlig och hjälper mig till-
baka igen, när här blir fara å färde?" frågade Sampo
med klappande hjärta.

Vargen begynte skratta (ty på Rastekais kunna
vargarna skratta). „Inbilla dig aldrig det, kära Sampo",
menade hän. „Jag skall tvärtom bli den första, som
hugger tag i dig. Du är en fet och duktig pojke; jag
märker, att du har lagt på hullet av renmjölk och renost.
Du skall smaka mig präktigt tili frukost på morgon-
kvisten."

Sampo funderade, om det ej vore så gott att genast
hoppa från vargens rygg, men det var numera för sent.
De hade redan kömmit tili fjällets topp, och där såg man
något förunderligt. Där satt den store fjällkungen på sin
tron av skyhöga klippor och skådade långt ut över berg
och dal i natten. På sitt huvud bar hän en mössa av
vita snömoln; hans ögon voro som fullmånen, när den
går upp över skogen; hans näsa var som en bergstopp;
Hans mun var som en bergsklyfta; hans skägg var som
en tofs av långa istappar; hans armar voro så tjocka
som grövsta fura på fjället; hans händer voro som gran-
ruskor; hans ben och fötter voro som kälkbackar om
vintern, och hans vida päls var som ett berg av snö.
Men frågar du, hur man här kunde se fjällkungen och
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hans folk mitt i natten, så må du veta, att snön blänkte
allt runtomkring, och vitt över himmelens båge sken
det grannaste norrsken, som upplyste nejden.

Runtomkring fjällkungen sutto millioner bergstroll
och tomtegubbar, så grå och små, att när de trippade
på skaren, syntes ej större spår efter dem än efter en
ekorre. De hade samlats här från världens yttersta ändar,
från Novaja Semlja och Spetsbergen och Grönland
och Island, ja från själva nordpolen, för att tillbedja
solen, såsom vildarna av fruktan tillbedja det onda
väsendet, ty trollen tycka alldeles icke om solen och
skulle helst önska, att hon aldrig mer ginge upp, när
hon en gång har sjunkit bakom de ödsliga fjällen. Och
längre bort stodo där Lapplands alla små och Stora djur
i långa, tätä rader, tusende och åter tusende, från björnen,
vargen och filfrasen ända tili den fromma renen, den
lilla fjällråttan och den flinka renloppan, men myggorna
hade förhinder; de hade frusit ihjäl.

Alit detta såg Sampo Lappelill med mycken för-
undran och klev så oförmärkt ned från mästervargens
rygg och gömde sig bakom en stor kullersten för att
se vad där vidare månde bliva av.

Fjällkungen reste sitt höga huvud, så att snön yrde
omkring honom, och se, då sken det granna norrskenet
som en gloria kring hans panna. Det for ut i långa,
stjärnformiga, blekröda strålar ■ över den blå natthim-
melen; det sprakade och det susade, som när elden i
skogen slingrar sig upp i furornas kronor; det vidga-
des och drog sig åter tillsammans; det tätnade och det
bleknade ömsom, så att den ena ljusglimten efter den
andra for som en il över de snöiga fjällen. Och detta
roade fjällkungen. Då klappade hän sinä isiga händer,
så att det dånade som åskor i bergens ekon, och trollen
pepo av glädje, och djuren allt runtomkring skreko av
förskräckelse. Men det roade fjällkungen allt mer, så
att hän ropade högt över ödemarken: „Så skall det
vara! Så skall det vara! Evig vinter och evig natt!
Det tycker jag om."

„Ja, så skall det vara! Så skall det vara!" skreko
trollen med full hals, ty alla tyckte mer om natten
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och vintern än om sommaren och solskenet. Men bland
djuren uppstod ett mummel, ty alla rovdjuren, och fjäll-
råttorna med dem, tyckte om trollen, men renarna och
de övriga skulle icke haft något emot sommaren, om de
ej med detsamma ihågkommit Lapplands myggor. En-
dast den lilla renloppan ville ha sommar utan förbehåll,
och därför pep hon så högt hon förmådde: „Herre
konung, vi ha ju kömmit hit för att vänta på solen!"

„Vill du tiga, du usla kryp!“ röt isbjörnen bred-
vid henne. „Det är bara en gammal sed att vi samlas
här. Men i år blir det lustigt, i år blir solen för alltid
borta; solen har slocknat, solen är död!“

„Solen har slocknat! Solen är död!“ mumlade
alla djuren, och det gick en rysning genom hela naturen.
Men trollen från nordpolen skrattade så, att mössorna
flögo av dem. Och den store fjällkungen upphov sin
dunderstämma och ropade ånyo över ödemarkerna:
„Så skall det vara! Så skall det vara! Solen är död.
Hela världen skall falla ned och tillbedja mig, den eviga
vinterns och nattens konung."

Detta förtretade Sampo Lappelill, där hän satt
bakom kullerstenen. Hän steg fram och ropade med
sin lilla näsvisa näbb: „Du ljuger, fjällkung, du ljuger,
så lång du är! I går såg jag solens förebud i skyn,
och solen är icke död. Ditt skägg skall smälta ännu,
när det lider mot midsommar."

Vid detta ord mörknade fjällkungens panna som ett
svart moln, och hän glömde lagen och lyfte sin förfärliga
långa arm för att krossa Sampo Lappelill. Men i det-
samma bleknade norrskenet, och en röd strimma sprang
upp på himmelen och lyste fjällkungen mitt i hans frostiga
ansikte, så att hän plötsligt förbländades och lät armen
falla. Och då såg man solens gyllene rand lyfta sig lång-
samt och majestätiskt över randen av horisonten och upp-
lysa fjälien, ödemarkerna, drivorna, klyftorna, trollen, dju-
ren och den lille manhaftige Sampo Lappelill. Med ens
blev där ett skiramer i snön, som hade många millioner
rosor regnat ned över den, och solen sken i allas ögon
och ända ned i allas hjärtan. Även de, som mest hade
glatt sig att solen var död, blevo nu innerligen glada
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över att åter få se henne. Det var för löjligt att se
trollens förundran. De bligade pä solen med sinä små,
grå ögon under sinä röda nattmössor och betogos emot
sin vilja av en sådan förtjusning, att de ställde sig på
huvudet i snön, och den Stora, förskräckliga fjällkungens
skägg begynte smälta och droppa ned i en rinnande
bäck över hans vida jacka.

Men när alla hade sett en stund med så olika
glädje på solen, var den första timmen nästan förliden,
och Sampo Lappelill hörde en av renarna säga tili sin
lilla renkalv: „Kom, kom, kära barn, nu måste vi bort,
ty annars bli vi uppätna av vargarna!" Då mindes
även Sampo vad honom förestod, om hän längre dröjde.
Och efter hän såg bredvid sig en präktig ren med granna,
förgyllda horn, så besinnade hän sig ej länge, utan
hoppade upp på renens rygg, och så bar det av i sporr-
sträck ned utför fjällets branter.

„Vad kan det vara för ett underligt sus, som
höres bakom oss?" frågade Sampo efter en stund, när
hän något litet hämtat andan efter den häftiga ritten.
„Det är de tusen björnarna, som lufsa efter oss för
att uppsluka oss", svarade renen. „Men var icke rädd:
jagär fjällkungens egen förtrollade ren, och ingen björn
har ännu naggat mig i hälarna."

Så redo de åter en stund. Då frågade Sampo:
„Vad kan det vara för ett underligt flåsande, som höres
bakom oss?" Renen svarade: „Det är de hundra tusen
vargarna, som sätta i fullt galopp efter oss för att sönder-
slita dig och mig. Men var icke rädd: ingen varg har
ännu sprungit i kapp med mig i fjällarnas ödemarker."

Ater redo de en stund; då sade Sampo Lappelill:
„Månne åskan går här i fjällen bakom oss?" „Nej“,
sade renen och begynte darra i alla leder, „det är fjäll-
kungen själv, som stiger med jättesteg efter oss, och nu
är det förbi med oss båda, ty honom kan ingen und-
komma." „Gives då intet råd?" sade Sampo. „Nej",
sade renen, „här finns ej någon annan räddning än att
försöka, om vi möjligen hinna tili prästgården där borta
vid Enare sjö. Komma vi dit, så äro vi räddade, ty
fjällkungen har ej någon makt över de kristha." ,Ja“,
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sade Sampo, „spring, min snälla ren, över berg och
fält, så skall jag giva dig guldhavre att äta ur silver-
krubba!"

Och renen sprang och sprang för brinnande liv,
och just när de hunnit in i prästens stuga, var fjäll-
kungen redan på gården och bultade så hårt på dörren,
att alla trodde hela huset skulle ramla i stycken. „Vem
är där?“ sade prästen.

„Det är jag!“ svarade dunderstämman ute på
gården. Låt upp för fjällkungen! Här är ett odöpt
barn, och alla hedningar höra mig tili."

„Vänta litet, tills jag får min kaftan och min krage
på mig för att värdigt emottaga en så förnäm herre!"
svarade prästen innanför. „Må gå“, röt fjällkungen;
„men skynda dig, annars sparkar jag sönder väggen i
huset." „Strax, strax, nådig herre!" svarade prästen.

Men i detsamma tog hän en skål vatten där inne
och döpte Sampo Lappelill tili en kristen människa i
Gud faders och sons och den helige andes namn.

„Nå, är det ej färdigt ännu?" röt fjällkungen och
lyfte redan sin förfärliga fot för att kullstörta huset.
Men då öppnade prästen självmant dörren och sade:
„Vik hädän, du nattens och vinterns konung, ty med
detta barnet har du intet mer att skaffa! Guds nådes
soi skiner nu över Sampo Lappelill, och hän hör icke
mer dig, utan Guds rike tili!"

Då förgrymmades fjällkungen så övermåttan, att
hän på stället sprack sönder i ett förskäckligt yrväder,
och det begynte snöa så tätt, så tätt, att snön gick ända
upp över taket på prästgården, och alla väntade att
finna sin grav i drivorna. Prästen ensam var lugn och
läste sinä böner ur den heliga boken och bidade morgon-
stunden. Och när morgonen kom, sken solen på snön,
och snön smälte undan, och prästgården var räddad,
men fjällkungen var försvunnen, och ingen vet säkert,
men alla förmoda, att hän ännu lever och regerar på
Rastekais.

Sampo Lappelill tackade den gode prästen och
fick av honom låna en pulka. Därpå spände Sampo
renen med guldhornen för prästens pulka och for sä_
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hem igen tili sin fader i Aimio. Och där blev stor
glädje, när Sampo Lappelill så oförmodat kom tiilbaka.
Men hur Sampo sedän blev en stor herre, som matade
sin ren med guldhavre ur silverkrubba, det är en
annan historia, som nu är för lång att berätta. Det
sägs, att lapparna från den tiden icke mer uppskjuta,
sora förr, från år tili år att föra sinä små barn tili dopet,
ty vem ville gärna se sinä barn uppätna av den för-
skräcklige fjällkungen? Sampo Lappelill vet vad detta
vill säga. Hän vet, hur det är, när åskan höres i fjällen.

Trollens jul.

I det lilla vackra huset där borta vid hörnet av
gatan var det om julaftonen ganska ljust. Där brann
ett stort julträd med granna stjärnor och konfekt och
äpplen, och grenljusen brunno på bordet, och barnen
höllos omöjligt stilla, var gång något knarrade eller rass-
lade ute i farstun. Rätt som det var, kom också jul-
bocken in och frågade, som vanligt, om barnen värit
snälla. Alla svarade med en mun ja.

„Jaså“, sade julbocken. „Ha barnen värit snälla,
skall ingen av dem bliva oklappad. Men det vill jag
säga dem, att jag i år har blott hälften så många jul-
klappar."

„Varför det?“ sade barnen.
„Det vill jag också säga dem", sade julbocken.

,Jag kommer långt ifrån norden; där har jag gläntat i
dörren vid många fattiga stugor och sett många små
barn, som i år ej hava en bit bröd att äta på julaftonen.
Därför har jag givit hälften av minä klappar åt dem.
Var det ej rätt gjort?"

„Ja, ja, det var rätt, det var snällt", ropade barnen.
Endast Fredrik och Lotta tego i början stilla, ty Fredrik
hade förut nastan alltid fått tjugu julklappar, och Lotta
hade fått trettio. Nu tyckte de sig bliva alldeles miss-
bytta, om de blott skulle få hälften så många.
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„Var det ej rätt gjort?" frågade bocken för andra
gängen.

Då snurrade Fredrik om på klacken och svarade
murrigt: „Vad är det för en dålig jul i år? Trollen ha
bättre jul, än du består oss!"

Och Lotta begynte lipa i sin tur och sade; „Skall
jag få bara femton julklappar? Mycket, mycket bättre
jul är det i afton hos trollen."

„Jaså", sade julbocken, „är det ej annat, så skall
jag strax föra er dit.“ Och så grep hän Fredrik och
Lotta, en i vardera handen, och drog dem med sig,
fastän de stretade emot av alla krafter.

Hi och huj, det gick fort, det gick genom luften.
Innan barnen visste ordet av, stodo de mitt i en stor
skog och mitt i djupa snön. Där var förskräckligt kalit,
och snön yrde, så att man knappast kunde se de höga
granarna, som stodo i mörkret allt runtorakring, och
helt närä i skogen hördes vargarna tjuta. Men jul-
bocken ja, hän var strax borta igen; hän hade ej tid
att vänta, hän skulle ännu i afton titta in tili så många
snällare barn än Fredrik och Lotta.

Båda barnen begynte skrika och gråta, men ju mera
de skreko, desto närmare tjöto vargarna runtomkring
dem. „Kom, Lotta", sade Fredrik; „vi måste försöka att
komma fram tili någon stuga i skogen."

„Jag tycker mig se ett litet ljus där borta mellan
träden", sade Lotta. „Låt oss gå dit."

„Inte är det något ljus", sade Fredrik; „det är bara
ispiggar, som glimma i mörkret på träden."

„Jag tycker. mig se framför oss ett stort berg",
sade Lotta. „Kan det vara Rastekais, dit Sampo Lappe-
lill red på mästervargen om julnatten?"

„Vad du säger!" svarade Fredrik. „Rastekais ligger
väl sjuttio mil från vårt hem. Kom, så gå vi upp på
berget; där kunna vi se oss bättre omkring."

Sagt och gjort. De klevo fram genom de höga
snödrivorna, över buskar och kullfallna träd, och kommo
efter en stund tili berget. Där syntes en liten dörr,
och genom dörren sken något, som liknade ljus. Fredrik
och Lotta gingo efter skenet, och strax därpå märkte
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de tili sin Stora häpnad, att det var Rastekais och att
de voro hos trollen. Men det var redan för sent att
vända om, och dessutom voro vargarna så närä, att de
nästan tittade in genom dörren.

