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Nen inZsn är 8Z Ztor oon vis,
8ä dsiöinä g.f insnZllorL vriZ,
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nors i äsn Hai

Oon insä törnsn i Bin tot,
sölc» iniätsinot.

Lsnäll äin darnatro BZ, visst
?Z, llsrrsn Ouä i lssBNB onriBt,
BZ, viZZt, soin ntan äsn ali tiä
?innL intst ocn inZsn triä.



är allting godt och gladt, da förlätas dig alla fel för din
kärleks stull, och dä will du cj fela.

Sa är det alltid och öfwerallt. Wet du hwarför
wärt land är grönt om sommaren och hwarför det ger oss
hem, lläder och mat? Det är M Guds gäfwa, men märt
land grönstar och bär frukt i war kärlek. Om wi fkulle
förakta det och öfwergifwa det för dess fattigdom, da blefwe
det aldrig mera grönt som förr. Dä stulle det blifwa som
den stora ön Nowa Zemla längt borta i Ishafwet: der är
halfwa aret om ett beständigt solsken, och ända wärer der
intet träd, intet gräs, och landet ligger begrafwet i ewig
snö. Ellcr fkulle det blifwa som den stora öknen Sahara
längt borta i Afrika: der är aldrig winter och aldrig löld,
och Mwäl finnas ej hwarken träd eller blommor, utan alle-
nllst brännande sand och Heta ökenwindar.

När den fattiga wallflickan gär i stogeu, hör hon
warens windar susa i trädens nakna grenar, och dä frägar
björken Henne: älskar du mig? la, wisst älskar jag dig,
fwarar wallflickan. Dä garder en glädjc igenom björkens
innersta märg, och saftcrna stiga undcr Hans bark, och tnop-
pande löf sta ut pä Hans grenar. P 8 famma sätt säger
äkern lill bonden, som plöjer honom: älskar du mig? Wisst
älskar jag dig, swarar bonden, Dä börjar ätern att gro,
och de gröna sträen af brodden hwiska till hwarandra i af-
tonwindcn: lät oss wära höga och wackra, att wi mä bära
rikliga ax och gifwa bröd ät war wän!

Alldeles sä säger skeppet nt sjömannen: älskar du mig?
Wisst gör jag det, swarar sjömannen. Da breder skeftpet
ut sinä segel och säger till winden: stynda, stynda, min
wän har brädt, han will hem till sin hamn! Och jernet
säger till smeden, der det glöder i ässjan: älskar du mig?
Det war en frsga! utropar smeden och börjar att hamra,
och det härdll, starkll jernet böjer sig, mjukt som en widja,
under Hans stickliga händer.
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Filip satt en dag och gäspade wid sin lexa, när bo-
ken frägade honom: älskar du mig? Nej, det gör jag wisst
inte, swarade Filip. Dä begynte alla bokstäfwer dansa för
Hans ögon som myggor i solskenet, och han gäspade och
gäspade bort hela sin ungdom.

Älskar du mig? sade pianot till Minä, der hon satt
och spclade träkiga skalor. Nej, swarade Minä, jag wet
intet wiirre, an dina skalor. Se, da begynte pianot att
klappa, tangenterna häftade och gäfwo ingen ton: den wackra
musiken flhdde för alltid bort ur Minas strängar.

Men jag kande en gäng twä fattiga barn: de hade
ingen bok och intet piano. Eriks bok war den fria natu-
ren: han samlade alla slags örter och gaf akt uppä hur de
wärte. Gretas piano war en liten kantele, som hon sjelf
hade hopsatt med strängar af stälträd. Älskar du oss? sade
skogens wärter till Erik. la, det gör jag, swarade han.
Gä dä till staden, hwiskade skogen: der skall du finna en
annan, som älskar oss, han skall gifwa dig lärdom, att du
en dag blir den wisaste mau i naturens kannedom. Sam<
ma fiäga susade sakta i Gretas strängar: älskar du oss?
la, ja, wisst älskar jag er! Och hennes kantele wärte och
klang som silfwer, i bergen, hon blef den allrawackraste
spelersta och wisste att locka tarar af glädje ur menni-
stors ögon.

Äter satt en fattig wallgosse om qwällen i skogen
och säg pä stjernorna. Dä kom en röst till honom fran de
blida himmelens ljus och frägade sakta: älskar du oss?
la, sade gossen, jag har älstat er sä langt jag kan min-
nas tillbaka. Gä dä till skolan derborta i byn, sade stjer-
norna, och bed att fä liira dig hwad du behöfwer. Gos-
sen gick och arbetade dagen igenom, men om qwällen satt
han llllena och talade med stjernorna det som ingen annan
förstod. Hwad sade de honom? Ingen wet. Men wi
skola se, att det blir nägot märkwärdigt af denne gosse.



Pä tronen sitter en mäktig furstc, och han frägar det
ftora landet: älftar du mig? la, swarar landet, du wet,
att jag är trofast; har jag icke länge bewisat det? Och
ätcr sager landet till fursten: älftar du mig? la, swarar
fursten; det är min pligt och min ära, jag har ocksä bewi-
sat det; och sä gä laud och furste trofast tillsamman i lust
och nod, och der är endrägt och frid i lifwets bekymmer.

Men densamma frägan gär högre och högre och
stannar icke, förrän wid Ouds den Allsmättiges thron. Äl-
ftar du mig? säger werlden till Gud, och alla warelser,
menniskor, djur, wärter, stenar, stjernor och himlar upp°
lätll fin mun och fräga Hcrren: älssar du oss? Dä swa-
rar Gud med sitt heliga ord och alla sinä wälgerningar:
welen I icke, att jag älskat cder, innan werlden war fta-
pad, och att hela skapelsen är ett werk af min kärlek? Hai
jag icke styddat och wardat och uppehällit eder frän tidens
begynnelse? I hafwen sallit i synd och bedröfwat eder fa-
der i himmeten, och dock har eder fader gifwit eder en fräl-sare, som lidit och dött för edra synder, och dock har eder
Gud gifwit eder löftet om ewinnerligt lif, allenast I tron
pä Hans ord och wänden eder till Honom i all er nöd.
Hur skulle jag icke älfta eder, minä fattiga barn!

la, ja, ropa alla werldcns röster tillbaka, se, wär
Herre och Gud är full af kärlek, näd och barmhertighet.
Ingen älftar som Han.

Men dä kommer Guds röst till menniftan i äftans
dan och winoens sakta sus och i wärt eget samwete och
gör sä gcnom wärt innersta med densamma frägan: älftar
du mig?

Hwad skola wi swara? Wi maste ju nedstä wara
ögon till marten och falla pä wara knän och säga: Herre,
wisst borde wi älfta dig öfwer allting och hela wärt lif
igenom lyda din wilja. Men du wet, att wi äro fattiga,
syndiga barn och ofta förgätit din kärlek. Haf förbar-
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mandc mcd oss för Christi skull, och gif oss dm heligc
ande, att wi dagligen mä lära alltmera älska dig, tjena
dig och prisa dig i hela wärt lif!

Wälcm, sägcr Herren, ciren I minä burn och hafwen
mig utaf hjertat kar, sä älsten hwarandra för min stull in-
bördes! Huru är det möjligt att älska Gud, när man ha»
tar sin broder?

Hedra dm sader och dm nwder.
et, som jag nu will berätta er, är helt kort, men sä

märkwärdigt, att bäde stora och smä deraf klarligen
se huru Gud will att fader och moder stola hällas i
heder af sinä barn. Ty barns otack och missaltning

mot sin» föräldrar är den allra swäraste synd och stall
wisserligen blifwa härdt straffad, om icke i dag eller i mor-
gon, sä likwal i framtiden, när barnen sjelfwa ha blif-
wit stora.

Detta är ocksä en gammat historia, som mänga be-
rättat före mig, men den kan täla att höras en gäng till.

Det war en man och en hustru, som hade hos sig
sin gamle far, och dessutom hade de sjelfwa smä barn.
Oamlc farfar war gra af alderdom, och sa gamma! och
swag war han, att Hans händer darradc, och han kunde icke
halla ftadigt i handen det som han tog uti.

Nu hände sig derför, när han satt till bords med dc
andra, att han ej kunde fora skeden till sin mun, utan att
spilla soppa pa sig. Detta tyckte de andra wara illa gjordt,
och de knöto pä honom en serwiett, likasom man knyter om
halsen pä smä barn, när de äta. Men gubbens händer
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darrade bestandigt, och bestandigt spillde hau softpa pä den
rena serwietten. Det rädde han icke för.

Mannen och hustrun woro härda och otacksamma.
De tänkte ej pä, huru mycken möda och tälamod deras för-
äldrar haft med dem, när de sjelfwa woro smä och otun-
niga. Derför sade de med stränga ord: om farfar ej stu-
tar att spilla pä serwietten, fä läta wi honom cita med
grisarna i wrän.

Men farfar kunde ei hjelpa det, hau war nu en gäng
sä gammat. Da satte de obarmhertiga honom i wrän och
stallde framför honom ett tiäg af trä, säsom man brukar
för grisarna, och der fick farfar ata allena i wrän, men
mannen och hustrun äto wid bordet och lato sig wäl smaka.

Detta gjorde den gamle farfar mycket, myÄet ondt,
ty det är tungt att se sig föraktad pä gamla dagar för sin
älderdoms stull, och ännu dertill föraltad af sinä cgna barn.
Ett otacksamt hjerta är den tyngsta börda, som jordenbär.

Men farfar satt för fig sjelf i wrän och gret sä tyst,
att ingen säg de tärar, som runno utfor Hans wissnadc
kinder ned i Hans snöhwita stägg. Blott Gud, som ser
allting, säg äfwen den gamles sorg och mennistornas härda
hjertan, och han wisste ett medel att förödmjuka de obarm-
hertiga.

En dag satt farfar som wanligt i wrän, och mannen
och hustrun sutto wid bordet, men pä golfwet satt deras lilla
gosse, som war fyra är gammat, och täljde ett stycke träd.
Dä sade mannen till honom: Hwad täljer du, min gosse?

Gossen swarade: lag täljer ett träg.
Hwad stall du göra med det? frägade fadern.
Jo, swarade gossen, när far och mor blifwa gamla,

stall jag sutta dem i wrän att äta ur träget, som far-
far gör.

Dä sägo mannen och hustrun Pä hwarandra, och Gud
öppnade deras ögon, sä att de sägo sin stora synd och otack»
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samhet, och det syntcs dem wara samwetets egen röst, som
sade till dem i det lilla barnets mun: sä som I hafwen
föraktat eder fader i Hans älderdom, sä skola ock edra barn
soratta eder en dag, nar I sjelfwa blifwen gamla.

Och de brusto bäda i grat och gingo till gamle far
i wrän, omfamnade honom och sade: Forlät oss, att wi
gjort sa illa mot dig! Hädancfter skall du alltid sitta wid
wart bord, och oer« stall du hafwa dcn främsta heders-
platsen. Ty nu weta wi, att mau aldrig bör förgata
det heliga och sköna fjerde budet: „hcdra din fader och
din moder, pä det att dig mä wäl gä och du ma länge
lefwa pä jorden."

Den barmhertige är rik.

en» stranden af sjön war en stor by och Pn andra
stranden ett litet torp. Sjön war frusen, och snön

(s yrde deröfwcr i hwita moln, ty det war Winter och
jul i werlden.

Far, sade aumman i den rikaste bondgarden
till sin gubbe, skall du ej utlägga en kärfwe otroskadt
korn ät sparfwllrna nu till julen?

Har ej rad, sade gubben.
Mcn det ha wi gjort alla är, och det har wäl-

signelse mcd sig.
Har ej rad, snciste gubben.
Men derborta i torpet ser jaa, en kärfwe ligga

pä taket, och torparen sär sex kappar uti sin äker, medan
du sär sexton tunnor.

Prat, sade gubben. Har jag ej folk nog att föda,
utan att kasta gudslän ät osjäliga krät?
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Du sade det, suckade gumman. Guds län är dct, och
sparfwarne aro äfwen Guds skapade werk.

Vaka du julbrödet, och se ät att skinkan är fet;
hwlld llngä oss sparfwarna? brummade gubben.

Sagdt och gjordt. I den rika gärden lillreddes för
julcn ett stort gästabud mcd rilelig walfägnad, och sparf-
warnll siögo mcd hungrig magc derute i snöyran.

I torpet war pä summa tid fattigdom inne och rike-
dom pä taket. Ty der flögo himmelens fäglar gladu kring
korukärfwen, och barnen hade sin innerliga fröjd att se de
sinä spärcn af fparfwarnes fötter uti den hwita suon och
höra deras muntra qwitter pä takäsen.

Om wi hadc tröskat kornkärfwen, i stället att gis-
wa honom at sparfwarna, sä hadc wi nu haft en färst bulle
at barnen till jul, suckade torparegumman.

Wct du icke att den barmhertige är rik? swarade
den fromme, gamle torparen med en god blick pä sin
lynta gumma.

Men att läta himmelens fäglar äta wärt bröd!
suckade guinman änyo.

Ia hwad scn, om det ock wore stogens odjur,
mcnade torparen. Dessutom har jag sparat sä mycket, att
wi kunna kopll oss fyra farsta jultakor och en kanna mjött.
Wt oss sticka barncn till bys med kätten pä sjön, sä kom-
ma de tillbaka till qwällen.

Men om de möta wargar pä isen? menadi gum-
man.

Jag skall gifwa Daniel en god täpp, fade gubbcn.
Nog reder han sig.

Sä stcdde, och den lillc Daniel gick mcd sin syster
Anna till byn, att köpa brödet och mjölken. Emellertid
hade snön drifwat pä isen, sn att barnen hade beswärligt
att dragll sin kalke efter sig, och det begynte redan mörkna
pä julaftonen, när de med kator och mjölk wände ater till-
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bakll till torpct. Bäda tlcfwo i suon det bästa dc kmide,
men drifworna hade blifwit allt högre, mörkret tog till, och
de hllde ännu ett godt styÄc wäg att wandra mcd kätten.

Da rördc sig nägonting swciit i mörkret. Det kom
allt narmarc, och barnen förstodo att det war en warg.

War icke rädd, sade Daniel till sin systcr. Jaa,
har en god käpp. Och mcd dessa ord lyftadc han ho-
tandc kllppen.

Wargen narmade sig, men gjorde barnen ingcnting
ondt. Han endust tjöt; han tjöt sä besynnerligt, att det
liknadc ord, som barnen förstodo. Det är sä tallt, sä tallt,
sade wargen, och minä smä ungar ha intet att äta. Gif-
wen mig litct bröd för Guds barmhcrlighcts skull!

Är det sä, sade Anna, sä wilja wi gifwa dig twä
af kllkorna och sjelswa äta härdt bröd i afton; men far och
mor mäste hafwa sitt julbröd.

Stor tack, sade wargen, och sä tassade han bort
mcd de twä färska julkakorna. Barnen klefwo äter ett stycke
framät, men om en stund hördes änyo nägot tassu bakom
dem, och denna gäng war det eis björn.

Vjörncn brummade pä sitt spräk nägot som barnen
hade swärt att begripa, men ändtligen förstodo de, att äf«
wen han begärde en julgäfwa. Det är sä kallt, sä tallt,
sade han. Alla källor aro frusna; minä stackars ungar ha
intet att dricka. Gifwen mig litct mjölk för Guds barm-
hertighets skull!

Hwad nu? fade Daniel. Hwarför sofwer du ej
i ditt ide, som andra björnar göra om wintern? Men det
är din sak, Wi skola gifwa halften utaf wär mjölk. Anna
och jaa, kunna dricka watten i qwäll, endast far och mor fä
nägonting godt till julen.

Stor tack, sade björnen och mottog mjölken uti
en näfwcrrifwa, som han bar mellan framtassarna, hwar-
efter han med grawitetiska steg luffade bort i mörkret.
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-Barnen klcfwo nu allt ifrigarc gcnom snön, ty dc sägo
julbrasan lysa gcnom fönstret i deras hem, men hade ej
hunnit längt, innan en ful uggla ftaxade tätt bakom dem.

lag will ha bröd och mjöll! lag will ha bröd
och mjölk! skrek ugglan och utspände sinä langa llor för
att klösll barnen.

lasä, sade Daniel, är du af dcn sorien, sä skall
jag liira big wara höflig. Och dermed gaf han ugglan
ett duktigt raftft af käppen öfwer wingarna, s 8 att hon skri-
kande ftög fin wäg.

Icke längt dereftcr woro barnen wid sitt hem och
stampadc muntert snön af klädcrna i den lilla förstugan.

Wi ha matat en wara,! ropade Anna.
Och gifwit en björn att dricka, tillade Daniel.
Men ugglan fick af käppen! strattade Anna.

Och fa bercittade de fina äfwentyr. Deras förcildrar
sägo mcnandc pä hwarandra. Hwad mände det betyda,
tcinkte de, att wära barn ha bewisat sjelfwa skogens odjur
barmhertighet?

Nu war qwall, och torparefolkct fatte sig att läsa i
bibcln. Der stodo sköna ord om barmhertighet emot alla,
äfwen de ringaste, äfwen mot owänncr, äfwen mot djuren,
och huru all gäfwas wärde kommer af godt hjerta. Men
den som gifwer, bör gifwa sä, att icke Hans gäfwa tages
frän dc fattiga och stösas i otio pä dem, som icke begtira
af nöd, utan för lasi och lättja.

När torparefolket siulat läsningen, satte de sig till
bords och prisade Gud och äto sä af den halfwa wälfäg-
nad, som barnen hemfört frän byn. Och det war wackert
att se, huru barnen gcrna wille cita härdt bröd och dricka
wattcn dcrpä, för att unna föräldrarna allt det biista; men
föräldrarna wille det icke, utan delade gladt mcd barnen de
twä mjuka kakorna och den halfwa kannan mjölk, som war
deras läckerhct.
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Men wid det lltt de äto, märkte de nägot förundcr-
ligt. Huru de bröto och bröto det cnn brödstycket cfter det
andra, blefwo de mjuka kakoin a aldrig mindre och huru de
hällde och hällde ur trciflaskan dcu ena skälen mjölk efter
den andra, mcirktes ej nägon minskning i siaskans innehall.
Bäst de förundrade sig deröfwer, hördes nägot krafsa uppa
del lilla fönstret, och se, dä stodo wargen och björnen med
framtassarna emot rutan. Bäda grinadc och nickade sä
smastugt och hjerteligt tacksamt; men batom dem hörde man
ugglan siara i mörkret och skrika med hes stämma till Da-
niel: litet ris, uhu, gör mig wis, uhu, uhu! uhu!

Da förstodo gubben, gumman och barnen, att det war
en walsignelse med deras lilla matförräd. Och dc knäppte
änyo handeina och tackade Gud.

Men pä julmorgonen, nar de äterwande frän otte-
sängen i kyrkan och wisste sig intet annat hafwa, än det
torra brödet och wattnet i san, funno de till sin förundran
de dada julkatorna och mjölken i flaskan lika oförminskade
och lika färsta, som de warit i gar. Och sä blef det sedän
allt framgcnt. Sä lange lojan stod och de goda menni-
skorna lefdc derinne, funnos bestandigt samma julbröd och
samma mjölk oförminskade. Men sparfwarnes glada qwit-
ter lockade hwarje är solsken pä torpets lilla äkertäppa, sä
att kornet werte der tjugufaldt och fcmtiofaldt, nar mängen
annan äker stod härjad af misswert; och det war trefnad
och walständ, bön, arbete, barmhcrtighet och förnöjelse nti
torparens läga koja.

Men den rike bonden at för mycket skinka om julafto-
nen och blef olustig till mods. För att muntra sig, drack
han desto mera öl och blef än olustigare. Solen sken ej
mcr sä gladt som förr pä Hans stora äkerfält, skördarne
blefwo kimppa, och ladorna stodo ofta toma. Det kommer
sig deras att wi gifwa för mycket at fattiga, sade han. Wi
ha ej räd, gumma, wi ha ej rad; tor bort alla tiggare!



Dc gjordc fä, och likwäl blefwo ladorna ständigt to-
mare. Wi nta för mycket, menade gubben ock) begynte in-
knappa ett mäl om dagen, men det blef icke bättre. War-
gar och björnar uppäto Hans hästar, kor och fär; fattig-
domen stod för dörren, och gubben kunde ej begripa huru
dettll war möjligt, när M war fä utmärkt klokt stäldt i
hushallet.

Nej, wi äta alldeles för mycket, sade han äter.
Lät oss bM bröd af tallkottar och kola soppa pä lingonris.
Men för all del, gumma, gis ingenting bort at kräk och
tiggarc. Wi ha cj rad att wara barmhertiga, wi.

Jaa, will gä till torparefolket der bort pä andra
sidllii af sjön, sade gumman, och fräga dem hwaraf det
kommer att de ständigt ha bröd, när wi lida nöd.

Gör det, swarade gubben. lag är säker uppä att
de hushälla bättre än wi.

Gumman gick och äterkom med det swar, att torpare-
folket osta skänkte sitt sifta bröd ät de fattige, och likwäl
ledo de aldrig brist, ty Guds wälsignelse gaf dem tio-
faldt äter.

Det wore märlwärdigl, menade gubben. Se här,
lag wär sifta taka, kasta henne ut ät liggarepacket derborta
pä landswägen och bed dem sedän draga för tusan hakar.

Nej, sade gumman. Der behöfwes ännu nägot
dertill, och det är att gifwa af godt hjerta.

Kan det wara möjligt? ätertog gubben. Nä, sä
gif dä af godt hjerta, men pä det wilkor, att Gud ger oss
tiofcildt äter. Wi ha cj räd att Mnka nägot utan betalning.

Man skall gifwa utan nägot wiltor aM, sade
gumman.

Hwad? Skall man ej cns fa tack derför?
Osta far man otack och gifwer ändä.
Det war för märkwärdigt, fade gubben och skakadc

pä hufwudet. Hur har man räd dertill?
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Glimmuii sade: Kuininc, Dawid sagcr i ,-!7:dc psal-
men: „lag hafwer ung warit och cir aammal wordcn och
hafwer ännu aldrig sett den rättfäroiac öfwcrgifwcn, eller
Hans bar» ga utan bröd,"

Hor du, gumma, sade gubben, dcr liggcr i vian
en tärfwc otröskadt torn. LZt oss spara den nu till julcn
at sparfwarna. Wi skola börja med dcm.

BMKen och Shcrnan.
nnu wet jllg en sllgll frän fordnll dllgar om en gosse

/H och en flicka, som gingo gcnom lifwet fram mot ett
V. cndll mäl. Huru msngen blnnd oss kan saga det-

sammu om fin,?
För etthundrade och fcmtio sr sedän war i Finland

stor nod. Kriget härjadc wida omkring, stader och byar
drunno, skördar trampcidcs ned och mcnniskorna oddes bort
till mer än hundratusental gcnom swardct, hungcrn, lands-
flyktcn och förfärligll sjutdomar. Da war ej annat att
höra och se, an suckar och tarar, klagan, sorg, asla och
blod, och dc, som hoppades langst, wisstc slutligen icke mer
hwad de hade att hoppas. Ty Guds gissel gick ofwcr lan-
det med stort betryck, och den tidens minnen förgätas al-
drig. Da hände ock, under sa mycken ofärd, att mänga
familjcr spriddes omtring, ss att somliga fördes till fiende-
land och andrll flydde i stogar och ödcmarker eller fjerran
till Swerige, och en hustrN wisste icke mer af sin man, och
en broder icke mer af sin syster, och m fadcr och moder
wisste icke af sinä barn, om dc woro lefwandc eller döde.
Dcrsörc, när nndtligen freden tom och de, som ännu lefdc,
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wnnde äter till sitt, dä woro de ganska fä, som icke hade
nagon af de sinä att sakna och begräta. Likasom wi läsa
i sagan om riddar Bläskaggs unga hustru, alt hon skickade
sin syster i tornet, der man kunde se längt utat wägen och
standigt frägade: „Anna, min syster, ser du nägon kom-
ma?" sa frägade mängen den andre, nar stugan war
enslig och de kara icke hördes af- „ser du ingen komma?

ser du ännu ingen komma?" Och merendels swarades:
„ingen, ingen!" Men stundom hände liksom i Vlästäggs
sagn, att längt borta pä wägen syntes ett litet moln af
damm; molnct kom närmare, och stutligen säg mau en fkara
ftyktingar, som Me de sinä .

