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Redan för några år tillbaka hlef Förläggaren an-
modad att tili tryck hefordra efterföljande stycken på
vers och prosa, af hvilka ett mindre antal förut värit
synlicjt i barntidningen „Trollsländan“. Utgifvandet}har
emellertid blifvit fördröjdt, icke hlott tili följd af svå-
righeten hos oss att erhålla några för en barnahok lämp-
liga teckningar

,
utan ock emedan Författarinnan seder-

mera önskade att före tryckningen af dessa herättelser
kunna lägga sista handen vid desamma, men af en lång-
varig sjukdom hindrades att fullfölja denna sin afsigt.
Hon återsände derföre kort före sin förtidiga död manu-
skriptet att tryckas i oförändradt skick.

Då numera en framstående artist henäget illustrerat
några af berättelsefna, utgifvas de härmed såsom den
sista skörden af Författarinnans ädla andes arbete
tili de ungas glädje.
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Gåfvan från Amerika,

„Kom in hit, Majken lilla, så vill jag gifva
Dig något vackert“, sade Farbror Matthias, der hän
stod i dörren tili sitt rum, rökande sin pipa.

Den lilla, åttaåriga Majken blef mycket, mycket
glad och hoppade in soin en liten stensqvätta. Sa-
ken var den, att Farbror Matthias dagen förut köm-
mit hem från Amerika, dit hän värit rest raed sitt
stora fartyg, hvilket hän sjelf förde såsom Kapten.
Fin hade Majken med brinnande otålighet väntat
att få sig någon herakomstpresent af honom, ty
köks-Marie hade sagt, att den som kommer från
en lång resa brukar alltid hemta med sig skänker
åt de hemmavarande. Således var ju tydligt att
Majken skulle få en sadan skänk! Tänk om hon
fick sig en docka, någon aln längre än hon' sjelf,
eller möjligen en indian, ett „rödskinn“, eller en
krokodil? Ja, icke visste hon hvad det kunde vara
hon skulle få, men något var det, och derföre när
Farbror Matthias med en så vänligjbnin sade: „Kom
hit Majken, så vill jag gifva dig något“, så tänkte
Majken: „nu gäller det nu kommer krokodilen
eller indianen eller buffeloxen!“ Hon bredde ut sitt
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stora hushållsförkläde, som hon hade för sig, för
att emottaga hvad komma skulle men Farbror
Matthias sade: „Räck fram din hand“ och så veck-
lade hän upp ett litet, obetydligt papper, grep der-
ifrån något med tummen och pekfingret och släppte
det ned i hennes hand. Hon såg derpå, det var
ett litet fult, grått ting, så stort som en half ärt.
Hu trodde hon, att Farbror ville skämta med henne,
och vände redan sin hand för att fälla det lilla
råsket på golfvet, men hän sade ~Yackert, vackert,
kara barn fäll det ingalunda det är från
Amerika det är ett litet frö. Lägg det i mull
att gro och växa!“

Majken stod mulen och tyst och såg på det
lilla fröet. Derpå ville hon gå ät dörren, men Far-
bror Matthias hejdade henne med att säga: „Ha
Majki, skall du ej tacka Farbror för en så vacker
present från Amerika?" Då gjorde Majken en li-
ten styf nigning, sade ett sakta „Tack“ och gick.

Farbror blinkade och myste. Hän var så slug,
den Farbror Matthias, och hän visste nog hvad som
kom ät Majken, men hän hade alltid sinä egna
ideer, och låtsade ej om den lilla sumuina minen.

Då Majken gick från Farbrors kammare, mötte
hon stora syster Lina, hvilken hört att Farbror
Matthias kallat in lilla syster.

„Hå, hvad fick du, kara Majken? "Visa mig
det för ali del".

Majken öppnade sin framräckta hand och höll
den tätt under syster Linas näsa och i detsamma
sköt hon fram läpparne tili ett försmädligt: Ph!
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„Hvad är det?“ sade syster Lina och säg i
hennes hand.

„Ett frö“ och äter sköto Majkens läppar
frara ett föraktligt: Ph!

„Hvarföre säger du så?“ sade syster Lina miss-
lynt. „Det är troligen fröet tili någon vacker syd-
ländsk planta. Lägg det nu i mull att växa, och
du kan få mycken glädje deraf. Jag skall gifva
dig min porslinskruka, i hvilken Azalean växte“.

„Du kan gerna lägga dit det, om du behagar.
Icke bryr jag raig ora att vänta på tills det yäxer.
Tili dess kan jag vara död och begrafven!“

Nu raaste Stora syster rigtigt skratta. „Nå,
det är väl sant, kära Majken, att det kan hända

men icke ser du ännu sjuk ut om ej möj-
ligen sjukdomen heter: dåligt lynne“.

Majken gick förargad bort och satte sig att
se ut genom barnkammarfönstret. Hon såg många
små gossar och flickor gå förbi och undrade om
de hade Farbröder, som kömmit från Amerika och
kunnat hemta dem sådant skräp, som hon nu fått
af Farbror Mattbias. Syster Lina kom efter en
stund in, och då hon säg Majken sitta vid fönstret,
frågade hon:

„Hvar har du det lilla fröet? Jag har nu mull
för det och skall plantera det för dig“.

„Det lär väl ligga der på andra fönsterposten“,
svarade Majken buttert, utan att vända blicken från
gatan.

Det låg verkligen qvar, händelsevis, men hvil-
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ken obetydlig tillfällighet som helst hade kunnat
orsaka dess försvinnande.

~Majken, Majken, skulle du ej blygts för Far-
bror, om det hade förkommit?“ sade Lina förebrä-
ende, tog fröet ooh gick att plantera det.

11.

Tio år halva förflutit. Majken är en fullvuxen,
adertonårig tärna. Syster Lina är sedän sju a atta
år gift, och bosatt i ett eget hem, många, många
mil från föräldrahemmet. Majken har ej kunnat
få besöka sin syster under alla dessa är, men denna
sommar har hon ett säkert löfte af sin fader att
på par månader resa tili Lina.

Alit är färdigt för resan, kappsäcken är i
ordning och med ett tili hälften sorgset, tili hälf-
ten gladt och väntande hjerta börjar Majken sin
långa resa.

Med obeskriflig glädje emottogs hon af stora
syster, som nu blifvit en fet och präktig fru. Det
utgjorde Majkens förtjusning att kallas Moster af
Linas två sraå flickor, Rosa och Blenda.

Syster Lina visade Majken sitt vackra, väl-
försedda hem och Majken gick, eller rättare sprang,
från rum tili rum, beseende allt, beundrande allt,
frågande och pratande som en papegoja med de
små systerdöttrarna.

„Men kom nu, Majken, så vill jag visa dig
det rum du kommer att bebo, ditt eget rum“, sade
Fru Lina, och de följdes åt upp i öfra våningen
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och inträdde i ett stort och gladt rum med tre fön-
ster och en härlig utsigt.

Framför fönstren stodo bord och hyllor med
vackra och välvårdade yäxter. Men framför det
midtersta fönstret stadnade Majken i stum beundran,
slående ihop sinä händer af idel förtjusning.

„Lina, Lina, hvilket härligt träd! Och hvil-
ken doft af dess blommor!“

Der stod verkligen ett utmärkt vackert träd.
Dess topp nädde tili det höga, livahda taket, dess
behagfulla grenar, fullsatta med mörkgröna hlad af
en ädel form, sträckte sig långt ut i rummet, ända
ut igenom det öppna fönstret, och trädet var öfver-
sålladt af mörkröda, klocklika blommor, hvilka spredo
den angenämaste doft.

„Ack, Lina, det är ju härligt“, utropade Maj-
ken än en gång. „Kunde jag få ett Irö eller af-
lägg af detta träd burn lycklig vore jag ej“.

„Det kan du väl få“, svarade Lina, „isynnerhet
som trädet tillhör digu

.

„Hvad menar du?“ frågade Majken gladt för-
undrad. „Ämnar du gifva mig en så rar och dyr-
har gåfva?“

„Jag kan ej gifva dig hvad som är dittu , sva-
rade Lina.

„Minnes du, Majken, en gåfva du fick af Far-
bror Matthias, då hän för tio år sedän kom från
sin sista Amerikanska resa?“

o„Ah ja, jag påminner mig den gåfran rätt
bra“, svarade Majken tankfulit „jag minnes också
huru ledsen Farbror Matthias blef, då hän hörde
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huru litet jag förstod värdet af hans gåfva. Det
var således detta träd jag gaf dig, icke at systerlig
kärlek, endast af håglöshet, då jag ej sjelf ville
taga vård derom“.

„Du gat mig ej fröet. Jag tog det blott om
hand och planterade det för din räkning. Der är
det nu för dig, men huru du skall få det hein med
dig, det vet jag verkligen ingen råd för“.

„Mitt är det ej mera“, svarade Majken allvar-
samt. ~Jag föraktade det i min ovishet och utan
dig hade det gått förloradt. Men du har skördat
en härlig lön för din möda!,£

Och Majken satte sig under det blommande
trädet, tog de små flickorna Rosa och Blenda i
famnen, en på hvardera knäet, och berättade för
dem sagan om ~Gåfvan från Amerikat
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En farlig lekkamrat.
(Sann händelse).

Under skördetiden, uti sommarvarmen
Gick en fattig mor med barnet uppå armen.
Modren skulle ut, att mogna åkern skära,
Måste med på åkern lilla barnet bära.

Satte ned den lilla uppå dikeskanten;
Sjelf gick modren längre, emot åkerbranten,
Grep en handfull blommor: „Här, min fiicka lilla!
Lek med vackra blommor, och sitt vackert stillau

.

Modren varm och flitig ned raot jorden lutar,
„Lillan hålls nog stilla, tills jag tegen slutar!
Hågen stode nog att sköta om den lilla,
Men ifrån mitt arbet får jag tid ej spilla“.

Lallande, på renen, lilla Hiekan sitter,
Ser på sinä blommor, lyss tili fogelqvitter.
Annu dröjer modren nu Titt-ut! hon ropar
At den lilla, när hon mejar uti hopar.

Ensam är den lilla. Snart hon likväl störes,
Under blad och blommor hastigt något röres,
Och med undran Hiekan ser invid sin sida
Lede ormen smidigt öfver gräset glida.



„Se, du kommer snällt att roligt med mig leka!u

Ropar fiickan glad och börjar ormen smeka.
„Men du är så lul! Jag skall dig vacker kläda!“
Ifrigt börjar bon med sinä blommor städa.

Ocb på ormens rygg hon låter blomblad regna,
Hennes oskuld skall nog Gud i bimlen bägna!
Hon är glad åt leken, vet ej af nå’n väda.
Ormen ligger stilla trifvas tyckas båda!

Afton redan nalkas. Modren återvänder,
Skådar lede ormen, prydd af barnets bänder.
„Store Gud i bimlen, arma barnet vakta!“
„Mamma, se, ban sofver! Du skall tala sakta“.

Snart af modrens bänder ormen krossad ligger,
Fast för vännen barnet om förskoning tigger:
„Icke var hän elak lag så vackert stilla!
Du var elak, Mamma, gjorde bonom illa!“

8





Den förfärlige röfvaren.
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Den förfarlige röfvaren.

Elin stod i blåa rummet vid fönstret och skulle
kamma sinä ljusa flätor. Elin var tio år och kunde
redan kamma sig sjelf. Fönstret stod öppet. Den
svala morgonluften flägtade in i rummet, foglarna
sjöngo i parken utanför sin morgonbön nej, den
hade de sjungit mycket, mycket tidigare då soide
Elin ännu i sin sötaste sömn. Men de sjöngo också
nu tili Skaparens ära och Elin förstod deras säng,
ty hon knäppte ihop sinä händer och sade Irån
sitt innersta hjerta: „Tack, gode Gud, för denna
nya dag! Lär mig i dag att blifva bättre än hvad
jag var i går! ;‘ Så bad Elin hvarje morgon, och
jag tror att hennes bön blef hörd, ty Elin var en
god och älsklig flicka.

Eu skulle Elin på fullt allvar börja att kamma
sig, men då folio hennes ögon på det höga, moss-

klädda berget, som syntes på andra sidan om den
vackra viken, hvilken lag så klar och lugn och
stilla der nedanför ängen. Hvarje morgon då Elin
stod upp för att kläda sig, betraktade hon från
fönstret detta berg, och hvarje morgon togo hennes
tankar samma stråt: att der i berget bodde röf-
vare, hvilka hvarje afton hemförde stora skatter
tili sin håla uti detta samma berg, och att der
satt en förtrollad prinsessa, som måste spinna allt
det guld, som röfvarena hemförde.
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Nog hade hon, Elin, mänga gånger sprungit
■omkring nti skogen, hvilken omgaf berget; bon hade
mänga gånger sökt efter ingången tili den förmenta
röfvarekulan, men hon hade aldrig lyckats upptäcka
ett spår hvarken af kiilan, röfvarena eller prinsessan.
Men hon hade föregående vinter i Helsingfors på
theatern sett „Den bergtagna“ hon hade sett
flickan der sitta och spinna guldet åt Bergkungen,
och sedän hon sett allt detta, så var hon öfvertygad
om att berget der i skogen ingalunda kunde vara
utan prinsessa och röfvare. Eagonting måste der
finnas och att sjelfva bergkungen skulle finnas
der, det kunde hon dock ej tro. Således en
prinsessa, jemte mänga röfvare, det var afgjordt.
Hennes tankar hade nu en gång kömmit in på
denna väg och den kunde de ej öfvergifva.

Hon förglömde alldeles hvad hon hade för hän-
der hon förglömde att frukosten snart skulle
vara färdig och hon då borde vara i ordning för
att gå ned i matsalen. Hon satte sig midt i fön-
stret, stödde de bara armarna mot fönsterkarmen,
lutade hakan i händerna och stirrade bort öfver
viken på det förtrollade berget, tills hon inbillade
sig att hon sjelf var prinsessan derinne, som skulle
spinna guldet.

„Hu“,, skrek hon i detsaxnma och sprang upp
från stolen der hon satt, ty någon slog henne på
axeln; i sin uppjagade inbiilning tyckte hon att
det ej kunde vara någon annan än en röfvare.

Men det var hennes egen broder, den fredlige
Rudolf. Fredlig var hän visst ej annars, ty hän
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var alltid färdig att göra förtret men i jemfö-
relse med en röfvare, så kan man tanka sig, att
hän skulle törefalla Elin, soin den allra fredligaste
ooh oförargligaste varelse på hela jorden.

~Hvad nu, är du rädd för mig midt på ljusa
dagen?11 frågade Rudolf skrattande.

„Jag trodde, jag troddeu
, stammade Elin ooh

rodnade ända tili örsnibbarna.
„Hvad trodde du?“
„Jag trodde att du var en röfvare“.
„Ha, ha, ha“, gapskrattade Rudolf. ~Jag ser

att du äter suttit här i dina fantasier ooh tänkt på
prinsessor och röfvare u

.

Elin, som såg att Rudolf kunde fatta hennes
tankegång, blef helt lifvad af dessa ord och beslöt
att taga Rudolf tili sin förtrogne ty att hon
tänkte sådana underliga tankar, det höll hon eljest
som en stor hemlighet.

„Ja, ser du Rudolf det der berget här midt
emot“.

„Ja, Gud ske lof, nog ser jag detu
, sade Ru-

dolf, gäckande.
„Ja, ser du, det är så roligt att tanka att der

är en förborgad häla, der det finnes en förtrollad
prinsessa och det är röfvares kula och de koxnma
hvarje afton hem med guld, som hon måste spinna
ät dem“.

