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Förord tili de äldre.

De berättelser, hvilka här framträda i bokform,
tillegnas vara ungdomar mellan 10—16 år. De hafva
första gången sett dagen i den i Helsingfors utkommande
ungdomstidningen »Nya Trollsländan» och uppträda för
öfrigt utan alla anspråk, väre sig på helgjutenhet ellen
komplicerade intriger.

Det är naturligt, att uti berättelser, hvilka utkommit
periodiskt, ofta med långa mellantider, skola insmyga
sig brister och luckor, hvilka det värit förf. omöjligt
att sedän ‘ helt och hållet utjämna. Också afser jag
endast att gifva de unga en roande läsning, på samma

gång soin en hvardagsbild af skolbarnen i vår tid.

Helsingfors i Oktober 1892

Toini Topelius.





FAM ILJ EN HIM M ELSTJ ÄH NAS HESA

TILL HALIEN.





niistä vecka resa vi tili Italien, mamma, sade
patron Himmelstjärna tili sin fru med mycket be-

stämd min. Du och jag, Angelika, Kasimir, Max och
lilla Eufrosyne. Det kan göra barnen godt att kornina
litet ut, det är så bildande. Ladugården på Saviniemi
får bekosta resan. Se nu tili, att vi bli i ordning: rutiga
reskläder skola vi alla ha, det ser så engelskt ut. Adjö
med dig, jag går nu att beställa hytter på »Döbeln».

Denna nyhet exploderade soin en bomb bland fru
Himmelstjärnas alla syltburkar och salladskålar. Hon
satt just i kökskammaren en värin eftermiddag i Sep-
tember, sysselsatt med att binda oxblåsa öfver burkarna,
så sylten ej skulle mögla.

Du min milde, så brådtom hon fick! Hon måste
ju ännu tinga husvakt för vintern, säga upp tjänste-
folket, ackordera ut blommorna, vända upp och ned
på möblerna, skaffa resplagg åt hela sällskapet, göra
afskedsvisiter och ... Ja värst var det med tvätten, den
kunde hon ej hinna få struken. Men i nödfall ville
hon stoppa ett strykjärn med i kappsäcken, eller kanske
två, så kunde Angelika hjälpa henne att stryka under
uppehållen på värdshusen,



10 FAMILJEN HIMMELSTJÄKNAS HESA TILL ITALIEN.

Underrättelsen om resan gjorde ett utomordentligt
intryck i barnkammaren. Systcr Angelika stannade sy-
maskinen ooh flög sin mor om haisen. Kasimir och
Max, i dagligt tai Kasse och Masse, upphäfde indianlika
tjut af tillfredsställelse, och lilla Eufrosyne, som ej visste
orsaken tili hela denna uppståndelse, instämde likvidi i
kvartetten så godt hon kunde.

Hvad Italien var för ett ställe, det visste endast
Angelika, som på kartan sett att det liknade en stöfvel.
För Kasse och Masse betydde det precis detsamma, om
de reste tili Sibirien, Madagaskar eller Italien, blott de
sluppo skolan och fingo se skallerormar, indianer och
eldsprutande bärg. Och lilla Eufrosyne, hon trodde
det vara detsamma, som att sitta i mammas fanin och
»ro, ro tili skären, plocka åt barnen bären».

Nåväl, •—• pappa Himmelstjärna bestyrde om res-
pass, respänningar och reslektyr, samt en stor röd
Btedeker tili vägvisare. Mamma packade kappsäckarna,
sex tili antalet, stoppade in bland annat, två strykjärn,
5 dockor, pappas bläckhorn, Angelikas skridskor och
sin egen skunkskinnsmuff. Nog blefvo kappsäckarna
snart fylda. Angelika linierade en dagbok åt sig själf
och köpte Gullivers resor tili lektyr åt Kasse och Masse.
Och åt lilla Eufrosyne köpte hon tjugo sockergryns-
strutar att utminuteras i små portioner, som ett homöo-
pathiskt läkemedel mot sysslolöshet och snålsjuka.

De rutiga plaggen kommo hem och befunnos högst
fashiönabiä. Alit var färdigt, och en lugn septembernatt
embarkerade hela stjärriehären på ängbåten »Döbeln»,
som väl aldrig intagit en så lysandc last.

Kätten var lugn och stilla, barnen sofvo, och Kasse
hörde i sömnen propellern säga: »ja, mc ä’ ni här, ja,
mc ä’ ni här, ja, mc ä‘ ni här ..,»
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Och Masse tyckte precis, att den högst förvånad
tillade: tänk nti!. .. tänk nu!... tänk nu! ... tänk nti!. . .

Inga vidare äfventyr inträffade under resan tili
Stockholm, än att lilla Eufrosyne en gång trillade ned-
för kajuttrappan och att Kasse offrade sin nya hatt åt
gäddorna i Ålands haf.

Efter två dagars färd, under hvilken ingen behöft
anlita Ulrik, landstego vara vänner, väl bibehållna, vid
Stockholms skeppsbro, där tullsnokar, bärare, droskor,
poliser och annat folk vimlade som myror kring sin
stack. Tullen sökte ifrigt genom de sex kappsäckarna,
men lät barnens godtapåsar gå oantastade. Pappa ropade
an en vagn, och så satte sig sällskapet i rörelse tili ett

hotell vid Drottninggatan.
Under vägen anmärkte Masse, att hän tyckte män-

niskorna här talade alldeles som på teatern. *

Ja, sade Kasse de härstamma kanske från
någon aktör i forntiden.

I hotellet, där man inkvarterade sig i två Stora
rum, gjorde de små Himmelstjärnorna allehanda upp-
täckter. Man kunde trolla fram den ena mamselln efter
den andra genom att trycka på en knapp i väggen.
Man kunde se hela Drottninggatan uppåt och nedåt i
en reflexionsspegel vid ena fönstret; man kunde draga
nycklarna ur byrålådorna och få tagel tili hästsvansar
ur schaggsoffan. Lefve friheten, tänkte pappa, när Masse
i strumpfötterna jagade en hund genom korridoren.

Mamma och Angelika skullc nu börja stryka, ty
hälften af lilla Eufrosynes förkläden, Masses skjortor
och pappas löskragar voro ostrukna, utom ett halft

* I Finland är man van att höra det svenska uttalet nastan
uteslulande från scenen.
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dussin af mammas morgonmössor. Kasse fick trycka
på knappen, och in koni en af de granna mamsellerna,
som såg sur ut, då hon hörde att de ville ha eld i
kakelugnen. Efter mycket besvär voro strykloden ändt-
ligen heta. Mamma och Angelika inrättade åt sig ett
strykbord af en sängbotten och två stolar, och alla
barnen stodo omkring dem och sågo på. Plötsligt väcktes
pappa, som hade somnat på soffan med en näsduk öfver
ansiktet, af ett rysligt skrik. I ifvern att hjälpa tili,
hade Masse stoppat sinä tassar så närä strykjärnet, att

det fräste af ondska och gick öfver alla hans fem fingrar.
När pappa rusade upp, såg lian Masse, gråtande af
smärta, dansa omkring på ett ben, medan Angelika i
häpenheten laide strykjärnet och brände ett hål på den
lina mattan.

Ja, nu var det ett skönt spektakel! Alla barnen
gräto. Masses hand var skinande röd och pappa fick
betala 30 kronor för mattan.

När man ändtligen lugnat sig och stackars Masse
blifvit omplåstrad och hugnad med konfekt, begaf sig
familjen Himmelstjärna tili Nationalmuseum. Masse och
Kasse, hvilka hade förväxlat orden museum och menageri,
trodde att de här skulle få se en hop vilda djur i burar
och blefvo mycket snopna af att endast linna förunder-
liga gamla klädesplagg, kyller, gevär och uppstoppade
hästar. Det hjälpte inte, att pappa förklarade, att de
hade tillhört Gustaf II Adolf, Karl XII och drottning
Kristina, gossarna voro i alla fall besvikna.

Angelika grät en liten vers, då hon såg Gustaf II
Adolfs häst och bjöd i hemlighet en krona åt vakt-
mästarn, blott hon skulle få taga ett enda tagelstrå från
hästens svans att skicka hem i bref tili sin bästa vän.
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För Masse och Kasse var hela denna färd ytterst tåla-
modspröfvande, ty pappa berättade för dem ur historien
vid hvarje steg.

Då man sett och beundrat nog, bjöd pappa de sinä
på middag. Det var ett nöje, som Masse och Kasse
begrepo sig på. Dc tänkte genast på gräddmunkar och
hallonsylt, tårtor, kräm och bakelser. Bastantare rätter
brydde de sig ej om.

Aldrig bar jag vetat, att Moses värit i Sverige,
undrade Masse, då de foro förbi Mosebacke.

Inte jag häller, instämde Kasse, men pappa
sade ju att vi skola vara utrikes för att bilda oss.

Vid middagen fick man både kycklingsstek och
gräddmunkar, pastejer och annat godt, Alit aflopp lyck-
ligt, utom att lilla Hufrosyne fick soppan i vrdngstrupen
och sprutade upp en stråle buljong på inammas gröna
sidenklädning, alldeles som en liten hvalfisk. Masse
fick ett laxben i haisen, blef bultad i ryggen af Angelika,
och skyllde" på sin sjuka hand, att lian icke kunnat
ordentligt bena sin‘fisk.

Följande morgon bar det af på järnväg tili Malmö.
Hvad för slag? ropade pappa förskräckt. ■— Tio

kronors öfvervikt? Tunga? Äro våra kappsäckar så
tunga? Hvad bar du då packat i dem, mamma lilla?

Ingenting annat, än hvad vi behöfva, • svarade
stackars mamma. Jag kan inte vara utan muff, då
vi skola dröja hela vintern i Italien. Angelika åker så
gärna skridsko, och strykloden måste vi taga med oss
för tvättens skull.

Nu ha de kostat mig fyrtio kronor, våndades
pappa och betalade.
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Det gick med svindlande fart på järnvägen. Barnen
kände stor frestelse att beständigt hänga ut genom
vaggongfönstren, men blefvo alltid tillbakaryckta af den
påpassliga Angelika,.soin,läste »Stora vida världen» med
ena ögat och såg efter gossarna med det andra, Hon
längtade grufligt att komina ombord på ångbåten mellan
Malmö och Köpenhamn, för att i ro få skrifva i sin
dagbok. Men ack och ve! Östersjön var vid ett vresigt
lynne och det gungade alldeles fasligt.

Masse och Kasse lågo ibland under bordet, ibland
under soffan eller i trapporna och endast säilän i sinä
bäddar. Angelika försökte flera gånger bära ett glas
vatten tili sin mamma och spilde hvarje gång ut det
öfver olika föremål. Än i en gammal frus öppna res-
väska, än i famnen på en läsande frökenj än öfver jung-
fruns kaffcbricka. Pappa bad mamma att binda fast
honom vid soffkarmen, men insåg först när det var för
scnt, att hän icke kun dc göra henne samma tjänst. Lilla
Eufrosyne, som trodde någonting rysligt var på färdc,
gallskrek hela tiden, för att åtminstone icke hafva på
sitt samvete att hon förhållit sig tyst, då en olycka
inträffat.

När familjen Himmelstjärna landsteg i Köpenhamn,
voro alla dess medlemmar bleka och medtagna. I syn-
nerhet hade det djupt gripit Kasse och Masse, att de
ingenting kunnat äta på en hei dag, fastän de tydligt
kärit lukten af biffstek.

Nå, nu var allt godt och väl. Man tog in i ett
präktigt hotell vid Kongens Nytorv och gjorde sig i ord-
ning att bese Köpenhamn. Strax efter middagen satte
man sig i en omnibus och for tili Tivoli. I barnens
tycke var detta ett förtrolladt land. Där funnos elefanter
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och varma tårtor, musik och apor, fyrvärkeri, karusell
och en hei mängd människor.

Först se vi oss omkring, föreslog pappa
och sedän roa vi oss.

Hän och mamma gingo förut. (Lilla Eufrosyne
hade blifvit lämnad hemma på liotellet.) Sedän kommo
gossarna och Angelika, som var strålande glad: hon
hade i Köpenhamn fått det första brefvet från sin bästa
van, som lofvat skrifva en gång i veckan under hela
utrikesresan.

En herre tittar på Angelika, upplyste Masse.
Kätten såg också på kungen, • filosoferade

Kasse.
Angelika såg sig om, och då lion miirkte, att en

främmande herre värkligen betraktade hehne, blef hon röd.
Om forladelse, sade den främmande och lyftade

på hatten. De har en lille Orin på Deres Kjole.
Hän säger någonting om en omi, hviskade

Kasse uppskrämd.
En orm? upprepade Angelika darrande. Hon

var grufligt rädd för ormar. En orm ? Hvar fins den ?

Tillader De? sade främlingen och bortryckte
med en lätt rörelse på sin kryckkäpp någonting från
den blå sidenrosetten på Angelikas ärm.

Detta var för mycket för Angelika. Med ett högt
rop rusade hon fram tili föräldrarna, hållande händerna
för ansiktet.

Hjälp, hjälp! En orm har bitit mig! Jag liar
en orm på mig någonstädes. Så förskräckligt! Ack,
ack att vi skulle komina hit!

Det var bara en liten maski • skrek Masse,
som koni efter i fullt galopp. Den främmande herra



16 FAMILJEN HIMMELSTJÄRNAS RESA TILL ITALIEN.

narrades. Jag såg, att det var en mask, när lian kastade
den på marken.

Hän var kanske en ficktjuf, sade pappa för-
tretad. Man blir ofta bestulen här i Tivoli.

Har du kvar din klocka? sporde mamma
bekymrad? Och medaljongen? Och guldkeden kring
haisen?

Angelika kände snyftande efter om hon var bestulen,
men allt var i sin ordning, och man kunde nu lugnt gå
vidare. Men hvar var Kasse? Hvart hade Kasse gått?

Man gick tillbaka, man ropade, sökte och letade.
Förgäfves. Ingen Kasse, inte så mycket som skymten
af hans örsnibbar! Kasse var försvunnen. Mamma och
Angelika hamnade med Masse i en paviljong, medan
pappa gick att telegrafera och telcfonera åt alla hali och
kanter efter det förlorade fåret.

Emellertid spatserade Kasse trankilt vidare åt mot-
satt hali. Hän hade i första ögonblicket känt sig hapen,
då lian i trängseln blef skild från de sinä, men lian
lugnade sig strax. Hade lian ickc blifvit skild från alla
sinä kamrater på en majfest i Kajsaniemi, och ändå
liinat lyckligt hein? Alltid måtte man då reda sig i
Tivoli. Det skulle tvärtom blifva muntert att en gång
röra sig fritt omkring på egen hand.

Kasse skramladc förnöjd med några blanka slantar,
hvilka lian tagit ur sin sparbössa därhemma och anslagit
tili »nöjen» under utrikesresan. Hän njöt en stund af
ett positivs ljufva toner och skrattade med full hals åt
ett herrskap, soin gjorde en kullerbytta på rutsehbanan.
Och där... se där, minsann var det icke en elefant!
Den ena efter den andra klättrade upp på stegen, som
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föraren höll, och satte sig i soffan som var anbragt
på djurets rygg. Och så bar det af, gravitetiskt och
långsamt.

Tjusad drogs Kasse allt närmare. Se, det vore något
att heratta för pojkarna under kvarten! Hän måste
bestämdt passa på tillfället och få sig en god elefantridt.

Ett, tn, tre befann hän sig jämte en tjock herre
och två små gossar uppe på elefantryggen, Föraren
sade: ■—• var luin rolig, min Hile Dreng, hvarför Kasse
trodde, att hän uppmanades att ha roligt, men tillika
kände sig stött öfver att blifva kallad dräng.

Den tjocka herrn och hans gossar pratade oupp-
hörligt både med hvarandra och med Kasse. Men då
Kasse tyckte att de talade som om de haft brännhet gröt
i munnen och värit rädda att skålla sig, förstod hän
platt ingenting, utom då herrn klappade honom på
hufvudet och gaf honom en karamell.

Kasse kände sig tili en början segersäll tili siimes
och tänkte på »Sökandet efter en hvit buffel», »Slaf-
gossarna i Sahara» och allehanda förskräckligt roliga
böcker. Tyvärr var elefanten ofantligt litet trakterad
af att vandra omkring med sin börda, och det var med
stor möda föraren kunde förmå honom därtill, i det
hän frestade honom med sockerbitar. Den gungande
rörelse, som uppstod af elefantens tunga, vaggande steg,
påminde starkt om ångbåtens rullande under öfverresan
tili Köpenhamn. Stackars Kasse blef småningom illa
tili mods, karamellen smakade honom icke, och hän
kände en stark frestelse att spotta ut den.

Hän blef allt blekare och blekare, hvem vet hur det
gått, om icke den tjocka herrn och hans gossar stigit
ned, och Kasse följt deras exempel. Herrn gaf föraren

Toini Topelius, 2
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ett silfvermynt och pekade småleende på Kasse, som
den gången förstod danska utmärkt bra och svarade
»tackar ödmjukast».

Hän gick nti vidare. Det begyntc lida mot aftonen,
och ingen pappa eller mamma Himmelstjärna syntes
tili, icke häller Angelika eller Masse. Men den som
inte var rädd, det var Kasse. Hän hittade i sin ficka
en sparad bakelse från middagens öfverflöd, gapade på
alla dem hän mötte, fick knuffar från höger och vänster,
trängdes med en hop andra gossar kring en karusell
och hamnade slutligen vid den elektriska ringbanan.

När hän hade ridit på elefant, hvarför skulle hän
icke profva den elektriska ringbanan?

Hän klef dristigt upp i en af de smånätta soffprna,
dår man sitter med ryggarna mot hvarandra. Suit!
gick det omkring i en cirkel med god fart. Kasse
skrattade och klappade händerna i kapp med de öfriga,
men då lian steg ur, koni det ledsamma.

Hän betalade sin biljett med en af sinä blanka
slantar. Konduktören vände på myntet, rynkade ögon-
brynen och sade någonting. Men då äfven hän tycktes
tala med het gröt i niminen, förstod Kasse rakt ingen-
ting, utan svarade morskt, att lian redan hade betalat.
Nu tog konduktören honom i kragen och röt för-
grymmad några ord i det hän pekade på pänningarna.
Kasse tyckte, att ett ord liknade ordet »polis» och blef
ängslig tili mods. Hän stretade att komina lös, men
det hjälpte icke. Hvem vet hur det gått med Kasse
fattig, om icke en herre i detsamma vändt sig om och
sagt: ah, den Ville Dreng!

Kasse, som var närä att gråta, igenkände strax
herrn, soin taiat om omien med Angelika, och kande



FAMILJEN HIMMELSTJÄRNAS RESA TILL ITALTEX. 19

sig mycket tröstad. Herrn inlät sig i samtal med
konduktören, brast ut i skratt och framtog sin börs.
Konduktören fick sin betalning och Kasse sin 50-penni,
och det begynte uppgå ett ljus för honom, att man
icke öfverallt i världen kunde komina fram med mark
och penni såsom i Finland.

Herrn tog honom nu vid handen, under det hän
lifligt pratade och gestikulerade. Af detta förstod Kasse
lika mycket som hän förstod sin latinska grammatik.
Herrn förde honom emellertid härs och tvärs genom
folkträngseln tili en paviljong, där pappa och mamma
Himmelstjärna, Angelika och Masse omfamnade honom,
de förra under glädjetårar, den sistnämda under stor
lystnad att få höra hans äfventyr. Den beskedliga herrn
hade åter stött ihop med familjen och funnit dess med-
lemmar fulla af förtviflan öfver Kasses försvinnande.
Hän hade igenkänt och tröstat dem, utan att just blifva
förstådd, och begifvit sig på upptäcktsfärd efter Kasse,
hvilken mamma begrät som öfverkörd och Angelika
som ihjälkläind.

Räddaren bjöds på te och blef tackad på tyska af
pappa, som envisades att finna detta språk vara det
redigaste att begagna, ehuru. den främmande upprepade
gånger försäkrade, att hän icke förstod tyska.

En timme senare hade familjen skuddat Tivolis
stoft af sinä fötter och slumrade sött i hotellet, matta
på irrfärder och äfventyr.
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J

Ur Angelikas dagbok.

Den j Oktober. Reste vi med bantåg från Köpen-
hamn tili Korsör. Klämde Masse sitt öra i kupedörren.
Pingo vi tili middagen ett slags gröt, som hette rödgröd
med flöde. Jag tycker mera om nyrågsgröt. P. S. Alla
orter i Danmark hafva samma namu. De sluta alla
på rup.

Den 4 Oktober. Gungade det förskräckligt under
öfverfarten tili Kiel. Då vi foto öfver Stora Bält, koni jag
ihåg Karl X Gustaf i Fältskärns beriittelser. Fick Eufro-
sync en sockergrynsstrut för att hon ej skulle skrika.

Den 6 Okt. Blef jag riktigt rädd för en omi i
Zoologischer Garten i Hamburg. Där funnos äfven apor,
som gymnastiseradc och gjorde grimaser. Masse ville
köpa en af dem, men ej tili salu. På åter-
vägen begynte det regna. Det öste ned i Hera timmars
tid och vara nya rutiga reskläder blefvo alldeles för-
störda. Gossarnas byxor krympte, så att de fingo gå
nastan barbeitta, och lilla Eufrosynes kjol kröp ihop tili
ett bälte kring lifvet. Mammas klädning drog upp sig
så, att en bård af underkjolen blef synlig, och pappa
var nastan lika ilki däran. Mamma höll solfjädern för
ansiktet och jag spände upp min parasoll, ty vi skämdes
grufligt. Det var ju midt på ljusa dagen. Jag gick
törst, sedän koni pappa och sist mamma med Eufrosyne
och gossarna.
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På hotellet drucko vi te, ty vi kände oss mycket
frusna och stackars pappa var dessutom rädd att hän
förk}dt sin mage, emedan vasten och byxorna hade
krympt förskräckligt.

P. S. Vi stannadc öfver en dag för att köpa nya
reskläder.

Cöln den w Old. Köpte vi trc fiaskot äkta »aude-
colonne» (nu har jag lait mig att skrifva det riktigt).
Här kallas det också »Donner-Wettcr» nej Cölner-
Wasscr var det. Kyparcn sade, att Rhenffedens vatten
omkring Cöln är idel aude-colonne.

Massc och Kasse bådo att få gå ned tili stranden
och fylla en duktig butelj med vatten, men pappa tillät
det icke. Man äter mycket besynnerlig mat utom-
lands. Vi hafva icke en enda gång fått surt bröd,
och i dag när mamma begärde pepparrotskött, stirrade
kyparen förvånad på henne och hämtade sedän in ett

fat rått kött, soin var finhackadt och starkt peppradt.
Den n Old. Sågo vi åsnor på torget. Gossarna

tiggde af pappa att-få köpa en, men hän ville inte.
P. S. Sågo vi också en stor kyrka, som kallades

dönien, som hade granna målade bilder på alla fönster.
Den 12 Old. (I en järnvägskupe) Människorna

aro mycket enfaldiga utomlands. I dag sade jag tili en
kypare: geben Sie mir ein glas oel. Då stirrade hän
på mig, alldeles som kyparen i Cöln hade stirrat på
mamma, och hämtade mig sedän ett glas matolja! Jag
fick riktigt kväljningar af att se det.

Den 13. Hade jag mycket tråkigt. Fick Eufrosyne
ris för det hon kastat två af sinä dockor och mammas
hattask ut genom vaggongfönstret.
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Den ij. Kommo vi tili Paris. Drucko vi choklad
på ett cafö. Pingo gossarnl nya hattar. (En hund hade
tuggat sönder Masses hatt och Kasses blåste bort, då
lian tittade ut genom fönstret i järnvägskupen).

P, S. Äfven små barn kuuna här tala franska.
Den ij Olit. Pingo vi tili frukost ett slags stekta

nötter, soin kyparen kalladc kastanjer. Dc åtos med
smör. Massc och Kasse sparade sinä och åto dem efteråt
med tussin. Vi vandrade omkring i staden hela dagen.
Gossarna fingo åka i en karusell, dat flera gossar och
flickor sutto på små hästar af trä, hvilka drefvos om-
kring i en cirkel af ett maskineri. Vi sågo också ett
panorama, där man gick upp i en stor rund sai och
fick se hiidet ftån Paris belägring. Där funnos soldater,
hästar, kulot, bajonetter och kanoner. Det var så natur-
ligt, att vi ej vågade stanna för att se det. Pappa sade, att

man ime kunde så noga veta, hur det var med kano-
nerna: de kunde ju någongång af misstag blifva affyrade.

Den 20 Olit. Voro vi på teatern och sågo en pjes,
sora hette »Jorden rundt på 80 dagar». Masse och
Kasse voro så förtjusta öfver elefanterna, hinduerna,
hästarna och den lustiga betjänten Passepartout, att

Masse red grensle öfver stolcn och Kasse stod på ett

ben och klappade i händerna. Om natten drömde de,
att de voro hästar och sparkade hvarandra rysligt.

Paris är ändå en bra stor stad, tänkte mamma
Himmelstjärna, som förut icke tyckt någon stad gå upp
emot Helsingfors med det Grönqvistska stenhuset och
den gentikr kapellesplanaden. Hon fann här det ena
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grönqvistska palatset efter det andra och skvärerna och
promenaderna gåfvo icke kapellet efter. Och ack, hvilka
butiker! Hvilka korfvar och ostar! Det vore någonting
att ställa fram på tebordet därhemma, när det kom främ-
mande. Hon fylde i tankarna sitt skafferi med alla
charkuteri-fönstrens härligheter, och skulle icke haft
något emot att lämna strykjärnen i Paris och ersätta
dem med samma vikt i metvurst och korf, om hon ej
kömmit ihåg, att dc ännu skulle hälsa på påfven i Roni,
innan de bingo vända hemåt.

Ja, Paris kunde nog vara bra, men där var fasligt
bråkigt och man var i ständig ångest att barnen skulle
tappas bort, blifva öfverkörda ellcr bortstulna tili akrobater,
som ju var så vanligt. (Detta senare gingo Masse och
Kasse och hoppades på, såsom det roligaste slut på resan.)
Man miåste således uppsöka lugnare trakter, och en afton
bar det af med nattåg surr-surr-surr ned tili Lyon.

Man hade tagit soikupe. Alit skulle värit galant,
om man blott haft tillfälle att gå ut och frukostera eller
äta en fyra rätters middag i god tid, som hemma på
Kaipiais. Men det var sant, det var ju natt. Barnens
ögon stretade att hållas öppna och titta ut i det kolsvarta
mörkret, där gnistorna yrde som snön därhemma om
vintern. Angelika försökte vid skenet af den matta
taklampan utgjuta sinä nattankar i dagboken, men det
var ett sådant förskräckligt puffande och skuffande, och
så oemotståndligt söfvande, detta surr-surr-surr och detta
rasslande mot skcnorna, att pennan föll ur hennes hand,
och nattankarna öfvergingo tili behagliga drömmar om
skallerormar och danska riddare. I Lyon pustade man
en dag, åt biffstek och tvättade sig ren. Kasse och
Masse, som suttit vid kupefönstret och uppfångat Sten-
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kolsrök och damm, sågo ut som morianer och måste
gnuggas med väl intvålade svampar för att blifva hiek-
ansikten igen.

Pappa gick ut i hemlighetsfulla afsikter och kom
hem med en sidcnklädning åt mamma, ett par silkes-
vantar åt Angelika, hvar sin prydliga kravatt åt Kasse
och Masse, samt en liten parasoll åt Eufrosyne. Något
måste man ju ha tili minne från silkesmaskarnas hemland.

Sedän bar det af vidare, en natt och en dag, innan
man stannade i Genua. Pappa tog plats i en rökkupe,
och det öfriga sällskapet gick och gällde för fruntimmer
allcsamman. Dagen blef lång. Mamma sof. Angelika
delade sitt intresse meikin »Arfvingen tili Redclyffe»
och dagbokens förtroenden. Eufrosyne gnälde ideligen
sitt: »hvad skall jag göra?» tills ett lindebarn, fabriceradt
af mariimas sjal, en näsduk och en af brödernas paletåer,
tog hennes moderliga plikter i anspråk.

Man stannade i Genua kl. 7 på e. m. Rätt nu
kom väl pappa att athämta sinä skatter, som otåliga
trängdes i kupedörren.

Minuterna gingo, men ingen pappa syntes tili. Man
fick gifva sig tili tåls. Pappa satt heh säkert och upp-
öfvade sin franska med någon intressant fransman. Men
tidcn led, minuterna växte tili en half timme, väntsalen
blef tom och ännu syntes ickc pappa tili. Dä vardt
mamma på allvar ängslig. Hon gick ut på perrongen
och vände sig med sitt förbindligaste leendc tili en
förbigående järnvägsherre: soyez hien e cherchez mon
homme qid ... qui Men så tappade hon bort sig och
mannen skakade på hufvudet tili tecken att lian ej för-
stått ett ord. Angelika försökte med sin mest korrekta
skolfranska, men människorna här voro icke bättre än
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vara järnvägsbärare därhemma, de förstodo ej ett ord
franska.

Hvad skulle man göra? Kasse föresiog, att lian
skulle gå att uppsöka pappa, men mamma grep honom
förskräckt i orat, rädd att bli af med en tili. Masse grät,
ocli Angelika, soin fan n värkligheten nastan lika roman-
tisk som »Arfvingcn», gick i underliga förhoppningar
att den danska riddaren ännu en gång skulle uppcnbara
sig som en räddande engel.

Då ingen förstod dem och dc förstodo ingen, gingo
de tillbaka in i väntsalen med sitt pick och pack och
satte sig där i svårmodiga grubblerier öfvcr pappas oför-
klarliga försvinnande.

Låt oss nu se hvad det blifvit af familjens hufvud,
som klifvit in i en rökkupe för att i ro få röka en
cigarr och läsa sin Figaro.

Där satt ingen annan för tillfället. Pappa Himmel-
stjärna kände sitt hjärta flera myriagram lättare, när
hän såg sig ensam med sin tidning och sin cigarr. Hän
njöt af bägge, njöt och njöt tills hän halfslumrade.
En konduktör gick genom kupen, sägande något, som
hän icke uppfattade. Pappa smålog vänligt i drömmen
och sade på måfå: eh hieng! Därefter somnade hän
ordentligt, ty det blef med ens så stilla och ljufligt och
tyst omkring honom.

Så gick en timme ungefär, när hän af en händelse
vaknade. Undrande öfver att solen ej gått upp, trefvade
hän sig fram i mörkret, ocli koin plötsligt ihåg, att hän
satt i en järnvägskupe. Hän fick upp dörren: därute
var lika mörkt. Hvar i alla tider var hän? Och tåget
stod stilla! Hän begrep ingenting. Slutligen drog hän
eld på en tändsticka, lyste omkring sig och fann tili
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sin förfäran, att hän jämte en hei mängd vagnar och
maskiner var instängd i ett stort, mörkt lider. Hans
första tanke var hans anna, öfvergifna familj. Hans
andra en brinnande önskan att komina ur sitt fängelse.
Hän bultade, stampade, ropade. Hän skrek, soin lian
ej skrikit sedän hän var pojke. Ändtligcn tycktes någon
höra honom. En nyckel vreds om, dörren gick upp och
ut störtade vår patron, halft ihjälskrämd, med skråmiga
händer och halsduksrosetten 1 nacken. Hän förklarade
så godt lian kunde sin olyckliga belägenhet ocli måste
smälta, att karlarna skrattade ohäjdadt. Af deras åt-
börder, mer än af deras ord förstod lian, att den vagn,
där hän suitit, kopplats lös från de andra, och att tågct
rest af tili Genua med hans fruntimmer. Först efter
en half timme gick ett annat tåg. Hau följde med
detta, fann de sinä i sista stadiet af förtviflan och sökte
trösta sig och dem med en kopp godt te i Genuas för-
nämsta lioteli.

Emellertid hade äfventyret ingifvit hela familjen en
sadan skräck, att man beslöt genast dagen därpå resa
vidare. Mellan Genua och Pisa förekom den ena järn-
vägstunneln efter den andra, tills Kasse begynte räkna
på fingrarna. Men när hans tio fingrar ej räkte tili,
togos Masses tili hjälp, och när äfven de togo slut,
måste Angelika fram med papper och penna. Det blef
ett räknande, soin var rent otroligt, och slutligen skref
Angelika med prydlig stil i sin dagbok: den ij Novemher.
Sågo vi 96 tunnlar mellan Genua och Pisa.

Ett bland gossarnas favoritnöjen var att högt upp-
läsa nännien på järnvägsstationerna. I dag stafvade
Kasse vid ankomsten tili en station med ögonen Stora
soin tekoppar; B-o-r-g-o . . .
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Borgå! inföll Masse med häpnad. Mamma,
de ha en station soin heter Borgå i Italien.

Jag undrar, om man får köpa borgåtippor* här?
sucbade mamma, med en längtansfull tanko på sitt

varma förmiddagskafFe homma i Helsingfors, med tjock
grädde från cgen ko och präktiga »tippor» från Brondin.

Något senare nalkades man åter tili en station. En
konduktör gick genom vagnarna och ropadc: Korvo!

Kervo! jubilerade Kasse. Pappa, pappa!
Nyss kommo vi tili Borgå, och nu aro vi vid Kervo!
De ha Kervo också i Italien.

Då är det bestämdt tågorabyte, sade pappa,
soin förskräckt vaknade upp ur en liten lur. Men
jag ser att de stafva det: C-e-r-v-o. Då konna vi vara
lugna. Och våra resenärer ankommo otan vidare
äfventyr tili Pisa.

Angelika skyndade sig att heratta för gossarna om
det lutande tornet i Pisa, hvarom hon läst i skolan.
Af hennes beskrifningar uppfattade Kasse ocli Masse,
att det liknade de. toru lilla Eufrosyne byggde i barn-
kamraaren, och hvilka ovillkorligen ramlade, då de nådde
en viss höjd. Gossarna vägrade därför att följa för-
äldrarna upp i tornet, tills pappa högtidligt försäkrade
dem, att ingen fara var på färde. Ganska flata blefvo
de, då de funno att de kömmit upp lika lyckligt, soin om
de traskat uppför Nikolaikyrkans trappor i Helsingfors.

I Florenz träffide familjen en hei mängd svenskar,
danskar och norrmän. Angelika blef mycket god van
med en ung danska, och de lofvade hvarandra evig van-
skap i Boboliträdgården, en kväll da näktergalen sjöng,
och månskenet strödde diamanter på träd och buskar.

Ett slags hvetebullar.
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Kasse och Masse satte mest värde på kappridterna
i Kasino. Hi och hej, så de rosettprydda hästarna flögo
fram! Hvad de engelska jockeyerna i sinä röda rockar
voro obeskrifligt lyckliga, där dc körde sinä små-leksaks-
vagnar, så att dammet hvirflade omkring dem! Kasse
och Masse hyste en brinnande önskan att taga tjärist
som stallpojkar i Florenz.

Men det gick vidare. Vid ankomsten tili Bologna
störtregnade det. På bangården skreko hotellernas om-
nibuskuskar om hvarandra, utbjudandc sinä hotcller.
Alita gällast skrek »Alhergo Pellegrino », och Kasse och
Masse, som funno detta namu förtjusande, öfvertalade
pappa att klifva in i Pellegrinos omnibus. Hotcllet var
litet,' smutsigt och dyrt, och som mamma begynte må
illa af den med olja tillagade maten och det fortfor att

regna, tog pappa redan följande dag biljetter tili Venedig.
Stackars mamma mådde fortfarande illa och tog in

Hjärnes testamente, som pappa fört med sig hemifrån.
Eufrosyne var i dag myeket frågvis, och hennes lilla
munkvarn maladc i en fortsättning:

■— Mamma, hvad är det där? Mamma, får jag
en karauteli ? Mamma, hvad gör den där gubbcn?
Mamma, hvad få vi tili middagen ? Mamma, hvarför
växer det inte apelsiner i Kajsaniemi? Mamma, får
Masse tälja hål i Kasses stöfvel? Mamma . . .

Angelika, som i Bologna köpt en ny dagbok med
ett brinnande hjärta af stål på pärmen, slog med en
suck ur hågen att inviga den med en poetisk betraktelse
och egnade sig åt lilla syster.

Det härligaste månsken mottog familjen i Venedig.
Men de föredrogo ressortmadrasser och kvällsvard med
te. Alltså tili liotellet.
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- lsvoschik!* ropade pappa.
Lsvoschik! —■ instämde Angelika.
lsvoschik! pepo Kasse och Masse.

Men ingen isvoschik kom. Rundtomkring dem
syntes kanaler med blankt, mörkt vatten, som glänste
i månskenet, och karlar i långa spetsiga båtar erbjödo
sig under rop och skrik att föra de resande dit de ville.

Skola vi tili sjös ännu i kväll? suckade
mamma.

Pappa slog sig för pannan. I Venedig finnas inga
isvoschikar, bara gondoler. Må gå för en gondol. I
ett nu fann sig familjen glidande på den månbelysta
kanalen, Hufrosyne snyftande af trötthct, Angelika under
svärmiska tankar, Kasse och Masse med förvirrad undran.
De blandade oupphörligt orden: kanal och gondol och
talade om kandoler och gondoler. Italien var ändå ett
bra besynnerligt land! Inga isvoschikar, inga pränike-
ryssar,** inga knäckgummor! Och Venedig sedän, med
bara kandoler och på dem gondaler kilande fram som
fiskar i vattnet.

Pappa förde dc sinä tili Markusplatsen, där hän
bjöd dem på glacc. Den smakade bättre än Löfströms
bakelser, tyckte barnen, fastän blåsten var kali och de
huttrade i sinä rutiga kläder. Lilla Eufrosyne hade sin
glädje af de tama dufvorna, som i tusental slogo ned
på Markustorget, där aldrig hästfötter och kärrhjul störde
deras trefnad. De plockade brödsmulor ur barnens
händer och en af dem tog Angelikas blomprydda hatt
för en rosenbuske och slog sig ned där.

* lsvoschik är ett ryskt ord och betyder hyrkusk. Det användes
allmänt i de finska städerna.