Fredrik och Lotta stannade i sin förskräckelse strax
invid dörren och sågo framför sig en stor sai, där trollen
firade jul. De voro väl många tusende, men alla helt
små, knappt en aln höga, och allesamman gråklädda
och skrynkliga och mycket kvicka, alldeles som det står
att läsa i sagan om Sampo Lappelill. Mörkrädda voro
de inte, ty i stället för ljus hade trollen ihjälfrusna lys-
maskar och murkna trästubbar, som alla lyste i mörkret.
Men när de ville ha grann illumination, ströko de en
stor svart katt långs ryggen, så att Lon gnistrade, och
då skreko många bland dem: „Nej, håll, håll, det blir
alldeles för ljust, det kan ingen stå ut med!"

Ty det är någonting eget med alla troll i världen,
att de sky ljuset och bliva illa tili möds, när någon
får se dem sådana de äro. Därför firades åter ett stort
kalas, för att trollen märkte, huru dagarna blevo allt
kortare, när det led mot årets slut, och nätterna blevo
beständigt längre. Och då menade trollen åter som
de ständigt tro alla jular, ty man tror så gärna, det
man mest önskar att det tili slut ej skulle bliva
någon dag alls, utan bara natt, och däröver blevo de
åter så hjärtinnerligen glada, att de dansade inne i
berget och firade lustigt julen på sitt vis, ty de voro
allesamman hedningar och visste inte av någon bättre jul.

Det märktes snart, att frusna voro trollen ej. De
trakterade varandra med iskonfekt i den kalla vinter-
natten och blåste först på isbitarna, att de ej skulle vara
för varma, när de togos i munnen. Där var också annan
präktig traktering av ormbunkar och spindelben, och ett
julträd var där av iskristaller, och en av deras smågubbar
agerade julbock.

Den jättestora, grymma fjällkungen var inte hos
trollen i år, ty alltsedan hän sprack vid Enare prästgård,
visste ingen vad det sedän hiivit av honom, och många
trodde, att hän flyttat tili Spetsbergen för att regera
ett hedniskt land och fly så långt som möjligt från
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kristna människor. Sitt rike i norden hade hän nu läm-
nat åt syndens och mörkrets konung, som satt där mitt
i den Stora salen och hette Mundus. Vid hans sida
satt trollens drottning, som hette Karo (fast det låter
som hundnamn), och båda två hade långt skägg. De
gåvo varandra julklappar liksom annat folk. Konung
Mundus gav drottning Karo ett par styltor, så höga, att
när hon klev upp på dem, blev hon den högsta och
förnämaste fru i hela världen, och drottning Karo gav
konung Mundus en ljussax, som var så ofantligt stor,
att hän med den kunde snyta alla världens ljus, och
med detsamma hän snöt dem, så släckte hän dem. En
sådan ljussax skulle nog somliga tycka mycket ora att
få tili julklapp av trollen.

Nu uppreste sig konung Mundus på sin tron och
höll tili de församlade trollen ett rätt stormodigt tai,
hvaruti hän förkunnade dem, att nu vore det snart slut
med allt ljus, nu skulle mörkrets skuggor bliva evin-
nerliga över allt land, och trollen skulle regera världen.
Då blev där ett ropande av alla krafter bland trollen:
„Murra! Hurra för vår store konung Mundus, för vår
sköna drottning Karo, för syndens och mörkrets eviga
välde! Hipp, hipp, hipp, hurra!"

Konungen sade: „Var är min överste spejare,
som jag sänt upp tili högsta toppen av berget för att
spana, om någon strimma av ljus ännu finnes kvar uti
världen?"

Spejaren kom och sade; „Herre konung, din makt
är stor. Det är allt mörkt!"

Ater om en stund sade konungen: „Var är min
spejare?" Och spejaren kom.

„Herre konung," sade hän, „jag ser längst borta
vid himmelens rand ett helt litet ljus liksom en stjärnas
blinkande sken, när hon går ut ur ett svart moln."
Och konungen sade; „Gå tillbaka tili bergstoppen!"

Ater om en stund sade konungen: „Var är min
spejare?" Och spejaren kom.

„Herre konung" sade hän „himlen är mulen av
tunga snömoln, och jag ser icke mera det lilla skenet."
Konungen sade: „Gå ännu tillbaka tili bergstoppen!"
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Äter om en stund sade konungen: „Var är min
spejare?" Och spejaren kom. Men då märkte konungen,
att spejaren var darrande och alldeles blind.

Konungen sade: „Min trogne spejare, varför darrar
du? Och huru blev du blind?"

Spejaren sade: „Herre konung, moinen hava för-
gått, och en stjärna, större och klarare än alla andra
stjärnor, strålar på himmelens valv. Därför darrar jag,
och dess åsyn gjorde mig blind."

Konungen sade: „Vad skall detta betyda? Är
icke ljuset nu förgånget och mörkrets välde evinnerligt?"

Men alla trollen stodo runtomkring i tystnad och
bävan, och ingen svarade.

Slutligen sade en i hopen: „Herre konung, här
stå vid dörren två människobarn. Låtom oss fråga dem;
kanske veta de mera än vi.“

Konungen sade: „Kalla hitbarnen!" Strax släpa-
des Fredrik och Lotta fram tili konungens tron, och det
kan man tanka, att de den gången voro illa tili mods.
Drottningen såg deras Stora rädsla och sade tili en av
tomtegummorna, som stodo kring tronen: „Giv de
stackars barnen litet drakblod och några tordyvelsskal
att läska sig med, på det de må kunna öppna sin mun!"

„Ät och drick! Ät och drick!" sade trollgumman.
Men därtill hade barnen alls ingen lust.

Konungen sade tili barnen; „Nu ären I här i mitt
våld, och jag har makt att förvandla eder tili kråkor
eller spindlar. Men jag vill lägga för eder en gåta, och
om I kunnen gissa den gåtan, skall jag låta fora eder
utan skada igen tili ert hem. Viljen I det?"

„Ja", sade barnen.
„Nåväl“, sade konungen. „Vad betyder det, att

ett ljus upprinner mitt i årets mörkaste natt, när allt
hus är förgånget och mörkret och trollen regera världen?
Långt i Öster synes en stjärna, som strålar över alla
andra stjärnor och hotar min makt med undergång.
Sägen mig, barn, vad betyder stjärnan?"

Lotta sade: „Det är stjärnan, som stiger om jul-
natten upp över Betlehem i judiska landet och lyser
hela världen."
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Konungen sade: „Varför lyser hon så?“
Fredrik sade: „För att i natt är vår Frälsare

född, och hän är det ljus, som upplyser hela världen.
Och från i natt börjar ljuset tilltaga och alla dagar ånyo
bli längre."

Konungen begynte häftigt darra på sin tron och
sade ånyo; „Vad heter den ljusets herre och konung,
som i natt är född och som är kommen ätt frälsa värl-
den från mörkrets makt?"

Båda barnen sade: ,Jesus Kristus, Guds son."
Knappt var det sagt, innan hela berget begynte

skälva och darra och störta tillsamman,, och en storm-
vind gick genom den Stora salen och kullstörtade konun-
gens tron, och stjärnan sken in över de mörkaste klyftor,
och alla trollen skingrades som skuggor och rök, tili
dess att icke annat var kvar än julträdet av is, och det
begynte glimma och smälta, och högt i luften hördes
änglarösterna klinga som harpon Men barnen betäckte
ansiktet med sinä händer och vågade icke se upp, och
det föll över dem liksom en sömn, när någon är mycket
trött, och de visste ej mera vad där tilldrog sig i berget.

När de åter vaknade, lågo de båda var i sin säng,
och brasan brann i kakelugnen, och gamla Kajsa, som
alltid brukade väcka dem, stod bredvid sängarna och
Sade tili dem; „Skynden er upp för att hinna tili
kyrkan !“

Fredrik och Lotta satte sig upp och sågo med
häpnad på Kajsa, om hon måhända bara vore en aln
lång och hade skägg och ville bjuda dem drakblod och
tordyvelsskal. Men i stället märkte de, att kaffebordet
redan stod färdigt med färska julbullar, ty på julraorgo-
nen fingo alla barnen kaffe, fastän det icke brukades
annars. Och där ute hördes bjällrorna klinga, folket
for i långa rader tili kyrkan, och ljus syntes i alla
fönster, men klarast av alla strålade kyrkan.

Fredrik och Lotta sågo på varandra och tordes ej
berätta för Kajsa, att de värit med på trollens jul.
Kanske skulle hon ej ha trott dem och skrattat och sagt,
att de sovit hela natten i sin säng. Inte vet du det,
och inte vet jag det, och inte vet någon riktigt, hur det
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var. Men om du vet det och om jag vet det, så låtsa
vi som vi inte visste det, och om ingen vet det, så vet
heller ingen, om du vet det, och om jag vet det, och
nu vet du vad jag vet, som ingenting vet, och det vore
roligt att veta vad du vet, och om du vet mer, än jag vet.

Ett vet jag, och det är, att oförnöjsamma barn
komma förr ellen senare alltid tili trollen. Där få de is-
bitar, drakblod och tordyvelsskal i stället för de goda
gåvor, som de hemma försmått.

Fredrik och Lotta kunde aldrig förgäta trollens jul.
Det var ej nog, att de gått miste om alla julklappar. De
blygdes för sig själva, ja de blygdes så, att de inte
vågade se upp i kyrkan om julmorgonen. Där var ljust
och härligt; där hade Betlehems stjärna kömmit ned
och tänt alla ljus och strålat i alla goda barns glada
ögon. Fredrik och Lotta märkte det ganska väl, men
de vågade icke se upp. De beslöto också att bli goda
barn. Ha de hållit sitt löfte? Det vet jag icke, men
gärna tror jag det. När du träffar dem, kan du fråga.

Julvisa.

Nu står jul vid snöig port,
klappar på och myser;
Kära barn släpp in mig fort!
Här står jag och fryser.
Se, min korg är full och tung!
Båd’ åt gammal och åt ung
har jag gåvor rara;
får jag hos dig vara?

Ja, kom, kära jul!

Jag för med mig tända ljus
och en gran från skogen,
frid och fröjd i varje hus,
vänskap så förtrogen.
Fattig man skall ej bli glömd,
där hän hungrar tyst och gömd,

6
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och var sorg, som gråter,
skall bli tröstad åter.

Ja, koin, kara jul!

Och jag löser upp allt tvång
i de glada ringar,
och jag hämtar himmelsk sång
uppå änglavingar.
Barnens ögon stråla då
liksom stjärnor i det blå,
och de mörka, fmsna
hjärtan åter ljusna.

Ja, kom, kara jul!

Men vad bäst jag giver dig
vill tili sist jag spara:
Jesusbarnet är med mig
och din gäst vill vara.
Vill du hava världens ljus
i ditt hjärta och ditt hus?
Får hän helga fröjden
med sin frid av höjden?

Ja, kom, Herre Krist!

Var få vi en julgran?
(Jul-lek.)

Nisse och Nasse hava gått tili skogen att hugga en julgran.
Barnen föreställa träd: en är björk, en är rönn, en är hägg, en är
asp, en annan är tali och den. sista enrisbuske. Den längsta är
gran. Den minsta kan vara en stjärna, som gömmer sig bakom
granen. Få träden nägot vitt över sig, så föreställer det snö.

nisse. Uff! .Det är besvärligt att vada genom de
höga drivorna. Äro vi nu 1 skogen?

nasse. Nå, det måtte vi vara, efter här stå så
många träd.
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nisse. Så knotiga och så knaggliga! Sådana drome-
darer duga icke tili annat än ved.

nasse. Skäms du icke, Nisse, att banna de besked-
liga träden? Nu stå ju många utan löv, men du skulle
se, när våren kommer och de kläda sig gröna för att
taga emot göken!

nasse. Korvstickor äro de och inga träd. Innan
vi söka en julgran, kunde vi först hugga oss ved tili en
julbrasa. Vad säger du, om vi skulle börja medbjörken?

nasse. Får gå. Björk, vill du bliva en bra jul-
brasa? Mor skall koka en så skön gröt på dig, men du
får icke spraka i gröten.

björken (sjunger).

Melodi: Jag gick mig ut en aftonstund

Ack, låt mig stå tili nästa vår
i skogens gröna salar,
när i min krona trasten slår
och muntra kucku galar!
Då lövas jag i solens sken,
då kvittrar jag på minsta gren
för skog och berg och dalar.

nasse. Stå du tili våren, björk. Det är bättre att
du sjunger för oss, än att du sprakar för oss. Men här
är en gammal, avsigkommen hägg. Svara, hägg; vill
du bliva en julbrasa? Mor skall koka lutfisk på dig.

häggen (sjunger).

Ack, låt mig stå tili sommardag,
så har jag soi att hoppasi
Då står jag vit i ungt behag,
när minä blommor knoppas.
Då doftar jag för fält och dal,
och barnen möja sommarsal,
när minä grenar toppas.
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nisse. Kan man höra? Hän tänker blomma ännu,
den gamla stubben. Nå, blomma du, vi taga i stället
den unga rönnen.. Rönn, vill du bliva en julbrasa? Far
skall berätta sagor för dig om små älvor i månskenet.

rönnen (sjunger).
Nej, låt mig stå tili nästa höst!
Då blir min druva mogen.
Jag bar en vän, som är min tröst,
då kommer hän så trogen.
Det är en liten sidensvans;
då står jag röd i aftonglans,
och röd och gul är skogen.

nasse. Och du tror, att hän kommer för din skull?
För dina bär kommer hän, rönnstackare! Men det är
detsamma, du må gärna stå. Här ha vi en surmulen
tali med mossa och skägg. Tall, vill du bliva en jul-
brasa? Farmor skall berätta för dig om jättar och troll.

tallen. Låt mig vara i fred! Jag ämnar bliva
ett skepp.

nisse. Vad för slag? Skall du bliva ett skepp?
Nej, tali, därtill är du för smalbent. Uh torka dig
om skägget, du är ju nedsmetad med kåda. Vi kunna
taga enrisbusken; hän känner konsten att spraka. En-
risbuske, vill du hackas fin och strös om julmorgonen
i vår förstuga?

enrisbusken. Understå dig att röra mig, så skall
du se, hur jag klöser! Jag ämnar bliva en sprättbåge.

nasse. Kantänka! Det är fasligt vad alla träd i
dag äro knottriga. Lyckligtvis ha vi här en präktig
julgran. Hugg honom, Nisse!

granen (Springer undan). Pytt fick du.
nisse. Hän Springer! Det var en baddare. Det

var det första träd jag sett springa i skogen.
nasse. Att du kan vara så enfaldig! Har du icke

sett, huru träden springa, när man kör om vintern med
god fart på en skogsväg? Mota honom du, så tager
jag fatt honom.
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De jaga granen. Alla träden ställa sig i vägenfördem och beskydda sin granne. ' Slutligen stanna träden
i ring,

och granen står mitt i ringen.
nisse (utanför ringen). Jag står icke längre ut.