„Hvarifrån fä de guldet?“ frågade Rudolf.
„Det röfva de åt sig, förstår du“.
„Af hvem?“
Elin stod förbluffad. Det hade hon ej tänkt
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pä. „Hvad du är dum“; sade hon. „Naturligtvis
af dem som hafva det“.

„Hvem har det då?“
„Usch, hvad du frågar. Nog finnes det nu guld

i verlden“.
„Du är rolig du, Elin“, sade Rudolf skrattande.

„Och under det du sitter här ooh tänker på sådant
skräp, så låter du de stekta potäterna kalina. Jag
skulle komma hit med frukostbudu

.

„Käre Rudolf. Hvad bryr jag mig om stekta
potäter“.

~Icke ens om det är öfverblefven fogelsteks-
sås dertill?“

„Ja, då!“ sade Elin småleende, ty, upprigtigt
sagdt, så var stekta potäter med fogelsås just hennes
lifrätt.

I ett huj hade hon klädningen på sig ooh skyn-
dade sig ned tili frukosten, hvilken hon fick äta
ensam, dä hennes föräldrar och syskon redan stego
upp från frukostbordet i det samma hon inkom.

„Nä, hvar har Elin värit, som så sent kom-
mer tili sin frukost?“ frågade fadren.

o
~Ah, Elin har värit tili berget derborta“, sade

Rudolf, med en betydelsefull blick på Elin.
„Då har du ju värit tidigt i rörelse“, anmärkte

barnens fader, utan att vidare fråga efter anled-
ningen tili denna promenad.

Dagen förgick under de dagliga bestyren och
lekarne, men vid qvällsvardsbordet sade Elin:

„Snälla Mamma, låt mig i morgon bittida gå
tili berget och plocka blåbär. Storgårds-Brita sade,
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att der finnes så mycket blåbär, att hon aldrig sett
maken. Om blott Mamma låter mig gå dit, skall
jag herata så mycket hem att mamma kan både
koka gröt och torka tili yintern".

„Tack för ditt goda löfte! Men lofva dock ej
mera än du kan bålla. Jag gissar du först skall
förse dig sjelf, ocb då du kommer hem, får det Yäl
blifva storskurning för läppar, tänder och händer“.

„Jag får då gå, lilla Mamma?"
„Det kan du Täi få. Du kan taga Rudolf

med, så kunna yi hafva något hopp om att få
Tinterförrådet, ty ensam lär du ej kunna åstad-
komma det".

„Nej, jag tackar", sade Rudolf. „Jag skall
ut att taga upp långref i morgon och ämnar hemta
hem par lispund gös, som skall torkas, så vi få tili
lutfi.sk tili julen".

„Hu är det ingen nöd med att få vinter-
förråden, då Hi så behändigt ämnen anskaffa dem“,
sade deras moder skrattande. „Jag hoppas du,
Wilhelm, hemtar mig risgrynen tili julgröten".

„Yisserligen, Mamma", skämtade Wilhelm, en
glad student om sjutton år, ~jag skall genast gå
ut att så dem. Jag hoppas skörden från par qvar-
ter i trädgården skall förslå!"

Och Wilhelm gick ut att så risgrynen.
Morgonen derpå bortdrömde Elin ej en mi-

nut vid fönstret, ty nu skulle hon att plocba blå-
bär. Hon tog en stor korg med sig, band kät-
ten på hufvudet och gick med gladt hjerta framåt
skogen.
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Storgårds-Brita hade ingalunda öfverdrifvit i
sin berättelse om detta blåbärsrike. Der var blå-
bär öfverfullt ja Elin tyckte nastan att det
växte öfverfullt med blåbär, ej allenast på hvarje
blåbärsris, utan på hvarje grässtrå, så fullt var der.
Hon plockade flitigt och kom allt närmare berget.
Då återfördes hennes tankar tili prinsessan och
röfvarena och hon tänkte huru rysligt skrämd hon
skulle blifva, om hon ändå i verkligheten skulle få
se en grym röfvare der bland träden och blåbären.
I detsamma hörde hon något prassla i buskarna och

o himmeli der framträdde hastigt en röfvare
med mask för ansigtet. Hän grep henne hårdt i
armen och visade henne med tecken, att hon skulle
följa honom.

Blek som ett lärft och darrande som ett asp-
löf följde Elin, då röfvaren gick förut. Hon var
grymt uppskrämd, men fann det tillika ofantligt
förtjusande att halva blifvit utsatt för ett dylikt
äfventyr. Hon tänkte redan på huru hon skulle
ryminä hera och förvåna Rudolf med berättelse om
detta. Icke skulle väl röfvaren göra henne egent-
ligt något illa det kunde hon ej tro hon
hade ju intet guld och inga skatter, som kunde
locka honom. Under det hon gick i dessa tankar
såg hon rädd på röfvaren, som gick framför henne.
Hon bemärkte, att hän hade alldeles svanblå händer

det såg nästan ut som om hän plockat blåbär
med dem. Ja minsann, så var det! Hän måste tycka
ofantligt om blåbär, denneröfvare. Kanske hän skulle
hafva henne att plocka blåbär åt sig tili vintern!
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Den hemlighetsfulle taannen stadnade framför
en bergvägg, sköt undan en stor sten, soin visser-
ligen ej var så stor att den betäckte ingången,
men likvisst var stor nog, och drog Elin omildt
efter sig in i en grotta, hvilken Elin påminte sig
hafva sett förut. Hän tände en lainpa tvang
henne att sätta sig på en sten stälde en spinn-
rock, hvilken hän framlyftade från ett hörn, framför
henne och begaf sig bort utan att säga ett ord. I
det hän gick, sköt hän åter sienen för öppningen.

Hu blef Elin verkligt skrämd. Huru länge
skulle hon måsta sitta här ? Grottan var kali
och fuktig den lilla lampan lyste svagt, men
dock tillräckligt för att visa de af mögel och mossa
betäckta väggarna. Lampskenet föll öfver den vrå
af grottan, som var Elin närmast, och der såg hon
en fui, ofantlig padda sitla och glo på henne.

Huru skulle detta slutas? Elins mod sjönk
mera för hvar minut. Slutligen började hon bittert
gråta, hvarvid hon böjde sig ned emot spinnrocken,
som stod framför henne. Hennes blick töll på
trampen men hvad var detta? Den varju brun-
målad med svart rand, alldeles såsom Susannas
spinnrock, hvilken hon ännu i går aftse sett i kö-
ket. Hon snurrade ifrigt om rullan, rigtigt! der
var den skåra, hvilken Rudolf gjort med sin knif,
och för hvilken Susanna dugtigt lexat upp honom.
Icke hade hon hört det ringaste om att spinnrocken
skulle blifvit bortröfvad under natten. Och lam-
pan! var ej detta Susannas lampa, med hvilken hon
gick i fähuset? Nej, detta hängde aldrig rätt ihop!
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Hon betogs af en aning! Tänk om den eläke Ru
dolf? .

..

I detsamma inträdde röfvaren. Med ett hjelte-
mod, som var beandransvärdt, uppsteg Elin ifrän
stenen, der bon suttit, framgick hastigt, grep nti
masken, som betäckte röfvarens ansigte, ocb sade
beslutsamt, ehuru med skälfvande röst; Du är Ru-
dolf ooh ingen annan!

Dermed slet hon masken från hans ansigte
ocb der stod Rudolf lifslefvande, hjertligt skrattande
åt sin bedragna syster.

I stor förtrytelse stampade Elin med foten mot
markein

„Du otäcke, eläke Rudolf! Jag kunde väl tanka,
att det var du, som ville narra mig. Huru har du
understått dig att göra det?“

„Jag förkrossas af din vrede“, skrattade Ru-
dolf. „Sköna prinsessa, tillgif mig min djerfhet
ooh tag detta som en gärd af min beundran för
det hjeltemod du visat i denna svåra pröfningu

.

Och lian framräckte en stor korg med blåbär.
Med ett ögonkast mätte hon korgens storlek,

och finnande den något så när motsvara hennes
fordringar på ett skäligt skadestånd för den ångest
hon utstått, räckte hon Rudolf sin hand och lof-
vade ej vara ledsen på honom. Hon lofvade tili
och med att hjelpa honom bära spinnrocken, då
hän nu skulle föra åter allt hvad hän behöft för
att spela röfvare.
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Lillis julklappsbref tili sin Tante.

Nu med posten skall jag skicka
Strumpor, som jag velat sticka.
Men den tiden blef så kort,
Den flög rakt som vinden bort,
Icke kunde Lilli dä
Andra strumpan färdig få!

Tante ursäktar Lilli-stumpan,
Som nu sänder ena strumpan.
När den ena var så stor,
Som åt Jätten Finn, jag tror,
Huru kunde Lilli då
Andra strumpan färdig få?

Lilli har ock mycket göra!
Måste tallkotts-korna köra,
Koka stufning i en skål,
Klippa hönsens papperskål.
Huru kunde Lilli då
Andra strumpan färdig få?

Måste alla dockor kläda,
Måste springa kring ooh städa,
Måste leda lilla bror
Nu, då Lilli re’n är stor,
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Huru kunde Lilli då
Andra strumpan färdig fä?

Måste vara med i leken,
Gömma ring och nappa steken,
Leka „boda", lana eld,
Grädda bulla uppå hali,
Huru kunde Lilli då
Andra strumpan färdig få?

Och när Lilli ville sticka,
Koxnmer syster, lustig flicka,
Med så många tusen spratt,
Narrar Lilli blott tili skratt,
Huru kunde Lilli då
Andra strumpan färdig få?

Och så får jag än berätta,
Att jag måstat mycket sprätta.
Än från stickan lyckan föll,
Just som jag den stadigt höll,
Än föll stickan ut, och då
Kunde jag ej färdigt fä.

Men den andra skall jag skicka
Bara jag blir större flicka,
Bara fliten växer stor,
(Litet lindbarn än, jag tror),
Kog skall Lilli säkert då
Andra strumpan färdig få.

18
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En sann dröm.

Pä sin bädd lag en liten blek och sjuk gosse.
Inga rosor prydde hans infallna kinder, hans små
läppar voro hvita, och de små, aftärda händerna
hvilade ihopknäppta på täcket.

Hans moder satt på en stol vid hufvudgärden.
Hennes blick hvilade, vaksam och kärleksrik, på
det sofvande barnet. Hon strök sakta undan en
lock, soin Pallit ned på hans panna, hon jemkade
täcket tili rätta och visade, genom tusende små om-
sorger, att hela hennes själ var hos det älskade
barnet, som så länge lidit och knappast fått smaka
barndomens fröjder.

Det lilla bröstet rosslade så tungt. Men mi

öppnade hän ögonen och genast med sin blick sö-
kande modren, smålog hän, då hän såg henne pä
hennes vanliga plats, samt sade med en belåten ton:
Mamma!

God morgon, mitt lilla barn! Du har sof-
vit godt.

Och jaghar drömt så underligt. Yänta Mamma,
jag skall heratta min dröm för dig. Jag tyckte att
Pappa sade åt dig: Kom och se huru vacker sjön
nu är, då hela stranden speglar sig deri! Men då
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märkte du, att du inga ögon hade, inga ögon alle.
Du hade tappat dem och du sade; Jag kan icke
se det. Jag vet ej hvar jag tappat minä ögon!
Och Pappa och jag och alla syskonen började att
söka dem öfverallt, men vi funno dem ej.

Hvad skola vi nu göra, sade Pappa, så ängslig.
Jag vet, svarade jag. Jag vill lana minä ögon

ät Mamma.
Och jag tyckte att jag tog ut båda minä ögon

och gaf dig dem, ty jag ville så gerna att du skulle
få se på sjön.

Du var så glad åt att få se med minä ögon.
Jag tyckte blott att dina egna icke kunde åter-

finnas, utan du måste alltid lana minä, då du ville
se på något. Yar det ej en underlig dröm? Men
tag mig nu i famnen, älskade Mamma, och låt mig
se ut genom fönstret.

Modren tog, som vanligt, den lilla gossen i
sin famn och lät honom betrakta naturen derute.
Så kunde hon sitta med honom flera timmar å rad.
Då lian icke kunde få roa sig med sinä syskon och
springa omkring med dem i skog och mark, sa

ville hon åtminstone hålla honom skadeslös, så myc-
ket hon kunde.

Hän gjorde henne tusen frågor, under det lian
så satt och såg ut. Hon skulle säga honom nam-
nen på alla trän och buskar, namnen på foglarna,
som flögo förbi fönstret. Då lian såg moinen segla
öfver himlahvalfvet, ville hän veta hvaraf de voro,
och förvånades högeligen öfver att höra, att de voro
vattendunster. XJppå allt skulle hän hafva förkla-
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ring; hän tröttnade ej att fråga och modren trött-
nade ej att svara.

Slutligen sade hän: Men Mamma, jag drömde
osant nyss. Det är ju icke du, som lånar minä
ögon, det är ju jag, som lånar dina, ty jag förstår
ju intet af hvad jag ser, utan att du först ser derpå
och säger hvad det är!

Så är det i sanning, sade modren och log åt
gossens anmärkning.

En vacker sommarafton promenerade en gam-
ma! fru, ledd af en stätlig ung herre, pä en lands-
väg, som löpte längs med en sjöstrand. De gingo
längsamt. Den unge mannen stödde så säkert den
gamla frun. Låg der en sten i deras väg, så sköt
hän den undan med foten, stack der för långt fram
en gren från något träd vid vägkanten, så böjde
hän den varligt åt sidan. En fogels vingslag hör-
des öfver deras hufvuden.

Hvad var detta för en fogel? frågade den gamla
frun, utan att höja hufvudet.

Det var en skogsdufva, svarade hän.
Är sjön stilla? frågade den gamla. Jag hör

intet vägsvall.
Sjön ligger stilla som en spegel. Solen sjunker

bakom skogen på motsatta stranden. Ljusröda skyar
hvila derötver. En ensam båt synes midt på sjön

dess åror blänka i solens sista strålar. Hela
stranden speglar sig i vattnet, och i den gröna
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skuggan i en liten yik simmar en and med en hei
kuli ungar.

Du målar det, så jag ser det, utbrast den
blinda frun, och, medveten af naturens skönbet,
knäppte hon ihop sinä händer i stilla andakt.

Påminner detta dig ej om något? frågade hon,
i det ett stilla leende flög öfver hennes drag.

Om hvad, min mor?
Du drömde en gång, som barn, att jag tappat

minä ögon och de kunde icke igenfinnas. Du iå-
nade mig dina.

Jag minnes min dröm och jag minnes allt
dervid, svarade sonen, kyssande hennes hand. Ha
Täi, du var i minä barndomsdagar mitt öga jag
såg endast hvad du såg och du lärde mig att se
rätt. Måhända skulle jag icke heller nu kunnat
låta dig se landskapet omkring oss i dess rätta
dager, om denna dager ej vore ett minne från min
barndomstid. Du lånade mig ditt öga då. Hvad
är mera rätt, än att jag nu i stället lånar dig mitt,
älskade moder.

Och rörd, förde hän åter modrens hand tili
sinä läppar.

Hän lånade henno fortfarande troget sinä ögons
ljus. Allt hvad hon i hans barndom gifvit honom,
det gaf hän rikligen igen, utan afseende på om hän
dervid offrade stundens nöje eller lyckans gåfvor.

Och sålunda gick den lille go.ssens dröm i full-
bordan.
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Höstattnar.