.
. Der sökte faders och

modcrs ögon sinä käraste, och funno de dcm efter langa
ar, da war der frösd, som om aldrig sorgen funnits, och
hyddorna reste sig nter med hast, och äkrarna dnro äter sin
skörd, och en ny tid randades öfwer de förgängna sorgcr.

Under det länga kriget hadc, bland manaa andra, twä
sftöda syskon, en gosse och en flicka, blifwit bortförda längt
i främmande land och der sunnit wänliga händer, som togo
ward om dem. Aren gingo, syskonen wärte upp och ledo
ingen nöd, men i allt sitt öfwersiöd tunde de icke förgäta
fadcr, moder och fadernesland. Det war med dem som
mcd de fangne judar i Babylon, hwilka hängde sinä harpor
i piltrciden och ej kunde sjunga, ej spcla, ej dansa i det
främmande landet, ty deras hjerta war i Jerusalem.

När dä ryktet kom, att der war fred i Finland och
att alla, som wille och kunde, fingo äterwända dit, dä blef
för liarnen det främmande landet för tungt, och de begarde
att fä gä hem.

Främlingarne, deras wärdare, logo och sade: „gä hem?
Narraktigll barn, weten I wcil huru längt I dä hafwen
att gä? Mer än hundrade mil."

„Det gör ofs detsamma," swarade barnen, „blott wi
gä hem."



hafwen I icke hlls oss edert nyll hem? Här
hafwen I kltider och mut i öfwerflöd, goda frukter att äta,
mjölk att drickll, warma klädcr, wackra boningar och wän-
liga menniskor, som alska eder af hjertat. Hwad wiljen I
mer?"

„la," sade barnen. „Men wi wilja gä hem."
„I edert hem är stor nöd och brist pä allting. Der

skolen I lefwll i stor fattigdom, hafwa mossa lill badd och
en koja af granris till tak, bläst och köld till edert ständiga
sällskap, trödens bark till edert dagliga bröd. Edra för-
äldrar och bröder och systrar och alla edra wanner nro
länge scdan döde; när I söken deras spär, skolen I finna
wargarnas spär, som framgätt öfwer drifworna pä den öde
plllts, der eder stuga har stätt."

„la," sade barnen. „Men wi wilja gä hem."
„Men tio är hafwa förgätt, sedän I fördens bort

derifrän. Dä woren I späda och oförftändiga: en broder
om fem och en syster om fyra är. Nu ären I femton och
fjorton är gamla och kannen föga af wcrlden. Allt hafwen
I glömt, bäde wägen dit och edra föräldrar sjelfwa, och
litasom I glömt dem, hafwa dc ock glömt eder."

„la," sade barnen. „Men wi wilja gä hem."
„Hwem skall dä wisa eder wägen dit?"
„Gud," sade gossen. „Dessutom mins jag, att pä

minä föräldrars gärd stär en stor björk, der mänga wackra
fäglar sjunga i morgonsolen."

„Och jag mins," sade siickan, ,M om qwällarna ly°
ser en stjerna der genom björkens löf."

„Narraktiga barn," sade det främmande folket, „det
I begären är en därskap och ett förderf." Och de for-
bjödo barnen att mera tanka derpä.

Men ju mer de förbjödo, desto mer tänkte darnen
derpä, och det war icke af olydnad, utan emedan det sä
stänoigt och oemotständligt lag dem i Hagen, att de Wille
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ätcr tillbaka till sitt fädernesland. Ändtligcu en mnnljus
natt, när gossen ej fick en blund i sinä ögon för tankar-
nas skull, sade han till sin syster: „s°fwer du?" Hon sade:
„nej, jag kau icke sofwa, jag tänker pä wLrt hem."
„Sä «r det ocksä mcd mig," sade gossen. „K°m, lät oss
tnyta wära klader i ett knyte och fly härifrän. Det före-
kommer mig, som om Gud sade i mitt hjerta utan uppe-
häll: gä hem! gä hcm! Och hwad Gud säger, det kan
ej wara synd."

„la," sade systern. Och sä gingo de tysta bort.
Derute sten mänen tlart öfwer wägar och stigar, och

det war en wacker natt. När de gätt en stund, sadc flic-
kan: „wet du, min bror, jag ar sä rädd, att wi ej hitta
wägen hem." Vrodern sade: „lät oss ständigt ga ät nord-
west, der se wi solen gä ned om qwällarna, ty hon gor sä
wid midsommarstid, och wsrt hem ar dität. Och det skall
wara wärt märke, att när wi se björken pä gärden och den
klara stjernan, som lyser genom dess lof, dä skola wi weta,
att wi sunnit wärt hem."

Ater om en stund sade systern: ..wet du, min bror,
jag är sä rädd, att wilddjur och röfware göra oss illa."
Brodrcn sade: „Gud skall bestydda oss. Mins du annu
den bonen wi lärdc oss i wärt hem, när wi woro smä:

Hwart jag mig i werlden wänder,
Star min lycka i Guds hander.

„la," sade flickan. „Och Gud skall sända sinä eng-
lar att ga wid wär sida i det frammande landet."

Sä gingo de med godt mod framät. Gossen skar sig
en stadig käpp af en ung ek, till att förswara sig och sin
syster med. Men intet ondt händc dcm.

En dag kommo de till ett ställe, der twä lika breda
wägar gingo hwar at sitt Hall, och de wisste ej hwilken dc
bordc wälja. Dä sjöngo der twä smä faglar pä wägen at



wenster. „Kom," sade broderu; „här gär den rätta wägen,
det hör jag pä faglarnas qwitter." „la," sade systern,
„wara faglar äro nägot förmcr an andra faglar; Guds
englar Hu klädt sig i fäglahamn, att ledsaga oss hem."

De gingo widarc, och faglarna siögo frän gren till
gren framför dem, ej fortare, an att de godt kunde följa
dem. Barnen äto skogens frukter och bar, de drucko källor-
nas klara watten och sofwo om nätterna pä mjuka baddar
af björnmossa. Och det syntes dem märkwärdigt, att hwar
de an kommo om dagen, funno de mat, och hwar de än
stannade om qwallcn, der funno de plats att hwila Pä.
Det kunde de icke förklara. Men hwar gang dc sägo fag-
larna, utropade de: „se, Guds englar ledsaga oss!" Sä
gingo de tanga wägar framät ... >

Slutligen började ftickan tröttna, och sade till gossen:
„när fä wi börja att suka wnr björk?" Gossen sade: „icke
förr iin wi rundtomtring oss höra menniskorna tala det
spräk, som war fader och moder talade."

Ater gingo de länga wägar fram mot wester och norr,
och sommaren begynte lida till ända, och det b!ef tulet i
skogarna. Flickan sade: „syns han ej rcdau, wär björk?"
Gossen sade: „icke ännu."

Landet, der de gingo, begynte nu fä ett annat ut-
feende. De hade hörtills gätt öfwer stora siatter och kom-
mo nu till ett land med kullar, berg, floder och stora sjöar.
Flickan sade: „huru skola wi lommo, öfwer de branta ber-
gen?" Gossen sade: „jag skall bära dig." Och han bar
henne.

Ater sade flickan: „huru skola wi komina öfwer de
strida floderna och de stora sjöarna?" Gossen sade: „wi
stola ro." Och han rodde öfwer floderna och sjöarna. ty
öfwerallt, der dc kommo till stranden, fans en bät, liksom
enkom att wänta pä dem. Men öfwer fomliga floder samm
gossen med sin fyster. Och dc fiöto latt som wattenfäglar
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pä wägen; ty englarna fiögo wid deras sida i faglahamn
och beredde dem wiig.

En dag hade de gätt anda frän morgonen utan nä-
gon hwila och woro mycket trötta. Pä qwällen lommo de
till cn enstaka gard, och den war nyss timrad af groft
wirke pä astan af ett fordom brunnet hus. Der stod pä
gärden ett litct lmrn och skalade rofwor. „Will du ej gif-
wa oss en llf.dina rofwor?" frägade gossen.

„10, kom," sade barnet; „mor skall gifwa eder mat
uti stugan."

Da klappade gossen hdgt i sinä hander, föll om bar-
nets hals, kysste det och gret af gladje. „Hwarför är du
sä glad, min uror?" frägade flickan. „Skulle jag ej wara
glad"" fade gossen. „Detta barnet talar wär faders och
moders spräk, Nu sä wi begynna att söka björken och
stjernan."

Derpä gingo de in i stugan och blcfwo wanligt emot-
tagnll. Folket i stugan frägade dem, hwarifrän de kommo.
Gossen swarade: „wi kumma frän främmande land och söka
wart hem, men wi ha ej annat inarke derpä, iin att pä gär-
den stär en björk, der faglarna fjunga i morgonsolen, och
om aftonen lyser cn klar stjerna i björkens löf."

„Stackars barn," sade folket medlidsamt. „Pä jorden
wcira mänga tuscn bjorkar. och pä himmeten lhsa mangu
tusen stjernor, Hur ar det möjligt för eder, att bland sä
mänga finna de enda rätta?"

Gossen och flickan sade: „Gud skall lcda oss. Hafwa
icke Hans englar redan ledt oss länga, länga wägar till
wart land? Wi äro ju redan till hälften hemma."

»Finland är stort," sade folket i stugan och stakade
pä hufwudet.

„Men Gud ar ändä sturre," swarade gossen. Och
sä tackade de folket och gingo widare. Och det kom dem
wäl till pllss, att de numera icke behöfde äta och sofwa i



skogarna, utan de gingo frän gärd till gärd, och ehuru stora
ödemarker lägo emellan hwarje mcnniskoboning och stor fat-
tigdom war öfwerallt, funno de likwäl herberge och bröd,
hwarhelst de behöfde, ty alla hade förbarmande med dem.
Men björken och stjcrncm funno de icke. Frän gärd till
gärd sökte de dem, och sägo mänga bsörkar och mänga stjer-
nor, men icke de rätta.

„Nck," suckade flickan, „Finland är sä stort, och wi
aro sä smä! Aldrig skola wi finNa wärt hcm," Men gos-
sen bannade henne och sade: „tror du pä Gud?" „la,"
sade siickan. „Dä wet du ock," sade gossen, „att ftörre
under ha skett, än sä. Nör herdarne gingo om uatten till
Bethlehem, gick stjernan före dem. Hon gär ocksä framföross, blott wi tro."

„la," sade flickan, som hon alltid war wan att säga
till brodren. Och sä gingo de med glad tro än widare
framät.

Sist kommo de en qwäll till en ensam gärd, och det
war pä andrll Bret af deras wandring/ en pingstafton i
siutet af Maj, när sommarens första löf begynte siä ut
uftpä trädcn. Wid det de trädde in genom grinden, stod
der Pä garden en ftor bjork med yfwig lrona och späda löf,
och genom de liusgrona löfwen sken i den halfklara qwäl-
len den strnlllndc aftonstjcrnan. Det war rcdan sä som-
marljust, att blott den enda stsernan syntes pä himmclens
hwalf, ty hon war den största och klaraste bland dem alla.

„Det är wär björk!" utropade gossen strar. ~Der
är wär stjerna!" swarade flickan gcnast. Och bäoa sullo
hwarandra om haisen och tackade Gud med stiummande
glädjetärar.

„Här är stallet, der far brukade leda in hastarna,"
sade gossen eftersinnande.

„Och jag känner igen brunnen, der mor brukade wattiin
korna," sade siickan.

23



24 H/»>/'«? <?c/<

„Der stä twä smä lors under björken; hwad mä de
betydll?" menaoe gosscn.

„lag är sä rädd at! gä in i stugan," sade siickan.
„Tänk, om wär fadcr och modcr ej mera lefwa, eller om
de ej mera kanna inc-i o'o! G 5 du förut, min bror!"

„Lat oss förft wid dörren," sade gosfen med
klappande hjerta.

Inne i stugan sait en gammat man med sin hustru,
och gammat war cgcnlligcn ingen af dem, men sorger och
nöd hade i förlid färat deras panna.

Mannen sade till hustrun: „ja. nu är det pingst, nar
Gud sände hngswalaren ncd till de bcdröfwade hjertan, men
till oss kommer ingen tröst. Alla wära fyra barn aro
borta; twä sofwa under bförkcn, twä äro bortforda i fiendc-
land och komma wisst aldrig mera tillbata till oss. Det
är tungt att wara allena, nar man blir gammat."

Hustrun sade: „ar icke Gud allsmättig och ewigt god?
Han, som forde Isracls barn ur fängenskapen, kan wäl ock
gifwa oss wära barn igen, om han sinner det nyttigt.
Huru gamla woro nu wära yngsta barn, om de wore
wid lif?

Fadren sade: „gossen wore nu scxton och flickan fem-
ton är. Ack, en sadan Herrens wälsignelse ha wi icke för-
tjcnt, att wi stulle fä de kara barnen igen."

Wid det han annu talade, öppnades dörren, och in
triidde en gosse och en fiicka, som sade sig wara lomne längt
ifran och begärde en bit bröd.

„Kommen narmarc, barn," sade fadren, „och blifwen
hos oss i natt! Ack, sä stora stulle ocksä wara nngsta barn
ha warit, om wi fatt behälla dem."

„Se," sade hustrun, „twä sä wackra barn! Ack, sä
wackra stulle ocksä wära barn ha warit, om dc nnnu lefwat
och warit med oss."

Och bada föräldrarna grelo bittcrligcn. Da kundc



barnen iäc längrc dölja sig, utan föllo mcd tärar i sin fa«
ders och moders fcimn och utropade: „kännen I icke igen
oss? Wi äro ju edra tära barn, och Gud har underbar-
ligen fört oss tillbaka till eder frän det främmande landet."

Och föräldrarna omfamnade oem med kärlek utan
namu och föllo jemte barnen pä sinä knän och tackade Gud,
som pä sjclfwa pingstaftonen hade skänkt dem alla en sä
stor hugswalelse.

Sedän mäste barnen berätta sinä öden, och föräldrarna
berättade sinä, och ehuru der pä ömse sidor warit myckcn
sorg, syntes nu sorgen alldcles förglömd och förbytt i glä-
dje, Fadren pröfwade sonens armar och gladdcs att de
woro sä manligt starka, och modren dottrens bruna
här och kysste wäl hundra gänger hennes blomstrandc kind.
„la," sade modren med barnslig glädje, „jag kunde wäl
tro, att nägot stulle hända, när twa främmande fäglar
sjöngo sä glndt nti björken i dag."

„T>em känner jag nog," sade ftickan. „De aro twä
englar i fäglahamn, som hela wägen flugit framför oss och
ledt wär wandring, och nu gläda dc sig med oss, att wi
sunnit wart hem."

„Kom, lät oss än en gäng helsa pä björken och stjer-
Nlln," sade gossen. „Ser du, min syster, derunder sofwa
wära smä syskon. Om det nu wore wi, som sofwe der
under den gröna tnfwan, och wära syskon stode här i wärt
stalle och sägo uppä wär graf, huru wore wi dä?"

„Wisserligen woren I dä Guds englar i himmeten,"
swarade modren mildt.

„Nu wct jag," sade flickan. „Englarna i fäglahamn,
som följt oss hela wägen och som i dag bäoat i björken
wär äterkomst, de woro wära smä syskon, som sofwa i
grafwen. Det war de, som sade sä ständigt i wära hjer-
tan: gän hem! gän hem, till att trofta far och mor! Det
war de, som i ödcmarkerna wisade oss wäg, att wi icke
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förhungrade, som rcdde oss sängar af mossa, att wi icke

froso ihjäl, och som wid de strida ftoderna sände uss bätar,
att wi icke drunknllde. Det war ocksä de, som sade till

oss: der är den rotta björlen, den rätta stjernan bland
mänga tusen. Ty Gud hade utwalt dem och sändt dem
till wärt bestydd. Tack, wära syskon! Tack, gode Gud!

„la," sade gossen, ~°ch se hur förklarad himmelens
blida stjerna lyser igenom björlens löf! Nu ha wi hunnit
wärt hem; nu gä wi ej längre, syster!"

»Kara burn," sade fadren, „en menniskas lif uppä
jorden är ständigt en wandring mot ewiga mäl. Gän on-
nu ständigt, gän med Gud i edert hjerta och det ewiga
mlllet stndigt for ögonen! I gingen med englarna till wäg-
wisare stadigt fram; o, mä de wisa er wcigen allt fram-
gent ännu! I gingen efter björlen; han betydde edert
fadernesland. Wälan, mä det wara eder kärleks och edert
arbetes mäl, sä länge I lefwen! I gingen efter stjernan;

hon betecknar det ewiga lifwet. Wälan, mä hon lysa
eder hela er lefnad igenom!"

„Amen, ske alltsä!" sade barnen och modrcn med
knäppta händer.

MKu MaM.
slss)°ita pll skogebacken stäi ett toip; det hai ett fönster, sä
A» litet, att när man der ser det runda ljuslockiga hufwu-

det af en liten gosse, fyllei han hela fönstret. For-
dom war der en storsten af tegel, wäggarne woro röd-

mälllde, en nätt gärdesgärd omhägnade stugan och det gröna
potatislandet. Men nu ser det fattigt ut, mycket fattigt, der
stiger röken ut genom ett häl i torftaket, och gäidesgärden har



ramlat för länge sedän. Det kommer sig deraf, att d« bor
en gammal blind foldat och Hans lika sä gamla gumma; dc
kunna hwarken arbeta eller bygga, de stulle dö af hunger, om
icke gubben pyhlade med att binda not och gumman att göia
qwastar och om icke socknen ärligen gäfwe dem tie tunnor spann-
mäl till bröd.

Battre säg der ut för fyra ellei fem ai sedän. Di
bodde i stugan, jemte de gamla, ett ungt och raskt par, deras
son och sonhustrn; de aibetade stitigt, och wälständ war i Hu»
set, ända tills olyckan kom. Ty en söndagsmorgon hände sig,
att den stora kyrkbäten, som förde allt folk i byn till kyrkan,
kantrade för en stormil midt uppä sjön, och der förgingos bade
den unge mannen och Hans hustru samt manga andra i wi-
gorna. Men de bäda gamla hade den dagen blifwit hemma,
gubben för fin blindhet och gmnman för att stöta ett litet bnrn.
När da klockorna hördes ringa till gudstjenst öfwer sjön, war
det tillita en själaringning för de döda, dem Gud sa hastigt
kallat till en ewig gudstjenst i himmelen.

Sä sutto de bäda gamla qwar i stugan, helt ensamma
med fin sorg, fin fattigdom och sitt lilla barnabarn. Ty det
enda arf de hade efter de bäda kara, som förgatts, war en li«
ten pilt, som hette Maiti, och efter han war fa liten, kallades
han wanligen Pikku Matti. Den, som ej förstär finska, mä
gissa till namnet. Han war rund och rödblommig som ett
moget ävple, och ärliga, klara, blä ögon hade han, och ett här
sä gult som guld; det war det enda guld, som Pikku Matti
egde i werlden. Hans trinda ansigte war det, som brukade
fylla stugans fönster, när nägot märkwärdigt hördes pä lands-
wägen. Om du nägonfin for der förbi, har du säkert sett ho-nom. Kanste for du en mörk och kulen höstafton wägen fram.
Dä har du fett elden glimma lhsande klar frän spiselhällen i
det fattiga torpet; den blinde soldaten sitter och binder fin not;
den gamla gumman laser högt ur bibeln om huru de fattiga
blinda, som b° i det möika landet, stola se ett stinande ljus;
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det ljuset är lefus Christus, som öppnar de blindes ögon. Och
Pikku Matti sittei pä hallen i eldstenet, med kätten i sitt knä;
han hör sä fromt uppä, liksom wisste han nog hwad farmor
laser; men sist kommer sömnen sä söt i Hans blä ögon, och
Hans innda blommiga kind sjunker sakta ned mot den gamlas
knä. Och sittei du än i rikaste wagn dcrute pä mörka wägen,
sä ser du med glädje och afund in i den fattiga stugans ar-
mod. Der är andakt, och der är ostuld; der är bönens frid,
som läker hjertats sorger; der är förtröstan till Gud, som lisar
all lifwets nöd. Denna stuga är rik; tror du, att hon will
byta fin statt mot palatsernlls guld?

Men far du den wägen en grön sommardag, dä hai du
sett, att närä intill torpet är en grind; der mäste du wackert
stanna, om ingen kommer att öppna. Men wänta blott, det
dröjer ej länge, förrän Pikku Matti är der. Han syns redan
i stugans dörr, han springer öfwer stock och sten, för att hinna
i tid, och det länga gula häret fladdrar för blasten. Nu är

han wid grinden; har du en stant, sä kasta ät honom, han
hoppas derpä; men helst en ny slant, som blänker, ty det är
Hans glädje. Icke tanner han penningens wärde; penniflanten
af koppar gör honom samma fröjd, som en blank dukat. Men
alta, jag ber dig, att du icke kastar stanten pä wägen, innan
hästar och wagn äkt grinden förbi. Ty Pikku Matti tänker ej
längre, än näsan är läng; sei han en gäng stanten blänka pä
wägen, sä kastar han sig raklang öfwer den och läter grinden
falla dina hästar pä nosen Vanna honom icke för det; när
du war liten, war du icke en bit Nokare.

Pikku Matti ät härdt bröd och mujkor med spisöl i hwar-
dagslag, men ibland wankades potatis och sur mjölk, och dä
war kalas. Deraf frodades han och wäxte för hwart är allt
trindare. Läsa kunde han icke, annat än böner och tio Guds
bud. Men han kunde stä pä hufwudet och stupa kullerbytta,
der gräset war mjukt; han kunde kasta smörgäsar öfwer den
klara sjöns yta «id farmor gick att twätta
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Hans skjortor. Han kunde köra pä stät wäg och rida grannens
häst att wattnas, helst om nägon gick der bredwid. Han kun-
de skiljll ripans spär ifiän skatans pä snön, och hade noga
reda pä wargfjät. Han kunde talja en släde af pertor samt
göra hästai och koi af grankottar med nägra stickoi till ben.
Detta war Pikkus meritförtcckning, och det war lardom nog
för en liten en. Men det förslog icke. Pikku Matti led bnst
pä en oumbärlig sat här i werlden. lag wet ej, om jag bör
talll om det: han hade inga byxor.

Det kom sig af twi orsaker. För det första woro Hans
farfar och farmor mycket fattiga, och sedän sä war det pä allra
högsta modet bland alla smä gossar i byn, att gä utan det,
som Pikku Matti gick utan, Men detta gjorde de mest i hwar-
dagslag; om söndagarne woro de alla som annat folk. Pikku
Matti ensam hade hwarken söndag eller hwardag det, som han
skulle ha här i werlden, och det gjorde honom pä sistone myc-
ket bekymmer.