Pränika, ett slags rysk pepparkaka.
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Följande dag besöktes dogernas palats, blykamrarna
och »suckarnas bro». Då Kasse och Masse hörde detta
namn, begynte de strax sucka och täflade ihärdigt om
hvem soin kunde sucka mest hörbart och djupt.

Bref från Angelika Hiinmelstjärna tili hennes vän
Rosamunda Rosenblixt.

Rom n Februari 188—

Älskade Rosamunda!
Vi hafva nu värit här ganska länge och allt möjligt

underligt har händt. Jag vet inte hvarmed jag skall
börja. Julaftoncn hade vi rysligt tråkigt. Tänk, de
hafva hvarken lutfisk, gröt eller julgran i Rom! Mamma
tyckte att det ej var någon julafton, när hon icke fick
lutfisk. Gossarna voro ledsna öfver att vi ej hade jul-
gran. Eufrosyne grät öfver att ingen julbock syntes
tili. Jag sörjde öfver att du icke skrifvit ditt vanliga
julbref tili mig. Alla voro vi stygga och missnöjda.
Men så hörde vi på kvälien en härlig juhliessa i Peters-
kyrkan, och den stämde oss åter tacksamma och glada.
Och icke blefvo vi utan julklappar häller. Gossarna
fingo gummibollar, Eufrosyne en docka, och jag en
brosch af romersk mosaik. Men då Masse på jul-
morgonen kastat sin boll genom fönstret tili en förnäm
signors sängkamniare, miste de sinä bollar och goto
strömmar af tårar.

Men det var nu icke det jag ville heratta, utan om
det underliga soin hände mig.

Då vi skulle stanna här fyra månader, tyckte pappa
att jag borde begagna tiden och taga timmar för en
berömd fransk språklärare. Denne har en dotter, soin
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är jämnårig med mig, och vi blefvo snart bekanta och
tycka mycket om hvarann, fastän vi missförstå hvar-
andra rysligt ibland. Giulia, det uttalas: Dschiulia, bar
alldeles likadant hår som flickorna Hallonsköld i skolan.
En dag bingo Giulia och jag fara ensamma ut tili några
butiker. Vi passerade med omnibusen en lång, mörk
passage ellet hålväg mellan två skyhöga hus. Giulia,
som är äldre och erfarnare än jag, rådde mig att halla
handen kring min börs i kappfickan, emedan ficktjufvar
bruka passa på att stjäla i dessa mörka gångar. Jag
gjorde så, och kan du tanka dig min förskräckelse, då
jag fann en stor karlhand i min paletåficka! Jag vågade
ej skrika, ty jag tänkte, att tjufven skulle strypa mig i
detsamma; jag bara knep hårdt om hans hand, och hän
gjorde intet motstånd. Och kan du tanka dig, när
vagnen koni ut i dagsljuset igen, märkte jag, att jag ai
misstag stoppat min hand i min högra grannes rock-
iicka; Vi sutto och höllo hvarandras händer och stir-
rade förundrade på hvarandra. Och det allra märk-
värdigaste vär, att min granne nu kände jag igen
honom, ja kan du ej gissa .. . hän var .. . den danske
herrn från Tivoli. Hän, som räddade Kasse, och som
inte var någon ficktjuf! Jag kände igen honom och
lian kände igen mig. Hau skrattade, men jag var för-
skräckligt flat och tänkte börja gråta. Då sade lian
godmodigt: De maa ikke veere forknydt, det var ja kun
en li/le Misforstaaelse. Och så hjälptc lian mig ur vagnen,
så munter och lustig, att jag tröstade mig öfver mitt
misstag och blef glad igen.

Nästa dag sökte den danska herrn upp oss. Hän
är student och heter Jens Glitterup. Pappa talade tyska
med honom, hien vi andra svenska, hvilket hän förstod
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mycket bättre. Sedän dess är hän mycket hos oss och
vi komina bra öfverens. Det enda jag bar emot honom
är, att hän har så litet reda på Finland, Men jag har
lärt honom en finsk mening: sitä Imusta kuhleminen,
jonka juurella asunto; (lyssna tili den granens susning,
vid hvars rot ditt bo är fästadt) och den upprepar
hän alltsom oftast. Hän tyeker om dess betydelse, lika
mycket som jag. Farväl, älskade Rosamutida, skrif
snart tili din brethungriga

Angelika.

Familjen Himmelstjärna dröjde tre månader i Iloin.
De begapade allt hvad begapas kunde i sällskap med
den danska studenten. De sieto ut sinä rutiga kläder,
och malen åt upp mammas muff. Pappas börs begynte
magra; mamma tänkte på vårtvätten därhemma, Ange-
lika längtade att få delgifva Rosamunda sinä reseintryck,
och småttfolket tänkte på »kissor»,* mössöron och blå-
sippor. Det blef en allmän hemlängtan, och en vaeker
dag befann man sig på väg tili det kära hemlandet.
Masse såg först Sveaborgskupolen och skrek af för-
tjusning. Så syntes Nikolaikyrkan, och snart låg det
kära, välbekanta, i vårgrönska och solljus infattade Hel-
singfors för deras blickar. Mamma tårades, barnen
jublade, pappa bestälde saft och vatten och slog i åt
allesammans. Skål, mamma, skål Angelika! Och ni
också, puttefnaskar! Borta är.bra, men heininä är bäst!

Hurra! skreko Kasse och Masse, och lilla Eufrosyne
pep: hujjah!

»Kissor», videbuskens ulliga knoppar.



SIDENSVAHNSKA BOLAGET,

3Toini Topelius.





FÖRRA AFDELNINGEN.

Ankomsten.

lockan var på aftonen af dcn 14 Januari
18 . . . Dagen cfter skulle skolorna begynna, och

barn från när och fjärran, som värit hemresta tili julen,
strömmade åter in tili Helsingfors.

I fröknarna Sidensvahns våning vid Andregatan
var allting- putsadt och fejadt och skinande blankt för
att första gången' mottaga sju muntra skolbarn i »hei
inackordering». Gångmattorna voro nyss manglade,
öfverdragen på möblerna glänste af strykjärn och stär-
kelse, lampor brunno i alla rnm, och en väntansfull
tystnad rådde öfverallt.

Den afbröts af fröken Konkordia Sidensvahn, som
med hurtiga rörelser och ett stort hushållsförkläde knutet
om magen, klef in i salen, där hennes syster, mild och
mager, satt och stickade strumpa.

Men, min sota Amadea, här sitter du så lugn,
som om intet vore att göra! Ser du ej, att bordduken
hänger sned, lyft upp lampan, så. får jag draga den på
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rätt. Så där, ja! Men fikus, hur står den vänd? Den
skall ju ha fem blad åt höger och tre åt vänster.. .

Har du dammat af spjällsnoret här? Inte? Du har
intet sinne för ordning du, sota Amad.ea! Och se på
Maholle, hur vårdslöst hon ligger mcd ditt strumpgarn
kring benet och ena orat afvigt! . . . Jag undrar, om
Minä skurit tillrackligt många skifvor på korgen, och
om hon lagt upp metvurst också... de kumia vara
här i rappet, barnen.

Fröken Amadea hade beskedligt rättat de påpekade
felen, under det hon på sitt stillsamma, litet gråtmilda
sätt, sade:

Ja, ja, måtte de komina i en lycklig stund, kara
Dika. Inackorderingar aro så ansvarsfulla! .. . Meh då
inan måste lefva på dem . . . Jag är bara rädd, att vi
icke skola gå i land med att ha uppsikt öfvcr sju främ-
mande barn! Och bråk och bekymmer få vi, det
är säkert.

Nå, om jag bråkar, och du bekymrar dig, så
dela vi ju bördan jämt, syster Dea. För resten skola
de ju vara väluppfostradc barn från hyggliga hein. Flim-
melstjärnas känner jag, det var de, sora för fem år
sedän voro resta tili Italien. Nu bo de ju sommat och
vinter på sitt vackra Saviniemi. Lilla Pumpenritter är
ursprungligen tysk, men föräldrarna vilja uppfostra
honom tili fmne. Du vet, fadern är officer på Svca-
borg. Gossen har julat i Borgå hos morföräldrarna och
kommer i kväll med de andra . . . Besynnerligt, att de
ej rcdan äro här!

Kanske tåget spårat ur! —• sade fröken Amadea
med en skrämd blick på klockan. —Jag hörde härom-
dagen att små flickorna Ärtblom skola vara sota och
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begåfvade barn. Den äldre är så vacker, och den yngre
skrifver vers.

Strunt! sade fröken Konkordia muntert.
Det gjorde du också vid den åldern, men inte bar någon
därför hittat på att kalla dig begåfvad. Om liila Pingel-
bom vet jag ingenting annat, än att flidren är kapell-
mästare i Lovisa... tyst, nu ringer det! Och hon
störtade ut i tamburen, följd af Mabelle, en liten fet
knäracka, som gaf tili ett ursinnigt välkomstskall.

Bevare mig, här aro de! utbrast fröken
Amadea, så förskräckt, som om hon sett ett regemente
hottentotter tåga in i deras fridlysta bostad ... Jag måste
säga tili Minä om tekökct. Och hon skyndade lång-
samt ut i matsalen.

I tamburen försiggick emellertid en högtidlig prescn-
tation. När dörren öppnädes, klef först en tapper ung
man om nio år in.

• Se här ha vi Kasimir Himmelstjärna, sade
fröken Konkordia hjärtligt. God dag, min gosse, hilr
mår pappa och mamma?

Jag heter Fritz Amatus Pumpenritter, sade
den föregifna Kasse. • Himmelstjärnorna komina först
i morgon med egna hästar.

■— Ja så, ja ha, jag tyckte också, att du icke var
dig lik. Nå god dag, lilla sota Gunilla, du är en lång
flicka, du! Hvar har du syster Syrena?

Jag är Spirea, och här är min syster Kalliilla,

■— koin det ur den frostiga mohairgarnsduken, och den
tilltalade, en smärt, mörklett flicka om 13 år, neg sede-
samt och artigt.

• Ja så, nå det är detsamma! Och du är Svante
Pingelblom, du?
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Born! rättade bemälde herre, i det hän
bugade sig.

Hvad för slag? Var det återigen en bom? —■

utbrast fröken Konkordia förbluftad. Amadea, koni
hit och hjälp mig halla reda på de konstiga nännien.

Ha ni torkat af edra fötter, gossar? Här ha ni alla
hvar sin knagg för paletåerna, de aro märkta, soin ni
se, ty jag tycker om att ha ordning i allt.

Barnen hade emellertid klädt af sig och därvid i
smyg betraktat hvarandra och de bägge »tanterna», i
hvilkas vård de nti skulle öfverlåta sig. Tant Konkordia
såg visst något sträng ut, men bakom den bistra niinen
framtittade ofta ett godmodigt löje och de bruna ögonen
tycktes genomskåda en med en säker men välvillig blick.
Tant Amadea däremot såg ut, soin själfva beskedlig-
heten, och för henne kände barnen instinktmässigt, att
de icke behöfde taga sig i akt.

Mabelle smektes och kurtiserades samt försökte
skiitta för att visa sin belåtenhet öfver deras ankomst.
Men det gick trögt, ungefär, soin när en gunnniboll
fått en spricka, och ej kan studsa.

Hvad här är fint och gammaldags prudentligt,
tänkte barnen, när de öfver de snöhvita mattoina i

gåsmarsch trippade in i matsalen. En viss beklämning
smog sig öfver dem, soin visste sig icke äga ett oklan-
derligt ordningssinne, och en liten räddhåga sällade sig
därtill vid åsynen af de många gammalmodiga, bräckliga
porslinssakerna, vaser och nickande kineser, på
i salongen. Skulle dc väl kumia undgå att torua emot
något af alla dessa hotande blindskär?

Teköket rykte på bordet, och stekt korf med potatis-
mos retade aptiten. Tant Dika såg litet missnöjd ut,
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när Fritz Amatus vid ätandet spärrade ut armbågarne,
som om lian ämnat bana sig väg tvärs öfver bordet,
och därvid på köpet stack knifven långt in i munnen.
Svante skrapade potatismosen från sin tallrik, medan
hän svängde den rundt, med sadan ifver, att hon trodde
lian skulle få flisor af porslinet i haisen, och små ärt-
blommorna bredde tjockt med smör på hvetebrödet.
Hon tyckte icke om sådant bordsskick, men ville icke
anmärka första kvällen.

Tant Dea, som själf åt som en fluga, såg med för-
våning och oro barnens strykande aptit och undrade
högt, om de skulle må vai af att äta så mycket tili
kvällen. Fritz Amatus lugnade henne med, att lian
kunde äta femton bakelser och fem smörgåsar tili kvälls-
vard och ändå vara hungrig följande morgon.

—• Och jag kan äta tio potäter och en filbunke,
utom kött och bröd, tili en middag, försäkrade
Kaiuilla, och ingen kunde tvifla, som såg hennes röda
kinder och knubbiga händer.

Huru många julklappar fick du? • frågade
Svante sin granne,'Fritz Amatus, i en förtrolig hviskning.

Tjugusex, när jag räknar alla käglorna särskildt,
annars fjorton. Och du?

Jag fick tolf, men däribland en fiol, som kostade
20 mark! Jag skall lära mig spela fiol.■— Åhå! utbrast Fritz Amatus så beundrande,
att lian sparkade tili bordsfoten, hvarvid alla de fyllda
mjölkglasen skvalpade öfver på duken.

Tant Dika mörknade allt mer, och kunde icke af-
hålla sig från att säga: Så oskickligt! Härefter
kommer jag att infoni plikt för den, som spiller på
duken.



40 SIDENSVAHNSKA BOLAGET.

När kvällsvarden var slut, ledsagädes barnen af tant

Dea tili sinä sofrum. Mabellc följde med och profvade
tjänstaktigt allas bäddar.

Var god och tag dina svarta vänner med dig
när du går, skrattade Kaiuilla, som fann att Mabelles
besök inbragt henne en svart hoppani

Tant Dea tog afsked med några milda förmaningar
tili dem att släcka lampan och inte glömma aftonbönen.
Och nu voro barnen allena.

Svante och Fritz Amatus hade ett rum tillsammans.
Den förre lade sig raklång på mage i sängen för att

•sluta »Robinson», som hau börjat undcr resan; den
senare tog fram sin resväska och begynte äta russin
och mandcl. När de hörde matsalsklockan slå ett på
natten, foro de upp med förfäran vid tanken på, att dc
skulle i skolan kl. åtta i morgon bittida. Dc kappades
om, hvem som skulle sonnia först, och snart hörde
Svante med afund huru Fritz Amatus snarkade, mcdan
hans egna tankar klarvakna irrade omkring bland Ro-
binsons vildar.

I Spireas och Kamillas rum fanns en tredje säng
för lilla väntade Eufrosyne Himmelstjärna.

Spirea, hvad tycker du om tanterna? frågade
Kantilla och gäspadc förskräckligt.

Å jo, de äro snälla bägge två, sade Spirea
något dröjande. Hon var ännu ej säker.

—• Jag tycker de påminna om Karo och Snurran
där hemma, den ena gläfsar, och den andra jamar,
sade Kantilla vanvördigt och sträckte ut sig i den
ntjuka bädden. Men Gud välsigne alla människor,
tillade hon, vi skola ej somna med stygga tankar.

Och så kysste hon systerit och somnade i detsamma.
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Fritz Amatus vaknade följande morgon af att hän
tyckte sig se sin pappas ryska denschik* stå framför
sängen med en stor tekopp i handen och säga: pasvoltje**,
Fritz Konstantinowitsch ? Telukten kittlade Hans näsa,
lian plirade med ögonen och utsträckte handen efter
tekoppen .. .

Kling, klang, platsch!
Fritz blef fullt vaken och satte sig upp. Ack, hän

lag i fröknarna Sidensvahns låga järnsäng, och på golfvet
simmade i ett haf af vatten bitarna af glaset, soin hän
tagit för tekoppen! Fritz blef hapen. Hemma hade
hän utan att blinka fällt i golfvet den bästa teservisen,
men tanken på fröken Konkordias barska min gjorde
honom litet bctänksam. Det var dock endast det första
ögonblicket. I det nasta hade lian redan doppat fing-
rarna i vattnet och stänkt ett regn på den sofvande
Svantes menlösa ansikte.

Svante flög upp.
Flva’ .., hvad är det?
Den nya väckningsaspiraten, svarade Fritz

allvarsamt, ■ — lian begagnade gärna främmande ord.
På vinden står en spruta med flera slangar, en tili hvart
nun, och klockan sex begynner vattnet rinna ner. . .

I detsamma hördes tant Dikas tummar taimina på
dörren.

Gossar, aro ni uppe? Jag tyckte mig höra klan-
gen af glas cller potsiin, ha ni haft sönder någonting?

Det var bara så, att jag drö . . . drömde ...

Ja, låt då bli att drömma nti mera. Klockan är
sex, och ni måste stiga upp. Hör ni, hvad jag säger?

Betjänt.
Behagar ni?
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Ja, vi höra, tant Karbasia, mumlade Fritz
öch hoppade ur sängen. Hän råkade hoppa midt i
pussen på golfvet, blötte ned sinä nya strumpor och
fick en glasbit i foten, så att Svante måste bli doktor
och taga ut den. Doktorn var sömnig och fubblade
rätt duktigt. Hemma skulle Fritz ha ansett för sin plikt
att gallskrika af smärta, mcn nu teg hän och bet ihop
tänderna, ehurtt tårarna mot hans vilja kommo honom
i ögonen.

Svante packade säfligt ur sin kappsäck, bytte rent

från topp tili tå, tvättade öron och hals och borstade
sin gula lugg på ett för flugornas ben lifsfarligt sätt.
När hän slutligen knöt sin halsduk, en gredelin kravatt
mcd hvita prickar, suckade lian. Duken var mamma
Pingelboms afskedsgåfva tili hennes Svante.

Fritz glömde att borsta tänderna, lekte ett tag mcd
Alaschka, hästen, som var beklädd med riktig hästhud
och som blifvit medtagen i hemlighet, och, när tant
Dikas basun åter lät höra sig, rafsade hän i största hast
tili sig sinä mörkblå sjömanskläder.

Vid samma tid satt Kaiuilla Ärtblom, klädd i natt-
tröja, på golfvet framför sin öppna kappsäck och grät.

Jag vill ickc gå tili skolan i den gamla, odrägliga
klädningen, snyftade hon, jag vill icke, jag skäms
ögonen ur mig!...

Kara Kaiuilla . .

Ja, »kara Kaiuilla!» Inte växer det nya kläd
ningar på mig, för det du säger »kära Kaiuilla».

• Men du vet att mamma sade, att vi icke bägge
kunde få nya klädningar, och din bruna ser ju alls ickc
gamma! ut,
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Jo, det gör den! Den är som en gammal kaffe-
säck, ellet disktrasa, ellet kohud, ja, en kohud
liknar den.

Om mamma såg dig så häftig. .

Det är lätt för dig att predika! Du får alltid
nya kläder, för att du är äldre, och jag får dina gamla,
upplagade saker, och dem måste jag hå-ålla tili go-odo
med, fast a-lla skola skratta åt mig i sko-olan!

Spirea knäböjde tyst bredvid kappsäcken och be-
gynte tråckla en ren spets på sin häftiga och obeskedliga
lilla systers klädning. Hennes mamma hade vid afskedet
kysst henne och sagt: var en förståndig, äldre syster
för stackars Karuilla! Gif aldrig efter för hennes egen-
sinne, men hjälp henne, när du kan, och var ett godt
exempel. Och Spirea tillbakahöll de vreda ord, som
redan lågo på hennes tunga. Hon hade dock ieke sytt
mer än några stygn, innan Kamillas armar flätades kring
hennes hals och Kamillas röst skrattande och gråtande
på en gång sade: förlåt mig, förlåt mig, Spirea!
Det var ej min mening att göra dig ledsen. Hvad skall
jag göra för att bli lika snäll som du och mamma?

Jag är visst ickc snäll, men tänk på, att du
bedröfvar mamma hvar gång. du är stygg. Och dess-
utom bedröfvar du en annan också.

Ja, jag yet, Gud! sade Kantilla allvarsamt.
Men strax därpå hittade hon något märkvärdigt i sin
kappsäek.

—• Nej, ser du, Spirea... ett nytt förkläde, och
just ett sådant, som jag önskat mig! Är det åt mig,
tror du? Ack ändå, den mamma, detta har hon sytt
och lagt in, utan att jag haft en aning om det!
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Kaiuilla knäppte förklädet på sig, stack händerna i
fickorna och gnolade:

»Vet mamma, när jag gick en dag med nötter
i min ficka . ~.»

Äro ni färdiga, små flickor? frågade tant
Dca vänligt i dörren och insläppte Mabelle att hälsa
god morgon. Kaiuilla blef röd och tvärtystnade, men
tant Dea gick sin väg utan att låtsa om sangen.

Vid frukostbordet spejade Fritz förgäfves efter ett
tekök eller en kaffepanna. Bara smör och bröd och
mjölk och en skål rykande välling för den som ville ha!
Stackars Fritz! När man har en oförståndig mamma,
som låter sin gossc sofva på dunbolster tili kk nio och
blifva uppassad af betjänt, blir man vid dåligt humör,
om man skall stiga upp kk sex och äta välling. För att
trösta sig, hviskadc Fritz tili Kantilla: snart blir det
stjärnfalk

: Nu ... på dagen?
Ja ha, ett riktigt ordentligt stjärnfall!
Fritz, - sade tant Dika i detsamma tvärs öfver

bordet, framför din säng låg ett sönderslaget dricks-
glas. Hvem af er bägge har haft sönder det.

Svante blef röd i hela ansiktet, men Fritz svarade
trotsigt: jag slog sönder det.

Då yar du ej riktigt ärlig i morse.
Jag sade bara, att jag hade drömt, och det var

sant. Jag drömde, att Kostja kom med en stor kopp
te och färskt hvetebröd tili min säng, och så slog
jag omkull glaset, när jag sträckte ut handen efter
koppen.

Kantilla fnissade. Tant Dea runkade på hufvudet,
men tant Dika gaf Fritz en tämligen ntissnöjd blick
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bakom glasögonen. Ja så, du har sådana vanor,
sade hon, —nå ja, hemmen äro hvarandra olika! Men
vet du hvad, min gosse, en half sanning är lika illa
som en hei osanning.

Hvem vet, om ej Fritz ytterligare hade dummat
sig i näsvishet denna första morgon, om cj i detta ögon-
blick en vagn stannat framför trappan. Kusken, en
rödblommig dräng, lika fet som hästarna, hoppade ned,
och på samma gång flög en liten flicka som en boll
ur vagnen och koin ned på alla fyra framför den för-
vånade kusken.

Efter henne trillade med samma fan en smörbytta,
två ostar, två pojkar och en påse med äpplen.

Fritz ville rusa upp, men tant Dikas blick höll
honom tillbaka. Kort därpå infördes nykomlingarna
och presenterades högtidligt.

Kasimir, Maximilian och Eufrosyne Himmel-
stjärna. Välkomna, minä vänner! Huru mådde pappa
och mamma på Saviniemi?

Gossarha skrapade golfvct med sinä stöflar, det
skulle föreställa en artig bugning. Eufrosyne gjordc en
knix och svarade fermt; Tackar så mycket, nog
mådde de bra! Mamma bad hälsa så mycket och skickar
två smörbyttor och en ost.. . nej, två ostar och en
smörbytta tili tanterna Sidensvahn ...

Är det ickc ett stjärnfall, kanskc? - hviskade
Fritz tili Kantilla. Tre på en gång! Jag lästc det i
almanackan, ser du.

De tre Himmelstjärnorna voro icke särdeles blyga
af sig, utan åtlydde genast uppmaningen att sätta sig
ned vid frukostbordet. Kasse och Massp, tretton och
tolf år gamla, liknade hvarandra som ett par bär, med
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friska, röda kinder och ett besynnerligt hår, som en-
visades att stå i vädret. Men Masse såg hela hopen
knipslugare ut an Kasse. Eufrosyne, tio år, var liten
tili växten, men pigg och försigkommen. Hon hadc
lifliga bruna ögon och tittade strax intresserad på Fritz
Amatus, som fällde sin smörgås afvig på mattan, slickade
knifven med tungan och alltid passade på att tala, just
då hän hade stoppat munnen full med smörgås.

Klockan half åtta blef ett smällande och klappande
i Sidensvahnska tamburdörren, när herrskapet skulle tili
skolan. Svante, Spirea och Kasse hade »skramlander»;
de visste hvad det ville säga, att slåss med der, die, das,
aimer och amare. Masse' och Ramilla hörde icke tili
de ängsliga, och hvad Fritz och Eufrosyne beträffar,
hade de först senaste vår tagit inträdesexamen och gingo
nu sorglöst sin första skoltermin tili mötes. Svante
gick i nya svenska läroverket, gossarna Himmelstjärna.
i finska elementarläroverket och Fritz i finska sam-
skolan. Systrarna Ärtblom gingo i svenska och lilla
Eufrosyne i finska flickskolan.

Kom nu, Svante, —r sade Masse i trapporna.
Fritz och dc andra flickorna sola så fitsligt.

Fritz blef röd som en tupp
Hvad vågar du säga?
Nå ja, kan du ncka tili att du är en bland de

andra flickorna?
Men jag är inte för den skull någon fJicha,

sade Fritz med uppror i rösten.
• Jo ho, det är du. Alla, som gå i flickskola,

äro flickor, det är säkert. Lycka tili att lära dig sy
och nysta, mamsell Rittenpumper, tillade Masse, i
det hän kilade förbi Fritz.
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Håll munnen, Stjärnhimmel! —• skrek Fritz efter
honom, men märkte själf, att hän ej sagt något kvickt,
gick vresigt förbi flickorna och låtsade af misstag knuffa
tili dcm. Då hän koni tili skolgården, ringde en klocka
gällt därinne, hän skyndade uppför trapporna och koin
midt in i en myrstack af flickor och gossar, som tågade
in tili bönen. Fritz kom med i stacken och fick plats
bland en mängd lika Stora flickor och gossar. Hans
hjärta började plötsligt picka uppe i halsgropen, i stället
för som vanligt tmder vänstra hängslet, när lian efter
bönens slut befann sig sittande i första klassen mellan
en flicka i rutigt förkläde, och en gosse med buskigt
rödt hår. Fritz tänkte på »skjuta», som lian gärna
plägade stafva med sj, på västindiska öarna, hvilka lian
brukade förlägga i Medelhafvet och på åtskilliga andra
vetenskapens nötter, hvilkas skal lian änntt icke lyckats
knäcka. Inga sådaha stötestenar förekommo dock, elc-
verha fingo läxor tili följande dag, ocli så fingo de
gå hein.

I tamburen träffadc Fritz åtcr sinä bägge sido-
kamrater. Hän gaf flickan en ringaktande blick, och
van de sig tili gossen.

Hvad hcter du?
Hektor Hällström.
Hcktor? Det är ju ett hundnamn
Hvad heter du då?

• Fritz Amatus Pumpenritter.
• Hvad för slag, Pumpernickel? sade Hcktor

gäckande. Kom hit, får jag smaka om du smakar bra.
Jag skall lära dig att sitratta åt mig, utbrast

Fritz, som ej kunde smälta, att man för andra gången
gjorde narr af honom. Hän kastade skolväskan på



4 8 SIDENSVAHNSKA BOLAGET.

golfvet peli rusade på rödlufvan, som emellertid var
starkare än hän och gaf honom ett par duktiga mun-
fiskar, så att Fritz’ näsa sprutade blod som en spring-
brunn.

Jo, du är en skön pojke, hånade hans fiender.
• Ställer tili gräl strax första dagen.

De öfriga trängdes stojande och nyfikna omkring
krigskämparna, en lärare koni ut, skickade Fritz hem
med sträng tillsägelse att icke vara så vild en annan
gång. Uppretad, med blödande näsa och sväljande sinä
tårar, skyndade Fritz ut på gården. I porten upp-
hann hönom flickan, som suttit bredvid honom. Hon
räckte honom hans skolväska och sade blygt: vill du
icke låna min näsduk, jag kan ju få den tillbaka i
morgon?

Mcn Fritz snäste tili henne och gick förgrymmad
hem. Hän ville visst icke vara kamrat med en flicka.
Det hjälpte dock ej mycket, ty Masse frågade honom
strax, hvilken af de andra flickorna, som skrapat honom
på näsan, och Kasse frågade hur många hvarf hän hadc
att sticka tili i morgon. Ursinnig stängde Fritz dörren
bakom sig och satte sig att skrifva följande bref tili sin
mamma:

Alskade mamma.
Jag har så ryslit lessamt här. Jag har ej fott en

dråpe te och i tnårse slog jag sondär ett drixglas och tant
Kånkordia sa att vi mg shal Jura Imua varanit bettre och
i skolan klatsjade en gosse tili mig, så att min nesa borgade
hlöda adjö nu hovi snart och hevittä mig härifron beder
din äl. . .

ålskade gosse Fritz.
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En förfärlig upptäckt.

Jse sju bolagisterna blefvo småningom goda kamrater
och förtrogna. Kantilla slöt vänskapsförbund med Masse
Himmelstjärna, som var putslustig och uppfinningsrik;
Fritz Amatus nedlät sig att säMskapa med den pigga
Eufrosyne, och Kasse beundrade i tysthet Svante, som
såg beläst ut och hade en 20 marks fiol.

Spirea ensam hade intet »par», hon var som femte
hjulet under vagnen. Och likväl var hon allas till-
hörighet, allas vän och allas förtrogna. Hcnnes milda,
mjuka, anspråkslösa vasen lockade alla tili sig, som en
varm brasa lockar från storm och yrväder. Hennes
tysta flit och hennes omutliga sanningskärlek ingåfvo
respekt, och hon utöfvade, utan att veta eller vilja det,
ett stort inflytande öfver kamraterna. Hon var dess-
utom en så bra medlare meikin dem och tanterna, när
några upptåg väckt de senares missnöje.

När det gått ilki för Kantilla, grät hon ut sin be-
dröfvelse vid systerns axel och fick strax åter mod att
slåss med läxorna. Det fattades henne ingalunda hufvtid,
endast tålamod och ihärdighet. När Eufrosyne rifvit
sin klädning eller skurit sig i fingret, var det icke tili
tanterna eller Minä hon vände sig för att få hjälp, utan
alltid tili Spirea. Och när gossarna käbblade och sade
hvarandra otidigheter, hvilket icke säilän hände, trots

Toini Topelius. 4



SIDENSVAHNSKA BOLAGET.50

deras vänskap där emellan, kunde en blick af Spirea
få dem att tystna och blygas. Isynnerhet ogillade hon
deras sätt att retas med Fritz Amatus för det denne
gick i samskola, och när hon var närvarande, höllo
de vanligen sinä stickord tillbaka.

Fritz Amatus ansåg det i början ncdsättande för
sin värdighct att beskyddas af en flicka. Hän bemötte
Spirea med öfverlägsen kallsinnighct och anförtroddc
Eufrosyne, att hon var »olidligt tantaktig». Men slut-
ligen vann Spirea också honom.

Det var en dag, då hän stormrasande, häftig och
gråtfärdig koni hein, efter att på gatan hafva hört artig-
heter sådana soin: »fruntimmerskolist», »frökcn Rutten-
pimper», »söt pia» och så vidare.

Gossarna där heininä retade honom än mer gcnom
att låtsa deltagande. »Stackars liten», »snälla gumman!»
lät det beklagande, hvart hän koin.

Då tog Spirea honom in i sin kammare, där var
ingen annan för tillfället. Hän var röd af raseri och
bet sig i läppen för att inte gråta.

Ja så, de där flickorna i din skola aro då så för-
skräckligt stygga? sade hon, i det hon tog hans hand.

■— Det har jag icke sagt, mumlade Fritz Amatus.
De aro dumma, lögnaktiga, behagsjuka, skvaller-

aktiga. . .

■— Hvem har sagt det? utbrast Fritz förvånad.
Spirea låtsade icke höra honom.

•
... De lära gossarna lättja och olydnad.
A nej, det är ej sant. De aro mycket flitigare

och lydigare, än gossarna.
... De skratta åt lärarna, narras på hvarandra,

kifva och gräla . . .
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—• Nej men, Spirea, hvem har sagt. . .
Jag måste ju tro det, efter du är så förskräckligt

olycklig öfver att ha flickor tili kamrater.
Ja . . . när de alltid reta mig . .

• Hvilka då? Flickorna?
Nej, pojkarna naturligtvis.
Hör på, Fritz, fortfor Spirea utan att släppa

hans hand. Hvem är större narr, den, som gycklar
med en annan utan orsak, eller den, som lägger detta
gyckel så på sinnet, att lian blir stygg mot alla män-
niskor, också de oskyldiga?

Den, som gycklar med en annan, sade Fritz
trotsigt och försökte smyga sig undan.

Nehej, du, den som tar illa vid sig af dumt
skämt, när lian vet sig intet orätt hafva gjort. Vore jag
gosse, skulle jag låta dem reta mig, efter det roadc dem,
inte skulle jag bli en bit sämre för det. Jag skulle tvärtom
visa dem, att jag var stolt öfver att vara kamrat med snälla,
flitiga och hyggliga flickor. Eller äro de inte snälla?

Jo, dc äro riktigt bra flickor, hvarenda en,
sade Fritz uppriktigt. Hän hade beslutit att aflägga
både hela och halfva osanningar.

Nå, ser du! Bchöfver du då blygas öfver att
vara deras kamrat?

Nej . . . inte för det, men
Var sann nu, Fritz, soin du brukar! Är det

därför, att de äro flickor?
Ja, koni det tyst och motsträfvigt.
Då är du dummare, än jag trodde dig vara,

Fritz. - Spirea såg allvarsam och ledsen ut.

Fritz Amatus stod en stund och stirrade på sinä
stöflar, utan att våga draga bort siii hand, soin låg där
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så stor och grof i Spireas varma, mjuka. Det gick icke
att vara styf och trotsig inför denna bedröfvade blick.
Hän visste, lian kände på sig, att hon hade rätt, och
hän orätt. Hän kände en ofrivillig aktning för denna
flicka, så klok och lugn och modig, fastän hon var bara
fjorton år. Och på samma gång framstodo för hans
minne alla hans små flickkamrater, så hjälpsamma och
snälla och alltid så snäsigt afspisade. Hän begynte tycka,
att hän burit sig dumt åt mot dem. . . lian tyckte
Spirea var så snäll. , . lian hade ledsamt efter sin egen
mamma . . . alla dagens pröfningar stormadc öfver honom
än en gång, och, innan lian visste ordet af, hade lian
gömt ansiktet i vänstra rockärmen och snyftade,
rätt soin en flicka, så häjdlöst och bittcrt.

Spirea slätade hans burriga lugg och lät honom
gråta. Hon visste att det skulle bli bra cfteråt. Och
0111 en stund torkade Fritz förläget tårarna och för-
sökte skratta.

Jag skall inte vara en narr mera, sade lian
Jag har värit dnm mot flickorna

Och du bryr dig ej mera om att pojkarna gäckas
med dig? Tro mig, ju mindre du låtsar om det, desto
förr sluta de med gycklet.

En afton, när tanterna voro borta, och barnen rådde
sig själfva, föreslog Kaiuilla vid kvällsvardsbordet, att
de skulle bilda eu klubb eller ett bolag med syfte att
förljufva lifvet för sig själfva och andra, och hvilket
bolag skulle kalla sig. .. ja, hvad då?

Sällskap för nytta och mje, föreslog Svante,
som ju var lieminä från en badort, där sådana sällskap
bildades hvarenda sommat.



EN FÖRFÄRLIG UPPTÄCKT.
53

Asch ncj, men kanske frivilligä pratkåren!
föreslog Kasse.

Inga dumhcter! förmanadc Kaiuilla. Hvad
föreslår Masse?

Masses knif stannade ntidt i gapct. Hän funderade.
Mat-konfekt-dktiebolaget, nienade hän och sväljde

med stort eftertryck sin potatis.
Duger inte, det är för tillgjordt! • skreks det.
Kanske: generalsportakrohatföreningen, mumsade

Fritz Amatus.
Ellet: de riödlidandes vänner, föreslog Effi,

sora hört sin pappa tala mycket om de »nödlidande» 1
socknen. Ett allmänt skratt bclönadc henne.

Nej, ni hitta icke på något vackert och passligt,
minä barn, sade Kantilla afgörande. Spirea, du
har icke sagt något. Nå?

Det enklaste är det bästa. Jag föreslår att vi
kalla oss Sidensvahnska bolaget.

Sidmsvansarne, gycklade Masse. Då borde
vi äta rönnbär och gå griTnnt klädda.

Jag har ätit sex rönnbärsklasar i dag, för-
säkrade Fritz Amatus.

Här är passligt krimskrams för en sidensvans,
tili och med, för en nötskrika, inföll Kassc, tummande
om rimsan på Kamillas klädning, ty stackars Kantilla
var duktigt fåfång.

Jag tycker icke, att Spirea denna gång värit så
klok, soin hoit brukar vara, anmärkte Svante artigt.

Ett annat naitin vore bättre.
• Jag föreslår: Mantra Munnar, ■— sade Kantilla.

Det är ett bra namit! Mycket passligt! Kör
för det! ropades från alla håll. .
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Och i morgon ha vi årsmöte. Vi ska halla
tai och väljä ordförande, alldcles som Stora människor
bruka, sade Kantilla upprymd.

Och sekreterare, ekonom och skattmästarc,
ifyllde Svante, säkcr out en af förtroendeposterna.

Fritz hade sväljt sin sista potatis och alla voro
matta, hvarför man steg upp från bordet och bcgaf sig
i flickornas rum, som var stort och rymligt. Masse och
Kantilla reste jordcn rundt med Mr Fogg, Fritz och
Eufrosyne spelade »skrapnos», Svante gick in tili sig
och lät sin fiol gnälla »tuoli' on mun kultani» och
»djupt i hafvct», och Kasse försjönk i en bok: »under-
bara äfvcntyr tili kmds och sjös». Ingcn visste hvar
Spirea var, cllcr hyäd hoit gjordc, itien då klockan slog
nio, och ungdomcn bcgynte kanna huru Nukku Matti *

strök dent med sin lena hand öfver ögonen, saknades
hoit. Först då Kantilla och Eufrosyne redan Hollo på
att kläda af sig, koni Spirea. Flon var röd och upp-
hettad och svaradc nndvikande på flickornas nyfikna
frågor. Flon sysslade litet med något i sin byrålåda,
och därcfter gick hoit tyst och nedslagcn tili sängs.