Det var en gång en familj, som bodde på lan-
det, helt afskild ifrån andra. Der funnos många
barn i buset. Der var en tioårig gosse, som hette
Dudolf ; en åttaårig flicka, som hette Ines, en liten

fyraårig gosse, som hette Gustaf. Ja, Olga, som var
sex år, henne skola vi ej glömma. Rog fans der
en liten ännu, men hän kunde ej gå en gång. Om
somrarna så visste de ej ens af, att man skulle
kuuna hafva roligare, än de hade det. Ty de hade
ett muntert lif på höängen, pä skördeåkern, i sko-
gen bland smultronen, blåbären och hallonen, vid
sjöstranden, der de kastade smörgås och metade
småfisk. Om hösten plockade de svampar, och när

vintern kom fans det många nya lekar bland snö-
drifvorna. Men se aftnarna —de mörka, långa
aftnarna, emellan lexorna och gröten, då modren
ej hade tid att heratta för de m en saga, då deras
far var borta och alla stora menniskor inora hus
sysselsatta, då gälde det äfven för dem att finna
sysselsättning. Oingo de i köket, så sade köksan:
„Icke skola alla barnen nu komma hit. Gån in i
barnkammaren der fån Ni leka!“ Oingo de i
matsalen, så sade huspigan: „Barnen skola icke
komma hit, gån i barnkammaren, der är er platsb,
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Kommo de i barnkammaren, så sade barnpigan:
„Om barnen aro snälla, så gån Hi i matsalen, eller
gån att helsa på Gustava i köket; lilla bror skall
sofva och hän vaknar om Hi ären här“. De gingo
då ofta i sin mors rum. Der hade de visserligen
roligt nog, men ibland hade hon mycket att göra och
hade icke alls tid med dem. Hågongång hade hon
främmande, då önskade hon ej att barnen skulle
komma in, för att med fingrarna i munnen stå
och lyssna pä hvad de främmande sade.

De stackars barnen voro således ibland alldeles
vilsekomna och då måste de sjelfva uppfinna några
nya lekar.

Ibland tog Rudolf en duk, kastade den öfver
hufvudet på någon af syskonen, stälde den sålunda
gömde framför de andra, och frågade i tur af hvar
och en, hvad för ett djur de trodde finnas under
duken. Då svarade de hvad som föll dem in: en
krokodil, en bofink, en buffeloxe, en kolibri, en
sköldpadda, etc. Ju mera ovanligt djurs namn de
kunde hitta på, ju roligare var det. Då slutligen
hvar och en nämnt ett namn, aftog Rudolf hastigt
duken och nu utropade alla med glad öfverrask-
ning namnet på den afslöjade. Hu kom turen tili
en annan af syskonen att gömmas, och så gick det
raden om. Denna lek kallade de: Menageriet.

En annan lek var, att en af syskonen lade
sig pä knä, med hufvudet i Rudolfs famn. Då
knackade hän med tre fingrar på den kurandes
hufvud och läste upp följande vers:
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Tre hönor gingo pä åkern att äta,
Alla voro de runda och feta.
En hette Långman, en hette Guldbrand,
En hette Pekfinger långa.
En af de hönorna får du nu steka.
Du skall nu genast med namnet utpeka
Hvetn af dem flaxar. Gissa nu säkert,
Den endast får du fånga.

Då hän slutat tryckte hän med ett af de tre
fingren på hufvudet och nu skulle den kurande
säga, hvilket af fingren det var. Gissade hän rätt,
slapp hän fri, eljest fortsatte de, tili dess den ku-
rande lyckades gissa rätt.

Med denna lek turade de också om, att hvar
och en fick ligga med hufvudet i Rudolfs famn.

Ibland satte de sig i en ring. De tänkte sig
då hvad allt som fans pä matbordet, då de sutto
tili bords med sinä föräldrar. Ru skulle hvar och
en i sin tur säga hvarifrån allt kömmit. De hade
obeskrifligt roligt åt lille Gustaf, då hän sade att
pepparn fätts frän qvarnen, att saltet växte på
marken och att smöret ficks frän rajölkkammaren.
Rej, så är det ej, sade Ines med vigtig min. Ser
du! korna mjölkas och gräddan stiger på mjölken
och deraf kernas smöret. Ja, det fås från kerman,
ropade Gustaf, glad att hafva hittat på det rätta.

Icke kan Gustaf leka med, sade den snusför-
nuftiga Olga.

Men Rudolf blinkade åt de andra och sade
tili Gustaf: Rog kan du leka med, fast du är li-
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ten. Det gör ingenting alls. Och när Gustaf åter
sade några „dumheteru , som Olga kallade det, så
skrattade de blott.

Ibland fingo de lana lilla brors vagga. Den
förestälde då ett stort skepp. Rudolf låtsade vara
Columbus, som for ut att upptäcka Amerika, ocb
då de vaggat en stund, hoppade de alla på dörr-
tröskeln, ropande: Land, land!

Men då deras mor bade tid med dem, då hade
de en mycket rolig lek. Hon slog upp en karta
på bordet och nu låtsade de segla ut från Finland,
tili främmande länder. De äldre, hyilka läst geo-
grafin, sade vattnens namn. Från Finland förde
de med sig plankor och bräder, tjära, smör och
allt hvad man möjligen kunde tanka att här skulle
finnas att föra tili främmande land. De reste tili
England och hemtade derifrån stenkol och jernvägs-
skenor, bomullsväfnader och mångt och mycket, de
reste tili Spanien för att hemta sait, de reste tili
Sicilien för att hemta apelsiner och citroner, oliver
och mandel, de reste tili Yestindien för att hemta
socker och tobak, de reste tili China för att hemta
the och silke, opium och risgryn. På detta sätt
kunde de på en afton resa verlden omkring och
låta det ena landet byta sinä varor emot det an-
dra, på ett mycket behändigt sätt.

Men \i skola väl resa upp i Ishafvet också,
sade Rudolf.

Det förtjenar icke, sade Ines der finnes ej
annat än is.

Än hvalfiskarne då? frågade hän. Hvar tror
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du man får tran och hvar tror du man får fisk-
ben och sälen sedän, med sitt vackra skinn?

Nej, jag vill ej bland isbjörnarna, sade Olga.
Jag vill fara tili Eldslandet. Der raaste vara varmt.

Fara dit för att brinna, utropade Rudolf. Rej,
jag vill tili Ishafvet.

Ären M icke ense om hvart vi skola resa,
så styra vi hem, sade modren.

Ja, det göra vi och nu aro vi i haran!
Och jag i Mammas famn! ropade Gustaf och

hoppade tili modrens famn, i det hon slog igen kartan.
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Rumorius.

Har du läst sagan om Bullerbasius ? Jag kän-
ner en gosse, som heter Rumorius; hän måste visst
vara slägt med Bullerbasius. I den slägten finnes
rysiigt med pojkar, så man aldrig vet någon ände
på dem, om man skulle företaga sig att räkna
upp dem.

Rumoriuses Pappa och Mamma bodde på lan-
det. Der fans en ganska stor gård för Rumorius
att leka på, men som hän blott var ses är gam-
mal, så var lian af sin Pappa förbjuden att gå
utom porten, ty hän var för liten att taga sig ut
på egen hand.

Men en dag, då Rumorius var ute på gården
för att leka och hans moder skulle kalla honom in
för att få sig smörgås, så kunde hän ej igenfinnas.
Man ropade på honom, men lian kom ej tili rätta.
Modren blef orolig, ty om hän värit nog olydig
att gä ut från gården, så kunde lian lätt vid den
närä liggande sjöstranden falla i vattnet, eller i
brunnen, som låg än närmare, eller torvilla sig i
skogen, eller möjligen blifva öfverkörd på lands-
vägen.

Hon skickade derföre ut allt tjenstefolket att
söka honom, en åt hvart håll. Sjelf sprang hon
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under stor ängslan tili brunnen, för att se om bon
der kunde uppspåra något tecken tili honom.

Men den ena efter den andra af tjenstefolket
återvände, utan att hafva kunnat linna Rumorius.

Hvar är hän? Hvar är hän? utropade hans
mor i högsta ångest.

I detsamma återvände stalldrängen, som redan
innan Rumoriuses försvinnande i ett ärende värit
sänd tili den par verst derifrån aflägsna prestgår-
den. Hän bar på sinä axlar den lille rymmaren.

Hvar bar du värit? frågade modren af gossen
med ängslig röst.

Jag ämnade gå tili prestgården, svarade Ru-
niorius gladt och frimodigt.

Hvar fann du honom? frågade modren af
drängen.

Hän mötte mig vid insjön, då jag återvände
från prestgården. Hän sprang framåt med god
lart på gångstigen vid stranden.

Hu skulle Rumorius in tili Pappa, för att un-
dergå examen.

Hvar bar du värit, pojke? frågade Pappa med
sträng röst.

Jag tänkte gå tili prestgården, svarade Ru-
morius åter leende, men litet Hat.

Pappa rynkade skarpt på ögonbrynen och sade
barskt:

Du vet att du ej utan lof får gå utom porten!
Men Rumorius såg stadigt sin Pappa i ögonen

och sade: Icke gick jag heller genom porten
jag klef ju öfver gärdet!
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Ja sä det var en annan sak, svarade ham
Pappa och svängde sig pä klacken.

Och nu fick Rumorius befallning att aldrig
utan lof gå ifrån gården.

En dag stälde Rumorius tili ett annat spek-
takel. Kökspigan bakade sura limpor i bagarstu-
gan; Rumorius kände lukten af färskt bröd och
smog sig dit.

Snälla Kajsa, får jag baka en varm bulla åt
dig, frågade hän så bevekande.

Icke skulle det nu löna sig Rumorius gör
alltid så mycket illa, svarade Kajsa. Men efter
som hän i dag ända hittills värit stilla och be-
skedlig och eftersom hän vill baka den bullan åt
mig, så må hän få göra det, lofvade Kajsa likväl.

Rumorius sken af belätenhet, vek upp skjort-
ärmarna tili armbägarna och mjölade pä förhand
hela kolten för att ~se ut som bagare“, sade lian.
Derpå åt lian en god portion sur deg, för att smaka
~om den dugde att baka af“, sade hän, och så bör-
jade lian rulla sin degklimp.

Men bäst hän rullade om den, så mjölet stod
som dam i taket, sä sprang hau i ett huj tili
dörren, ropande: Jag kommer genast tillbaka. Sä
gjorde hän ock, och nu rullade hän äter om degen,
tills den slutligen något så när liknade en bulla
med många hundrade skomakarsömmar.

Då bullan mot aftonen var gräddad, bjöd hän
den artigt åt Kajsa, som sparade den tili qvälls-
varden. Men när sedän Rumoriuses Mamma om
aftonen kom ut i köket, under det tjenstefolket satt
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tili bords, så var der en ryslig uppståndelse. Kajsa
satt på sin plats vid bordet med en bailaten bulla
i handen, men bon var röd som en kräfta och hus-
pigan bultade benne i ryggen, medan barnpigan
sprang tili med en mugg vatten. Slutligen spot-
tade bon ut nägot. Det var en stor knapp, bvil-
ken bon dagen lorut tappat ocb Rumorius hittat.
Hän hade bakat in den i varmbullan och ville på
detta behändiga sätt gilva benne fyndet. Men Kajsa
höll på att storkna på kuppen.

En dag skulle Rumorius lä lölja med sin mor
på ett lörmiddagsbesök bos en näraboende Tante.
Hän kände vägen och hade lått lölte att lå springa
lorut. Då modren kom tili Tanten var Rumorius
redan der och satt stilla ocb beskedligt på en upp
ocb ned vänd, stor pertkorg midt på gollvet.

Har Tante gilvit dig en så stor korg att sitta
på, Irågade hans mor, då bon säg honom sitta små-
mysande på korgen.

Hej, den hade hän ju med sig, sade Tanten
leende. Hän har ocksä redan berättat mig, tili
hvad hän skall bruka den.

Ha, hvartill bebölver du den, Irågade modren
lörundrad.

Rumorius satt och vaggade på korgen, med
händerna korslagda under knäna. Hän nickade
med hulvudet.

Jag skall i korgen spara allt namnam jag lår
ai Tante, så jag kan föra hem åt Lisa. Litet skall
jag ocksä äta sjell.

Hu skrattade bäde Tanten och hans Mamma
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åt honom, det kan man ju tanka sig. För att
fylla en så stor korg, så akulle hän behöft allt
hvad som finnes i en vältörsedd sockerbagarbod.

Då Rumorius var mindre, visste man mycket
väl när hän hade gjort något lila. Hän kom då all-
tid in i sin mors mm, stälde sig med ryggen mot
dörrposten och knypplade med fingrarna. Blott
modren såg frågande på honom, så sade hän all-
varsamt: Icke har jag gjort något illa! Då visste
man straxt att hän värit framme med något ofog.
Det var visst illa att hän nekade, men hän be-
kände alltid slutligen, Men då hän blef äldre, ak-
tade hän sig nog för att komma och ställa sig emot
dörrposten och knyppla med fingrarna. I stället
sprang lian alltid ut på åker och äng, så långt
lian kunde. Men då hän blef tillfrågad, bekände
hän alltid redligt hvad hän gjort, och det var rätt
af honom; ty den som ej bekänner hvad illa lian
gjort, utan med falskhet och lögn vill dölja det, af
honom blir aldrig någon duglig kari. Och nog
tänkte Rumorius blifva en bra kari med tiden,
ehuru lian var litet bångstyrig i början. Eljest
visste lian ej rätt den tiden, hvad lian skulle blifva.
Ibland tänkte hän på att blifva trumslagare eller
isvoschik. Men en gång talade hans mor om för
honom, huru den berömde resanden Anderson uti
Afrika nedgjort så mycket vilda djur, och allt se-
dän lian derom hörde berättas, sade lian tvärsäkert
att lian skulle blifva tigerjägare. Och frägade man
af honom: Må, Rumorius, hvad skall du blifva för
en kari? så smrade lian allvarligt och bestämdt:
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Tigerjägare. Och var säker att mången baxnade
för det svaret. Men nu hände sig en gång att
hans Pappa köpte en naturalhistoria med stora,
vackra afbildningar af alla sorters djur. Rumorius
fick betrakta de vackra planscherna. På ett blad
grinade der emot honom ett vildt djur, med så ful
blick att hän blef rädd.

Hvad är detta för ett djur ? frågade hän sin far.
Detta är ju en tiger, svarade hans fader.
Jaså, sade Rumorius lugnt. Ja, då blir jag

inte tigerjägare!
Och efter den stunden var det afgjordt.
Samme stalldräng, som fångade Rumorius på

hans rymmarefärd tili prestgården, var en rigtig
Goliath i längd. Hän roade sig en dag med att
skryta öfver sin förmåga att springande undkomma
hvem som helst. Sätter någon efter mig, sade hän,
så nog blir det jag som kommer på vinsten!

Kan då ingen springa i kapp med Larsson?
frågade Rumorius förundrad.

Ingen alls, svarade denne tvärsäkerc.
Ja men, Larsson, invände Rumorius, jag tror

likvisst, att om Larsson skulle springa och Gud
skulle gå, så nog skulle Gud ändå få fast dig.

Och detta medgaf Larsson ödmjukt.
Så hade Rumorius alltid sinä egna funde-

ringar!
Hans moder sade en gång åt honom: Kär du

växer stor, så blir du väl en dugtig kari! Rumo-
rius, som just satt och åt mjölgröt och söt mjölk
med thesked och hade spilt dugtigt på sig af sin

3
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portion, lyftade upp skeden och sade med efter-
tryck: Nog blir jag en dugtig kari. Och när den
här theskeden växer stor, så nog blir den en dug-
tig matsked.