Har man någonsm sett en så inpiskad skog? Jag bar fått
sex bulor i pannan av att jag puffat mot trädstammarna.

nasse (utanför ringen). Jag har sju hål i jackan
och sex i byxoma, för att jag snavat omkull över stubbar
och trädrötter.

nisse. Vänta du, gran; jag skall hacka dig tili
granris och strö dig efter en likprocession.

nasse. Nej, Nisse, var icke dum! Granen vet ju
icke, tili vilken stor heder hän kommer. Hör nu, Gran-
gren eller Granberg, vad du må heta, vi ämna hugga
dig tili en julgran. Vi skola kläda dig i blommor,
stjärnor och guldäpplen. Du skall stå mitt i salen, du
skall skina av ljus, alldeles som himmelen skiner av
stjärnor. Låt nu beskedligt hugga dig, ty en sådan hög
ära kan aldrig vederfaras dig här i den mörka skogen.

granen. Bryr jag mig om den aran? Jag tycker
mer om att själv växa ända upp tili himmelen.

nisse. Skäms du icke att vara så högfärdig?
nasse. Nej, vänta, Nisse; trät icke nu! Vet du

icke Grankvist, att du skall få höra änglarna sjunga om
julmorgonen?

granen. Ja, det är nog skönt, men det hör jag
här ute också.

nisse. Skatorna hör du, din stackare, och de skratta
åt dig.

nasse. Håll din mun, Nisse; du bara förargar ho-
nora. Hör nu, Granfelt, tycker du om små glada barn?

granen. Ja, det tror jag. Vem skulle icke tycka
om dem?

nasse. Nå, om du nu låter beskedligt hugga dig
tili en julgran, så lovar jag dig, att många små glada
barn skola taga i ring och dansa kring dig, och de skola
alla hålla så hjärtligt av dig.

granen. Det var en annan sak. Kan jag göra
barnen en glädje, så må du gärna hugga mig i små
bitar. Damma tili bara!
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så skall du också bli fin. Och nu är väl skogen så
artig och makar åt sig en smula.

björken. Få vi med av konfekten?
häggen. Få vi guldstjärnor?
rönnen. Få vi rassin?
tallen. Få vi flaggor?
enrisbusken. Få vi basa barnen, när de rycka päl-

sen av julgubben.
nisse. Jag skall basa er!
nasse. Vänta litet, jag vet vad ni få. Julgubben

skall dela ut sinä sköna klappar åt hela skogen. Unga
björk skall få en ny soi på himmelen och en guld-
kam för sinä hängande lockar. Gamla hägg skall få
en ny vår och nya blommor. Liten rönn skall få körs-
bärsvin i sin klase och ett sammetssläp för sin siden-
svans. Tallen skall få en skeppskråka i sin topp och
enrisbusken en sax att klippa sinä långa naglar. Jag
viii bedja snöflingorna, att de sockra hela skogen vit,
och sedän skall jungfru Solsken smälta sockret tiH kara-
meller. Vad säger du nu, allrakäraste skog? Är du
nöjd med julklapparna?

alla träden. Tack, Nasse, nu skall det bli mun-
tert i skogen. (De maka sig ur vägen och lämna gra-
nen fri.)

Nisse och Nasse hugga granen. Alla träden sjunga
och dansa:

Nu så dansa vi i ring på ljung och snö,
nu så kransa vi omkring vår unga mö.
Julegran är skogens gröna vinterbrud,
julegran skall bo så skön i blomsterskrud,
och brudtärnor har hon nog på balen.
Himlens stjärnor fålla brudens slöja rik,
himlens änglar hålla där så ljuv musik.
Nu så gläntar jul i port och kammardörr;
vänta nu en smul, hän fort är här som förr!
Ingen brud är skön som lilla julegran,
ingen skrud är grön som hon i hela sta’n;
julekväll står bröllopet i salen.
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Julgranen.

Min fader var en jättekung,
som rådde över fjällen;
min moder var en tuvas ljung
så röd som junikvällen.
Min broder var en fors så strid
min syster var en stjärna blid
på mörkblå himlapällen.

Jag växte upp i öde mon
vid djupa insjöns branter.
Det höga berget var min tron
med furornas drabanter;
nti min krona stjärnan sken,
och månen hängde på min gren
med frostens diamanter.

Ty jag var skogens unge prins;
rak som ett ljus var stammen.
Den snälle ekorrn än jag minns,
som tog sitt hopp vid dammen.
Och i min topp sjöng trasten skön,
när skogen höll sin morgonbön
och ekot sade amen.

Då kom, en mulen vinterdag,
en piit med julestjärna;
hän såg på mig, hän högg ett tag,
hän högg i bark och kärna.
Jag föll så grön, jag föll så ung
för andras fröjd på tuvans ljung,
och därför föll jag gärna.
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Sen blev jag förd tili herregård;
där skällde på mig hunden.
En moder tog mig i sin vård,
jag blev med kransar bunden.
Jag kläddes som den unga brud
i silkesband och blomsterskrud,
ty nu var högtidsstunden.

Jag fördes in tili julekväll,
när ljusen brunno klara;
där jublade så glad, så säll
en yster barnaskara.
Jag tänkte på min öde mo,
på trastens sång, på ekorrns bo;
där ville helst jag vara.

Jag glömde alit för andras fröjd,
fast själv jag hade ingen.
Men ock för mig i himmelshöjd
sjöng glada änglaringen,
och på min dunkelgröna gren
föll ett förklarat återsken
av vita kerubsvingen.

Nu står jag glömd och utan vän,
när julens dagar ända.
Tili skogen, tili min rot igen
kan jag ej återvända.
Jag vissnat i min ungdoms vårf
och intet öga skall en tår
den torra granen sända.

Dock gläds jag, goda barn, att jag
för dig mitt liv fått giva.
Vad mer, om jag ej fått en dag
en skogens konung bliva
och växa stolt tili molnens höjd?
Jag hade då ej känt den fröjd
att barnens glädje liva.
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Ty ingen glädje finns som den
att glatt sig själv försaka,
att offra allt för andra, men
få intet själv tillbaka.
Det är en fröjd så änglalik,
att blott Guds barn i himmelrik
en sådan fröjd få smaka.

Sparven om julmorgonen

Nu så föll den vita snö,
vita snö,

föll på björk och lindar,
frusen är den klara sjö,

klara sjö,
väntar vårens vindar.
Liten sparv,
fattig sparv,
ätit upp sitt sommararv.
Frusen är den klara sjö,

klara sjö,
väntar vårens vindar.

Vid den röda stugans dörr,
stugans dörr,

stod en liten flicka.
- Sparvelilla, kom som förr,

kom som förr,
kom ett korn att picka!
Nu är jul
i vart skjul.
Sparvelilla, grå och ful,
sparvelilla, kom som förr,

kom som förr,
kom ett korn att picka!
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Sparven flög tili flickans fot,
flickans fot,

flög på glada vingar:
Gärna tar jag kornet mot,

kornet mot,
kornet, som du bringar.
Gud skall än
löna den,
som är här de armas vän.
Gärna tar jag kornet mot,

kornet mot,
kornet, som du bringar.

Byggmästar Vinter.

Ny hör man talas av en var
om järnvägsbroar och labyrinter.
Men tacka vet jag byggmästar Vinter,
hän är då äntligt en karlakarl.
Om ingen mästare annars kan det,
så kan hän bygga i detta landet:
Hän bygger broar på bfenka sjön,
hän bygger torn av den vita snön,
hän reser murar och barrikader,
hän är kälkbackarnes fosterfader,
hän slipar gatornas långa rader,
hän väver skogarnas silkeshatt,
och allt polerar hän fint och glatt.
Det kan väl ingen bestrida heller,
att hän är den, som, när saken gäller,
kan bygga vägar, så att det smäller.
I Finland finns ej så sankt moras,
så farligt kärr, där man plumsar neder,
att icke hän slår en bro av glas,
och strax en väg över djupen leder.
En järnväg är det med spår av stål,
med starka skenor, med långa bälten;



två hundra mii går den över fälten
alit upp tili polernas fjärran mål.
En sadan järnväg finns ej i världen.
Där går så rriuntert den snabba färden,
där springer skogen, där bågnar fjärden.
Och slädens lätta lokomotiv
går utan ånga i månskensnatten
liksoin en vind över land och vatten.
Se, det är glädje och nordiskt liv!
Där är ej trassel och split och kiv,
ty denna järnväg, som Vinter bygger
förutan lantdagar och monarker,
den kostar icke millioner marker,
den fattigaste kan resa trygger,
den minsta piit är en konduktör,
och själv sitt bantåg han lustigt kör.

Byggmästar Vinter, byggmästar Vinter,
vad har du för dig ibland för kvinter,
när du så stundom i putten slinter
och slaskar bort din superba väg?
Vad har du för dig för konster, säg,
när däremellan du vältrar murar
utav laviner och hagelskurar
på dina skönaste broar här?
Ack, kare Vinter, dig bättre lär!
Var snäll emot oss, som du plär vara,
och låt oss tryggt på din järnväg fara,
så att vi ej måste simma där!
Strö ut din driva så fin och skär,
låt kaiken slinta, låt släden löpa,
låt natten klart sinä stjärnljus stöpa,
låt månen spilla sitt guld på snön,
låt isen blänka på silversjön,
låt skridskon spänna sitt stål på klacken
låt barnen bygga den muntra backen
och baka glatt med sin frusna hand
en sockerkaka av alit vårt land!
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Fästningen Hjälteborg.

„Nu blir det krig!“ ropade Mattias, där hän stöv-
lade in helt rödbrusig, med sotade mustascher, en tupp-
fjäder i mössan och träsabeln i högsta hugg.

„Gud bevare oss!" skrek gamla Maja, som sopade
salsgolvet på morgonkyisten, och blev så förskräckt, att
hon så när hade fallit att sitta på golvet. „Vad är det
Mattias säger? Skall det bli krig?“

«Det skall det visst", sade Mattias stolt och stack
sabeln i öglan av bältet, som hän bar omkring livet.
«Krig skall det bli, så att det smäller i knutarna. Men
kara Maja, giv mig en smörgås först; det är så tråkigt
att slåss med hungrig mage."

«Nej, vad är det jag hör?" återtog Maja, allt ännu
lika förskräckt. „Krig är en stor olycka. Det är grymt,
när människor döda varandra och bränna städer och
byar och trampa ned säden på åkrarna. Kan det vara
möjligt att turken är här?“

«Det förstås", sade Mattias, och därvid sökte hän
ur korgen i skänken en halv knäckebrödskaka, bredde
smör därpå och begynte mumsa av alla krafter. „Hela
gården ‘ vimlar av turkar", berättade hän med munnen
full. „Men vänta, vi skola nog slå dem på flykten.
De låta väl bli att taga fästningen Hjälteborg."

«Nej, om jag begriper ett ord av allt vad hän
pratar!" sade Maja och samlade soporna i en skyffel
och skyndade att bära ut dem på gården. Ty gamman
yar nyfiken att se vad det kunde vara för underliga
ting där ute, och så öppnade hon dörren med hjärtat i
halsgropen.

Ja, vad såg hon? Ingenting annat än hela gården
uppfylld av skolpojkar, och i hörnet mot planket var en
stor snöfästning, på vars murar man just nu uppsatte
en fana, bestående av en röd halsduk, svajande på top-
pen av en ansenlig brödstång. Den gamla puttrade
något om att „måla av den fule på väggen" och gick
förtretad in tillbaka med den tömda sopskyffeln.

Vad Maja icke såg, det var att bakom planket



93

stod en annan svärm en meter långa krigare, soin alla
buro halvmånar av papper, fästa med knappnål på
ryggen, ty det passade ej att fästa månen på andra
ställen. Dessa voro påtagligen turkar och höllo på att
stöpa kulor, det vill säga krama snöbollar och ställa
dem i ordentliga staplar mot planket. De kristna där-
emot voro inne på gården och buro tili igenkännings-
tecken var sin granriskvist, inträdd genom ett knapphål
i tröjan.

„Var är generalen?" frågade en av de kristna
med en orolig blick åt det håll, där man väntade fien-
den. „Han äter smörgås 1 skänken, herr kapten!"
svarade en annan, i det hän gjorde front och förde
handen tili mössan.

„Passar det sig för en general att äta smörgås, när
fienden rycker an?" anmärkte kaptenen med butter min.

„Ja, herr kapten, det gjorde Sandels också", sva-
rade stolt den andra krigaren.

„Fältväbeln står ej och muckar, utan kommenderar
fort vår chef att marchera ur skänken", återtog kapte-
nen i myndig ton.

„Skall ske", svarade fältväbeln. Men i detsamma
syntes generalen på trappan. Det första hän fick se, var
den röda flaggan på fästningsmuren. „Vem har under-
stått sig att hissa den blodiga flaggan på Hjälteborg?"
ropade generalen med befallande stämma. Intet svar.

„Herr general", svarade efter en stund kaptenen
förlägen, „jag lånade fanan av Köks-Brita och betalade
lånet ur krigskassan. Icke rådde jag för, att hennes
halsduk var röd."

„Kapten“, sade chefen, „ni förstår er icke på fär-
ger och fanor mer än kätten i köket. Äro vi korsarer
och sjörövare, att vi skulle föra röd flagg? Jag säger
er, att vitt och blått äro våra färger: vitt för våra
vintrars snö och blått för våra blå sjöar." Och därvid
framtog generalen ur bröstfickan av sin tröja bitarna
av en sliten flaggduk, som hans syster Sofi dagen förut
hade hoptråcklat. Den röda korsarfanan firades ner,
och den blåvita fanan svajade kort därpå i toppen av
brödstången.
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»Turkarna komma! Alle man på sin post!" ro-
pade utkiken vid planket. Nu blev i hast en stark
rörelse i den kristna armen. Truppen fördelades i tre
divisioner. Två ställde sig vid porien för att från båda
sidor mottaga fienden med ett fruktansvärt kulregn, och
den tredje divisionen skyndade in i fästningen för att
ordna dess batterier och här och där läppä murarna,
där snön var för lös. Generalen hade sinä ögon överallt,
och den, som icke var nog flink, fick utan förskoning
en puff i ryggen. Men trumslagaren, lille Fritz, som
icke kände sig hugad att våga för äran sitt sjuåriga liv,
blev över allt detta så förskräckt, att hän tappade trum-
pinnarna och tog sin reträtt i hundkojan.

Turkarna voro tili antalet närä dubbelt så många
som de kristna, och därför rusade de med gott kurage
in genom porien. Hurra! Nu haglade första salvan
piff, puff! Turkarna studsade, och de minsta bland
dem började gråta. Men derasfältherre, Dschingis Khan,
en lång konrektorist, förstod att åter ingiva dem mod.
De avsköto en förfärlig kanonad av snöbollar. Förgäves
veko de kristna upp tröjkragarna, anfallet var för häftigt;
de begynte att vika. I detta avgörande ögonblick be-
rodde allt på trumman. Men trumman, trumman som
skulle uppliva allas hjältemod, hördes ej av. Flade de
kristna hört trumman, skulle de troligen segrat. Men
förgäves ropade generalen sin trumslagare; hän satt
tyst och obemärkt, inkrupen i hundkojan.