Följande morgon föregick en olycksdag. i) För-
sofvo sig alla barnen; 2) rcf Kantilla ett stort hål på
sin klädning, då hoit skulle taga ned den från kläd-
hängaren; 3) slog Svante, som säilän dummadc sig, ut

ett glas mjölk öfver borddukcn; 4) stupade Fritz öfver
Mabellc, soin snarkade sött framför sin matmors stol,
så att hän slog pannan mot bordshörnet och fick sig
en försvarlig bula öfver ögat.

I skolan gick det illa. Spirea var konfys och
Kantilla var uppstudsig. Masse hittade icke Azoriska

* John Blund.
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öarna på kartan, och Kasse påstod att Kristoffer Kolumbus
föddcs år 1790. Det var rent rosenrasande.

Men det allra varsta väntade dock där hemma.
Barnen fäste sig vid, att tant Dika såg outgrundligt

sträng ut vid middagsbordet och att tant Dea suckade
oftare än vanligt. Minä var sjuk sedän några dagar,
och formannens lilla Ijortonåriga Maju ailtagen tili hjälp
åt köks-Katrina, soin inte kundc hinna laga mat och
dessutom passa upp på hela bataljonen. Maju sprang
som en yr höna omkring mcd fat och tallrikar och
tycktes vara färdig att af förskräckelse hilla hvad hon
hade i händerna, hvar gång tant Dikas blick råkade
snudda förbi henne.

Efter middagen vinkade tant Dika barnen att komina
i salen. Med allvarsam min jämkade hon om sinä glas-
ögon och betraktade dem, den ena efter den andra, där
de stodo rundt omkring henne, häpna och väntansfulla
på hvad som komina skulle.

I dag på morgonen, började hon högtidligt,
då syster Dea' torkade dammet här inne, upptäckte

lion att ett af våra käraste minnen, den nickande kinesen
af äkta potsiin, som stått på andra hyllan af etageren,
var borta! Hon ropade på mig, vi kallade på Minä
och Katrina, vi sökte öfvcrallt, men förgäfvcs. Den
nickande kinesen är fortfarande borta. Slutligen funno
vi längst borta i vrån några små porslinsskärfvor, hvar-
för vi måstc sluta tili att någon slagit sönder kinesen ocho o
gömt bitarna for att icke hlifva upptäckt

Var dyrbara kines af äkta potsiin, som vi ärft
for trettio år sen af fröken Riddersporre, vår moster!

utbrast tant Dea med mot taket lyftade ögon.
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Tant Dika fortfor:
Hvarken Katrina ellet Minä konna ha haft

sönder den, ty Minä lag jo tili sängs, och Katrina var
hela gåraftonen, då händelsen måstc ha inträffat, i köket
emedan hon torkade skorpor. Majat är förbjudcn att

gå i salcn och att tora sakerna här inne, alltså är det
ingen af dem. Men hvem liat då gjort det? Hvein

har slagit sönder kinesen?
Det blef en stunds tystnad. De stränga glasögonen

mönstrade barnen, som häpna och oroliga sågo på hvar-
andra. Ändtligen fattade Svante mod, hän tyckte
att lian befann sig i en för Hans värdighet högst obe-
haglig ställning, och sade: jag vet ingenting om
hela saken, tant Dika.

Icke jag häller, icke jag häller Ijöd det i
korus från de öfriga. Tant Dika betraktade dem upp-
märksamt. Nej, så långt konina i elakhet kunde icke
hennes barn vara, att de skulle konna Ijoga med så
frimodigi blickar. Men no folio hennes ögon på Spirea,
soin stod bakom de öfriga, litet blek och med sänkta
blickar.

Spirea, sade tant Dika vänligt, ty Spirea var
hennes favorit. Vet do något? Säg fritt ot, mitt barn!

Hon blickade ofrivilligt på Fritz Amatos, som med
oskoldens logn idisladc på en gömd skorpbit och följde
oppträdet med Stora ögon. Alla vände sig om och sågo
med förvåning på Spirea. Hon rodnade, försökte stamma
något, men tillslöt därefter läpparna och teg.

Spirea, är det möjligt? Kan det vara du?

■— Jag? Ack nej .. .jo. . . jagkan icke säga något...
Spirea, den siialla, pålitliga, logna Spirea gömde

ansiktet i händerna och brast i gråt. Tant Dika knep
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ihop sinä läppar och sade bistert, ehuru en mycket
mild blick sköt fram bakom glasögonen: —• berätta
uppriktigt hur allt tillgått, min flicka!

Intct svar. Dc öfriga stirrade förskräckta på Spirea.
Hat du haft sönder kinescn ?

Intet svar.
Är det möjligt, att du vill fördubbla ditt fclstcg

genom en osanning?
Nej, nej, tant Dika! utbrast Spirea med half-

kväfd röst. Mcn fråga mig icke, jag kan cj, jag hein
cj besvara dina frågar.

Utan att säga ett ord, steg tant Dika upp och
vinkade åt Spirea att följa henne in i sängkammaren.
Barnen drogo sig, uppskakade och förvirrade in i
flickornas rum, där ett pratande och ett surrande som
i en bikupa begynte. Alla talade i niminen på hvar-
andra, en del sökte bevisa sin egen, andra Spireas oskuld,
andra undrade ow hon verkligen liade gjort det och
livad straff.hon skulle få. Kaiuilla grät bittert och gaf
tili och med Masse en örfil, när lian vågadc littala en
misstanke om, att Spirea skuffat tili etageren, när hon
steg upp från pianostolen. Först då flickorna skulle i
skolan dc liade en extra timme på eftermiddagen —•

visade sig Spirea, förgråten, men tyst och lugn. Ingen
vågade tilltala henne, och hela den återstående dclen
af dagen förgick under en dof, betryekt stämning. Efteråt
fingo barnen veta af den mindre förbehållsamma tant
Dea, att Spirea ingenting velat svara på tant Dikas
frågor, utan innerligt bedt att få vara i fred. Om en
tid skulle nog allt blifva uppenbart.
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Kamillas äfventyr.

ön hei vecka låg dcn tunga stämningen öfvcr det
annars så glada bolaget. Potatisen och dcn stekta
gröten tili morgon och kväll nedsköljdes med samma
goda aptit som förr, men Kamillas kvickheter hade in-
torkat, och man hörde intet muntcrt munhuggande soin

förut. Tant Dea var bedröfvad, och tant Dika blickade
ofta pröfvande på Spirea och iakttog en sträng tystnad,
Spirea tycktcs halla sig mera skild från dc öfriga, men
var lugn och vänlig som förr, när hon var tillsammans
med dem. Under de många samtalen, som förekommo
bland bolagisterna angåcnde den där hemligheten med
kincsen, försäkrade Fritz med sin trubbnäsa i vädret, att
man hällre finge honom att tro att hän sudit sinä egna
öron, än att Spirea var den skyldiga. Svante, spin var
ridderlig och konfys, glömde oupphörligt bort hela
historien. Enfrosyne höll med Fritz, och Massc med
Kantilla. Kasse åter bragte de lifligare i bolaget tili kok-
punkten genom sinä matematiskt noggranna uträkningar
när och på huru lång tid dådet kunde hafva utförts.

Under denna bedröfliga tid utmärkte sig cmcllcrtid
bolaget genom ett exemplariskt uppförande. Ingen
glömde att bocka, tacka, niga och gå sakta i dörrarna.
Det hände tili och med att Fritz Amatus, då hän enligt
sin vana spillde på bordduken, sade förbindligt: jag
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ber om ursäkt, sota tant! hvilket var ett hittills
okändt uttryck i Hans ordbok.

Men liksoin många vackra, varma sommardagar
ofta sluta med ett duktigt åskväder, så händer äfven att
ett långvarigt solsken bland en hop ungdomar upplöser
sig i oväder. Sidensvahnska bolaget utgjorde intet
undantag, ocli det räcktc ickc länge, innan ovädret
bröt löst.

Kantilla hadc en klasskamrat ooh god van, Perpetua
Pettcrkvist, soin var ett år yngre än hon själf. Perpetuas
älsklingspappcrsdocka, grefvinnan Idalia Romarhjärta,
skulle gifta sig med baron Kurt von Adclcr, och Kantilla
blef bjuden på bröllop, riktigt med bjudnjngskort.
Kantilla sprang förtjust omkring i hela litiset med sitt
kort, tili och med niadam Pullonen, gårdskarlens hustru,
måste få se det. Sedän klädde hon sig i sin nya blå
klädning och begaf sig tili bröllopsgården, där fyra af
Perpetuas skolkamrater rcdan infunnit sig. Det var
utmärkt roligt. Brudeit hade hvit silkcspappersklädning
med broderadc yolanger och brudgummen (sont förut
värit lakej i en modcjournal), bar gcncralsunifornt och
en stor kraschan på vänstra rockuppslaget. Knäckor
och karautellet utgjorde trakteringen, och bröllopsskaran
dansadc efter toncrna af en gentil speldosa. När klockan
slog nio, skulle Kantilla gå hein, itien Perpetuas iltamina
bjöd i detsamma bröllopsgästcrna att dricka te i mat-
salcn. Efter teet skulle Perpetua spela ett nytt styeke
för Kantilla och sedän måste_ Kantilla nödvändigt titta
litet i en af Alcotts sista berättelser. Hur det var, blef
klockan tio, innan hon koin sig för att taga afsked.

Hvad skall tant Dika säga ? utbrast Kantilla
orolig, när hon hörde dc förskräckliga tio slagcn.
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Tänk, om jag inte kan komina in, om de stängt porten
där hemma! Tant Dika sade så bestämt, att jag skulle
vara hemma klockan nio.

• Å, var inte rädd, jag skall följa dig, sade
Pcrpctua. Om vi springa, hinna vi fram inom fem
minuter. Koin!

Skulle Perpetuas mamma vetat detta, så hade hon
nog ickc släppt de två flickörna allena ut om kvällen.
Men nu hade hon rakat gå in tili småbarnen och anade
ickc, att Pcrpctua och Kantilla, tysta oclt siiabba, sprungo
längs dcn halfmörka gatan tili Sidensvahnska hörnet.

Se där var ändtligen hörnet.
Adjö, adjö, nog hittar jag in. Tack skall du

ha! Porten är öppen .. . nej, vänta litet. . . stanna!
Pcrpctua, hvad skall jag göra . . . porten är stängd ?

Kan du inte bulta på?
Nej, nej, då vaknar hela luiset. Tant Dika

skulle bli grufligt ond!
Hvad stod att göra? Alit var tyst. Portlåset mot-

stod hvarje försök att vrida och öppna det. Gatan var
ödslig och folktom, tänk, om någonting hände dem!
Dc tva flickornas hjärtan pickade ganska hörbart, och
de blickadc rådvilla på hvarandra. Då fick Kantilla
plötsligt en ingifvelse. Hon sprang tili flickornas kam-
marfönster och kastade en näfvc sand på rutan. Spirea
var så lättsöfd, hon skulle nog vakna. En stund för-
gick, utan att något tecken tili lif märktes därinifrån.
En hyrkusk skramlade förbi, två kattor jamade på gran-
nens gård, det var allt. Tre gånger kastade Kantilla
sand på rutan, innan rullgardinen uppdrogs ett styeke,
och ett litet ängsligt ansikte spejade ut.

Spirea! ropade Kantilla sakta.



KAMILLAS ÄFVENTYR. 6 1

Nu uppdrogs rullgardinen helt och hållet, fönstret
öppnades, och Spirea, insvept i en sjal, tittade ut.

Spirea, sota Spirea, hur skall jag homma in,
porten är stängd?

Vänta litet, jag skall begära portnyckeln af Minä.

—■ Nej, nej, tant Dika vaknar bestämdt. Jag klättrar
in genom fönstret.. .

Det kan du inte. Vänta nu, jag är strax här
med nyckeln . . .

Nej, gå inte, Spirea, bad Kantilla ängsligt,
låt mig försoka komina in genom fönstret. . . nej,

det är för högt. . . hvad skall jag göra? Jo, vänta,
Spirea, räck ut en stol tili mig... fort, fort, någon
kunde komina . ..!

Spirea tassade förvirrad omkring i strumpfötterna,
rädd att den inträngande nattluften sioille förkyla eller
väcka Eufrosyne. Slutligen fick hoit tag i en stadig
trästol och räckte den ut genom fönstret. Men, o ve,
stolen var för lag, Kantilla nådde icke ens ståendc på
denna upp tili fönstret.

Modct sjönk ater. Då utbrast Perpetua, soin brukade
vara uppfinningsrik: nu vet jag! ställde sig på
knä på stolen soin en kantel och hviskade ifrigt:
se så, upp med dig nu, Kamilluschka, stig på min rygg,
nog håller den!

Kantilla vågade försöket. Jo, ryggen höll, men
stolen höll icke. Ty just soin Kantilla gladelig äntnade
svinga sig in genom fönstret, brast ena bakbenet på
stolen och kamelen och Kamilluschka ramlade öfver-
ända. Kantilla fick sig en kiila i pannan och kamelen
gitäfide, att hoit vrickat foten. Spirea vred sinä händer
i fönstret, dels af skratt och dels af oro, lyfte ut en
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ny stol, på hvilken kvarlefvorna af den gamla upp-
hissades, hvarpå experimentet upprepades. Ett ögon-
blick dinglade Kamillas ben i de randiga strumporna
hjälplösa nedanför fönsterbrädct, men sd tog Spirea
henne om lifvet och halade henne in, Om hon vetat,
hvem som på afstånd värit vittne tili detta gymnastiska
mästerstycke, hade hon kanhända icke så stolt ropat
n'ed tili Perpetua: se så, tack skall du ha nu, söt-
nos! Ser du bara att det gick!

Perpetua nickade, svängde med hatten och så bar
det af i språng hem igen.

Tidigt följande morgon, innan Minä ännu hunnit
göra i ordning kaffebrickan, som hon på slaget sex
brukade föra in tili sinä fröknar, bultade det på köks-
dörren och en kari stack in ett bref och ett paket,
adresserade tili fröken Konkordia Sidensvahn. Minä
skyndade att slå i kaffet, lade brefvct på brickan, då
hon gick in med den, och medtog paketet.

Tant Dea, i nattmössa och stoppad kofta, doppade
fbrnöjsamt en skorpa i sin kaffekopp då hon förskräcktes
af att hennes syster, som med glasögonen på näsan läste
det nyss ankomna brefvet, slog ihop händerna och ut-

brast: hvad är nu detta igen för spektakel?
Hvad står på? frågade tant Dea orolig och

fällde den i kaffet uppblötta skorpan på sitfrena lakan.
Se där, las! Det måtte vara något misstag.,—

Och tant Dika sväljde med bister min sin kaffetår och
rustade sig att klifva ur bädden.

Brefvet lydde:
»Fröken Konkordia Sidensvahn.

Då jag i går afron klockan elfva-tiden passerade i
närheten af er bostad, varseblef jag två personer, hvilka
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tycktes gifva tecken åt någon, boende i edert aktade
hus. Om en stund öppnades fönstret och ett lifligt
samtal begynte, hvilket jag dock, på grund af afståndet,
icke kunde höra, hvarpå ett' föremål räcktes ut genom
fönstret. Jag begynte ana en inbrottsstöld och såg mig
om efter en polis, soin dock ej stod att finna. I det-
samma observerade jag, att den ena aftjufvarna klättrade
in genom fönstret, hvaremot den andra springandc begaf
sig bort, troligen medförande bytet. Ty då jag nu
nalkades stället för illgärningen, fann jag intet, utom
dessa två föremål, hvilka jag härmed har aran sända
eder, i hopp om att ni med ledning däraf skall kumia
komina tjufvarna på spåren.

Har aran teckna med utmäfkt
högaktning

ödmjukast
Eusebius Pillerkärna

D:r Pharmacie.»

- Hväd vill detta säga? utbrast tant Dika, soin

emellertid öppnat paketet och framdragit en stolfot och
en tillplattad hatt, hvad vill detta säga? Ett af mat-

salsstolbenen ..
. och en hatt... karien är bestämdt

icke klok!
Apotekar Pillerkärna anses ju för en högst

respektabel man, inföll tant Dea aktningsfullt.
Ja, men lian måtte ha en.skruf lös, —■ vidhöll

tant Dika. Inbrottsstöld? Skulle vi icke ha hört
något...?

Ja, Mabelle skulle nog vaknat
Och huru har hän fått tag i en matsalsstol ?

Detta hänger icke rätt ihop.
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Tant Dea fylldes af onda aningar och skakade på
hufvudet. Jag hör ej ett ljud från flickornas kammare,

sade hon i gråtfärdig ton, tänk, om de anna
barnen ligga mördade i sinä sängar!

• Ja, här hjälper icke att gråta, här måste handlas,
sade tant Dika och knöt beslutsamt på sig sin tjocka

grå underkjol. Fem minuter senare gick hon, eskorterad
af Minä och Katrina, genom rummen, undersökte allt
och alla, väckte dem som sofvo och uppskrämde dem
som redan klädde sig. Inbrottsstöld ? Tre tjufvar?
Polis? Masses, Eufrosynes och Fritz Amatus’ hjärtan
bultade af glad förväntan. Mcn när Spirea och Kaiuilla
ändtligen fått klart för sig hvad frågan gällde, möttes
deras blickar. Spirea såg ledsen ut och Kantilla blef
pionröd i ansiktet och vände sig bort.

• Kantilla, du gör orätt i att icke upplysa tant
Dika om allt.

Det skall du icke säga mig, du som själf icke
velat bekänna! utbrast Kantilla häftigt.

Men nasta ögonblick ångrade hon bittert sinä ord,
ty när hon slog armarna om systerns hals och bad om
förlåtelse, kysste Spirea henne visserligen, men sade
nted en suck: också du tror således, att jag är
skyldig ... en lögncrska och bedragerska . . . ?

Nej, nej, ropade Kantilla ångestfullt, det
har jag aldrig trott.

Om jag kunde bli klok på allt detta, utbrast
tant Dika, talande utanför dörren tili Minä. Ingen
har ju sett eller hört något. Men stolfoten? Och en
af matsalsstolarna saknas. Flar ingen hört något buller
i natt?
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Hon inträdde tili flickörna med stolfoten i ena
handen, hatten i den andra och nattmössan på.ena orat.
Äsynen af denna ovanliga företeelse hos den annars så
exemplariskt ordentliga tant Dika kom Kantilla att ut-
brista i gapskratt. Uppmanad af Spireas bedjande blickar,
hejdade hon sig, gick fram tili tant Dika och bekände
frimodigt alltsammans.

Nu måste jag sätta mig, sade tant Dika, halft
road och halft förtörnad öfver den oväntade nyheten.
• Du ... du och Peruilla liafva således ...

Perpetua, sota tant, • rättade Kantilla.
Du och Perpetua ha således klättrat in genom

fönstret, brutit sönder en stol, trampat ihjäl din goda
hatt och sprungit midt i natten som två spektakel genom
gatorna! Jag trodde inte, att Peruilla...

Perpetua, tant!
Att Perpetua var en sadan. Och hvad skn.ll nu

Pernillas mamma säga ...

■— Perpetua heter hon, sota tant.
Det' är detsamma! Peruilla kallar jag henne,

det är lättare att fninnas. Ja, hvad ville jag säga. ..
?

Det är verkligen sant, som Dea säger, att det är ett

förskräckligt ansvar med inackorderingar.
Sedän tant Dika något hämtat sig och förlåtit den

djupt ångerfulla Kantilla, beslöt hon att lugna apotekaren
i afseende å inbrottsstölden, och t-illställde hoitoni föl-
jande brcf:

»Högtärade herr apotekar Pillerkärna.
På samma gång jag har äran tacka för eder artighet

att underrätta mig om inbrottsstölden i mitt hederliga
hus, får jag tillika nöjet meddela, att tjufven befanns

Toini Topelius. 5
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vara en af minä pensionärer, hvilken, utestängd om
aftonen, inkröp genom fönstret i dcn lofliga afsikten
att söka några timmars hvila i sin egen säng. Hon
har bekänt, ångrat och förlåtits, och den sönderbrutna
stolen skall med det första repareras. I det jag ännu
en gång tackar för den skarpsinnighet och tjänstaktighet
ni bevisat, har aran teckna med djupaste högaktning

Konkordia Sidensvahn. »

Vid middagsbordet utgjorde Kamillas nattliga äfven-
tyr det intressantaste samtalsämnet. Masse hade ritat
af uppträdet och smugglat papperet under Kamillas tallrik.

Huru vågade ni gå allena hein i mörkret?
undrade Kasse gäckande. Tänk om ni mött en
polis . . .!

Soin fört er i kurran, fortsatte Eufrosyne,
hvars ögon tindrade af intresse.

Det hade värit skönt, om vi i dag fått annonsera
efter er i Hufvudstadsbladet, sade tant Dika med en
skälmsk blinkning.

Och kanske fått betala hittarelön, suckade
tant Dea.

Kantilla var på en gång flat och road af att vara
föremål för så myeken undran. Masscs ritning gick
laget rundt och väekte myeken munterhet. Man såg
en suddig fond, i hvars midt satt ett fönster, oclt ur
detta fönster neddinglade ett par hvita ben, medan en
hatt och en näsa där nedanför antydde en andra persons
närvaro. Resten var ogenomskådligt, soin Egyptens
mörker.

Alla skrattade. Spirea ensam drog ej på munnen,
hon var allt fortfarande tyst och bedröfvad och, om än
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kamraterna icke misstrodde henne, kände de dock en
viss underlig skygghet i hennes närvaro, en skygghct,
som de ej kunde förklara. Ett och annat, i hennes
uppförande föreföll dem gåtfullt. Stundom gick hon
ut, afböjande allt sällskap, och dröjde länge borta. Stun-
dom föll hon i djupa tankat' midt under den gladaste
lek. Och den sorgsna blick sedän, med hvilken hon
besvarade alla frågor!

Fram på förmiddagen samma dag tant Dika skrifvit
tili apotekar Pillerkärna, ringde det, och apotekarn i
egen hög person, infann sig på visit. Hän var en liten,
mager herre med pliriga, men godmodiga ögon och
ytterst förbindliga fasoner. Spirea satt med sinä läxor
i salen, emedan Kantilla förhörde Eufrosynes läxa i
deras gemensamma rum, och Fritz Amatus hade af
någon liknande anledning slagit sig ncd där med sin
karta och sin geografi.

När tant Dika inträdde med sin gäst och artigt
bad honom taga plats, flög en glödande rodnad öfver
Spireas kinder och hon samlade brådskande ihop sinä
böckcr för att obemärkt smyga sig bort. Tant Dika
gick för att tillsäga om kaffet, och just i detsamma
Spirea ämnade försvinna bakom apotekarns rygg, vändc
dennc sig om och steg gladt öfverraskad fram för att

räcka henne handen. Fritz Amatus hördc hoitoni med
vänlig röst yttra: nej, se fröken! Jag hoppas, att
ni lyckats finna undergöraren och . , .

En hastig, bedjande blick afbröt honom, och innan
lian koni sig för att fortsätta, var Spirea borta. Fritz
retirerade, också lian, full af gissningar och undran
öfver de mystiska ord lian hört. Hvad kunde Spirea



68 SIDENSVAHNSKA BOLAGET.

ha för hemligheter med en vildt främmande herre? Hvad
kunde hon ha att göra med en »undergörare» ? Var
hon måhända sjuk? Fritz Amatus kände sitt ridderliga
hjärta fyllas af deltagande oro. Icke skulle likväl lian
förråda henne.
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I Kajsaniemi.

öufrosyne Himmelstjärna hade från mamma mottagit
en sändning hembakade pepparkakor och beslöt ställa
tili bjudning på dem. En iördagseftermiddag i mars,
när det var ett par graders köld, och kälkbackarna i
Kajsaniemi* voro glatta som baraste is, inbjöd hon sinä
klasskamrater, Anni, Selma och Hedvig, samt Perpetua
och Kamilla tili en kälkutfärd i Kajsaniemi. Spirca
stannade hemma, men de öfriga uttågade, mantra och
i feststämning tili den utsedda backen, hvar och en med
sin »Moppe» eller »Pelle» eller »Kettu», som kälkarna
hette, i släptåg efter sig. Eufrosyne bar en välfylld
pirat på ena armen och drog med den andra sin istadiga
»Muntcr», som hade rostat under sommaren och nu
släpade benen, efter sig.

Vid ankömsten tili backen, funno de några lyceistcr
där före sig.

Usch, så förargligt! utbrast Kamilla. Nu
måste vi söka oss en annan backe.

Åh nej, denna är den bästa af alla, sade
Eufrosyne, nog kuuna vi väl sämjas med pojkarna.

Men huru skola vi våga äta pepparkakor, när
de se på, undradc Selma.

Betyder: Kajsas udde; en park i Helsingfors.
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—Vi vända ryggarna tili! Och dessutom hinna
de gå bort tio gånger, innan vi börja äta.

Eufrosynes kallblodighet uppmuntrade dc andra, och
man beslöt att stanna. Kantilla öppnade rutschen genom
att i ett huj slänga sig ned på kaiken och sätta i väg
utför backen, så isbitarna flögo. De andra följde efter,
några på tnage, andra graciöst sidlänges, ingen rädd,
fastän det kilade i magen af den hastiga farten.

Man låtsade alls icke om pojkarna, tillropade dem
blott emellanåt ett artigt: ur vägen! när de ej flinkt
nog lagade sig undan. Men pojkarna voro synbarligen
mera intresserade af flickorna, eller rättare kanske, af
deras vägkostpåsar, och bjödo tili att inleda bekantskap.
En af dem erbjöd sig att draga Kamillas kälke uppför
backen, men afspisades höfligt. En annan tog upp
Annis muff, som hon tappade i farten, och hämtade
den tili henne. En tredje körde förbi Selma, som, inom
parentes, var i besittning af en icke så obetydlig näsa,
och tillropade henne i förbifarten: var god och vik
undan näsan, så man kommer fram!

Denna sista närgångenhet förtörnade flickorna, och
dc beslöto att genom ett tydligt förakt kväsa de näsvisa
ungherrarna. När därför en af dem sökte inleda ett

samtal med Eufrosyne, medan de vandrade uppför backen,
svarade hon icke ett ord. Ungersvennen blef i siirtur
mankerad och beslöt att hämnas. När Eufrosyne nästa
gång susade förbi honom i backen, passade hän på och
nappade skickligt hennes mössa, samt gaf sig i väg med
den ut genom porten och ut på gatan, följd af de
jublande och hurrande kamraterna.

Flickorna stodo rådvilla och häpna och Eufrosyne
sjöd af förbittring. Hon gaf sig tili att förfölja röfvaren,
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än hotandc, än bönfallande, men denne hade fått för
stort försprång. Hän var försvunnen och med honom
Eufrosynes splitternya, hvita kaninskinnsmössa.

Jo, det här var skönt, utbrast Kantilla, när
Effi röd och andtruten återvände från jakten. Huru
skall du nu komina hein utan itiössä?

Det har ingen nöd, svarade Effi, hvars sorg-
löshet och goda lyime småningom återvände, jag
knyter sjaletten på hufvudet.

Inte törs du gå i den längs gatorna. . .

Törs jag inte? Å jo, du, det generar mig alls
inte. Men nu ska’ vi inte låta störa oss mer af de
otäcka pojkarna. Koin, så trösta vi oss med peppar-
kakorna. Och Effi kringbjöd trakteringen åt kam-
raterna, soin lägrat sig rundt omkring på sinä kälkar.

Du tager saken märkvärdigt lugnt, sade en
af flickorna. Vore det min nya mössa, skulle jag
gråta af förargelse.

Soin om det skulle hjälpa, log Effi. Jag
skall säga er, att jag afskyr lipande flickor. Jag ämnar
gå tili poliskammaren och anmäla saken.

Tili polisk . . . utbrusto flickorna häpna. Och
med hvem?

Allena naturligtvis, ifall ni ej ha lust att komina
med. Och Eufrosyne steg beslutsamt upp. Vi få
lof att gå nu, om jag skall hinna dit i förbifarten. Jag
lofvade tanterna att vara heininä klockan sju.

Sällskapet strök håret under mössorna, jämkade om
halsduksrosetten och borstade snön af hvarandras ryggar.
Eufrosyne knöt en liten ljusblå sjalett kring sitt runda,
varma ansikte och anförde återtåget längs Mikaelsgatan,
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öbekymrad om de undrande blickar en och annan
mötande skänkte henne.

Vid hörnet af Alexandersgatan mötte de Fritz
Amatus, soin värit inne på apoteket och köpt sig lakrits
tili söndagsmat.

- Hvart i ali världen bär det nu af? frågade
hän förbluffad, när lian såg Eufrosyne klädd i duk.

Alla flickorna skyndade nu att med en mun berätta
den uppskakande händelsen, och Fritz Amatus var nog
rättsinnig att ställa sig på deras sida.

Vänta, bara jag får tag i den banditen, sade
hän ridderligt och blickade mörkt efter ett par oskyldiga
pojkryggar, soin försvunno om hörnet. Ftan erbjöd sig
att följa Eufrosyne tili poliskammaren, icke litet smickrad
af den belåtenhet hvarmed detta anbtid mottogs af de
andra flickorna, soin voro rädda för Effis skull. Vid
Senatstorget skildes de alla åt, och Kaiuilla gick hein
förut för att omtala händelsen.

Fritz och Eufrosyne hade icke gått långt, innan
den senare plötsligt stannade och tog Fritz i armen.
Där är lian, - hviskade hon ifrigt, just den där, . .

Ser du ej, lian med de Stora öronen där. . . Där tittar
något hvitt fram ur hans ficka. . . det är bestämdt
min itiössä ...

■— Den där? Det är ju Kalle Elollisten! Den
kanaljen! Mössan skall jag ha af honom, lita du på det!

Fritz klef med långa steg efter den förmente tjufven
och Eufrosyne stannade i en portgång för att afvakta
utgången. Elon såg hur Fritz upphann honom och med
en tydlig gest affordrade honom den stulna mössan.

Kalle Blomsten satte upp ett förvånadt och för-
grymmadt ansikte. Fritz grep tag i det hvita föremålet
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som stack upp ur hans ficka, och fick en örfil för
besväret. Effi såg något trilla ut ur mössan, såg gossarna
böja sig ned att plocka upp det och såg slutligen Fritz
skaka hand med Kalle och betydligt slokörad komma
tillbaka.

Nå, var det icke min mössa? frågade Eufro-
syne med en sorglig aning.

Visst inte, en påse krakmandlar var det, och
de trillade ut, när jag ryckte upp påsen. Kalle var ond
och jag måste be honom om ursäkt. Men det var ditt
fel alltsammans, flickor ä’ alltid så tvärsäkra på sinä
dumheter.

Fritz var förargad och Eufrosyne flat. Dc vandrade
tysta sida vid sida tili poliskammaren, där en polis väl-
villigt åhörde beskrifningen öfver rånet i Kajsaniemi
och lofvade återskaffa det förlorade. Klockan slog sju.
Fritz och Effi tågade med god fart'heinät för att hinna
läsa läxorna. När de trädde in i tamburen, koni Kantilla
emot dem, klädd i tant Dikas räfskinnskappa och med
Eufrosynes saknade mössa på hufvudet.

Hva’, hva’ vill det säga? gapade Effi.
Hva’. .. har du hittat den ? flåsade Fritz och

kastade af sig öfverrocken.
Ncj, men säg, hvar har du hittat den?

Kantilla värdigades ändtligen svara. När jag gick
hein, hörde jag hastiga steg bakont ntig. Jag påskyndade
minä och vågade icke se ntig om, men jag kände, att
en kari gick efter ntig och jag började bli riktigt rädd .. .

Nå'?. ..

Ja, och så hörde jag någon ropa: »fröken,
stanna då, frö-öken!» Och när jag vände ntig om, såg
jag en lång drasut klifva efter ntig, en af pojkarna från
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backen, men icke tjufven. Hän koni mycket artigt
fram tili mig, räckte mig mössan och bad om ursäkt
på kamratens vägnar. Jag gaf honom en lämplig moral-
kaka att taga med sig tili den syndaren och vi skilldcs
i allsköns vänlighet.

Medan barnen inne i matsalen utförligt pratadc om
Effis äfventyr, ringde det och strax därpå tittade Minä
hapen in.

Där ute är en ryss, som frågar efter Fritz.
Det är Kostja! skrek Fritz och rusade ut i

tamburen, rakt i famnen på en ung rysk soldat, som
skrattande och gråtandc omfamnade honom i det hän
gång på gång utbrast: är det Fritz Konstantinowitsch,
å, är det Fritz Konstantinowitsch? Sedän begynte de
ifrigt samtala. Bolagisterna, som skockat sig omkring
dem, förstodo dock icke ett ord, de hara gapade med
förundran på Fritz, hvars tunga så flinkt vände sig
sig emellan en mängd itsch och atsch, mutsein, putschi
och murremutschi. Innan den beskedliga betjänten gick,
drog hän försiktigt upp ett paket med pränikor* samt
en rutig bomullsnäsduk, ur hvilken hän framtog ett
vaekert påskägg af porslin. Glädjestrålande gal hän
detta åt Fritz, kysste honom på bägge kinderna, som
bruket är i Ryssland, och gick.

Nå, Fritsch Konstantinowitsch, sade Masse,
om du alls mera kan tala svenska eller finska, så

låt nu höra öfversättningen. Hvad berättade hän?
Hän sade, mumsade Fritz, som nyss bitit

af en pränika, att hän var hos polismästarn med ett

bref från pappa. När hän såg mig där, blef hän orolig

* Ett slags ryska pepparkakor.
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öfver hvad det hade att betyda och ville komma hit
för att höra efter. Hän är rysligt snäll, Kostja, och köpte
på vägen de här pränikorna åt mig.

Jag önskar, att pappa hade en dylik betjänt,
försäkrade Masse, i det hän mottog sin andel af trak-
teringen, som Fritz frikostigt utdelade, hvarefter kvällen
slutade som vanligt med läxläsning och stekt potatis
tili kvällsvarden.
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Serenaden.

Svante Pingelbom gick i dansskolan. Hän öfvade sig
flitigt att stå, gå, bocka ooh dansa, ty lian gick inåt
med fötterna och visste att hans mamma skulle bli
glad, om lian kunde bli kvitt denna ovana. Dessutom
hoppades hau att ändtligen i sommat få dansa med
flickorna Päronblad vid brunnsbalerna i Lovisa. De
hade alltid hittills skrattande afböjt hans uppbjudningar
och påstått att lian valsade åt oriktigt hali och krånglade
bort fransästurerna.

I dansskolan' gingo en mängd gossar och flickor,
vackra och fula, viga och klumpiga, sådana, sora lärde
sig dansa och sådana, som icke lårde sig det. Den
mest beundrade bland flickorna var Emilie Deutsch,
som gick i tyska skolan och hade pannlugg. Hon var
fint klädd och dansade lätt som en fjäder. Svante
beundrade henne obeskrifligt. Hän tog Spirea tili sin
förtrogna och berättade henne utförligt om alla sinä
öden under danslektionerna, om lian dansat med Emilie,
hvad hon sagt, och så vidare.

En dag stodo några af de äldsta gossarna på Svantes
klass och hviskade i trappan, då Svante gick förbi. De
ropade an honom och invigde liononi i sin pian. Med
klappande hjärta fick Svante höra, att det var fråga om
en serenad för Emilie Deutsch, Först skulle en enkel-
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kvartett sjunga, men sedän ville Kåhlfelt, en lång real-
lyceist, sjunga solo »Ich weiss nicht was soll es bc-
deuten», med ackompagnemang af violin, och därtill
behöfde man nu Svante och hans fiol.

Denne var i sjundc himmelen. Att vara med om
en serenad, se det var något, det! .Endast med stor
möda kunde hän tvinga sig tili tystnad inför bolaget,
och hans hjärta svällde af stolthet, då lian oförtrutet
öfvade sig på ackompagnemanget, som snart gick ganska
bra, utom förspelet.

Ändtligen mörknade den ödesdigra kvällen. Svante
var långt på förhand bjuden tili Kåhlfelt och hade med
många förmaningar fått lof att medtaga portnyckeln.

Klockan tio stodo de fem sångarna med klappande
hjärtan vid potien tili den gård, där, Emilie bodde;
Svante bar sin älskade fiol i en svart shirtingspåse
under armen.

Porten var stängd.
■ — Det gissade jag, ■— sade Kåhlfelt. Dc aro

rädda att tjufvar och hundar skola praktisera sig in i
korfraakeriet.

Korfmakeriet ?

Hennes pappa är ju korfmakare. Har du icke
vetat det ? Men det gör ingenting, vi klifva öfver planket.

Något ncdslagen klef Svante efter sinä kamrater,
med fiolen dinglande som en gris nti påsen. Sakta
tog man ton och stämde upp. Fiolen var ostämd och
gaf osäker ton; tenoren var mer än vanligt hes, och
basen hade hosta. »Stilla, o stilla», som togs mycket
pianissimo, förklingade ohörd, men vid de sista tonerna
af »Klara stjärna» upprycktes ett fönster och ett hufvud
tittade ut.
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• Börja förspelet! Skynda dig, hon är där bakom
gardinen! hviskade Kåhlfelt otåligt. Svante fattade
mcd darrande hand stråken och fiolen begynte jama
förspelet tili »Ich weiss nicht. . .» hvarpå tenoren inföll.
Strax därpå uppslogs en dörr och en kari i päls och
tofflor störtade ut, öfverösande de stackars sångarna
med tilit annat än tacksamma uttalanden på en jäm-
merlig svenska.

Hva’ ä das för en Katzenjammer ? Schäme er,
schlinglar, att schtöre hederligt folk i deras schömn!
Ut me’ er, annarsch ja’ rapa pålis. ..!

Kåhlfelt begynte ett försvarstal och Svante smog
skyndsamt fiolen i påsen.