Hans Mamma skrattade och upplyste honom
om att blott lefvande ting växa, men hon tyckte
tillika, att det ej hade värit så illa om alla hennes
theskedar växt tili matskedar och dessa i sin ord-
ning växt tili förläggare.

Men nu kan det vara nog om Rumorius för
den här gången.



Hvad är roligare?

Hvilket mera roligt är?
Att om sommarn plocka bär,
Höra foglarnas musik,
Meta abbor i en vik,
Plocka blommor, famnen full,
I ängens hö sig kasta kuli,
Att kasta boll och filpa slå
Och vid en filebunke må,
Hvad kan mera roligt vara,
Kan du, gosse, derpå svara?
Dessa sommarns tidsfördrif
Eller vinterns raska lif:
Att med bjellror fara åka,
Knäppa uppå gård'n nå'n kråka,
Baka gubbar utaf suo
Straxt soin man får litet tö,
Gå på skidor vägar långa,
Och få kullerbyttor många,
Skrinna backe hvarje dag,
Ta’ i snön ett nappatag,
Ställa tili ett snöbollskrig,
Der man nog får vara vig,
Sedän vid en munter brasa
Uppå smörgåsar kalasa?

35
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En räddare.

Alla veta vi ju huru en mörk höstafton ser ut.
Då den är alldeles mörk, så ser den naturligtvis
alla ingenting ut, ty mörkret ser man ju ej, men

en mörk höstafton kan se ganska bra ut icke
om den upplyses af raånen, ty dä är den ju ej en
mörk höstafton men om den upplyses af t. ex.

gaslyktorna uti en stor stad. Hvad kan vara vack-
rare, än då de klara lyktorna i långa rader spegla
sig i yattnet, det må sedän vara en å, som rinner
igenom staden, eller vid stadens hamnar, såsom t.
ex. i Helsingfors. Och det är just hvad som hände
sig i Helsingfors en mörk höstafton för många,
många år tillbaka, som vi vilja beskrifva.

Alla nutidens barn, hvilka sett Helsingfors en-
dast upplyst af gasens klara sken, kurnia icke före-
ställa sig huru mörka gatorna voro för trettio, fyr-
tio år sedän, då endast en och annan oljelykta upp-
lyste dem. Ja, det var nastan så mörkt, som An-
dersen i sin saga om Lyckans galoscher beskrifver,
att det var i Köpenhamn på Konung Hanses tid

och att det var mörkt, det kan du lita på!
Det var, med ett ord sagdt, nastan så mörkt som
i säcken. Regnet plaskade platsch, platsch, platsch
emot trottoirerna och om man icke af ljudet gaf
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akt på takrännorna, så ingalunda säg man dem,
utan när man skulle vika om gathörnet, sä fick
man sig en dugtig dusch i nacken af dem. Det
blåste så förskräckligt att smä personer icke alls
kunde hällas på benen.

En sådan mörk höstafton kom den åttaåriga
Ida hem ifrån skolan och ropade redan i förrummet
ett gladt välkommen ät sin moder, hvilken hon
trodde vara i rummet derinnanför.

Din Mamma är icke hemma, sade husjungfmn.
Hon äkte för en stund sedän tili Kammarrådinnan.
Ida får nu äfven åka dit, för att leka med små-
fröknarna.

Får jag min ljusröda klädning?
Ja, jag skall genast kläda den ljusröda kläd-

ningen på Ida, och sedän bär det af.
Hvem för mig då dit, snälla Klara? frägade

Ida, hoppande af glädje.
Idas bror, Birger, soin var par år äldre, inkom

i detsamma. Hän hade en stor läderväska vid si-
dan, fullproppad med böcker och lärdom, ty hän
hade just återvändt från skolan.

Jag för dig dit, utropade Birger. Jag skall
nu en gång kuska ensam för Polle. Det skall gå
präktigt.

Blott du icke stjelper mig, Birger. Minnes du
huru du stjelpte, då du i vintras for ut att åka
med Prisse?

Hä! det var om vintern, menade Birger. Icke
brukar man stjelpa med hjuldon.

Kog kan det också gå för sig, menade Klara.
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Nog lär det vara bäst att vi bedja Petter komma
att kuska.

Alls icke, ropade Birger förtörnad, jag kuskar
ooh ingen annan.

Dervid blef det. Petter körde fram hästen och
i mörkret klefvo de båda barnen upp i en hög, två-
sitsig schäs, sådan som då allmänt brukades.

Birger var nog minsann god kusk och det
lofvade gå bra. Men redan i portgången blåste
paraplyet afvigt och måste lemnas åt Petter. Bar-
nen blefvo ganska vita af det nedhällande regnet,
men det låtsade de icke om.

Ida tyckte det var roligt att se huru oljelyk-
torna speglade sig i de öfverfulla rännstenarna.
Slutligen stannade de vid ett stort stenhus.

En stentrappa förde upp tili en stor, öppen
förstuga, som nu, oupplyst och stickmörk gapade
emot dem.

Hittar du upp ensam, Ida? Jag kan icke lemua
hästen.

Ida klef försigtigt ned från schäsen och såg li-
tet skrämd in åt den mörka förstugan.

Yisst hittar jag upp ensam, men bra mörkt
är det.

Du är väl icke rädd? frågade Birger
Nej, icke är jag rädd, men nog yore det bra,

om du kunde följa mig upp.
Men huru skall jag lemna hästen? Nu hade

det värit bra att hafva Petter raed!
Ja, nu hade det värit bra, suckade Ida och

såg åter inåt förstugan.
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o QAh, ga du hara! uppmanade brodren. Du

har så mänga gånger förr gått igenom förstugan
och uppför trappan.

Ja, jag går, sadeIda. Men ändock stod hon qvar.
Men då Birger drog på tömmen för att vända

hästen tili återfärden, tänkte Ida att hon väl ändå
måste gå ensam upp, om hon alls ville träffa gin
moder hos Tanten den aftonen.

Hon tyckte rigtigt att hon plumsade in i mörk-
ret i förstugan. Hon gick raskt framåt och hen-
nes steg genljödo så hemskt i det höga, hvälfda
rummet. På andra sidan ledde en dörr åt gården,
men Ida skulle rigtigt in i det varsta mörkret
hon skulle uppför den trappa, som ifrån förstugan
ledde upp tili andra våningen. Alit var mörkt,
men hon trefvade sig dock behjelpligt fram och
kom slutligen upp, Efter mycket sökande fann hon
dörren tili förrummet. Der var lika mörkt, som
nere i förstugan och i trappan. Hu, det var ändå
ruskigt att omgifvas af blott mörker, men snart
skulle hon ju gå in i salen der var visst ljust
och trefligt och så skulle hon börja att leka
med sinä små väninnor! Med möda kunde hon med
sinä våta och kalla fingrar uppknäppa sin kappa
och aflägga den. Det lyckades likväl och glad
sökte hon sig fram tili salsdörren. Hon vred på
låset ack, hvad det var trögt hon blef så
rädd i mörkret, Hon vred åter det rördes, men
hon kunde ej öppna dörren! Angestfull vred hon
gång på gäng på låset och ruskade på dörren af
alla krafter. Hej, hon kunde icke öppna den, ehuru



40

hon förr ofta gjort det. Den var således tilläst.
Hennes moder hade kanske icke funnit Kammar-
rådinnan hemma, utan i stället begifvit sig tili nå-
gon annan af sinä bekanta. Hon stod midt i mörk-
ret, utestängd från Tanten och Birger kade väl
redan åkt bort!

En svår ångest bemäktigade sig henne. Hon
tyckte sig icke mera vara ensam i mörkret, tusende
hemska gestalter och tusende fruktansvärda röster
omgåfvo henne i detsamma och skälfvande försökte
hon i mörkret finna sinä öfverplagg, för att möj-
ligen ännu der nere kanna hindra Birger att lemna

ohenne. Angestsvetten stod henne i pannan, hennes
hjerta klappade så hon ville qväfvas. Hon kastade
kappan omkring sig, fattade tag i hattbandet och
rusade i mörkret nedför den branta trappan, hvar-
vid hon hera gånger höll på att snubbla omkuli.

Springande genom den öppna mörka förstugan,
der den starka stormen ville lyfta kappan från hen-
nes axlar, ropade hon allt hvad hon förmådde: Bir-
ger! Birger! Men gatan var tom; blott vinden
tjöt omkring henne och det kalla regnet slog henne
i ansigtet.

Hu började hon att öfverljudt gräta och hon
kände sig på den ensamma, mörka gatan så ensam
och öfvergifven som någonsin en åttaåring kan
göra det.

I detsamma såg hon en lysande punkt tätt
invid sig. Det var en glödande cigarr. En herre
stod lutad emot dörrposten vid utgången tili gatan.
Hon hade hittills i sin ångest icke bemärkt honom.
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Hvarföre gräter du, lilla flicka ? frågade hän
vänligt ooh deltagande.

Birger har farit ifrån mig, utropade den lilla
Hiekan snyftande.

Hvarföre var Birger så obeskedlig, frågade den
främmande.

Det var icke hans fel, snyftade Ida; hän trodde
jag skulle träffa Mamma här. Hu vågar jag ej gå
ensam hem i mörkret.

Känner du blott vägen, så skall jag gerna
följa dig, sade den vänliga herra, i det lian kastade
hort eigarrstumpen och fattade Idas hand.

Huru begärligt grep hon icke efter denna fasta,
säkra hand, som skulle leda henne ur detta förfär-
liga mörker och denna ensamhet tili det ljusa, glada
hemmet. Yägen kände hon nog.

Vinden pep i gathörnen och de få oljelyktorna
flämtade i stormen. Men den vänlige herra och
den lilla Hiekan stretade framåt mot stormen. De
gingo tvärt öfver det stora torget och der hördes
vågornas svall emot kajen och vinden fattade oupp-
hörligt tag i den lilla flickans kappa. Men hennes
goda ledsven svepte den tätt omkring henne och
sade; Håll kappan väl om dig, lilla van. Det blå-
ser så kalit!

Ida kunde icke se sin nya väns ansigte, men
hon hörde hans vänliga röst och kände det fasta
taget af hans hand omkring hennes. Hon gick
så trygg och glad vid hans sida och redogjorde
för honom, huru det kom sig att hon blifvit så
ensam.
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De vandrande hade hunnit tili dörren af Idaa
föräldrars hem. Då släppte Ida sin okände ledsa-
gares hand, gjorde en liten nigning i mörkret för
honom och sade tack! hvarpå hon skyndade in att
heratta sitt älventyr.

Modren, som redan återvändt efter att icke
hafva funnit Kammarrådinnan hemraa, hörde be-
rättelsen och ville tacka den vänlige hjelparen, men
hän hade försvunnit i det mörker, hvarifrån hän
kom tili hennes lilla flickas hjelp.

Men hän qvarblef icke i mörkret och bans
namn lyser nu i de främsta lederna bland Finlands
bästa namn, ty hans namn var Johan Wilhelm
Snellman,
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Gråstensklippan.

Gammal, skäggig gråstensklippa
Star vid insjöns vackra Strand,
Torra tallar blott, en knippa,
Bär den, med nå’n björk ibland.

~Käre, gamle gråstensklippa,
Jag vill taga dig om hand!
Kunde jag dock en gång siippa
Klappa om dig litet grand“.

~Varmare för dig blef hågen,
Skulle mjukna från sitt knot“,
Tänkte i sitt sinne vågen
Som lag stilla vid dess fot.

Yinden lyfter liten bölja,
Höjer den mot klippan opp.
„Nu så skall jag gubben skölja“
Tänker vågen, tar ett hopp.

„Hoppar någon mig på näsan?“
Frågar gubben Gråsten, stött;
„Drag tili fjells! Jag skall väl
Jag vill icke blifva blött“.

snäsa’n!



„Snälla gudfar, litet glitter
Stänker jag på gudfar blott!“
„Slidder, sladder! Jag ej gitter
Få mitt styfva rockskört vått“.

Men den lilla vågen smeker,
gudfar varmt och lent,

Krusar sig och glädtigt leker,
Napet ber: „Ej lila ment!“

Och hvad under! snart der spirar
Utaf grönt en liten rand,
Och en älsklig blomma sirar
Klippan invid insjöns Strand.

44
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Gossen, som skuile lära små kräken lexan.

Det var en liten gosse, som skuile läsa en li-
ten lexa i abc-boken. Hän skuile lära sig: t-u tu,
t-u-t tut, p-r-u pru, p-r-u-t prut, k-n-u knu, k-n-u-t
knut, och ett par rader tili. Hän tyckte det var
ganska svårt ocb gick att sätta sig i skogen, just
utanför gärdet, med boken i knäet; der skuile det
kanske gå bra att lära sig lexan.

Hu kom der en liten myra spatserande på
bokkanten och tittade ned på bladet.

Hvad är detta för slag? sade myran. Hvad
grubblar du på och ser så stint hit ned på bladet?

Jag skall läsa min lesa, svarade gossen. Yar
nu tyst!

Min lexa, min lesa, upprepade myran. Det
måste vara latin eller fransyska, jag förstår det ej,
sade hon och runkade på hufvudet. Alla andra
språk förstår jag; litet af hvart, men latin och fran-
syska dem kan jag ej.

Jag skall läsa min lesa, sade gossen åter, för-
argad öfver den pratsamma myran.

Myran såg förvånad ut och gick framåt långs-
med bokkanten. Der mötte hon en jungfru Maria
nyckelpiga.

Hvad är här ä färde? frågade nyckelpigan.
Yar nu tyst! Gossen skall läsa sin lexa.
Läsa sin lexa! Läsa sin lexa! upprepade nyc-
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kelpigan. Hvad kan det vara för slag? Det måste
visst vara mycket roligt.

Ja, det måste visst vara något roligt. Yi skola
gå och bedja honom att också fä läsa hans lexa.

Myran vände om och de sprungo båda ifrigt
långsmed bokkanten. Dervid mötte de en skalbagge.
Hän stängde vägen för dem och frågade barskt:

Hvart nu sä brådtom?
Kom med, kom med, utropade de båda. Yi

skola fä sä roligt, vi skola läsa gossens lexa.
Nå, icke vet jag hvad frågan egentligen gäller,

sade skalbaggen, men eftersom det skall vara något
roligt, så visst är jag med om saken.

Och de tre små kräken skyndade upp på bo-
kens blad, just på t-u tu, t-u-t tut, p-r-u pru,
p-r-u-t prut, k-n-u knu och dä blef der knut pä
gossens läsande, ty de skymde bokstäfverna för honom.

Ur vägen! ropade gossen och skulle skaka dem
af boken.

Nej, hali! sade skalbaggen. Hvad håller du
egenteligen på med?

Jag läser min lexa, sade gossen vresigt, det
har jag ju sagt förut.

Det är då mycket roligt? frågade skalbaggen.
Pytt ock! sade gossen.
Kanske det är nyttigt sade den lilla, för-

ståndiga nyckelpigan.
Ja, så säger Mamma, svarade gossen.
Är det svårt? frågade myran.
Ja, det är mycket svårt, sade den bekymrade

gossen.



47

Vi skola hjelpa dig, sade nyckelpigan, ora du
blott först visar oss huru det skall gå tili.