„Den förrädaren!" ropade generalen. Men det
stod ej att hjälpa. Fienden stormade in, och fastän de
kristna med oförliknelig tapperhet försvarade varje fots-
bredd av gården, måste de slutligen vika för övermakten
och dragä sig tillbaka bakom fästningens murar.

Generalen var utom sig av harm. Men de segrande
turkarna hurrade överljutt och buro kring gården sinä
trofeer från slagfältet: en stövel, två träsablar, sju mössor
och fjorton eller femton omaka ullvantar.

Nu blev en kort vapenvila, och den turkiska paschan
firade segern med en storartad traktering av knäckar på
krigskassans bekostnad. Därefter skickade hän en parla-
mentär, som i myndig ton uppmanade fästningen att
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giva sig på nåd och onåd. I motsatt fall skulle alle
man springa över klingan, vilket betydde, att alla måste
lägga sig ned och låtsas vara slagna ihjäl.

Fältväbeln, som stod främst på muren, tyckte med
skäl, att detta var en skamlös begäran, varför hän, mir
nix, dir nix, grep en snöboll från batteriet, måttade och
sköt den övermodige turken så ackurat mitt för pan-
nan, att mössan flög av och turken tog tili fötter det
mesta hän kunde.

„Det är emot folkrätten! “ skrek Dschingis Khan
förtörnad på gården. ,Ja“, ropade fältväbeln, „men här
gäller nävrätten"; och i samma stund susade en ny
snöboll från hans säkra hand Dschingis Khan så närä
kring öronen, att den stolta segraren med knapp nöd
bärgade huvudet.

„Bra gjort, fältväbel!" hördes generalens röst.
„Den, som understår sig att tala om kapitulation, blir
skjuten på fläcken. Fältväbeln blir utnämnd tili fänrik,
men och här höjde generalen sin röst, så att det
hördes över hela gården trumslagaren är en feg stackare
och blir degraderad tili trosspojke."

„Tappra muselmän", ropade Dschingis Khan, „nej,
hör vad de säga, de storskrytarna! Jag säger det ej
för att betala er, men det säger jag, att bakom planket
finns ännu en hei korg knäckar, och den förste, som kom-
mer över fästningsmuren, hän skall ja, jagvill aldrig
heta Dschingis Khan, om hän ej skall få hela korgen
tili skänks."

„Hurra! Leve Dschingis Khan!" utropade turkarna
alla med en mun och rusade mot fästningen. Men
Hjälteborg var icke så lätt att taga som den obefästa
gården. Här haglade kulor som ärter kring öronen.
Här damp en turk, där åter en annan från muren. Ku-
lorna kunde ej mera begagnas, man brottades man mot
man, kullrade över varandra, bråkade sönder muren, så
att stora stycken instörtade, och här och där hände, att
några luggades i största tysthet, vilket var både mot
folkrätten, nävrätten och krigsreglerna. Generalen och
hans folk gjorde allt, som kunde begäras av tappra
män, utan mössor, utan vantar, ja, somliga utan stövlar.



Alla kämpade tili sista man, men olyckligtvis voro tur-
karna så betydligt överlägsna. Det kunde ej hjälpas,
de fingo äntligen överhand. Redan var generalen fån-
gen och fanan nedryckt, redan inrusade fienden över
fästningens murar, då . . . Ja, då hördes trumman.

Vid denna oväntade signal förlorade turkarna modet.
De kunde ej annat förmoda, än att en ny kristen arme
var i antågande bakom deras rygg och hals över hu-
vud hoppade de ned från murarna, togo tili fötter och
stannade ej, innan de voro ett gott stycke utom porien.

Generalen och hans folk kröpo, illa tilltygade, fram
undan fästningens ruiner och kunde knappt tro sinä ögon,
när de sågo lille Fritz helt ensam komma trummande
över gården. Men när hän nalkades generalen, tog hän
mössan av sig, föll på knä och sade: „Nu kan generalen
låta skjuta mig; jag har ej förtjänt bättre; jagrymde från
ledet, när fienden ryckte fram. Det är bättre att bliva
skjuten än att degraderas tili trosspojke. Ja, jag hörde
nog vad generalen sade, när jag satt i hundkojan, och
då klack det i mig, och det är sant, att jag var rädd
för turken, men jag var ändå räddare att kallas en feg
stackare. Därför bet jag hop tänderna och gick fram
och hittade trumpinnarna, och så tänkte jag: de må slå
mig, jag trummar ändå! Men se, det hände sig så, att
de i stället sprungo sin väg.“

Generalen tog trumslagaren i öronen, lyfte honom
högt upp och kysste honom, så att det small om öronen.
„Kamrater“, sade hän, „trumslagaren Fritz har räddat
Hjälteborg och oss alla. Jag förklarar härmed inför
hela armen, att trumslagar Fritz är en ärlig kari. Låt
honom växa ett huvud högre, så ryms hän ej mera i
hundkojan. Men det skall jag säga er, gossar, att då
vill hän ej heller krypa dit. Skam över den gosse, som
någonsin kryper i hundkojan, när det gäller att rädda
Hjälteborg! Men heder åt var och en, som hellre vill
låta slå sig ihjäl än kasta bort trumpinnarna, när det
gäller att stå och falla för fäderneslandet!"
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Vintersagan om Skyhög och Molnskägg.

I den Stora skogen långt borta i Finlands öde-
marker stodo på ett ställe två höga furor helt närä
varandra. De voro så gamla, så gamla, att ingen mera
visste, när de värit unga, och man kände dem redan
på långt avstånd, där deras mörka toppar reste sig
högt över alla andra träd. Om våren sjöng talltrasten
ljuviiga visor i deras grenar, och de små blekröda
ljungblommorna sågo med så innerligen ödmjuka blickar
upp tili dem, liksom ville de säga: „Gode Gud, är det
möjligt att växa så hög och bliva så stor och gammal
i denna världen?" Men om vintern, när yrvädret svepte
hela nejden i snö och gräset vissnat och ljungblommorna
sovo djupt under drivornas vita täcke, då for den vilda
stormen genom furornas kronor och sopade snön från
deras evigt gröna grenar; och orkanen bortförde Stora
hus och kullstörtade hela skogar, men furorna stodo
orubbliga och sviktade aldrig, ej heller brusto de, när
allt brast omkring dem. Det vill något säga att vara
så styv och stark.

Icke långt därifrån ser man ännu en kulle i skogen,
och på den står en liten torpstuga med torvtak och två
små fönster. Där bodde den fattige torparen och hans
torpargumma, och de hade en potatistäppa och en liten
åker närä tili stugan. Men om vintern högg torparen
stockar i skogen och körde dem sedän ned tili det Stora
sågverket en mil därifrån, och så förtjänade hän därmed
så mycket, att hän nätt och jämt hade smör och bröd
och mjölk och potatis, och det var vackert så, ty mången
får nöjas med barkbröd och har visst ingen bit smör
att breda därpå.

Torparfolket hade två små barn, en gosse, som
hette Sylvester, och en flicka, som hette Sylvia. Det
var besynnerligt varifrån de fått sådana namn; kan-
hända från skogen, ty silva betyder skog. Men Sylvester
står i ahnanackan och är den sista dagen i året, så att
gossen alla år hade sin namnsdag på nyårsaftonen.

Nu hände sig en vinterdag och det var just en
Sylvesterdag att båda barnen gingo ut att se efter sinä

7
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snaror i skogen, ty där var gott ora harar och snöripor.
Och riktigt, där satt en vit hare i Sylvesters snara och
en vit snöripa i Sylvias. Men både. haren och ripan
levde och hade endast fastnat med benen; och de be-
gynte pipa så jämmerligt, att barnen förundrade sig.
„Släpp mig, så får du någotgott!" sade haren. „Ja,
släpp mig, så får du något gott!" sade snöripan.

Barnen förbarmade sig över dem och släppte dem
lösa. Då kilade haren, det fortaste han kunde, inåt
skogen, och ripan flög alit vad vingarna buro, och båda
skreko: „Fråga Skyhög och Molnskägg! Fråga Skyhög
och Molnskägg!"

„Vad viii det säga?" sade Sylvester förtretad. „De
otacksamma bestarna sade ej tack en gång."

„De bådo oss fråga Skyhög och Molnskägg", sade
Sylvia. „Vem kan det vara? Aldrig har jag förr hört
så märkvärdiga namn."

„Aldrig jag heller", sade Sylvester.
I detsamma for en skarp vintervifid genom de två

höga furorna helt närä invid, och det blev ett sus i de
mörka kronorna, och barnen hörde i suset underliga ord.

„Står du ännu, broder Skyhög?" sade den ena furan.
„Visst står jag", sade den andra. „Men hur är det

med dig, broder Molnskägg?"
„Jag börjar bli gammal", svarade furan Molnskägg.

„Vinden bröt av en gren i min krona."
„Du är ju bara barnet mot mig", sade furan Sky-

hög. „Bara tre hundra femtio år, och jag har fyllt minä
tre hundra åttiåtta. Bara barnet! Bara barnet!"

„Nu kommer stormen tillbaka", sade furan Moln-
skägg. „Det är så gått att vi sjunga litet, så ha minä
grenar något att tanka på."

Och så begynte de sjunga tillsammans i stormen:

Hör vårt ord!
Högt i nord,

långt i tid och djupt i jord
går vår rot,
står vår fot:

därför stå vi stormen mot.
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Vintrar snöga,
somrar dugga,
sekler skugga
för vårt öga,
molnet far,
mänskor födas
och förödas:
vi stå kvar.
Mänskobarn,
lätta flarn,
väx, som vi,
stor och stark,
rotad i
berg och mark.
Väx i brus
skyn tili möte,
väx i ljus
mot Guds sköte;

väx med pannan som vår topp,
lyftad högt mot himlen ppp!

„Låt oss nu språka med människobarnen", brum-
made Skyhög.

,Jag undrar vad de ämna säga oss", sade Sylvester.
„Nej, kom, låt oss gå hem“, viskade Sylvia. „Jag är

så rädd för de höga träden med deras underliga visor."
„Vänta, där ser jag far komma med yxan på axeln",

sade Sylvester. Och med detsamma kom torparen.
„Se, där står just ett par sådana träd, som jag

behöver", sade hän. Och så lyfte hän yxan för att
hugga ned Skyhög.

Men barnen började gråta. „Kära far, hugg ej ned
Skyhög!" sade Sylvester.

_„Söta, goda far, hugg ej ned Molnskägg!" sade
Sylvia. „De äro så gamla och ha sjungit en visa
för oss."

„Vad är det för barnsligheter?" menade torparen.
„Liksom gamla träd kunde sjunga! Men det är det-
samma; efter ni bedja för dem, kan jag söka mig ett
par andra träd."
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Och så gick hän längre in i skogen. Men barnen
stannade nyfikna kvar för att höra vad Skyhög och
Molnskägg nu skulle säga dem.

Det dröjde ej länge, så kom vinden tillbaka från
kvarnen, där hän malat, så att det gnistrade i kvarn-
stenarna, och begynte ånyo susa i furorna. Då hörde
barnen helt tydligt, att träden åter begynte tala.

„Ni hava räddat vårt liv", sade de, „och det var
hederligt gjort av er. Nu få ni begära en gåva, och
vad helst ni önskar er, det vilja vi giva er."

Barnen blevo på en gång mycket glada och mycket
villrådiga. De tyckte, att de just ingenting hade att önska
här i världen. Slutligen sade Sylvester: ,Jag ville gärna,
att det bleve en smula solsken, så skulle vi bättre se
hararnas fotspår på snön."

„Ja“, sade Sylvia, „och jag ville, att det snart bleve
vår och drivorna begynte att smälta, så skulle fåglarna
åter börja sjunga i skogen."

„Narraktiga barn", sade träden, „ni hade kunnat
önska er alla vackra saker i världen, och i stället önska
ni det, som ändå skall ske er önskan förutan. Men ni
hava räddat vårt liv, och därför få ni eder önskan upp-
fylld på ett bättre och vackrare sätt. Du, Sylvester,
skall få den gåvan, att var du går och vart du ser, där
blir solsken omkring dig. Och du, Sylvia, får den
gåvan, att var du går och var du öppnar din lilla mun,
där blir vår omkring dig, och drivorna smälta. Är det
bra så?" sade furorna.

,Ja, ja", ropade barnen med mycket glädje, „det
är mer än vi begärt, och tack, kära träd, för de goda
gåvorna!"

„Adjö med er nu", sade träden. „Lycka tili!"
„Adjö, adjö", sade barnen och begynte gå hemåt.

Vid det de gingo, såg Sylvester sig ofta omkring, som
hän brukade, efter ripor i träden, och se, det var för-
underligt, vart hän såg, flög liksom en solstråle fraraför
honom och lyste klar och glimmande som ett guld över
grenarna. Sylvia märkte med icke mindre förundran,
att drivorna begynte smälta på båda sidorna om gång-
stigen, där de gingo. „Ser du! Ser du!" ropade hon
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åt sin bror, och knappt hade hon öppnat sin mun,
innan gröngräset begynte sticka fram vid hennes fötter
och träden begynte knoppas, och den första lärkan
hördes sjunga sin drill högt upp i himmelens blå.

„Nej, det var för roligt!" skreko barnen och kommo
hoppande av förtjusning hem tili sin mor. ,Jag kan se
solsken!" ropade Sylvester. ,Jag kan smälta snö!"
ropade Sylvia.

„Nå, det kan ju vem som helst", sade modern och
skrattade. Men det dröjde ej länge, så fick hon Stora
ögon. Fastän kvällen begynte mörkna, blev intet mörker
i stugan, utan klart solsken, ända tili dess att Sylvester
blev sömnig och ögonen folio helt sakta samman. Och
fastän det var i början av vintern, blev där en sådan
vårdoft i stugan, att själva kvasten begynte grönska på
staken i vrån, och tuppen blev såförtjust, att hän begynte
gala på kvällskvisten. Och detta varade allt tills Sylvia
somnat.

„Hör på, far", sade gumman, när torparen kom
hem. „Det står aldrig rätt tili med barnen: jag är rädd
att de råkat ut för något troll i skogen."

„Du inbillar dig bara, kara mor", sade torparen.
„Jag skall berätta en nyhet. Kan du gissa något? Jo,
kungen och drottningen resa genom landet och komma
i morgon förbi vår kyrka. Vad menar du, om vi
skulle taga barnen med oss och fara dit för att se de
kungliga?"

„Ja, det är jag med om", sade gumman. „Det
är icke alla dagar man får se en kung och en drottning."

Andra morgonen voro torparfolket och barnen i god
tid på väg tili kyrkan och voro så betagna av fröjd över
vad de skulle få se, att ingen av dem tänkte på det, som
hade hänt i går. Ej heller märkte de, hur solskenetflög
framför deras släde och hur björkarna knoppades runt-
omkring dem vid vägen.