Emille? Was haben ’s mit Emille? Packen er
bald fort, sonst. ..

Oväsendet hade tiukallat åtskilliga andra åhörare.
Korfmakargesäller med långa förkläden och tjänstjnngfrnr
mcd sjalar öfver hufvudet. Alla skreko om hvarandra,
ingen hörde på gossarnas förklaringar.

Det är gatpojkar, som skrålat och sjnngit fula
visor, sade några.

Det är tjufvar, som velat åt skinkorna i boden,
sade andra.
Kåhlfelt och de tre andra sångarna hade emellertid

begagnat sig af villcrvallan och tagit reträtt öfver planket.
Men Svante, som af fiolen hindrades i sinä rörelser,
blcf neddragen vid benen just då hän var halfvägs öfver.

Si på den, som ämnar gc sig i väg med en af
minä skinkor! Hvad har lian i påsen, kanalje? Det
var korfmakaren, som nappat Svante i benen.

Kratsch, där låg hän på fiolen! Hän stötte sig
illa i fallet och kunde icke låta bli att ge tili ett utrop
af smärta.
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Stackars gosse, stötte hän sig? sade en vänlig
kvinnoröst, medan korfmakargesällerna skrattandc åsågo,
huru Svante med möda reste sig upp. Hän blödde
ur ett hål i tinningen och hans ena arm kändes illa
vrickad.

Kom med mig, så skall jag binda en duk om
pannan, sade samma vänliga röst. -—• Vi skola gå
in tili »Gråt ej» här i samma gård, hän kan nog plåstra
om sådana skador också.

Min fiol! kved Svante, då lian nedslagen
linkade efter den beskedliga gamman. Men ingen låtsade
om fiolen.

Svante fördes in i ett litet lågt rum och fick sätta
sig på en stol. En svartmuskig kari, som de öfriga
kallade »Gråt ej», undersökte såret vid tinningen, tvättade
det, samt pålade en plåsterlapp. Hän förklarade, att
det skulle vara bra om ett par dagar. Korfmakarn kom
in för att se om någon verklig olycka händt och ville
trycka några kopparslantar i handen på Svante, men
afvisades med förakt. Stackars Svantes hufvud svindladc,
när hän skulle stiga upp för att gå, men hän längtade
att komina hein i sin egen säng och gjorde därför våld
på sig. I sin västficka fann hän en 50-pennislant, soin

hän räckte »Gråt ej» med ett tack för besväret.
I det hän gick ut, kastade lian en blick omkring

sig och fann då, att rummet där lian legat, var mycket
besynnerligt. Det var torftigt och fattigt i hög grad,
men i skenet från den usla lilla lampan såg lian att
rundt omkring på alla hyllor och bord stodo dyrbara
vaser, statyetter, ljusstakar och toilettpjeser af brons och
porslin. Som i en dröm tyckte lian sig äfven på en
af hyllorna se en nickande kines, precis en sådan, soin
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försvunnit från tanterna Sidensvahns förmak. Hän var
dock allt för förvirrad för att tanka närmare därpå.
Utkommen på gården hopsamlade hän så godt lian
kunde i mörkret bitarna af sin fiol och smog sig djupt
nedslagen och förbittrad ut genom porten, som »Gråt
ej» öppnat för honom.

• Ett bcsynnerligt namu, tänkte lian för sig
själf. Hvarför månne de kalla honom så?

Då lian följande morgon vaknade i sin sköna,
varma säng i det välbekanta rummet vid Andregatan
och såg Fritz Amatus ligga på magen i sin bädd med
täcket bortsparkadt, kände lian sig lugn och förnöjd.
Huru i ali världen hade lian kunnat låta locka sig tili
en sådan dumhet? Den otacksamma Kåhlfelt hade icke
ens försökt att hjälpa honom, otan sprungit sin väg.
Och i dansskolan hade hau med illa dold munterhet
frågat, om korfmakarn tagit hans fiol i pant för skinkan,
soin Svante stulit. Men det allra varsta var likväl, att
den beundrade Emilie drog på munnen och vände bort
hufvudet, när hon fick se Svante.

Ett par dagar gick lian och bar ensam på sin för-
ödmjukelse och ledsnad.

Slutligen anförtrodde hän sig tili Spirea. Hon
åhörde honom med deltagande och tröstade honom. så
godt hon kunde. Hän skulle icke vara ledsen, lian
hade ju icke gjort något orätt, endast. . . cndast. . .

• Ja, jag vct nog att jag gjort mig löjlig, sade
Svante modstulen.

• Men det är båttre att ha värit narraktig, än att
ha gjort något illa.

Svante suckade. Hau kände sig dock lättare om
hjärtat efter sin bekännelse, och beskref närmare hela
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sitt äfventyr. När hän nämnde mannen med det be-
synnerliga namnet »Gråt ej», såg hän Spirea hastigt skifta
färg och undvika hans blickar.

Och vet du, det märkvärdigaste af allt var, att

jag precis tyckte . . .
Hän afbröt sig plötsligt och tystnade. Misstankarna

mot Spirea, kinesen och »Gråt ej», allt blandade sig tili
ett enda virrvarr i hans hufvud.

Kara Svante, •—■ sade Spirea och fattade hans
hand, vänta ännu litet, så får du ... veta allt. Säg mig
blott nummeni och gatan, där korfmakar Deutsch bor.

Fundersam gaf Svante den önskade adressen, meri
hän tänkte hela dagen på Spirea och den nickande
kinesen.

Toini Topelius. 6
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Gråt ej.

Pöljande dag begaf sig Spirea ut i staden. Hon gick
med hastiga steg, såg sig noga omkring i gathörnen
och stannade ej, förrän hon kom tili en gård i stadens
aflägsnaste delar. Där gick hon in, stannade ett ögon-
blick tveksam framför en dörr och läste namnet på ett
gammalt smutsigt visitkort. Ett uttryck af glädje öfver-
for hennes ansikte och hon kunde med möda återhålla
ett utrop: ändtligen!

Det var samma besynnerliga rum, dit Svante blifvit
förd efter serenaden. Porslins- och alabastervaserna
prunkade liksoin då i den torftiga omgifningen, och
den nickande kinesen, soin en gång tillhört moster
Melusina Riddersporre, bugade sig högtidligt i en vrå.

Spireas ögon strålade. Hon närmade sig en mörk
kari, soin satt och arbetade på en pali vid fönstret och
vid Spireas åsyn något förlägen ntbrast: ja så, det
är fröken!

Jag har sökt er flera gånger i crt förra kvarter,
sade Spirea förebrående, men där sade man mig,

att ni var bortrest tili Petersburg. När jag senast var
där, hade ni kömmit tillbaka, men ingen visste hvart
ni hade flyttat.

Ja, jag var borta i sex veckor, sade karien
buttert, men nu har jag rcdan länge värit heininä, fast-
än dumbommarna tappat adresslappen, soin jag gaf dem.



GRÅT ej. 83
—Jag har värit så orolig öfver kinesen, som ni

lofvade reparera tili den bestämda dagen.
Hvem kan minnas alla löften! Men nog har

den annars värit färdig i flera veckor, och fröken kan
se, att den ej farit illa hos mig. Den är som ny, man
skall ej med glasögon kumia se hvar den värit sönder.
Men ett svårt arbete var det att få den hei.

Hän inlade kinesen i papper och räckte den tili
Spirea, som betalade och gick. Med lätta steg skyn-
dade hon hem tili Andregatan, där hon strax gick ned
tili formannens. Maju satt ensam hemma och vaggade
lilla bror. Spirea vek upp papperet kring kinesen
och utbrast gladt: Känner du igen den här herrn,
Maju? Koin nu med mig upp tili tant Dika, så heratta
vi allt!

Ack, ack, törs jag? sade Maju med en min
som om hon förts i fängelse. Fröken är så strärtg,
och pappa slår ihjäl mig.

Du pratar! Nu får du icke längre uppskjuta
det, sade Spirea bestämdt. Det vore falskhet att

icke nu omtala alltsammans, och din far kan icke vara
så hård nu, när lian ser att kinesen är hei igen. För
tanterna svarar jag. Koni upp i köket, så snart du kan.

En timme senare satt bolaget helt trefligt kring
kimpan i salen. Svante tog sorgsen ut »Ich weiss nicht
was soll es bedeuten» på pianot och tänkte på sin fiol.
Masse och Kantilla gissade rebus i »Trollsländan». Kasse
täljde en träsked vid kakelugnen, Fritz ritade hästar
och Eufrösyne spelade femtonspelet på tumanhand med
sig själf. Maholle lag på soffan, intrasslad i tant Deas
garn, och bägge tanterna sutto i hvar sin länstol, stickade
strumpor och pratade halfhögt med hvarandra.
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Då öppnades dörren, och Spirea inträdde, åtföljd
af Maju, som bar ett paket.

Kara tanter, sade Spirea. Hon såg glad ut,
men rösten darrade en smula. Jag vill heratta er
något. Som ni minnes, bad jag om tid, innan jag
kunde säga något om den sönderslagna kinesen, och nu
bar stunden kömmit, då jag kan heratta ailt.

Den där aftonen, ni vet, gick jag för att hämta en
bok i salen och fann då Maju gråtande i ett hörn. Hon
hade slagit sönder kinesen, när hon skulle flytta lampan,
som hon fyllt, tillbaka på sin plats. Hon vred sinä händcr
och sade att hon var förbjuden att röra något på etageren,
men att hon gjort det för att hjälpa Katrina, då Minä
var sjuk. Hon var så rädd för dig, tant Dika, och för
sin far, som skulle slå henne, om hän fick veta detta.
Jag ville gärna hjälpa henne, när jag såg hur förtviflad
hon var, och att hon af välmening värit olydig. Där-
för lofvade jag försöka få kinesen lagad och gick genast
med den tili apoteket, där de bruka kitta ihop söndrigt
porslin . . .

Här gick ett stort, skinande ljus upp för Fritz
Amatus.

.. . Men de kunde ickc reparera den, Apotekaren
var mycket vänlig och bad mig gå tili en kari, som
sålde ett slags porslinskitt, hvilket kallades »Gråt ej» v. .

Svante såg ut som om tusende frågetecken plötsligt
hade fått svar.

.. . och kunde hoplappa de svåraste sprickor i
glas och porslin. Denna kari lofvade reparera kinesen
inom en vecka, men när jag koni att hämta den, var
hän bortrest. Flera gånger sökte jag honom, men för-
gäfves. Ack, hur ängslig jag var! Det finns knappt
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en bod i hela staden, där jag icke värit för att möjligen
fd en annan kincs i stället. Ingenstädes funnos sddana.
Apotekarn hade också sagt, att det var en dyrbar pjes,
sadan man säilän ser nu mera. Andtligen fick jag genom
Svante . . . (Svante rodnade och såg ut genom fönstret)
.. . reda på karlens adress. Jag gick strax dit och fick
kinesen. Och här är lian nu. Och du förlåter ju
Maju, siialla tant, hon har värit så ledsen.

Maju snyftade sakta i sitt förkläde, hela bolaget
satt tyst i andlös väntan.

Jag vet, sade Spirea oroligt, att det är
orätt att dölja något af fruktan för straff. Men ju mer
jag öfvertalade Maju att bekänna, desto räddare blef
hon, den lilla stackarn. Jag tror hon skulle kuuna
begå hvilken handling soin helst af fruktan för sin fitr.

Du borde i alla fall hafva sagt mig allt, in-
föll tant Dika bistert.

Spirea såg förlägen, men litet skälmsk ut. • Du
berättar ju allt för tant Dca, och tant Dea berättar allt
för Minä, och så skulle bolagisterna fått veta det, och
ett, tu, tre hade Majus far fått tag i saken.

Fritz såg på Eufrosyne, 0111 hon skulle våga skratta,
Eufrosyne såg på Kaiuilla, Kaiuilla såg på Massc, Masse
såg på Kasse och Kasse såg på Svante, soin i sin tur
försiktigt såg på tant Dika. Då lian i hennes ansikte
upptäckte ett litet omärkligt leende, vågade lian själf
draga smått på munnen, och följdcn blef, att hela raden
vågade sig på ett godt skratt. Äfvcn tauteina smålogo,
och Majus tårar begynte torka.

Ja, sade tant Dika, detta är ju ingenting
att gråta öfver, och en lustig historia har det värit, när
man närmare tänker på saken. Och saken tål också
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att tanka på. Köm hit, Maju, jag förlåter dig, icke blott
för Spireas skull, jag skullc ha gjort det genast, om du
öppet bekännt allt. Jag har värit ledsen öfver kinesen,
mest emedan jag visste att olydnad eller osanning låg
på bottnen af historien. Och jag har ju haft rätt. Gå
hein, Maju, och torka dina tårar. Du skall heratta allt
för dina föräldrar och säga att jag förlåtit dig. Denria
läxa kommer du nog ihåg utan annat straff, än det du
redan dagligen iitstått under flera veckor.

Hvad dig beträffar, kara Spirca, så vet jag icke,
om du handlat rätt eller orätt.

• Å, tantl skreko Fritz, Kantilla och Eufrosyne.
Det Itade värit bättre för Maju . . . och äfven

för dig . . . om du också mot hennes vilja tvungit henne
tili bekännelse, Hemlighetsmakeri och fördöljande af
sanningen aro aldrig bra, utom möjligen då man
syr julklappar.

Spirea såg nedslagen ut.
Eller är det icke så, min flicka, att du under

hela denna tid kännt dig som en martyr och därigenom
blifvit större i dina egna ögon ? Hvad ?

Spirea rodnade, hoit kände att förebråelsen träffadc.
Tant Dika såg vänligt på henne och fortfor:

Jag misstror ingalunda dina goda afsikter, Det
är blott så vanligt bland ungdonten att af missförstådt
ädelmod påtaga sig en skuld, hvartill man är oskyldig.
Och så. känner man sig orättvist behandlad och tyeker
sig vara bättre än andra. Ett oförskyldt lidande böjer
oss ofta i ödmjukhet, itien sådana själfpåtagna kors
kontma Itögmod och själfbelåtenhet att gro inom oss.

Det blef. en stund tyst, alla tyckte, att tant Dika
värit för sträng.
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Nu har visst min moralkaka smakat bra illa,

sade hon efter en stund. Se bara hur Kaiuilla
grinar! Koni hit, Spirea, tili din gamla tant. Sådana
snälla, lugna och förståndiga flickor, soin du, hafva två
farliga fel att bekämpa: själfbelåtenhet och andligt hög-
mod. Det vet din gamla tant, och vill göra dig upp-
märksam därpå. Men hon betviflar ickc ett ögonblick,
att du af ömsinthet begått det fel, hvarom vi taiat. Na,
aro ni nu nöjda mcd moralkakan, barn?

Hurra för tant Dika! vågade Fritz Amatus
utropa, och Eufrosyne tillade djärft: Men kakan
skulle smaka ännu bättre med sylt.

Tant Dea skakade förvånad på hufvudet, men tant

Dika sade skrattande; Verkligen? Då måste väl
Spirea och Kaiuilla gå och bestyra om att vi .få in ett
fatt vatt-lingon med sirap, den Stora npptäckten tili ära.
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Sidensvansarna.

Sn allmän och ihållande belåtenhet var första följden
af kinesens hemkomst och hemlighetens uppdagande.
Det var, som om en tung Sten fallit från bolagets hjärta,
och isynnerhet Spirea gick omkring så skinande glad,
som om hon nu först fått lof att andas fritt. Svante
förde i den allmänna hänförelsen sin fiol tili »Gråt ej»
att repareras och fick den tillbaka förvånansvärdt väl
ihoplappad. Bolaget hade snart åter nöjet att höra dess
milda jamande om kvällarna.

Hunt blef det sedän med sällskapet »Mantra
Munnar?» —■ undrade Kantilla en dag. Vi glömde
det, tror jag, för kinesens skull.

Namnet tyeker jag icke om, anmärkte Spirea,
det låter slabberaktigt och dessutopt kunde vi för-

växlas med M. M., som betyder Mantra Musikanter.
Spirea har rätt, vi måste ha ett annat namit,

instämde Svante.
Vi ska kalla oss Sidensvansarna, som Spirea sist

föreslog, sade Fritz.
Du slog spiken på Itu . . . nej, hufvudet på spiken,

Fritz Konstantinowitsch, skrek Masse och slog Fritz
ett broderligt slag på axeln.

Ja, Sidensvansarne blir allra bäst, —• utropade
Kantilla. Och vi stifta vår klubb redan i afton, hvad ?

och väljä ordförande, eteetera som andra föreningar.
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Ska vi bjuda kamrater med? undrade Eufro-
sync.

Nej, nej, vi aro tillräckligt många, det är roligasf
utan främmande, •—■ invände flera röster, ocli enhälligt
beslöts att ännu samma afron högtidligen stifta klubben
»Sidensvansarne» tili minne af denna vinters glada sam-
varo. Det var bara två veckor kvar tili sommarlofvet,
och man hade behof att på något sätt befästa sambandet
sig emellan, innan man skilldes åt olika hali.

Tanterna gåfvo sitt bifitll tili festligheten och bolaget
salade ihop en mark tili traktering. Klockan sju sam-
ladcs alla efter slutad läxläsning i flickornas kammare,
för tillfållet festligt uppstädad och behängd med hand-
dukar, med påtråcklade kulörta band, hvilka skulle före-
ställa flaggor. Uppe vid fönstret stod ordförandens stol
bakom ett bord, på hvilket fanns en ringklocka, en
hammare och en karaffin med varten, och framför detta
voro stolrader ordnade för deltagarne i mötet.

Man kände sig nastan högtidlig tili mods, då ord-
förandens klocka ringde och alla satte sig på sinä platser.
Mcn just i det viktiga ögonblick, då Svante skulle börja
sitt instuderade inledningstal, uppenbarade sig Mabelle
i dörröppningen med en af tant Deas antimakassar på
ryggen, och följdcn blef ett så hcjdlöst skratt, att ali
högtidlighet hotade att försvinna. Ordföranden, Svante,O o ‘

ringde oafbrutet i klockan, under det hän själf hade ali
möda att knipa ihop sinä läppar tili ett allvarligt utseende,
och det var först sedän man lyckats aflägsna den fyr-
fota församlingsmedlemmen, som munterheten något af-
tog och mötet begynte.

Mitt herrskap, började Svante, rodnade,
hostade och, antog en värdig min. •—■ Ungdomen är
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glädjens och ... och lekarnes tid. Vi ha samlats här i
dag för att stifta ... bilda

.. . organisera .. .hm .... en
klubb tili glädjc och nöje. för oss alla. Dcss ändamål
vore att församla oss tili roande samkväm, i hvilka
äfven nyttiga samtal ocli diskussioner skola intaga en
plats. (Bra! Bra!) Vi skullc därför upptaga sång,
musik, deklaraation och bildandc samtal på vårt pro-
gram...

Och myeket karautellet! hviskade Fritz tili
Eufrosync,

. . . Jag föreslår, att vi i kväll, då vi aro första
gångcn samladc, utvälja några funktionärer, sora . . . sora
skola leda klubben, men därförinnan raaste ett lämpligt
nanm för densamma högtidligen bestämmas.

Ordförande! sade Masse.
Ordförande! sade Kasse.
Ordförande! skreko Fritz, Kantilla och Eufro-

syne.
Herr Masse . . . Maximilian Himmelstjärria har

ördet, sade Svante.
Masse uppsteg, pionröd af skratt och fåfänga ansträng-

ningar att halla sig allvarsam.
Jag föreslår, att vi kalla oss »Sidensvansarna»

och taga, en sidensvansvinge tili vårt märke.
Nej, nej, hördes protesterande röster från

flickorna.
Ssch! Fröken Spirca Ärtblom har ordet.

Spirea uppsteg. Namnet är nog bra, men sora
vi höra tili Majföreningen, tili småfaglars skydd, kurata
vi omöjligt gå in på den föregående talarens förslag tili
klubbntärke. Jag föreslår en liten brokig silkestofs....
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Jag förenar mig! hördes från alla flickorna.
Äfven gossarna instämde efter någon tvckan och åt-
skilliga hviskandc meningsutbyten.

Alltså har föreningen bestämt sig för att klub-
bens namn blir .»Sidensvansarna» och dess märke en
brokig silkestofs, sade Svante med en frågandc blick
på församlingen, och slog klubban i bordet.

Nu skrcds tili vai mcd slutna sedlar och Svante,
Spirea och Kassc ombetroddes att läsa sedlarna och
räkna rösterna. Fritz hade skrifvit: Ordförrande Svante
Pingälbomm; viseordförrande Spirea Ärrtbolm; selsretererare
Kasse Himelsjärna; serremonimestare Massc Himelsjärna.

Stackars Fritz, att stafva var det varsta hän visstc!
Alla hade röstat som Fritz, och man ropade hurra

för de fyra nya ämbetsmännen. Därefter kringbjöds
trakteringen, pumpernicklar och karameller och den bort-
visade föreningsmedlemtnen inkallades säfnt utnämndes
enhälligt tili klubbens muntrationsråd. Mabelle slickade
sig stolt om munnen och lade sig högtidligt tili rätta i
Spireas knä för att gnaga på sin andel af trakteringen.

Kvällen förflöt under sång, musik och tai. Ord~
föranden höll ett kort tai om endräkt och munterhet!
sekreteraren uppläste en dikt ur Fänrik Stål; ccremonr
mästaren föreslog att spcla: »en engelsmans resa», hvar
tili alla biföllo, och efter spelcts slut sjöngo Spirea och
Kantilla en duett. Slutligen spclade Svante några visor
på sin fiol. Karamellcrna gingo flitigt kring, och den
lifvade kvällen slutades med biindbock, hvilken gjorde
alla så uppsluppna, att tili och med den allvarsamma
Spirea kröp under bord och stolar för att undgå bockens
armar. Mabelle, som alls icke var sömnig, hoppade
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gläfsande med öfverallt och ansåg för sin plikt att
nafsa efter barnen och högt skälla på bocken.

När Ickarna tagit slut ocli hvar och en, pustande
af värme och ansträngning, slagit sig ncd på en stol,
försvunno Spirea och Kaiuilla på en stund. När de
återkommit, medförde de åtta små brokiga silkestofsar,
hvilka de i största hemlighet förfärdigat dagen förut.
Dc utdelades under jubel och fästes af en del 1 klock-
keden (de, soin hade klocka) af de andra i knapphålet.
Fritz satte sin i mössan under allmänt skratt.

Här är en tofs för myeket! skrek Eufrosyne,
sedän hvar och en tagit sin.

Visst icke, sade Kaiuilla, tog Mabellc i knäet
och fäste en tofs i halsbandet vid hans lilla lurfviga
öra. ■ — Herr muntrationsrådet får visst icke sakna ett
märke, förklarade hon.

■— Nej, nej, hurrah för Mabelle! utbrast Fritz,
soin blifvit litet vild efter blindbocksleken.

Tanterna inkommo för att påminna 0111 att klockan
var nio och att mötet borde upplösas.

Och hurra för tanterna Sidensvahn! ropade
Masse djärft.

Hurr-raa! ropade alla.
Hurra för •Sidcnsvansarna och Minä och Katrina

och alla människor! • skrek Eufrosyne, som kömmit
riktigt i farten.

Tant Dea såg sig tveksam omkring och lyftc för
säkerhets skull Mabelle på sin arin.

■— Hurra för flit och ett godt betyg, det är hvad
jag säger, sade tant Dika vänligt. Ett allmänt god-
natt-tagande begynte, och sidcnsvansarna flaxade hvar
tili sin bädd.
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Två veckor senare gungade Fritz Amatus, med två
tior ooh fem sjuor på sitt betyg, öfver tili Sveaborg;
Svante och fiolen ångade tili Lovisa. Himmelstjärnorna
skakade i Åbokärror tili Saviniemi och Ärtblommorna
rullade på järnväg tili det kara hemmet. Men skils-
mässan från kamraterna, tanterna och Mabelle föreföll
dem icke så ledsam, när de tänkte på höstens åter-
seende och sidensvansarnas ungdomsförening.



SENARE AFDELNINGEN.

Små bojor.

gick, och hösten kom, och det glada
bolaget samlades åter i tanterna Sidensvahns våning

vid Andregatan. Solbrända, feta och med glada ögon,
togo de åter ihop med läxorna, hvar i sin skola. Visst
smakade dessa ibland litet bäska, när de tänkte på
båtarna och skogen där hemma på landet, men å andra
sidan var det roligt att träffa kamraterna och lärarne
och se det glada höstlifvet i Helsingfors.

Hemma i »bolaget» var allt sig åter likt. Tant
Dika hade värit rest tili England under sommaren för
att studera inackorderingsväsendet, men var nu åter-
kommen med många nya ideer, och tant Dea, som med
Mabelle begagnat baden i Lovisa, hade återvändt, be-
tydligt föryngrad, påstodo barnen.

Fritz Amatus satt en eftermiddag med ett nummer
af »Nya Trollsländan» i handen och såg fnurrig ut.

Där stod nämligen ett upprop tili skolgossar och skol-
flickor om att icke gå hem från skolan i långa rader,
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så att gamla tanter och farbröder måste stiga ned i
rännstenen för den mötande gärdesgården.

Att icke ens få gå hem från skolan utaii att få
en anmärkning, puttrade Fritz förargad och slängde
tidningen ifrån sig. Det är då riktigt obegripligt, att

Stora' människor alltid skola ha så mycket att anmärka
mot oss!

Ja, det är verkligen besynnerligt, instäiride
tant Dika, som inträdt medan Fritz utgöt sig för Masse.

Och det underligaste är, att jag just kom in för att

Fedja dig ropa in din skolväska och dina böcker från
tamburen, där de legat, sedän du kom hem i morse.

Fritz såg på en gång flat och road ut. Det är
bestämdt tant Dika, som skrifvit det där i Trollsländan,

utbrast hän triumferande, då lian återkom från tam-
buren. —Jag tycker det liknar dina tag, tant.

Nå ja, om det nti skullc vara så, sade tant

Dika och sköt glasögönen bättre upp på näsan, medan
hon jbetraktade Fritz Amatus på sitt iinurliga, halft all-
varsamma, halft skämtsamma sätt.

A nej ? Hvad för slag? Nej, ä’ det möj-
ligt? skreko de öfriga sidensvansarna och omringade
tant Dika.

— 1 Att jag är »Moster Sara?» Jo, visst är det sant.
Men icke ha vi ju ...

- Hallit på att ränna omkull mig? Nej, icke
precis ni, men andra barn ha gjort det. Och jag tror,
att de flcsta af er ha gjort sig skyldiga tili något ditåt,
om icke i dag, så någon gång.

Sidensvansarna sågo ut som om de velat protestera,
men tant Dika fortfor: ser ni, det firins ett ord, som
alla människor, isynnerhet barn och unga, tycka om.
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Det ordet är frihet. Nu är det så, att friheten är ett

dyrbart godt, en af Guds bästa gåfvor tili människan,
men om friheten icke ledes i band af kärleken, så är
hon soin en vild fåle utan tygel, eller en eld, soin ej
vänner, utan förbränner.

När barnen knota öfver de anmärkningar föräldrar
ooh äldre personer gifva dem, mena de naturligtvis:
ack, om de nu läte en vara i fred! Eller med andra
ord: alldeles fri. Utan anmärkningar, bannor och på-
minnelser. Hur roligt det skulle vara! Fritz Amatus’
skolväska finge sällskapa med galoscherna, eller ligga bland
diskarna på köksbordet, de timmar Hans lierre icke vore
i skolan. Kamillas hål på klädningen finge utvidga sig
i ali sköns ro, tills det blefve stort soin ett förkläde,
och underkjolen skulle skymta fram. Eufrosyne skulle
vippa på stolen, tills det ej skulle finnas en enda hei
stol i iniset. Masse skulle bita på sinä naglar, tills hvar-
enda en af dem skulle bli vackert krusig i kanterna.. .

Ack, tant Dika! ropade dc öfriga siden-
svansarna.

Nå, för denna gång skola ni andra siippa. Men
hvart tro ni det skulle bära, om hyar och en af er
finge ha sinä ovanor i fred? Jo, det skulle gå så, att
de för er blefve lika många små osynliga bojor, soin,
utan att ni själfva märkte det, skulle hålla er strängt
bundna, förtrycka edra goda anlag och beslnt och föra
med i släptåg allt flera ovanor, oarter, fel och när
ni blifvit äldre, kanske verkliga synder. En gosse, soin

lätt brusar upp, blir näsvis och häftig kan, om hän ej
i tid lär sig att lägga band på sitt sinne, soin ftillvuxen
bli en slaf under sitt obändiga lynne. Och en flicka,
soin är så mån om sinä sakcr, så ordentlig och petig,
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att hon ogärna lånar en penna eller ett gummi åt sin
kamrat, eller nekar att gå ett ärende för att i fred få
städa sin låda, hon uppodlar ett ohjälpsamhetens och
själfviskhetens frö, soin skall aflägsna från henne allas
hjärtan.

Jag förstår ej, hvarför tant är så noga med sådana
småsaker, sade Kantilla.

—• Föreställ dig, fortfor tant Dika, att man
bundit ett band kring din arin eller din fot, då du ännu
var heh liten. I början skulle bandet alls icke besvära
dig, itien ju mer du växte, ju större och rundare din
arin hlef i oinfång, desto mer skulle bandet skära in i
köttet och plåga dig. Det skulle icke gifva efter, utan

oböjligt sluta sig kring annen, soin slutligen blefve torr

och styf, entedan bandet hindrade blodoniloppet.
Kantilla betraktade fundersamt sin arin.

Alla små, i början knappt märkbara olater, kunna
småningom växa tili ett verkligt f el. Och alla aro de
egensinniga. barn af en ful, stygg ntoder, soin heter
själfviskhet. Meitä, iti, att själfviskheten icke har att

göra därmed, att Fritz’ skolväska ej är på sin plats, eller
att Masse biter på naglarna? Jo, jag skall säga cr, att

de båda aro mamina själfviskhets barn. Fritz kastar sin
väska på tamburgolfvet eller köksbordet, entedan hait
tyeker det är tråkigt att bära in den i sitt runt, och
entedan lian icke tänker på, alt någon annan då niåste
göra det i hans ställe. Masse biter på naglarna, entedan
lian icke vill underkasta sig besväret att strida nwt ett begår,
hur litet det än är, och entedan det är- bekvämare att
gifva efter för detsamma. Bäggc vilja göra soin det
faller sig lättast och angenämast för dent och deras egen

Toini Topelius. 7
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vilja, utan att tanka på andras trefnad och på det, som
vore rätt.

Allmän tystnad.
Det finns många sådana små bojor, som mjuka

och lena knyta sig kring er, barn, medan ni aro unga.
En del aro i sig själf farliga och behöfva blott växa i
kapp med er för att sedän bli synder och brott. Men
en mängd andra, som tyckas vara obetydliga och oskad-
liga, förena sig som länkar i en kedja och bilda till-
sammans ett fel. Jag har gifvit akt på alla dessa olika
slag af oarter och upptecknat dem mig tili minnes.
Skall jag läsa upp dem för er?

Barnen sågo snopna ut. Tant Dika framtog ett

papper ur sin ficka och begynte läsa:
Att aldrig lägga sinä saker på deras plats.
Alt icke lyda vid första tillsägelsen.
Att knotande uträtta sinä ärenden dt andra.
Alt nppskjnta Jivad man har att göra tili sista minuten.

(Spirea såg litct förlägen ut.)
Att smälla i dörrarna, när man är ond.
Att silta så fördjupad i en rolig sysselsättning, att man

ej liör, dd andra tilltala en eller bedja om en tjänst. (Kasse
och Svante bcto sig i läppen och tittade ut genom
fönstret.)

Att tilltala sinä syskon och kamrater ovänligt och
snäsigt.

Att icke äta ali slags mat vid middagsbordet.
Att vara missnöjd med sinä kldder och alltid vilja ha

»som andra ha det». (Kantilla tittade ned åt golfvet.)
Att i leken ständigt vilja genomdrifva sin egen vilja.

(Eufrosyne blef röd.)
Att strax se sur ut, när nägot går emot.
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Att icke kammo, och ivatta sig ordentligt och att aldrig
bry sig om att akta sinä kläder. (Här rodnade Fritz
Amatus, Masse och Kantilla.)

Att tilltala tjänstfolket ovänligt och befallande.
Att vara snål pd snask och bakelser.
Att hila sinä naglar, vraka sig med armarna på

bordet, äta snaskande och glupskt, icke se sigför på gatan ...

Ack för ali del, sluta, sota tant Dika, ■— skreko
sidensvansarna. Det blir en allt för stor moralkaka,
vi orka inte svälja den på en gång.

Tant Dika skrattade och stoppade papperet till-
baka i fickan, men Fritz Amatus såg, att där annit
fanns en hei hop upptecknadt och suckade djupt.

Tant, sade hän, hvarför är jag själfvisk,
när jag vräker mig med armarna på bordet, åter
oskickligt, eller smutsar ned mitta kläder?

Därför, att du icke tänker på andras otrefnad,
besvär och möda, utan blott på din egen bekvämlighet
och frihet. Dessa i sig själfva oskadliga ovanor aro
nu små bojor, sotii du cj kannet" af, itien om du ej
blir herre öfver dem i tid. skola de ett dag slå en ring
omkring dig och säga: nu aro vi din herre.

Hm! sade Fritz fundersamt.
Och nu ha iti sluppit moralkakan för i dag,

minä bästa sidensvansar, låt se, att ni ha något litet i
behåll af den i morgon!
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Sommarhistorier.

Jjrasan brann muntert i matsalen en frostig efter-
middag i november, och gassade på Fritz Amatus och
Masse, soin lågo utsträckta framför kakelugnen och
njöto af sotiga äpplen, stekta i askan. Kaiuilla, Eufro-
syne och Kasse hade roat sig en stund på gården, som
var fylld af de präktigaste drifvor; nu stodo de i köket
och tiggde en ljusbit af Katrina.

Kamilla stack in hufvudet genom matsalsdörren
och förevisadc två rödfrusna öron. Det är inte alla
dagar snöbollskrig i Helsingfors, här måste man passa på.

Hör, gossar, vi ha byggt en snölykta på gården,
kvittrade lion gladlynt, nu skall den tändas, tills

tanterna och Spirea komina hein. Hvar är Svante?
Hän skrifver.
Ascii, inte skall man arbeta om lördagsafton,

inte sant, flickor? Det sista sades åt kökssidan och
Eufrosync.

Flickor! Kasse såg ut soin ett frågetecken,
och äpplestekarenå upprepade kvickheten.

Nå, människor då! skrattade Kamilla.
Ack, se här få vi ljus, glöm inte tändstickorna, Kasse.
Koin nu, mänskobarn!

På gården stod deras mästerverk i byggnadsväg, en
snögubbe, som efter förhållandena var ståtlig. Magen
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var ihålig och inrättad tili en lykta, i hvilken nu ljuset
insattes, hvarefter framsidan stängdes med små jämn-
kramade bollar. Eufrosyne drog eld på en tändsticka,
det blåste förskräckligt ocli de fingo offra sex tändstickor
åt blåsten. Slutligen uppknäppte Kasse sin öfverrock
och bredde ömt skyddande armarna kring snögubben,
hvarunder Effi lyckades påtända den lilla ljusstumpen i
Hans mage.

Ljuset brann trefligt och klart, riktigt trolskt, tyckte
Kasse, som stod där framför och gnuggade sinä bara,
rödfrusna tassar. Tant Dikas pojkar voro icke pjåkiga.
Masse och Fritz hade också infunnit cller rättare nt-
funnit sig, med rockarna igenknäppta upp tili haisen,
och nu började ett vildt snöbollskrig, hvarunder flickorna
visade sig lika tappra och orädda, som någonsin den
kavataste pojke. Ingen lipade, fastän lian kunde få en
hård klatsch midt i pannan, och fastän snön sipprade
som långa våta trådar utefter nacken och ryggen. Det
var friskt, det var stärkande, och barnen tufsade tili
hvarann af hjärtans lust.

Slutligen blef det för vått för dem. Snögubben
hade fått en oförmodad knuff i stridsvimlet, och gått
midt itu. Där lågo hufvudet och magen ett styeke ifrån
benen, och ljuset hade slocknat i snöslasket. Siden-
svansarna beslöto troppa af in.

Det blef ett springande uppför trapporna, stamp-
ningar i förstugan och buller med galoscher och öfver-
plagg i tamburen, så Mabclle måste inskrida för att
återställa ordningen.

Ska vi inte ha något riktigt roligt för oss i kväll?
- föreslog Fritz, sedän alla blifvit afpälsade, d. v. s.

bytt ut de våta rockarna mot torra.
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Koka knäckor? undrade Masse. Hans
snålsjuka var ännu ej botad genom de sotiga äpplena.

Å nej, någonting hemtrefligt, vi kunna ju taga
fram våra julklappsarbeten, eller hvad? Kasse hade
blifvit så intresserad för öfverraskningar åt mammor
och tanter i familjen.

Nej, inte förr än Spirea kommer, förklarade
riddaren Pumpenritter. Kom, så sätta vi lif i Svante
under tiden!

Den lycklige ägaren tili 20-marks fiolen blickade
förströdd upp från sin »afhandling», när förslag och
inbjudningar haglade öfver honom från fem olika håll.

Jaha, ja! Svante vek djupsinnigt och grund-
ligt ihop sinä papper och stoppadc dem i bordslådan,
inte hade hän något emot att ha roligt. Eufrosynes
bruna ögon spelade af munterhet. Hvad skall du
taga för ett handarbete i kväll?

Handarbete? Svante såg förbryllad ut.

Ja, handarbete, alla de andra gossarna ha,
sade Effi med bestämd ton.

Så får jag kanske nysta garn åt någon af er,
sade Svante och blickade osäkcrt på församlingen under
sin gula lugg.

Ja, det skall du få. Kom nu, jag hör att Spirea
är hemma och tant Dika med. Vi ska ha en riktigt
rolig handarbetsafton.

Eufrosyne tågadc i spctsen för de andra ut i mat-

salen. Man satte sig kring Stora bordct, och arbetena
togos fram. Tant Dea stickade på sin eviga röd- och
grårandiga strumpa; Fritz Amatus virkade en formduk
åt sin mamma och fick goda råd af Kasse, soin nyligen
förfärdigat en dylik. Svante nystade plikttroget och
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ovigt, medan Masse höll i härfvan och oupphörligt
snärjde in sinä fingrar i den.