Det är just knuten, sade gossen.
Nå, las nu din lexa, sade skalbaggen, så skola

vi sedän läsa den.
Gossen tyckte att lian var mycket vigtig, då

hän hade så mänga åhörare, och hän började stafva
af alla krafter.

Jag bar aldrig hört maken! sade nyckelpigan
förvånad, i det hon ruskade på sin prickiga kappa.

Detta är äkta latin, sade myran beundrande,
det är icke kökslatin, det är säkert! Jag förstår
ej ett ord.

Ja, det är mycket svårt, sade gossen stolt.
Nog är det alldeles förgäfves att Ni ens tänken
på att lära Er det. Det är alldeles för svårt för
Er. Jag har också läst litet af tabulan, men det
veten Ni ej ens hvad det är.

Nej, deCveta vi ej, sade alla tre på en gäng.
Och nu stafvade gossen åter af alla krafter

och tyckte sig vara en dugtig kaxe, och myran
och nyckelpigan och skalbaggen stodo alla och hörde
på och en fluga sällade sig tili dem.

Märkvärdigt! hviskade hon, när hon hörde af
de andra hvarom frågan var.

Slutligen sade skalbaggen: Men, hör nu på,
latinläsare. Hvad menar du nu egentligt med att
läsa din lexa?

Mamma har sagt, att meningen med att läsa
sin lexa är, att lära sig något, som man behöfver
kunna, men icke kan.



48

Kan du då icke, hvad du behöfver kunna, utan
att läsa lexa? frågade myran förvånad.

Kej, icke ännu, svarade gossen.
Icke har jag behöft läsa lexa för att kuuna

bygga en stack! sade myran. Kan du då icke
bygga en stack?

Nej, svarade gossen. Jag kan blott söndra den.
Kan du icke flyga och visa vägen tili Stock-

holm ? frågade nyckelpigan.
Nej, svarade gossen. Jag kan ej skilja Öster

från vester.
Om man lägger diga på rygg, kan du då ej

hoppa upp i luften och komma ned på fötterna?
frågade skalbaggen, nastan ond. Det måste du väl
kuuna utan att läsa lexa?

Nej, sade gossen, jag kan blott slå kullerbytta.
Men du måtte väl kunna gå i taket? frågade

fiugan.
Nej, blott på golfvet, svarade gossen, och litet

klifva upp åt väggarna.
Fy, skäm ut dig, sade skalbaggen. Du är

stora pojken och kan ej ens hvad vi småkryp kunna.
Hvar och en har sin lärdom, sade den goda

nyckelpigan.
Adjö med dig, latinläsare, sade skalbaggen

och de sprungo alla ifrån honom.
Gossen slog igen boken och satte sig att fun-

dera på något nytt. Hän begynte tro, att hän
kanske ändå icke var så stor kaxe, ehuru hän höll
på att lära sig läsa latin!
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De gamla porträtterna.

Det stod ett stort, gammalt herresäte på en
höjd och blickade stolt omkring sig öfver nejden.
Det hade stått der sedän urminnes tider; man sade
att det blifvit af en svensk adelsman uppbygdt,
kort efter sedän biskop Henrik uppsökt det gömda
Finland, för att der predika kristna läran.

Det gamla herresätet hette Gudmundsborg och
det gick inom en grefiig slägt från far tili son.
Det hade växt och växt; ty efter hvar ny egares
smak hade det blifvit tillbygdt. Der omkring hade
småningom anlagts en park, så stor och vidsträckt
man kunde önska. Der lefdes ett gladt och rörligt
lif. Många granna fester, lysande baler, vilda jag-
ter, förtjusande lustpartier hade der, under tidernas
lopp, egt rum. Der fans en stor familjesal, som
kallades vapensalen. Der hängde kring väggarna
alla möjliga sorters vapen, sedän urminnes tider:
hirschfängare, armborst, kastspjut, sköldar, björn-
spjut, alla sorters skjutgevär, ifrån den gamla, ro-
stiga musköten med sitt fänglås, tili nyare tiders
tändnålsgevär. Men högst uppe i salen hängde
emellan tvenne fönster två Stora porträtter i för-
gylda, ehuru nu svartnade ramar. Det var por-
trätterna af slägtens stamföräldrar. De sågo äre-

4
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vördiga ut i sinä höga ståndkragor; grefven och
grefvinnan hade hvardera pufiarmar, och hän såg
sä siratlig ut med sin lilla kappa på ena axeln.
Hon hade långt, åtsittande lif och förskräckligt stor
styfkjortel. De sutto år ut och år in och åsågo
med välbehag det glada och lysande lifvet, och om
nätterna, då vaxljusen släckts och den sista, söm-
niga lakejen gått tili hvila, då hörjade grefven och
grefvinnan orda om den fest, de för aftonen be-
vittnat. De funno ofta fel vid anordningarna, be-
tjeningen var för inskränkt, upplysningen ej nog
rik grefvinnan-värdinnans klädning icke af nog
tjockt siden. Fint skulle det vara, det ville de,
och likasä de lefvande af deras efterkommande.
Fint var det, men tili slut blef det så fint, att den
då lefvande grefven icke kunde få ihop penningar,
för att betala allt det fina, utan reste utrikes för
att vara undan en tid.

Då hade de gamla ledsamt. Blott någongång
tändes en brasa under vinterqvällen i vapensalen,
och då kommo betjenterna och satte sig i de äre-
vördiga armstolarna och pratade framför brasan,
klagande öfver att de ej fingo ut sinä löner, och
de samtalen fingo de gamla sitta och höra på.

Då de sedän blefvo ensamma gret den sköna
grefvinnan och torkade tårarna med den målade
spetsnäsduk, hon bar i venstra handen.

Ack! att höra sinä dyra efterkommande Idan-
dras af sin betjening! utropade hon med svidande
hjerta. Ja, det sved ifhjertat, det kände hon be-
stämdt!
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De gamlas toilett blef också denna vinter grymt
vårdslösad. Då månen sken in i salen och blänkte
på sköldarna och vapnen, då sågo de gamla på
hvarandra och undrade hvardera öfver den andras
försummade skötsel. Du har spindelväf på din
högra ärm, cher Grustave! kuude grefvinnan då säga.

Och du har en hei damgömma i vecket af
din ståndkrage på högra sidan.

Och hon slog med spetsnäsduken spindelväfven
af hans ärm och hän knäppte på hennes stärkta
krage för att få bort dammet.

Det är ledsamt, sade grefvinnan.
Horribelt ledsamt, upprppade grefven och gä-

spade med handen för munnen, ty hän var så ar-
tig att hän icke ville gäspa i sin grefvinnas närvaro.

Huru skola vi få denna vinter tili ända? suc-
kade grefvinnan. Skulle det helst blifva sommar
att man kunde genom fönstren se den sig löfvande
parken!

Ja, det vore visst en förströelse. Men; du har
en spiudel på din styfkjortel siä af det stygga
kräket!

Obegripligt hvad uutidens spindlar aro näsvisa!
suckade grefvinnan äter.

Och grefvinnan kom tili nysning hon märkte
icke att spindelväfven gick rakt under näsan och
retade henne tili att nysa.

Det blef sommar och de gamla fingo se par-
ken löfvas i ständigt ny och ständigt evig grönska.

En dag körde en vagn in på planen, framför
hufvudbyggnaden, lakejerna sprungo om hvarandra.
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Egaren tili Gudmundsborg hade återkoxnmit,
och hän hade många gäster med sig. Men det
yar icke så glada och tina gäster som fordom. Det
var endast allvarliga, gamla herrar, hvilka med
glasögon på näsan och pennan bakom orat gingo
ur rum och i rum, beskådande och tummande hvarje
möbel och skrifvande upp pä pappret hvad den
kunde vara värd.

Och gamla grefVen och grefvinnan sågo detta
med undran och funderade i fiera nätter hvad det
skulle betyda. Men en dag, då tvenne af de främ-
mande herrarne betraktade dem, så hörde de, huru
den ena sade tili den andra:

Hvad kuuna dessa vara värda?
Haturligtvis aro de ingenting värda, svarade

den andra, hvarpå de gingo i ett annat rum.

Grefven och grefvinnan vände sig stumma emot
hvarann, men slutligen utbrusto de i ett outsläckligt
skratt, ja, de skrattade mer än förnämt folk nå-
gonsin brukar skratta.

Stackars kräk, sade grefven de veta ej
hvad de säga!

Kort derpå en dag hvimlade det af folk på
Gudmundsborg. Der voro höga och låga, förnäma
och rika ibredd med ofrälse folk och fattigt folk.
Alit skulle nu säljas på Gudmundsborg för att be-
tala egarens skulder. Der såldes hela dagen och
klubbans slag Ijödo oupphörligt i den Stora salen
och genljödo så hemskt i sköldarna, hvilka ännu
prydde väggarna.

De gamla porträtterna visste ej rätt om de
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skulle tro sig vakna eller drömmande. Men då de
innan aftonen funno sig inkastade i en tom, gam-
mal kista, hvilken på en kärra skakades på en
dålig byväg framåt mot en bondgård, då kommo
de öfverens om att de voro klarvakna. Olyckan
hade kömmit öfver dem så hastigt, men de beslöto
att värdigt bära den. Framkomna, kände de, burn
de lyftades upp för en trappa, men den natten fingo
de, trötta och mörbultade af fården, ännu sofva i
kistan.

Dagen derpå spikades de upp på väggen i en

ny stuga, der det följandö vecka skulle hållas läs-
förhör. Under den veckan sågo de icke tili någon
annan än den unga bondvärdinnan, som tili det
stundande läsförböret satte upp nya, hemväfda gar-
diner. Henne tyckte de gamla om. Hon hade
förr tjenat i herrskapshus och visste huru det skulle
vara. Hon torkade så omsorgsfullt deras ramar och
tyckte att de voro så vackra.

Yid läsförhöret kom der mycket folk. Det var

blott kreti och pieti likvisst, och grefven snyrpade
på näsan och grefvinnan måste gång på gång bakom
spetsnäsduken blunda med ögonen, ty hon blef så
sömnig af det långa katekesförhöret. Ytterst qval-
migt var der också genom det myckna folket i den
Stora stugan. Grefvinnan fick svår svindel och
skulle gerna befalt någon öppna ett fönster, men

hon trodde det skulle väcka för mycken uppstån-
delse midt i förhöret af hustaflan.

Det gick nu likvisst som det gick, men sedän
förhöret var slut, blef det än värre. Då började
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bönderna röka sinä pipor och det var nastan out-
härdeligt. Grefvinnan viftade med solfjädern allt
hvad hon förmådde, under det hon oupphörligt hvi-
skade fi donc! och abominable! och grefven kom
tili så stark nysning att alla sågo sig om. Man
trodde att det var prostfar som nyst, men då alla
ropade: Prosit, herr prost! så svarade hän: Det var
ej jag, god vänner! Då skylde den ena på den andra
och slutligen skrattade alla åt den hemlighetsfulla
nysningen, hvilken ingen ville erkänna soin sin.

Men grefven skrattade icke. Hän plågades
obeskrifligt af qvalmet, sorlet, tobaksröken och den
i allo förnedrande omgifningen. Hän såg att gref-
vinnan var närä att svimma och hän kunde ej
skaffa henne en droppe eau de Cologne. En sådan
dag tili, suckade hän, och jag går under!

Slutligen skingrades hopen, men de gamla fingo
ännu icke ro. En mängd pojkar, hvilka fått he-
roin af presten vid förhöret, stormade in i rigtigt
uppsluppet lynne. De hade värit vid stranden för
att kasta smörgås. Eu började de roa sig med
att snurra omkring på golfvet med utbredda armar.
En af dem hade ännu en stor smörgåssten i han-
den. Yid det hän snurrade om, flög stenen, genom
den starka farten, ur hans hand och träffade gref-
ven midt i pannan, såsom fordom Davids sten träf-
fade Goliath. Det var mer än den gamle grefven
kunde tåla, hän dog på fläcken, och då grelvinnan
såg detta, föll hon från sin spik sanslös tili golfvet
och dog af fallet, och så slutades deras lidanden.
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Gud sörjer för!

Uti en liten grå stuga, vid stranden af en stor
sjö,- bodde en fiskare med sin hustru och sinä fem
små barn. De voro goda ocb redliga menniskor
och voro derföre lyckliga och nöjda, ehuru de icke
egde något öfverflöd. Om sommarmorgnarna, då
den strålande solen belyste land och sjö, då uppsteg
fadren och gick att lägga ut sinä nät, och modren
sysslade inne i stugan och helsade sinä barn med
ett vänligt leende, då de, en efter annan, uppvak-
nade. Sommarmorgnarna, då barnen sprungo tili
stranden att möta fadren, och vinteraftnarna, då
hela familjen satt samlad omkring den klart flam-
mande spiselelden, det var den raraste tiden, tyckte
barnen. Och om hösten, då potäterna togos upp,
och de, mantra men frusna, fingo varma sinä små
stelnade händer vid elden, der föräldrarne stekte
potäter i askan, det var ock obeskrifligt roligt.

Så gingo barnens dagar, under det de växte
att blifva menniskor. Men snart hittade sorgen
deras lilla, anspråkslösa stuga. Sorgen väljer icke.
Den går in öfverallt; man fär taga emot den, hvar
den kommer. Ingen ser den gerna komina, men
den kan göra mycket godt. Den kan göra hjertat
xnjukt, der det förut värit hårdt. Den kan göra
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sinnet ödmjukt, der det torut värit öfvermodigt.
Den kan göra själen mycket bättre, den har en
underlig förmåga att luttra raenniskosinnet. Men
allt det der behöfver man ej pröfva förr än man
trampat ut barnskorna, och derföre skall man önska
att de skola hålla sä länge som möjligt, och man
skall trippa varligt med dem, så de ej slitas ut i
förtid.

Ja, vi skulle tala om huru sorgen kom tili den
lilla fiskarstugan på stranden!

Far blef sjuk, och ehuru mor skötte honom af
bästa förmåga, och äldste gossen, utan att vika från
sängen, satt der for att räcka den sjuke vatten-
stopet, så blef hän allt sämre och sämre. Inga
pulver och inga droppar hjelpte och en morgon,
då barnen vaknade, satt mor vid sängen och gret.
Far hade dött under natten. Barnen greto med
modren. De skulle aldrig mera få möta far vid
stranden, dä hän kom åter från sjön. De skulle
aldrig mera om vinteraftnarna se honom sitta och
binda nät vid spiseln.

Hvar skola vi nu taga penningar att köpa
bröd, sade den äldste ängsligt, och såg frågande
på modren.

Vi skola sälja fisk, sade lilla Anna.
Hvem skall fiska? sade den äldste åter.
Hvem skall talja åt mig båtar? sade Pekka.
Hvem tager tultan i famnen? sade den yngsta.
Men hvar få vi bröd och hvar få vi kläder?

frågade åter den äldste, med gnagande bekymmer
för den mörka framtiden.
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Yi få intet att äta, sade den andra hiekan.
Yi få svälta, sade den äldste.
Modren satt tröstlös och gråtande vid sängen.

Hennes hjerta sönderslets af barnens frågor. Hon
utbrast klagande:

Yi få svälta jag förmår ej arbeta för alla.
Hvar få vi bröd, vi alla? Hvem sörjer numera
för oss?

Och hon täckte ansigtet med sinä händer och
gret högt.