En läng tid begrep icke Pikku, att honom felades nä-
got; han gick sä tapper och glad i fin lilla stjorta, som om
aldrig nägra öfwerflödiga plagg här i tiden funnits. Men
hwad hände? En söndagsmorgon, när allt folk samlades wid
stranden, för att fara till kyrkan, förklarade Pikku Matti, att
han wille fara mcd.

„Det gär inte an, kara barn," sade farmor.
..Hwaiför icke det?" sade Pikku Matti.
„Du har inga kläder."
Pikku Matti blef mycket fundersam.
„Nog kunde jag wäl ha en gammal kjol att läna dig,"

sade farmor. „Men dä tro alla, att du är en sticka."
„lag will icke wara en sticka. lag will wara en tarl,"

sade Pikku Matti.
„Allt stall man se," sade farmor. „Karl är karl, om

han icke är större än en fempennisiant. Blif du wackert hem-
ma, Pikku mini"
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Och Pikku blef hemma den gängen. Men icke längt
derefter hölls ting i byn; der församlades mycket folk, och bland
andra kom Wipplusti med sitt gyckelstäft. Jag hoppas du tan-
ner Wipplusti? Alla Wille titta i skäpet, ty der säg man kej-
sai Napoleon Punaparta med sin guldkrona och fin länga sa-
bel, stora Mogul med sinä tunnband om magen och sitt fas-
ligll stägg, prinsessan Lindagull, som ledde tigern Ahriman i
ett halsband, jätten Bumburrifex och tomtegubben i Äbo stott.
Somliga gäfwo Wipplusti slantar, andra gäfwo honom en kaka
bröd, mänga gäfwo honom alls ingenting, och somliga sade
honom stugga ord, men alla hade de mycket roligt. Detta
hörde Pillu Matti andra piltar berätta och förklarade strax, att
han wille med och se pä gyckelstäpet.

„Det gär icke an, kara bain," sade faimor äter.
icke det?" sade Pikku Matti.

„Der är förnämt folk, domaren, siktern, strifwaren,
länsman, nämndemännen, brofogden. Icke kan du gä dit utan
byxor."

Pikku Matti stred med sig fjelf en stund, och Wipplustis
alla dockor lekte i Hans häg. Slutligen sade han: „Om far-
mor skulle lana mig kjorteln . .

."

„Der är han," sade farmor och skrattade sä godt, när
den lille sjäpade i kjol öfwer stugugolfwet. „Nu ser du ut
som en sticka."

„Ser jag ut som en sticka, ja gär jag icke dit," sade
Pikku Matti. „lag är ingen sticka, jag är en karl."

„Wiht ser du ut som en sticka," sade farmor. „Men du
kan ju säga ät alla du mötcr pä wägen, att du är en karl."

Det ka» jag göia, täntte Pikku Matti, och sä gick han.
Pi wägen mötte honom en icsande hene, som stannade och
sade: „Kan du säga, min lilla sticka, hwai tinget hälles?"

„lag äi ingen sticka, jag äi en kail," sade Pikku Matti.
„Icke ser du sä ut," sad' den resande.
Pikku Matti swarade ingenting, men när han tom till
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tingsgärden, ropade han sä högt, att alla hölde det: „lag äi
ingen flickll, fastän jag sei sä ut, Jag är en karl!"

Alla gubbai och gummor skrattade, alla gossai och flic-
kor samlade sig i ring tring Pikku Matti, klappade med hän-
derna och ropade: „Nej, se Maja liten, hwar hai du fätt en
sä wacker klädning?"

„Det är farmors kjortel, och icke min," sade Pikku Matti.
„lag är ingen Maja, jag är Matti, mä ni wäl se."

Dä tog den störste och elakaste af pojtarne Pikku Matti
pä nacken, bar honom fram till gyckelskäpet och stret öfwer hela
gärden: „Hwem will se en twäpennis karl? Hwem will se en
karl i kjoitel?"

Pikku Matti blef ond, tog pojken i lufwen och luggade
honom af alla krafter. „Det är icke min kjoitel, det är far-
mors kjortel!" skrct han, och sä begynte han gräta. Men den
stygge tamraten fortfor att ropa: „hwem will se en tarl i kjoi-
tel!" och sä bai det med luggande och skrikande af kring hela
tingsgärden. Aldrig war Pikku i en sadan skjuts. Han gret,
han skrek, han klöstes, han bets, och när han ändtligen stapp
lös, tog han till fötter, det mesta han tunde, och sprang och
snafwade öfwer kjorteln, klef pä fötter igen med gräten i hai-
sen, snafwade äterigen, tom änyo upp och sprang allt widare,
tills han äter kullrade öfwerända, Sä kom han andtruten och
snyftande hem till farfars stuga, „Kläd af mig kjorteln!" ro-
pade han. „lag will icke ha nägon kjortel. Jag är en karl!"

„Grät icke, Pikku min," sade farmor tröstande.
du blii stoi, skall du wisll, att du är karl, sä god som en
annan."

z,la," sade faifar, „och nasta gäng skall du fä lana
minä byxoi."

De Hollo sä hjertligt af Pikku fattig, de gamla förför-
äldrarne. Han war ju, näst Gud, deras enda tröst och glädje
pä jorden; de skulle ha welat gifwa honom guldstickade sam-
metsbyror, om det stätt uti deras makt. Nu stck Pikku en
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smörgäs, och dermed war Hans forg förglömd. Han satte sig
i ett Horn af stugan och tänkte icke widare pä skammen för en
karl att gä klädd i kjortel.

Nägon tid derefter blef der pä wägen ett dammcmde af
äkande och springande, ty der wäntadcs en hög herre, som reste
landet omkring, och sä hög war han, sade man, att wäl kun«
gen icke war mycket högre. Allt folk församlades att se uppä
honom, och det bcrättades pä förhand förundcrliga ting. Han
aker i guldwagn, sade man; han har tolf hästar försftända;
klädd är han frän topp till tä i silfwer och skrafwelmessing
(man högg da till det grannaste man wihte). Men de smä
barnen hade sinä tankar för sig. De inbillade sig, att den
höge herrn skulle bära pä ryggen en stor näfwerrensel, en
'kont', fylld med silfwerslantar och lakritsstänger, hwilka han
skulle »tkllsta ät barnen pä wägen.

Dctta rykte kom till Pikku Mattis öron, och strax för-
klarade han, att han wille wara med. Han hade allt sitt eget
lilla hufwud för sig, Pikku stackare, som det osta plär wara
med farfars och fcirmors guldgrisar.

„Du will!" sade farmor. „Wet du hwar din wilja är?
Jo, i min kjortelsäck."

„Och dessntom har du inga klädei," sade faifai sma-
leende. „Kanske will du äter ha farmois kjortel?"

„lag will icke ha nagon kjortel," skiek Pikku Matti och
blef röd som ett hallon wid minnet af all den smälek hanski-
dit för detta kladesplllgg. Nej, aldrig i werlden will jag ha
nagon kjoitel. Jag will ha faifars byxoi."

„Allt stall man höra!" sade farfar. „Nä, kom hit, och
led mig pä winden, sä fä wi försöka huru byxorna passa
at dig."

Hwem war glad, om icke Pikku Matti. Han flög som
en kait uppför stegen, sä att farfar knaftpt kunde följa honom.
Sll kom man till den stora grönmälade listan, som stod längst
i hörnst pä winden och som alltid warit föremäl för Piktus
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stora respekt, hwar gäng han war der att gillra ut fällor för
mössen. Det första, som sken den lille i ögonen, war en stor
sabel med glänsande slida.

„Den der will jag ha," skiek han.
„Hwart stall Pytt?" sade faifar. „Häll uti sabeln,

tills jag fär unifoimen ur listan."
Pikku Matti tog sabeln, och den wai sä tung, att han

lnappast formädde lyfta den.
Gamle faifar llappade honom wänligt pä kinden. „När

du blii larl," sade han, det wäl hända, att ocksä du
bär en sabel och sai MH för ditt fädemesland. Will du det,
Pikku?"

//la," sade den lille och ratade uppä sig. „lag stall
hugga hufwudet af dem, sä mänga de äro."

„Hhä!" sade farfar. „Sä mänga de äro? Det lommer
an pä mot hwem du fär släfj."

„la," sade Pillu fundersamt. „lag stall hugga huf-
wudet af wargarna och hölarna och brsnnäszlorna och alla som
göra farfar och farmor illa. la, farfar. Och sedän stall jag
hugga hufwudet af alla, som kalla mig en sticka."

„M, nä, Pillu, far wackert fram, och war icke sä grym-
sint af dig. Här hai du byxorna. Du stall wäl ha fracken
med, kan jag tro?"

„la, faifar, och sabeln med. Och hatten med."
„10, du är mig en gynnare," sad' farfar. „Du stall

fä alltsammans, med wilkor, att du ej gär längre b«it, än till
grindcn wid wägen, när dcn höge herin lommer."

„la, farfar."
Knappt woro bäda nedlomna ifrän winden, innan läns-

mannen kom som ett yrwäber äkande wägen framät och ropade
till höger och wenster, att folket stulle maka sig undan, ty den
höge herrn wore här inom nägra minuter. Nu blef det brädt
öfwerallt, och brädt blef det äfwen i torpet. Farfars byxor
drogos pä Pikku Matti; grä woro de, med ljusblä ränder pä
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yttre sidan, och sä stora och wida, att Piktu rätt wäl kunnat
kiypa, sa lang han war, in i ena benet. la, det säg ut, men
pä skulle de! De wekos till hälften upp nedtill och knötos
upptill med en duk undei armaina. Lika bekymmersamt war
det med fracken, som ocksä war grä med blä uppstag och syntes
hellre gjord ät en jätte, än ät en lillepytt. När den hängdes
pä, stäpade ärmarna pä marken, och skörtena sopade gärden.

„Det gär icke an," sade farmor, och sä uppfäste hon med
nälar bäde ärmar och skörten.

Pikku ansäg allt detta föi ett onödlgt kms. Nu stapla-
des pä Hans hufwud den storn soldathatten, som skulle ha sal-
lit ned öfwer Hans lilla person ända till axlarna, om den icke
warit till mer än hälften stoppad med hö. Slutligen hängdes
den tunga stäpande sabeln uppä Hans rygg, och sä war ridda-
ren Lillepytt färdig. Aldrig har nägon hselte kömmit sä stolt
frän en wunnen batalj, som Pikku Matti, när han första gän-
gen bar byxor. Hela Hans lilla trinda figur förswann i de
wida kläderna, som mörten i ett haf, och man säg blott de
smä, ärliga, blä ögonen, de rödblommiga kinderna och den lilla
spetsfundiga trubbnäfan titta ut frän det smala mellanrummet
mellan frackens Kage och hatten. När han sä stätlig och wäl-
rustad tägade ut, hörde man sabeln stramla mot smästenarna,
nälarna föllo bort, ärmar och skörten skötte sig sjelfwa, hatten
tog en öfwechalning, än ät höger, än ät wenster, och hela den
tappre riddaren syntes wid hwarje steg färdig att ramla pnder
bördan af sitt hjeltemod. Icke pä läng tid hade de gamla
skrattat sä hjertligt som nu. Farfar sjelf, fom wäl kunde höra,
men ej se hela tillrustningen, swängde den lille wäl tre hwarf
omkring, kysste lilla näsan, som stack ut, och sade: „Gud signe
dig, Pikku liten; mätte aldrig sämre karl, än du, bära Björne-
borgarnes gamla uniform."

„Gif nu alt!" sade farfar. „När den höge herrn kom-
mer, skall du göra honnör sä här," och derwid lärde han
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den lille att stä iät som en sticka, morsk i synen, mcd wenstra
armen styf längs sidan och högra handen wid pannan.

„I°, farfar," sad' Pikku Matti, som alltid war läraktig.
Knappt stod Pikku wid grinden pä post, innan det dam-

made längt borta pä wägen och den höge herrn kom äkande,
sä att det gnistrade öfwei stenarna. Nu war han helt närä
. . . huj, det gick med en fart! .

.
. dä hörde mun kuslen

plötsligt halla in hästarne med ett ptrrroh! och strax dcipä
ropa: grinden upp, folt! Saken wai den, att brofogden i
egen myndig person ställt sig att passa pä wid grinden, för
att allt skulle gä rätt och grinden styga upp pä gifwet kom-
mando, hwilket skulle gifwa den höge herrn en högst fördel-
aktig tanke om ordning och skick pä wägarna. Men när wag-
nen naltades som en ilande blixt, hände ej bättre, än att bro-
fogden wille med detsamma buga rätt allerödmjukast, och pla-
dask läg han der i det wäta diket wid wägen. Deröfwer blef
äter rättaren, som wäntade pä kommandot wid grinden, sä per-
plex, att han alldeles icke tänkte pä att öppna utan sin för-
mans ordres, och sä förblef grinden wederbörligen stängd midt
för wederbörandes näsa.

Wagnen war nu twungen att stanna, den höge herrn
tittade förundrad ut, och kusten fortfor att ropa: upp med grin-
den! Dä grep sig Pikku Matti an, trädde fram, ehuru med
mycket beswär, öppnade grinden och gjorde honnör till punkt
och pricka, som farfar lärt honom, ungefär som när en dresse-
rad walp lärt sig att sitta. Kusten pistade pä, hästarne ryckte
till, men i detsamma ropade herrn i wagnen: „häll stilla!"
Wagnen stannade nu för andra gängen.

„Hwad är du för en liten figur i Vjöineboigarnes uni-
form?" ropade den höge herrn till Pikku Matti och strattade
sä hjertligt, att wagnen skakade. Pikku Matti begrep ingen-
ting, han mindes blott hwad farfar sagt honom och gjorde äter
honnör, sä styf och högtidlig, som möjligt. Detta roadc den
höge herrn än mera, han frägade de tringstäende efter gossens
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föräldrar, och brofogdcn, som nu Kupit ur diket, skyndade sig
att berätta, huru pojken war en fader- och moderlös stackare,
som lcfde hos fin farfar, en afsigkommen, utfattig och blind
soldat wid namn Hugg. Brofogdcn sade detta i den förakt-
ligll ton, som stundom brukas, när en förnäm fogde talar om
fattighjon i församlingen, men Hans förundran war icke liten,
när den höge herrn wid dessa ord steg ur wagnen och begaf
sig rakll wägen till torftct.

Jo, det fkulle man sett! Gamla farmor hade af för-
skräckelse sä när sallit af stolen, när sä förnämt främmande
iiädde in i stugan; men farfar, som ingenting säg, hade mera
mod och wisade höstigt dität, der han wisste att bänken war.

„Guds fred, minä wänner," sade den höge herrn och
skakade hjertligt de gamles Händel, „lag tyckci mig kanna
igen dig, gamle kamrat," fortfor han, i det han noga betrak-
tade farfar. „Är du icke Hugg, n:o 39, wid mitt förra kom-
pani?"

„10, herr kapien," swaradc farfar med mycken förundran,
ty han igenkände rösten.

,lä, Gudstelof, att jag ändtligen fätt rätt pä dig,"
sade landsherrn. „Har du da glomt, att det war du, som i
hetastc stiiden tog mig pä din rygg och wadade dfwer ström-
men, när jag, särad och wanmäktig, war närä att falla i fien-
dens händer? Om ocksa du hai glömt det, tror du wäl, att
jag nägonsin kunnat förgäta det? Ester freden hörde jag icke
mera af dig; jag sökte dig länge, och slutligen ansäg jag dig
wara död. Men nu har jag sunnit dig, och nu skall jag sorja
för dig och din hustru och din lille pilt. En präktig pojle!"
och derwid fattade landsherrn Pikku Matti under armarull,
lyftade honom högt upp och kysste honom sä duktigt, att hät-
ien föll af den lille, sabeln skramlade och alla farmors nälar
lossnade »ti frack och byxor.

,lej, lät bli mig," sad' Pikku till landsherrn, „Nu
hai du fällt hatten i golfwct, och farfar träter."
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„Käre nadige herre," sade farmor, helt skamflat pä Pik-
kus wägnar, „war sä nädig och tyck icke illa »vara, att pojkeu
brukar sin mun; han är, guduäs, ej wan att umgäs med folk,"

„Farfar skall fä en bättre hatt i stället," sade lands-
herrn, „och ni, kara mor, war obekymrad för pojkcns lilla mun;

'det är ju bm att wara karl för fin hatt. Hör pä, Pikku, du
ser mig just ut, som skulle du med tiden blifwa en duktig karl.
Har du lust att bli en tapper soldat, som farfar warit?"

„Farfar fäger, att det kommer an pä mot hwem jag fär
fläss," sade Pikku.

„Du är mig en klippare," sade landsherrn och skrattade.
„Minsann har du icke godt kurage."

„la, nädig kapten, det kommer sig deraf, att han i dag
för första gängen bär byxor, och kuraget följer med byxorna."

„Säg snarare, att det följer med Björneborgarnes uni-
form," sade landsherrn. „Der sitter mycken krutrök och mycken
ära qwar i denna slitna uniform, och fädana minnen gä frän
slägte till slägte. Men nu är en ny tid, och pilten kan ännu
blifwa ett wärn för sitt fosterland. Är du stark, lille man?"

Pikku swarade icke; han räckte blott ut sitt högra läng-
fingcr, för att draga fingerkrok med landsherrn.

„lag fer det pä dig," sade landsherrn leende, „att du
blir stark som en björn, när din arm hinner wäxa. Will du
följa med mig och cita mjukt bröd och dricka mjölk alla dagar?
Kanfke wankas der ocksä nägon gäng lakrits och rysskringlor,
om du är snäll."

//Far jag en häst att rida pä?" sade Pikku.
„la, det förstäs," sade landsherrn.
Pikku fundcrade en stund pä saken. Hans smä blä ögon

flögo frän landsherrn till farfar, frän farfar till farmor, frän
farmor äter till landsherrn. Slutligen kröp han bakom den
gamles rygg och sade: will bli hos farfar och farmor."

/Men," sade den blinde soldaten med rörd stämma, „kära
Pikku, hos farfar fär du bara härdt bröd och watten och salta
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mujkor. Hör du icke, att den nädigc herrn bjuder dig mjukt
bröd och mjölt och annat godt, och tänk pä att du fär en häst
att rida pä!"

„lag will bli hos farfar; jag will icke gä frän farfar!"
roftade Pikku Matti med gräten i halsen.

„Du är en bra gosse," sade landsherrn med
ögouen och klappade den lille pä Hans runda kind. blif
du hos farfar; jag skall sorja för att hwarken farfar, farmor
eller du nägonsin lida nöd, och när du en gäng blir en bra
tarl i werlden, fä kom till mig, om jag lefwer da mera; jag
skall gifwa dig jord att plöja och fkog att hugga, och blir du
bonde eller soldai, det är allt detsamma, allenast du blir en
ärlig och trogen son af ditt fädernesland. Will du det, Pikku?"

„la," sade gossen, stadig och styf.
„Gud wälsigne dig, barn!" sade farsin och farmor med

rördll hjertan.
„Och Gud wälsigne wärt dyra fädernesland och gifwe

det mänga sädana tiofaste söner, som du, lille Pikku," tillade
landsherrn. „Ty," foitfor han, „mänga löpa bort sian det
faitiga, härda brödet och fita efter de mjuka bullaina, och
hwad de derpä winna, wet Gud och deras samweten; icke
winnei deras land derpä. Men hcdra din fader och moder i
deras fattigdom, pä det dig mä wäl gä och du mä länge lefwa
pä jorden!"

„Det der stär i AVC-boken," sade Pikku Matti.
„la. Men det stär icke i allas hjcrtan," swarade lands-

herrn.



H<?» H>/ia». 39

llen lnrBta lärliÄU.

Vsr oorta nolloin uvn,
Oon vintsr vÄ

Oon vintsi vg,r i Bkvn.
nörcis 6N ton 8»

nöMsn unctsida,!;
vst var clsn törBt«,
Boin oin vg,rsnB ctg,r.

Be>,äs: varenB B^Btsr,
Ilvaä viii än när i nai 6.?
Vär vintsr är 8Ä uiBtsl,
BZ, är vg,rt dorä.

t>oit tili Btr»,nä,
Ocli äin ZAnA tör clruivors I»,nä
Dsr intst trvB6r
Ooli töni äi nn,n6!

Dä ännu irän I^öjclsn
Vn ton siliveHlar:
Hv«,<l 8lc»I1 inoci 6.6 N irö^clsn,
Bc>in
HvÄÄ Zicall insci äst inätta dröcl,
Bc>in vst ilt nun^6i'Bnö<l,
Oc:n soin lilÄNng,

<3nä i

0«n nslBnin^Bol<l,
Boin lioininsr tili cis Äling,

()on truBNB, näi nZ,
iollL sn röBt,

Boin talar nr ng,tui'snB uröBt
Ocn oaäg,! värsnB äaZNr

vintsr oon iöi nöBt?
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8u IN»BtS nu ll^lcta
BNrFBN9, nod dLti-^Lkt»,

6om dätti-s mig' törst».

vs Auniin pilZ», Hm-lsn,
Xli,- 1I»n clsin bsLkiir.

Ollli lli- äin lott BZ, Nrin,
dääar,j»F

BZ, ZKall äin 8«1 dli värin.

Loin liäsr «<H äool: lioppas
Bin tröM »l llsrrenL li^nä.

Eli Rhem.
nborta i det stora Amerika finnas mänga jernwagar,

der wagnarnes hjul lopa mycket fort fram i jern-
fiodda rannor, och der nro inga hastar spända för
wagnarna, utan de drifwas med wattenänga. Och

nngan uppstiger ur en kokande kittel pä främsta wagnen
och drifmer ängmafkinen, och ängmafkinen drifwer hfulen,
och sä gär främsta wagnen framät och drar alla de andra
efter fin,, Ofta är der en hel läng rad af wagnar fast-
kediade mid hwarandra, och efter det gär tre gänger sä fort
som en qwick häst springer, sä tycka mänga menniskor om
att resa i ängwagn pa jernwäg. Derföre bruka mest alla
wagnarna wara fulla, somliga med menniskor, somliga med
oxar och fär och somliga med allehanda waror, som föras
der frän den ena staden till den andra.
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Det är wisst cn god sak nti ha jcrnwägar, och nostan
alla lander ha numera sadana. Swerige har mangu jern-
wagar, men Finland bärtills blott en. Det är kanhända
swarare att bygga sadana wagar här i norden an annor-
stades, för det att här äro mänga backar och sjöar och ström-
mar, der det kostar mycket peuningar att bygga dyra broar.
Men den tid kommer engäng, när de flesta resa pa jcrn-
wägar äfwen hos oss. Wi wcta ju, huru man i andra
länder sprängt sinä wägar twärtigcnom höga berg, och pa
andra ställen har man byggt försträckligt höga broar öfwer
sjöar och brnddjup; ja, det finns sadana jernwägar, der man
nker öfwer taken i de stora stadeina, Detta allt har man
gjort, för att menniskor och waror ma kunna komma fort
frack; ty tiden är den dyraste af all egendom. När wi fa
jcrnwägar öfwer allt i Finland, ätcr man frukost i Abo,
middag i Helsingfors och qwällsward i Wiborg, Frän
Helsingfors reser man pa twä dygn til! Ulcaborg; det gär
med rastare fart, än att sitta och fmälla pä lata skjuts-
hästar.