Jag tycker alltid lördagskvällarna ä’ så roliga,
anförtroddc sig Eufrosyne tili Masse, medan hon,

sakta runkandc på stolen, krokade på bården tili en
gungstolsmatta. Man har inga läxor att tanka på,
ocli så känns det alltid så föreningsaktigt, när vi sitta
så här tillsammans och ha roligt.

Masse nickade bclåtcn. Det är ju också ett slags
förening, sidensvansarnes syförening, sade hän och
släppte härfvan för Svante.

• Jag tycker vi kunde läsa högt någon rolig bok,
fortfor Effi, som var sinnad att ujuta så mycket som

möjligt af lördagsaftonens behag. ■— Har du, Fritz, läst
»Svarte Robinson» ? Det är en tjock en, full med bilder
och grymma händclser. Eufrosyne genomgick som
bäst den för alla 11-åringar oundvikliga indianperioden.

• Det blir så enformigt att alltid läsa högt, •—■puttrade Kantilla, hvars lifliga sinne gjorde det svårt
för henne att följa med läsningen af en bok. Jag
föreslår att vi sjunga »bocken sjunger» i sju stämmor.

Usch nej, hvad skulle det vara för roligt?
sade Kasse med en grimas. Hau sydde ut en ved-
bärare på javakanava och var midt uti en viktig räkne-
uppgift.

Hvad föreslår du, Svante? —• frågade Effi knip-
slugt. Tycker icke du som jag?

Jo, jaha, hvad är det fråga om? for Svante
upp. Hans tankar voro långt borta i kompositions-
lärans mysterier och hän vände nystanet så långsamt,
att Masse kunnat taga sig en blund mellan hvart hvarf,
om hän velat.
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Kumia vi ej heratta något soin vi själfva upp-
lefvat? föreslog Spirea. Tant Dika säger alltid,
att sådant är en så god öfning.

Ja, ja, lät det i korus. Och tant Dea blir
ordförande! jublade Kaiuilla.

liite behöfs det någon ordförande tili det här,
sade Masse öfverlägset.
- Ack nej, det är sant, jag koin inte ihåg annat,

än att vi liade en riktig klubbafton.
Hvad skola vi nti heratta? frågade Masse

försiktigt.
Någonting, soin vi upplefvat

—■ Jag halkade omkull på gatan i dag, inflikade
Eufrosyne.

- Mycket roligt att höra, men därmed var väl
också liisterien slut, - menade Kasse.

Kanske vi heratta något från skolan, föreslog
Svante, soin nti ändtligen fått tag i hvarom fråga var.

Ellcr hcmifrån, cllcr om sommarferien . .
föreslog Kaiuilla.

Ja, sominani, sominani! skreko flcra röster,
det blir det roligastc, det blir en smula sommat då,

midt i höstrusket.
Masse och Kasse ville spricka af ifver att få heratta.

De hade värit i Danmark hos syster Angelika och svåger
Jens, och voro laddade med en hop underbara historier.

• Jag föreslår, att vi heratta efter ålder och att
tanterna också äro med, sade Kantilla, soin väl kände
tant Deas förskräckelse för att »uppträda» med något
slags anförande, och erfor en stygg lust att narra
gamman ut på det hala.
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• Kara barn, jag hör helst på, sade tant Dea
med en atvärjande rörelse, jag är för gammal för
sådant. I min ungdom brukade ej flickorna tala just,
jag förstår mig nu ej på sådant.

Å jo, gulle, sota tant, var nu med, envisades
Kaiuilla, men på en vink af Spirea afstod hon från sitt
yrkande. Kanske få vi då tant Dika med i stället?

Tant Dika räknar in tvätten i kökct och hinner
ej komina, upplyste Spirea. Jag föreslår att vi
draga lott om ordningsföljden, i hvilken vi berätta och
sedän uppskjuta att börja tili nasta lediga afton, då
också tant Dika kan vara med. Vi måste ju hvar och
en ha litet tid att förbereda oss.

• Bra, bra! ropades. Lotterna utföllo i följande
ordning: Kantilla, Fritz, Masse, Svante, Eufrosyne, Spirea
och Kasse.

■— Det blir förfä-ä-ä-rligt roligt! jublade Eufro-
syne. - Aber wass soll ien beretten?

Min tur blir det först, småklagade Kantilla.
Effi, vet du, j.ag tror jag berättar 0111 det där ...

du
vet.., den där gången . ..

Effi nickade. Det blir nog roligt!
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Kamillas berättelse.

ijDet var dter lördag, och föredragen akulle begynna.
Sidensvansarna hade stretat med aktningsvärd flit hela
veckan i skolan och ansågo sig vid dess slut ha rätt
att odygdas och roa sig. Alltså hade Spirea i tysthet
skaftat hein litet studenthafra, och de öfriga hade, kvällen
tili ära, prydt sig på allehanda sätt. Masse hade gjort
sig en lösnäsa af papper, fastsmetad med häftplåster.
Fritz Amatus bar innehållet af en smällkaramcll, en
nattmössa af silkespapper, på hufvudet; Eufrosyne ståtade
med illa kväfd skrattlust i ett par af tant Deas aflagda
glasögon; Spirea uppträdde i neglige med gröna rosetter;
Kamilla bar Svantes en blå daskig mössa på hufvudet,
Svante hade, i brist på annat, klädt sig i hvita handskar,
och Kasse sjdpade i tant Dikas grå ullsjal. När klockan
slog sex, voro de alla samlade i matsalen, hvar och en
med sitt handarbete, och munnarna gingo med be-
undransvärd Uit.

Ledsamt nog, voro tauteina den kvällen bortbjudna
på konsert, och tant Dca hade med öm oro anförtrott
Mabelle och »dc andra sota barnen» åt Spireas moder-
liga omsorger. När »de sota barnen» hörde tambur-
dörren reglas efter dem, uppgåfvo de soin på kommando
ett indiantjut af förtjusning, och Spirea stegrade tumultet
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genom att placera Mabelle, som hon burit in från tam-

buren, midt på bordet bland sykorgar och verktyg.
Schschsch! förmanade hon, men skrattade

själf åt figurerna kring bordet, så negligen råkade i
oordning. Schsch! Man kan ju inte höra sin egen
röst! Ordning i allt, sa’ tant Dika. Därför föreslår
jag, att vi litet lugna vara upprör.da känslor, innan
Kantilla begynner sitt föredrag.

Spirea hade fortsättningsvis ett oförminskadt in-,
flytande öfver kamraterna, och oväsendet dämpades ögon-
blickligt. Men det dröjdc likväl en god stund, innan
sällskapet koni sig för att i lugn åhöra föredraget om
Kamillas sommaräfventyr. De hade dessförinnan så
myeket att anförtro hvarandra om Veckans senaste
händelser.

Tänk, jag fick i dag ett 24-sidors bref från
Perpetua Petterkvist, som är hos sin faster i Uleåborg,

berättade Kantilla och frantdrog ett sexton gånger
läst, med åtskilliga plumpar försedt papper ur sin ficka.

Aha, därför var du så frikostig, att du bjöd mig
in tili Löfströms på en bakelse, skrattade Eufrosyne.
Men Spirea såg en smul ogillande ut.

Vi lofvadc ju tant Dika att ej alltför ofta gifva
efter för vår bakelselust, sade hon, och det är
redan andra gången i denna vecka, som du gjort det,
Kantilla.

Men jag gjorde det inte, Spirea, inföll Fritz
Amatus själfbelåtet. Jag gick med sidan förut förbi
Löfström, fastän det kittlade i magen af bakelsehunger.
Och när jag såg Selim Rundelin vika in tili Addens
i hörnet, tog jag benen på nacken för att ej behöfva
se honom kontitta ut med en karamcllpåse i fickan.
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Kasse satt tyst och räknade den frimärksskörd hän
under. dagen samlat i skolan. Hän hadc för afsikt att

i sommar tapetsera simhuset på Saviniemi med hara
frimärken och glömde ibland mat och dryck för sin
dyrbara frimärkssamling. Hän hade nu 2599 och grep
med begärlighet market från Perpetuas bref att fylla
hundratalet.

Masse gjorde dansmästare af styft papper åt syster
Angelikas lilla Jens och klipptc sig ibland af misstag i
näsan. Svante täljde på en träbit af underlig form,
soin lian förklarade skulle bli en nystfot åt moster Sara.
Dc hvita handskarna voro tämligen besvärliga, men hän
inbilladc sig öfva sig i tålamod genom att bchålla dem på.

Under en paus i det ifriga slabbret framtogs student-
hafran, som möttes med jubel.

Nu tycker jag det är tid att begynna föredraget,
sade Spirea med en blick på Kaiuilla, hvars sotade

mustascher smittat ifrån sig längs hela kinden upp
tili orat.

Jaha, jag är redo. Allmän tystnad! Om säll-
skapet har något att invända, så aro minä öron villiga
att lyssna tili befogade anmärkningar.

Sällskapct rätadc på sig och åhörde med uppmärk-
samhet följande, medan krakmandlama sakta knastrade
mellan deras fingrar.

Joho, började Kantilla, jag tillbragte, som
sällskapct vet, en del af min sommar hos välinen Eufro-
syne på Saviniemi storartade hcrregård . . .

Kasse mumlade något ohörbart, som skulle före-
ställa en blygsam invändning.

..
. Tant och farbror Himmelstjärna unnade oss

ali den frihet vi kunde önska. Vi hade lof att göra
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allt hvad vi ville, utom dränka oss 1 viken eller köra
ihjäl oss med de ystra hästarna...

Eller bryta haisen af oss på stallskullen, där vi
voro lindanserskor, bifogade Eufrosyne.

~ . Ja, och vi njöto vår frihet i lulla drag. Tili
vår lycka voro herrar Masse och Kasse frånvarande på
en tripp tili syster Angelika i Danmärk.

Tackarl sade Masse och fällde i detsamma
näsan i famnen, tili utomordentlig fägnad för hela säll-
skapet.

. . . Och vi försökte ersätta tant och farbror denna
oersättliga förlust genom tusen påhitt och odygder.
Bland annat hade vi fått lof att rida på Polle och
Rosinante, dc spakaste kräken i hela stallct. Jag hade
aldrig suttit på en hästrygg lörr, men Effi var en skicklig
ryttarinna, och jag var ej alldeles oläraktig . ..

Första gången satte du dig bakfram i sadeln,
skrattade Eufrosyne.
.. . Hvad gjorde det? En dag voro tant och far-

bror borta. Det var stortvätt och irigen hade tid att
låtsa om oss. Vi voro gräsligt odygdssjuka och liito det
först gå lös öfver oskyldiga Maja Stina, som lagade nät
i sjöboden ...

Men så fick Kantilla lust att rida . . .

Tyst, du! Ja, så betog mig en fruktansvärd
lust att jaga åstad öfver berg och backar och jag sade
tili Effi: koni, så låna vi gossarnas kläder och rida ett

tag i »högre skolan», som det heter på cirkusspråket.
Effi var strax redo, och så skapade vi om oss tili ståt-

liga ungersvenner i Massarnas kläder och smögo oss
ned tili stallet. Polle var utgången, men Rosinante var
inne, och Felix, den sota sprakfåten, som ingen tordes
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rida på. Jag tar Felix, skrek jag strax, och Effi var
ej den som afrådde. Hon klättrade upp på Rosinante,
och jag ledde Felix ur stallet för att klifva upp från
bodtrappan. Felix var vid godt humör och stod besked-
ligt stilla .. .

Flan snusade bestämdt tili minä stöflar och hade
respekt, förmodade Masse.

Jag hade en sockerbit, ser ni, som jag mutade
honom med. Så begynte yi rida i sakta lunk ut genom
grinden och tili landsvägen. Folk, som mötte oss tog
oss för »patrons pojkar».

Men så koni där ett stort flyttningslass emot
oss, som såg vidundcrligt ut med utspetande stolbcn
och vippande skåp. Jag vet cj, hvad Felix tänkte på,
men lian begynte stegra sig och ville ej framåt. Jag
gaf honom oförsiktigt en snärt med piskan, och då
skulle ni sett! Hän reste sig på två ben, ruskade på
hufvudet och satte därefter af i vildaste sken, så Effi
blef långt, långt efter. Jag klappade Felix och försökte
lugna honom, men det hjälpte ej. Jag höll mig fast,
så godt jag kunde, men kände hur niinä armar trött-
nade och visste att jag snart skulle släppa mitt tag. Då
mötte oss en gärdesgård och en grind. Det hajade tili
i mig. Hur skall det här gå? tänkte jag. Och Felix
besvarade frågan genom att i ett huj sätta öfver gärdes-
gården rakt in i Nybackas klöfverfält. Vid språnget
damp jag i backen midt i den doftande klöfvern . ..

Och då jag ändtligen andlös och förfärad koni
fram, fortsatte Eufrosyne, så hvad tro ni hon
sade, jo: här är så skönt, jag önskar jag vore en häst.
Och där låg hon raklång på ryggen, utan en skråma
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och nosade i klöfvern. Men jag var så förskräckligt
glad, att jag började gråta.

Ja, Effi var så glad att det ej händt en stor
olycka, sade Kantilla en sntula allvarsammare.
Och nog var jag tacksam också, fastän jag ej värit det
minsta rädd.

Så fasttogo vi Felix, sora helt lugnt snaskade
klöfvern och vandrade hemåt. Men Masses rock hade
fått en skrapa på gärdesgården .. .

Och vi fingo hvar sin duktiga skrapa af mamma,
som nyss kömmit hem, och den åhörde vi med ånger-
fulla hjärtan.

Välbekomme! skrek Masse och nös, så att näsan
flög i Spireas sykorg, och Mabelle morrade, där lian
låg i ljuf slummer på Effis halffärdiga stickstrumpa.
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Fritz Amatus’ berättelse.

teet var undanstökadt, var det Fritz Amatus tur

att heratta om sin sommat. Hän ställde sig smått
generad hakoni stolen, hvars karin hän ifrigt fingrade
samt tittade på auditoriet. Svante arbetade plikttroget på
sin nystfot, som dock mera liknade sig att bli en kolossal
snurra. Kantilla stoppade strumpor, och Masse hade
intagit en bekväm ställning samt syntes böjd för stilla
uppmärksamhet.

Det är mycket roligt att ha sommarlof,
började Fritz outsider och tänkte komina af sig vid
Masses bekräftande nick. Det är en rasande god
omväxling eftcr pluggning och sådant där, och jag vet,
att ni så innerligt väl begriper er på det, själfva.

- Jo, ändtligen! suckade Masse och trefvade
med tuntmen i västfickan cfter en förgäten lakritsbit.

De soin bo riktigt på landet, fortsatte Fritz
med stigande mod, de ha kanske roligt på det allra
roligaste sättet, men jag tror, att litan kait ha mycket
trefligt livar soin helst, hara man inte är sjuk, cllcr har
andra bedröfligheter. Hela sommarcn bodde jag i Brunns-
parkcn här i Helsingfors, och det jag egentligen tänkte
tala om, är några stiliga äfventyr och påhitt, soin vi
hade för oss.
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Hvilka vi? - frågvisades Kaiuilla. • Du och
ryssarna, väl? Ty där bor ju bara ryssar om somrarna
i Brunnsparken.

Tyst du. Nej, vi voro ungefär ett fjärdcdels
tjog pojkar, som bodde där i närheten, och vi brukade
slå boll ibland om kvällarna, så det förslog. Och ofta
lekte vi indianer eller röfvare i Brunnsparken och hade
hemskt trefligt. ..

Där hade Masse bordt vara med, afbröt
Eufrosyne, hän var så brun som vår sotiga kaffe-
panna.

Nå, nå, syster kära, inte liknade du heller ett lärft,
efter hvad jag vill minnas, svarade Masse godmodigt.

Fritz Amatus rätade på sig och fortsatte: • En
dag hade vi beslutit dela oss jämt i två partier och
föra indiankrig ...

Det blef 2 J man i hvardera lägret, hviskade
Kasse tili Spirea.

• Misstag, afklippte Fritz kallblodigt, vi
voro den dagen flera än vanligt, fyra på hvardera sidan.
Edvin Stormbohm var rödskinnens anförare och kallades
den stormande höfdingen, de andra indianerna hette Spring-
pälsen, Länghåret och den fläckiga Pantern. Jag tillhörde
blekansiktena, och vi låtsade ha vårt blockhus just
nedanom vallarna.

Hvem var cr anförare? frågade Svante och
skar sig i detsamma i fingrct.

Kalle Stenström från nya svenska läroverket,
—• upplyste Fritz. •—• Det är en bussig pojke, vet ni.

... Nå ja, rödskinnen hade röfvat bort ali vår
boskap, och nu skulle vi jaga efter dem. På ingendera
sidan hade vi några vapen, den styrka, som gällde mest,

Toini Topelius, 8
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den låg i benen. Aldrig i tiden har jag benat af, som
de dagarna! Rödskinnen voro slipadc och viga, som
ett sådant följe skall vara, och det såg mörkt ut för
oss att få tag i röfvarena och vår stulna boskapshjord.

Slutligen fick en af oss fatt i Panterns rocksnibb.
Hän försökte krångla sig lös, och rusa i väg med en
häftig knyck, näen vi höllo fast gossen och tvungo
honom att erkänna sig besegrad. Hän fick nu väljä
mollan en ögonblicklig död, d. v. s. att afgå från leken,
eller att öfvergifva sitt folk och bli en af de vara.
Pantern hade så satt sig in i sin roll, att lian med döds-
förakt nekade att öfvergifva sinä bröder; och då låtsade
vi hänga honom, på så sätt, att vi en liten stund
ställde honom mot ett träd. Se’n fick hän gå lös och
ledig, ty nu var Pantern stendöd och det var bara hans
vålriad, som irrade omkring i skogen och ibland uppen-
barade sig för sinä sörjande stamförvanter.

Här gjorde Fritz ett litct uppehåll, men då alla
ögon voro ifrigt riktade på honom, fortfor lian käckt:

Det enda sätt, hvarigenom rödskinnen kunde
rödja oss ur vägen, var att stjäla vara mössor. Det
hade Stenström bestämt skulle betyda detsamma som
en skalp, eller, indianer emellan, en förgiftad pii
genom hjärtat. Hän var själf den första, soin föll offer
för det, och lian fick nu i dc säilä jaktmarkerna sluta
ett vänskapsband med den fläckiga Pantern. Vi voro
icke goda på Långhåret efter den mandaten. Det dröjde
ej länge, innan också lian fick respass tili dödsriket.
Den stormande höfdingen flög af soin ett kastspjut, med
den skillnaden, att lian sprang i krumbukter och sling-
ringar, men slutligen blef äfven lian vårt byte, vi voro
ju flere mot en. Honom höllo vi i fångenskap. Ralf
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Bergman blef utnämnd tili vaktare, och de tre ahdarna
höllo dem troget sällskap. De fingo riktigt hvila upp
sig, dc.

Springpälsen, hän gjorde heder åt sitt namn. Aldrig
i världens tid har jag sett en sadan ödla att slingra sig
af! Vi voro alldeles uttröttade och andtrutna och bör-
jade längta efter smörgåsarna och limonaden, som vi
hade gömda i blockhuset. De aflifvade tycktes dess-
utom ha så utmärkt trcfligt. Därför beslöto vi oss för
att underhandla. En näsduk fåstes pd en käpp, och
Sven viftade med den alldeles evinnerligt, Springpälsen
förstod signalen, besvarade den, och så slöto vi fred.
Vi skulle skänka honom lifvet och hans landsmäns
kroppar, lian skulle återlämna vår hjord i oskadadt
skick. Mcd ett indianskt trollmedel återkallade lian
sinä röda bröder tili lifvet. Stenström kvicknade också
tili, och snart sutto vi, indianer och blekansikten i ali-
sköns vänskap kring en gudomlig smörgåskorg vid
vallarna. Det var en vild och munter lek. Andra
dagen hade vi alla styfva bcn, och jag skulle inte velat
klifva upp i ett kyrktorn, om jag också fått en riktig
indianskalp för besväret.

Fritz Amatus gjorde en djup bugning, tili tecken
att föredraget var afslutadt, slog i ett glas vatten och
åhördc tigande sidensvansarnas kritik och komplimanger.

Du stod hela tiden och sparkade med ena benet,
sade Eufrosyne.

Du snöt dig sex gånger under föredraget,
försäkrade Masse.

Du koni ej enda gång riktigt af dig, sade
Svante beundrande, icke ens, då jag skar mig i
fingret.
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Nej, Fritz’ föredrag var rikligt bra, sade Spirea
afgörande, jag önskar vi alla kunde heratta lika lifligt
ocli okonstladt.

- Men nu är det min tur att heratta, Masse
bröstade sig, och nu ska ni få höra ett äfventyr,
som är riktigt sant.

Kasse och hän utbytte blickar, och därvid utbrusto
bägge i ett hemlighetsfullt skratt,
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Masses berättelse.

JVlasse ställde sig bakom en stol, hällde i åt sig ett

glas vatten, låtsade jämka om halsduksrpsetten, som icke
fanns, harklade sig och begynte:

Minä damer och herrat! Vi lefva i ett tide-
hvarf.. . soin ... som .. .då resor äro på modet.. .
hm. Också min bror Kasimir och jag beslöto göra. ..
en .. . hm .. . studieresa tili det yndiga landet Danmark.

För au studera rödgröt och flöde, ellet hvad?
sporde Kantilla nyfiket.

Något ditåt. Vi ha den lyckan att i Danmark
äga närä. släktingar, herrskapet Glitterup, hvilka mot-
togo oss såsom. det ägnar och anstår vällärda finska
lyceister....

Ascii, om det fortfar så här, ids jag sannerligen
ej höra på, sade Eufrosyne gäspande. Kan du ej
helt enkelt säga, att ni bodde hos syster Angelika och
svåger Jens och voro dråpeliga morbröder för deras
små Jensar och Jeppar?

• Må gå. Vi lämna alltså den högre stilen och
lämpa vårt tai efter vanliga människors öron. Syster
Angelika och svåger Jens bodde ute vid »Sundet», om
ni veta hvad det är, edra soltorkade landkrabbor.

Jo visst, Furusund, därifrån Funtus var hemma,
sade Fritz Amatus kvickt.
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Bom! Det var Öresnnd, det mångbesjungna,
härliga, glittrande, segelbeprydda, overordentlig henrivende
Oresund . . .

Nu bar det uppåt igen! hviskade Kasse tili
Svante.

Jag vill nu icke trötta er med berättelser om
alla de fester och tillställningar, tili hvilka vår ankomst
gaf anledning, fortsatte Masse blygsamt, utan

öfvergår tili en händelse, som stämplade mig tili en
sannskyldig medeltidsriddare.

En dag, då bror Kasimir af sinä studier var
hindrad att göra mig sällskap, begaf jag mig ensam ut
på äfventyr i den ståtliga Dyrehaven, där halftama rå-
djur, hjortar, bockar och älgar betraktade mig med
intresserade blickar. Bäst jag gick där med min portör
öfver axeln, koni en vagn körande på den breda vägen.
I vagnen sutto två damer och en liten flicka i hvita
spetsar, plymer och annat pynteri. Hon kunde vara
tre år. När vagnen passerade mig, skrek den lilla Hiekan
något, som jag ej hörde. Hon sträekte sig ut efter mig
och gaf hals, då kusken fortfor att köra. Siutligen såg
jag vagnen stanna och kände en orimlig lust att kila
min väg mellan buskarna. Och det hade nog värit
bäst, om jag följt min ingifvclse, suckade Masse
hemlighetsfullt. Men å andra sidan tyckte jag det
skulle sett ut som barnslig blyghet, och därför gick jag
bara helt lugnt vägen framåt.

Då jag närmade mig vagnen, vinkade den ena af
damerna mig tili sig och sade: »min kjeere Dreng, vil
De ikke sidde her hos Line, kun er saa frygtelig nysgjcerrig
paa den gronne Kasse De bierer ?
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Hvad för slag, bar du Kasse? skrek Fritz
Amatus hapen.

Var hon nysfärdig, eller hvad sade du?
frågade Kamilla och såg upp från hålet på sin strumpa.

Hvad ni äT dumma, ni förstå ju ej ett dugg
danska, - sade Masse öfverlägset. Hon menade,
frun, att Line var nyfiken på den gröna lådan, eller
portören, som jag bar öfver axeln .. . Nå ja, jag hade
intet vai, ty ungen i vagnen såg fasligt pockande ut.
Så fann jag mig hastigt och lustigt sittande på baksätet
bredvid henne, och hon kastade sig strax med otroligt
intresse öfver mig och min portör.

Om en stund stannade vagnen vid en af villorna
i parken. De bägge damerna skulle göra ett besök och
frågade, om jag ej ville hålla Line sällskap under tiden.
Jag bockade och tackade för förtroendet och hoppadcs,
att min tjänstgöring ej skulle bli lång.

När vi en stund vändt portören upp och ned och
på alla sidor, hängt den på Lines hals och så åter på
min, föreslog ungen att vi skulle stiga ur och »plukke
blomster» i den. (Nå, det hoppas jag nu ni förstodo?)
Hvarför icke? tänkte jag, och så klefvo vi ur och
begynte leta efter blommor. Men vet ni, inte en enda
sågo vi, där fanns ej mcr blommor i det nedtrampade,
afgnagda gräset, än på salutorget här i Helsingfors . . .

Där finns alltid blommor, log Spirea.
Masse låtsade ej höra.

Line plockade i stället allt kattens skräp hon
fick tag i och stoppade det i portören. Papperslappar,
papyrosstumpar, stickor, stenar och ... ja, allt möjligt
bara, Hon struttade omkring som en hvit kyckling;
och det bar af allt längre bort från vagnen. Jag gjorde
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åtskilliga försök att återföra henne dit, men det frihets-
älskande kräket sparkade mig, när jag försökte taga
henne på armen. Om en stund lyckades hon linna
en puss med en treflig grönaktig smörja. Det blef en
glädje! Hon tog en sticka och begynte röra om i
smörjan, medan jag kände obehagliga aningar uppstiga
inom mig.

Mildt faderligt försökte jag leda henne från det
trefliga området, men hon var illa uppfostrad och slog
tili mig med den smutsiga stickan. O ve, o ve, jag
såg tili min fasa hur de hvita spetsarna småningom
sågo ut som fransar af spenat! »Line sviner ned sig »,

sade jag på god danska, men hon såg på mig med en
sali blick och sade: » nu maa Line putte Grfd i Leminen,
lii mama!»

Så tog hon sin lilla näfve full med gyttja och öste
i fickan. Yid mitt försök att hindra henne, fick jag
mig en örfil med den rara salvan, så jag hoi! på att
storkna.

Det begynte bli allt mindre behagligt. Ungen lik-
nade snart en mjölsäck, doppad i grön såpa och var
omöjlig att få bort från den kara pussen. Jag använde
alla världens medel, men hon slingrade sig behändigt
undan och slog mig, när jag koin henne för närä. Jag
tänkte med förskräckelse på det ögonblick, då man
skulle komina och söka oss och burn jag skulle kuuna
stå tili svars för mitt väktarekall. Och där heininä
väntade middagen och jag var forfoerdeligt sulien, för-
färligt hungrig, inom parentes.

Ändtligen slog befrielsens timme i form af lillans
mamma, som koin för att söka oss. När hon fick syn
på kräket, tvärstannade hon och brast ut i ett hejdlöst
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skratt. Hon skrattade, ja hon skrattade sd, att.. . Och
ungen skrattade med och slog sig på magen med de
smutsiga tassarna. Jag var röd af förlägenhet och harm
och försökte stamma några ord tili förklaring. Men
mamman slog mig hclt vänligt på axeln och sade: »ja,
Line kun er nti ikke saa letat passe, hiin er et lille Asen,
det sode Barn.»

Så bjöds jag på middag tili dcm, och den snaskiga
Line puttede sinä armar om min hals och . ..

Aha! nickade Ramilla, ■— jag förstår!
.. . Och så var den historien slut. Men jag blir

alltid på godt humör, när jag kommer ihåg, huru jag
gick i väli med den danska kycklingen.

Och du tycker dig säkert själf vara en full-
fjädrad tupp, sade Effi spetsigt.

Masse klef fram bakom stolen och gjorde en sirlig
bockning för publiken. Tre historier på en kväll ansågs
vara nog och resten uppsköts tili längre fram.

Efter- teet beramades en allmän skridskoutfärd tili
Tölöviken följande eftermiddag. Man skulle ha kaffe
med sig, och Svante erbjöd sig frivilligt att bli kock,
hän hade för långa ben för att åka skridsko med behag.
Mabelle inbjöds högtidligt att vara med, men tant Dea
fruktade att hon skulle ådraga sig snufva och var nog
hård att förvägra henne detta nöje.
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Svantes fynd.

var i början af december, en klar och lagom
frostig söndagseftermiddag. Den lilla snö, soin fröjdat
barnens hjärtan under senare hälften af november, var
nu tili största delen borta. Endast här och där på
skuggsidan af gatan lag den kvar som ett fint strösocker
i rännstenarna.

Men var det ondt om snö, så fanns det i stället
den präktigaste blanka is på hamuama, och i Kajsaniemi
voro dammarna från morgon tili kväll fyllda af skrid-
skoåkande ungdom. Tölöviken var mindre besökt, och
därför hade Sidensvansarna beslutit ställa sin kosa dit.

Spirea hade på förmiddagen samlat kamraterna
omkring sig i flickornas kammare, emedan tanterna
voro i kyrkan, och där läst för dem dagens evangelium.
Hon brukade alltid göra så, ty hon visste, att de långa
predikningarna i kyrkan gingo långt öfver barnens
fattningsförmåga. Och när hon på sitt enkla sätt för-
klarade dagens text, förstodo de henne alltid och kände
en fläkt af allvar genomila sinä barnsliga, tanklösa
hjärtan. De kände en sporre inom sig, hvilken eggade
dem tili tacksamhet, ånger och ärliga försök att käinpä
med sig själfva.

Sedän Spirea slutat, rustadc man sig tili affärden
efter en hastig middag klockan två. Klockan sex borde
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man vara hemma igen för att hinna kasta ännu en
blick på morgondagens läxor.

Det var ett vasen, som kunnat rifva ned tak och
väggar, när alla sju stöflade ned för trappan med skrid-
skorna öfver axeln. Tant Dea tackade sin lycka, att
Mabelle icke lärt sig gå på skridskor.

Det bar af i half språngmarsch längs Henriks-,
Alexanders- och Mikaelsgatorna ut tili Kajsaniemiudden.
Där spändc de skridskorna på sig och åkte öfver
viken tili motsatta stranden, medan Svante halkade efter
med den tunga kaffckorgen på armen. Strändcrna stodo
snölösa, och dc nakua grå stenarna tittade upp ur viss-
nadt gräs, liksoin spejande efter det täcke, som skulle
insvepa allt i mjuka, hvita veck. Solen tittade fryntligt
fram ur sin tjocka grå vinterhufva, och fem sparfvar
på värdshustaket i Kajsaniemi lato narra sig att kvittra
en vårkvintett.

Ibland kom en duktig vindpust och ruskade om
flickornas .kjolar, som ville den skaka ur dem allt damm
från skolbänkarna. Kaiuilla hade nyss lärt sig att stå
på skridskorna och kafvade sig trögt efter de andra.
Men Spirea och Eufrosyne voro riktiga öfverdängare,
för att nu icke tala om gossarna! Dc kunde skära både
hvasst och trubbigt, både släta linier och sirliga krum-
bukter. Fritz Amatus, som i tysthet svärmade för
Spirea, ristade isen full med dc konstigaste S, under
det hän ständigt höll sig i hennes närhet för att vara
tili hands, om hon behöfde något.

Medan dc andra åkte, hade Svante med kaffe-
korgen sökt sig en skyddad plats vid stranden, där hän
byggde en spisel af stenar tili hvilken lian samlade torni
kvistar tili bränsle. Egentligen var det icke tillåtet att
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göra upp eld vid stränderna, men lyckligtvis för barnen
visste de icke af detta förbud, och någon polis fanns
heller ickc tili hands att störa dem i deras förehafvanden.

Det var ej lätt att hitta torrt bränsle i den väl
städade parken, men hän fann slutligen ett tillräckligt
förråd och snart sprakade en munter brasa mellan
stenarna. Svantes näsa sken af sot och belåtenhet.
Hän ställde kaffcpannan på, den var fylld med vatten.

Hur mycket kaffe skulle lian taga. .. måntro tre te-
skedar vore för mycket? Hän blandade kaffet i det
kalla vattnet och afvaktade med spänning hvad följden
skulle blifva.

Om en stund hördes underliga ljud från pannan . . .
kl.. . kl. . . lät det. Och Stora kaffetårar vällde fram
både ur haisen och näsan. Svante såg orolig ut. Hvad
månne detta betyddc, fanns intet bot för en sadan snufva?
Och nu igcn! Det forsade fram en Ström af grumligt
kaffe och släckte elden rundt omkring. Nu blef Svante
ond, lian ställde med en ogillande knuff den oskickliga
pannan i gräset att lugna sig, Hiedan lian jämkade om
bränderna. Nu flammade elden åter upp, och hän skulle
ställa pannan på, men, o ve! den brände och lian slängde
den ifrån sig med ett rop af smärta. Där lag den på
näsan, och utgöt sitt innehåll öfver det frusna gräset.

Spirca, Spirea, koni hit! • ropadc Svante i sin
nöd och vinkade med både armar och ben. Spirea
koni flygande soin en räddningens ängel, hörde om
olyckan, såg Svantes ånger och nändes icke banna
honom. Tog du allt kaffet? frågade hon. Nej
bevars, svarade Svante och visade struten, men
inte kuuna vi väl tugga torrt kaffe?
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Nej, du får lof att gå efter vatten tili värdshuset,
det är inte långt. Men fall inte på hemvägen, till-
lade Spirea skrattande, när hon såg Svante mera tjänst-
aktigt än vigt, klifva i väg på sinä långa ben.

Under tiden skulle Spirea duka. Hon bredde en
servett på en flat sten och ställde fram koppar, bröd,
socker och... men hvar är grädden? Ack, den fick
ju Masse i förvar i sin paletåficka. Hon fylldes af onda
aningar och gaf sig af utåt isen för att få tag i Masse.

Där borta åkte de, hon ropade, men de hörde
henne icke. Hon måste halfspringande söka få fatt
dem och kom tids nog för att få se Masse och Fritz
Amatus med ryggarna förut torua emot hvarandra och
profva isens hållbarhet med en duktig kullerbytta,.

Så där ja, olyckliga Masse, nu har du slagit
sönder gräddflaskan, sade Spirea otåligt, när lion såg
något hvitt sippra ut ur Masses paletåficka. Nu ha
yi ingen grädde tili vårt kafie.

Masse stack förbluftad handen i fickan och drog
upp en buteljhals med kork uti, samt några glasskärfvor
och dränkta papperslappar. Hans min, när hau betrak-
tade sitt verk, var så härlig, att Spirea måste skratta.

Jo, pojkar äro just ägnade att ha med på ut-

färder! Nu har Svante spillt ut allt kafie, och du har
gjort af med grädden. Hvad skall det nu bli af vår
traktering?

■— Ä, vi dricka kaifc utan grädde, det är ju fint,
det, och brukas mycket i Köpenhamn, nota bene, om
vi alls få något katfe ... Och Masse såg högst funder-
sam ut.

Kasse och flickorna hade emellertid samlats kring
Spirea och hela sällskapet beslöt slå sig ned kring elden
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och vänta på Svante med kaffepannan. Fritz Amatus
gnuggade sinä rödfrusna fingrar; hans vantar hade den
egenskapen att alltid försvinna, och hän blåste mi i
händerna för att få dem varma.

Rör om eldcn med dem, så tina de nog upp,
föreslog Masse vänligt.

Rör själf! sade Fritz, inte se dina heller
ut att ha för varmt.

Man slog sig ncd kring clden och munnarna gingo
flitigt. Flär kändes ingen blåst och elden spred en
behaglig värme kring de närmaste platserna.

Ack, hvad det ändå är roligt, utbrast Kantilla.
Vi ha mycket roligare här, iin på Stora skridsko-

banan. Kan någon säga hvarför?
Hvarför, sade Masse lydigt.
Jo, därför, att vi aro så ogenerade tillsammans,

• fortsattc Kantilla och gaf Masse en knäpp på tassen.
Det är visst, emedan vi kanna oss soin glada

syskon, .:
— sade Spirea på sitt hjärtliga sätt, och Fritz

var strax tili hands med ett: ■— ja, ja, hurra för siden-
svansarna!

Mcn hvar håller Svante hus, sade Kasse, soin

gått omkring och sökt ved. Får jag icke kaffe snart,
så börjar jag ilta gräs.

Eller också äta vi socker och skorpor soin förr,
när vi lekte med dockor, föreslog Effi.

Pff! Förr! Liksoin du inte leker ännu, fröken
Snärta! sade Masse, vidrörande en ömtålig sträng i
Eflis hjärta. Hoit hade fått lida så mycket af de »Stora»

kämmentä i skolan för att hoit ännu lekte med dockor,
fastän hon var tolf år, att hon gjorde det endast i allra
största hemlighet.
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Hon gaf bror Masse en sträng blick, men i det-
samma afleddes deras uppmärksamhet af ett långt före-
mål, soin med långsamma, varliga steg nalkades från
Kajsaniemisidan.

Där ha vi Svante, utbrast Kantilla glad.
Och lian bar något, stort som en kalke. Aldrig kan
det vara kaffepannan!

Kanske är det ett helt ämbar med vatten

undradc Eufrosyne.
Hvad i ali världen släpar lian på? En bröd-

limpa? En sockertopp? En tumia med svagdricka?
Sällskapet var idel förvåning.