Men dä kom den minsta fram tili henne, drog
hennes händer bort, med hvilka hon skylde sitt
ansigte, och sade med en allvarlig blick ur sinä
stora, blå ögon:

Gud sörjer för!
Säg om det, kära barn, sade modren, och lyf-

tade den lilla i famnen.
Gud sörjer för! upprepade barnet och nickade

bestämdt med hufvudet.
Gud sörjer för oss! upprepade modren. Och

Gud välsigne dig, barn, att du sade mig det. Jag
bar väl sjelf lärt dig säga så, men aldrig har jag
förstått det förr än nu. Gud sörjer för oss, kära
barn. Lill-Ulla säger det och det är säkert. Yi
skola icke klaga; Gud sörjer för oss!

Och modren gret ej mera öfver hvar hon skulle
taga bröd åt barnen. Hon sade blott: Gud sörjer
för oss! och hon arbetade hvad hon kunde och
Gud sörjde för dem.
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Lycksalighetens Ö.

Derute i det vida, vida verldshafvet, långt
borta från alla menskliga boningar, omgifven af
otaliga klippor och skär, byilka för en mensklig
farkost aro nastan omöjliga att passera, ligger Lyck-
salighetens Ö. Knappast har någon dödlig landat
på denna Strand och menniskospråk skulle ej kunna
säga oss de härligheter der finnas, men någon
gång om sommaraftnarna, då hafvet ligger stilla
lugnt och solen sjunker i rosenskyar i vester, då
lunderna grönska och talltrasten slår, då hinner
ibland en fiägt från Lycksalighetens Ö ända hit,
man känner en svag doft af de blommor, som växa
der, man hör såsom en susning af de der sjungande
foglarnas sånger, man får såsom en aning om det
lyckliga landet och hjertat slår af längtan att komma
dit. Men, det är icke lätt att komma dit!

Det var en gång trenne systrar, Hilda, Rosa
och Armida, hvilka hade hört talas om Lycksalig-
hetens Ö och beslutat att uppsöka den.

Deras far hade en mycket god karta öfver
alla verldens delar. Den fingo de tili låns och nu

sökte de tre flickorna i tre dagar och litet på den
fjerde, för att på kartan linna ön men omöjligt,
Den fans hvarken i Atlantiska hafvet eller Stilla
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hafvet i Norra eller Södra Ishafvet, och slut-
ligen fingo de sjuka ögon af det myckna sökandet
på kartan, och beslöto att icke söka mer.

Deras far hade också en mycket god kikare.
Den fingo de också tili låns och nu beslöto de att
vandra rundt omkring den stora ö deras föräldrar
bebodde, för att möjligen från dess stränder, med
den skarpa kikarens tillhjelp, kunna upptäcka det
efterlängtade landet. De gingo i tre dagar, de
gingo litet på den fjerde, men de sågo intet annat
än vanliga holmar och stränder, bevuxna med van-
liga björkar och granar och kantade med vanliga
gråstens- eller granitklippor. Alla kommo de öf-
verens om att så skulle Lycksalighetens Ö icke se
ut men huru den egenteligen skulle se ut, det
visste de icke heller. Det få vi se, dä vi finna
den, sade de. De sieto ut sinä skor under det
myckna gåendet och deras fötter voro ömma och
sjuka. De upphörde att söka med kikaren och gålvo
den tillbaka ät sin far.

Det är en dum kikare, sade de, en dålig ki-
kare. Man ser ingenting med den.

Kom hit och se om kikaren är dålig, sade de-
ras fader. Sen Ni den lilla pricken derborta? Hvad
är det för slag?

Det veta vi icke, svarade de. Den är för af-
lägsen.

Se igenom kikaren, uppmanade fadren. Och
när de betraktade den lilla pricken igenom kikaren,
sågo de ett stort och vackert fartyg, som under
fulla segel gick tili hafs. Ja, de sågo tili och med
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den lilla kajutvakten sitta uppe i masttoppen, svän-
gande sin hatt tili farväl åt fädernestranden.

Ha, är kikaren dålig? frågade fadren.
Kanbända icke, svarade flickorna. Men man

kan icke med den se Lycksalighetens Ö.
Den är icke dertill gjord, sade deras far
Hu visste de icke hvad de skulle taga sig tili.

Hilda sade: Jag tänker aldrig mera söka Lycksa-
lighetens Ö. Jag är säker på att der icke är bättre
än här. Bättre pannkakor, än dem Mamma steker,
fär man bestämdt icke der, ocb tjockare grädda
tili kaffet icke heller. Jag är nöjd der jag är ocb
går nu att bedja köks-Marie steka ät oss vofflor
tili qvällen. Adjö med Er, så länge. Sedän Hi
förgäfves sökt, hoppas jag minä vofflor skola smaka
Er bra.

Hilda gick tili köket som hon sagt, för att be-
ställa vofflor, men Rosa ocb Armida stodo bedröf-
vade qvar på stranden. Sjön låg för dem som en
spegel. Erän en utskjutande udde midt öfver hör-
des talltrastens sång, ocb den nedgående solen för-
gylde hela nejden.

Ar det icke vackert här, sade Rosa ocb visade
på den lugna sjön ocb på de grönskande stränderna,
der lockiga björkar med sinä hvita stammar stodo,
speglande sig i vattnet.

Icke så vackert, som der på Lycksalighetens Ö,
sade Armida suckande ocb såg med en drömmande
blick ut åt sjön.

Men måbända kunna vi aldrig komma dit ocb
böra vara nöjda här, sade Rosa.
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I detsamma flög det såsom en suck öfver sko-
garna och sjön, men det var icke en suck, icke
heller en sång, icke heller blomdoft man visste
icke rätt hvad det var.

Hörde du, såg du, kände du det, utropade Ar-
mida hänryckt. Det var en flägt från vårt drömda
land, från Lycksalighetens O.

Jag tror det var aftonvinden, som drog öfver
trädens toppar, sade Rosa sakta.

Ack nej, ack nej, Rosa. Det var en flägt från
den efterlängtade stranden. Jag måste dit, jag måste
dit nu genast. Följ mig, Rosa! Yi Anna nog ön,
blott vi gifva oss ut att söka den.

Och Armida lösgjorde en liten båt
; som låg

bunden vid stranden.
Jag vågar mig ej ut på den Stora sjön med

en så liten farkost. Måhända få vi storm och då
bar den oss ej. Låt oss gå hem, Armida! Jag blir
så ängslig om du far ensam ut på sjön.

Men Armida hörde icke sin systers ord. Hen-
nes själ var uppfyld af föreställningar om det efter-
längtade landet, der alla härligheter skulle möta
henne. Hon hörde ständigt susningen från dess
osedda, aflägsna stränder och hon ville våga allt
för att hinna dem.

Beslutsamt steg hon i den lilla båten och stötte
ut den från land.

Farväl Rosa, ropade hon. Du är dåraktig,
som icke följer med mig. Du vet ej hvad du gar
miste om.

Du betänker ej hvad du här lemnar, utropade
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Rosa och ville locka systern att återvända. Må-
hända hinner du aldrig mera hemstranden.

Men med raska årtag rodde Armida öfver den
lugna sjön och det skummade mot fören af hennes
lilla farkost. En brinnande längtan dref henne
framät. Hon tyekte sig i aftonens stillhet höra
röster, som bädo henne komma tili Lycksalighetens Ö,
och i sin glada tro att hon snart skulle hinna dit,
sjöng hon i jublande toner ut sin glädje.

Hon rodde, hon rodde och slutligen såg hon
blott himmelen öfver sig och hafvet omkring sig.
Solen hade längesedan gått ned, det mörknade allt
mer och mer. En och annan stjerna lyste på him-
lahvalfvet. Det hade ock börjat blåsa och vå-
gorna slogo emot båten, sålunda fördröjande dess
fart. Armida hörde icke mer de fjerran rösterna,
hon kände icke mera någon flägt från Lycksalig-
hetens O.

Om den alls icke finnes, sade hon tili sig sjelf
med en rysning. Hvart kommer jag då? Huru
finner jag vägen hein?

Yägorna växte, mörkret tilltog och Armida
måste ro så mycket hon förmådde, för att halla bå-
ten på vågorna. De slogo likväl öfver henne och
slutligen lemnade hon båten att drifva för vinden.
Hon kastade sig uttröttad, frusen och våt på bott-
net af båten, der hon låg grätande, bedjande Gud
om hjelp.

Sedän hon så uti den lilla farkosten drifvit om-
kring några timmar, kände hon att den stötte emot
Strand.
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Måhända är jag likväl nu på Lycksalighetens Ö,
tänkte Armida med återlifvadt hopp ooh reste sig,
för att gå i land. Det var så mörkt att hon icke
kunde se, men hon var glad att landa, om det ock
värit vid hvilken Strand som helst.

Hon drog båten upp emot land och nu tref-
vade hon sig i mörkret uppför en brant backe.
Snart såg hon på en höjd ett ljus lysa. Hon skyn-
dade dit och fann det vara en grotta. Hon tittade
in och bländades af det starka ljuset derinne. Hon
täckte sinä ögon derför och trodde nastan att hon
drömde, men hörde slutligen en klar röst, som
frågade:

Hvem är du, och hvad söker du?
Jag söker Lycksalighetens Ö. Har jag tun-

nit den?
Hon öppnade sinä ögon och såg nu att grot-

tan icke upplystes af något annat ljus, än det sken,
som spreds af en hög, himmelsk gestalt, som befann
sig i grottan.

Du söker Lycksalighetens Ö? Tror du att nå-
gon sådan finnes?

Det tror jag, svarade Armida.
Och du tror att du funnit den? Är du då ett

godt barn?
Armida slog ned ögonen. Hon visste icke hvad

hon skulle svara.
Är du alltid en lydig dotter ? frågade den him-

melska strängt.
Armida svarade icke. Hon påminte sig att
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hennes föräldrar förbjudit sinä barn att utan tili
stånd ro ut på sjön.

Är du icke lörsumlig mot dina lärare?
Armida svarade åter icke. Hon hade i en

veckas tid tänkt så mycket på Lycksalighetens Ö,
att hon alldeles försummat sinä lexor.

Beder du med andakt dina böner?
Armida förblef stum. Hon tänkte på huru

säilän hennes tankar voro med, då hon läste sin
morgon- och aftonbön.

Jag ser af din tystnad, att du sökt Lycksa-
lighetens Ö, utan att uppfylla de nödvändigaste vil-
kor, som mäste fyllas, för att finna den. Yänd
åter, dåraktiga barn, och mins hvad du här på
Sanningens Ö får höra af mig, Sanningens Gudinna!
Blif ett godt barn, lyd dina föräldrar, gör dina lä-
rare glädje, var god emot alla, bed dina böner med
andakt och du skall finna Lycksalighetens Ö all-
deles i ditt grannskap, utan att söka den öfver de
vida hafven.

Armida vågade icke motsäga den höga Gudin-
nan. Hon trodde henne ock, ty huru skulle man

Väl få höra annat än sanning på Sanningens Ö.
Tyet gick hon ur grottan, fann sm båt vid

stranden, sköt den ut på det nu åter lugna xattnet,
samt rodde åt det håll hon trodde hemmet låg.
Hon fann det också ganska snart och möttes der
af sinä bekymrade föräldrar, hvilka oroligt väntat
hennes återkomst.

Om aftonen, då systrarna gingo tili sitt lilla
rum, hviskade Rosa åt Armida:
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Fann du Lycksalighetens Ö?
Nej, Rosa, men jag fann Sanningens Ö. Der

fick jag veta vägen.
Tager du mig med? frågade Rosa. Jag har

betänkt mig och vågar nog följa dig.
Ja, vi skola yandra tillsammans, svarade Ar-

mida, och de omfamnade hvarandra.
Och Hilda stod i köket och stekte vofflor.

5



66

Det blir väl bättre.

I ett vackert hus, vid en stor gata i en stor
stad bodde en gammal fru. Hos henne bodde en
liten flicka, som hette Sigrid. Den gamla frnn hade
en stor våning med många rum, hon hade mycket
penningar; alla sade att det var en rik gumma.
Men jag tycker att hon borde kallats en fattig
gumma, ty fattig var hon hon var fattig på
kärlek. Hennes hjerta hade, i lifvets många pröf-
ningar, pröfvats så mycket, att det blifvit känslo-
löst och nu kunde det handteras huru som helst,
kastas hvart sora helst, gumman kände ieke af det.
Och det tyckte hon att var förträffligt. Hon lefde
nu sinä dagar så obekymrad, intet rörde henne.
Så länge hennes penningar räckte, och det var
ingen fara med att de skulle taga slut, så länge
kände hon inga sorger. Men hon märkte icke,
gumman stackare, att när hon icke kände några
sorger, så kunde hon icke heller känna någon glädje.
Det är lyckligare att kunna gråta med dem som
gråta, ty då kan man ock le med dem som le.
Kan man icke det ena, så kan man icke heller
det andra och då får man ledsamt.

Och den gamla frun hade mycket ledsamt,
ehuru hon icke sjelf märkte det. Hon tyckte allt
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var så som det borde vara, då inga sorger tryckte
henne, då hennes gamla Marie höll hennes rum i
den bästa ordning, då steken var mör och theet
cm qvällarna lagom starkt, icke för starkt, så det
förtog sömnen för henne.

Sigrid var icke hennes eget barn. Hade hon
så värit, så hade väl den gamla fruns hjerta icke
blifvit så förtorkadt som det vär. Men Sigrid var
en liten fader- och moderlös flicka, som af den
gamla frun tagits om händer för att uppfostras.
Den saken gick så tili, att Sigrid sattes i en skola,
der hon fick lära läsa, sy, skrifva, rita och allt
annat som små flickor bruka lära sig i skolan.
Dessutom tillhölls hon af frun att kalla henne Xante,
att väl läsa öfver sinä lexor, att gå rak i ryggen
och utåt med fötterna, att icke knyppla på för-
klädsbandet då någon tilltalade henne, att akta
sinä skoplagg för väta och att alltid äta kanten
med, då hon fick smörgås. Denna uppfostran var
bra nog, och den gamla frun tyckte att det var
den bästa och den enda, som Sigrid behöfde.

Men ingen kan tanka sig huru ledsamt Sigrid
hade, då hon läst sinä lexor. Hvad skulle hon då
taga sig tili? Hon hade inga dockor; den gamla
frun kunde ej tåla dockor och derföre skulle Sigrid
icke hafva några sådana. Hon kunde icke samtala
med den gamla frun, ty då Sigrid någongång bör-
jade att språka med henne, svarade hon alltid:
Barn skola icke lära sig käbbla! Och då fick Si-
grid tiga stilla. Icke var den gamla Tanten elak
med henne, det kunde hon icke säga, men Sigrids



68

lilla hjerta kände så mycket, och den gamla fruns
hjerta kände ingenting nog vet man kuru det
skulle gå ihop.