Nu will jag Keratta er nägot, som hände pä en jern-
wäg i Förenta Staterna i norra Amerita, och det är icke
längesedan.

Der är en stad som heter Jork, och innan man kom-
mer till staden, gär jcrnwägen fran Baltimore fram öfwer
en hög bro, Nu hände, att när en ängwagn for öfwer
bron, föllo der glödande kol ifrän ugnen pa wagnen ned
Pä bron, och der uppstod en eldswäda. Emedan det blaste
hardt och intet folk fanns der närä, fedan wagnen for bort,
sä stod hela bron innan kort nti ljus laga och brann sä
till usta.

Efterhand lommo der menniskor, som försötte att
släcka, men det war förgäfwcs. Da ropade nägon i hopen,
att man om tio minuter wäntade ett nytt bantag fran sam-
ma Hall som det förra; och emedan der lag ett berg wid
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sidan af wägen, som gjorde att man ej tunde sr bron ifrän
wägen, förrän man war hclt närä, sä tunde det hända den
stora olyckan, att den, som styide det nya bantäget, icke
wisste af att bron hade brunnit, utan skulle äka med full
fart dit och störta i bräddjupet med mer cin hundrade mcn-
nistor, som följde i wagnarne efterät. Der stodo nu alla
rädlösa och förskräckta och wisste icke hwad de borde göra,
för att underrätta de kommande om faran.

Dä war der en gosse wid namn Eli Rhem, tolf är
gammat, och han war rastare än alla de andra. Han tog
sig före att springa framät wägen, sä längt han kunde, och
det dröjde ej länge, innan han säg den länga raden af
wagnar komma med full fart rufande emot honom pä wä'
gen. Hwad gjorde nu Eli Rhem? Ropa hjelpte ej myckel,
ty ingen skulle ha hört honom för det stora bullret af wag«
narnes rasslande, Han hade ej tid att länge betänka sig.
Han stälde sig midt pä wägen, sä att alla wagnarna nöd-
wändigt mäste köra öfwer honom, om de Wille framät, och
der stod han och skret och fäktade med armarna och winkade
allt hwad han nägonsin förmädde. Konduttören, som satt
pä främsta wagnen och styrde hela täget, trodde att gossen
war totig och strek i sin tur och winkade, att han skulle
springa ur wägen. Men Eli Rhem stod qwar, ja han stod
der med döden för ögonen, och ändä gick han ej ur fläcken,
ty han wisste, att der berodde mänga menniskors lif uppä
att han stod qwar.

Sä war konduttören twungen att läta alla sinä mänga
wagnar stanna, för att ej blifwa orsak till gossens död.
Men sä ond war han, ja, sä ond, att han genast, när äng-
wagnen stod stilla, sprang ned pä wägen och begynte siä den
stackars Eli Rhem, för det han uuderstätt sig att göra ett
sädant uppehäll för hela jernwägstägct.

Men nu lommo der ändra personer springande frän
bron och berättade hur närä alla wagnarna Marit att störta
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i braddjupet. Da kan man tro, att konduktören sick stora
ögon, och alla, som sutto i wagnarna, fingo weta, yuru de,
niift Gud, hade Eli Rhem att tacka för sinä lif. Der blef
hapnlld och glädje pä en gang öfwer all beskrifning! Alla
hoppade ned frän wagnarna, omfamnade och kysste Eli
Rhem mcd tärar i ögonen, och strax sammansköto de at
honom en belöning af hundrade guldpenningar. Sedän
gingo de till fots till den brända bron, för att se det bräd»
djup, som warit ss närä att uppsluka dem alla. Och den
raste Eli Rhem blef wida berömd i hela staden och bars
af folket i triumf till sinä föraldrars gäid. Men mcr an
guld och iira gladde honom det medwetande, att han med
den gode Gudens biständ räddat hundrade menniskors lif.

la, hwad skulle du ha gjort i Eli Rhems Me, om
du stätt der han stod, midt pä jernwägcn, med det brusande
täget af wagnar framför dig och alldeles säler att trossas
till döds, om täget gätt fram? Gerna hade du welat göra
en god gerning och rädda mänga mennistors lif, men hade
du ocksä haft mod att derföre wäga ditt eget? Och hade
du warit sä rastt beslutsam, att du intet ögonblick besinnat
dig, utan genast fett döden i ögonen, medan det ännu war
tid? la, det iir icke sä wisst. Ty mänga hafwa en god
wilja, men icke alla hafwa ett manligt mod. Och mänga,
som annars hafwa bade wilja och mod, hafwa icke samina
djerfwa beflutsamhet, ss-i den lillc Eli Rhem. utan sta och
betänka sig, tilldess allt är för sent. Mins det, du rasta
gosse, när det en gäng gäller ock>ä för dig att göra en god
gerning! Der fsr ingen twetan wara. Flintt till werket,
snabbt. tlokt, djerft, och Gud skall beskydda dig, säsom han
bestyddade Eli Rhem!
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Myrelwrg och Grämossa.
war belögen midt i stogen pä ett berg, wld

Mf foten af en hög, hundraärig fura, som hette Grä-
mossa, och stället hette Ufungam», efter der wcrte
ljunll pä stätten. Grämossa liknade forntidens

Tantalus, som war dömo att beständigt törsta med wattnet
framför sig, hwilket han ej kunde na. Grämossa hade fri
utsigt at hafwet och war likwäl beständigt törstig pä det
torra berget, der regnet rann bort, utan att hinna fukta
Hans rotter mer än pä ytan. Förgäfwes strackte Grämossa
sinä rötter längt mcllan bergsskrefworna; han sick wäl fäste
att sta pä, och det behöfdes minsann i stormarna, men han
fick intet annat watten, än ur en liten grodputt i niirheten,
och den war merändels torr. Grämossa skulle ha dott af
törst, om icke aftonmolnet stundom räckt honom en bägare
dagg eller den fuktiga hafsmisten swept sitt hwita, wäta
lakan omkring honom och läskat Hans twinande grenar.
Deremellan säg han fuckande upp mot styarna, som flögo
sä högt ofwer honom, och mot hafwet, fom brusadc fä djupt
under honom. När han war ung, hade han föresatt fig
att wera allt upp till himmelen, men det fattades ännu be-
ständigt litet, förrcm han lunde komma dit, och siutligen
werte han ej mera i höjden, utan endast pä bredden. Men
andock stod Hans häg till himmelen: dit Wille han ändock
hinna en gäng frän den törstiga jorden.

Ncdanför Grämossa lag nu myrstacken, och den hette
Mnreborg. Detta tyckte myrornu wara ett fkont namn;
de skämdes att kalla fin by en stack, ty dä skulle man ha
ansett dem för stackare. Myreborg war en fri republit,
der hwarje medborgare arbetade för det allmänna basta och
striddc som hjelte mot alla ormar, torndyflar och andra fi-
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ender. De woro ett fiitigt och lllglydigt folk, dessll myror,
hwilket lande dem till stor heder, men de kunde icke begripa
hwarför Gramossa stulle wara sä stor, när de woro sä
smä. Det minsta barr, som föll af Gramossa, war för
dem som en timmerstock, och deraf singo de ju wirke att
bygga Myreborg.

Nägra af myrorna hade klifwit ända till toppen af
Gramossa, och det war för dem en hel dagsresa. När de
lommo tillbaka, tyckte de sig ha warit halfwa wägen till
mänen. will upp till himmelen," sade de.
„Huru kan mun wara sä ofanteligt stor och sä ofanteligt
dum?"

Gramossa hörde hwad de smä krypen tasslade wid
Hans rot och säg ned pä dem ifrän höjden. „Wisst will
jllg till himmelen," sade han. pä jordcn har jaa en-
dast det härda berget och den ewiga törsten."

„Nej, hör hwad han säger!" sade myrorna till hwar-
andra. „Han skulle arbeta, som wi, för sitt dagliga brod
och sitt tak öfwer hufwudet och HZllas bestcdligt pä jordcn,
der han stär fastwuxcn med sinä rötter. När man hai tak
och föda, behöfwcr man intet himmelrike."

„Men det är likwäl nägot, som gör att jag will till
himmelen," sade Gramossa. „Dität har jaa, sträfmat allt-
sedän jag war ett barn."

Myrorna skrattadc. ,Mi kande ocksä nägra, som
Wille till himmelen," sade de. „Det war ett sällstaft bland
oss, som hade wingar och tog sig för att flyga ut i det blä.
Dc Wille, kantänka, icke hällas qwar och arbeta pä dcnna
simpla jord, utan företogo sig en lustresa mot höjden, och
flutet blef, att de plumsade alla i hafwet till nmt ät si-
larna."

Gramossa hörde pä krypen mcd sitt stora, majestatifta
lugn och tyckte det ej löna mödan att swara dem; han hade
sinä tankar för sig. Myrorna fortforo att arbeta och sträf-



46 ocH

wll för sin utlomst pä denna jorden och begärde ej nägot
battre. Men Grämossa fortfor att törsta och blef med
hwarje winter allt gräare, tilldess att Hans nedersta grenar
begynte att wissna.

En dag midti sommaren gingo barnen frän närmaste
gärd ut att plocka bläbär pä Ljungamo. Åland dem war
sockneskräddarens gosse, Agapetus, som gätt i stola i staden
och lart sig att röka cigaretter. „Plocka ni, meoan jag rö-
ker," sade Agapetus, och sä kastade han sig ratlang pä ljun-
gen i solskenet och tande sitt rokwerk, för att wisa sig rik<
tigt karlawulen.

De smä, lätta rökmolnen stego präktigt i luften och
formade sig till ljusbla ringar. Det sag fint ut; sjelfwa
myrorna työte, att Agapetus war en förnäm tarl. Han
rökte och rökte, medan de andra plockade, och när cigaretten
war närä stut, kastade han den brinnande stumpen wardslöst
ifrän sig. Men det räkade wara en torr sommar, cigaret-
ten fallde ett litet glödkorn, och sä tog först mossan, sedän
den torra ljungen cld. Barnen tyckte detta wara mycket
roligt, de sägo med nöje den lilla lägan wera till och fladdra
upp ifrän tufwa till tufwa. Dä kom winden, som alltid är
lägornas lektamrat, och roo.de sig att bläsa upp de smä ljung-
flammorna till en stor eld. Inom en liten stund stod hela
Ljungamo uti eld och rök, gniftorna fiögo, ljungen sprakade,
nyckelpigorna swedde sinä wingar, och barnen togo för«
strackta till flykten. Den, som tog först till fötter, war
slriiddarens Agapetus, som stcillt till hela olyckan. Han
snafwade öfwer en glödande tufwa och brände illa sin näsa,
sä att hon sedän blef gredelin pä tippen: det hade han för
beswäret, och derför blef han kallad Näspetus fä länge
han lefde.

Frän siätten slingrade sig lägorna i en smal, ormlit
tunga uppför bergstuttningen och hunno omsider anda till
Myreborg. Der striifwo.de och pustade myrorna, som wan-
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ligt, med sitt trögna arbete. Somliga gingo bllklänges och
drogo ett strä efter sig; andra stiipade af alla lrafter pä en
död gräshoppa, som de Wille ha till stacken, men twä drogo
frsn ena sidan och twä frsn den andra, och sä drogo de
grashoftpan iimsom fram och tillbaka. Da lommo lägorna
med en fart.... huj, hwad det frasadc uti Myreborg! . . .

och sä war den stacken stut med alla sinä stackare och all
sin ciftan för födan här i werlden.

Orämossa hllde sett mänga skogseldar förut, de hade
endast afswedt ljungcn och mossan omlring honom, men
han hade alltid forblifwit ostadad: derför war han nu lugn.
Han wisste icke sjelf huru torr han war och litet murken i
baiken, men lägorna wisste det bättre; de lringhwärfde ho«
nom pä alla sidor och slingrade sig slutligen uppfor de wiss-
nllde grenarna ända till Hans stätliga lrona. Der blef en
sly af gnistor, winden förde dem längt utät hafwet, och
alla löjor i närheten stulle ha blifwit sotiga, om de ej
slyndat att genast twätta sig. I tre dagar brann Orä-
mossa in i den halfmurlna stammen, och lilwal war han
endast till hcilften genombriind. Dä lom en stormil, och
lratsch, der läg han i glöd och asla.

„Nu är det stut med mig, nu lommer jag aldrig till
himmeten," tänlte Orämossa, der han döende föll frän sin
höjd och stupade'ned utför bergets branter i hafwet.

„Wisst icke stut!" sade en röst ofwanför honom, och
det war det röda aftonmolnet, till hwiltet han sä ofta hade
blictat upp med beundran och langtan. „Det ar wisst icke
stut," fortfor molnet, „ty nu will jag taga din asla med
mig och föra henne högt i den ljusa rymden. Nar dä him-
melens Herre förnyar sorden och slapar ett nytt paradis,
skall du stä wid dess Port bredwid lifwets och lunslapens
träd, dina barr skola glansa som silfwer, du skall dricka ur
lustgärdens lällor, och aldrig mer skall du törsta, aldrig
mer skall du wissna eller förgäs. Skulle icke alla wäsens
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Fadcr, som hör hclll skapelsens boner, hllfwa förnummit din
tystll langtan under hela ditt lif?"

„Och jag behöfwcr icke mera stä pä dct torra bcrget
och stracka furgäswes minä grenar mot himmeten?" frägade
Grämossa.

„Aldrig," swarade aftonmolnet. „Din rot stall wara
i ewig ro och din krona i cwigt ljus. Paradisfägeln skall
sjungll i Kina grenar och Edcns balsam dofta ur din för-
klarade kärna. Derför att du har sökt himmeten, skall du
ock finna honom, ty dcn som soter, han finner."

„Fä ej myrorna ocksä tomma till himmeten," frägade
Grämossa, ty det gjorde honom ondt, att de stulle förgäs
i tägorna.

hade sitt ratta hem pa jordcn och längtade al-
drig till nägot bättre," sade aftonmolnet. „Om dem är
det skrifwet, att 'de hafwa fätt sin lön'."

„Lät berget ocksä tomma till himmeten!" bad Grä-
mossa, mcn det war Hans sista ord har i werlden, tv med
detsamma föll han till asta, och aftonmolnet tlädde fig i

sin rödaste glädjeskrud och forde askan mcd sig ut i den blä
rymden. Grämossa fick ej wcta, om berget ocksä stulle fä
komma till himmeten.

När aftonmolnet gätt bort, kom den fuktiga nattdim-
man och inswepte berget i sitt hwita, wäta lakan, som hon
war wan att gllra. Men nu behofde myrorna icke mera
trypa under sitt strätak, och Grämossa behofde icke mera
lasta sinä törstiga grenar: de hade hamnat hwar och en i
s,tt hem. Endast det gamla, torra, mossbeklädda berget,
som nu ftod ,der ensamt, nuket och sotigt, tande nattdim-
man droppa nostan som tärar utför dess skrofliga branter.
Det är bcrget, som bcrältat mig denna historia om Myre-
borg och Grämossa: annars hade wäl ingen wetat nägot
derom. Men ingen wet ännu i denna oag, om bcrget skall
komma till himmeten
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H.NffBdlc>Nlllloril2B VlB2.

Vi äro 8ä vi äro 8Ä BIUÄ,
VZ.r tgäsr i uiiulsu, lian Bsr 088 äuää.
Vi Illäää, uauB änZar, vi prväg, u«,UB äg,l,
Vi uiHä, UB.UB iniäBoiuiu«.iBg,l.

Osu «läriA vi Bviuu», osu vätvg, osu
Osu äosic är vär
BZ, Kläää vai- KuuF Bg,loiuo isks änää,
Boui sn »t 088 Ziuä, 80in mau traiuvar uuu»,

Den lattiZs liäsr i vsrläsu iuralit,
Nsu äst äi- OuÄB Foälist osu inakt,

uöZust lörBviuusr osu Btorust
Nsu

Osu vois vi äu lurau z>«,
Hv«.r Kuuäs vi uuu», su Mi'??
Ilvar Icuuäs vi auä»,B su sKnuNrs äott

äsu, 80iu vi BuZa ur äg,laruSB stoN.

IZF är var tiöBllsl osu värt uuB,
BZ, vi KruuÄU luot uinuuslsnB
vst IvBsr BZ, lilart vä dst Föiuäg,Bts Bträ,
Buiu uäusiu uä tjäll»ruÄB touu i äst dis,.

Vi uriBg, OuäB är«,, vi uauZ loi
BZ. väl, Boiu äs KuuAliAg, ZkoZaruaZ uot.
Hau uör vara böusr uär ljsriÄn iiräu

BÄ BOIU äBllol>U3.B Mu.

Ilur silulls vi sj vai'B, Zlg.äa i Ouä?
Mlsr stt blilä al vär Aröut-Kauäs Biu-uä

Ua,UB osu rillAHBts krö
utau U«,UB i sj äö.

Du älZllaäs lilla, nisä KiÄUBÄr i uäi-,
Du OuäB oloiuiua i rossuäs vär,
Llit »Iltiä OuäB daru, lg,Bt äiu vär Zär lordi,
Osu väx iör HauZ i-iils i ockulä, Boiu vi!

3
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Den bättre wagen.

et wnr en gäng en qwastgummll, som hade twä barn,
Tutteli och Putteli, och Tutteli war en gosse, men
Putteli war en siicka. En dag hade gumman för-
tjenat 20 penni och sade till barnen: „här aro twä

tiopennislllntar; gän till staden, att köpa bröd!
Barnen hade aldrig warit till staden förr och frägade

hwilken wcig de stulle gä. „Det är ingen konst," sade gum-
man. „Först gä ni efter stora landswägen, och nar ni kom-
ina till backen med enrisbustarne, grenar sig wagen. Da
ga ni dm wagen fram, som är bättre."

Detta tyckte barnen wara en god wägledning, och sä
gingo de glade astad med sinä slantar, ty det war su mt>c-
ket roligt att en gäng komma till staden.

När de kommo till bllcken med enrisbuskarnll och sägo
twä wägllr framför fig, begynte de tanka wid sig sielfwa
hwilken wag, som kunde wara den battre. Men det före-
kom dem, som om bäda wägarne woro lika goda, och de
stannllde en ftund alldeles rädwille.

Da satt en rödftjert i björken wid wägen till höger
och sjöng: toirt bröd, torrt bröd, qwirrewitt! Men en
kräkll satt bland enrisbuskarnll wid wägen till wenster och
kraxade: kringlor och pepparkakor, kringlor och pepparkakor,
qwll, qwa!

„Hör du, Tutteli," sade Putteli: „rödstierten sjunger
torrt bröd; det är bäft, att wi gä dität och uträtta wärt
ärende."

„Nej," sade Tutteli till Putteli; „kräkan lofwar °ss
kringlor och pepparkakor. Den wägen mäste ju wara battre."

Och sä kunde de icke komma öfwerens, utan beslöto
tagll hwar sin tiopennislant och skildes at pä de olika wägarna.
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Men alla wägar leda till Rom, och bäda wagarne
ledde till staden. När Tutteli gätt en stund, kom han till
ena stadsporten, och der satt en madam wid ett bord och
skrek: „twä för ett penni, twä för ett penni!"

Hwad kan det wara? tänkte Tutteli och klef fram till
madamens bord. Der fick han stora ögon, ty bordet war
fullradlldt med pepftarkakor och smä kringlor pä band. „Fär
jag twä kringlor för ett penni?" frägade Tutteli.

„la," sade madamen. „Pepparkakorna kosta twä penni,
men det fär wara för ett."

„Nej, sä billigt!" tänkte Tutteli wid sig sjelf. „Hwad
mor skall bli glad, när hon fär fä myckel godt för sä bil-
ligt pris!" Och sä köpte han kringlor för hälften af sinä
pengar; huru mänga sick han? och för andra hälf-
ten köpte han pepparkakor; huru mänga sick han?

Derpä gick Tutteli att bese staden, och det war myc°
ket märkwärdigt. Der woro höga hus, granna mamseller
och skrafwclmessingsspeglar i alla bodfönstcr. Skrafwelmcs-
sing se, det war nägot! Tutteli säg sig omkring och be-
gynte blifwll hungrig.

„lag kunde wäl äta en kringla, efter de äro sä bil-
ligll. Men bara en endaste en!" och sä ät han en kringla.

Efter en liten stund war han äter hungrig, och det
smaladc efter mera. „lag kunde wäl smaka ocksä pä en
pepparkaka, efter madamen prutade," tänkte han. „Men
bara den ena!" Och sä ät han en pepparkaka.

Iu mer han ät, desto hungrigare blef han. Och sä gick
äter en kringla och äter en pepparkaka. Men bara en. Nu
bcgynte Tutteli tanka pä hemwägen, ty det led mot aftonen.

Tutteli mandrade med längfamma steg framät, ty han
war bäde trött och hungrig. Och den ena kringlan och
pepparkakan efter den andra gick samma wäg ned i Hans
lilla mage, men bara en i sender. Ty för hwar gäng han
mumsade, tänkte han: bara en endaste enl



Slutligen hade han bara en tringla och en pcppar-
kakll qwar i sin ficka. la, det är nu bara en, tänkte han,
och den förslar ända ickc till qwällsward ät alla. Och sa
ät han den sista,

Tutteli kom hem, och der sutto qwastgumman och Put-
eli och äto förnöjda sin qwällsward af brödet, som Putteli

kopt. TY Putteli hade kömmit till den andra stadsporten,

och der hade hon strax utrattat fitt ärende i bagarebodcn.
„Nä, Tutteli," sade qwastgumman, „hwar har du brödet?"
Tutteli trummade sin mössa, sa att hon blef alldeles

fyrtantig, och begynte berätta om alla herrligheter i staden,
om de stora hufen, de granna mamsellerna och skrafwel-
messingsspeglarna, som hangdc i bodfönstren.

,Men hwar har du ditt bröd?" fragade qwastgumman.
Tutteli gjorde mössan trekantig i stället för fyrtantig

och bcstref madamen, fom satt med sitt bord wid stadspor-
ten, och huru otroligt billigt hon säldc de allra raraste faker.

„Mm hwar har du ditt bröd?" frägade gumman för
tredje gangen.

Tutteli mäste nu fram med sanningen, och det war-
sta war, att han allt ännu war hungrigare, an en warg
om julmorgonen.

„Sätt dig till bords," sade gumman.
Tutteli wek mössan runo igen och satte sig att äta.

Det war märtwärdigt, att det torra brödet smakade bättre
an bäde kringlor och pepparkakor.

~Nä," sade gumman, „tan du säga mig hwilkendera
wägen war bättre: den, som gick efter fnälhcten, eller den,
som gick efter lyda mor?"

„Lyda mor," sade Tutteli.
„Kom ihag det," sad' gumman.
Och Putteli dukade snällt af bordet och bäddade sän-

gen. Och Tutteli och Putteli lude sig att sofwa med
qwastgumman.
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Sampo Lappclill.
En saga fiän Lllpplanb.

war en gäng en Lapp och en Laftpgumma. Wet
dn hwad det will säga?

Lllpparne äro ett folk, som bor norr om Swen-
skar, Norrmän och Finnar i den yttersta norden.