När de kommo tili kyrkan, funno de mycket folk
församlat, men alla voro förskräcktae och av ängslan
betagna. Kungen var mycket missnöjd, sades det, där-
för att hän lunnit landet så öde och vilt, och eftersom
hän var mycket sträng, så skyllde hän detta på folket
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och skulle troligen pålägga det hårda straffdomar. Om
drottningen visste man, att hon frös här i Finland och
var sorgsen och ledsen på hela resan.

Detta visste nu alla förut, och därför darrade alla,
när de kungliga slädarna kommo som ett huj framåt
vägen. Kungen såg bister ut och drottningen grät, men
likväl höllo de stilla vid kyrkan, så länge hästarna byttes
om, och därvid sågo de sig omkring, ty de silverbeslagna
suffletterna voro nedfällda på slädarna.

„Se, så vackert solsken vi fått i en hast", sade
kungen och skrattade helt nådigt, alldeles som andra
människor bruka. „Jag kan ej begripa, varför jag nu
med ens blev så glad“, sade hän.

„Det måste vara för det ers majestät ätit en god fru-
kost“, svarade drottningen. „Påsammasättärdetmedmig.“

„Det måste vara för att ers majestät sovit så gott
i natt“, sade kungen „Men se bara, hur vackert det
likväl är, detta ödsliga Finland! Se, hur solen lyser
på de två höga furorna där borta i skogen! Här borde
vi bygga en kungsgård åt oss."

,Ja, låt oss göra det, min herre och konung",
sade drottningen. „Det måste vara ett milt kiimat här
i nejden. Se bara, hur de gröna loven slå ut på träden
mitt i vintern!"

I detsamma blevo de varse Sylvester och Sylvia,
som kiivit på gärdesgården för att rätt ordentligt kunna
se de kungliga, och Sylvia pratade i glädjen så, att den
torra gärdesgården slog ut i små gröna löv omkring
henne. „Se, där stå två snälla barn", sade drottningen.
„Låt dem komma tili släden!"

Barnen kommo med fingrarna i munnen, ty det
är på högsta modet vid sådana tillfällen. „Hör på“,
sade kungen; „jag tycker om er; jag blir helt glad och
varm, när jag ser er. Kommen med mig i släden, så
få ni resa tili vårt kungliga hov och klädas i guldkläder
och göra alla människor glada."

„Nej, tack, .herr kung", svarade Sylvester och
Sylvia. „Vi tycka mer om att göra far och mor glada
där hemma. Och vid hovet skulle vi få ledsamt efter
Skyhög och Molnskägg."
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„Går det inte an att taga Skyhög och Molnskägg
med er?“ frågade drottningen, ty hon var så obegrip-
ligen varm om sitt hjärta nu.

„Nej, tack, fru drottning", sade barnen ånyo; „det
går inte för sig, de växa i skogen."

„Vad de barnen kunna få i sitt huvud", sade kun-
gen och drottningen och skrattade så, att den kungliga
släden hoppade. Därpå gåvo de befallning att bygga
en kungsgård här och voro så glada och nådiga, att
alla förundrade sig. Alla fattiga fingo var sin guld-
penning, och Sylvester och Sylvia fingo dessutom den
Stora kungliga kringlan, som hovbagaren bakat tili resan
och soin var så stor, att hon måste dragas av fyra
hästar. Och barnen delade med sig av kringlan åt alla
barn i byn och hade ändå så mycket över, att torparens
häst knappt orkade draga hein alla kringelbitarna.

Under hemvägen viskade torpargumman åt sin
gubbe: „Vet du, varför kungen och drottningen voro så
glada?" „Nej“, sade gubben. „Jo, det var för att Syl-
vester och Sylvia sågo på dem. Koramer du ihåg vad
jag sade i går?" „Tyst", sade gubben, „tala ej om det
för barnen! Det är bättre, att de ej veta av så förun-
derliga gåvor, som ingen män’ska begriper."

Men Sylvester och Sylvia glömde i glädjen över
den Stora kungliga kringlan alldeles bort, att de kunde
göra solsken och smälta snö. De visste ej själva, hur
hjärtans glada och varma alla människor blevo, när de
sågo dem; och efter de voro goda och vänliga barn,
så trodde alla, att det var blott därför. Säkert är det,
att deras föräldrar hade en hjärtinnerlig fröjd av dem
och att hela den Stora ödemarken runtomkring torpet
efter hand förvandlades tili rika och vackra åkerfält vid
sidan av gröna. beteshagar, där vårens fåglar sjöngo
hela vintern om, så att man deras like tili fåglar aldrig
hört. Efter några år blev Sylvester skogvaktare på den
nya kungsgården, och Sylvia fick bestyr med den Stora
trädgården, ty det var för märkvärdigt, att var dessa
barn sågo sig omkring, där trivdes och fröjdades allt,
så att det var lust och glädje att se.

En dag kommo Sylvester och Sylvia att hälsa på
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sinä gamla vänner Skyhög oah Molnskägg. Det blåste
just då en vinande vinterstorm, och det susade och
brusade i furornas höga, mörka kronor, och de sjöngo
åter en gamma! visa:

Åhå! Åhå!
Vi äro så gamla, vi äro så grå,
men stora och starka i stormen vi stå

månghundra år,
i höst och vår,
i vinterkyla,
i sommarskylar,
i frost och snö,
i regn och tö,
i natt och dimma,
i morgonstrimma.
Åhå! Åhå!

Vi äro så gamla, vi äro så grå,
men stora och starka . . .

och just när de hunnit så långt i visan, hördes ett knak
och ett brak, och kratsch, där lågo med ens både Sky-
hög och Molnskägg slagna tili marken. Skyhög var vid
den tiden tre hundra nittiotre år och Molnskägg var tre
hundra femtiofem. De hade ej själva märkt, hur deras
rötter tili slut förvissnat och murknat, så att himmelens
vindar fingo makt med de starka.

Men Sylvester och Sylvia klappade vänligt de döda
furornas mossklädda stammar och talade tili dem så
kärliga ord, att snön smälte allt runtomkring och de
blekröda ljungblommorna växte högt över de fallna
träden, och så fingo Skyhög och Molnskägg sin grav i
blommor.

Det är nu längesedan jag hört något mera om Syl-
vester och Sylvia, och troligen ha de långt före detta
själva hiivit gamla och grå, eftersom det är många år
sedän en kung och en drottning reste i Finland. Men var
gång jag ser två glada och goda barn, som alla män-
niskor hålla hjärtligt av, då tänker jag, att det måste
vara Sylvester och Sylvia och att de fått sinä glada
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ögon av Skyhög och Molnskägg. Det är icke länge-
sedan jag såg två sådana barn, och det var märkvär-
digt, att var de sågo omkring sig, där flög ett solsken
framför detn och glimmade över den muina himmelen
och över människornas sorgsna eller likgiltiga ansikten.
Det visste icke barnen själva, men det var omöjligt att
se dem utan att bli så hjärtinnerligt glad, som man blir,
när man ser oskuld, glädje och godhet i världen. Då
smälter isen på rutan och snön i drivan och frosten i
människornas frusna hjärtan, och det blir vår och grönska
mitt i den kalla vintern, så att själva kvasten i sopvrån
begynner få gröna löv och den torra gärdesgården slår
ut i rosor och lärkorna sjunga under himmelens höga
tak. För detta allt ha vi att tacka Skyhög och Moln-
skägg, eller rättare, för detta allt ha vi att tacka den
gode Guden, som ännu låter vår och glädje grönska
på jorden.

Olle, som gick på skidor.
Personer:
Olle.
Fjållkunqen.
Nalle.

Salen är en stor skog med höga drivor om vintern.
Finnas granar, så är det bra, och finnas de icke, så är
det lika bra. Stolarna äro träd, pallarna äro snödrivor,
soffan är ett berg och bordet en kulle. Fjällkungen sitter
i sin kungliga skrud på berget.

fjällkungen (ensam). Här sitter jag en konung i
mitt rike; min makt sträcker sig så vida. Jag råder
över alla berg och skogar, furor och granar, nissar och
tomtegubbar. Jag är en stor konung, men jag börjar
bli gammal, jag fyller snart mitt sex tusen sex hundra-
femtionde år. När jag var ung för några tusen år sedän,
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sprang jag i kapp med renarna på Lapplands tundror
och tog mig en god stek, när jag behagade. Men nu
är jag styv i benen och sitter här för att lura på något
fett byte tili frukost. Jag. har på sex veckor ej fått mera
tili mat än en mager ekorre och en utsvulten filfras.
Jag kunde väl befalla minä troll att steka åt mig en
varg tili frukost, en älg tili middag och en björn tili
kvällsvard, men det är under min värdighet. Jag tycker
mera om att själv servera mitt bord. Men se där kom-
mer någon. Jag önskar det vore en häst. Vad serjag?
Det är ju endast en liten knyffel. Men i brist på bättre
kan han duga tili frukost. Jag viii gömma mig här
bakom berget.

olle (inträder på skidor och sjunger).
(Mel.: „Spring, min snälla ren.").

Skogen är så grön,
drivan är så vit,
skynda, skynda hit
över frusna sjön!
Flyg, min skida, snäll
över dal och fjäll!

Huj, vad det går! Se så, nu är jag mitt i den
djupa skogen. Oho, så höga berg! Och så jättestora
furor! Det är något annat än beteshagen vid Kvast-
backa. Vad var det nu jag ville göra i skogen? Jo,
hälsa på björnarna.

Här är ekorrns bo,
här är björnens land,
här är ulvens tand,
här är örnens klo,
här är trollens bädd,
här är ingen rädd.

Nej, här är ingen rädd. Olle är kari att taga
sex björnar i kragen. (Ser sig omkring.) Ja, om det
tili och med vore två vargar. Bara här inte vore så
djup snö. Alltid reder jag mig med en örn. I synnerhet
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om jag hade en järnspets på min skidstav. Men det
är detsamma, de må komma, tre rävar på en gång.
Det värsta är, huru jag skall få hem dem, sedän jag
slagit ihjäl dem. Men jag tar Matts med mig, så draga
vi hem alla harar, som vi slagit ihjäl. Sedän säljer jag
skinnen och köper mig en riktig bössa, som man kan
ladda med krut. Då må de komma, femtiofyra trubb-
nosiga, stygga, dumma nallar . . . Uhu, vad är det, som
kommer emot mig där borta vid granen?

nalle (på två ben). Burn, burn, burn, burn.
olle. Nej, se, kan det vara en björn? [Vili vända

om, men snavar på skidorna.)
nalle. Burn, burn. Vem är det, som skriker i

skogen, så att jag icke får sova i fred i mitt ide?
olle. Sota, snälla Nalle, det är bara jag, det är

lilla Olle från Kvastbacka, som är ute att skida för ro
skull i skogen. Inte kan det vara så illa, om jag sjunger
en visa så här för att värma mig; för ser Nalle, jag har
bara tröjan, och det är en smula kalit här på morgon-
kvisten. Jag skall strax gå min väg igen.

nalle (ställer sig i vägen för Olle). Burn, burn.
Vili hän giva mig sin tröja, så skall hän få gå. Jag
behöver hans tröja tili täcke åt minä små Nallar.

olle. Nej, hör nu, Nalle; nog vill jag ge honom
tröjan, men mor där hemma är så fasligt sträng. Om
jag kommer hem utan tröja, ser Nalle, så får jag smörj.
Därför kan Nalle gärna vänta tills i morgon, så skall
jag komma hit med Matts och ett par andra tili och
härata åt Nalle en bra fårskinnsfäll, så få de små Nal-
larna riktigt gott och varmt.

nalle (lyfter sin tass). Vill hän giva mig tröjan?
Burn, burn, vill hän giva mig tröjan?

olle. Sota, rara, lilla, beskedliga Nalle, hon är all-
deles ny, hon har bara ett endaste hål på ena armbågen.

nalle. Burn, burn; jag tror hän är rädd?
olle. Inte det minsta. Skulle jag vara rädd för

en så liten snäll och beskedlig Nalle, som är så inner-
ligen liten, snäll och beskedlig? Men ser Nalle, jag är
så förlägen, när vi träffas så oförmodat. Jag har alltid
tyckt så mycket om björnar; det är bättre upp det, ser
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Nalle, än andra stygga troll, som bo här i skogen. För
sådana dumma busar krusar jag inte det allra minsta.
Dem tar jag i kragen, så att det sprakar om öronen,
ser Nalle, och så ruskar jag dem i pälsen, så att . . .

fjällkungen (reser sig upp vid sidan av berget). Nå,
ruska mig nu i pälsen, efter du bar ett sådant kurage!

olle (skriker). Uhu!
fjällkun gen. Varför tar du mig inte i kragen, så

att det sprakar kring öronen?
olle Nådig troll, skona mitt liv; jag är bara lilla

Olle från Kvastbacka och är ute för att roa mig här i
skogen med minä bekanta.

fjällkun gen
. Det är mycket möjligt, men det hindrar

mig icke att äta upp dig tili frukost.
olle. Vad befalls? (Vili åter rymma.)
fjällkungen (fasthåller ho)iom). Var lugn, min gosse,

jag är icke så nogräknad; du skall smaka mig rätt gott.
olle. Vänta litet; jag vet en, som skall smaka ers

nåd mycket bättre, och det är gamla Grålle på Kvast-
backa. Hän är så fet, vet ers nåd, att far tänkte klubba
honom i höstas, och Matts skall få rida hit med honom
i morgon bittida.

fjällkungen. Hm, hm, en häst? Nej, kari är kari,
om hän också vore bara en munsbit.

nalle. Servitör, ers raajestät.
fjällkungen. Bon jour, mitt geheimeråd.
nalle. Tycker ers majestät om musik?
fjällkungen. A ja. Ibland låter jag forsen sjunga

för mig, och då vältrar jag några klippstycken från fjället
för att ackompanjera sängen. Starkt skall det vara.

nalle. Lilla Olle tycks hava en ganska vacker
röst. Jag tillstår, att jag blev rätt angenämt surprenerad
att höra en sådan talang.

fjällkungen. Hm, bara pip!
nalle. Onekligen bara pip. Men i jämförelse med

korpen och kråkan klingar det ganska romantiskt. Skulle
ers majestät kanske täckas befalla honom att sjunga en
visa, innan hän blir uppäten?

fjällkungen. Det kan låta sig göra; det stärker
aptiten. Sjung, knyffel!
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olle. Vad befalls?
nalle. Hör du icke, att hans majestät befaller dig

sjunga?
olle. Sota, lilla, rara Nalle, jag skall sjunga med

full hals, bara du dansar.
nalle. Vad? Jag tror du anser mig för en dans-

mästare?
olle. Sota, lilla, beskedliga Nalle, du är så obe-

gripligt blygsam. Hela världen vet, att du är en fin
kavaljer, och ingen kan dansa polka-mazurka som du.

nalle. Jag smickrar mig verkligen med att ha
gjort några små försök, men . . .

fjällkungen. Dansa, geheimeråd!
olle. Kanske får det lov att vara en vals?
nalle. Alit, som kan roa ers majestät, är mitt

högsta nöje.
olle. Se så, damma tili! (Hau sjunger.)