Emellertid nalkades Svante småningom så närä, att
de sågo hvad lian bar. Och utrop af häpenhet, frågor
och varningar haglade öfver Svante, när lian ställde
ncd sin börda, en liten gråtande gosse af omkring ett

ars ålder.
Kaffct var ögonblickligen glömdt, och man trängdes

kring den lilla.
Hvad i ali världen, Svante?
Ja, här hämtar jag en liten hungrig gäst tili

vårt kaffebord, sade Svante pustande och ställde ned
kaffepannan, soin lian burit i andra handen, Kan ni
tanka cr.. . den här lilla stackarn fann jag vid vägen,
sofvande i en korg. Och ser ni, lian har en pappers-
lapp fäst på ryggen, på hvilken det står: »var harm-
härtig mot honom. Hän har hvarken far eller mor».

Stackare! Ijöd det ur den deltagande skockcn.
Ett riktigt hittebarn! skrek Effi och såg

öfverlycklig ut.
Inte kunde jag ju lämna honom där ensam, ■—sade Svante och kide barnet försiktigt i Spireas armar.



128 SIDENSVAHNSKA BOLAGET.

Ack, får jag honom? bådo Karuilla och
Eufrosyne, men den lille tycktes kanna sig så väl hos
Spirea, att hon ej nändes gifva honom ifrån sig. Tårarna
stannade på halfva vägen och hän gjorde ett litet för-
sök att småle, då Svante visade honom sin klocka.

Du hade bordt föra honom in i någon af går-
darna, sade Spirea eftertänksamt.

Nej, nej ... afbröto henne ifriga röster, lian
är vår, och vi taga honom med oss tili staden. Hvad
tanterna skola bli förvånade!

Den lilla gästen var föremål för sidensvansarnes
ömmaste omsorger. Eufrosyne lag på knä framför
Spirea, som höll honom, och gned hans små kalla
händer. Svante hade offrat honom sin klocka. Ramilla
matade honom med pepparkaka. Masse grimaserade af
alla krafter för att roa honom. Kasse och Fritz Amatus
uppsökte stenar och trädbitar som de radade upp tili
kor och hastar. Gossen var nöjd en lång stund och
belönadc dem med ett litet fromt leende.

Hvad månne lian heter? utbrast Effi plötsligt.
Ja, det hade ingcn tänkt på, och det stod ej heller

skrifvet på hans rygg. Det blef en lång och ifrig rad-
plägning.

Vi skola kalla honom Benoni, föreslog Effi,
som nyligen gråtit öfver »Genoveva».

Ey nej, det är så pjåskigtl skrek Masse.
Hellre då Solon cller Sokrates.

Eller Heliogabalus, skrattade Kasse. Hvad
tycker Spirea?

Det är Daniel i dag, sade Spirea menande.
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Ack, ja! ropades ur skocken. Hän skall
få Heta Daniel och bli en duktig kari, inte rädd för
lejon och tigrar.

Dan, lilla Dan, vill du ha en sockerbit? och
Kamillas röst smälte af ömhet.

Vet ni, nu föreslår jag att vi dricka kaffe, efter-
som pojken är kristnad. Det brukas ju kaffe på barns-
öl, vet jag.

Och Masse begynte beställsamt slå i kaffet. Man
satte sig bekvämt och ack! hvad det smakade! ehuru
det dracks på turkiskt sätt, utan grädde. Det hade
blifvit niistän alldeles mörkt, och de halfliggande gestal-
terna kring den flammande brasan påminde om ett
zigenarsällskap. Uppmärksamheten delades mellan kaffe-
koppen och lilla Dan, ända tills Svante såg på klockan
och med häpnad fann henne vara half sju.

Nu måste vi hem så fort tygen hålla, annars
tro tanterna att vi drunknat allesammans, - sade Effi.
I ett nu inradades servisen, elden släcktes med snö och
Dan inpaltades i flickornas dukar samt bars turvis af
Svante, Kasse och Masse. Tåget satte sig i snabb marsch
urider tonerna af »I höga nord vår-vagga stod», exekverad
af Ramilla och Effi.

Tant Dea öppnade, då de ringde, och fulla af ny-
heter, gräs och sot och rester af kaffeveden stormade
bolaget öfver henne, så hon halft miste sansen. Hon
måste sätta sig, så uppskakad blef hon, rtär Svante
visade henne det lilla inbyltade kräket och sade: —■
tant Dea, här är Daniel, som jag hittade i skogen och
som nu skall bli vårt bolagsbarn, om du och tant Dika
inte ha något emot det.

Toini Topelius. 9
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Kära barn, hvem skall ansvara för honom?
Tänk, om hän får mässlingen ocli dör. Och tant
Dea var heh röd vid tanken på sinä nya moderliga
plikter. Hon hade alltid betraktat små barn antingen
soin en skör leksaksvara, som gick sönder blott man
rörde vid den, eller ock som världens största orostiftarc,
hvilka det, var hennes kristliga plikt att söka tåla och
underkasta sig. Hon såg på den lille, som Spirea var-
sani! afklädde, och en hei rad af försakelser framställde
sig för henne i föga lockande perspektiv. Hon suckade
och slätade nastan rädd det lilla ljuslockiga hufvudet
framför henne.

Kanske ni borde gifva honom kamomillte, hän
ser så blek ut, • sade hon och hoppade förskräckt
tili, när gossen i detsamma började gråta.

Hän är bara sömnig, stackare, sade Spirea,
som hade två små bröder hemma och var van att sköta
dem. Kom, så får du krypa i min säng, tills vi
hunnit bädda på soffan.

Alla barnen följdes åt tili flickornas rum, där en
liten bädd tillreddes åt Daniel på soffan. Kaiuilla och
Effi klädde af och tvättade honom. Hän var klädd i
ytterst fina och tumia plagg, och den lilla kroppen bar
ej minsta spår af vanvård. Säkert hade hans mor älskat
och skött honom, men hvad liade då förmått henne att

öfvergifva honom? Så söt och snäll lian var! Hän
grät blott heh sakta af trötthet och kanhända af oincd-
veten längtan efter sin egen moders fanin.

Sedän lian somnat, sutto barnen ännu en stund
och talade hviskande om honom. Det hade framträdt
med allt större klarhet för Spirea, att, så mycket de än
höllo af sin lilla skyddsling, och så .gänia de än tagit
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vård om honom, så kunde de likväl ej behålla honom
hos sig. De voro ju borta en stör del af dagen och
hade ingen rätt att vilja påtvingä tanterna denna lilla
ovälkomna tillökning i deras bekymmer.

Dessutom, fortfor hon, skulle hans när-
varo alltför mycket draga vara tankar från läxorna, och
det vore ej rätt af oss, då vi aro här för att lära oss
något.

Du är riktigt obarmhärtig, Spirea, sora tänker
på den evinnerliga skolan nu, när det gäller att rädda
ett litet kräk från svält och nöd, utbrast Kantilla
häftigt. Hon gaf gärna vika för stundens ingifvelser
utan att så noga besinna ora de voro utförbara.

Gossarna sågo fundersamma ut, och Effi hvälfde
hundra planer i sitt hufvud. Vi .raaste fundera med
tant Dika, sade hon, jag tror ej heller att vi för
läxornas skull kuuna ha honom här. Mcn tant Dika
finner nog på råd, hon.

Man. beslöt gifva sig tili tåls och invänta tant Dika,
sora var i aftongudstjänsten. Då hon kom, stormade
sidensvansarna öfver henne och pratade alla på en gång,
så att hon cj förstod ett grand. • Låt nu Spirea fram-
föra hvad ni ha att säga, sade hon, annars be-
griper jag ingenting. Spirea omtalade nu dagens Stora
händelse, hvarefter de alla på tå smögo sig fram tili
den sofvande gossen.

Är hän ihte söt? Får hän icke bli här?
frågade Kantilla bedjande och låtsade ej ora den

förebråcnde blick Spirea gaf henne.
Här? Hvem skulle bli hans sköterska, när ni

äro i skolan, eller när ni läsa edra läxor? Nej, kära
barn, det går inte an. Men vi kuuna inackordera honom
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hos madäm Pullonen här 1 gården, tills någon hör efter
honom, och där konna ui ju alltid på lediga stunder
hälsa på honom.

Ja, ja, det var ett utmärkt påhitt, hurra för tant
Dika! skreko gossarna.

Du borde ha diplom för det, tant, sade
Spirea, jag visste nog, du skulle finna på en utväg.

Men få vi inte anse honom som vår, tills någon
kommer och tar honom ?

Och få vi icke arbeta åt honom . .. ?

—■ Och ibland ha honom här uppe?
Ja, ja,' det får ni allt. 1— Och tant Dikas ögon

fingo en varmare glans, när de fästes på den lille öfver-
gifna stackaren, som sof så lugnt och godt i barnens
rum. Hvems kunde hän vara? Hans lilla skjorta var
af finaste lärft, men de öfriga kläderna voro grofva och
smutsiga. Och den skrifna lappen ' som var fäst på
hans koit, tydde på att hän med afsikt blifvit öfver-
gifven. Det såg underligt utl Det enda som kunde
göras var, att ofördröjligen anmäla- saken på poliskam-
maren, samt annonsera därom i tidningarna, och tills-
vidare se tili att det ej gick någon nöd på gossen.

Nasta dag begåfvo sig Svante och Spirea tili madam
Pullonen, som bodde i bagarstugukammaren, där for-
mannens bott förut. Svante berättade burn hän hittat
den lille stackaren öfvergifven på landsvägen, och
madamen snöt sig i förklädet af rörelse. Visst ville
hon taga honom, efter brödbitarna räckte tili. Si, herr-
skapet, jag hade en sådan liten slarfver, jag också, men
vår Herre unnade honom en bättre stuga, än vi kunnat
bygga honom och flyttade honom tili sig. Gubben
min sörjde så, att hän ej på en hei vecka gjorde
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hän börja petä på igen på tryckeriet. Hvad. hän skall
bli glad åt kräket här.

Se, madam, vi kömmi att vara liksoin faddrar
för honom och skola betala en viss summa i månaden
för honom, sade Spirea, som räknat ut att om de
ladc tillsammans alla sinä månadspengar, så skulle de
få 25 mark i månaden. Madam Pullonen var belåten
med 10 mark i månaden; resten skulle tagas tili hans
kläder.

Naturligtvis skulle de alla hjälpas åt att arbeta åt
honom! Det blef en glad och beställsam brådska bland
dc sju faddrarna, hvar och en ville förfärdiga något
med egna händer. Sparbössorna tömdes tili de första
uppköpen; de innehöllo ej myeket, sedän julklapparna
tagits därifrån, men åtminstone litet att börja med.
Spirea köpte tyg och ullgarn samt klippte tili, hvart
skulle de tagit vägen litan henne? Svante och Effi
skulle sticka hvar sin siruinpa, Kasse sydde haklappar,
Masse stickade on yllemössa, Kantilla och Spirea sydde
små skjortor och koltar, och Fritz Amatus fållade »all-
deles på egen hand», tre näsdukar med röda bårder.

Hvar stund de hade ledigt, tillbragte de med dessa
arbeten åt Dan, som ej hade en aning om, huru myeken
ömhet hans lilla obetydliga person väekte hos dessa
godhjärtade, lyckliga barn. Gossarna glömde sinä skrid-
skor och kamratupptåg, flickorna sinä berättelseböcker
och julfunderingar. Tant Dika måste ofta anyända hela
sin myndighet för att få dem ut på en liten luff i skym-
ningen. Tant Dea var innerligen belåten med denna
sedesamma, flitiga stämning och lönade dem med lappar
af alla slag ur sin brokiga lapplåda.

SVANTES F3PND.--
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Under tiden mådde Dan bra hos madan! Pullonen
med gemål, Hän mottog dagligen uppvaktnirigar af
sinä tre gumödrar och fyra gufäder och lärde sig känna
igen dem hvar och en särskildt. Om söndagarna bars
hän upp tili dem i sinä nya, varma kläder, vandrade
ur fanin i famn, och var i stor fara att mätäs ihjäl
med allt slags snask. Skulle icke madam Pullonen där-
emellan hallit honom vid enkel kost och måttlig ömhet,
så hade hän, trots sidensvansarnas välmening, alls ingen
utsikt haft att bli en kari med tiden.

Men för barnen själfva var omsorgen om honom
nyttig och utvecklande. De glömde att tanka på sig
själfva, de hade alltid någon att spara åt, att försöka
glädja, att arbeta för. De slantar, som förut användts
tili snask eller onödiga leksaker, kröpo nu beskedligt i
Dans sparbössa, ocli gossarna roade sig på lediga stunder
att göra allehanda trefliga leksaker åt honom af papp
eller trä. Tili och med Effi täljde honom en liten
spade, som lian blott alltför gärna ville profva i tant
Deas blomkrukor.

Tant Dika såg med glädje, huru barnen glömde
sig själfva för att endast tänka på och sträfva för sin
lilla skyddsling. Men hon var ytterst noga med att de
icke skulle få försumma sinä läxor för hans skull, och
barnen hade allt för stor respekt för henne, för att våga
leka med Dan annat än när de hade rent samvete för
läxorna.

En afton, när dc som vanligt sutto tillsammans
efter slutad läsning, hölls stor rådplägning om Dans
framtid. I fall ingen anmälde rättmätiga anspråk på
honom, var det deras fasta beslut att tillsammans sorja
för hans uppfostran. Tant Dika hade låtit lysa på i
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kyrkorna, att en liten gosse hittats där ooh där, och
sidensvansarna lefde i daglig oro att någon skulle komma
att taga deras skatt. Men vecka gick efter vecka, och
ingen hördes af. Dan begynte stulta på egna, runda
ben och frambringa sinä första obegripliga ord. Hvarje
framsteg hälsades med jubel af bolaget. Och när hän
en gång öfverraskade dem med att säga: »p-päll» åt
Mabelle, steg deras hänförelse tili en otrolig höjd.

Vid matsalsbordet var diskussionen i full gång.
Man hade uppskjutit sommarberättelserna, och Dan
var det stående samtalsämriet en tid bortåt. En girig-
hetsanda hade gripit dem alla för hans skull och allt
som oftast lades råd om huru man skulle kunna ihop-
samla en liten sparpenning för hans framtid. Pappa
Himmelstjärna hade visserligen lofvat skänka en summa
tili grundfond, men Kasse och Masse hade afslagit den,
»så länge de själfva kunde arbeta för honom». Och
de voro alla ense om, att ingen annan iin de själfva
skulle få bidraga tili hans underhåll. De voro ju sju
stycken, skaiii, .om de icke skulle kunna förtjäna så
mycket som lian behöfde.

Svante åtog sig att hugga hushållets ved och fick
i veckolön det samma som tanternas vedhuggare förut
fått. Kasse sålde sinä 2700 frimärken, med hvilka hän
tänkt tapetsera badhuset på Saviniemi, åt en kamrat för
5 mark 40 penni. Eufrosyne täljde blomkäppar åt två
af tant Deas bekanta; Kamillå virkade mössor och Spirea
sydde barnförkläden, hvilka såldes i en diversebod; Masse
agerade down under kvarterna i skolan och uppbar
rätt många 5-pennislantar af de godhjärtade, skrattlystna
kamraterna. Fritz Amatus var den ende, som ej hittat
på någon inkomstkälla, och lian gick och grämde sig
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däröfver i tysthet, fastän hän ej lät märkä något. Hau
hade bjudit ut två illa medfarna indianböcker och en
bössa, där »smället» var sönder, men ingen af karu-
raterna var nog rik au köpa dem. Och nu grubblade,
hän dag och nau öfver ett sätt att förtjäna något soin

de andra.
Hvad säga ni om att ställa tili en soiree för

kamraterna och få inkomsten åt Dan? frågade Svante.
Hän hade på en tid glömt bort sin kara fiol och fick
nu plötsligt lust att dter höra dess Ijufva toner.

Tål att tanka på, sade Kasse fundersamt.
Hvad kuuna vi just åstadkomma?

Å, föredrag och sång och violinsolo . . . och
gymnastiska konstproduktioner ... räknade Effi lifvad
på fingrarna.

Ack ja, och teater, utbrast Kaiuilla;
Vi skullc uppföra »Axel och Stina». Spirea

skulle bli Axel och Fritz Amat. .. asch nej, jag menade
tvärtom.

Ett allmänt skratt lönade henne. De blefvo små-
ningom alla gripna af intresse för Svantes ide och be-
gynte på allvar rådgöra om tillställningen. Spirea skulle
nog kunna utverka åt dem tillstånd att få begagna frun-
timmerskolans sköna gymnastiksal för ett så godt ända-
mål, tänk, hvad den skulle rymma och så skulle
de taga 25 pennis entre. Svante skulle spela violin;
Kaiuilla sjunga, ackompagnerad af Spirea; Kasse skulle
halla ett föredrag; Masse och Effi skulle uppträda med
några utomordentliga gymnastiknummer och Axel och
Stina skulle afsluta programmet. Det var blott en vecka
tills skolorna fingo jullof, och då skulle det bryta lös,
innan luciefesterna hunnit trötta kamraterna.
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Tant Dea fick öfver sig en störtskur af utrop, be-
skrifningar och frågor, då hon cm en stund koni och
satte sig hos dem med sin stickstrumpa. Hon upp-
fattade intet annat af förslaget, än att de skulle spela
»Axel och Valborg», och att Masse skulle stå på huf-
vudct. Bara golfvet höll, och bara de ej tände eld på
teatern och bara de ej förkylde sig, när de gingo hem,
och Hugo lunginflammation och dogo!

Tant Dika var med om allt, blott de ej refvo ned
luiset öfver dem. Hon hjälpte dem med alla tillrust-
ningar och var ibland med om repetitionerna.

Masse och Eufrosyne öfvade sig hvarje kväll, hvar
på sitt mm, att slänga benen på nacken, hoppa öfver
bord och gå på händerna, med flera underbara konster.
Kaiuilla trallade dageii i ända: »Soldatgossen» och »Säg
mig, du lilla fågel»; Svantes hoi gaf träget luft åt sinä
innestängda jeremiader och Kasse gick grubblande öfver
sitt föredrag, så att lian snafvade i alla trösklar. Fritz
Amatus öfvade sig att hilla öfver en upp och nedvänd
pali, soin tills vidare hck gälla för en ullkorg och hade
ali möda att få Axels visdom att rymmas i sin burriga
peruk. Ändtljgen randades dagen då allt detta skulle
gå af stapeln.

Men en stor missräkning hade de likväl därförinnan
haft. Den eftertraktade gymnastiksalen var icke att taga
på hyllan, och de hngo nedslå sinä fordringar ända tili
tanternas anspråkslösa sai. De voro alla murriga och
nedslagna öfver denna motgång, ända tills Masse be-
dyrade, att lian skulle bereda plats för åtminstone femtio
åskådare. Hän hade sett långa sköna bräder i vagns-
lidret, dem skulle man bära upp och lägga öfver bockar.
Hela skulle utrymmas och endast bänk- och stoh



138
SIDENSVAHNSKA BOLAGET.

rader placeras där. Ooh så kunde man ju höja entren

tili 50 penni, så blefve inkomsten ej så liten.
Det Ijusnade för sidensvansarna, som återfingo sitt

mantra humör. Kantilla klappade om tant Dika och
Eufrosyne om tatit Dea, ända tills dc gingo in på för-
störelseri. Talit Dca hade en kansia af att denna till-
ställning skulle medföra husets oundvikHga niin, men
såg att Dika gärna gick in på barnens önskan och fogade
sig därför i olyckan. Hoit retirerade med Mabelle in
i sitt fridlysta rum och lät barnen med Dikas, Minas
och madam Pullonens hjälp stöka och bråka bäst de
ville. Ibland hördes en mild röst fråga i dörrspringan,
om de ej ändå ångrat sig och hellre läte bli alltsam-
mans, än att trötta ut sig så där. Och om inte Minä
skulle hämta ett par brandkonstaplar för att ställa upp
bänkarna. Hon fick tili svar, att de hade två händer
hvar, och att hvar och en arbetade för sju, så att deras
arbetsstyrka representerade sextiotre människokrafter.
Och att Massarne, som släpat bräder, voro så smutsiga,
som trots någon konstapel i ämbetsutöfning.

Spirea och Masse voro de verkställande regissörerna,
och man fick beundra deras uppfinningsförmåga. Minas
bakbräde kläddes med en röd schal och ställdes på
bockar tili estrad. Där bredvid stod pianot och Masses
bräder fyllde resten af rummet. Matsalen var teater
och afdelad med en skärm, som skymde Stinas spinn-
rock, kardor och ullkorgar, hvilka skulle fram tili sist.
Dörrarna voro ridå, och de uppträdande artisterna skulle
tiira om att draga den upp och ned.

Alit var färdigt, och klockan sex begynte åskådarne
komina, kamrater från alla deras olika skolor. Artisterna
fingo skakis, när de hörde dem raittia in öfver bänkarna
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i salen. Kasse och Spirea mottogo och ordnade dem,
de ■ kortaste främst, de längre bakom. Tant Dea hade
fått lof att bjuda två extra tanter, och Minä med Dan
i famnen satt på en af dc främsta raderna. Salen var
pin full och femtiofyra otåliga näsor vändes mot den
hemlighetsfulla matsalsdöfren.

En klocka pinglade. Spirea satte sig vid pianot,
och Svante klef fram med en sirlig bugning och fiolen
under armen. Hän var klädd i frack med en brokig
näsduk hängande långt ut ur bakfickan, i grön halsduk
och benan midt i pannan. Med viktig min snöt hän
sig, jämkade om noterna på notställaren, stämde fiolen
och begynte. Det lät galant, och Spirea ackompag-
nerade mästerligt. Fiolen »tuppade» visst ibland och
en gång ramlade notställaren, så hän måste pausera, och
så råkade Spirea få hicka och hoppade i förskräckelsen
öfver två taktcr. Men sådana småsaker störde ej njut-
ningen, isynnerhet som violinisten emellanåt arrangerade
sig så, att hän vände ryggen åt publiken. Då bekräftade
applåder och skrattsalvor, att lian lyckats hänföra sinä
åhörare.

Efter ouvertyren koni Kasses föredrag, soin hand-
lade om flickor och gossar. Talaren, klädd i hvita hand-
skar och pappersros i knapphålet, uttalade sin egen
erfarenhet. Hau berättade huru lian fordom med ring-
aktning betraktat flickorna och allt hvad de företogo
sig, men huru lian nu i en mognare ålder. . . (Skratt)
insett sin dumhet och funnit att flickorna voro minst
sagdt lika bra som »vi pojkar». Talaren beskref vidare
med själfanklagelse i stämman, huru hän föraktat
flickornas arbetc och hallit sig själf för god att taga i
nål och tråd. (Doft ogillande bland publiken.) Men
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huru hän numera ej blygdes att.stoppa sinä stmmpor
eller virka en formduk åt sin mamma tili julklapp.
(Lifligt bifall.) Det iir ju godt att kuuna vara oberoende,
och därför tänkte lian småningom liira sig det. Hän
skulle liira sig koka kaffe och bärgröt, bädda sin säng,
stiida sitt rum, läppä sinä kliider och blanka sinä stöflar.
(Bra, hra!) Och om så behöfdes, försvarligt sköta ett
lindebarn . . .

Vid det skratt och den rörelse, soin de sista orden
framkallade, hördes ett kratschsch i midten af salen och
några kviifda fnissningar. Ett af Masses bräden hadc
trolöst svikit hans förtroende och anförtrott sinä passa-
gerare åt golfvet. Skadan reparerades dock, och före-
draget fortgick.

Ja, att sköta lindebarn, upprepade talaren.
Masse pufiåde Effi i sidan, diir de stodo på lur

bakom matsalsdörren: och mata dein med välling
af potatismjöl och sirap, som lian gjorde härom dagen
med Dan, sufflerade lian tyst.

Hvarför, fortfor talaren, skulle icke vi
gossar lära oss en hei hop, som vi behöfva kumia, i
stället för att alltid anlita flickornas hjiilp ? Flickorna
borde ej vara så tjänstaktiga mot poj kanta, som de aro,
utan tvärtom hjälpa dem att hjälpa sig själfva. Niir
vi voro hemma, hette det beständigt: Effi, gå efter mjölk
åt Kasse; eller: Angelika, sy fast dessa knappar i Masses
rock; eller: Effi, spring och skjut spjället i gossarnas
rum. Och systrarna lydde som beskedliga barn. Nn
skulle jag Aatua öfver att låta en Akka passa upp mig!
(Bravo!)

Jaha! Och flickorna kumia för resten också
lära sig en del, som de förut behöft pojkarnas hjälp tili,
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såsom att talja sinä barkbåtar och fågelhålkar, och ro
och laga kälkbackar och gräfva blomrabatter. Men när
jag tänker efter, så aro vi, pojkar, i långt flere fall
beroende af flickorna, än de af oss.

Talaren ville tili sist påpeka, att det var en stor

fördel för pojkarna att ha en snäll och saiin och hurtig
flicka tili kamrat och slutade sitt föredrag med en
önskan, att flickor och gossar mera än hittills ville vara
hvarandras vänner och kamrater.

Och därvid tittade Kasse så hjärtans vähligt och
aktningsfullt på den långa flickraden framför honom,
så de allesammans grepos af vild kamratifver och skreko
ja, ja!

Kasse lämnade estraden, följd af ihärdiga applåder,
och om en stund framträdde Ramilla. Hon var klädd
som primadonna i släpkjortel och hvita handskar, hade
en peruk af långa ljusa lockar öfver sitt stubbiga hår,
och en bukett pappersblommor i handen. Spirca ackom-
pagnerade åter. Ramilla hade en vacker röst, och det
lät ej så illa, när hon sjäng sin första aria: »säg mig
du lilla fågel». Publiken applåderade ursinnigt och hon
fick sjunga dacapo. Efter första nummerns slut om-
bads publiken att under fem minuter halla händerna
för ögonen och ej se. Alla lydde, så när som på två
samskolister, hvilka glisade mellan fingrarna. När de
åter fingo se upp, se, då stod där en den käckaste sol-
datgosse med vadmalsbyxor och puukkoknif vid sidan.
Skalet af primadonnan framstack under bakbrädet,
Soldatgossen satte i med: »min fader var en ung soldat»
så krigiskt, att håren på Mabelles rygg reste sig af för-
färan, och Dan i Minas fanin uppgaf små energiska rop
af gillande.
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Soldatgossen aflägsnade sig efter en militärisk häls-
ning, och det blef tio minuters paus, under hvilken
publiken larmade värre, än ett heh indianregemente.

Så kommo Masses och Effis konstproduktioner.
Dörrarna tili matsalen slogos upp, och man såg åt-
skilliga mystiska bockar, rep och bräder samt en down,
(Masse) och en dansös (Eufrosyne). De utförde nu de
alita märkvärdigaste konststycken, såsom att gå på hän-
derna, falla handlöst på näsan, sväfva på tåspetsarna,
gå på klot, göra häpnadsväckande böjningar och vrid-
ningar. Masse, med mjölad näsa och tant Deas natt-

mössa på hufvudet, samt en lindebarnskolt med korta
ärmar, behöfde knappt vända sig, innan åskådarena kik-
nade af skratt. Hans glansnummer bestod i att, stående
på hufvudet, äta en smörgås och dricka ett glas mjölk.
Detta utfördes mycket skickligt och gravitetiskt tili
åskådarnes Stora häpnad. De väntade med spänning
att få se smörgåsen trilla ut ur näsan, ty dit gick den,
eftersom näsan nu var under munnen. Men, hast du
mir gesehen, smörgåsen gick en annan väg, och konst-
makaren återtog sin naturliga ställning och torkadc sig
med välbehag om munnen.

Effis glansnummer åter bestod i ett s. k. höjd-
språng öfver ett rep, spändt tvärs öfver rummet i
samma höjd, soin hon själf. Hon hadc utfört detta
visst hundra gånger med utomordentlig framgång och
var aldrig så säker på något, soin på just detta konst-
stycke. Också rcpetitionerna hade gått galant. Men
nu hadc skärmen tillkommit och förkortat rummet några
alnar, sd att Effi ej fick tillräcklig fart. Hon sprang, tog
ett hopp .. . fastnade med foten i repet och störtade
handlöst tili golfvet just invid tröskeln.
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Men snart såg man, att Effis näsa sprang i hlod, och
då blef det nppståndelse. Spirea skyndade efter vatien,
clownen räckte henne sin brokiga näsduk, de andra
följde henne med deltagande frågor bakom skärmen,
dit hon röd af blygsel dragit sig undan.

Sota Effi, gör det mycket ondt?
Blöder din näsa ännu ?

Asch, inte bryr jag mig om smällen, sade
Effi litet häftigt. Men att misslyckas just nu och
skämma bort alltsammans!

Och hon borrade hufvudet i soffkudden och vätte
Masses näsduk med tårar af förödmjukelse.

Bry dig inte om det, Effi, det är enfaldigt. Om
vi lyfta bort skärmen, kan du senare göra om det med
glans. Och Kasse slätade broderligt hennes panna,
soin fått en duktig bula.

Du skall få min splitternya gummiboll, sade
Fritz Amatus, hvars krigiska hjärta smälte som socker
för Effis tårar. Hon måste le, oaktadt sin grämelse,
räckte honom handen, som lian kramade, och beslöt
att nu skulle det vara slut med lipandet. Jag kom-
mer genast ut, gå ni bara förut, sade hon beslut-
samt. Vi ha ju hela »Axel och Stina» kvar.

Men du är förskräckligt svullen, sade Kaiuilla
betänksamt.

Och din näsa ser ut som en potatis, be-
kräftade Fritz Amatus allvarligt.

Bra, så ha de något att skratta åt, sade Effi
muntert och klef in i salen som en soldat, hvilken
slagits för fosterlandet.
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Om en stund gick ridån upp för »Axel och Stina».
Man såg en högst lärd magister med burrig peruk och
glasögon på nosen, samt en Lång slankig madam med
värdiga rynkor i pannan.

Dialogen gick perfekt, om också sufflörens (Svantes)
röst ibland hördes nog tydligt. Axel misstog sig ibland
tili publikens utomordentliga fägnad. Så t. ex. be-
dyrade hän att; »inte blir man klok för det att man
laser, utan för det att man äter, hvilket också Stina
med bortvändt ansikte medgaf. Och så snafvade hän
i filonoli, faremoraner och Semigradskis hängande träd-
gårdar. Men det var nu ej så många som märkte det,
och hans orubbliga allvar hjälpte honom öfver alla bockar.

Publiken begynte bli trött vid stillasittandet och
var glad, när ridån smällde igen. Artisterna blefvo
framropade och knuffade in hvarandra tarvis att bocka
eller niga. Så begynte publiken ramla ut, icke i den
allra bästa ordning, och tant Dea drog ett lättnadens
andetag öfver att likväl hafva tak och väggar, golf och
fönsterrutor i behåll.

När inkomsten senare öfverräknades, befanns att
man fått in 35 mark 50 penni. Några hederliga själar
hade för det goda ändamålets skull betalat sin biljett
dubbelt, Pengarna insattes följande dag på banken, och
sidensvansarna kände Dans Stora förmögenhet ålägga
dem ett tungt ansvar.

*'*
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Fritz’ hemlighet.

skall du taga vägen, Fritz? frågade Karuilla
nyfiket en eftermiddag några dagar efter den Stora

soireen. Det var nu sjette dagen Fritz med stor ifver
skyndat från middagsbordet och dröjt borta omkring
tre timmar. Ingen visste hvad hau gjorde, icke ens
Spirea, som annars hade Hans odelade förtroende.

Det säger jag inte, svarade Fritz hemlighets-
fullt, i det hän vände upp och ned på öfverplaggen
för att få rätt på sin mössa.

Så tig då! Inte bryr jag mig om dina strunt-
hemligheter, sade Kantilla stött. Flon var vid dåligt
humör, emedari Iron ej i dag fått bref af Perpetua, som
hon så säkert väntat, Fritz stöflade ut, och Kamilla
satte, sig vresig i gungstolen i salen och bläddrade i
en bok.

Spirea, hvad tror du Fritz har för sig? frågade
hon systern, som i detsamma inträdde. Hau ger ju
sig af alla eftermiddagar och ingen vet hvart. Jag tror
bestämdt att tant Dika ej skulle tycka om ett sådant
hemlighetsmakeri.

Hän skall nog tala om det för henne, sade
Spirea lugnt. Vi måste låta honom vara i fred, efter-
som lian försäkrat mig, att hän ej går och gör något
dumt eller orätt.

Toini Topelius. 10
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• Ja, du har då alltid ett sådant himmelens tåla-
mod med den pojken. Jag skulle nypa honom i orat
och tvinga honom att bekänna. Asch, hvad det är
tråkigt, tråkigt, tråkigt, när ej Perpetua skrifver! Det
är mer än en vecka sedän jag fått bref, och det fastän
jag skrifvit tre bref sedän dess.

Du öder så måriga slantar på din korrespondens,
Kamilla. Tänk, om du skulle draga in några bref och
i stället gifva pengarna åt Dan.

—• Nej, det gör jag aldrig i världen, utbrast
Kamilla retad. Du är alltid en sadan vishetsmoster,
men jag tänker visst inte kita kujonera mig af dig.
Nu skulle du ej ens uima mig att få skrifva i fred tili
min bästa vän.

Och Kamilla steg förtörnad upp, kastade boken
ifrån sig, så den flög under soffan, och slog hårdt igen
dörren efter sig.

Spirea var van vid dessa utbrott. Hon upptog
lugnt boken och slätade ut gungstolsmattan, som Kamilla
skrynklat. Hon visste, att hon denna gång ej värit
ovänlig eller sarat Kamilla, och då brukade dessa små
oväder snart gå öfver.

I morgon var Luciafest i skolan och 1 öfvcrmorgon
skulle de resa hem. Hem! Hennes hjärta klappade af
längtan efter far och mor och de två små rustibussarna,
Knut och Eusebius. Men hon skulle vara med i en af
tablåerna i morgon och hade brådtom med sin kostym,
tog därför en syask och satte sig flitig vid matsals-
bordet, där lampan redan var tänd.

Kiockan sju hörde hon en smäll i köksdörren och
strax därelter stormade Fritz Amatus in tili henne,
svettig, så håret klibbade vid pannan, med stöflar fulla



FRITZ’ HEMLXGHET. 147

af snö och uran vantar. Hän höll med triumferpnde
min en tiomarks sedel för hennes förvånade ögon-,

Åt Dan! kom det med möda framur hans
flåsande gap, när Spirea ej hade förstånd nog att genast
fatta meningen.

Nej, men, min sota Figge, hvarifrån har du
fått så mycket pengar? utbrast Spirea med stor be-
låtenhet. —• Men innan du berättar, så gå först och byt
om stöflar och torka din drypande lugg. Du har värit
en duktig dagsverkare, märker jag.

Fritz Amatus var van att följa Spireas råd och för-
fogade sig in i gossarnas rum, därifrån hän snart ut-

kom, skinande hlank och med torra stöflar.
Jo, ser du, Spirea, du vet ju, att jag.. . att jag

värit ledsen för att jag ej haft något. .ej kunnat för-
tjäna något åt Dan, begynte lian och satte sig bred-
vid henne. Det har riktigt känts tråkigt, vet du.
Och jag har funderat, så jag trodde jag skulle bli kollrig.

En dag var jag i Studes bod för att köpa en aln
sidenband åt Kaiuilla. Då hörde jag herrn säga åt en
fru, som köpt något där: »jag skall skicka hem paheten
så snart som möjligt, men förrän i kväll kan jag det
ej, emedan en af minä små springpojkar insjuknat.»
Då flög den tanken i mig: här kan du förtjäna något!
Och när frun gått, talade jag med bodherrn och frågade
om jag ej flck gå ärende åt honom på eftermiddagarna,
emedan jag så gärna ville förtjäna litet. Hän var så
beskedlig, vet du, och lofvade mig en mark om dagen
för tre eftermiddagstimmar. Och nu har jag gått där
sex eftermiddagar och burit hem så förskräckligt många
paket. En snäll fru, som visst måtte vara rysligt rik,
gaf mig en . hei mark, och så flck jag tre mark hem-
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ifrån tili hvad jag ville, och det.. . och det blir till-
sammans tio mark.

Spirea hade förvånad och glad lyssnat tili Fritz’
berättelse. Hennes lilla käcka kamrat, som annars var
sd mån 0111 sin värdighet, hade tvungit sig tili denna
utväg för att kunna gifva Dan något själfförvärfvadt.
Det var bra gjordt, och hon högaktade honom.

■— Tack skall du ha, Figge, sade hon och lug-
gade honom heh sakta. Jag trodde du ej brydde dig
så mycket om Dan, att du för hans skull ville bli
springpojke. Men det var bra gjordt, min gosse, och
Dan skall en gång tacka dig.

Fritz Amatus blef litet röd och såg sig omkring
för att se om någon skulle höra. Därefter lade hän
blygt armen kring Spireas hals och hviskade i hennes
öra: ja, ser du, inte var det nu hara för Dans
skull. .. nog var det lika mycket för det att. . . att jag
skämdes att vara sämre än ni andra.

Efter denna bekännelse rusade Fritz Amatus hufvud-
stupa ur rummet, slog hufvudet i dörren och trampade
Kantilla, som just inträdde, på tårna.

Otäcka pojke! skrek Kantilla ond, det
där gjorde hän bestämdt med flit. Spirea vinkadc henne
tili sig, berättade i korthet Fritz’ hemlighet och fick
Kantilla att sniått blygas öfver sin ovänlighet. Slut-
ligen skrattade lion af hjärtans grund, då hon föreställde
sig Fritz kafvande sig fram längs gatorna, lastad som
ett riktigt stadsbud.

De andra fingo hvar i sin tur del af den Stora
nyheten. Masse trodde sig bestämdt vara skapad tili
stadsbud, hait hade en så grym fallenhet att stå och
hänga i Edlunds hörn. Men du skulle inte kunna



fritz’ hemlighet, 149

låta bli att petä upp hvartenda paket för att titta hvad
det innehöll, sade Effi, och Masse medgaf, att det
åtminstone skulle kosta honom öfvermänskliga ansträng-
ningar.

Bäst de sutto i allsköns sämja kring bordet, drog
Fritz ut ett bref ur sin licka.

Det var sant, sade hän, brefbäraren hann
upp mig på gården och bad mig taga detta med mig.
»Fröken Ka . .

. Kantilla ...»