Der man icke mera ser nägon äler och nägon riktig stog
och ordentliga hus, utan endast stora ödsliga mossar och
höga fjäll och smä kojor, i hwilka man mnste krypa in ge-
nom ett hal, der bo Lapparnc. Deras land är ett för-
underligt land. Halfwa äret är der nastan beständigt ljust,
sä att solen aldrig gär ned midt i sommaren, och halfwa
äret är det nastan beständigt mörkt, sä att stjernorna stina
hela dagen om wintern. Tio mänader om äret är det Win-
ter med slädföre, och dä ser man de smä Lapparne och Lapp-
gummorna äka öfwer snon i smä bätar, som kallas pulkor,
och der är ingen häst förspänd för pulkan, utan en ren.
Hc>r du fett nagon ren? Hau är till storleken som en li-
ten gra häst, han har höga greniga Horn och lägre hals
och ett wackert litet hufwud med stora klara ögon; och när
hau springer, gär det som ett yrwäder öfwcr berg och bac'
kar, och da knakar det i Hans hofwar. Det tycker Lapp-
gubbeu om, när han sitter i pulkan, och han önskar det wore
sä bra slädföre hela wintern om.

Det war, som sagdt, en Lapp och en Lappgumma.
De lwdde langt i Lappland pa ett ställe, som heter Aimio
och ligger inwid den stora floden Tenojoki eller Tana elf.
Det kan du se allra högst pä Finlands karta, der ocksä
Lappmarkcn finnes afritad som en stor, hwit nattmössa pä
Finlands höga hufwud. Detta ställe är ödsligt och wildt
men Lappgubben och Lappgumman trodde sä wisst att man
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ingenstadcs pä hela jorden kunde fä se sä hwit snö och sä
klllra stjernor och sä prättiga norrsken, som der uti Aimio.
Der hade de byggt sig en koja sä, som de brukade. Träd
wexa icke mera pä deras trakter, bara smä, spensliga björ-
kar, som mera litna buskar än träd, och hwar skulle de dä
fä timmer till stugan? Derföre togo de smala, länga käp-
par och stotte dem ned i snön och bundo tillsamman de öfra
ändarna. Sedän hängde de rcnhudar öfwer käpparna, sä
att alltsammans säg ut som en grä sockertopp, och sä war
deras toja färdig. Men i spetsen pä sockertoppcn hade de
lemnat ett häl, genom hwilket röken flapp ut, när de tändc
brasan i kojan, och ett annat häl fanns der mot södra si-
dan, genom hwilket man kunde trypa in och ut. Sä säg
lappkojlln ut, och Lapparne tyckte den wara fträktig och
warm och mädde bra deri, fastiin de icke hade annan säng
eller annat golf, an den hwita snon.

Gubben och gumman hade en liten gosse, som hette
Sampo, och detta betyder lycka i Laftpland. Men Sampo
war sä rik, att han hade twä namn; det war icke nog mcd
ett. En gäng hade der kömmit främmande herrar i stora
pelsar och hwilat i kojan. De hade med sig härda, hwita
snöbitar, som Lappgumman aldrig förr hade sett och som
kallades socker. Af den föta snön gäfwo de nägra bitar ät
Sampo och klappadc honom pä kinden och sade: „Lappclill!
Lappelill!" Annat kunde de ej saga, cfter ingen af dem
kunde talll lappska. Och sä reste de Bter bort än langre
norrut till Ishafwet och Europas nordligaste udde, som
heter Nordlap. Men Lappgumman tyckte om de främman-
de herrarne och deras sota snö; derföre begynte hon sedän
kalla fin gosse Lappelill.

„lag tycker att Sampo ar ett mycket bättre namn,"
sade gubben förargad. „Sampo betyder rikedom, och jag
sager dig, mor, stäm inte bort uamnet! Wär Sampo stall
ännu blifma Lapparnes lung och regera öfwer tusen re-
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nar och femtio lappkojor. Du skall fä se, mor, du skall
fä se!"

„la, men Lappelill läter sa nätt," sade gumman. Och
sä kallade hon gossen Lappelill, och gubben kallade honom
Sampo. Men det bör man weta, att gossen war icke döpt
äimu, ly der fanns ingen preft den tiden pä tjugu mils
afständ. „Nästa är fara wi till piesten och kristna gossen,"
brukade gubben sciga. Men nasta är blef förhinder, och
rcfan blef ogjord, och gossen blef okristnad.

Sampo Lappelill war nu en liten tnubbig pojte om
sju eller ätta är, med swart här, bruna ögon, trubbig näsa
och bred mun, alldeles som pappa sjelf, men i Lapplaud
ansägs det som ett skönhetsmcirke. Sampo war ingen klen
karl för sinä är: han hade sinä egna smä stidor, mcd hwilka
han dansade ned för de höga backarna wid Tana, och sin
egen lilla ren, som han fpiinde för fin egen pulla. Ritsch,
du skulle ha sett huru snön yrde omkring honom, nar det
bar af pä ifen och genom de höga drifworna, sä att der
icke syntes af hela poften mer iin en liten tofs af Hans
swarta lugg!

„lag kan aldrig bli wäl till mods, innun gossen blir
döpt," sade Lappgumman. „W«rgarne kuuna taga honom
en wacker dag der pä fjällen. Eller räkar han ut för Hii-
sis ren med de förgyllda hornen, och Gud näde den stackare,
fom dä ej är döpt!"

Sampo fick höra de orden och begynte fundera hwad
det kunde wllia för en ien, som hade förgyllda Horn. „Det
mäste wara en präktig ren," sade han. „Den borde jag en
gäng fä tora med och fara till Rastekais!" Rastekais är
ett mycket högt och ödsligt fjäll, som fyues pä fem eller
ser mils afständ ända till Aimio.

„Understä dig att prata sä dumt, du öfwerdädiga
pojke?" bannllde modern. „Pä Rastekais är lrollens rätta
bo, och der bor Hiisi."
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„Hiisi, hwem nr dct?" frägade Sampo.
Gumman blef förlägen. „Eä dcn posken har öron!"

tiinkte hon wid sig sjelf. „Hwarför skall jag ocksä tala om

sadant der i Hans närwaro? Men det kan wara sä godt,
att han blir snöst för Rastekais." Och sä sade hon:
»Kiira Lapftelill, far atdrig till Rastekais, ty der bor Hiisi,
den store fsällkungen, som äter cn ren i hwar munsbit och
siukar smn gossar som myggor!"

Sampo säg wid dessa ord mycket fundersam ut, men
teg helt stilla. Inom sig tänkte han: „Dct wore minsann
märkwärdigt att en gäng fä se en sadan bjesse, som fjiill-
tungen, men bara pä längt Hall!"

Det war nu redan tre eller fyra weckor efter jul, och
ännu war det alldeles mörkt i Lappmarken. Dcr fanns in-
gcn morgon, middag eller qwall, endast beständig natt, och
mänen lyste, och norrskcnet sprakadc, och stsernorna brunno
klara hela dygnet om. Sampo fick ledsamt. Det war sä
länge sedän han sett solcn, att han nastan glömt hur hon
säg ut, och när nägon talade om sommaren, mindes es
Sampo annat, än att det war dä, när myggorna woro sä
stygga och Wille alldeles äta upp honom. Derför tyckte
Sampo att sommaren kunde sä gerna wara för alltid borta,
endast dct blef sä ljust, att man kunde gä bra pä skidor.

En dag wid middagstidcn (fastän det war morkt), sade
Lapftgubbcn: „Kom hit, sn skall du fä se nägot!" Sampo
kröp ut ui tojan och säg styft ät söder, dit faderu pekadc.
Dä ssg han en liten rod strimma längst ncd ftä himmeten.
„Wet du hwad delta är?" frägade Lappgubben.

„Det iir sodersken," sade gossen. Han hadc god reda
pä wäderstrecken och wisste wal att man es kundc se norr-
sten i söder.

„Nej," sade gubben, „det ar solens forebud. I morgon
eller öfwermorgon sä wi kanhända se solen sjelf. Se bara, huru
märkwärdigi det röda ftenet lyser pä toppen af Rastekais!"
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Sampo wcinde sig westerut och sag huru snön pä längt
afstand färgades röd pä den mörka, dystra toppen af Raste<
kais, som han ej sett pä lange. Strar rann det honom
änyo i Hagen, huru rysligt furtjusande det wore att pä längt
Hall se fjällkungen.

Sampo begrundade saken hela dagen och halfwa nat-
ten. Han skulle sofwa, men kunde icke. „Nej," tänkte han,
„det wore dä alldeles för märkwärdigt att en gäng fä se
fjällkungen!" Och wid det att han tänkte och tänkte. kröp
han slutligen helt tyst ur renfällen, der han läg. och ut
genom dörrhälet. Det war sä kallt, att ftjernorna gnistra-
dc och snön knarrade undcr fötterna. Men Sampo Lappe-
lill war ingen klemig karl, och sadant bekymrade honom icke
det minsta. Dessutom hade han stinnjacka, stinnbyxor, lapp-
stor, skinnmössa och flinnwantar. Sä ntrustad säg han Pä
ftjernorna och undrade sself hwad han nu skulle göra.

Dä hörde han ei längt dcrifrän fin lilla ren skrap» i
snön. „Än om jag stulle tora en smula?" menade Sampo.

Sagdt och belagdt. Sampo spände rencn för pulkan,
som han war wan att göra, och äkte ut med en fart pä det
stora ödsliga snöfältet. „lag will köra ett litet stycke mot
Rastekais, bara ett litet stycke/' tänkte han wid sig sielf.Och sä bar det af öfwer den frusna elfwen och sedän ater
upp pä den andra stranden af Tana, och dä war Sampo
pä konungariket Norges omräde, eftcrsom Tana elf utgör
gränsen. Men det bcgrep icke Sampo.

Du, som laser denna saga om Sampo Lappelill, har
du nägonsin sjungit: „Spring, min snälla ren?" Kiinner
du den prättiga wisan af den kare, gode bistop Franzen,som hela Swerige och hela Finland alska, och har du setttitelbladet pä fserde delen af Hans stöna wisor? Der ser
man Lappgossen tora med sin ren öfwer snön, och det är
just Sampo Lappelill. Just sä satt ocksä han och sjöng
för sig sjelf:
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„Dagen ät ss kort,
Wagen är sä läng,
Spring du wid min säng,
Lät oss styndll bort!
Här är ingen ro,
Här blott ulfwar bö."

Och när Sampo sjöng, säg han wargarna springa söm
grä hundar i mörkret kring siädan och Nafsa efler renen,
men det brhdde Sampo sig icke om. Han wisste wäl, att
ingen warg war sä siink pä fötterna, som Hans snälla ren.
Huj, sä det bar öfwer backar och stenar, sä att det susade
kring öronen! Sampo Lappelill lät det gä bara. Knapps,
lät det i rencns höfwar, och mänen pä himmeten sprang i
lapp med renen, och de hoga fjällarne tycktes springa balät,
men Sampo Lappelill lät det gä bara. Det war roligt att
köra, och det war allt hwad han tänkte pä.

Dä hände sig i en knapp wändning utför en backe,
att pulkan stjelpte och Sampo sM ur och blef liggande i
snodrifwan. Men renen märkte det icke, utan trodde att
Sampo ännu satt qwar i pulkan, och sä sprang renen fin
wäg, och Sampo fick munnen full af fnö, sä att han ej
kunde ropa ptrrroh! ptrrroh! (fastän det brukas för hästar,
men icke för renar). Der lag han som en fotlös fjällrätta
midt i mörka natten och midt i den stora, omätliga öde-
marken, der ingen menuista bodde pä flere mils afständ.

Sampo blef nägot hapen i början, det kan man ej
undra pä. Han trafladc sig upp ur snön och hade ej stott
sig det minsta, men hwad hjelpte det honom? Sä längt
han kunde se i det swaga mänskenet, sag han rundt omtring
sig endast drifwor och snöfalt och höga berg. Men ett berg

refte sig högt öfwer alla andra, och Sampo förstod, att han
nu war wid Rastekais. Med ens rann det honom i Hagen,
att här bodde fjällcns grymmc konung, som ät renar i en
munsbit och swäljde smä gossar som myggor. Dä blef
Sampo Lappelill radd, Ack, huru gerna hade han nu we-
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lal wara hemma igen hos far och mor i den warma kojan!
Men huru stulle han komma dit? Och stulle ej fjällkungen
dessförinnan tzitta honom i drifman och uppfluka honom med
byxor och wantar, fom en annan liten myggftackarc?

la, nu fatt Sampo Lappelill der allena i snön och
morkret pä Lapplands öde fjäll. Och det war fä underligt
och sä hemfkt, nar han säg framför sig den höga, swarta
fkuggan af berget Rastekais, der fjällkungen bodde. Det
hjelpte alls intet att han satt der och gret, ty alla Hans
tärar fröso pä ögonblicket till is och trillade som ärter ned
pä Hans lilla ludna renskinnströja. Derför tyckte Sampo
det war onödigt att gräta och steg upp ur fnödrifwan, för
att springa sig warm.

„Stannar jag här, sä, fryser jag ihjäl," sade han till
sig sjelf. „Nej, dä gar jag hellre till fjällkungen. Äter
han upp mig, sä äter han upp mig. Men jag will säga
till honom. att han hellre mä äta upp wargarna här pä
fjället; de äro fetare stekar än jag, och h»n har mindre

beswär med pelscn."
Derpä tog Sampo sig för att klifwa uppför det höga

berget. Han hade ej klifwit längt, innan han hörde nägot
tassa i snön, och strax derpä sprang en stor lurfwig warg
wid Hans sida. Det klack uti Sampos lilla lapphjerta, men
han bestöt att lätsä som wore han icke det minfta rädd.
„Bät bli att springa i wägen för mig!" ropade han till
wargen. „lag har arende till fjällkungen, och akta din
pels, om du gör mig nägot för nar!"

,M, nä, lagom brädt," fade wargen ty pä Raftekais
lunna alla djur tllla. „Hwem är du, lilla pyssling, som
lafwar dig fram i fnön?"

„lag heter Sampo Lappelill," swarade gossen, „Och
hwem är du?"

„lag är sMkungens öfwerste mästerwarg," swarade
odiuret, „och jag har lupit kring bergen för att hopkalla
Hans folk till den ftora solfcsten, Efter du har samma



wäg som jag, kan du sätta dig upp pä min rygg, sä fär
du rida till fjället."

Sampo betänkte sig >cke länge, utan klef pä wargens
lurfwiga pels, och sä bar dct af i galopp öfwcr klyftor och
brnddjup, „Hwad will det säga: solfesten?" frägade Sampo.

„Wet du icke det?" sade wargen. „När här hela länga
wintern warit mörkt uti Lappland och solen för första gän-
gen stiger änyo pä himmelens fäste, dä ftra wi folens hög-
tid. Dä famlas alla djur och alla troll i hela norden till
Rastekais, och den dagen fär ingen göra den andra illa.
Det war din lycka, Sampo Lappelill; ty annars, ser du,
hade jag längefedan ätit upp dig."

„Rädcr här sämma lag för fjällkungen ocksä?" fra-
gade Sampo,

„Dct förstäs," sade wargen. „En timma sörc solens
uppgang och en timma efter dess nedgäug wägar fjällkungen
sjelf ej kröka ett här pä dig. Men akta dig du,, när tim-
man är slut, ty är du dä ännu qwar pä fjället, sä rusa
etthundratufen wargar och tusen björnar öfwer dig, och
fjällkungen griper den som han först fär fatt, och dä är det
snart förbi med Sampo Lappelill."

„Kanste du är sä beskedlig och hjclper mig tillbaka
igen, när här blir fara ä färde?" frägade Sampo mcd
klappande hjerta.

Wargen begynte skratta (ty pä Rastekais kunna war-
garna skratta). „Inbilla dig aldrig det, kiira Sampo,"
mcnade hau. „lug skall twärtom ulifwa den första, som
huggcr tag i dig. Du är en fet och duktig pojte; jag mär-
ker alt du hai lagt pä hullet af renmjölt och renost. Du
skall smakll mig präkligt till frukost pä morgonqwisten."

Sampo funderade, om det ej wore fä godt att genast
hoppa frän wargcns rygg, men det war numcra för sent.
De hade rcdan kömmit till fjällets topp, och der säg man
nägot förunderligt. Der fatt den store fjällkungen pä fin
thron af skyhöga klippor och slädade längt ut öfwer bcrg
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o6) dal i natten. Pä sitt hufwud bar han en mössa af
hwita snömoln; Hans ögon woro som fullmänen, när den
gär upp öfwer skogen; Hans näsa war som en bergstopp;
Hans mun war som en bergstlyfta; Hans skägg war som
en tofs af länga istappar; Hans armar woro sä tjocka som
gröfsta fura pä fjället; Hans händer woro som granruskor;
Hans ben och fötter woro som kälkbackar om wintcrn, och
Hans wida pels war som ett berg af sno. Mcn frägar du
huru man här kunde se fjällkungcn och Hans folk midt i
natten, sä mä du weta att snön blankte allt ruudt omkring,
och widt öfwer himmclens bagc sken det grannaste norrsken,
som upplyste nejden.

Rundt omkring fjällkungcn sutto millioner bcrgstroll
och tomtegubbar, sä grä och smä, att när de trippade pä
skaren, syntes cj störrc spär efter dem, än cfter en ekorre.
De hade samlats har ifrän werldens yttersta ändar, frän
Nowll Zemlia och Spetsbergen och Grönlano och Island,
ja frän sjelfwa Nordpolcn, för att tillbedja solcn, fäsom
wildarne af fruktan tillbedja det onda wäsendet, ty trollen
tycka alldeles icke om solcn och skulle helst önska att hon
aldrig mer ginge upp, när hon en gäng har sjunkit bakom
de ödsliga fjällen. Och längre borta stodo der Lapplands
alla fmä och stora djur i länga, tata rader, tusende och
äter tusende, frän björnen, wargcn och filfrasen, ända till
den fromma renen, den lilla fjällrättan och den flinka ren«
loppan, men myggorna hade förhindcr, de hade friisit ihjäl.

Allt delta säg Sampo Lappelill med mycken förundran
och tlef sä oförmärkt ned srän mästerwargens rygg och gömde
sig bakom en stor kullcrsten, för att se hwad der widare
mände blifwa llf.

Fjällkungen reste silt höga hufwud, sä att snön yrde
omkring honom, och se, dä sken det granna norrskenet som
en gloria kring Hans panna. Det for ut i länga, stjcrn-
formiga, blelröda strälar öfwer den bla natthimmelen; det
sprakade och det susade, som när elden i skogen stingrar sig
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uftft i furornas kronor; det widgades och drog sig äter till°
sllmmans; det tätnade och det bleknade ömsom, sä att den
ena ljusglimten efter den andra for som en il öfwer de
snöiga fjällen. Och det roade fjällkungen. Da klappade
han sinä isiga händer, sä att det dänade som äskor i ber-
gens ekon, och trollen pepo af glädje, och djuren allt rundt
omkring slrcko af förskrcickelse. Men det roade fjällkungen
allt mera, sä att han ropade högt öfwer ödemarken: „Sa
skall det wara! Sä skall det wara! Ewig winter och ewig
natt! Det tycker jag om."

„la, sä skall det wara! sä skall det wara!" skreko
trollen med full hals, ty alla tyckte mera om natten och
wintern, än om sommarn och solstenet. Men bland djuren
uppftod der mycket mummel, ty alla rofdjuren, och fjäll-
rättorna med dem, tyckte om trollen, men renarna och de
öfriga stulle icke haft nägot emot sommaren, om de ej med
detsamma ihägkommit Lapplands myggor. Endast den lilla
rcnloppan Wille ha sommar utan förbehäll, och dcrfvr pep
hon sä högt hon förmädde: „Herre konung, wi ha ju köm-
mit hit, för att wänta pä solen!"

„Will du tigll, du usla kryp!" röt isbjörnen bredwid
henne. „Det är bara en gammat sed att wi samlas här.
Men i är blir det lustigt, i är blir solen för alltid borta;
solen har stocknat, solen är död!"

„Solen har stocknat! Solen är död!" mumlade alla
djuren, och det gick en rysning genom hela naturen. Men
trollen frän nordpolcn skrattade sä, att mössorna ftögo af
dem. Och den ftore fjällkungen upphof sin dunderstamma
och ropade änyo öfwer ödemarkerna: „Sä skall det wara!
Sä skall det wara! Solen är död. Hela werlden skall
falla ned och tillbedja mig, den ewiga winterns och nattens
lonung."

Detta förtretade Sampo Lappelill, der han satt dat-
um kullerstenen. Han steg fram och ropade med sin lilla
näswisa nädb: „Du ljuger, fjallkung, du ljugcr, sä läng
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dU är! I gär säg M folens förebud i fkyn, och folett ät
icke död. Ditt stägg fiall smälta ännU, när det lider mol

mibsommar."
Wid dessa ord mörtnade fjälltungens panna foM ett

swart moln, och han glömdc lagen och lyftade fin förfärliga
länga arm, för att trossa Sampo Lappelill. Men i det-
samma blcknade norrskenet, och en röd strimma sprang upp
pä himmeten och lyste Mllkungen midt i Hans fiostiga an-
stgte, sä att han plötsligt förbländades och lät armen falla.
Och dä säg man sölens gyllene tand lyfta sig längsamt och
majestlltiskt öfwer randen af hotizontcn och upplysa fMen,
ödemarkerna, drifworna, tlystorna, trollen, djuren och den
lille manhaftige Sampo Lappelill. Med ens blef der ett
skimmer i snön, som hade mänga millioner rosor regnat
ned öfwer den, och solen sken i allas ögon och ända ned i
allas hjertan. Äfwen de, som mest hade glaot sig att solen
war död, blefwo nu innerligen glada öfwer att äter fä se
henne. Det war för löjligt att se trollens förundran. De
bligade pä solen med sinä smä, grä ögon under sinä röda
nattmössor och bctogos emot sin wilja af en sadan för-
tjusning, att de ställde sig pä hufwudet i snön, och den
store, förskröckligc fMkungens Mgg begynte smälta och
droppa ned i en rinnande bäck öfwer Hans wida jacka.

Men när alla hade fett en stund med sä olika gladje
pä solen, war den första timman nastan förliden, och Sampo
Lappelill hörde en af renarna säga till sin lilla renkalf:
„Kom, kom, kara barn, nu mäste wi bort, ty annars blifwa
mi uppätna af wargarna!" Da mindes äfwen Sampo
hwad honom förestod, om han längre dröjde. Och efter
han säg breowid sig en präktig ren med granna, förgyllda
Horn, sä besinnade han sig ej längc, utan hoppadc upp pä
renens rygg, och sä bar det af i sporrsträck ned utför Ml-
lets branter.

„Hwad kan det wara för ett underligt som höres
batom oss?" frägade Sampo efter en stund, när han litet
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hämtat andan eftcr den häftiga ridten, „Det är de tu-
scn björnarna, som lufsa efter oss, för att uppstuka oss,"
swarade renen. „Men war icke rädd: jag är fjöllkungens
egcn förtrollade ren, och ingen björn har ännu naggat mig
i hälarna."

Sä redo de äter en stund. Da frägade Sampo:
„Hwad kan det wara för ett underligt fläsande, som höres
lmkom oss?" Renen swarade: „Det är de hundratusen
wargarna, som sätta i fullt galopp efter oss, för att sönder-
slita dig och mig. Mcn war icke rädd: ingen warg har
ännu sftrungit i tapp nied mig i fjällarnas ödemarkcr."