(Mel.: „Ach, du lieber Augustin.")

Hopp, du lilla Nalle du, Nalle du, Nalle du,
hopp, du lilla Nalle du, hopp, hopp, hopp, hopp!
Aldrig så ser man mer
en så rar kavaljer.
Hopp, du lilla Nalle du, hopp, hopp, hopp, hopp!

(Nalle dansar.)

fjällkungen (förtjust). Jag måtte säga, det var en
skön musik och en högst smakfull dans. Hopp, du lilla
Nalle du . . . Sjung om den romansen! Hur var det
nu åter? (Han dansar med.)

olle (makar sig alit längre bort.)
Hopp, du dumma Nalle du, Nalle du, Nalle du,
hopp, du fula fjällkung du, hopp, hopp, hopp, hopp!
Två dumma dansa här,
Olle ej mer begär.
Hopp, du lilla Olle, nu far du din kos!

(Hän kilar av på skidorna.)
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fjällkungen (andtruten). Mera musik! Mera musik!
Det var en skön romans. Men vart tog spelmannen
vägen?

nalle (också andtruten). Nej, sjung litet mer, jag
kom ur takten. Vart i alla dagar tog Olle vägen?

olle (utanför). Adjö, fjällkung! Adjö, Nalle!
fjällkungen. Min frukost! Min frukost! Nalle, kom

hit; jag viii äta upp dig i stället.
nalle. Servitör, ers majestät. Bum, bum. (Lun-

kar av.)
olle (långt utanför).

Två duraraa dansa där,
Olle ej mer begär.
Hopp, du lilla Olle du, hopp, hopp, hopp, hopp!

fjällkungen. Det var en skön romans (tagcr sig
en pris snus), men en ganska klen frukost.

Vänta litet!

Vänta litet, sade våren,
jag är här på stund igen,
an så bär jag rim 'i håren,
är ej riktigt mornad än;
gäspar än i drivans bädd,
är ej putsad, är ej klädd.
Torka bort den frusna tåren,
vänta litet, vackra vän!

Att jag dröjer, näns du banna?
Mycket arbet' återstår:
måste tvätta först min panna,
måste kamma först mitt hår;
måste fläta först min krans,
spegla mig i källans glans,
får ej vila, får ej stanna . . .
Banna ej den stackars vår!



Vänta litet, det är givet,
jag har vuxit ur min kjol.
Klädningen är snäv i livet,
passar inte sen i fjol.
Gröna tröjan är för kort;
skorna har jag sprungit bort;
strumpebandet sönderrivet;
och jag blygs för himlens soi.

Undra då ej, att jag dröjer
i den muina morgonskjm.
Varje grässtrå, som sig röjer,
varje fläkt, som svalkar hyn,
och den lösta vågens ljud
och var lärkas hymn tili Gud,
det är jag, som stilla höjer
ögat blå mot himlens bryn.

Men jag kommer. Vänta bara,
vänta litet, vackra skog!
Vänta litet, sjö, du klara!
Vänta blott, jag kommer nog.
Vänta litet, hulda äng!
Vänta, du min blomstersäng!
Vänta, det har ingen fara,
sen den kuina vintern dog.

Liten gosse, liten flicka,
se, jag är ett barn som du,
måste fromt och snällt mig skicka.
långa läxor har jag ju.
Men jäg kommer fri och ung.
Sjung, du glada lärka, sjung!
Alla hoppets rosor nicka:
Våren är ett barn ännu!

111
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Stormen och Solskenet.

Personer:

Stormen (Harald).
Solskenet (Klara).
En fattig gumma.

Lekrummet föreställer en landsväg, som går genom
en skog. Det år vårvinter, snön smälter och fåglarna
sjunga. Man kan sialla det, huru man vill; nog av, man
ser snön och hör fåglarna.

Solskenet är en liten vitklädd flicka med ljusröd
duk eller slöja. Hon sitter på en klippa och äter bort
snön runtomkring sig. I handen bär hon en slända, på
vilken hon spinner rött silke. Hon ser snäll ut och har
mycket glada ögon.

solskenet (talar). Här är jag tillbaka på jorden.
Det är så länge, seaan jag sist såg den gröna gran-
skogen och de lövlösa björkarna. O, vad jag hade led-
samt där uppe i tomma rymden! Det var så tröttsamt
att resa från stjärna tili stjärna. Min pappa, solkungen,
har många barn, som hän sänder ut att värma sinä
planeter och månar, och jag är hans jordflicka. I dag
på morgonen sade hän tili mig: „Flyg, klara Solsken,
och se åt, om du får fäste på jorden!" Jag flög och
flög; från Merkurius tili Venus, från Venus tili månen,
från månen tili jorden. På åtta minuter var resan gjord.
Men när jag kom tili jordens luftkrets, lågo där tunga
moln som en mur framför mig. Jag vet rätt väl, vem
som blåste demo tillsamman; det var ingen annan än
Harald Storm. A, jag känner den gunstige herrn; det
finnes ingen så ostyrig gosse mehän himmel och jord.
Vad jag klappade på de tunga moinen! Men gåvo de
vika? Nej, de skockade sig allt tätare framför mig,
tili dess att jag slutligen begynte se på dem. Det var
förunderligt; det måtte ha hänt något i skyn. Ju raera
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jag såg, desto mera veko moinen åt sidan, och slutligen
var jag på jorden.

Men vad skall jag nu företaga mig? Äta snö
blir tråkigt i längden; det är en vattsoppa utan russin
uti . . . Om jag skulle vagga videbusken tili liv? Jag
viii försöka.

(Hon tager en gren av videbusken, vaggar den på
sitt knä och sjunger.)

Sov, du lilla vide ung;
än så är det vinter,
än så sova björk och ljung,
ros och hyacinter.
Än så är det långt tili vår,
innan rönn i blomma står.
Sov, du lilla vide;
än så är det vinter.

(Talar) Men var ej ledsen för det, videbarn lilla.
När jag ser på dig, börjar saften att stiga nti din fina
bark, du får varmt kring ditt frusna hjärta och känner
något i luften, som säger dig, att våren komrner. Ja,
så är det. (Sjunger.)

Solskens öga ser på dig,
Solskens famn dig vaggar.
Snart blir grönt på skogens stig,
snart var blomma flaggar.
Än en liten solskensbön:
vide liten blir så grön.
Solskens öga ser dig,
Solskens fanin dig vaggar.

(Talar.) Se, så var det. Vad nu, videbarn, jag
tror du redan slår ut dina små fjun, mjuka som kissar?
Skäms litet och fjäska inte; tycker du det passar sig,
att pojkar löpa med skägg? Kom ihåg Harald Storm!
Rätt som det är, rakar hän bort dina smånätta fjun,
och så är du skägglös som ett sex veckors barn. Vad

8
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sade jag? Där ha vi honom; jag hör hans kråkskramla
föra vasen i tallarnas toppar.

(Harald Storm rusar in med bullcr och bång, under
det han stojar med kråkskramlan.)

stormen. Hejsan, ur vägen, riskor och tallkottar!
Fort skall det gå; fram skall det gå; tål intet söi. Värl-
den är en sköldpadda; jag skall sätta dess fötter i rö-
relse. (Sjunger.)

Upp genom luften, bort över haven,
hän över jorden i stormande färd.
Morgonens drottning med rosiga staven
vinkar oss ut tili sin vaknande värld .

(Talar.) Vad är det jag ser? Klara Solsken har
åter behagat hedra vår jord med sin höga närvaro. Hur
bröt du igenom moinen, lilla pyre? Jag trodde ej, att
dina rosenfingrar voro så starka.

solskenet. Se, jag kom ändå, dig tili förtret. Du
tror visst, att du är så rysligt stark, men det finns någon,
som är starkare än du.

stormen. Verkligen? Nå, vem skulle den någon
vara, om jag får fråga?

SOLSKENET. Jag.
stormen (skramlar). Du? Ohoho, det var roligt.

Nå, efter du är så stark, så försök att draga fingerkrok
med mig.

solskenet. Nej, tack. Men halla vi vad?
stormen. Vet du inte, att jag kan kasta omkull de

största skogar?
solskenet. Men jag reser dem upp ur jorden.
stormen. Jag häver oceanens vågor mot skyn.
solskenet. Men jag kan blidka honom.
stormen. Jag driver moinen.
solskenet. Och jag upplöser dem.
stormen. Jag betäcker marken med yrande snö.
solskenet. Och jag smälter snön.
stormen. Jag rensar världen.
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solskenet. Och jag föryngrar den.
stormen. Jag dödar . . .
solskenet. Men jag ger liv.
stormen. Se på liilan, vadhon nu harblivitstorpåsig!
solskenet. Jag skryter ej, men jag tycker om att

tukta storskrytare.
stormen. Nå, vad halla vi vad om?
solskenet. Där borta på vägen kommer en fattig

gumma. Hon fryser och sveper om sig en gammal
päls. Den av oss, som kan taga pälsen av gumman,
han är starkare och har vunnit vadet.

stormen. Gott. Och han får tili segertecken rycka
en fjäder ur den andres vinge. Jag skall plocka dig,
Klara Solsken, var säker därpå.

solskenet. Vi få väl se.

(Den fattiga gumman inträder.)

stormen. Hör hit, käring! Varifrån har du stulit
din päls?

gumman. Bevare oss, kära herre, jag är en stackars
ärlig gumma. Aldrig i mitt liv har jag stulit, och pälsen är
min egenhändiga päls. Jag må väl veta, att hän är gjord
av bocken, som stångade ihjäl sig för femton år sedän.

stormen. Det kvittar mig lika. Jag vill ha pälsen,
och ger du den icke godvilligt, så skall jag ruska dig,
så att ulltapparna flyga som snöflingor omkring dig.

gumman. Hjälp, här är rövare i skogen! Finns här
ingen polis?

stormen (ruskar gumman). Se, nu tar jag pälsen,
gumma lilla!

gumman (stretar emot). Nej, men se den låter du
bli, om jag aldrig en kappe sådde. Min egenhändiga
bässe! Rövare, vill du se minä naglar?

stormen (släpper henne). Har man sett en sådan
gammal katt! Hon har ju klor som stoppnålar.

solskenet. Nå, Harald Storm, hur lyckas vadet?
stormen. Det kan icke en orkan få bukt på en

sådan böllfluga. Hon stretar mot strömmen som en
rosenbefängd.
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gumman (sveper pälsen tätare kring sig). Pytt fick
han, blåsväder! Hu, det är så kalit, att själen fryser i
en fattig människa.

solskenet (klappar gumman på axeln). Fryser du
mycket, gumstackare ?

gumman (fnurrig). Angår det henne! Låt mig vara
i fred.

stormen. Ha, ha, Klara Solsken, du gör dig få-
fängt besvär.

solskenet (tili gumman). Du är så ensam, och
ingen i vida världen bryr sig om dig. Har du.nuvarmare?

gumman. Litet skapligare är det. Men det kommer
av pälsen.

solskenet (ser henne i ögonen). Ja, det är troligt,
att det kommer av pälsen. Fattig gumma, du har siitit
ont i den kallaovintern.

gumman. A ja, ved finnes tillräckligt i skogen, men
icke har det just värit rart med födan. Du ser ut att
vara en snäll flicka. Jag blir helt varm i själen, när
du ser på mig med dina glada ögon.

solskenet. Det kommer av pälsen. Men det måste
ha värit en bra bässe, som du höll av, efter han värmer
dig ännu femton år efter sin död.

gumman. Ja, det förstås, pälsen gör nytta, när det
är kalit, men ibland är han nastan för varm så här på
vårsidan. Jag riktigt svettas ibland.

stormen. Tro henne icke, gumma; hon är en skäim,
hon narrar pälsen av dig.

gumman. Var han tyst, blåsväder! Så mycket vett
har jag,att jagkan göra skillnad mellan frysa och svettas.

solskenet (ser på henne). Varför har du så kalit
och så mörkt i din ensliga stuga? Du skulle ha där
bredvid dig ett litet snällt barn, som skulle halla så
hjärtligt av dig och kamma ditt grå hår och släta din
skrynkliga kind och trösta dig, när du är sorgsen, och
leka med dig, när du är glad, och sjunga vackra visor
för dig och halla dina frusna händer i sinä varma. Se,
då skulle du aldrig frysa i ditt hjärta.

gumman (håller handen för ögat). Nej,-hur märk-
värdigt det skiner mig i ögonen och ända in i själen,
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när du talar så där! Och så varmt det har hiivit! Puh,
nu står jag ej längre ut. Håll i ärmen, jagmåste lägga
pälsen av mig. (Avdrager pälsen.)

solskenet. Harald Storm, du har tappat vadet!
Jag plockar din vinge.

stormen. Jag ser, att du vunnit. Men det är då
rakt obegripligt. Finns det verkligen något i.världen,
som är starkare än styrkan?

solskenet. A ja . . . godheten! Kom, lilla gumma;
nu skall jag tili belöning lysa din fattiga stuga med
rikaste guld.

Björkens Stora planer under mössörontiden.
I skogen, icke långt från landsvägen, stod en vacker

björk. Hän var ännu helt ung, och efter det var om
våren, så begynte det växa mössöron på honom inga
riktiga mössöron, det förstås, utan sådana fina, små,
ljusgröna löv, som björkarna bära i vårens barndom
och som äro så barnsligt täcka. Sådana mössöron äro
bättre än hundöron i böckerna.

„Nej, det är då för mycket vad jag är vacker!"
tänkte den unga björken vid sig själv. „Jag råkar vara
något vackrare än den där gamla, krokiga rönnen här
strax bredvid. Jag undrar vad jag skall bliva i världen."

„Kanske talgoxen vet det", tänkte björken, och så
tog hän sig för att fråga. Men talgoxen var en skälm,
som ville hålla sig väl med björken för att få picka
med häbben hans gröna knoppar. Därför svarade talg-
oxen; „Vet du vad, björk? Du ser så bra ut, att du
måste bli något förnämt här i världen. Jag slår vad,
att de fläta dig tili en korg åt prinsessan, och då får
du stå på marmorbordet i hennes förmak, fylld intill
brädden med gyllene äpplen."

„Ä“, sade björken, „tror du det?" „Visst tror jag
det", sade talgoxen. Och därefter flög hän tili den
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Stora granen ett stycke därifrån och inbillade granen,
att hän skulle göras tili gungstol åt ingen mindre herre
än kungen. Detta trodde granen gärna, ty hän hörde,
liksom björken, gärna på smicker. Hän märkte icke,
att talgoxen ville bo under hans tak, när det regnade,
och nagga och picka i de aptitliga, färska grankottarna.
Det är dumt att lyssna på smicker.