Om aftnarna, då det var mörkt ute och Marie
tändt lampan i hvardagsrummet, då visste icke Si-
grid hvad hon skulle företaga sig. Hon kunde icke
sitta vid fönstret och betrakta de förbigående, ty
Marie fälde ned rullgardinerna genast som hon
tändt lampan. Hon kunde icke se uti albumet på
bordet, ty då sade den gamla frun: Barn skola icke
röra vid allt. Hon kunde icke kasta med bollen,
som hon fått af en skolkamrat, ty då sade den
gamla frun: Barn skola icke kasta ut fönstren för
gammalt folk. Hon kunde icke gå öfver golfvet,
ty då sade den gamla frun: Barn skola gå raka i
ryggen, och Sigrid blef aldrig rak nog, ehuru hon
höll sig så rak, att hon tyckte soin om hon skulle
sväljt ett alnmått. Sigrid tog vanligen en liten
pali, som stod under softan. Den stälde hon åt
sig i kakelugnsvrån, satte sig derpå med ryggen åt
den varma kakelugnen och tog sig tili att betrakta
sin Tante, som satt i en stor länstol vid bordet,
midt framför lampan, stickande på sin strumpa med
de blåa glasögonen på den hvassa näsan. Den lilla
flickan tyckte alltid att den gamla frun såg så stygg
ut, der hon satt. Icke var det den hvassa näsan
som gaf henne det stygga utseendet, icke heller de
blåa glasögonen, men det var det förtorkade hjer-
tat, som sken igenom och gjorde att Sigrid tyckte
hon såg så stygg ut. Men ibland då Tanten lyf-
tade af lampskärmen för att bättre kunna se att taga
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upp en nedfallen maska, då föll lampskenet skarpt
på Sigrid der hon satt i vrån. Om Tanten då rå-
kade titta upp och såg Sigrid betrakta henne, då
sade hon åter: Barn skola icke gapa på gammalt
folk. Då stego tårarna Sigrid i ögonen och hon
var närä att gräta, men hennes ögon folio på det
Stora myrtenträdet, soin stod på en pali vid ena

fönstret, på kanariefogeln, som i buren sof med
hufvudet under vingen, på det gamla pianot, som såg
så trefligt ut vid ena väggen, och på en stor vacker
pappersbyggnad, Sigrids enda leksak, som stod på
en hörnhylla, och alla dessa tycktes tillhviska henne:
Tålamod, det blir nog bättre! Det blir nog bättre,
det sade de sä tydligt i Sigrids ora, att hon åter
repade mod och tänkte: det blir nog bättre! Det
blir nog bättre, blott jag växer och blir stor. Då
skall jag blifva guvernant. Jag skall vara så be-
skedlig med de små barnen, och de skola få gä
krokiga i ryggen och inåt med fötterna, så att de
skola hafva rigtigt roligt.

Såiunda gingo hera år. Alit var den gamla
Iruns hjerta lika torrt och känslolöst, hon drack ej
ens brunn för att det skulle uppmjukas, hon tyckte
det var bra som det var. Sigrid satt i sin vrä
om afrnarna och alltid då det blef henne för svårt,
tillhviskade henne någon af hennes vänner, pianot,
kanariefogeln, myrtenträdet eller pappersslottet: Det
blir nog bättre! Och. så gick det åter. en stund för
henne, i det glada hoppet att det skulle blifva
bättre.

En dag, då Sigrid kom från skolan, satt den
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gamla frun vid fönstret, läsande ett bref. Sigrid
gick på tå för att icke störa henne, ty skulle hon
gått med vanliga steg, så skulle den gamla frun
helt visst hafva sagt: Barn skola icke klampsa på
så der, då gammalt folk laser bref.

Då den gamla frun slutat läsa, vek lion ihop
brefvet, ringde in Marie och sade tili henne: Gör
eld uti blåa gästrummet och damma garderoben
och byrån der. Jag får främmande.

Sigrid hörde denna befallning och blef mycket
nyfiken, hvem det kunde vara, som skulle komina
tili dem, raen hon vågade icke fräga.

Ora en stund sade den gamla frun: Då det
kommer främmande skola barn halla sig raka och
gå utåt med fötterna. Jag får främmande i afton.
Fröken Alida Ljungfeldt kommer hit tili staden för
att roa sig, och som hennes mor är en aflägsen
slägting tili mig, så kommer hon att bo hos mig.

Sigrid svarade intet, men tänkte att det lät
så underligt att höra den gamla Tanten säga, att
den främmande fröken skulle tili staden för att
roa sig, och skulle bo hos den gamla frun. Sigrid
tyckte att det ej alls ville passa ihop.

Då aftonen kom, rullgardinerna nedfälts och
lampan tändts, sändes Marie med en droschka tili
bangården att möta den främmande, som skrifvit
att hon skulle korama med aftontåget. Sigrid satt
i vrån, i spänd väntan och med ett fast beslut att
hela aftonen gå så rak i ryggen och så utåt med
fötterna att hon skulle siippa någon anmärkning.
'Slutligen ringde det på tamburklockan. Den gamla
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frun gick sjelf att öppna dörren och Sigrid smog
sig sakta bakom, ty hon var förskräckligt nyfiken
att se den främmande fröken. Men hon hann ej
se vidare än ett blått flor ooh en liten handske,
innan Tanten märkte att hon smugit sig efter ooh
skrämde henne tillbaka tili sin vrå med ett barskt:
Barn skola icke tränga sig.

En glad ooh liflig röst, lika glad sora kanarie-
fogelns, men mycket mera mild ooh ljuf, helsade
Tante i tamburen, ooh snart inträclde den främmande
vid Tantens arm.

Hon var en ung, smärt fiicka, med ett inner-
ligt täckt ansigte, som af den friska luften fått en
liflig färg. Hennes stora, mörkblåa ögon strålade,
det ljusbruna håret var uppstruket och låg i lockar
i nacken, leranande den hvita pannan fri. Hon
var iklädd en svart, åtsittande resklädning med
blått skärp och blå bröstrosect och ett blått band
i håret.

Hon satte sig i softan vid den gamla fruns
sida och pratade så lifligt och gladt. Hon klap-
pade så vänligt om den gamla frun, hade en sådan
mängd af helsningar från gamla bekanta, mest dock
från sin egen, älskade mor, sade hon.

Och du är din mor lifslefvande. Så såg jag
henne för trettio år sedän, inföll Tanten.

Man säger att jag liknar Mamma, sade fröken
Ahda. Det skryter jag alltid af. sade hon och
smålog, så hennes små hvita tänder lyste einehän
de purpurröda läpparna, ty de säga att jag ock
bar Mammas lynne och det har alltid värit godt.
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Men se, Xante har piano det var roligt!
Och i ett hopp var hon vid pianot, slog upp locket
på det gamla instrumentet och gjorde några löp-
ningar, så nrantra och lifvande, att Sigrids hjerta
spratt tili af fröjd.

Men se, hvad har Xante här för en liten flicka?
utropade Alida, i det hon varseblef Sigrid på pallen
i vrån.

Kom fram och helsa, Sigrid, sade den gamla
Xanten, barn skola alltid helsa på främmande!

Sigrid kom fram och neg, och fröken Alida
böjde sig ned emot henue. Men Xanten gick i
detsamma ut att tillsäga om theet, och då visste
Sigrid ej huru det kom sig, hon slog med ens ar-
marna om Fröken Alidas hals och tryckte en kyss
på hennes rosenmun. Hon hade aldrig sett något
så förtjusande som Fröken Alida och hon måste
kyssa henne, tyckte hon. Hon ångrade likväl i
detsamma sin djerfhet, men Alida såg med sin blida
blick på henne och sade: Du är en liten hjertlig
flicka, vi skola blifva goda vänner. Då Xanten
återkom fick Fröken Alida närmare besked om,
hvem Sigrid var.

Det är ju roligt för Xante, som är ensam, att
hafva någon att prata med och någon som lifvar
huset, sade Alida.

Hm! sade den gamla frun. Sigrid är mera
tyst af sig.

Yi skola väl sätta lif i henne, sade Alida
skrattande och svängde om med Sigrid på golfvet.

Yid thebordet bjöd Alida Sigrid en plats invid
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sin sida, och i det hon halfverade sin stora peppar-
kaka med henne, frågade hon förtroligt:

Nå, burn många dockor har du, och hvad
beta de ?

Jag har icke någon docka, svarade Sigrid sakta.
Icke någon docka! Då få vi ju lof att i mor-

gon börja på med att göra en åt dig. Tänk nu
efter i qväll hurudan klädning du vill att den skall
få en aftonklädning med långt släp eller en
promenadklädning med garnering.

Sigrid trodde icke sinä öron och nu tyckte
hon att hennes fordna vänner, pianot, kanariefogeln,
och alla de andra med ljudelig röst tillropade henne:
Det blir bättre, det blir bättre!

I morgon skola vi ut att åka, Xante, pratade
Alida, så jag får se staden och i morgon afton,
skola yi på theatern. Men åkningen få vi upp-
skjuta tili emot middagen, så Sigrid får vara med
om den, då hon kommer från skolan. Min lilla
Xante, jag ämnar roa mig af hjertans grund och
Xante får vara med om allt, ty förkläde måste jag

ju hafva. Xante skall blifva tjugu år yngre denna
vinter.

Sigrid tyckte att den gamla frun redan såg
tio år yngre ut. Hvad skulle hon icke blifva, om
Alida dröjde hela vintern.

Sedän theet var drucket, spelade Alida på
pianot, berättade om sin resa, gjorde upp planer
för Veckans nöjen och innan raan visste ordet af
var det sängdags.

I morgon börja vi med dockan, sade Alida
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leende och kastade en slängkyss åt Sigrid, i det
hon af Taaten fördes tili sitt sofrum.

Sigrid stod ensam i hyardagsrummet och skulle
gå att lägga sig, men hon måste först med ut-
bredda artnar snurra om några hvarf på golfvet,
ty hon var så obeskrifligt glad. Det blir bättre,
det blir bättre! Ijöd det tili benne från alla hörn
af rummet.

Dagen derpä, då Sigrid hemkom från skolan,
fick hon verkligen vara med om åkningen, såsom
Ahda lofvat. Det yar något härligt att åka ut
från staden och utåt landet, der vackra yillor prydde
yägkanterna och det bläa hafyet syntes långt borta.
Och under hela tiden satt Ahda som ett yärmande
solsken i vagnen och pratade och skrattade och
gjorde de roligaste anmärkningar, så tili och med
den gamla Tanten måste skratta med, gång på gång.

Du är rolig, du, sade Tanten. Då jag yar

ung, så yar jag också glad och yr som du nu, men
det är längesedan.

Det är yisst tusende år sedän, tänkte Sigrid.
Om aftonen skulle Tanten och Alida på thea-

tern. Sigrid blef hemma, men Alida sade henne
att hon måste stadna hemma blott för att man ej
kunnat få köpa tiera inträdeskort. Nasta gång
skulle hon med, det yar afgjordt.

Snälla Marie, låt nu Sigrid komma med dig
Ut i köket och hjelpa dig med diskarna! Det skall
visst vara roligt för henne, sade Fröken Alida åt
Marie, under det den senare hjelpte på henne
kappan.
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Eftersom Fröken vill, så skall jag väl försöka,
blott hon icke slår sönder något.

Åh, Sigrid är nog aktsara, sade Alida, i det
hon klappade Sigrid på kinden. Skulle någon olycka
hända med porslinet; så kuuna vi ju få annat igen.

Och den gamla Tanten och den glada Alida
foro tili theatern och Sigrid fick verkligen komma
med Marie i köket och hjelpte henne der så nätt
med karien att Marie, helt kelaten, sade:

Kors, Sigrid kan ju vara behändig, när hon
vill! När hon får, skulle Marie bort säga, men hon
sade blott; när hon vill.

Följande afton satt Alida hemma hos Tanten.
Sigrid tog sin vanliga plats i kakelugnsvrån, men
Alida hade knappast satt sig tilkatta vid lampan
med sin docksömnad, ty med den hade hon redan
börjat, innan hon lyftade på hufvudet och såg
leende på Sigrid.

Hvad nu, sade hon, skall du sitta der i vrån,
lilla Cendrillon? Koin hit tili lampan, käraste flicka
lilla, der är för ängsligt och mörkt för dig.

Brukar du sitta der på pallen i vrån? frägade
hon af Sigrid, då denna kom fram tili bordet.

Sigrid har tagit sig den platsen, sade den
gamla frun, och såg just som litet förlägen ut.

Nu talade Alida sakta med Tanten i några
minuter, men deraf kunde Sigrid icke höra annat,
än att Tanten med litet förundrad ton sade: Tror
du det? Och efter ännu längre sakta samtal, sade
hon; Gerna för mig.

Sigrid fick nu plats vid bordet och fick hjelpa
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tili att sy kläder åt dockan. Dä hon snttit länge
stilla, sade Alida: Hu får väl Sigrid gä i köket
att hjelpa Marie, eller kuru, Tante lilla?

Och Tanten sade aldrig nej åt Alida. Jag
tror mest, att ingen menniska kunde säga nej åt
henne.

Sä gingo nu de nya dagarna, nya af fröjd ooh
solsken för Sigrid. Alida var visst mycket borta,
men innan hon gick, stälde hon alltid så tili att
Sigrid hade någon liten, treflig sysselsättning.

Och huru den gamla frun blef förändrad under
denna vinter! Huru hon blef såsom Yärmd af det
klara solsken, som med Alida smugit sig i de förr
så dystra rummen. Hon var icke alls mera så
noggrann om rak rygg och utåt vända fötter, hon.
hade så mycket annat att tanka på. An skulle
hon på theatern med Alida, än på en soupe, än på
en promenad. Iblaud skulle Alida hafva främ-
mande, några unga damer och herrar, och då dan-
sades det, och sjöngs och spelades ända in på halfva
natten, och när den gamla Tanten ville sända Si-
grid tili sängs, bad Alida alltid att hon ännu skulle-
en liten stund få sitta och se på de främmande,
då det gjorde henne så mycket nöje. Och slut-
ligen, då den lilla flickans ögon folio ihop af trött-
het, så lemnade Alida sin kavaljer midt i dansen
och bar henne tili sängs och gaf sig så god ro
att läsa en liten aftonbön med henne, ehuru dans-
musiken hördes från salongen. Ja, Tanten hade
blifvit som en annan menniska, och visst var Alida
en sådan som helt och hållet kunde förändra en,
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menniska tili hvad just lion ville hafva henne. Si-
grid tyckte att Alida kunde trolla ooh att hon för-
trollat några af de unga, dansande herrarne, det
hörde Sigrid Marie kerättä för en väninna, men
huru det tillgått, det visste icke Sigrid, ty Marie
gjorde ej närmare besked för den saken.

Ear våren kom, hade Alida trollat så väl, att
Tanten, ifrån att vara en butter, sjelfvisk gamma!
fru, blifvit en vänlig och godlynt gumma, som
tillät Sigrid både att hoppa och dansa, skratta och
gråta.

Sigrid berättade en dag, i största tysthet, för
Alida om alla sinä fordna, bedröfliga dagar. Hon
berättade huru hon alltid sökte trösta sig med att
det akulle väl blifva bättre.

Ea; det blef ju bättre, sade Alida, i glad för-
tjusning och lyftade Sigrid någon half aln i höj-
den. Ser du, det blef bättre. Icke bar du ju nu-
mera så ledsamt?

Ack nej! ack nej! Men huru blir det, då du
reser?

Då det nu engång är bättre, så förblir det
bättre. Dessutom kommer jag åter i höst.

Kommer du, älskade Alida, kommer du? ut-
ropade Sigrid, nastan vild af glädje.

Ja, jag kommer. Icke dock hit tili Tante,
men dock hit tili staden.

Hvar skall du då bo, om icke här?
Det får du se, sade Alida skrattande, i det

hon rodnade ända tili hårfästet.
Men se, hvilken vacker, blank guldring du har,



sade Sigrid. Den hade du icke, då du kom hit.
Hvar bar du köpt den?

Jag bar köpt den rätt dyrt. Jag bar gifvit
mig sjelf för den, sade Alida allvarsamt. Ser du,
Sigrid lilla, då jag i böst återkommer, är jag fru
ocb bar ett eget hem och Herr Yiktor, som du
sett här ofta, hän blir min man och du får bvar
lofdag belsa på hos oss. Och om du är snäll och
vänlig mot Xante och sköter bra om henne på
hennes gamla dagar, så får du blifva min foster-
dotter, om Xante dör före oss. Så bar Xante och
jag funderat ut sakea.