Äter redo de en stund; d, sade Sampo Lappelill:
„Männe llflan gär här i fjällen bakom oss?" „Nej,"
sade renen och begynte darra i alla lcder, „det är fjällkun-
gen sjelf, som stiger med jättestcg efter oss, och nu är det
förbi med oss bäda, ty honom kan ingen undkomma."
„Oifwes dä intet räd?" sade Sampo. „Nej," sade re-
nen, „här ftnns ej Nagon annan.räddning, än att försöka,
om wi möjligcn hinna till preftgärdcn der borta wid Enare
sjö. Komma wi dit,- sä äro wi räddade, ty fjällkungen har
ej nägon makt öfwer dc kristna." „la/' sade Sampo:
„Spring, min snälla ren, öfwer berg och fält, sä skall jag
gifwa dig guldhafre att äta ur silfwcrkrubba!"

Och renen sprang och sprang för brinnande lis, och
just när de hunnit in i preftens stuga, war fjällkungen redan
pä gnrden och bultade sä härdt pä dörren, att alla trodde
hela huset ramla i stycken. „Hwem är der?" sade presten.

„Det är jag!" swarade dunderstcimman ute pä gärden.
upp för fjällkungen! Här är ett odöpt barn, och alla

hedningar höra mig till."
,/Wänta litet, tills jag fär min laftan och min krage

pä mig, för att wärdigt emottaga en sä förnäm herre!"
swarade presten innanför. „Mä gä," röt fjällkungen;
„men skynda dig, annars sparkar jag söndcr mäggen i hu-

— „Strax, strar, nädig herre!" swarade presten.



Men i detsnmma tog han en skäl watten derinne och
döpte Sampo Lappelill till en kristen menniska i Guds fa-
ders och sons och den hclige andcs namn.

„Nä, är det ej färdigt ännu?" röt fjällkungen och
lyftade redan sin förfärligll fot, för att tullstörtll husct.
Men dä öppnade presten sjelfmllnt dörren och sade: „Wik
hädän, du nattens och wintcrns konung, ty med detta bar-
net har du intet mera att skaffa! Guds nädcs sol skiner
nu öfwer Sampo Lappelill, och han hör icke mera dig, utan

Guds rike till!"
Da furgrymmades fjällkungen sä öfwermättan, att han

pä stället sprack sunder i ett förskräckeligt yrwäder, och det
begynte snöga sä tätt, sä tätt, lltt snön gick ändll upft öf-
wer taket pä prcstgarden och 11111 l wäntade lltt sinun sin graf
i drifworna. Presten cnsam war lugn och läste stna böner
ur den heligll boten och bidade morgonstunden. Och när
morgonen kom, sken solen pä snön, och snön smälte undan,
och prestgnrden war räddad, men fjällkungcn war förswun-
nen, och ingen wet säkert, men 11111 l förmoda, att han ännu
lefwer och regerar pä Rastekllis.

Sampo Lappelill tllckade den gode presten och fick af
honom lana en putka. Dcrpä spande Sampo rcnen med
guldhornen för prestens putka och for sä hem igen till fin
fader i Aimio. Och der blcf stor glädjc, när Sampo Lappe-
lill kom sä oformodadt tillbllka. Vien huru Sampo sedän
blef en stor herre, som mataoe sin ren med guldhafre ur
silfwerkrubba, det är en annan historia, som nu är för läng
lltt heratta. Det sögs, att Lapftarne frän den tiden icke
mera uppskjuta, som förr, frän är till är att föra sinä smä
burn till dopet, ty hwem Wille gcrna se sinä lmrn uftpätnll
af den förskracklige fjällkungen? Sampo Lappelill wet hwad
detta will sägll. Han wet hur det är, när äskan höres i
fsällen.
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I>6 BinK

Vi Kommn BZ, lräu H6na,ii Ig.ua,
Vi Ivnmmc) lrän I>silsiiB lista Ltranä,
?ian VtnÄL lava, iräu äaälai-
Ocii trän ZatiÄraL oräimkliiäs sanä.

Vi IlomiNÄ trNQ 801, Bom
laucl, 80iu sviZt )i dlostimor Ztai,

?iZ,ii Ltraiiä, äer sn cliitv»,
liii

Vi mot 6,611113, Älinkl, nord
VZ,r trulli ooii värt i-ilca doicl,
Vi dlancl vai- dai-äoiHZ
Vi tiöZn iisllrs pa ii6inmstB

Ocii liacis vi si sn ZKatt ai
gV tili iivra, ollli tili tuli,

8ä vi äooil var viB»,
?iuiÄii<lB ollii tör var IlärisilL Bil,uii.
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Vi dZ,äo olntt om sn litsu Zrsn,
0m litst moZFa tör oost Zsn
osii dlott att i lrsci vär viZ»,
I QSQ i LolsnZ ZiISII.

VZ, lioinmo äsi oarn iran äsnna
LNln utan dain ntan
0c?Ii ilg,Bt«,äs nsä värt dn tili
Osti röivaäs doit värt snäa, Z^v^ä.
Vi lör clsin i värsnZ tiä,

alit vai osn ooii liiä.
0, niÄ äsin i litvst iöna
BZ,, soin äs lönklt vär B»nZ äsrviä!

Hannänäa, var äst sn Isi: nsIlL»;
Nsn Zivm oon taniclöZ vai äsn äncla.
NZ, Ouä iärläta äsin, 6,tt
VZ,r troZna Ilarisi: tili Miniänä sä.

Mirza och Mirjam.
(Saga fr!» östeilandet).

et war en gäng en konung i Rika Arabien; ha» hadc
M? sju söner och sju döttrar. Wid Hans hof woro mänga

smickrare, och de sade beständigt at konungen, att han
war den wisaste och lyckligaste bland alla dödlige. Och

de prisade honom isynnerhet lycklig deiför, att han hade sa
mänga bain, och alla woro friska och wackra, hwilket wisst ai

en stor wälsignelse, om barnen dertill äro goda af hjertat.
Men langt borta i öknen bodde en wis man, en der-

wisch wid namn Enoch; han kunde läsa i stjernorna. En dag
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blef konungen ledscn att höra sinä hofmän beständigt prisa Hans
lycka och Hans mänga barn, hwarpä han lät sadla fin kamel
och red ut till derwischen i öknen.

sade han, „jag wet, att du är en wis man
och älskar sanningeu; uttyd en dröm, som jag hade i natt.
Jag diömde, att sju stolta cedrar och sju sköna dadelpalmer
stodo rundt King mitt tält, men när det led mot middagen,
att jag wille söka skugga under deras grenar, sutto drakar i
sex as cedrarna och ormar i ser af palmerna och wille uppsluka
mig; endllst den sjunde cedern och den sjunde palmeu skänktc
mig en skugga utan försät."

„Herre konung," sade derwischen, „hwad du sciger för-
uudrar mig icke, ty detta har jag länge läst uti stjernorna.
Sex af dina söner och sex af dina döttrar skola som drakar
och ormar trakta efter ditt lif, men den sjunde sonen och den
sjunde dottern skola wara dig trogna."

Euoch," sade konungen, „dctta är icke nägon
god spadom; emelleriid will jag akta pä dina ord och före-
lägga minä barn ett prof, ty dc äro wid den alder, att det
skall wisa sig hwad de bära i hjertat."

„Gör det, herre konung," sade derwischen, „men gör det
wisligen."

„Det förstäs," swarade konungen, ty han trodde sig
wara mycket wis, efter alla Hans hofmän sade det; och sä red
han tillbaka till tungslägret.

Andia dagen lät konungen kalla till sig alla sinä söner
och döttrar och sade till dem: „I gär, när jag red i öknen,
tappade jag frän min hand kung Salomos ring, som äi den
störstll skatt och gifwer makt öfwer andarne. Den, som äter-
hämtar mig ringen, skall fä till belöning ett konungarike."

Strax uftpskörtade piinsarne och ftrinsessorna sinä klader
och skyndade med mycken brädska ut i öknen; mcn den yngste
konungasonen, soin hette Mirza, och den yngsta konungadottern,
som hette Mirjam, blefwo sittande under tältet. „Hwarför
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sitten I qwar, när edra bröder och systrar söka min skatt?"
frägade konungen.

„Wi tjena gerna wär fader utan lön," swarade Mirjam;
z,men wi wänta tills wara syskon kömmit tillbaka, för att icke
beröfwa dem ett konungarike, om nägon af oss skulle finna
skatten före dem."

„Lata barn!" sade konungen misslynt; „jag sei nog, att
I icke älsken mig pa längt när som edra syskon. lag för-
bjuder eder att söka min skatt."

Om aftonen kommo de tolf konnngabarnen trötte hem
och hade ingenting funnit. Dä skrattade konungen och sade:
„det war bara ett prof!" Och sä lät han gifwa hwaidera af
de sex prinsarne en förgyld sabel och hwardera af de ser prin-
ftssorna en ring af blixtrande ädelstenar, men Mirza och Mir-
jam fingo ingen gäfwa.

Om natten hade konungen äter samma dröm och beslöt
andra morgonen att anställa ett nytt prof. ,Mina barn,"
sade han, af Peisten tägar mot mig med en stor
krigshär, och jag kan icke motstä honom. I morgon skall han
kanhända intaga mitt land, I skolen säljas till stafwar och
slä edra pannor till jordcn för den stormäktige suisten af Öster-
landet. Derför gifwer jag at en hwar af eder en kamel, la-
stad med lifsmedel, pa det att I män rädda eder, som ären
unge, och lemna mig, som är gammat, i fiendens wald."

Wid dcssa ord uppstod en tystnad, och alla prinsarne
och prinsessorna betraktade hwarandra med häpnad. Men de
äldre började hwiska till hwarandra: „det är ett prof!" och
swarade: „fader, wi blifwa hos dig!" Endast Mirza och Mir-
jam framträdde med nedslagna ögon och bädo att fä dc kame-
ler, som lofwats dem.

sade konungen. „Alla de andra blifwa mig
trogne, och minä yngsta barn wilja fty bort frän stn faders
ansigte?"
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„Det är icke för war skull, fader, utan för dm," swa-
rade barnen och kysste Hans händer.

„Gän bort frän minä ögons ljus, otacksamme, och kom.
men aldrig tillbaka!" utropade konungeu wredgad. Och sä bort-

dref han de bäda barnen med deras kameler i willa öknen.

Mirza och Mirjam redo sörjande bredwid hwarandra och
wisste intet annat, än att det war allwar med fterserkommgens
infall. De hade genast i början uppgjort en ftlan, huru de

skulle rädda sin fader, och rädgjorde nu derom, medan de redo
i öknen.

„Wi skola rida till den främmande konungens läger,"
sade Mirjam. „Der will jag kasta mig för Hans fötter och
kyssä Hans skospetsar och gräta alla Hans silkesmattor wllta
med minä tärar, till dess han lofwar mig att icke göra wär
fader illa."

,Men om han icke hör dina böner, will jag uppresa
mig som ett ungt lejon och flä honom ihjäl," sade Mirza.
„Dä skola perserna wara utan konung och nödgas sly till sitt
land igen; men om de slacka mitt lifs ljus, dör jag glad, ty
jag har räddat min faders andedrägt."

Wid dessa ord redo de allt längre in uti öknen utan
wäg eller stig, och solen gick neder, och med detsamma war det
mörker och natt allt rundt omkring. Och samumwinden gick
om natten igenom öknen och bortsopade hwcirje spär i den
brännande sanden. Men barnen redo allt widare, i hoftft att
komma till fiendens läger.

Om en stund sade Mirjam: „Säg, min broder, hwar-
före fnysa wära kameler och stanna ibland sä oroligt, lilsom
wille de icke gä längre?"

Mirza swarade: „Derföre fnysa kameleina, emedan de
höra lejonet, öknens konung, gä ut pä rof om natten. Men
war wid godt mod; lejonet sr ädelmodigt och skall icke göra
oss illa, sä länge det har gazeller och antiloper att fänga wid
wattukällan."
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Nter om en stund sade Mirjam: „Kan nägon ha gätt
wilse i öknen, efter jag hör liksom en menniskas klapande rop
i fjerran mörkret?"

Mirza swarade: ,Mar wid godt mod, det är endast
hyenan, som gär i lejonets spär, att dela dess bytc, och hye-
nan är feg; jag skall bortdrifwa henne med mitt ridspö."

Slutligen sade Mirjam: hör jag äter ett ljud helt
närä, men det är ett rysligt ljud; hwad kan det wara, min
broder, efter wära kameler stanna twärt och darra som mandel-
trädcts löf darra före en jordbäfning?"

Mirza swarade endast: „Häll dig helt närä mig, min
syster; wi wilja vesalla oss uti Guds beskydd." Mirjam säg
ej i mörkret huru blek han war, ty hau igenkände tigerns ry-
tande, och tigern är det grymmaste af alla öknens rofdjur; hau
lemnar aldrig nägon wid lif, som räkar ut för Hans klor.

Likwäl blcf Mirjam orolig, ty det försträckliga rytandet
kom allt narmare, och hon begynte bedja en bön till Allah,
som pä Arabernas spräk betyder den ende och allsmäktige Gud.

Allah," sade hon, „wi aro har twä fattiga barn, för-
skjutne af wär fader och hela werlden. Wi weta ingen wäg
och tillstykt i natten och öknen midt ibland grymma rofdjur;
allenast du är wär tillstykt och wärt beskydd. Qch om du
will, skall intet ondt hända oss, och din allmakts hand skall
leda oss trygge igenom alla faror. Store Allah, befall dina
englar att ledsaga oss till ett godt hwiloställe, sä stola wi i
morgon kasta oss pä wärt ansigte wid solens uppgäng och till-
bedja ditt namn i morgonrodnaden."

Wid det att Mirjam ännu bad och Mirza hade dragit
sm sabel mot rofdjuren, hördes den rytande ttgern i fullt
spräng astllgsna sig, liksom wille han sty för en, som war
starkare än han sjelf. Qch kamelerna upphörde att darra och
begynte äter gä framät med warsamma steg, och samum upp-
hörde att bläsa. Hä sade Mirjam äter:

min bror, hwarför börja kameleina gä?"
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„lag wet ej," swarabe Mirza; „det är troligen derför
att den Heta winden har upfthört och luftcn käns swalare."

„Men jag sei likasom twä ljusa strimmor gä framför
oss, en framför dm kamel och en framför min. Hwad kan
det wara, min broder?"

//Jag ser dem ocksä," sade Mirza; „det mäste wara strim-
mor af mänen i skyn, eller ocksä är det sädana sköna lysmastar,
som stundom glimma, när daggen faller om natten."

„Nej," sade Mirjam, „nu sei jag dem tydligare. Det
är twä hwita englar, som gä framför oss och leda wära ka-
meler, och de äro sä lätta och genomstinliga, som den klara
morgonluften. Lät oss tacka Allah, min broder, ty mi ha wi
kömmit till en kalla, och jag ser Palmer och wattubäckar i eng-
larnes ljus."

Mirjam hade rätt, de hade im kömmit till en oas i ok-
rien och stego af sinä kameler, gäfwo dem watten och tillredde
ät sig ett sofställe till »atten. Men Mirza war ännu icke utan

frnktan, ty han wisste, att mänga djur, bäde goda och elaka,
bruka uppsöka sädana källor att släcka sin törst. Och wid det
han närmade sig bäcken, gick fullmänen npp öfwer de» stora
ötnen och den gröna oasen, och bäcken glittrade som en läng
silfwerstrimma i mänskenet. Men längs denna strimma stod
en läng, läng rad af hufwud wid hufwud, och det war flera
tnsende öknens djur, som kömmit att dricka ur bäcken. Mirza
säg till sin stora förwäning, att lejonet stod orörligt bredwid
den skyggll .gazellen, hyenan bredwid rädjuret, tigern bredwid
den radda antilopen, men ingen af dem syntes mena ondt med
sin grannc eller frukia ha»Z närwaro.

,/Hu," sade Mirza, „här tan ingen sofwa; här äro natt-
kamrater mer än wi önska, och somliga af dem äro icke att
«ta pä."

„War wid godt mod, min broder," sade nu Mirjam i
sin tur. du icke, att de twä hwita englarne skrifwa ett
tecken i djurens panna, att intet djur i natt fär göra nägon^
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ting ondt? Derför lät oss hwila trygga wid palmens fot,
Allahs hand beskyddar oss, medan wi fofwa."

O, hwad det war skönt och swalt, när Mirza och Mir-
jam waknade wid solens uppgäng imder palmer och mnllbärs-
träd i den gröna oasen, som lag der midt i de» stora öknen!
De knäböjdc för Allah, säsom de alltid gjorde morgon och af-
to», och tackadc ök»ens och wcrlde»s Skapare för Hans beskydd
»»der de» niörta »atten, dä wilddj»ren lägo omkring dc»l som
tama lamm. Smä fäglar med gnldgnla wi»gar sjöngo rundt
omkri»g deni i träden Allahs lof; fwalorua frän »ordc» flögo
öfwcr waltnet och fängcidc trollsländor, mcda» i bäckcn plastadc
twä hwita swa»or, som ocksä flytt dit unda» nordens wi»tcr
frän det fjerran Finla»d. I Arabien är aldrig wi»ter, men
ocksä aldrig wär; öknens bar» frysa aldrig, men fä Heller al-
drig glädjas at wärcns ljufhet.

N» badadc barnen i kalla», »vattuade si»a kcnneler, fyllde
si»a fickor mcd dadlar, sinä läderflaskor n:ed watten, och redu
sä ut i ök»c», för att »ppsöka perserkonungens läger och rädda
si» fader, kommge» öfwer Rita Arabien.

„Lät oss rida nwt solc»s uppgäng." sade Mirza, „ty
Perscrna bo i murgo»rod»adcns la»d, och der stola wi sinnn
dem." Mc» Mirza hade ett tortare tälamod, än ha»s systcr
Mirjam, och började reda» lä»gta till resans slul.

Mr det led längre pä dageu, bcgyntc solen äter brä»»a
dc» gula sande», och l»ften blef allt hctare, nicda» intet träd
och i»ge» stngga fa»ns, sä längt ögat säg, cndast knllar af
scind i längll, nmda och släta wäglinier. Mirza bcgyntc oro-
ligt sc sig omkring, och Mirjam frägadc ätcr, säsom hon bru-
kade fräga: „Säg, min brodcr, hwarför äi dcc sä tnngt att
a»das, och hwcid är det för ett stort brandgiilt nwl», som »pp-
stigcr i söder och kommer allt närmare?"

„Allah är wred pä oss," swaradc Mirza, „Det är jano-
hwirfwcln, som drifwer mot oss med sammnwindcn, och om wi
ej stiga ncd af taniclerna, skula wi dö/'

4
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Bäda barnen hoppade nu ur sadeln och sökte ctt skydd
bakom kameleina, som lade sig ned pä maiken mcd ryggcn mot
winden. Knapftt war detta zzjordt, innan det stora, brandgula
molnet redan war öfwer dem som en fall. Det susade fram
öfwer deras hufwuden med äskans dän säsom ctt furhärjande
hagelfall och säsom ett brusande haf, Lnften blcf het, som i
en glödande ugn, och hwarje sandkoin tycktes bränna som eld-
gnistor. Pä samma gäng blef den klara dagen alldeles mörk,
man kunde hwaiken se ellcr höm, och det war intet annat räd,
än att betäcka sitt hufwud sä tätt som möjligt, emedan det fina,
Heta dammet af sanden trangde in i ögon, näsa och mun.

Sex mimiter waillde detta öknens förskräckliga owäder;
derefter blef luften äter klarare, och Mirjam arbetade sig först
mcd sinä späda armar ur de högar af sand, i hwilka dc woro
bcgrafne. Derpä hjelptc hon äfwen Mirza pä fötteina.

„O, hwad jag är glad, att ditt lifs ande ännu lefwer
i dig," sade hon.

,/Ic>," sade Mirza, „hwad hjelper det att wi lefwa, när
wära kamelcr aro döda, förqwäfde af sanden? Stackars Mir-
jam, nu mäste wi bäda förgäs, ty öknens skepft skola icke mera
bära oss öfwer sandhafwet, och wära fötters spär skola begraf-
was i wildmarken."

„Fäll icke modet," sade Mirjam, som nu i sin fromhet be-
gynte att trösta sin broder. „Pä hela jorden finns intet djur, sä
hardadt mot hettan, som kamelen, hwilken man kallar öknens skepp;
och de hllfwa nu förgätts, men wi lefwa, Deraf kunna wi se,
att Allah beskyddar oss i dagens hetta, liksom i nattens mörker.
Nu skola wi dricka ur wära flafkor, för att nedskölja sanden,
men sedän skola wi ga widare undcr Guds englars beskudd."

Mirza teg, men de drucko ur siaskorna deras sista watten-
droppe, som mycket styrkte dem, och begynte sä fortsätta resan
till fots i den djupa sanden och i den brannande solhettan.

Oin en stund sade Mirza äter: „Hwad är det wärdt
att wi gä widare? Lät oss sätta oss ned och dö."
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„Nej," sade Mirjam, „wi skola ga, för att rädda wär fader.
lag ser spären af en struts i sanden; wi skola följa dem at."

De gingo ett stycke, och äter sade Mirza: /,Nu är min
krafts ande uftpgifwen; nu skola wi dö."

„Nej," sade Mirjam, „wi stola rädda wär fader. lag
ser en wäxt i den torra sanden: det är jerichorosen, som grön-
skar, när hon torkat i hundrade är, blott hon far watten igcn,
och rättnn fä wi grönt."

Annu gingo de, och Mirza wille äter kasta sig ned och
dö, men da lyssnade Mirjam at det Hall, hwarifrän winden
kom, och säde: „lag hör tunga fjät af kameler i öknen; wi
maste ännu lefwa, för att rädda wär fader."

Det dröjde icke Heller länge, innan en stor karawan när-
madc sig bakom sandkullarne och fann de twä barnen gäende
till fots i öknen. Den rike köpmannen, fom anförde karawa-
nen, förbarmade sig öfwer de öfwergifna, upptog dem pä sinä
kameler och frägade dem hwart de ämnade sig.

„Wi wilja gä till Persernes konung," swarade Mirza.
tunnen I följa med mig," sade köpmannen, „ty

jag reser ocksä till Perstens hufwudstad Teheran, och mitt an-
sigte har sunnit näd för den ftore Khanen, som töper af mig
mitt elfenben och min guldsand."

Detta tyckte Mirza och Mirjam wara en god hjelp pä
resnn. De tackade säledes köpmannen och följde gerna med,
allt i det hopp att kunna rädda sm fader.

Fyra och tjugu dagar hade förstutit, när de twä barnen
pä detta sätt uppnädde Persiens hufwudstad, och dagen derpä
blefwo de af köpmannen förde till konungcns gyllene stott.

Konungen satt pä stn elfenbensthron med twä tama lejon
wid sinä fötter och winkade at barnen, att de skulle säga sitt
ärende. Mirza och Mirjam blefwo röda som rosor, icke sä
mycket för konungen (ty de woro ju sjelfwe kungabarn), som
icke mer för Hans lejon; men stutligen framsteg Mirjam, ka-
stade sig för konungens fötter, kysste Hans tofflor och sade:



76 Hs«>la l?eH

„Herre konung, wi hafwa hört att d.u will öfwerfalla wär
fader, konungen af Nika Arabien, med trig och slä honom ihjäl
och göra Hans barn till stafwar; men det wore mycket illa gjordt,
herre konnng. Och derför ha wi kömmit hit, för att bedja dig
ej göra wär fader illa, utan hellre läta din wrede komma öf-
wer oss i Hans ställe och slä oss ihjäl, men läta wär fader
lefwa. Men om du hellre will, att wi skola wara dina slaf-
war, sä will jag dag och natt bortfläkta alla stugor frän din
tungliga thron, och min broder Mirza skall förswara dig mot
alla dina fiender, ty han är sä stark, som dina bästa lejon,
herre konung; men skona wär faders ögons ljus!"