Närä intill vägen stod en liten torpstuga. En dag
konimo barnen ut ifrån stugan och hade knivar med
sig och begynte skära kvistar av björken. „Se så“,
tänkte björken, „nu gäller det; nu fläta de mig tili en
korg åt prinsessan." Därvid ruskade hän av förnöjelse
på sig, så att mössöronen hoppade på hans fina kvistar.

„De där loven äro änhu för små att duga tili bad-
kvastar", sade barnen. „Låt oss göra dem tili ordent-
liga sopk vastan"

„Vad för slag", sade björken. „Understår sig någon
att göra mig tili sopkvast?"

„Visst göra vi det", sade barnen, och så gjorde
de honom tili sopkvast icke just hela björken, utan
endast hans kvistar. Men det var nästan detsamma;
var kvist tyckte sig vara lika god som björken själv.
Och så tröstade sig kvistarna därmed, att de åtminstone
skulle få sopa prinsessans kammargolv, efter de ej fingo
bjuda guldäpplen på hennes marmorbord.

När barnen kommo hem, sade torpargumman, deras
mor: „Den där kvasten tycker jag om; honom vill jag
behålla att sopa stugan med." Och så sopade hon
golvet med den förnäma björken. Hade nu kvasten
haft några mössöron kvar, så skulle de av förskräckelse
rest sig i höjden. Men hän hade inga öron alls, ty de
voro avskalade.

Kvasten fick nu stå och begråta sitt öde i vrån
bredvid spiseln, och när hän icke hade något bättre att
göra, tog hän sig för att prata en smula med sin granne
slaskämbaret. „Jag är av bättre folk, fastän jag blivit
en sopkvast", sade hän tili ämbaret. „Man kan nog
se det på mig; tycker du ej, att jag ser fin ut?"

„Nå, det kan man just inte se på dig", sade slask-
ämbaret. „Jag däremot är av hög härkomst. Jag är
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tillyxad av en gran, som en gång var ämnad att hiiva
gungstol åt kungen. Det har talgoxen själv försäkrat
mig, och hän var färdig att svära därpå, men talgoxar
bruka ej svära, så mycket jag vet."

„Tvi den skälmen!" utropade kvasten; „han har
bedragit mig, liksom hän ljugit för dig. Säg mig, vad
tänker du bli hädanefter?"

„Jag tänker bli ett slaskämbar i alla minä dagar",
svarade ämbaret. „Blott jag har min ordentliga utkomst
med benknotor och slaskvatten, är jag belåten, och
grisarna påstå, att jag är så trevlig. Hör på, kvast;
efter vi äro så närä grannar, tycker jag, att vi kunde
gifta oss. “

„Att du ej skäms!" sade kvasten. „Tror du, att
jag i alla minä dagar tänker förbli en sopkvast? Nej,
bättre upp! Du skall få se, att jag ännu blir något
märkvärdigt i världen."

„Vi få väl se", sade slaskämbaret.
I detsamma kom torpargumman. „Kvasten är

något sliten", sade hon; „det är bäst, att jag gör ett
ris av honom." Och så gjorde hon ett ris icke precis
av hela kvasten, utan av några bland kvistarna, men
varenda kvist tyckte sig vara lika god som kvasten själv.

Med detta riset basade hon sinä barn. Och efter
hon basade dem, så måste de väl behöft det. När de
luggades, och när de trätte, och när de revo sönder
sinä kläder, vankades alltid en liten bastu på det stället,
som passade bäst, och det är otroligt vad sådant ibland
är hälsosamt.

Riset tyckte i början, att detta var obehagligt.
Men slutligen blev det så vant därvid, att det beständigt
passade på, när barnen trätte. „Se så, nu smäller det",
tänkte riset, där det satt instucket mellan väggen och
dörrposten.

„ Vackert'arbete! Vackert arbete!" ropade slask-
ämbaret. „Nu fick du visst ett högt ämbete!"

„Tyst du, eller händer det dig detsamma som
barnen", puttrade riset. „Man kan ej så noga veta
vad det ännu kan bli av mig, om lyckan är god."

„Det få vi se", sade slaskämbaret.
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„Gudskelov att barnen (olka sig“, sade torpargum-
man. „Jag har nu basat dem, så att riset är alldeles
nött. Jag lägger det med kvasten tili strö under gri-
sarna; de behöva något mjukt att sova på."

Riset kastades ut i grisarnas stia, och det var just
icke för trevligt. „Nöff, nöff“, sade grisarna och bökade
med sin trubbiga nos bland halmen och kvistarna.

„Jo, du ser ut", sade slaskämbaret, när det fördes
med grismat tili stian. „Var du tyst!" sade riset. „Man
kan ej veta vad det ännu kan bli av mig.“ Men det
var likväl mycket förödmjukat. Om ett ris kunde gråta
i stället för att basa andra tili tårar, så skulle kanhända
det stackars riset ha gråtit hela ämbaret fullt.

Nu tänker du väl, att det är slut med den saken.
Björken hade icke fått binda en korg åt prinsessans
raarmorbord, kvasten hade icke fått sopa hennes kam-
margolv, riset hade icke fått basa de små prinsarnas
gyllene tröjor, ja, icke ens tjäna tili bädd åt de kung-
liga grisarna. I stället för björkens Stora planer i möss-
örontiden hade där kömmit den ena förödmjukelsen
efter den andra. Talgoxen satt en dag på gärdesgården,
och riset kände genast igen honom. „God dag, talgoxe!"
sade riset. „Tack för sist!" Men talgoxen flög, allt
vad vingarna kunde bära. Hän tyckte icke om så fattiga
bekanta. Vem skulle också bry sig om gamla ris, som
grisarna trampa på? På dem växa inga gröna knoppar,
som duga att äta.

Men efter någon tid blev riset utkastat på åkern,
och där låg det i snö och regn både vinter och somman
Den höga säden växte grön på åkern, och slaskämbaret,
talgoxen och torpargumman hade längesedan glömt, att
ett sådant ris funnits tili i världen. Det fanns likväl,
och det hade under alla sinä hårda öden lyckats gömma
en liten, liten knopp, som bar nti sig ett frö.

Av detta frö växte vid åkerrenen en liten ljusgrön
björkplanta. En dag reste konungen och drottningen
med sinä barn kring riket. Det var en het sommardag,
och när de åkte förbi torpet och åkern, funno de nejden
så vacker, att de beslöto rasta en stund under skuggan
av några lummiga träd.
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Den lilla prinsessan var innerligt glad att få hoppa
ur den tråkiga vagnen och sätta sig att leka vid den
gröna åkerrenen. „Nej, se en så söt liten björk!“ utro-
pade hon. „Den ville jag gärna plantera i min träd-
gård.“

„Vad skall du göra med den?“ sade kungen. „Ha
vi ej ekar, popplar, kastanjer och sköna fruktträd?
Sådana kan du plantera så många du vill."

„Ack nej", sade prinsessan, „vad skall jag göra
med sådana, som vi ha så många förut? Men i min
trädgård finns ingen enda björk; låt mig föra den lilla
björken hem tili slottet!"

„Låt henne göra det!" sade den goda drottningen.
„Det är ju intet illa däri."

„Alltför gärna, din lilla toka", svarade kungen.
„Tag blott ej hela skogen med dig, ty då kunde vi få
något trångt i vagnen."

Nu tog prinsessan den lilla plantan varligt ur jorden,
inlade henne i en ask med fuktig raossa och förde
henne med sig tili slottet. Där planterade hon björken
med egen hand i sin vackra trädgård, bredde mjuk ull
omkring honom och vattnade honom alla dagar liksom
sitt eget fosterbarn. Björken trivdes och växte allt
högre och blev slutligen ett stort, skönt träd, ensamt
av sitt släkte bland de andra förnäma träden skogens
enkla barn, den fria naturens friska, sköna skötebarn.
Och hän blev stor och härlig; hän var prinsessans
skyddsling och gunstling; ingenstädes satt hon så gärna
som under hans gröna löv, och alla prisade björken
som det yppersta träd i konungens gård.

Se, så gick det med björken och hans Stora planer
i mössörontiden. Där var fåfänga: därför måste hän
lida stor smälek. Där var falsk ärelystnad; därför måste
hän dö bort från sig själv och lämna sin ära åt ett
efterkommande släkte. Men där var också ett okuvligt
hopp på framtiden, som ingen smälek kunde förkrossa,
och därför fick hän en framtid, fastän ej som hän trodde.
Ty den fasta förtröstan kommer aldrig på skam, men
den fasta förtröstan går underliga vägar genom många
prövningar tili tidens fullbordan.
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Slaskämbaret hade ock i sin ungdora haft stolta
drömmar om ära och lycka, men det var av en annan
sort; det vande sig vid förnedringen, det tänkte blott
på att hava sin ordentliga utkomst. Vilket träd i skogen
har ej haft sinä hoppfulla, stolta planer i mössörontiden.?
Soraliga bli slaskämbar, somliga ingenting alls, och några
bli frön för andras lycka. Men det hindrar ej den ena
skogen att uppgöra Stora planer precis som den andra.
Dröm, unga träd, tänk stort om din framtid! Akta dig
blott för den falska äran! Var ödmjuk, alltid ödmjuk
i allt ditt hopp, så kan det dock stundom hända, att
du icke behöver gömmas i jorden, för att lyckans prin-
sessa skall uppsöka dig och plantera dig i sin trädgård
tili skugga för vandraren!

Svalan från Egypti land.

Har någon sett den lilla gården borta vid lands-
vägen, den där med gulmålad grind och ett litet rött
hus med vita fönsterposter och en liten farstukvist med
tak över? Där ser trevligt ut; där bo säkert goda män-
niskor. Strax innanför grinden vid vägen står ett högt,
lummigt träd, i vilket alltid fåglar sjunga och vars doft
är så ljuviig om våren, att hela nejden fylles därav.
Vems kan den fridsamma gården vara, och vad är
detta för ett sällsamt utländskt träd, som man annars
aldrig får se här i kuina norden?

Det är nu många år sedän där bodde en gammal
gumma, som hade tre sraå flickor, av vilka den äldsta
hette Ilia, den mellersta Milia och den yngsta Emilia.
Besynnerliga namn, som den gumman gav sinä flickor!
Vad månne den fjärde skulle hetat, om där funnits en tili?

Det lönar icke mödan att gissa. Alltnog, de tre
flickorna voro snälla, lydiga och goda barn, som aldrig
gjorde sin mor emot. Då kan det vara detsamma, om
de hetat Gräsgröna, Hallonmaska och Takdroppa. Nam-
net gör ingenting tili saken, och den är en narr, som
gråter, för att hon heter Stina eller Susanna. Blott man
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är god och from —■ se det är saken; då pryder man
alltid sitt narun.

I gården bodde ännu en femte person, och det var
en svala. Hon hade sitt lilla hushåll för sig själv under
takåsen och bodde där hjTesfritt hela sommarn om med
sinä ungar. Tili vintern gjorde hon långa utrikesresor,
men hon reste varken i vagn eller kursläde, ej heller
behövde hon packa in sinä saker i kappsäckar och hatt-
askar. Hon for med pilens hastighet på sinä svarta,
glänsande vingar, och jag ville se den skjutshäst, som
kunnat trava i kapp med henne. Detta skedde alla år
och på samma tid. Och likväl sade ingen tili svalan
om hösten; res bort nu! Ej heller sade någon om våren
tili henne; res hem nu! Men hon visste det utan ali
påminnelse, och flickorna visste det också raycket väl,
ty de höllo alla av den flitiga, vackra fågeln. Vem
skulle ej hålla av en svala? Svalan är ju den hem-
trevligaste fågel på Guds gröna jord, och den som gör
en svala ont, hän vore värd att naggas av en kråka och
ätas upp av en hök.

En dag i september månad, när asp och rönn bör-
jade gulna och moinen samlade sig tjocka på himmelen,-
sutto de tre flickorna på den lilla bänken i farstukvisten
och sade tili varandra; „I dag reser svalan!"

„Kvirr, kvirr! Det gör jag visst", kvittrade svalan,
sora hört deras ord, där hon satt på takåsen och pickade
på ett hampfrö tili resfrukost.

„Men säg oss en gång, kära svala", sade flickorna,
„vart du flyger så där varje höst, var du är över vin-
tern, vad du gör i främmande land och vem som visar
dig vägen dit eller därifrån."

„Kvirr! Det var många frågor på en gång", kvitt-
rade svalan. „Ha’n I någonsin tänkt på Honom, som
säger tili blommorna om våren: väx! och tili gräset på
marken; gör jorden grön! Det är samma Guds goda,
ljuva röst, som säger tili de små fåglarna om hösten;
far! och om våren: kom! Och de små fåglarna äro
Guds lydiga barn, de höra hans röst, och hän visar dem
vägen genom oändliga rymder, över grönskande länder
och brusande hav. Så ffyga vi bort om hösten, när vi
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höra den manande rösten i vårt hjärta; vi lämna vår
älskade nord och flytta inom några dagar tusende mil,
tili dess att vi komma i fjärran söder tili ett land, som
kallas Egypten."

,Ja, ja“, sade flickorna, „det landet känna vi nog.
Det var dit Jesusbarnet flydde med sinä föräldrar undan
konung Herodes’ grymhet. Det måste vara ett skönt
land, där Jesus fann en tillflykt, då hän var liten."

„0, ja", sade svalan, „ett skönt, ett välsignat
land! Höjderna skimra av ädelstenar och guld, de rika
dalarna dofta av rosor utan tai, och vattnen vimla av
sällsamma djur. Ni skulle se det sköna trädet, där jag
bor! Dess grönska dör aldrig bort för någon vinter-
snö, dess blommor dofta som ett paradis, och dess frukt
är konungslig. På dess grenar har jag byggt mitt bo
vid den mäktiga floden Nil, där guldfiskarna blänka i
vattenbrynet, och därifrån flyger jag ut i den höga, blå
luften, över de brännheta öknarna, där lejonet flämtar
av törst, och över de jättestora bergen i Sennar, där
diamanter stråla mot dagen ur de ödsliga klyftorna."

„Men varför längtar du, lilla svala, åter om våren
bort från detta välsignade land?"

„Ack, det vet jag icke. Där borta är ingen skill-
nad emellan vinter och sommar, höst och vår; där är
blott skillnad emellan regn och torka. Men jag känner
inom mig, när det är vår i norden. Då griper mig en
förunderlig längtan, jag vill så gärna återse min gömda,
min kära hembygd i det avlägsna fjärran. Jag tänker
på den lilla ensliga gården långt, långt borta, under
vars'ås jag är född, där min moder räckte mig det
första fröet och där hon lärde mig att flyga från kvist
tili kvist, från tak tili tak. Då förekommer det mig,
som om intet land på jorden vore så underbart skönt,
så innerligt kärt som detta fattiga land högt uppe i det
snöiga fjärran; och när jag minnes dess unga björkar,
dess gröna uddar och dess ändlöst många och klara
vattenspeglar —• ack, då ville jag ej byta dess röda
smultron mot paradisets gyllne frukt, och hellrc; ville
jag bo i mitt lilla torftiga bo under hyddans ås än bland
Sennars skimrande diamanter. Hur måste icke männi-
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skorna älska sitt fädernesland, när själva luftens svala
icke kan glömma sin fosterbygd tusen mil därifrån!“

,Ja, ja", sade flickorna, „så borde det vara."
„Men jag glömmer min resbrådska", återtog svalan.