Från Perpetua! Och Kantilla flög upp som
en pii och ryckte brefvet tili sig. Flon glöntdc alldeles
banna Fritz för det hait ej förr laumat fram det.

Se nu, dcn sötnosen, som ändå skref. Adjö
itu med er på en stund! Och full af nyfikenhet
sprang hoit att läsa brefvet på deras eget runt.

Nå, hvad skrifver sötnosen? frågade Masse
en smula spetsigt, då hoit åter koni in, nyter och belåten
och satte sig hos dem. Masse kunde för sin död ej
låta bli att ibland reta Kantilla för hennes, som lian
tyckte, pjåskiga • beundran för Perpetua. Men Kantilla
var nu så välvilligt stäntd, åskan hade mullrat ut, och
hon drog med en rörd suck det dyrbara brefvet ur
fickan.

Jo, 0111 ni aro snälla, skall jag läsa litet för er,
sade hon och slätade brefvet. Men ni få ej höra

allt. Hon berättar, att hennes syster skall gifta sig
tredje dag jul och att hon får bli brudtärna. Och så
berättar hon, att hon skrifvit verser tili julklapp åt
en hennes lärarinna, som hon tyeker så förfärligt myeket
om. Och dem skall jag läsa för er, de äro så vaekra.
Hon har skrifvit åt mig också, fast jag aldrig har
visat dem.
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• Det är visst dem du bär i medaljongen, som
du aldrig lägger af dig, förmodade Kasse.

A nej, där är bara en bit af hennes pannlugg,
sade Kaiuilla. Men hör på nu! Ingen af er kan

skrifva så vackert.
»Liksom den sljärna, som blinkar
Med färger bjärta
Öfver Beilehems hydda,
Du är för milt bjärta.
Din mun med tusen pärlor
Småler ljuft i kvällen,
Alldeles som de stjärnor,
Som stråla i sommarkvällen . . .

Åhå, afbröt Masse, bar hon tusen tänder?
Andra dödliga ha bara trettiotvå.

Tyst du, när du ej förstår. Det här är ju bara
en liknelse, sade Kantilla, som ej illa upptog Masses
oförstånd.

Ja, itien jag bar aldrig sett några stjärnor om
sommarkvällarna, inföll nu Efti, soin i allmänhet
smått ringaktade poesi.

Det kari ju ha värit i augusti, menade
Kantilla.

Och på Saviniemi lysa åtminstone fent stjärnor
hela sommaren igenont, sade Svante med artig röst.

Om iti äro gemena, få ni alls ej höra något,
hotade Kantilla, soin likväl hade en gruflig lust att

deklamera hela stycket.
Vi äro tysta som fiskmåsar, sade Masse och

nöp i detsamma Effi i antien, så hon skrek och gaf
hoitoni en örfil med vänten hon stickade.

»Nu slundar julens högtid,
O, må vi den älska .
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Och sluta att fabricera sadan rotvälska, suffle-
rade Masse, så alla, utom Kamilla, hörde det och
brusto i skratt.

Fy, hvad ni äro stygga, utbrast stackars
Kamilla sårad. Hon tog deras skratt som ämnadt åt
den vackra vers, hon nyss börjat läsa och steg upp för
att gå sin väg. Men Effi och Svante ställde sig i vägen
för henne och bedyrade, att de ej skulle få sömn på
hela natten, om de ej finge höra poemet tili slut. De
hade skrattat åt Masse, men ingalunda åt Perpetuas verser.

Kamilla blidkades och satte sig efter en förkrossaude
blick på Masse att läsa fortsättningen.

O, mä vi den älska
Och ge hvarandra gåfvor små:
Med kärlek och vänskap.
Denna gåfva är visst liten och ringa!
Men den gifves ur mitt hjärta,
Som evigt tili dig ville springa;
Undan sorger och smärta!»

En djup tystnad rådde, och Masse bjöd hjältemodigt
tili att vara allvarsam. Fritz och Svante kastade tvek-
samma blickar på Spirea, som såg förlägen ut.- Elon
visste, att hon borde säga något, men det var svårt att

göra det utan att sara.
Vet ni hvad, sade hon slutligen, om vi

tanka efter, så sitta vi här allesammans och ljuga i tyst-
het. Ingen af oss tycker verserna voro vackra, men
ingen törs säga det, af fruktan att såra Kamilla. Men
Kamilla inser nog, att Perpetua är en lika bra flicka
för det, fastän hon ej har särskild fallenhet för att skrifva
poesi. Det är orätt af oss att skratta åt sådant, soin

hon visst menat mycket allvarligt. . .
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•—• Ja, men då det retar en metmask att sitratta!
—• jämrade sig Masse. Att tanka sig hennes hjärta
med två ben under . . .

Tyst, Masse, nu är du hjärtlös. Ocli Spirea
såg ogillande på honom. Jag föfstår, att Pcrpetua
hållcr mycket af sin lärarinria, men i hennes ställe,
skulle jag hellre visat det genom att sy ett förkläde åt
henne tili julklapp, än genom att skrifva verser.

Kantilla såg tankfull ut, och hennes sunda omdöme
gaf vid närmare besinning systerit rätt. Hoit skämdes
att så tanklöst ha blottat sin väns svagheter.

De andra söitte genom allehanda muntra upptåg
skingra hennes missmod, och kvällen förflöt sålunda
gladt soin vanligt. En liten droppe vemod blandade
sig dock i niunterheten; det var ju sista kvällen på en
tid de sutto så här förtroligt tillsammans.

Sista dagen! I ntorgon skulle det bära af tili
hemmet med bjäljerklang och fyllda kappsäekar. Gos-
sarnas rum voro en enda stor villervalla af kläder, stöflar,
mystiska paket, och en pändlig mängd skräp. Svantes
fiol lurade fram ur sockertoppspapper, lian hade rakat
trampa sönder lådan. Skridskor, böeker, lottospel och
karamellstrutar knuffade hvarandra från stolarna. Spirea
packade, välvilligt biträdd af Masse och Fritz, hvilka
undan för undan stoppade underbara mångkantiga paket
in i hennes ordentligt packade kappsäekar.

Tant Dea gick omkring i stilla oro att de ej skulle
bli färdiga. Hoit var själf bjuden att jula hos en gift
brorson i Borgå och skulle resa i öfvermorgon. Men
hoit var fast öfvertygad, att barnen icke skulle komitta
sig af i ntorgon, och att hoit ej skulle hinna ordna sinä
klädningar och gifva Mabelle det nödvändiga julbadet.
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ulan att allting på något oförklarligt sätt skulle gå
om intet.

Sota Spirea, skall du få allt att rymmas i den
där kappsäcken? Du sätter väl icke bläckhornen upp
och ned mellan kläderna? Hunt skall du nu bli färdig,
innan ni skola på Lucia?

Ajo, tant, det blir jag nog, sade Spirea
muntert. Gossarna hjälpa ju tili. Kantilla och Effi
ha det mesta inpackadt, jag åtog mig att hjälpa gossarna,
emedan jag visste mig få kappsäckarna att ryminä dubbelt
så mycket, som om de packade dem.

Det tror jag nog. Men, sota Spirea, bråka nu
inte för mycket. Du skall få se att du blir sjuk och
ej kan resa i mörgon.

Spirea smålog. Tant Dea gick alltid i sjukdoms-
tankar. När skulle man väl vara stark oclt modig och
duktig, om icke, när man gjorde ,sig i ordning för hem-
resan! Älskade hcm! Hon betraktade med välbehag
de små prydliga paket hon nyss lagt in, och hvilka
innehöllo julklappar, som det värit så rysligt roligt att
förfärdiga. Där var ett pallöfverdrag åt mamma, ett par
tofflor åt pappa, vantar samt en ask tennsoldater åt
Knut, samt ett par tömmar och en Noachs ark åt lille
Sebbi. Att få vara hans häst igen! Hän var ännu sötare
än Dan, lian var ju hennes egen lille trubbnosiga,
älskade bror.

Dan hämtades upp på afsked. Hän var rödbrusig
och munter och sträckte armarna efter dem allesammans.
Sidensvansarna anförtrodde madam Pullonen en mängd
små paket för Dans räkning, med sträng tillsägelse,
att hon ej skulle få visa eller tala om dem för honom
förrän på julaftonen. Det var mycket påkostande att
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säga honom farväl. Men munsjörn tog saken kalit;
slog sin knytnäfve midt i Masses näsa och klöste Kantilla,
så hon fick en skråma i pannan. Men allt var hjärtans
välkommet, som koni ur Dans rata små tassar.

Vi få vara julklappar på förhand, vi, skrat-
tade Kantilla. Väittä, din baddare, tills vi komitta
igen, så skall jag kranta iltjäl dig för besväret.

Vid niiddagsbordet talades mest om julen; flickorna
nastan glömde, att de hade något så viktigt för sig,
som Lucia.

Jag bar tiggt af pappa en velociped, sade
Fritz Amatus med niminen full af potatismos.

Kara barn, du kommer att bryta benen af dig,
värit ade tant Dea.

Och jag ett ntikroskop, sade Kasse, som
tyckte om naturkunnighet. Nasta höst ämnar jag
slå upp ett magasin för Carabus’sar och spindlar.

Och jag har tiggt ntig en luftballong, smackade
Masse, en sådan, som vi sågo i Kqpenhamn.
Hejsan! , , .

Bevare oss, Max! utbrast tant Dea förfärad,
Har du inte hoit att luftballonger bruka faija ned

i sjöar eller fastna i träd, eller segla direkt upp tili
månen ...

Tili månen! Så mycket innerligare önskar jag
ntig en ballong. Tänk, tant Dea, så billigt du skulle
resa med ntig! Bara behöfva bestå dig mat. Hej, vi
skulle sväfva direkt tili gubben i mån och hans gumma!

Nå, hväd önskar Svante sig? frågade Kantilla
nyfiket.

Jag önskar mig en . . . en
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- En basun, ifyllde Masse. •—• Stackars Fiolina

bar tappat rösten, som Stora sångerskor bruka, och nu
ämnar Svante börja tuta i basun.

Tyst du. Jag önskar mig en väfstol!
Det sista ordet koni med en stöt, som om Svante haft
svårt au puffa det fram.

Hvad i alla elementer, en väfstol? Masse
släppte skeden i tallriken, så mjölken strittade honom i
ansiktet, och fick mottaga en förebrående blick af tant

Dika.
Jaa, en väfstol! Jag tycker om att väfva, och

Spirea tror att jag har anlag. Jag har väft damtrasor
åt moster Sara på Lintumäki.

Sota Svante, väf en sidenklädning åt mig!
gnällde Kamilla.

Och en doffelpaletå åt mig, sade Effi och
plirade skälmskt med sinä runda bruna ögon. Svante
hade nämligen för en tid sedän spillt skedvatten på
hennes nya paletå, då lian skulle försöka utrota några
vårtor på sin ena hand. Och i förskräckelsen bedyrade
lian, att lian skulle förära lienne en ny* paletå.

■— Ja, ja, vänta ni bara, sade Svante upprymd.
Det blir inte mitt fel, om ni ej få hvad ni önska.

- Jag utnämner dig tili min hofväfvare, sade
Masse högtidligt.

Och jag beställer ett dussin näsdukar med
bårder, som ej kuuna tappas bort, utlät sig Fritz
Amatus, som sedän hösten slarfvat bort bara åtta näs-
dukar.

Flvad för slag, tappar du bårderna? skrattade
Kaiuilla. Yi få lof att sy fast Fritz’ näsdukar med
ena snibben i fickan, så kan hän ej göra af med dem-.



1 56 SIDENSVAHNSKA BOLAGET.

- Men nu blir klockan fyra, sade tant Dea
orolig, då hela sällskapet slabbrade, så de glömde att

äta. Ni komina för sent tili Lucia.
Skedarna gingo ett ögonblick under tystnad. Där-

efter rusade alla upp från sinä platser och stormade ut
under vildt matklappsslagsmål. Se’n bar det af tili
skolan. Gossarna gingo tili rutschbanan på södra hamnen
att rutscha upp sinä sista slantar. Så kSimo de hein
och tumlade i säng redan klockan ha 1f iho.

Följandc morgon voro rumin en tysta och tornina,

och Minä fällde tårar i kökct. Tant Dea gick omkring
soin en öfvcrgifven mor, följd af Mabclle, soin slokade
öronen ocli såg melankolisk ut. Tant Dika samlade
upp dc kvarglömda småsaker, soin lågo här ocli där
skvallrande om hennes sju muntra sidensvansar. Ilon
smålog när hon tänkte på, huru hennes bistra gamla
hjärta hade tinat upp, sedän den dag, då de första
gången tumlade in öfver hennes tröskel.
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Sidensvansarnas aprilnarri.

var den 31 mars. Tant Dea kom hem tili ntid-
dagen efter ett förmiddagskaffe hos prostinnan Fjäder-
holm. Hon var röd ooh altererad, det vill säga upp-
skakad, samt framdrog vid middagsbordet en liten röd
saffiansportmonnä ur sin ficka.

Tänk nu, Dika, den här hittade jag på Abra-
hamsgatan, rakt vid minä fötter! Ooh där är 115 mark
och 97 penni i den. Kan du nu tanka!

Massarnes halsar sträcktes, och Fritz Amatus anhöll
att få bctrakta fyndet.

Så rolig't, tant, utbrast Kantilla spetsfundigt,
nu har du råd att bjuda oss alla på äppelpaj tili

Löfström.
Bevare mig! Ägaren skall ha sitt igen, förstår

du väl. Nu blir det att annonsera.
Ja, men tant, - och Kantilla blinkade bönfal-

lande åt tant Dea, sont ej såg skälmen i ögonvrån,
ja, itien tant, litet kan du ändå draga af i hittarlön, och
så håller du kalas för oss.

Mitt sota bant, sade tant Dea med värdighet,
det går icke an. Jag tänker lämna börsen tillbaka

med hela dess innehåll.
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Hhhhål gick en tillgjord suck genom hela
bordssällskapet med undantag af tant Dika, som tills-
vidare förhöll sig tämligen lugn.

Få vi se på fyndet? tiggde Masse, i hvars
hjärna tanken på ett upptåg just nti grydde. Hm,
den är fin ... sex fickor, hundra mark i sedlar, resten
i silfver och koppar. De där två enpennislantarna kan
du godt kapa, tant Dea.

Masse, hur kan du . ..? Tant Dea såg för-
orättad ut.

Efter middagen skockade sig sidensvansarna i Mas-
sarnes niin, själfva Spirea var smittad af den allmänna
upptågsandan. Masse förde ordet:

I morgon är i april! Ni förstå. . . Annonsen
kommer in på morgonen .. . vi ha ju alla månadslof. . .
kläda ut oss. . . bocka och affordra Dean börsen. Vi
kuuna ju beskrifva den både innan och utan.

Jaha, jaha! Men yi aro för många att alla
vara med.

— : Effi är för litcn, och Spirea kan inte »spela».
De två duga icke, alltså bli vi bara fem . . .

Jag ser hcllre på, menade Svante.
Nej, du inåste bli ett kommerseråd, det har du

ben tili. Och Kasse blir student. Kamilla och Fritz
få bli förnäma damer

Och du själf?
Nå, hvad som helst, aktör tili exempel. Spirea

lofvadc sinä tjänster vid påklädandet och mah fick brådt
att skaffa hem nödiga klädesplagg. Tant Dika blef som
alitid invigd i hemligheten, och Spirea, som smått
fruktat att hon skulle ogilla företaget, blef glad, när
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hon fann tant Dika taga det så harmlöst, som det var
menadt.

Ett par timmar senare kom Kantilla hem, skinande
kelaten med en atlaskappa med räfskinnsfoder, en elegant
mössa och handskar med sju knappar. Effi hade släpat
hem Ella Melinders systers svägerskas doffelpaletå åt
Fritz, och Masse hade skaffat två fina pälsar åt sig
och Svante. Kasse fick noja sig med Svantes vinter-
omhölje, som räckte honom ända tili hälarna.

Det är lycka, att tant Dca är närsynt, annars
skulle hon kanna igen knapparna i Svantes paleta,
sade Kantilla förtjust. Kom nu ihåg, Kasse, att du
är en fattig student, soin nyss fått ett rekommenderadt
bref af din pappa med 115 mark, 97 penni. ..

Men inte bruka studenter ha röda saffians ..

.

Strunt, afbröt Masse, du kait ju ha lanat
din fästmös.

Svante befanns ypperlig i sin vidlyftiga päls, med
skunkskinnskragen uppdragen öfver öronen, och raössan
nedtryckt i pannan, Hän, liksoin Massarne, hade lös-
skägg och mustascher att litet upphjälpa manligheten.
Fritz Amatus var en söt flicka i sammetshatt och flor
öfver näsan, och Kantilla en rik fru i räfskinnskappa och
guldarmband.

När alla voro kostymerade. repeterades ett par
gånger, hvarvid Effi mästerligt återgaf tant Dea.

Vid kvällsvardsbordet voro sidensvansarna så lad-
dade med skratt, att den ena salvan efter den andra
gick lös öfver minsta obetydlighet. Tant Dea var för-
djupad i allvarliga tankar öfver sin viktiga annons, det
första opus af hennes hand, som stått att läsa i en
tidning.
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Tant Dika däremot blinkade småslugt åt bolaget,
när någon anspelning gjordes på morgondagen; hon
var tydligen road och lyssnade förströdd tili Deas be-
kymmer.

Morgondagen kom. Sidensvansarna täflade om att
öfverbjuda hvarandra i sinnrika och smakliga aprilnarrin
och Effi jublade öfver att hon fått tant Dika att springa,
med nödropet att kaffeköket kokade öfver.

Tant Dea hade ej ro att dricka kaffe, innan hon
fått tag i »Hufvudstadsbladet» och verkligen funnit sin
annons där. Hon hade niistän fruktat, att censuren
skulle finna den samhällsfarlig och indraga hela num-
mern.

En kvart timme efter det annonsen värit synlig i
tidningen, ringde det, och Effi kom med bud, att en
herre önskade tala med fröken Amadea Sidensvahn.

Tant Dea uppsteg, knäsvag af spänningen, slätade
sitt hår och gick ut i salen.

En lång, tydligen välmående herre med blåa glas-
ögon presenterade sig soin kommerserådet Svindelberg
och bekände sig ha tappat en börs.

Ja, sade tant Dea artigt, men försiktigt,
jag har visst funnit en börs, men var god och be-
skrif den.

Röd saffian, med sex fickor, innehållande 115
mark 97 penni... •—• kom det ur pälskragen.

Mycket riktigt. . . kommerserådet är tydligen
ägaren, och jag skall med största nöje ha aran åter-
lämna. . .

Skall det vara hittarlön?
—Å, jag ber... jag är lyckligtvis ... det är alh

deles ...
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Kommerserådet upptog en mark ur sin ficka, lade
den på bordet, bockade sig ooh gick.

Men i dörren knuftade lian tili en mycket korpulent
dam i räfskinnskappa, soin med snäsig röst yttrade något
om »grobianer» och »drumlar». Tant Dea skyndade
förmedlande tili och bad den främmande stiga in.

Mitt namu är Eudoxia Pepparstein, sade
damen högdraget, och jag. . .

Jag skall säga tili min syster, skyndade sig
tant Dea att infalla. Var god och tag plats.

Jag kommer i anledning af en annons . . . Tant
Dea bleknade.

Jag har förlorat en börs .. .

Var den röd? stammade tant Dea.
Röd, 115 mark 97 penni i sex fickor.

Tant Dea skakades af en inre frossa.
Här var nyss kommerserådet Svindelberg, soin

också förlorat en börs . . .

Och lian fick den? skrek Eudoxia med en
röst, soin var blandad med skratt, men som i tant Deas
öron lät som en hänindens basun.

Jag kunde ej arinat, då lian . ..
Men jag måste säga, utbrast frun och steg

vredgad upp, det är verkligen märkvärdigt. . .
I detsamma anmälde Effi att två herrar ville tala

med tant Dea i tamburen.
Med en kansia, soin när man gömmer sig för åsk-

knallen, skred tant Dea tili tamburen, där en ung sprätt
med tvinnade mustascher och Stora åtbörder, satut en
student med blygsam hållning inväntade henne. Hon
såg ej, att bakom henne räfskinnskappan snurrade ett
tag rundt med Effi.

Toini Topelius. 11
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Sprätten framförde sitt ärende: - Jag har läst en
annons om en börs . . .

Studenten med blyg röst: Jag har också läst
om en börs och det är min.

Stackars tant Dea kände sin hals sammansnöras:
Var det pengar i den?

115 mark 97 penni och sex fickor, svarade
bägge herrarne på en gång.

Jo, det här var roligt! Det där kommerserådet
måtte ha värit en bof. Hon måste ut och rådfråga sig
med Dika. Men innan hon hann gå, inträdde en ung
skönhet i kappa med skinnbräm och blått flor och fram-
hviskade en blyg förfrågan om en börs med sex fickor
och 115 mark 97 penni nti.

Nu var tant Deas mått rågadt. Hon svarade ingen-
ting på frökens fråga, hon störtade in tili Dika och såg
icke huru de två herrarna i tamburen slöto skönheten
i ett broderligt famntag, samt huru Effi näsvist ryckte
tili sig sprättens ena tvinnade mustasch.

Dika, Dika, utbrast tant Dea röd och half-
gråtande. Jag står inte ut längre. Vi måste skicka
efter polis.

Hvad står nu på, kara Dea? frågade tant
Dika oskyldigt. Har Mabelle fått tandvärk?

Nej, men tamburen är full af folk, som vill ha
den där börsen, och jag har redan gifvit bort den. Oj,
Dika, vi måste genast skicka bud tili poliskammaren.

Kanske du misstar dig, vi skola tala närmare
med de där människorna.

Jag misstager mig visst icke,
,

sade Dea stött,
de skola alla ha 115 mark 97 penni. ..
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När tanterna kommo in i salen, hvad fingo de se?
Kommerserådet, räfskinnskappan, aktören, studenten och
skönheten, allesammans tumlade de emot dem och
skreko: April! April! April! April!

En sten bcgynte långsamt trilla bort från tant Deas
hjärta allting gick ju långsamt hos henne och
en aning om rätta förhållandet uppsteg inom henne
soin en aflägsen ljusning.

Sidensvansarna stormade öfver henne.
Tant Dea, tant Dea, du är väl inte ond på oss?

Sota tant Dea! Snälla rata, underbara tant Dea,
minns du inte, att det är första april i dag? Du får
ej vara ledsen, hör du! Mabelle skall få kaffe med
dopp, bara du inte är ledsen.

Tant Dea var hastigt uppmjukad, om hon ens
hunnit hårdna tili. I själfva verket var upptäckten att

alltsammans var ett narri en sadan välgärning efter
skrämseln, att hon föga gaf akt på skämtet med henne
själf. Hon kände tårarna uppstiga i sinä fromma ögon
och besvarade med verklig hjärtlighet alla de mystiska
personernas smeknirigar. • Så ni skrämde mig!
sade hon blott.

Ja, tant, nog voro vi litet elaka den här gången,
sade Kantilla ångerfullt, men du kait ej tro huru

frestande det var.
Jag tyckte hela tiden synd om dig, bedyrade

Masse, soin kände ansvaret för sitt påhitt ha en liten
bismak af samvetskval.

Nå, inte var det nu så farligt, lugnade dem
tant Dea. På eftermiddagen bjuder jag er alla på
äppelpaj tili Löfström.
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Nej, nej, nej, skreko ifriga röster. —■ Det
är vi sora bjuda dig och tant Dika och Mabelle. Du
är den sötaste tant i världen näst tant Dika. Hurra
för tant Dea!

Tant Dika nickade åt barnen på sitt vanliga tro-
hjärtade sätt. Förlåt mig, Dea, att jag tillät barnens
skämt, jag litade på att du ej skulle missförstå dem . . .
Men nu kom någon i tamburen . . .

Det är en fru som frågar efter sin börs,
anmälde Spirea. Och hela sällskapet brast ut i ett
hjärtstyrkande skratt.
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“När man inte har möbler.“
(Upptåg i en ala.)

hadc anländt, utom Svante. Denne, som gick
sista terminen i skolan och snart skulle herja sinä
tentamina, hade önskat få ett enskildt rum för att kuuna
läsa mera ostördt, och tanterna hade för hans skull hyrt
ett rum på andra sidan farstun. Fritz Amatus, som
hittills värit Svantes bolagsman, hade fått en ny kamrat,
vid namu Mikael Stubb, i hvardagslag »stubhen» kallad,
en nybakad, tioårig, menlös normalskolist.

Det var aitonen innan Svante väntades. Sällskapct
satt vid kvällsvardsbordet och inmundigade ölost och
hclkokta potäter.

Det är ett spektakel, utbrast tant Dika med
rynkade ögonbryn, möblerna tili Svantes rum komina
först i öfvermorgon. Tili dess får gossen stackare sofva
på bara golfvet och sitta, som turkarna, på sinä ben,

tillade hon leende.
Tant Dea märkte icke skämtet, hon blef lika be-

stört, som om man bjudit henne att tillbringa sin natt

i portgången. ■—• A, den stackars gossen, tänk hur hän
skall frysa, inte kan du väl. ..

Nej, nej, skrattade tant Dika, du förstår
väl, att jag skämtar. Vi skola .låta flytta in en järnsäng
och en stol, så reder lian sig nog de första nätterna.
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Hän skall få min gungstol och mitt nattduks-
bord, • sade tant Dca välvilligt.

Och min byrålåda! utbrast Ramilla ifrigt.
- Och min tandborste, för den glömmer jag alltid

att använda, skrek Masse med en sidoblick på tant
Dea, som gifvit honom den tili julklapp.

Effi hade suttit tyst, men på hennes spelande min
kunde man se, att något upptåg föddes i hennes hjärna.
Under en paus i samtalet flög hon upp, slog ihop hän-
derna och skrek: jag vet, hvad vi göra, jag vct,
hvad vi göra! Sota, älskade tant Dika, säg att vi få,
det vore så rysligt roligt!

Eufrosyne är alltid så vild, suckade tant Dca,
som i andanom kändc något likt ett oväder urladda sig
öfver henne.

Jo, jag har funderat ut. . . att när Svante kom-
mer. . . och hans rum är tomt, skulle vi. . . skullc vi
klä’ ut oss tili möblcr, som i den där teaterpjesen, och
ställa upp oss i hans rum . . . Hän kommer ju i morgon
afton... vi tända icke ljus, bara en brasa och lian
som är så närsynt! . . .

Effi kunde knappt tala för skratt, och de andra
blefvo ögonblickligen gripna af det storslagna i iden,
tili och med tant Dika lofvade sin medverkan. Tant
Dea yttrade en orolig förmodan, att Svante kunde få
nervattacker af skrämseln, men intet kunde stäfja upp-
tågsandan. Kvällen åtgick tili öfverläggningar om roll-
fördclningen, och alla motsågo med stor spänning föl-
jande dags eftenniddag.

En half timme, innan Svante väntades, begyntc
inöfvandet af det lefvande bohaget; tant Dika förutsåg,
att träartisterna snart skulle tröttna i karmar och ben.
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Spirea, som var pålitligast, fick aran att vara ett bord.
Hon ställde sig på knä på golfvet, fick en stor bricka
på hufvudet och en bordduk, som täckte det hela.

Kasse och Masse blefvo länstolar. De satte sig på
hvar sin pali vid sidan af bordet, sträckte ut armarna,
så de liknade stolkarmar, och fingo gula bomullsöfver-
drag öfver ögon och öron och alla lemmar.

Kamilla och Effi hade den tyngsta uppgiften. De
skulle föreställa en byrå, ställdes med krokiga ryggar
och hufvudena mot hvarandra, samt händerna stödda
på en stol otan ryggstöd, hvarefter en mörk sjal spändes
stramt öfver dcm, så den bildadc tydliga vinklar och
hörn. En liten spegel hängdes på väggen ofvanom
den, och några småsaker lades på servietten, som täckte
skifvan.

Fritz Amatus blef en notställare. Hän ställdes på
en pali, iklädd en lång, gammal svart kjol, höll armarna
tätt tryckta tili sidonta och händerna framräckta, så att
ett notblad kunde ställas på dem. »Stubben» blef en
pali, som blygsamt gömde sig i kakelugnsvrån.

När alla voro uppställda, och brasan brann i kakel-
ugnen, hördes Svantes ringning. Tant Dika gick att

öppna. Ett förväntansfullt sorl hördes bland bord och
stolar, men strax därpå var allting moltyst. Från tam-
buren hördes följande dialog:

TANT DIKA: Se här ha vi digigen! Välkommen,
min gosse! Hur mår fiolen och hur mår du själf?
Som du ser, kommer du tili nya omgifningar; (öppnar
dörren tili Svantes rum) måtte du trifvas, min gosse.

SVANTE (bockar): Tackar så mycket! Hur må
sidensvansarna och Mabelle, och tant Dea?
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TANT DIKA: Bra, tack. Men Mabelle bar tandvärk.
Nu skall jag gå och skicka in Minä med lampan. Stig
in, min gosse och njut af brasan så länge. (Går)

SVANTE (ser sig omkring): Jaså ... detta är nu rriitt
studentkvarter! Litet tomt ser här ut, men när siden-
svansarna komina på visit, blir här nog fullt. . . Å, se
där en notställare! Så vänligt af tant Dika att tanka
på v min hoi. Hvad månne de ställt fram åt mig, låt
mig se!... »Den ensamma», sång med pianoackom-
pagnemang af Collan . . . Jag slår vad, att det är Kamillas
noter.

Bäst, att jag tömmer kappsäcken, medan jag väntar
på ljus .. . (Byrån nyser.) Ptsi! Jag tror jag bar grannar.
Hvad var det jag sade, det är Pelle Vinkvist, soin bor
här i rummet bredvid. (Knackar på dörren tili ett an-
gränsande mm) Prosit, Pelle, god dag! Roligt, att vi
blifvit grannar! (Lyssnar. En vresig röst brummar hak-
oin dörren.)... Hva’ befalls!... Fru Snabelin? Modist?
Ulf då, jag tror jag flyttar. Pelle måtte bo i andra
ändan. (Öppnar kappsäcken. Med rörd stämrna:) Mamma,
soin lagt in så många hvita halsdukar! Den mamma,
den mamma! Sex par strumpor och två dussin näs-
dukar; jag lägger dem på bordet, så de ej bli dammiga .. .
Fasligt rankigt bord, det här, men inte får man vara
så noga. (Ena länstolen kviskar: Svante! Svante ser sig
hapen omkring.) Det lät alldeles, som om någon sagt
Svante! ... Jag är änntt yr i mössan efter resan ..

.

Undrar just, om jag skall tillbringa natten i en af dessa
trumfiga små länstolar. . . (Slår sig ned på Kasse) Tan-
terna ha visst snokat upp dem på auktion efter någon
vaktmästare, de äro ju lösa i ryggen, som mitt latinska
lexikon och märkvärdigt, hvad sitsen kännes benig!
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Men hvad gör det, bara de halla. (Sätter sig eftertryckligt
på Masse, soin saha morrar.) . . . Nu tyckte jag igen, att

jag hörde något liite, det är bestämdt Pelle, som bor
på den här sidan. (Går tili den vägg, där byrån står.
Effi skrdttar.) . . . Det hänger ej rätt ihop i kväll, jag hör
så underliga ljud i minä öron. (Kaiuilla hvisslar. Svante
vänder sig rundt af förvåning) . . .Jag visste ju, att Pelle
var 1 närheten .. . (Bultar i väggen.) Pelle! ... Kan du
inte höra, att jag bultar? Kanhända hän sofver och
pratar i sömnen. (Lyssnar. Kasse snarkar.) Jaha. . .
jag kunde just tro det. Din filfras, som inte vaknar!
(Pallen stöter tili eldgaffeln, så den ramlar. Svante he-
-stört:) Här spökar, minsann, spökar här inte! Men jag
har ej för ro skull bott i vindskammaren på Lintumäki,
jag låtsar ej om småsaker... gärna för mig! (Radar
Mäderna ur kappsäcken dels på bordet, dels på byrån. Byrån
snckar: nu orkar jag inte meri Svante ser sig förbluffad
om och lyssnar åter misstänksamt vid väggen. Notställaren
tappar noterna, och böjer sig för att taga upp dem.)

SVANTE : Nej, det här börjar bli kusligt. . . Skulle
jag inte veta, att sidensvansarna äro i andra ändan af
byggningen, så. .. (Notställaren skrider gravitetiskt fram
öfver golfvet, bordet bockar, länstolarna resa sig på två ben,
byrån remnar i fogningarna, pallen kryper fram på alla
fyra.) . . . Kätten ändå . . . det är bestämdt sidensvansarna.
(Nyper Kasse i orat.) Aha, stolarna ha öron, mjuka
tjänare!

Nu var det omöjligt för de lefvande möblerna att

längre hålla sig i skinnet, det vill säga inom öfver-
dragen. Dessa folio af, liksoin pupporna af fjärilarna,
och fram kröpo sju muntra sidensvansar, som snattrade



170 SIDENSVAHNSKA BOLAGET.

och väsnades värre än en flock hungriga kråkor. Svante
skakade hand med dem och tackade för öfverraskningen,
den var så lik dem. Och när tant Dika koni in med
lampan, höll hon på att bli lefvande begrafven under
allt det bohag hon skaffat sig på vaktmästareauktionen.
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En ny hemlighet.

Tant Dika satt en höstafton och rensade lingon i mat-

salen. Det behöfdes så mycket af den varan, ty siden-
svansarna äro, soin man vet, mycket begifna på allt
hvad bär heter. Höstsolen hade nyss krupit ned bakom
stenhuset midt emot, och tant Dea tände kimpan samt
satte sig med sin stickstrumpa i gungstolen.

Från rummct på andra sidan farstun, där studeranden
Svante Pingelbom bodde, hördes allt emellanåt de
melankoliska tonerna af en fiol, och hvarje gång denna
jämrade sig i en långt utdragen »cadens», suckade tant
Dea och såg bort tili sin syster.

Stackafs gosse, hän är bestamdt olyckligt kär!
Prat, sade tant Dika raskt, hän åt för

mycket af kålsoppan i middags, af det brukar humöret
bli knarrigt. När jag i min tingdom någon gång fick
det infallet att bli sentimental, gaf mamma mig en god
portion rabarber, och det ställde allt tili rätta igen.
Mcn hos dig var det medfödt och trotsade alla hus-
kurer.

Sidensvansarna begynte småningom troppa in och
slå sig ned med sinä arbeten kring lampan. De drogos
af en oemotståndlig makt tili tant Dikas närhet, där
kändes luften så frisk och trygg, och hon hade alltid
några hälsosamma korit att strö ut åt dem. Effi brukade
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säga, att tant Dika smakade soin rönnbärssylt, så besk
för dem, sorti ej förstodo sig på henne, så söt och väl-
kryddad för dem, soin smakade henne oftare.

Denna gång var det Kasse, som hann först tili
aftonens mål: pratstunden kring lampan. Hän gömde
något bakom ryggen och försökte sätta sig så, att tan-
terna cj skulle se hvad lian förehade. Men tant Dikas
skärpa blick hade snart upptäckt hemligheten: en hällös
strumpa.

Nå, master Kasimir, hvad har du tili hand-
arbete i kväll ? frågade hon med en obarmhärtig
blinkning och sköt lingonkrukan åt sidan för att bättre se.

Kasse ryckte fram med strumpan och en ynklig
min. Det här fick jag på utfärden i går, sade
lian och suckade.

Bevare, du kan ju trä hufvudet genom en sådan
kanonglugg. Låt mig se! Det här kan inte stoppas,
du måste sticka i en ny hai.

Kan jag sticka dit den med knappnålar?
frågade Kasse lättad.

Mycket gärna, log tant Dika. Jag rådcr
dig emellertid att använda strumpstickor. , . vänta, du
skall få låna minä.

Stackars Kasse, - inföll tant Dea från gung-
stolen, hvad du måtte blifvit våt om fötterna.

Var lugn, Dea, det har ej regnat på en vecka.
Medan tant Dika gick ut efter stickorna, troppade

de andra sidensvansarna in, med undantag af Spirea.
När Masse fick se lingonkrukan, tog lian ett skutt af
hänryckning, hvilket föranledde Mabelle att sakta morra
i sömnen.



EN NY HEMLIGHET. 173

Lingon! Bössor och pistoler, lingon! Och
Hans långa fingrar döko ifrigt ned i krukan.

Masse! varnade syster Effi.
Du kan få kolik, sade tant Dea orolig.
Tillfället gör tjufven, försvarade sig Masse.

Hvarför ha ni ej lock på krukan?
I detsamma koni tant Dika tillbaka med stickorna

och tog hand om Kasses strumpa, medan hän stod lutad
öfver henne för att lära sig den svåra konsten att sticka
in en ny häl.

Hvar är Spirea? sade tant Dika och såg sig
om. Har hon läxor?

Nej, hon sitter i mörkret i vårt rum. svarade
Kantilla. Jag tror hon är ledsen öfver något.

Ack, kanske hon är sjuk, utbrast tant Dea
med innerligt deltagande.

Tant Dika steg upp, Jag skall se åt, sade
hon och gick in tili Spirea.

Hon fanit henne sittande vid bordet med hufvudet
lutadt i händerna. Ett svagt sken från gaslyktan utanför
gjorde att rummet icke var fullkomligt mörkt.

Hvad fattas dig, mitt barn? Är du sjuk? —•
Tant Dikas hand for smekande öfver hennes hår.

Nej, inte alls, älskade tant. Bara litet skrämd
och förstämd.

Skrämd! För hvad? Kan du ej säga ntig det?
Ack jo, nten jag har ej velat tala om det för

de andra. Jag har blifvit förföljd .. .
Tant Dikas läppar pressades hårdt santman och

man kunde nästan se hennes ögon blixtra.
... af en okänd kvinna. Hon stod i portgången,

när jag i morse gick dll skolan, och när jag koin där-
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ifrån, mötte jag henne igen. Nu, när jag för en stund
sedän kom hem i skymningen, fann jag henne åter i
min väg, och hennes skarpa, forskande blick skrämmer
mig. Hvad kan hon vilja mig, tant?