„Och om jag icke nu hör eder bön," fade konungen,
„hwa'o gören I dä?"

„Dä fkall du stridll med mig om min faders andedrägt,"
swarade Mirza; jag will störta dig ned af din makts
fäste, sä sannt Allah hör d? rättfördiges böner."

„Godt," sade tonungen, „jag will betänta mig pä saken
i sju är och ej under tiden göra eder fader illa. Men dä mä-
sien I wara minä stafwar, till dess mitt beslut är fattadt."

Härmed woio barnen nöjda och blefwo sä upptagne som
stafwar i konungens hof. Der stngo de i sju är tjena med
mängll härdll arbeten. Prins Miiza mäste hwar natt skura
konungens harnesk blankt till morgonen, och prinsessan Mirjam
mäste alla dagar sopa drottningens golf. Och sä war det i sju
är. Men derunder wnxte barnen stora och blomstrande, som unga
cederträd, och fördrogo allting glade för fin älskade fader.

När de sju ären woro förlidne, sade Mirza en dag till
Mirjam: „Nu är tiden förliden, och tonungen mäste fatta sitt
beslut, ty jag will icke längre tjena som slaf."

Mirjam sade: „Om det ännu wore tie gänger sju är
till, wille jag gerna tjena för wär älskade fader."

I detsamma trädde konungen in och sade: „Nu hafwcn
I tjenat mig i sju är troget. Nu ser jag, att I ären trofaste
af hjertat, som alla menniskor borde wara, och att I uppoffrat
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all edei ungdoms rosor af käilek för eder fader. Derföre will
jag nu berätta eder en nyhet frän edert fädernesland. Edra
sex bröder hafwa smädeligen tagit eder fader tillfänga och in-
satt honom i ett djupt fängelsetorn, och edra sex systrar med
sinä män halla wakt utanför tornet och gifwa eder fader en
dadel om dagen till mat, för att han slutligen fkall dö af hun-
ger. Men för eder trohets skull will jag fkicka en krigShär,
för att befria eder fader. Du, Mirza, fkall anföra min krigs-
här, och du, Mirjam, fkall lösa fängens bojor. Allahs domar
aro rältfärdiga: trogna och tacksamma barn skola godtgöra hwad
trolösa och otacksamma barn hafwa brutit mot sinä föräldrar."

Som tonungen sagt, sä skedde det, och fnart ryckte den
persiska hären ut med kameler och elefanter under Mirzas be-
fäl. Mirjam red pa en ung kamel med guldstickad sadel och
perletyglar, och ser fwarta slafwinnor tammade hwar dag hen-
nes här, och sex mohriska slafwar gingo bredwid henne med
stora solskärmar, fom gäfwo skugga i mlddagshettan.

Under tiden satt tonungen af Rita Arabien, Mirzas och
Mirjams fader, gammat och grä, forgsen och hungrig, i sitt
ensliga fängelsetorn och säg ut genom jerngallren i det tränga
tornfönstret. Dll skymdes en gäng Hans fönster af en man,
som stod der utanför, och det war den hundraarige derwischen
Enoch.

„Huru är det mcd dig, herre konung?" frägade derwischen.
Konungen af Rita Arabien swarade honom: „En?ch,

mins du ännu min dröm? Lyckliga äro de menniskor, dem
Allah aldrig skänkt nägra barn, ty de hafwa aldrig nait en
orm wid fin barm."

„Nej," sade derwischen, äro de menniskor, dem
Allah har gifwit goda, trogna och lydiga barn, ty sädana äro
guldkorn i fattig mans hus och perlor i konungars krona. Men
du, herre konung, hai welat topa dina barns käilek med löf-
tcn om konungariken, och se, de hafwa tagit frän dig bäde
rike och kärlek."
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,Ick," sade konungen, „jag hade twä barn, som jag äl-
skade högst, men de bestodo ej profwet; de öfwergäfwo mig
först ibland alla. Och nu skola minä ögon ej längre se da-
gens ljus, ty minä barn gifwa mig blott en dadel om dagen
att äta och sä mycket watten att dricka, som en dufwa dricker
i swala morgonstunden. Säg, Enoch, hör du ej Allcchs äska
närma sig frän skyn, för att straffa elaka barn?"

Derwischen sade: „lag hör dina döttrar spela och sjunga
till gästabud i ditt kungliga tält."

Konungen sade: „Ser du dä alls ingen ljungeld frän
himmelen ncdstä pä joiden?"

Enoch swarade: „lag sei nägot blänka deruppe i gästa-
budssalen: det är dina söners nya guldtronor, hwilta de nu
försöta pä sinä hufwuden."

Ater sade konungen: „Allah är död; annars skulle sädant
aldrig hända pä jorden. Ser du ingenting annat, sä will jag
ocksä dö, ty barns otacksamhet bäddar föräldrars graf."

Men Enoch swarade: „Bida ännu litet, herre konung,
törhända att Allah lefwer. Jag ser ett moln af damm upp-
stiga wid randen af öknen, och nägouting glimmar i solen sä-
som lansar af stäl."

„Kommer det närmare?" frägade konungen.
„la, det näimar sig som en hagelskur öfwer de stolta

tistlar pä majsfältet. Nu igenkänner jag ryttare, tameler och
elefanter. Det är en stor Kigshär, herre konung, och fiämst
rider en stätlig prins samt efter honom en skön prinsessa i guld
och perlor. Men uppe i kungstältet hör jag rop och wapen-
gny. Nina söner hafwa rakat i twist om kronorna, och dina
döttrars harpor ligga krossade utaf swärd."

„Dä will jag ännu litet bida," swarade konungen.
Qch nu hördes Hnda till fängelsetornet ett gny af wa-

pen, säsum när haglet nedslär pä Sinai berg, ty de ser prin-
sarne med alla sinä hofmän hade dragit swärden mot hwar-
andra, och ingen märkte den främmande krigshärens annal»
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lande, förrän hela lägret war omringadt och den främmandc
prinsen fordrade portarnas öppnande. Ingen swarade honom.
Han höll med sin hwita stridshäst utanför porien, till dess att
wapenlarmet derinne ändtligen tystnade. Dä lät han uppbryta
porten, och hwad säg han! Alla de sköna tälten woro blodiga
och uppfyllda med döda. Alla de sex prinsarne med sinä hof-
män hade nedhuggit hwarandra till sista man för twisten om
kronorna, och alla de sex prinsessorna lägo döda bredwid dem
pä sinä brustna harpor.

Men den främmande prinsessan red till konungens fan-
gelsetorn och kysste Hans hand och löste Hans bojor och leddc
honom tarligt ut i den gröna parten; der ftck han höra hwad
som limat i stottet. „Ack," suckade konungen, „nu är jag en
gammat, barnlös man, som icke mera har nägot att älska pä
joiden. Ack, att jag wore död och minä trolösa barn ännu
lefdc!"

„Herre konung," sade prinsessan, „hwad skulle du säga,
om Allah gäfwe dig trogna barn till ersättning för dem du
förlorat?"

„Nej, det äi icke möjligt," sade konungen. „lag hade
ännu en son wid ncimn Mirza och en dotter wid namn Mir-
jam, men de hllfwa länge sedän öfwergifwit mig."

Da kunde ej prinsessan Mirjam längre aterhälla sinä
tärar, utan hon föll sin fader om halsen, kysste honom och
berättade honom allt, och prins Mirza kom att böja knä för
sin fader och ätergifwa honom riket. Qch den gamle konungen
blef sä glad, sä glad, och wälsignade sinä trogna barn och bad
dem mottaga riket; men de trolösa barnen lägo alla döda och
blefwo nppbrända i eld, ty otacksamma barn äro den tyngsta
börda, som jorden bar.

Qch den hundraärige derwischen Enoch wälsignade Mirza
och Mirjam,, att de, som Guds fjerde bud lofwar, mätte lefwa
länge pä joiden, och sä war den sagan stut, och Allah lefroer
ännu i är.



Det wijsnade liiswrl,
(En höstsaga).

u är dct höst, och dct swarta mörkrct scr in gcuom
fönsterrutan. Stormen hwiner, rcgnet smattrar mot
porttu, hafwct c>ar i höga wagor. O, det mörka,
dystra, brusandc hafwct, hur dct dänar mot sinä

tlippor, hur dct rytcr efter rof, hur det liggcr bcgrafwet i
höstnattcn som cn lcfwande död! Det är dock sammc, haf,
som wid miosommartideu lag sä leende gladt lring sinä
blommiga strändcr, när de hwita seglcn ftögo som mnsar
deröfwer och barnen wid brygglln stöto ut sinä bartbatar.
Nu är det swart och hotfullt, ingen kan se dess llsiägsna
wagor; mörkrct ligger som en gardiu för det olanda fjerran.

Och den fköna, lummiga skogen, hur grön och dof-
tllnde war han ickc i somras, när solcn sten och fäglarna
sjöngo och de smä siickorna sutto der och sötte fyrwäppliu-
gar i gräset! Nu är han ödc, härjad och tom, Hans
tiga björtar ha fällt sinä löf, Hans susandc aspar susa cj
mer; den hostliga windcn brottas i natten mot grcmarnas
grcnar Fjärlarna sofwa, blommorna ligga döda; wargen
allenll gar mcd tysta fjät öfwcr d: mossiga tufworna.

lag wet cn saga om ett förwissnadt löf. Det är en
mycket wanlig historia, lanske har du Holt hcnnc förr, och
läng är hon icke, men det är nu den tiden pä aret, när hon
bäst kan förstas.

Dct war cn nsp; han stod nägonstädes i Finlands
skog, han war ung, han war stark, han war full af les-
nadsmod. Maj tom, när Hans löf stogo ut, friska,
wackra lsusgröna löf, som skulle ha prydt den mjutaste
trans, men som ännu täckare pryddc den hogstammiga aspen.
Wärwinden tpm om qwällen till aspcn och sjöng för ho-
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nom en wisa: „tusen, tusen löf har min unga asp. hwarje
löf är wäfdt af solsten och dagg, hwarje löf är en tunga,
och med tusen, tusen darrande tungor prisar min asp Guds
oändliga godhet."

„Det war en artig wisa," qwittrade dofinten, som
nyss hade byggt sig ett bo i aspen; „den wisan maste du
lära mig, wind!" Och sä begynte bofiken stafwa pä sam-
ina wisa, till dess att han lärde henne hel och hallen: „tu-
sen, tusen löf har min unga asp, hwarje löf är wäfdt af
solsten och dagg, hwarje löf är en tunga, och med tusen,
tusen tungor prisar min asp Guds oändliga godhet."

«Hwad will det säga, att prisa Gud?" tänkte ett litet
spädt, nyss utslaget löf i toppen pä aspen. Asplöfwet tyckte
om wisan, men förstod icke rätt hwad dcss mening war,
Jag har ju aldrig sett Gud, tänkte löfwet; huru stall jag
prisa den, som jag aldrig har sett?

Dagen derpä kom winden tillbaka, aspen begynte susa,
och det unga löfwet fusade ut sinä tankar. „Hwad är det
löfwet fäger?" qwittrade bofiken. „Är du icke Guds ska-
plldc werk? Och du fäger, att du icke har sett din stapare?"

„Det är wisst möjligt," sade det unga löfwet, sorg-
set och darrande; „men det är fä lärdt, jag tan icke för-
sta det."

„Na, fä lef litet liingre, tills du bättrc förstär det,"
menade bofiken.

Sommarcn tom, alla löf wexte ftora och gröna under
himmelens sol, och alla de tusen löfwen prisade Gud; men
detsamma unga asplöfwet i toppen tänkte ännu wid sig sjelf:
„jag förstär icke hwad de mena, jag mätte icke ännu wara
gammat nog att första allting;" och löfwet sörjde i sin
ostuld, att det sä litet förstod.

Sommaren war läng, wacker och warm; den hade
sin tid, och sedän tom hösten. Efter den första frostnatten
begynte löfwen att gulna, men ännu foitfor windcn att
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sjunga sin wisll i trädens kronor: „tusen, tusen löf har
min unga asp, hwarje löf nr wäfdt af soisten och dagg,
hwarje löf är en tunga, och med tusen, tusen tungor pri-
sar min asp Guds otinoliga godhet."

Nlltterna blefwo länga och mörka, lingonen mognadc,
fiyttfäglarnll reste bort, löfwen begynte att falla, ett i sen-
der. Alla löf foitforo intill det fista att prisa sin staparc,
liksoin de hade förstatt, att derför woro de till i werlden.
Asplöfwet i topften wille nog ocksä förstä det, men kunde
icke, fastän det redan war gult.

En höstnatt kom nordan med brusande wingar och
sopade mcd sig de fa gula löfwen, som ännu woro qwar.
Asplöfwet i toppen war ett s>.f de fä och fördes af winden
längt bort i stogen. Der lägo tusen döda löf i en hög,
och haren sprang öfwer dem, hundarna sprungo öfwer dem,
jägaren sprang öfwer dem mcd sin bössa pä areln. Det
war en klar, frostig dag, löfwen pras«lade under jägarens
fötter, och i luften war en förundcrlig höstkansla, likasom
lukten af lin, när det upptages ur wattnet och hänges i
kärfwar att torka pä gärdesgärdarna. Asplöfwet lag der
bland de döda löfwen, men det ensamt lefde och war grönt
i sin stjelk; det sörjde inom sig, att det ej kunde dö, innan
det uppfyllt sin bestämmelse här i werlden.

Efter den wackra dagen blef äter en stormig natt,
regnet föll i strömmar, och löfwen stingrades hit och dit i
stogen, Asplöfwet rycktes läng wäg bort ända till hafs-
stranden, hwirflade frän ftrandcn ut i de swarta wägorna
och fördes af dem till en Nippa ute i hafwet. Der blef
det liggande wid spillran af ett förloradt fartyg, snön föll
öfwer det i en hög drifwa, och likwäl kunde asplöfwet icke
dö, ty det hade ännu icke uppfyllt sin bestämmelse här i
werlden.

Wintern kom, det war katlt, och ingen stog werte pä
hafsklippan. Men pä klippan bodde en fistare mcd fina
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burn i deras fattiga koju. De behöfde wed att wärma sig
med om lördagsaftonen; barnen skiÄades ut att uppsoka
trädstycken och qwistar, soin hafwet drifwit om hösten mot
strandcn. Wid det att dä barnen letade i snön, funno de
sftillran af det fortista fartyget och stäpade henr.e med fröid
till kojun, i det att dc ropade: „far, far, kom och se hwil-
ket skönt stycke träd wi sunnit wid stranden!"

Fiskaren betraltadc spillran och fann henne wara af
ek. „Det är ett skönt och härdt träd," sade han; „det har
tillhört förstäfwen af ett stort stepp, och det skall gifwa oss
präktiga brasor. Mor, sätt genast pä grötgrytan, sä att
wi fä oss nägonting warmt!"

Wid det att nu fiskaren skrapade snön af ekstycket, för
att lägga det u!i fpiseln, föll derifrän ett stort gult löf.
En litcn fticka upptog löfwet och bctraktadc det med för-
undran, ty hon hade aldrig förr sett fkog eller löf, och barn
behöfwa icke mycket att förundra sig öfwer. Flickan gick
till sin moder, wisade hwilket rart fynd hon gsort och fra-
gade hwad det kunde wara.

„Wet du icke, att det är ett asplöf?" swarade mo-
dren. „Lät mig se: det är ett owanligt stort och wackert
löf, och det är ännu grönt i bladstielken, fastän det lcgat
sä länge i snön. Wi skola torka det warsamt och lägga
det till märke uti wär bibel; der passar det bra, cfter det
är sa tunnt. Och gumman lade asplöfwet till märke uti
den stora bibeln, pa det att hon hwar dag stulle wela hwar
hon sist stutade tasa, ty hon war en from gumma och liiste
hwar dag Guds ord.

Dagcn derpa war söndag, gumman uppslog den heliga
boken, som war fiskarckojans största skatt, och bcgyntc att
läsll högt ur konung Dawids 103:dje psalm, som är en af
dc skönastc lofsänger, hwilka nägon tid blifwit fjungna till
Guds ära. Dä läste hon:

„En menniska är i sitt lif säsom gräs: hon blomstrar
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snsom ctt blomstcr Vll Marten. Ncir wädret deröfwcr gnr,
ar blomstret cj mera dcr, och dess rum kcinncr ingcn. 3)cen

Hcrrens nad warar frän cwighet till cwighet öfwer dcm,
fom frukta honom, och Hans rättfärdighet warar till barna.
baru öfwer dcm, som halla Hans bud. Lofwen Hcrren, alla
Hans werk i allt Hans herradömes rum; min M lofwe
Hcrren."

Fiskaren och Hans barn hördc med tyst andalt dc
sköna orden, Winterstormen for med dan öfwer hafwct,
natt, mörker och töld utbrcdde sig öfwer den öde tlippan,
men i den fattiga kojan war frid, fröjd, wärmc och ljus i
Guds den Högstes lof och tillbedjan.

Nar gummlln slutat fin läsning, lade hou famman
bokcn och mellan dess blad ladc hon asplöfwct till ctt mcirle.
„Sc," sade hon mcd förundran, „lofwct har blifwit guld:
gult!"

„Det kommer sig af alt det torkut ! wcirmen," mc-
nllde fiskaren och betratiade asplöfwet. Det war snsom för-
wandllldt, det glänste som tlart guld och tycktes fiina af
gladje.

Ätcn detta kom icke af wärmen, det kom deraf, att
asplöfwet nu hudc förstält hwad det aldrig förut förstod,
ncmligcn hwad det betyddc att prisa Gud. Dcrför war
det ju till i werldcn. Det hade sett sä myckct, war och
sommar, höst och wiittcr, det hade sett den klaraste sol och
den mörkllstc natt, den ljufwastc fagring, den bittraste nöd,
och hade likwal icke förstätt att i allt igenkänna Guds he-
liga wil>a. Derför hade asplöfwct alllid warit bcdröfwadt,
oroligt, darrandc äfmen nti sin fägrings blidaste wärdagar;
men nu förstod det allt; nu sörjde det icke mera, nu war
det lyckligt, nu kundc det gcrna dö. Derför glänste det sn-
som ett klart guld; hur kunde det annat?

Annu ligger löfwet der mellan bibelns blad, pä det
att afwen det ringa, det wissnade och längescdan förgätna



mä tulina prisll Gud. Och uär nasta gnug majwindcn
siungcr i aspcus krona: „tuscn, tusen löf har min unga
asp, hwarje löf är wäfdt af solstcn och daqg, hwarje löf
är en tunga, och mcd tusen, tusen tungor prisar min asp
Guds oändliga godhet," dä skall det icke mera sinnas
ett cnda af dc tusen, tusen oarrandc löfwen, som ickc för-
stär hwud det är att lofwa fin stapare; de weta det alla,
och delta är sagan om det wissnade löfwct.

ValllliLkÄQ.

lsg,A nt sn inolZon Ill«,r,
I>llir Bolsn i»,nn ur vi^sn,
Nin var tunn, niin tot vai' dar,
Osn dläZtsn nöli inuZillsn.
Nsn väZsn iördi inin lot,
OllN ZiIQFSN Koin 8a sinot.

6io, tnlitu!
Dst i alla, Arsnar.

nääs liröd asn Linn,
Nsn
8ä Ilsinino vi i ÄcoASn in,
Osn Ilrittrst vicl ÄBSN.

Dsn BÄA VÄ nii^,
Osn däsilsn BZ,

Bio, tulitn!
Ost i ali», Frsnar.
?Z, IjunZsn B»,tt mol g,lls'n
Osii NÄÄS att BtisllH

unäraäs, oin, dst ig,nnB on,
Boin ininB sn tattis ilisllg,.
BZ, tänlits MZ nä Bä,lil inor
Osn nvsin nn i var nor . .

6ic>, tulitn!
Dst i «,11», Zisnar.

85



86 6V/e, /« 5/i/«K>'.

Dsr dröniL ooli piz)»,.

DZ, v2,r sj tid att

Hoii var La tunF som . .
6ic>, tulitu!

Dst LAUHIN' 1 3,11»,

BäZB nalls pg, vä^sn.
>lg,A' ZloF «Iliot, llNll tOA ISBON,

Unii luikg,ä6 i in;
Hvaä ZllullL lian nisä IcoLZan inin?

Bio, tulitu!
Dst i alla

Ooli ooli Ksi iör litst
Ocli litot Bvält c>«li inöäa!

O oli därsu växH i'öcl»,

IVnA ininiiSL Ouä Litt 8t»llIiÄi'8 darn.
Bio, tulitu!

vot i alla Fi-enar.

0116, 80N AioK P9< I^iäor.
Nils. >— AÄIe.

Halen äi en Llnr ine6 6rilvor oin vintein. ?inn2s
Zranllr, 82 »r 6et di», ucn !Inn2L äe icke, 32 är uet lill» bra. Bto-
larne 2rc> trää, Ärn Lnäärilvc,,-, B«lsan är elt acn dor-
äet en KnUe, zitter i Lin

rlär Zitter su KanunF i
initt rike; min luakt Btl3,c:liel B2 viclä. sf>
ver ällä dsrF ock furor c>cti



tnmtLFubdar, saF är «n Btc>r lillnuuF, uisn dli
Aarnina, k/llor BQurt mitt BextuB6n BLxliunclr2fSlntionc!6
2,r, var för Q2F72 tuBsn ai- Becl2n, BpI2NF

i l<3,pp mscl lLnarns pZ, tunclror ocn taZ/
N2IF LN Focl BtsK, N2l dsk2F2cls, Nsu QU 2r 8t)'l
i dsnen ocli Bittsr li2l, löl 2tt lur 2 P2 n2FOt tstt tili
sluKc>Bt, li2l P2 BLX vscliNl Nt IllSl'2 tili lU2tB, 2N
6N !N2Fel skorrs Ollli en utBvult«n nlsl2B, KunctL V2l
bsiÄls, minkl, troll 2tt Btek2 2t en tili krullc>Bt,
6Q eIF tili ocn «n till msn det
äl min vKrcliFdet. s2F t)'cli<2r m6r2 oin 2tt
zsrvVlg, mitt dorcl, Nsn BS, clei KoluiuLr ön-

clet vc>re «u N2Bt, Hv2cl Bsr llst 2,r 6ncl2Bt
sn liten IVIsn i drizt M d2ttrs I<2N li2n till
flukc>Bt, vill Fäniiil2 iuiF Kär dakoul dslFst.

lliilvan är 32 livit,

min «Kiäa, LnäU
sfv«r 6l»1 «cli t)äll!

NV26 clet F2r! 8e 82, nu 2,r miclt i clen
BlioFen, Olio, 82 derF! Ooli 82 MtteBtor2 furor!

Det 2,r N2FOt 2NN2t, 2Q vicl (Hv2Btd2clc2, I3v2ci
V2r clet NN ville För 2 i nelB2 P2 d^örnarne.