„Önska ni, att jag hämtar eder något rart från Egypti land?"
,Jag ville väl gärna ha en diamant från Sennars

berg", sade Ilia med strålande ögon.
„Och jag", sade Milia, „skulle ingenting högre

önska än en vacker guldfisk från Nilen."
„Och åt mig, kära svala, skall du hämta ett litet

frö av det träd, där du bor", sade blygsamt Emilia.
„Kvirr, kvirr!" kvittrade svalan och flög sin kos.
Efter den dagen blev höst och regn och slask och

bärsyltning och korvstoppning och mycket annat, som
hörde tili hösten, Därefter blev vinter med snö och is
och brasor och sagor och julklappar och snögubbar och
kälkbackar samt mycket annat, som hör tili vintem.
Men därefter blev åter vår med smältande is och sjun-
gande fåglar och bar mark och små blyga blommor och
knoppande träd och kukku i skogarna med vad mera,
som hörde tili denna årstid. Den långa vintern hade
gått så fort, att alla förundrade sig. Hände sig så, att
Ilia, Milia och Emilia åter en vacker morgon i maj sutto
på den lilla bänken i farstukvisten och sade tili var-
an dra: „I dag kommer svalan!"

„Kvirr, kvirr!" Där var hon redan och satt på
åsen och' pickade på ett gräsfrö, ty hon hade fått aptit
av resan. Strax sprungo alla flickorna upp och kastade
åt henne var sin slängkyss. „Har du med dig vad du
lovade?" frågade de.

„Titterli!“ kvittrade svalan, och i samma ögonblick
föll en stor glimmande diamant i Ilias förkläde. Den
gången skall man tro, hon var kvick att taga lyra. Men
diamanten var så stor som den största ärt, dess sken
var så bländande, att man knappt kunde se därpå, och
det allra vackraste källvatten är icke klarare än denna
dyrbara ädelstens glans. Vad den kunde vara värd i
pengar, det begrepo sig flickorna icke på. De skulle
något förundrat sig, om de vetat, att diamanten upp-
skattades i värde tili minst hundra tusen kronor.
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„Se så, flickor", skrek svalan, „vad stå ni så
gapande? Fort hit med en skål vatten för Milias guld-
fisk! Diamanten bar jag lätt under vingen, men fisken
har gjqrt mig ett otroligt besvär att föras så lång väg
i ett litet hopviket fikonlöv med några vattendroppar
ifrån oasen Kordofan."

Milia var icke sen att hämta en stor glaskupa,
enkom beställd tili fiskens boning. Kupan var bredare
nedtill än upptill och hade från bottnen en inböjning
eller ihålighet, väri man kunde inlägga blommor eller
tili och med en levande grönsiska. Det såg för behän-
digt ut, när fisk och fågel förliktes under samma tak
och när grönsiskan pickade med sin lilla näbb efter den
blänkande guldfisken, och fisken viftade på stjärten och
sam undan grönsiskan. Milia var högst förtjust; hon
tyckte det vara bättre att äga ett levande guld än en
död ädelsten.

Emilia väntade tyst och tålmodigt. Hon kunde
väl tro, att svalan, som hade så gott minne, icke för-
gätit henne, och hon misstog sig ej. „Tag lyra, du'1 ,

kvittrade svalan, och i detsamma lät hon falla i Emilias
öppna hand ett litet grått frö, ej större än en vanlig
äppelkärna. Strax därpå flög hon sin kos. Nyfikna
kommo de andra systrarna för att se vad det var, och
när de sågo det lilla fula fröet vid sidan av diamanten
och guldfisken, skrattade de och sade: „Det var visst
en vacker gåva att hämta från Egypti land! Låt oss
giva den usla kärnan tili frukost åt hönsen. Svalan
har velat göra narr av dig; hon skämtar bara, hon har
nog något bättre."

Emilia besinnade sig, om hon borde giva fröet tili
hönsmat. „Nej", tänkte hon, Jag vill plantera det i
en kruka och se vad det blir därav. Det kunde ju
hända, att jag fått den bästa gåvan bland alla."

Nå, barn, nu skola ni få höra, hur det gick med
de tre systrarna och de tre gåyorna. Ilia, som fått den
rika, härliga diamanten, kunde ej se sig mätt på den.
Dagarna igenom betraktade hon den; om nätterna sov
hon med den och drömde om den. Hon tänkte ej på
något annat, hon brydde sig ej mera om att bedja eller
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arbeta, hon blev' försumlig, vårdslös och olydig. Det
värsta av allt var, att när hon snart växte stor, tyckte
hon sig vara ofantligt rik, blev fåfäng och högfärdig,
gick i granna kläder och lät förstå, att hon var något
förmer än andra flickor. Efter hon var rik, funnos
många, sora smickrade henne. Ilia gav många friare
korgen och valde äntligen den gentilaste tili man. Det
var en utmärkt löjtnant med svärtade mustascher, guld
på kragen och guldvärja vid sidan. Ett par år levdes
det mycket präktigt i det unga parets hus; de gåvo
lysande baler, de förde stat sora små furstar. Men då
detta allt skedde på kredit, med den rara diamanten
tili pant och borgen, så kom den dag, när ingen ville
låna dem mera penningar. I stället kom stadsfogden
en vacker morgonkvist och bad tusen gånger ora ursäkt,
i fall hän generade; hän ville endast göra en liten ut-
mätning och taga både diamanten och alla de övriga
grannlåterna; adjö med den härligheten!

Löjtnanten rymde tili Amerika. Ilia blev fattig;
hon måste förtjäna sitt bröd med att baka pepparkakor
och stoppa grynkorv. Erän rikedom tili fattigdom leder
en bred, öppen dörr, som kallas fåfänga: i den dörren
är alltid stor trafik.

Vad tron I det blev av Milia? Hon blev en poetisk
och känslofull mamsell, som icke gjorde annat än pyss-
lade om sin lilla guldfisk och oupphörligt inbillade sig,
att hän var sjuk. Ibland hade hän lungsot, ibland kik-
hosta. Dessutom läste Milia romaner och kunde skriva
sådan vers, som läses bakfram. Hon var så ofantligt
bildad, att hon ej kunde göra en enda syssla ordentligt,
och så otroligt känslofull, att hon tröttade ut alla männi-
skor. En dag var guldfisken död, och då blev Milia
otröstlig däröver, att hon lagt honom i vatten, där hän
ju tili slut måste drunkna. Hon skulle nu hava någon
annan att pyssla om; då fick hon en knähund, som
hette Tippe. Och Tippe blev hennes föremål liksom
förut guldfisken. Tippe var sjuk, Tippe var nervsvag,
Tippe måste ena dagen få droppar, andra dagen grädde
och hallonsylt, Tippe skulle sova i den mjukaste säng,
och Tippe fick aldrig gå ut, för att Tippe icke skulle
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förkyla sig. Men en argsintare knäracka fanns icke än
Tippe, och på sådant smått pjåsk förspillde Milia, stackare,
största delen av ett långt liv.

Mången lär kahske undra vad det blev av Emilia
och hennes lilla frö. Det skall du nu få höra. När
fröet legat tre månader i krukan, började man se hjärt-
bladen av en liten ljusgrön planta. Strax vände Emilia
ett dricksglas upp och ned över den och vårdade plan-
tan som ett litet barn. Detta lilla blomsterbarn behövde
ingenting äta, endast dricka, och dricka fick det var
morgon, ja, det allra klaraste källvatten. Om ett halvt
år blev plantan så stor, att hon måste få en större kruka,
och efter ytterligare ett halvt år var hon närä två meter
hög. Då planterades hon ute i mjuk trädgårdsmylla
närä vägen. Där byggdes ett staket omkring, så länge
växten var ung, och var vinter måkades mycket snö
kring dess rot för att skydda den emot frost. Så blev
om några år av det lilla, fula, grå fröet ett det härli-
gaste stora träd. Ja, det var ett träd, vars make man
aldrig i norden sett. Det blev slutligen så lummigt och
stort, att väl tjugo gummor kunde sitta och dricka kaffe
i dess skugga. Dess vällukt var så stark, att hela nejden
doftade därav, och dess frukt så läcker, att en sådan
knappast ses på kejsarens bord i Marocko. Märken
I, att den, som håller av blommor och träd, hans kärlek
löna blommor och träd väl tusenfalt åter?

Emilia blev under vården av sin planta god och
kärleksfull även mot människor. Var morgon och afton
bad hon att få bliva ett Guds barn, och hela dagen
arbetade hon. Därav blev hon glad och god och av-
hållen av alla. En bra gosse bad att få bliva hennes
vän; hon krusade inte mycket, hon sade ja, och så
blevo de gifta. Och efter de höllo av varandra och
fortforo att bedja, arbeta och levä rättskaffens, så voro
de lyckliga och saknade ej sin tarvliga utkomst med
smör och bröd om vardagen och stek om söndagen.
Ja, när Emilias båda systrar, Ilia och Milia, efter några
år blevo fattiga och övergivna, bjöd hon dem tili sig i
den lilla gården, där deras mor bott. Och när Ilia och
Milia sågo, hur man där levde gott under arbete och
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bön, blevo de själva arbetsamma och fromma och sörjde
nu över att de allt dittills ej hade förstått, hur man
finner den sanna lyckan på jorden.

Så gingo åren sakta bort. Ilia, Milia och Emilia
blevo efter hand gamla gummor, som klädde sig i bind-
mössor och stickade strumpor åt Emilias barn och barn-
barn. En dag koin jag gående landsvägen framåt tili
den lilla stugan. Svalan från Egypti land var död,
gamla gumman i stugan var död, och Ilia, Milia och
Emilia hade själva hiivit gamla och grå. Men trädet,
som planterades av svalans frö, det var lika ungt och
grönt, det doftade så outsägligt ljuvt, fastän det nu var
höst, och frukterna glimmade gula som guld mellan
loven. Då tänkte jag på naturens eviga ungdom, när
allt mänskligt åldras och förgås, och på Guds eviga
kärlek, när människornas sinnen växla som dagens vind.
Mitt hjärta blev vekt av både sorg och glädje, ty jag
tänkte på hur detta träd sioille levä ännu hundrade år,
sedän den, som planterat det, länge legat i gravens
gömma, och huru Guds allvisa råd skulle levä ännu
mycket längre än detta träd, ja, i alla evigheters evig-
het. Det var rätt underligt att tänka på, och jag tror
att jag grät.

Men de tre gumraorna i sinä bindmössor sutto där
under trädet och drucko kaffe. De vinkade mig tili sig,
och jag såg, att deras ansikten skeno av fromhet och
glad förtröstan, liksom hade de menat: vad gråter du
åt? Skulle vi sorja, tror du, för att vi nu hiivit gamla
och grå och för att detta träd skall överleva oss? Nej,
nej, låt oss älska Gud över allting och därnäst varandra
inbördes, så förbliva vi unga i våra själar. Den, som
det gör, blir liksom detta träd: efter var vinter, när
loven falla av sorg, kommer en ny vår, då blommorna
knoppas i glädje. Och vad se’n, om vi dö? Det är
icke vi, som dö, det bästa av vårt väsen lever och kan
aldrig dö. Ty också vår själ är som detta träd: också
för den följer efter en kort vinter en oförgänglig vår!

Vid det jag nu trodde mig läsa detta i gummor-
nas anleten, hörde jag från trädet en sång liksom av
tusen fåglars kvitter. Det är möjligt att sången icke

9
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hade ord, men likväl förekom det mig så. Jag tyckte
mig höra fåglarna sjunga följande lilla visa:

Gud signe de kara barn, de små,
som flitigt arbeta och bedja;
Gud signe de gamla med lockar grå,
som kunna, likt barn, sig glädja,
när blommorna knoppas om våren.

Ty rödaste guld och ädelsten
de äro som snö vid polen,
och fåfäng lust med ett fagert sken
är dagg, som torkar i solen,
när blommorna knoppas om våren.

Men arbete, kärlek, bön och tro
de bygga på livets lycka,
de så ut glädje, de bädda ro
för alla sorger, som trycka,
när blommorna knoppas om våren.

Gud signe arbete, kärlek, bön
i alla vår levnads dagar;
Gud signe alla de goda frön,
som sås i de gröna hagar,
när blommorna knoppas om våren.

De små fåglarnas klagan.

Vi kommo så långt från fjärran land,
vi kommo från Nilens heta Strand,
från Etnas lava, från Atlas' dadlar
och från Saharas brännande sand.
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Vi kommo från soi, som ej förgår,
från land, som evigt i blommor står,
från Strand, där aldrig en driva snöat,
tili Finlands frostiga, sena vår.

Vi bytte mot denna arma nord
vår gyllne frukt och vårt rika bord,
vi hungrade bland vår barndoms björkar,
vi fröso hellre på hemmets jord.

Och hade vi ej en skatt av gull
att ge tili hyra och ge tili tuli,
så sjöngo vi dock vår glada visa
för Finlands och för vår kärleks skull.

Vi bådo ju blott om en liten gren,
om litet mossa för boet se’n
och blott att i fred vår visa sjunga
i morgondagg och i solens sken.

Då kommo där barn från denna bygd,
barn utan hjärta, barn utan blygd,
och kastade ned vårt bo tili marken
och rövade bort vårt enda skygd.

Vi sjöngo för dem i vårens tid,
när allt var glädje och hopp och frid.
O, må dem ingen i livet löna
så, som de lönat vår sång därvid!

Kanhända var det en lek också;
men grym och tanklös var den ändå.
Må Gud förlåta dem, att de lönat
vår trogna kärlek tili Finland så!
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Behåll din krona!

Du lilla kära med ögon klara,
bed Herrens ängel dig väl bevara!
Guds rikes älskade barn du är
och vet ej, att du dess krona bär.
Behåll din krona! Behåll din krona!

De skola komina, de onda tankar
av mycken synd, som i världen vankan
De vilja stjäla din dyra skatt
och morgonens ljus tili natt.
Behåll din krona! Behåll din krona!

Och när de säga: minns årens heder,
du är ej mera ett barn, som beder,
ett barn, som älskar, ett barn, som tror,
ett barn, som lyder, du är nu stor.
Behåll din krona! Behåll din krona!

Behåll Guds rike, som blev dig givet,
din tro på Jesus, din tro på livet,
ditt lätta löje, din korta tår,
din omedvetna, daggfriska vår!
Behåll din krona! Behåll din krona!

Så många ville din krona vinna,
som söka, söka och aldrig finna,
som ständigt fråga, men få ej svar.
Behåll Guds rike i hjärtat kvar!
Behåll din krona! Behåll din krona!