Kanske du misstager dig, sade tant Dika
lugnad. Kanske är det endast en tillfällighet, att du
mött henne så ofta.

Det är ju möjligt. Men jag tycker icke om,
att hon ser på mig så där.

Hvarför frågar du henne ej, hvad hon vill dig?
Ack, jag var så sjåpig och rädd, tant. Och

hon vände sig alltid bort, när jag såg på henne.
Om hon synes förfölja dig en annan gång, så

säg tili mig. Jag skall då gå ut med dig och taga reda
på saken. Var ej ängslig, mitt barn, hvem skulle väl
vilja dig något ondt? Kom nu, gå vi in tili de andra
och jaga bort misstämningen med en portion vattlingon.

Spirea följde henne tacksamt. Det var ändå lugnt
och bra att ha en tant, som hon, att förtro sig åt, när
ens egen mor ej var en närä. Hon återfick sitt goda
lynne och var munter med de andra. Då och då fick
hon en nyfiken blick ur Massamas eller Kamillornas
ögon, och hennes käcka kamrat, Fritz Amatus, såg ut,
som om hän velat slåss med hela världen för hennes skull.

Det tycktes, som om tant Dikas förmodan, att
hennes skrämsel berott på en tillfällighet, verkligen värit
riktig, ty under hela veckan såg hon ej en skymt af
den främmande kvinnan. Och sidensvansarna, som fått
del af händelsen, kände sig nästan besvikna öfver att
ej ha kömmit någon intressant hemlighet på spåren.

En söndagseftermiddag, när madam Pullonen var i
aftonsången, hade Spirea tagit lilla Dan med sig ut för att
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lian skulle få frisk luft. De slogo sig ned i planteringen
vid gamla kyrkan, där andra barn tumlade om hvar-
andra. Dan fann sig snart tili rätta och trillade soin

en rund boll för fötterna på folk, sprang efter alla hundar
och gräfde gropar i sandgången med sin lilla spade,
som Spirea medtagit.

Dagen hade värit mild och klar, och ett rosenrödt
skimmer dröjde ännu i den tidiga solnedgången öfver
lönnars och lindars kala kronor. Det illuminerade
fönstren i den gamla träkyrkan, från hvars inre åter
gasskenet trängde sig ut och dämpad orgelmusik hördes,
hvar gång dörrarna slogos upp.

Spirea inandades den friska höstluften i långa, djupa
tag. Hon hade haft mycket arbete och suttit för mycket
inne denna vecka. Hon smålog åt Dan, som skrapade
ihop de prasslande löfven med sin lilla spade, och bar
dem, ett och ett i sänder, i en stor hög under bänken,
där hon satt.

Spadcn hade Fritz Amatus täljt åt honom. Den
grå yllemössaiv hade Svante virkat; den stoppade
paletån hade hennes egna flitiga fingrar sytt med tant

Dikas hjälp; strumporna voro af Effi och förklädet af
Kamilla. Ja, nastan allt, som hän bar på sig, var gåfvor
af hans kära sidensvansar. Och Spireas blick hvilade
med ett uttryck af ömhet på deras egen lilla hittade skatt.

Hon betraktade däremellan förströdd människorna,
som kommo och gingo mellan träden. Några hade
så brådtom, hvardagslifvets rastlöshet satt i dem ännu
i denna lugna söndagsstämning. Andra gingo långsamt
förbi, njutande som hon af den sköna kvällen. Och
nti begynte de komina ur kyrkan, en och en, med
psalmboken i händerna. Spirea skulle invänta madam
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Pullonen här för att laihana Dan tili henne. Själf skulle
hon gå tili en kamrat.

Hennes tankat gingo öfver tili skolan och kam-
raterna. Det var sista året hon gick där; nasta år vid
denna tid satt hon hemma och hjälpte mamma med
småbröderna. Men sedän ?

Hennes tankar gjorde ett frågetecken, men icke af
oro, blott med undran. Hon visste ju, att lifvet nog
skulle gifva henne ett mål och ett ansvar hon som
alla andra . . .

Men hvar var Dan? Hon spratt tili och vände
sig häftigt om. Den bytingen, som aldrig kunde hållas
på ett ställe! Hän syntes ej i närheten, och Spirea
sprang orolig fram och åter meikin buskgrupperna, i
hopp att hän skulle leka kurragömma någonstädes.

Hon ropade flera gånger: Dan! Dan! Men ingen
liten röst svarade.

Det begynte kannas ledsamt och oroande. Skulle
hän redan ha hunnit ut på gatan, hän var ju alldeles
nyss bredvid henne! Men hon kände hans lust för
upptäcktsresor. Ack, att hon ej sett bättre efter honom!
Hon måste ut att söka honom, men hvar åt hvilket
hali? Obeslutsam stannade hon i porten åt Boulevards-
gatan, då hon i detsamma fick se Fritz Amatus, som
med långa steg kom klifvande emot henne.

Fritz, ropade hon ångestfullt, hjälp mig
att söka rätt på Dan. Hän har förvillat sig någonstädes
här i närheten ... lian kan ej ha hunnit långt.

Se ej så ledsen ut, Spirea, nog skall jag söka
rätt på honom, sade Fritz vänligt och glömde i det-
samma, att hän var på väg tili ett klassmöte, där viktiga
frågor skulle afhandlas.



EN NY HEMLIGHET. 177

De gingo åt hvar sitt hali; spejande och letande.
Madam Pullonen, som koni ur kyrkan, blef invigd i
olyckan och sprang halfgråtande ur gård och i gård
för att söka sin älskling. Ha ni sett en liten gosse
i grå mössa och röda strumpor? frågade hon hvar-
ann människa hon mötte. Några sade nej, andra sade
ja, inte blef hon klokare för det.

Hau kan väl ej ha blifvit öfverkörd, tänkte
hon rysande, då hon mindes hans förmåga att utsätta
sig för farligheter. Hon såg en polis i ett hörn och
skyndade tili honom.

Har pölisen sett, om någon liten pojke blifvit
öfverkörd just nyss? •—frågade hon raed gråten i haisen.

Hän hade grå strumpor och röd mös.. . nej .. .

jag är alldeles kollrig, grå mössa och röda strumpor
hade lian och stoppad paletå och . . . har inte pölisen
sett honom?

Hvad slags pojke var det?
Nå, lian var min fosterson och hette Daniel

ocli grå mössa hade hän . . .

Nog har jag ju sett gråa mössor alltid, men om
de hade röda strumpor under, kan jag ej säga. Madam
kan ju fråga på vaktkontoret.

Spirea och Fritz komin o nu nedslagna tillbaka från
sinä fruktlösa efterspaningar. Det hade blifvit mörkt,
gaslyktorna tändes, och med sorg i hjärtat måste de
återvända hein. Madam Pullonen hade begifvit sig tili
polisvaktkontoret för att anmäla om gossens försvin-
nande.

I bolaget blef förskräckelsen stor, när de hörde
hvad soin händt. Sidensvansarna rusade oupphörligt
tili fönstret för att möjligen i skenet från gaslyktorna

Toini Topelius. 12
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se en liten knubbig gestalt komina springande hemåt,
och de sprutto tili vid det minsta buller utifrån. Stackars
Spirea, hon var alldeles förtviflad. Det är ju mitt fel,
mitt fel! snyftade hon. Hvarför såg jag ej bättre
efter honom . . . Men jag tyckte jag hade honom hela
tiden vid min sida. Jag förstår ej huru hän skulle ha
hunnit ut genom porten, utan att jag sett honom . . .

Ack, Dan ändå. . . jag skall aldrig förlåta mig själf. . .

Lugna dig nu, min flicka, • sade tant Dika,
som blef orolig öfver hennes ytterst häftiga sorg.
Det behöfver ju alls inte vara något farligt. Heh säkert
har Dan smugit sig in på en gård, och där ha de nog
tagit vara på en så liten byting. I morgon skall du få
se, att de anmäla honom på polisvaktkontoret, och där
har ju madamen lämnat vår adress. Gråt ej, mitt barn,
ännu ha vi ingen orsak därtill.

Tant Dea satt tillintetgjord i gungstolen. Jag
har ju alltid sagt, att man drager olycka öfver sig med
andras barn. Gossen är väl längesedan död

.. . hvem
vet. . . hvar man hittar honom .. .

Skräm ej barnen, Dea, hviskade tant Dika,
som såg Effis och Kamillas förflirade ögonkast. Högt
sade hon: jag är alls icke modlös ännu; i vår tid
försvinna icke barn så där utan vidare. Nu föreslår
jag, att vi alla sofva på saken, du, Spirea, också, och i
morgon skola vi man ur litiset för att söka vår lilla
kyckling. Jag ger er lof att vara borta från skolan, ty
jag inser och förstår, att ingen af er ändå skulle kumia
ordentligt besvara en fråga.

Hon nickade vänligt, och sidensvansarna voro
henne djupt tacksamma. Dc voro så skrämda och
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upprörda, att de ej hade värit i stånd att nu läsa några
läxor.

Långt sedän Kamilla släckt ljuset, hörde hon Spireas
snyftningar, och ingendera af dem kunde sorana förrän
fram emot morgonen.
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Efterspaningar.

'Pöljände dag medförde Inga upplysningar cm Dan,
icke heller den niistä, ickc hcllcr hela dcn följande
veckan. Tvärt emot tant Dikas påståendc, kunde verk-
ligen en liten gosse försvinna fullkomligt spårlöst,
oaktadt pöliset, madamcr och ihärdiga sidensvansar dag
efter dag uppbjödo alla sinä krafter för att firma honom.

Det lag en tung, tung stämning öfver bolaget.
Sidensvansarna ville ej riktigt visa hvarandra huru ned-
slagna de voro, men det kändes ändå i luften. Själfva
tant Dika, som hittills ensam hallit modet uppe, begynte
bli bckymrad, då annonser, kungörelser och polisundcr-
sökningar ej förmådde skaffa ringaste Ijus i sakon. Hon
bråkade sin hjärna med att utfundera någon möjlighet
att återfinna Dan, men ju längre tiden led, dcsto oför-
klarligare och hopplösare syntes hans försvinnandc.

Modern? Henne hade tant Dika många gånger
tänkt på, och hon ansåg det troligt, att denna återtagit
sitt barn, lika osedd och oupptäckt, som hon lämnade
honom ifrån sig. Men det var likväl besynnerligt, att

polisens alla efterforskningar förblefvo så otan rcsultat,
att ej ens ett spår kunde upptäckas efter gossen.

Sidensvansarna voro dagligen på jakt efter alla små
röda strumpor och grå mössor, de sågo på afstånd.
Isynnerhet voro Fritz Amatus och Svante outtröttliga
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i att hvarje ledig stund' drifva omkring på gatorna i
stadens utkanter för att utspionera Dans gömställe. Ty
att hän hölls instängd någonstädes, det togo de alla för
afgjordt. Tant Dika tyckte egentligen ej onf detta
vistande på gatorna, men hon nändes icke neka dem
att förströ sin saknad och sin oro genom dessa dagliga
efterspaningar. Sedän skymningen inträdt, voro de lik-
väl förbjudna att fortsätta dem.

En eftermiddag dröjde Svante och Fritz ovanligt
länge borta. Det var redan mörkt, och sidensvansarnas
oro stegrades mcd hvar minut. Tant Dika rynkade
ögonbrynen, hon tyckte ej om, att de ströko kring
gatorna i mörkret. Tant Deas oro åter gaf sig uttryck
i tätä suckar och skakningar på hufvudet och en skygg
förmodan, att Fritz och Svante nu gått samma väg,
som Dan. Spirea gick af och an i salen, ur stånd att
företaga sig något, och hvarje fotstcg i trappan koin
henne att spritta tili.

Det har bestämdt händt dem något, —■ sade
Kasse dystert, där hän stod på lur vid fönstret.

Kanske ha de funnit något spår, inföll Kantilla
lättad.

Jag orkar ej väittä längre, knotade Massc.
jag går ut att söka dem. Och lian var redan ute

i tamburen.
Men i detsamma hördes brådskande steg i trappan,

och dc båda väntade störtade in, andfådda och upprörda.
Vi ha hittat honom, hviskade Fritz, liksoin

lian värit rädd att bli hörd af obehöriga.
Åtminstone ha vi funnit ett spår, rättade

Svante, i det lian strök sin svettiga lugg.
• Vi ha dröjt så länge för att öfvertyga oss. .
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Berätta, heratta! skreko sidensvansarna, och
bägge tanterna kommo springande för att få del af den
spännande nyheten. Mabelle, som aldrig tyckte om
sensationsnyheter, morrade oafbrutet under tant Deas
stol, men hvem hade nu tid att tanka på henne?

Jo, började Svante, vi hade under vara
ströftåg kömmit ända utom tullen, närä Sörnäs och
skulle just vända om .. .

Då vi hörde Dan gråta, —• afbröt Fritz med
ynklig röst.

—• Nå, nå, inte visste vi ju, alt det var hän,
rättade Svante å nyo, vi bara tyckte ...

—• Sågo ni honom inte? frågade Spirea otåligt,
hon stod som på nålar af ängslan.

Nej, inte precis, men vi tyckte .

—■ Berätta nu ordentligt, kära barn, • inföll tant
Dika, som tyckte att preludierna blefvo för långa.

Jo, —• fortfor Svante, ■=— vi gingo förbi ett
fönster, som stod halföppet, och hörde någon gråta
därinne. Fritz stannade genast och hviskade: hör du,
det är Dan, som gråter. Jag lyssnade och tyckte att

det verkligen liknade Dans röst. Vi försökte se in i
rummet, men där var alldeles mörkt, vi sågo ingenting.
Då ropade jag genom fönstret: Dan! Dan! Ardetdu?
Och gråten tystnade genast, och vi hörde ingenting mer.

Och så sprungo vi strax hem för att berätta
för er, ifyllde Fritz Amatus, som trampat af otålighet
hela tidcn Svante taiat.

Tant Dika såg fundersam ut. Det förefaller mig,
som om edra förhoppningar vore bra nog löst grundade,

sade hon, Det kunde ju ha värit hvilket annat
barn som helst.
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Å nej, sade Fritz med eftertryck. Sioille

inte jag känna Dans gråt?
Och jag tyckte också precis. . . bekräftade Svante.
Nå, vi måste väl gå och taga reda på saken i

morgon, sade tant Dika. Det vore orätt af oss
att icke undersöka hvarje liten möjlighet att återfinna
Dan. Men jag måste bekänna, att jag icke har mycket
hopp om, att vi ännu aro på rätt spår.

Sidensvansarna däremot voro mycket förhoppnings-
fulla. Dc sioille velat genast företaga en expedition tili
Sörnäs, men eftersom klockan var nio, och vägen lång,
hngo de lof att gifva sig tili tåls tili nasta morgon.

Tant Dika, Spirea och Svante begåfvo sig strax

efter frukosten på sin upptäcktsfärd. De andra ville
så förfärligt gärna gå med, men läxorna voro viktigare,
än detta löst grundade hopp, och de hngo noja sig
med utsikten, att möjligen hinna få se Dan, innan de
gingo tili skolan klockan 12.

Expeditionen satte sig i gång med spårvagnen tili
Sörnäs. Spirea var så otålig, att hon knappt kunde
sitta stilla; Svante bjöd tili att se säker ut, men tant
Dika väntade med tålamod en lång näsa.

Ett stycke från Sörnäs stego de ur. Där är
luiset, sade Svante och pekade på ett litet oansenligt
trähus vid vägen. Just det här fönstret stod öppet
i går.

Spireas ögon riktigt genomborrade glaset för att

möjligen se en skymt af hennes älskling där inne.
Efter ett ögonblicks betänkande stego de in.

För att icke gifva husets invånare tid att undan-
smuggla Dan, öppnade de dörren utan knackning. De
sågo ett litet snyggt och inbjudande mm med hvita
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gardiner för fönstret och en blommande fuchsia på
bordet, vid hvars ena ända en beskedlig gammal fröken
satt och stickade strumpor på maskin.

Tant Dika hälsade artigt, de andra likaså.
Jag måste be om ursäkt, för att vi så här tränga

in hos främmande, sade tant Dika. Men det är
så, att vi förlorat en liten gosse . . .

Så sorgligt, ja, mässlingen, den går också här
nastan i alla hus, sade den gamla damen vänligt.

- Det var ej mässlingen, • sade tant Dika, hvars
sista hopp längesedan slocknat, utan hän bar för-
villat sig bort en dag för längesedan, och alla vara
efterspaningar ha hittills värit förgäfves.

Det var ju förskräckligt! utbrast strumpfröken
och slog ihop sinä knubbiga händer. Har frun
annonserat?

Svante och Spirea bytte en blick, tili hälften munter,
tili hälften missmodig.

• Å ja, vi ha försökt allting, och pölisen har länge
värit i rörelse.

Spirea, hvars ögon forskande hvilat på den gamla,
tyckte sig se ett halft uttryck af oro i hennes ansikte,
och hennes misstankar vaknade på nytt. Kunde icke
Dan vara gömd någonstädes? Under sängen? Bakom
soffan? I något kontor?

I går, fortfor tant Dika, gingo två af
minä gossar här förbi. De sågo ett fönster stå öppet
och hörde barngråt här inifrån. I sin häpenhet trodde
de genast, att den lilla gossen fanns här och gåfvo mig
ingen ro, innan jag gått att öfvertyga mig och dem om
motsatsen.
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Ack, du milde, det var yisst Jana, som grät i
går. Jag hade stängt in henne, och hon försmådde att

gå ut genom fönstret.
Hvem är då Jana? frågade tant Dika.
Min kara kisse, sade fröken, och lockade

Jana tili sig. Hon är så obegripligt snäll och så efter
mig . . .

Men nog var det barnskrik vi hörde och inte
en katt, sade Svante, som fann sin värdighet för-
närmad. Skulle jag ej kunna skilja meikin barn- och
kattgråt ?

Nå, då var det visst skomakarens Kalle här i
kammarn bredvid. Föräldrarna aro elaka mot det stackars
barnet, och hän skriker ofta.

Huru gammal är hän? frågade Spirea med
en sista skymt af hopp.

Så där en två år, svarade strumpfröken.
Vili herrskapet se honom, det är en så söt gosse?
Och utan att vjinta på svar, steg hon upp och gick in
tili grannarna, därifrån hon strax återvände, ledande en
liten knubbig, osnuten pojke vid Dans ålder. Hän gick
med ncdslagna ögon och sög på en brödbit, utan
att våga se upp, Spireas hjärta flög honom strax tili
möte. Näns man misshandla dig, tänkte hon och strök
undan gossens tofviga lugg, hvarvid ett par mörkblå
ögon förundrade tittade på henne. Tant Dika fann en
sockerbit i sin ficka, och Svante en bit lakrits, det blef
kalas för den lilla smutsnosen.

Men ack, det var ändå icke Dan; tili och med
Svante måste medgifva, att hän lagit miste. Den gamla,
beskedliga strumpfröken och hennes katt kunde omöj-
ligen misstänkas för att gömma den förlorade, och icke
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Keller skomakarns, som Kade stugan full afbarn, Efter
många ursäkter tog expeditionen därför afsked, och tant
Dika försonade deras påflugenhet genom att beställa
fyra par strumpor af den gamla fröken.

Stackars Fritz’ näsa blef en half meter längre, när
de komrao hem utan Dan ocb hela bolaget var
förstämdt och missmodigt. Spirea yttrade icke ett ord,
hon var tankfull och tungsint hela dagen. Och därute
i köket satt madam Pullonen och snyftade i sin näsduk
med röda bårder, och tyckte att hon ej kunde gå förbi
spiseln eller slaskämbaret utan att minnas sin gullgosse.

Men när kvällen kom och Spirea sade godnatt,
slog hon armarna kring tant Dikas hals och hviskade:

tant, det anar mig, att den där kvinnan, du minns,
som en tid förföljde mig, att det är hon, som bort-
fört Dan.
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Ett spår.

och veckor gingo, och man närmade sig ter-

minens slut och julen. Tanken på hemresan och jul-
klapparna undanträngde för en tid oron för Dans sorg-
liga öde. Endast Spirea kunde aldrig få frcd för sin
sorg och sinä själfförebråelser. Hon gick omkring, blek
och tyst med ett så nedslaget utseende, att det gjorde
alla ondt. Kamraterna försökte uppmuntra henne; tant

Dika hade förgäfves uppmanat henne att resa hcm redan
för ett par veckor sedän; det var som om hon ej kunnat
silta sig lös från sin fruktan och från Helsingfors, innan
hon där funnit, öm också en obetydlig anledning tili hopp.

Misstanken, att det var den där mörkögda, hemska
kvinnan, som bortfört Dan, lämnade henne icke mer,
och hon gick aldrig ut, otan att noga fixera dem hon
mötte, i hopp att än en gång få se henne.

En dag bad Fritz Amatus att få Spirea med sig
på några julklappsuppköp. Hän skullc ha en sykorg
åt sin mamma och behöfde Spireas hjälp vid valet.
Spirea gick gärna med. Fritz var nastan som hennes
egen lilla bror, så förtrolig och tillitsfull.

De gingo ur bod och i bod i den vaekra, friska
vinterskymningen. Stjärnorna tindrade och lofvade köld,
butikfönstren frestade med tusen granna saker.
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På Esplanadgatan stannade Spirea plötsligt, grep
Fritz hårdt i armen och hviskade :■ ser du ... den
där kvinnan vid fönstret där,. .. det är hon, som ~.

Ångesten betog henne andedräkten, och hon kunde
knappt få fram orden. Vid skenet från butikfönstret
såg Fritz, att hon var alldeles hvit i ansiktet och dar-
rade från hufvud tili fot.

Nu få vi ej .. . lämna henne ur sikte, Fritz,
hviskade Spirea åter och sökte behärska sig. Hon
får ej se mig, det skulle förstöra alltsammans . . . men
du måste följa henne på afstånd, se hvart hon tar vägen
och underrätta oss därom, så fort du kan. Ack, Fritz,
Fritz, nu måste vi få veta något. . . tyst. . . hon börjar
gå! Följ efter, men försiktigt, att hon ej märker det.
Jag går hein förut.

Fritz kände sig i hög grad intresserad och hedrad
af detta uppdrag. Svårt var det heller ickc att utföra;
hän hade så ofta på lek värit spion och utforskat fien-
dens rörelser. Hän drog upp rockkragen och drog ned
mössan, så att högst litet af hans ansikte var synligt,
ifall kvinnan skulle vända sig om och få sikte på honom.
Därefter begynte lian långsamt och på afstånd följa henne.

Hon tycktes ha god tid och stannade ofta för att
betrakta de granna fönstren. Fritz tyckte att hon såg
»gemen» ut med sinä svarta ögon och den hätska
blicken, och bevakade hennes minsta rörelse med en
riktig detektivs uppmärksamhet.

När hon kömmit ifrån de större gatorna, påskyn-
dade hon litet sinä steg. Fritz gjorde detsamma, allt
ännu på behörigt afstånd. Sålunda kommo de allt
längre och längre bort, ända tili sista ändan af Röd-
bärgsgatan. Där gick kvinnan in ien liten rucklig gård.
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Fritz väntade en stund för att se, om hon verkligen
stannade där, och då hon icke vidare syntes tili, tog
hän reda på gårdsnummern och skyndade sedän hem,
så mycket benen förmådde.

Flåsande och svettig rusade lian in i köket, slängde
upp dörrarna, fick tag i Spirea och berättade henne
resultatet.

Det blef en kort rådplägning med tant Dika. Ingen
tid var att försumma, om man icke åter ville förlora
alla spår. Kvinnan kunde ju gått in tili en bekant,
och därifrån åter gifva sig af på okända vägar. Alltså
beslöts, att Svante skulle hämta en poliskonstapel, hvar-
efter tant Dika, Spirea och denne skulle taga häst och
genast fara tili Rödbärgsgatan.

Vid framkomsten tili den utpekade gården gingo
de upp för första, bästa trappa. En snuskig, illaluktande
förstuga med tre dörrar mötte dem.

Bäst, att konstapeln stannar här ute, ifall vi
skulle gå miste, och kvinnan vilja smyga sig ut,
hviskade tant Dika och trädde med Spirea modigt in i
rummet tili höger. Konstapeln stannade utanför.

En tjock, kvaf luft fyllde rummet, där tvänne kvinnor
för tillfället voro inne. Den ena satt vid bordet, där
det brann en liten, osande lainpa, och var sysselsatt att
läppä en gammal rock. Den andra låg på sängen med
ansiktet mot väggen.

Vid de främmandes inträde steg den förstnämnda
upp och frågade i gnatig och surmulen ton hvad
de ville.

Det är icke hon, hviskade Spirea, hvars blickar
oafvändt voro fästa på kvinnan i sängen.
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Tant Dika tog på sig den min, som brukade in-
gifva respekt och frågade tämligen barskt: bor madam
ensam här?

Vid ljudet af den främmande rösten spratt kvinnan
i sängen tili och reste sig, i det hon fäste på de in-
konina ett par svarta, trotsiga ögon.

Jaså, det behöfs intet svar, fortfor tant Dika,
jag ser, att vi här finna den vi söka. Och, vänd

tili kvinnan, som nu satt upprätt i sängen, utan att
synas ämna taga tili flykten, frågade hon, i det hon
visade på Spirea: Känner ni denna unga fröken?

Den tilltalade skrattade, men svarade ingenting.
När tant Dika upprepade sin fråga, svarade hon lik-
giltigt: Jag har sett henne förr.

Man hörde af tonfallet, att hon var svenska.
Hvar har ni sett henne? frågade tant Dika

vidare och borrade i henne sinä strängaste blickar.
I sällskap med en pojke, sade kvinnan spe-

fullt, i det hon åter ämnade lägga sig ned att sofva.
Vid dessa ord ryckte Spirea tili och utbrast halfhögt:

det var Dan! Hennes ögon foro spejande kring
rummet, men de kunde icke finna det minsta, som på-
rainde om gossen. Tant Dika gick närmare kvinnan,
liksoin för att hindra henne att draga sig ur förhöret.

Vet ni, sade hon och lade handen på hennes
axel, vet ni, att ni är misstänkt för att ha stulit och
undangömt ett barn, en liten gosse? Svara mig, var
det ert barn?

Kvinnan skrattade åter. —■ Mitt barn? sade hon.
Nej, det var väl förnämare blod än så!
Spirea drog en djup suck af lättnad och tacksamhet.

Hvems barn hennes älskling än var, så var hon likväl



ETT SPÅR. 191

glad, att hän icke var denna otäcka kvinnas barn. Något
spår af likhet kunde heller icke upptäckas mellan dem.

Har ni bortfört honom? frågadc tant Dika
åter med stark betoning på hvarje ord.

Ja, koin det öfverraskande uppriktiga svaret.
Kvinnan tycktes trött vid förhöret och gick mot dörren,
soin om hon velat undkomma vidare frågor.

Stanna! Där ute står en polis. Ni kommer
ingenstädes, innan ni besvarat minä frågor.

Såå! Med hvad rätt kommer frun hit och
blandar sig i annat folks alfärer?

Kvinnan vände sig hotande om och hennes svarta
ögon blixtrade.

Med dens rätt, som ett helt år tagit vård om
det öfvergifna barnet, sade tant Dika fast. Med
deras rätt, soin värit i föräldrars ställe för det fader-
och moderlösa barnet. . .

Huru vet ni det? afbröt henne kvinnan
trotsigt. Vet ni, hvilka som aro hans far ocli mor,
vet ni, om de lefva, eller ej, jag trotsar er att veta det.

På den lapp, som var fastsatt vid gossens kläder,
då vi hittade honom, stod, att hän hade hvarken far
eller mor, vågade Spirea för första gången infalla.

Vi ha trott honom vara fader- och moderlös.
Ha, ha, ha! Man tror så lätt allt möjligt här i

världen. Men jag säger frun och fröken med, att jag
inte ämnar låta puinpa ur mig, ord för ord, hvad jag
inte vill säga, och att herrskapet gör bäst i att nu gå
sin väg.

Den andra kvinnan uppträdde nu tili den för-
orättades försvar. Hon gick mot dörren, öppnade den
och sade med en röst, som lät hvarken artig eller vänlig:
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Seså, om herrskapet inte hittar vägen, så skall jag
säga, att här är dörren. Det är nu också nedrigt, att

man, för det man är fattigt folk, inte skall få vara i
fred för alla slags . . .

Hon hade alldeles glömt konstapeln i förstugan. Vid
det hon öppnade dörren, trädde dennc in, i tanke att
lian kanske behöfdes.

Spirea kände sig lugnare, men tant Dika förändrade
ej en min.

Blomstedt, sade hon, ■— dcn här kvinnan
har själf bekänt, att hon bortfört gossen, soin vi söka,
ehuru det icke var hennes barn. Var god ocli tag hand
om henne. Hon skall måhända vara mer öppen mot

er, än mot mig. Tili kvinnan sade hon, i det hennes
röst fick en vekare klang: Var ej rädd, man skall
ej göra er något illa. Men vi måste ju ställa tili ansvar
den, soin stulit en hund eller en häst, med hur myeket
större skäl då icke dcn, som stulit ett barn . . .

■— Jag har icke stulit honom, for kvinnan upp,
—• jag hade rätt att göra hvad jag gjorde. Därefter
började hon snyfta, vildt och öfvergifvet, i det hon
mumlade en hei hop, som de andra icke hörde.

Tant Dika bad hviskande pölisen att behandla henne
skonsamt, och så aflägsnade hon sig med Spirea, sedän
hon ännu en gång sagt ett vänligt ord tili den gråtande
kvinnan.
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Dans historia.

Pöljande dag begaf sig tant Dika ensam tili polis-
kammaren för att höra om man lyckats få några upp-
lysningar om Dans öde. Sidensvansarna voro plågade
af den outhärdligaste otålighet under de tiramar hon
dröjde borta och hade hvarken ro att äta, sy på jul-
klappar eller läsa sinä läxor.

—Om nu Dan vore en tattarpojke, • sade Masse,
där hän satt med näsan platt tryekt mot fönsterrutan.

Det vore grymt intressant!
Tycker. du hän ser ut som en tattare med sin

ljusa lugg och sinä blå ögon ? skrattade Kamilla.
Nej, då är lian förr en röfvad prins..

Jag slår mig i backen på, att lian är en liten
bond-Matti där uppe från lappmarken, • sade Kasse
med sin tvärsäkraste ton.

Visst inte, inföll Effi förnärmad. Dans näsa
är aristokratisk och inte någon lappsk plattnos. Hvar
har du haft dina ögon, bror Kasimir? Jag för min del
tror, att Dan är ett litet barnhusbarn, soin den elaka
kvinnan röfvat bort, . för att hän var så söt och nätt.
Kanske ämnade hon uppfostra honom tilj lindansare,
eller något sådant och förtjäna på honom.

Toini Topelius. 13
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- Men hvarför skulle hon då gillrat ut honom i
Svantes väg och bedt människorna vara siialla emot
honom, undrade Kaiuilla.

Deras funderingar afbrötos af tambufklockans ring-
ning, och alla störtade emot tant Dika. Hon såg all-
varsam, men icke ledsen ut, och barnen nastan sieto
af henne ytterplaggen , för att så fort som möjligt få
henne placerad i en länstol i salen, redo att stilla deras
nyfikenhet.

Se så, se så, akta min hatt!. .. Fritz, du trampar
ju på min klädning! Vänta nu litet, så skola ni få
höra ... Se så, nu är jag färdig . . . ntrgå vi in tili Dea.

Och så berättar du, tant, skreko alla i korus.
Nå, lugna er nu! sade tant Dika och slog

sig ried i sängkammarsoffan, omgifven af nio par lyss-
nande öron, utom Mabelles, som gingo upp och ned i
sömnen.

Nu skola ni få höra en sannfärdig historia, hara
ni lofva, att inte afbryta mig.

Kantilla knep Effi i antien, så det gjorde ondt.
Något utbrott måste heitnes otåliga intresse få tillåta sig.

Det var en gång en rik grosshandlare i Köpen
lianin . . .

Kö-pen ... hördes en hapen hviskning. Mas-
sama bligade på hvarandra, dc tyckte sig nastan vara
lieminä från Köpenhamn.

. . . sohi hade en söt, ung fru och en enda liten
gosse fortfor tant Dika.

- Dan, Dan! skrek Fritz, förtjust öfver sin
skarpsynthet.

• Ssssch! Låt nu tant Dika heratta!
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Gossen hade en sköterska, hemma från Sverige,
som var mycket svag för honom och skötte honom
väl. Men hon hade två Stora fel: hon var oärlig och
af ett ytterst häftigt och oregerligt lynne. Frun för-
sökte i det längsta att genom förtroende och ett vänligt
sätt minska dessa fel, men Rosalle, så hette hiekan,
gjorde henne upprepade gånger ledsen genom sin opålit-
lighet och sinä utbrott af dåligt lynne. Föräldrarna
fruktade, ej utan skäl, att hon i längden skulle inverka
skadligt på deras lilla gosse, och beslöto sig för att af-
skeda Rosalie. Denna grät och bad och lofvade bättra
sig, men detta hade hon gjort så många gånger förr,
att hennes matmor visste att det ej betydde någor.

Rosalie skulle alltså bort och hade blott tre dagar
kvar tili sin flyttning, Hon var djnpt kränkt, kände
sig orättvist behandlad ock funderade inom sig huru
hon bäst och kännbarast skulle kuuna hämnas på sin
matmor.

En afton var hennes herrskap borta på supe, och
Rosalie ensam ‘hemma med gossen. De andra tjänarne
hade fått löfte att vara fria den kvällen och voro alla
ute. Nu beslöt Rosalie utföra en pian, som hon de
sista dagarna förberedt, ty ett lägligare tillfålle kunde
hon aldrig få. Hon skaffade sig biljett på en af de
Stora ångare, som gå direkt från Köpenhamn tili Fin-
land, och som skulle afgå samma kväll. Respängar
tillgrep hon ur sin matmors hushållsskrin, som för tili-
fället var oläst, och urskuldade sitt samvete med, att

hon i stället kvarlämnade sin outtagna lön för det sista
fjärdedelsåret.

En hali' timme före båtens afgång tog hon den
lille sofvande gossen på armen, en korg med kläder i
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handen och så smog hon sig bort från huset, där ingen
märkte hennes flykt.

För att vilseleda efterspaningarna hade hon kort
förut kastat de klädcr gossen senast haft på sig i en
damm, och jag föreställer mig, att föräldrarna mycket
väl kunde tro, henne om att hämnas på detta otnänsk-
liga sätt. .

Efter ankomsten hit sökte hon arbete i en fabrik i
Tölö och lyckades slutligen erhålla sådant. Men nu be-
gynte gossen bli henne tili stort besvär. Hennes lön var
för liten för att hon skulle kutipa betala för hans inackor-
dering, och då hon var borta hela dagen, kunde hon
ej behålla honom hos sig. Efter mycket funderan.de
beslöt hon att lägga ut gossen på landsvägen, i hopp
att någon förbigående skulle förbarma sig öfver honom.
Hon var gömd i närheten, då Svante upptog gossen . ..

Alldeles, som Moses mamma, då Pharaos dotter
hittade honom, inföll Effi.

.. . När några månader gått, begynte likväl hennes
samvete oroa henne. Tanken på den gränslösa sorg
hon beredt sitt forna beskedliga herrskap, gaf henne
ingen ro och hon beslöt taga reda på gossen och skicka
honom tillbaka tili Danmark. I långa tider fick hon
likväl icke reda på hvar hän fanns. Hon ströfvade
hvarje ledig stund omkring på gatorna, och så hände
en gång, att hon fick se Spirea med Dan, som hon
ögonblickligen kände igen. Hon följde långsamt efter
dem för att se hvar de bodde . . .

Alldeles, som jag gjorde med henne, —. utbrast
Fritz förtjust.

Under Hera veckors tid lurade hon beständigt på
ett tillfålle att kumia bemäktiga sig gossen, ända tills
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det slutligen lyckades henne den där söndagseftermid-
dagen vid gamla kyrkan.

Hvarför i ali världen kunde lion ej komina tili
oss och heratta hur det var,. i stället för att stjäla gossen
en gång tili? sade Kaiuilla uppbragt.

Hon var rädd för ansvaret naturligtvis. Och
så var hennes natur nu en .gång oärlig och hon fann
det bekvämare att handia i smyg, än öppet och ärligt.
Hon träffade på en kvinna,. som skulle emigrera tili
Amerika öfver Köpenhamn, och som mot förespeglingar
0111 en stor belöning, åtog sig att medföra gossen och
aflämna honom enligt uppgifven adress.

O), oj, oj! suckade Effi. Vid det här laget
är vår älskade lilla Dan således i Köpenhamn!
Tårarna glänste i hennes ögon, fastän hon skrattade.

Värre hade det värit, 0111 lian rest tili Australien,
—. tyckte Masse. I Köpenhamn kuuna vi ju alltid
hälsa på honom, när vi besöka syster Angelika. Jag
är lika bekant i Köpenhamn, som i Helsingfors . . .

Skryt lågom, bror Masse. Minns du, när du
trodde att Amagertorv var Kongens Nytorv

, och när du
trafvade långt bort tili » Rolighedsvei» för att komina tili
Tordenskjoldsgade ?

Nå ja, syster Spitsnos, den bästa kan taga miste
ibland, menade Masse.

Det gick en rund stund, innan sidensvansarna
kunde få i sig tanken, att deras älskling var borta i ett
annat land, och att de aldrig mer skulle få anse honom
som sin. Dc måste ju vara glada, att lian fått sitt eget
hein, men o, hur de skulle sakna honom och alla
sinä små omsorger 0111 honom. Och hvad madam
Pullonen skulle gråta, när hon aldrig fick se honom mer!
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De sutto tysta och hedslagna och för att litet
skingra deras bedröfvelse, sade tant Dika;

Och ingen har frågat, hvad Dan riktigt heter!
Dan! utbrusto barneh. —Ack ja, lian heter

väl icke Dan mer. Hvad, tant Dika ?

Gissa!
Hveln kan nu gissa? Olof. . , Jens?.. .

- Holger . . . Peter .. . Hans ? föreslog Kasse.
Nej, lian heter Jörgen Dave.
Jör-gen Dave. . . repeterade alla riied en mun.
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