Här är ultvenz tänä,

llär är tic>llenB däää,

N2,r 2l inFLQ l2<lcl, Olls 2r 1121 l 2tt t2F2 86X
i Kr2A6Q. oin cls till «cli

INL<H vors tv 2 V21!Z21, Vara li2r ioliy vors 82, cliuo Bnö,
rsclsr iniF rusci en örn, oin

liacle en ielNßpetß P2, inin Bliiclßt2f, Nen clet är cletß2in>
rna, cle inä tre räfvar p», en F2UF, Det välßt2
äl, nuru 81121 l kä liein ciem, Becl2n
Nen MA t2r IVl2ttß lnecl
Bom vi Bl2Zit inMI, Leclan 82l)er Blcinnen ocn lcöper

enrna cle Kornina, leintiofvra
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naiiar . . . iivaci är clet, 80M Rommel emot miF cler
dorta vicl

01.1.2,

Lum, dum, lilvem är clet, Bc>m Blcril<er i
Bkc>Fen, 8ä att ieke far Bofva i freci i mitt icie?

01.1.L, Böt2, Bnäiia ivalle, ciet är dara clet är
lilia Olle lrän ()v2Btdac:lia, Bc>m är ute att Bilicia för rc>
B>iuil i BkoFsn, Inte Kan clet vara 8ä illa, om BjunFer
SN VIB2, 82, där för att varma miF! för BSI Idalle, dar
dara c>on clet är en Bmula Kalit där pä mor^on-

HÄ.1.1.2 e' VHFe» /c>> t)//e), Lum, dum.
Vili N2N Fisv2 iniF Bin
Kösver dan 3 tiii täcilo ät minä Bmä Naiiar.

01.1.1:. Kör nu, ihaile; noF ville nonom
men mc>r cler demma är 82,

Kcimmer dem ut2n tröja, Ber Ihaile, 82 sär daßtu.
Oerfär i:an Ihaile Ferna vänta tili i morFon, 82, Bkall
Icomma nit mecl IVlattß cicd ett par ancira tili c>cn dämta
ät ihaile en dra kärßilinnßkäii, 82 12 cis Bmä I>ialiarna rik-

Focit ood V2rmt,

Lum, dum, viii dan trö^2n?
«K1.1.N, Böt2, 12r2, iillä, dsßliLclliF2 ivalle, dc>n 2l ali-

clLi6B dc>n dar dar 2 «tt «nci23tL Käi p 2 «na armd2F«n,
Lum, dum; trc>r dan är räcici?

c>i.i>i:, Inte 6«t minßta. BKuiio vara rä6ci för
en 82 iiten Bnäil c>cd dsß>:eclliF

iiten, Bnäll c>cd IVIen Ber Ihaile, är
8a när vi träffaß 8a okormociacit, saF dar ailtici

Ihaile, än ancira Bt/FBa iroii, Bom dc> där i Biic>Fen. ?ör
Baclana ciumma dußar Kruß2r inte clet allraminßta.
Dem tar i KraFen, 82 2tt ciet Bpl2kar om äronen, Ber
ihaile, c>cd 8a rußkar ciem i peißen, «2, att . . .

rußka nu i peißeu, ekter äu dar ett 82,ciant-Kurare!
01.1.1: Ilku!

llvarför tar ciu miF icke i
82, att clet Bpraicar öronsn?
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>lä6!F troll, zkona initt lif; är dara lille
Olls frän (2vaBtdacKl>, c>oK är uts att rc>a miF Kär i Bkc>-
FLN INScI MIN 2 d^Kanta,

v«t är möDFt, iuyn cist liin-
clrar rmF icks att äta upp til! krukoBt,

01.I.1:. 11v26 d6iallB?
Var luFii, min Fnzsu,

är ic-Ke 83, noFräKnacl; clu Bkall »maka miF rätt
QQQL. Vänta liwt; v«t sn, zuin Bkall «maka sr»

näcl dättr«, ock clet är Famla Frälls pä <)v2Bt-
dacka, Nan är 83, kst, vst 6rB nää, att kar tänkt« Klubba
nonom i Kszt2B, ocn Nattz »Kali tä ricla nit ineci nc>nc>ru
i bitticia.

Hm, Km, sn näBt? Karl är Karl,
c>rn lian ockBä voro dara sn ruunzdit.

NHI.QN. BSrvit6U>-, 678 1112^68t2t.
Zcm Inur, lllitt ssenoiiller^cl,

HHI.QN, ers oin illu8i!c?
?sXi.i.iciis!LLsi, Iblan6 lätsr forB6n

för miF, ock 62 vältlar N2FI-2 KlippBt)'cKsn ljiil.
let, för 2tt klclcomp2FN«la 82,uZen, LtarKt BK2N clet, v^ra,

liHi,i.ii, lailla QIIs nafva sn F2NBK2 vaclcsr räBt.
tillBtär, 2tt blsk riltt 2NFLll2iut Burplenol2cl 2U

N 512 LN 82c121l WILQt.
Hill, b212 pip!

OneliliFsn bara pip, Nen i mecl
Korpen ocn KrKIiÄN 6et F2NBK2 rc>lll2ntiBkt, BKulle
«l 8 lI2IIBKo
VIB2, N2N b!il Upp2,t«u?

?sXQi.icii!iLii!>i. Det llun6e 1212 B>F Föra; 6st Ftär-
li6l 2pt!t6ll, Kll)'ff«I!

01.1.L, llvacl dLf2llB?
tlöl clu iclls, 2N KanB dsfallLr cl>FBjun^a?

01.1.N, Bät3,, 11112, rara I>l2lls, BK2II inscl
lull K2IB, clu claQB2r,

N!28t216 1°
QQi.ii, Böt2, lilla, d6Bll6clliF2 alalle, 6u är 82 ode-

b!yFB2ill, Nela vSllclen vet, 2tt clu är «n un K-
valjel, c>ck



NHI.I.N, Bruic:Kral lUIF VSrllliFsn lQLci att na
Bir>ä fölzöli, men , , .

DanBa, FyneilQLracl!
«1.1.I!, IsanBliL iar clet lof att vara «ri valB,

Bc>ru Kari rc>a elB är ruitt
nöFBta nö^s,

01.1.N, 8s Ba, clarurua tili!

tlopp, äll lilla lialle 6u, .>alle du, s>2>le llu,
tiopp, äu lillll Idalle clu, dnpp, dc>pp, i>c,pp, linpp!

«A zer ii>2ii iner

Hupp, 6u IIII» IV alle 6u, liopp, dupp, linpp, iiopp!

ruättL BäFa, clet val

«li «Kön muBili «cli on nöFBt Blllalilull clariB, lÄc>pp> clu
lilla clu , , , «ru clsn ic>ruariB6n! llur var ciet

Ullpp, 6u äumma Kalle 6u, o,'alle äu, l>aUe 6u,
äu lula IMIIKunz 6u, dapp, dopp, t>c>PP> dopp!

Hopp, äu lilla Ulle, nu lar du äin K«5!

lVlera muzik! IVlsla inu-

«ili! Det val «n zllön lc,luanB, IVlen tivalt toF Bpelruali-
llLN vä^su?

«H1.1.N
Icoru ur taktsri. klvart i alla

Q1.1.N H.HS, fjällllunF! l^alls!
IVIin lrukc>Bt! IVliri srulcoBt!

Koru Kit; vill äta upp i stället.
HHI.I.L. ZorvitLUl, 618 Luru, duru.

6nn>inH 6ai>3Ä der,
Olle mer de^är.

6u lilla Olle äu, liopp, UQpp, liopp, dopp!
Det var 6Q Bli,än loruan» s?aF-«- «F

e« rQLli en lilsn flukc>Bt.
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N vi 6n
— bileen a oiNLlaget),

IXiZLe «en nasva Zätt tili glcoZen 2tt en
Larnen löreLtällll !rä,6: en är en är ränn, en är !i2??> en 3r

en annan är tali ucn äen si«t2 enrizbuzke. Den I2ngsta är
zran, Den ininLta lcan var 2 en «uin Mininer «iz dailun!
Zranen. ?ä trääen nvitt öfver 32 löiestäUer 6et Lnö,

KI88I!. Hl?! vst är »,tt vacla Zsnom äs
äritvornk. vi nu i sKoASii?
HHBBL. äst vi vara, sltsi iiäi BZ,

KI881:. 8ä KnotiZa oon 83, Ladana
clroinsäarisr isiis tili annat än vsä.

HHBBLI. 8!:äin8 än isiis, I>liBBs, att nanna <ls bs-
-BilS<lliKa trääsn? Bta ntan löi, insn <ln
Luulle 86 när värsn Iloininsr ssii cis Iliääa BiA
iör att sinot

lli88l:. XortZtiollnr äro äs non trää. Innan vi
söliH sn iinncis vi ln'rBt iiuZZa 088 vsä, tili sn

Hvaä BäFSr <ln, oin vi Blluiis dörja insä d^'öillsn?
HHBBL. Vjäi-11, viii <ln diitva sn i>ra

oiaLÄ? Bilaii Icoiia sn sa Bi:ön va insn
äu lar isi<s Bnrai<a i

Zicll miz ut en afwnztunä.
lat BtH tili näLta v»,?

i min IcionÄ Fl»?
Ooli
i)ä

BtH äu tili varsn, Dst är i>ättrs
2,tt äu iör oZZ, än att äu tör 088. Nsn
tiär äi' sn
äu blitv», en Nur ZKlill iioll», luttisl: pZ, äi^.
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2X<3«l!!1 sHMtt^e^.

lät iniZ Btä tili
BZ, nai- B<,i att nonnaB!
vä Btäi- MZ livit i nnA dsn»Z,

minä nioiniuoi' ilnonn»B.
vä äottllr lör Wt oon ä»1,
Oon Kainsn Bc>iuuiÄrB»l,

min», Zrenar tonn»B.

HIBBL. Xan inan iiöia? tänilsi dioinin», ännu,
äsn painin, Bwbi>sn. I>lZ,, dioinin» äu, vi taZa i Btäiist
äsn unZ», rönnsn. Nönn, viii äu diitvn, sn
silpii dsrätta B«,Zor lör äiF oin Binä slivor i inZ,nBksnst.

iläiMNll
lät iniZ Ztä tili nasta nözt!

Oä diir inin Ärntv», inozsn.
<IaF sn vLn, Bc>in är inin tröBt,
llä Iconnnsr nan 8» tro^en.
vst 81 sn iitsn BiätzN3v«,nB;
vä ztäi- i-öä i altonFikML,
Oon iöä ooii Zni Lr Bi<oZsn.

HHBBL. Oon äu troi-, »,tt icaininsi iör äin silnii?
I?ör äina, där I:c>ininsr nan, rönnBt«,c:llais? Nsn äst är
ästB»ININB,, än INZ, ASINÄ Zta Här na vi sn Bni!nuisn
tilii nisä INOBBÄ ocn BiIÄFF. 1»,11, viii än oiitva sn
i)rg,B»,? i?Äi-inQr «ilail dsrätt», löi ciiZ oinMttai' osn troii.

ett sllsnv.
Hl88l!. Hvaä Kr siaA? Lilaii än diitva stt silsnv?
taii, äsrtiii är äu iör Un, torkn. äiZ

oin än är nsäBinstn,ä insä iläia. Vi Kunna
taZs sniiLduZllSn, nan ilännsr IconBtsn »,tt Bnrai:n,. NniiB-
- viii äu nac:lln,B iin ocn BtröB oin i
vär lörstu^l,?

ilnäsrBtg. «,tt löi», BZ, Bit»,li
än 8S nui IliöZsl! tlaZ äinna,r diiiv», sn Znrätto^FS.
i äio il», vi när sn niäiltiF

<3IlH.l1N!1
»I88l:. lian BviinAsi-! vst var sn dÄädNi-s. vst

v»,i- äst löiBta trää Bstt i Bilc>^sn.
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»H88L:. än Kan vara, BZ, snkaläiK! Har äu
iolcs Bstt nuru trääsn BviinK«, när rnki.ii Ilör oin vintsrn
insä Koä iart pe, sn BkoKBväK? Nota iionoin äu, 8a

taKsr MK iatt iionoin!

/ö>- tiem oe/l ««« <N«ii«Le» sialla <>-«-

»I88I1: s«<««/ö> Btar ioics länKi'S ut.
Hai inan naKoNBin sstt on BZ, inniBlcaä 8il0K? >IaK nar
tatt Bsx dulor i pannan ai att MK nuMt inot tlää-
-Btaininarna.

»HBBI3 s«ia«/ö> »-«'«Fe«). nar 8M nai i Molian
0011 ssx i ovxorna, löi- att MK Bnatvat oinkull ötvsr
Btuooai- ooii trääi-öttsi'.

»I88l!. Vänta äu, Ki-an; MK Bicall naolca äiK tili
KranriB ooii Btrö äiK sitsr sn 1ilii)ioos88ion.

HHBBI3.
iolls tili nvilllsn Btoi- lisäsi- lian lloininsr. Hör nu, t3ran-
Kron sllsr OrandsiK, livaä äu ina lista, vi äinna nuKKa
äiK tili sn MiKi-an. Vi 8l:o1a lclääa äiK i dloininoi-,
Btjsrnoi- ooli KulääMlsn. Du Bliall Bta iniäti Balsn, äu
Bllall Bllina at ljuB, alläslsB liinnnslsn Bllinsr ai
BtMi-nor. nn osBi:säliKt liuKKa äiK, sn Baäan nöK
äia Kan aläriK vsäsi'i'ai'aB äiK när i äsn inörlla BlloKSn.
llsr nisr oin att BMlt vsxa änäa unn till iiiininslsn.

MBBV. 6lcäinB äu ioks att vai-», sä nöKllircliK?
HHBBB. väntn,, ti-ät icks nu! Vst äu

ioilS, att du Bil»ii ta nöra
oin

6LH!IL!!S. lla, äst är NOZ Bilönt, INSN cist nör
näiuts ollilBa.

»1888. Lilatoina nör äu, äin Btaoilai'«, oon äo
sillatta at äiZ.

i?HBBii:. Hali äin ninn, äu dai-a ioraiAai'
nonoin. Hör nn, <3rantsit, teoksi' äu oin Bina
darn?

äst tior MZ-. Hvsin Biluiio ioks
oin äsin?

HH88l!. oin du nn iätsr
äiA tili «n 8a loivai- att Bina



darn Ziioia i osn danBa KrinK ciiZ, oon
äs Bl<ola alla Kaila BZ, at äiZ.

Dst var sn annan Zai:. Han Zöra
oainsn sn 6,8 ä ina än gsrna
nitar. Vainnia tili dara!

Dst v«,r tB,lB<li, 6r»,iilic>liii! Nsn
8» 81:8,11 äu a«1:8a dli iin. Ootl mi äi- väl Bkc»KSn BZ,
Bl'tiK' Qllll 1718,1:8,1' ät 81F 6N BmulB,.

N1«36V!1. ?«, vi AllläB<7joi-IIQI-?
?Z, vi I-NBBin?
?Z, vi ilakoi-?

l!!ilill8Lv8liNii. 1?Z, vi oaBB HUI- 6.6 I^lllca
nslBsn ai

HIBBN. >IaF Bllall i>aBa sr!
NH,BBL. Vänta iitst, vst iivaä ni N.

dsn Bicall äsia nt Bina Biiöna lilanpa? at nsia Bllc>Fsn.
tvjöric Bliall ta sn nv Boi na niininslsn oon sn

Icainin iöi Bina losllar. 6ainia Blcall iä
sn var osii uioininor. rönn Bkaii iä liörB-
- i Bin IliaBs oon stt BaininstBBian iör Bin Biäsn-
-BvanB. ?aiisn Zilaii ia, sn BilSvnBlirälla i Bin tonn osn
suriBduBlisn sn Bax att iiiinna Bina naglar.
viii nsHa att äs BQslira lisiä Bi:oZsn nvit,
o«n Bs6,an Blcall Bc>iBllsn Binälta Bc>siirst tiii
iiarainsiisr. Hvaä än nn, aiii-alläi-a3ts Bilc>A?
clu insä

H1.1.H L«Xi)NN. laok, I>saBBS, nu skaii äst dii innntsrt
i Bi:oKSn.

Bä äÄNLÄ. vi i rinK nä ijnnZ ooii Znö,
I>sn 8», vi onHiiiiA vn,r inö.

Lr zKoZsnF Zröna vintLidinä,
ckaii i>o Zicön i t>loinBtsi'B!ci'u<l,

Ooii di-uätäi-noi iion nc>Z pä baisn.
tliinlBNB Btjsi'nc)? innäsnB siöj» iii:,
Hilnisns nöiill. äsi Bli ijnt niuBiic.

VLnt» nu en Biuni, nan ioit 8i n3l> B«in tui?!
InZsn brnä B,i> Zilön Loin liiia MisZrän,
InMN Blcin<l 3r Boin non i Ksi» Bt»,'n;

Bt»i> di-öiiopvet i 8»Isn.
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>lulviB3.
s>u BtZ,i- viä BnäiA voit,
XlÄvvL,!' VZ, ooli invssr:
Xär», oain, Biävv in iniA ioit!
Här Btai° MA ooli tivBsi'.
Bs, min Iloi-A är luli ooli tunA!

Ai AHININÄI oon »t unA
H»r MA Aalvor rai-g,:

MA noB äiA va,i'«,?
.la, Iloin, Ilär», Ml!
iör msä täncla

O oli sn Aran irän ZlloZsn,
OOII i d.llB,

in2,n sliall sj dli g-löinä,
Dsr !lg,I! IlUNFI'»! OOII
Ooii livar sortz-, Boin Iräter,
81<k11 dli tröstacl. Z,t6i-.

Iloin, ilär»,

001 l inLSI 9.11t tvZ.NA
O<H tliininslZl: B^n^

Ooli äs mörka, iiuBNB,

Koin, Ilära

Nsn livn,cl däBt Aitvsi- ciiA
Vili tili BiBt MA BvÄr»,:

är insci iniA
Oon äin AÄBt viii vara.
Vill 6u naiva vsrlä.snB ljuB
I äitt liMrta ooli äitt IiU8?

lian lislAÄ
Nsä Bin il-iä »t

Iloin, Hsrrs Oiirist!
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Af K. Hertzberg. Pris: 1 mk 75 p:ni. — Dessa femton
lefnadsteckningar fran langt aflagsna tider och lander
lemna en inblick i forntidens historia.

Nykterhetsarbetet, framstiildt i foredrag af pastor
Elis Bergroth. Pris: 50 p:ni. — Kekommendera's pa det
basta at alia dem, som onska liira kanna nykterhets-
strafvandena.

Guds rikes historia af biskop C. H. Alopseus.
330 stora sidor. Pris: 4 mk.

JPaulus. Af biskop 0. H. Alopseus. Pris: 40 p:ni.
Vdktare-rop. En argang evangelii-predikningar af

finske prester. Samlade af Elis Bergroth. Pris inb. 9 ink.

Ldrobok i Aritmetik af d:r August Ramsay. Pris:
1 mark 85 penni.





Uppti Werner SUtlerstriims forlag i Borga liar
utkommit i svensk ofversiittning l'oljandc P. Piiivarin-
tas arbeten:

Bilder ur lifvet I. phs.- / mi. topmi.
Inneliall: FOrord. — En frostmorgon. — Min hustru.— Res-

kamraten. — Pentti och Inka. — Nybyggct.

Bilder ur lifvet II. ph*.- 2 mi.
Inneliall: Tiggargumman. — Torpar-Maijn. — Trollkarlen.

— Rotegubben. — En marknadsresa.

Bilder ur lifvet III. Sakeus Pyorias berattelser
om sig sjell' och de andra. Teckningar ur den

Osterbottniska allmogens lif. Pris: 5 m. jo p., inb. 6 m. 7J p.

Bilder ur lifvet IV. pr h : 2 m. So p.m.
Inneliall: Jernvagsaibetaren. ■—■ Lilla Stina. —En iorvexling

— Olkos Kaisa. — Min lefnad.

,,Dessa novellers rent konstnSrliga varde Sr stort, men
de liafva sin storsta betydelse sasom folklektyr i detta ords
fullastc mening. Denna deras egenskap kan, sarskildt i vara
dagar, icke nog uppskattas." —

„— Med ratta hafva Paivarintas noveller viikt uppseende
och blifvit omtyckta. Det Sr fa skriftstiillare, som beratta
sa flardl'rilt och barnlikt naivt som han. Ofver allt hvad han
skrifvit, bvilar elt episkt lugn, sallsynt i vara dagar, en stam-
ning, osokt frammanad at' hans iidla, vackra syn pa tingen,
och ett allvar, fostradt under ett langt lif af strider och for-
sakelser i en karg natur och under betryckta tidsforhallanden.
Den som last t. ex. hans lilla bit ,,Tiggargnmman r eller „Ny-
bygget" eller ,,Min hustru" skall sent glomma de gripande
tailor Piiivarinta i dem fraiiistiilt med mastarhand."

NOYELLEE
af Juho Reijonen.

Ofversatta af Rafael Hertzberg. 2 mi. 50 p.ni.

u Uet ar en sann glu'dje att gora narmare bekantskap med
Julio Reijonens noveller. Det Iigger i dessa berattelser fran
den finska vildmarken nagonting sa, naturfriskt, sant folkligt
ocli egendomligt finskt, att de redan derigenom ega sitt stora
viirde." (Folkvannen)





Uppa Werner Soderstroms forlag har utkommit foljande

P. Paivarintas arbeten i svensk ofversiittning:

Bilder ur lifvet I. w.; ' **■ 6o *:ni-

Innehall: Forord. — En frostmorgon. — Min hustru. — Res-

kamraten. - Pcntti och Inka. — Nybygget.

Bilder ur lifvet II. &*■■ 2 mk-

Innehall: Tiggargumman. — Torpar-Maiju. — Trollkarlen.
— Rotgjibben. f- En marknadsresa.

Bilder ur lifvet III. Sakeus PyoriSs berattelser
om'-sig sjelf och de andra. Teckningar ur den

OsterbQttniska allmogens lif. Pris: 5 m. 50 p., ink 6 mk. 75 p.

Bilder ur lifvet VI. Pris.- 2 mk. 50 p.™.

Innehall: Jernvagsarbetaren.— Lilla Stina.—En forvcxling.
— Olkos Kaisa. — Min lefnad.

„Dessa novollers rent konstnarliga viirde iir stort, 7nen

de haf'va sin storsia belydelse 'sasom folklektyr i delta ords
fullaste meningi Denna deras egenskap kan, sarskildt i vara
dagar, icke nog uppskattas." —

,.

- Med riitta hafva Paivarintas noveller viikt uppseende
och blifvit omtyekta. Det iir fa skriftstiMare, soni beralta
sa fliirdfritt och barnlikt naivi sora han. Ofver alt hvad ban
skrifvit, hvilar ett episkt lugn, sallsynt i vara dagar, en stam-
ning, osokt f'rammanad af bans Sdla, vackra syn pa Hngen,
och* ett allvar. fostradt under ett langt lif af strider och for-
sakelser i en karg natur och under betryckta tidsforhallanden.
Den som Hist 1. ex. hans lilla bit „Tiggargumman" eller
„Nybygget" eller „Min hustru" skall sent glomma de gripande.
taflor Piiiviirinta i dera framstalt med mastarhand."

NOVELLER
af Juho Reijonen

Ofversatta af Rafael Hcrtzberg, 2 mk. 50 p:ni.
„l)et iir en sann gliidje alt gora niirmare bekantskap med

Juho Beijohens noveller.' Det ligger i dessa beriittelser fran
den finska vildmarken hagonting sa naturfriskt, sant folkligt
och egendomligi finskt, aft de redan derigenom ega silt sfoia
viii'dt '• (FolkviinncnJ