Du goda, du goda, hviskade Sigrid under tå-
rar. Jag vill vara så vänlig, så vänlig mot Xante,
att du aldrig kan tro det. Jag har ju sett att hon
ock har hjerta, ehuru jag aldrig trodde det innan
du kom.

Och Sigrid höll sitt ord och var så vänlig mot
den gamla Xanten, som å sin sida åter var vänlig
emot henne. De blefvo rigtigt goda vänner, och
då den gamla frun dog, välsignade hon Sigrid för
den glädje och trefnad Sigrid beredt sin gamla
Xante på hennes ålderdom och Sigrid begret af
hjertat den goda vän hon förlorat.

Och så blef Sigrid Ahdas fosterbarn i Ahdas
lyckliga hem.
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Ett lustparti.

I en röd och treflig stuga,
I hvars dörr man måste buga,
Der bo far och mor så salit.
Barn en glädtig hop de hafva,
Några af dem redan stafva,
Äldste gossen laser snällt.

Alit är nätt och snyggt derinne,
Bordet blankt och hvitt hvart linne,
Mor är noggrann med de små.
Far hvar morgon vitjar näten,
Mor, så varm, ta'r tusen fjäten
Att få sysslorna att gå.

Just hon skurat alla ställen,
Vili ha’ blankt tili helgdagsqvällen,
Doften känns af nyssbakt bröd.
Far hau samlar spön och krokar,
Efter naask i lådan snokar,
Yill ha’ fisk i öfverflöd.

Anders skall med Far att meta.
„Nu är brådtom, skall du veta,
Ingen fisk och helgen på!“
Far syns än i dörren stanna:
„Mor, tag du din kaffepanna,
Kom tili strand med alla små!“
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Yid det ord blef ljud i skällan!
Mor hon rigtigt kom i fällan,
Fick i laget ej sitt ord.
Alla skola ned tili stranden!
Brådtom, som i skördeanden.
Större glädje ej blef spord.

Hvar och en får något bära.
Anders sker dock största ära,
Kaffepannan den blef hans.
Mor gick främst med korg på armen,
Efter Far, med hela svarmen,
Bättre lustparti ej fans!

Nu inunder björk och ekar
Barnen börja sinä lekar,
Mor i skrefvan gör upp eld.
Far och Anders gå att meta,
Mor får litet sig förtreta
Att få pannan rigtigt stäld.

Skog och äng i solljus glimmar,
Anden nti viken simmar,
Som en spegel ligger sjön.
Far naturens skönhet prisar,
Anders’ tanke vägen visar
Upp tili Gud i stilla bön.

Mor hon dukar skål och koppar,
Skaran glad tili stället hoppar,
Sätter sig orakring i ring.



Yid hvar kopp en nyssfstekt kringla
Ses så rund och gullgul ringla,
Me n vid Mors syns ingenting!

„Hvar kan väl Mors kringla vara?"
„Eära barn, man måste spara,

Degen räcker icke tili!"
Tio händer genast sträckas
Och fem halfva kringlor räckas,
Mor får mera än hon vill.

„Jag är mätt. Jag vill blott dricka,
Tack min gosse! Tack min flicka!
Det är gerna undt åt Er“.
Men då alla ledsna blifva,
Tar ock Mor en liten skifva.
Barnaskaran åter ler.

~Tack bar Mor för kaffet rara!
Jag skall ock min kringla spara,
Liilan mumsar den i qyäll.
Med vår lott j?g ej vill skryta,
Tror dock Mor jag ville byta
Med en kung, om huru sali?"

Snart tili nedgång solen lutar,
Lustparti och fiske slutar,
Alit i korgen packas ned.
Bädden trötta barnen bjuder,
Men tili sist i qvällen ljuder
Aftonpsalmen, så är sed.

81
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Wilhelms Dagbok.

En vill jag mig en dagbok skrifva,
Det skall ett rigtigt nöje blifva,
Att skrifva upp för hvarje qväll
Hur’ jag om dagen värit snäll.

1 dag jag värit rigtigt lat.
1 dag så var jag en krabat.
I dag jag kunde ej min lexa.
I dag så måste Mamma käxa.
I dag så var jag rigtigt dum.
I dag jag blef i lexan stum.
I dag så var jag åter arg.
I dag jag slukat som en varg.
/ dag jag gjorde mycket illa.
I dag jag kom att på mig spilla.
I dag jag litet luggis fätt.
I dag mig Pappa ris bar spått.
I dag jag Lisas fiäta drog.
I dag jag bror i luggen tog.
I dag jag näsan slog i backen.
I dag så gick från stöfveln klacken.



I dag fick nya byxen hål.
I dag jag glömde svamp och tvål.

Jag mer ej dagbok skrifva viii!
Jag vet ej hur det kommer tili,
Men hvarje dag det „någotu sker ...
Jag viii derför ej skrifva mer!

83
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Charader.

N:o 1.

Mitt forsia fins i bvarje hus,
Ett bobag är.
Mitt andra yttras utau krus;
Det aldrig klär!
Mitt tredje plär domarn åt missdädarn skrifva
Och verlden är snabb att mitt tredje gifva,
Dock finnes en annan, en bögre Eätt,
Som kanske mitt tredje ej skrifver under,
Ty den ser mångt, som ej menniskor sett,
Ocb inför den gäller ej menniskofunder.
Mitt hela,

det fins nog i bvarje Imut,
Yisst fins det på guld, men mest uppå lycka.
Och blef pä bvar sort af mitt hela slut,
Sä skulle bvar men’ska en Gudom sig tycka.

N:o 2.

En liten flicka en smörgås vill ha.
Hon ämnar den ock, utan vidare, ta’.
Men bennes Mamma vill Hiekan lära,
Att man skall allting vaekert begära,
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Och säger: ~Om Da ej mitt första kan,
Så blir Du ock utan din smörgås, minsann!“
Mitt andra och tredje sker icke sä farligt
Om ej man sig kömmit tili embonpoint.
Men är detta händelsen, skyude man varligt,
Ty eljest man straffas nog hårdt för sitt fläng.
Mitt tredje det höres också rätt bra
Då Hiekan gladt sjunger: Tra-la la la la!

Mitt hela bar mången rätt lätt att lära.
Lätt lär7s det af den, som i glans och i ära
Snart glömmer att det också kommer en dag,
Då döden mitt hela skall: „Marsch, här är jag!“

N:o 3.

De smä-foglars hjertan, de frukta och bäfva,
Då högt uti rymden mitt första ses sväfva.
De känna dess hvassa, blodgiriga klo
Och skynda med brådska hyar en tili sitt bo.
Mitt andra nog ock, som mitt första, har vingar,
Men högt uti rymden det icke sig svingar
Ett litet ett ting och förutan allt krus
Det gör dock stor skada i menniskors hus.

Att undslippa lotten mitt hela att blifva
De fagraste löften hvar ungdom yill gifya,
Men mannen med lian är endaste man,
Som ungdomen derifrån frälsa kan.
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Nro 4,

Med mitt första i sin hand
Sitter flitigt liten flicka;
Men visst händer det ibland
Att hon börjar smått att nicka,
Ocb mitt hela börjar då
Att hos henne insteg få.

Men hon hastigt ändrar sig.
„Främmand' kommer!" hör hon ropas,
Nu det gäller vara vig!
Uti blinken fejas, sopas;
Utaf bråk ocb af besvär
Hon mitt tredje redan är.

„Kära barn, mitt andra fort!“
Eopar Mamma,
Ocb med samma
Mamma niger immerfort.

Nro 5.

Mitt första far i rymden kring,
Är dunster blott ocb ingenting.
Mitt andra tili drickstunnan hör
Ocb rigtigt stadigt sitta bör.
Mitt hela invid bimlens rand
Båd’ blixt ocb dunder båda kan.
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Tjensten i påsen.

Det var en gång ett land, rysligt långt borta
härifrån. Det var bakom hundra haf ooh hundra
sjöar och så åter hundra haf ooh hundra sjöar
och så å rad tre gånger. Du tror kanske att det
ej alls var på vår jord engång, men på jorden
var det.

I det landet långt borta bodde en kung. Hän
var så god, så god att alla tyckte, att hän var
god och det händer just icke ofta; ty alltid bru-
kar man kunna säga ett ondt ord om hvar man,
men om honom kunde intet sägas, om icke att hän
var för god. Det kan ock vara ett fel, i brist
på andra.

Den gode kungen sörjde omsorgsfullt för att
hvarje hans undersåte hade en god tjenst och med
den en dugtig lön. Hän satt hela dagen på sin
tron och hade en hei hög af tjenster bredvid sig.
När nu någon blott kom, som bad om en tjenst,
så tog hän genast från högen och stoppade i den
bedjande undersåtens påse; ty en sådan skulle hvar
och en tjenstsökande hafva med sig, för att sedän
deri kunna bortföra den bekomna tjensten.

Hu hände sig en gång, såsom det hände sig
dageligen, att en undersåte inträdde och i ganska
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pockande ton anhöll om en tjenst. Den gode kun-
gen ville icke att hans undersåtar i ödmjuka orda-
lag skulle bedja, eller bocka sig djupt för att få,
hvad ban ansåg vara sin skyldighet att gifva dem.

„Jag skulle hafva en sade mannen, ~jag
kan ju ej eljest lefva. Men dugtig skall den vara,
eljest lönar det sig ej att ens bära den härifrån“.

„Rätt så, min son“, sade kungen. ~Här öfverst
i högen ligger en försvarlig en, den skall du få“.

Mannen öppnade ifrigt sin påse, men den
tycktes vara för liten för den stora tjensten. Kun-
gen hjelpte honom, och af alla krafter försökte de
båda att stoppa in den ofantliga tjensten i den
lilla påsen men det ville ej gå. De packade
och packade och skrynklade ihop den hvad de
kunde, och slutligen lyekades de få in den i pä-
sen och bandet hårdt knutet om mynningen. Ty
det var en lag att påsen skulle vara väl till-
knuten den kunde eljest lätt blifva bortröfvad

och det gick visst lätt att få en tjenst, men
det gick ej lika lätt att få en annan i stället, om
man förlorade den första.

„Kog var den påsen bra liten“, sade kungen och
pustade, „men det lyekades dock tili slut!“ Och
så skakade hän hand med sin undersåte, i sin
glädje öfver att de lyckats i sinä gemensamma be-
mödanden.

Undersåten var glad som en spelman öfver
att hafva fått sig en så dugtig tjenst och kastade
påsen pä ryggen.

Kungen tryekte med pekfingret på den stinna
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påsen, som icke gaf efter en smula, ty den var
fyld som en stigande luftballong. „Måtte påsen
hållau

, sade kungen, litet bekymrad. ~Det vore illa
om den skulle spricka“.

Nu var lagen egentligen den att hvars och
ens tjenst skulle vara afpassad efter den påse ban
medhemtade, men kungen tyckte det var besvärligt
att väljä och passa och var dessutom så god att
då någon sade att hän behöfde en dugtig tjenst,
så fick hän, om den sedän passade i hans påse
eller ej.

Dagen derpå satt kungen åter på sin tron.
Då inträdde samme man som föregående dag.

„Hvad nu?“ frågade kungen. „Hvad vill du?“
„Påsen sprack“, sade mannen.
„Tyst!“ sade kungen och lade pekfingret på läp-

parne. „Såg någon det?“
„Nej, ingen såg det“.
„Bra“, sade kungen. „Det går ej an att man

får veta, att tjensten var för stor för påsen. Påsen
måste lappas. Sådant har händt förr. Gå blott
tili min hemlige Hof-Pås-lappare! Hän bor på
Skenvärdighetsgatan. Hän är van vid sådant och
gör det hastigt och lustigt“.

Mannen gick, som kungen bad.
„Här behöfves en stor lapp“, sade Hof-Pås-lap-

paren. „Det är märkvärdigt att Herrarne alls kun-
nat få en så stor tjenst in i en så liten påse. Nog
var det nastan att förutse, att påsen skulle spricka“.

„Prata nu blott icke, utan läppä!“ bad mannen,
som var ifrig att komma i väg med sin tjenst.
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Hof-Pås-lapparen tog en dugtig lapp och grof
tråd och sydde af alla krafter. Så strök hän öfver
sömmarne med fingerborgen, att de icke skulle
märkas.

„Nu är det färdigt“, sade hän. „Nu borde den
hålla“.

Mannen gick belåten bort ;
men nasta dag kom

hän igen.
„Sprucken?“ frågadeHof-Pås-lapparen, misslynt.
„Sprucken“, svarade mannen och kastade påsen

af förargelse i golfvet, så den fick ännu ett hål.
„Tag ihop med arbetet och läppä än en gång!<£ Sagdt
och gjordt. Hu fick påsen en så stor lapp att den
nastan syntes. Man började tala om att mannens
påse var för liten för hans tjenst och en vakt-
mästare i verken påstod sig hafva hört smällen, då
påsen första gången sprack.

Men det var ej nog härmed. Tredje dagen
kom mannen åter tili Hof-Pås-lapparen.

„Ater igen sprucken?u ropadeHof-Pås-lapparen,
retad.

o
„Ater igenu

, skrek mannen i samma ton.
Hu sattes en lapp, nastan så stor som påsen

i och för sig.
„Spricker den ännu“, sade Hof-Pås-lapparen, „så

kan jag ej mera hjelpa Herra. Då syns att påsen
är för liten tili sin natur“.

Mannen var mycket ledsen på kungen, pä hvil-
ken hän skylde hela felet. Hän kom alls icke att
tanka på, att hän sjelf begärt en dugtig tjenst,
ehuru hän blott hade en liten påse, och att den
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gäran. Sömmarne i lapparne och skarfvarne skaf-
vade honom på ryggen, då hän skulle bära påsen,
och den yar på allt sätt opasslig för honom att
handtera.

Slutligen gick hän i vredesmod tili kungen,
kastade uppretad påsen för hans fötter och sade:
„Tag tillbaka den fördömda tjensten. Jag kan ju
ej sköta om den på något vis; påsen spricker oupp-
hörligt, snart kan den ej mera lappas och söm-
marne skafva mig i ryggen. Det är ju ett full-
komligt arbete att bära den och förefaller mig nu

tili slut, som om jag vore tili för att bära och släpa
på den, i stället för att den borde vara tili för
mitt nöje“.

Men kungen sade: „Det går ingalunda an att
du lemnar den. Man får den ej mera ur påsen
med heder, och det skulle se ut som om jag miss-
tagit mig, då jag satt den i din påse. Du raaste
nu hålla den tili din död“.

Och mannen fick lof att fortfarande bära den
stora tjensten i den lilla påsen. Hän hade dessutom
den förargelsen att höra alla hviska om huru tjen-
sten icke ville rymmas i hans påse, utan var för
stor för den. Lemnade hän tjenstepåsen hemma,
då hän gick ut, så anmärktes det; hade hän den
med, så skrattade man åt missförhållandet mellan
tjenst och påse.

Ledsen, uttröttad, med skafsår på ryggen, fick
hän slutligen dö ifrån både tjenst och påse.

91
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Hvad månen såg.

Det var ett stort, gammaldags hus, med brutet
tak och höga, hvita skorstenspipor ooh vid ena

gafveln af kuset en väderflöjel, der en tupp, en
katt och en jägare voro afbildade. Månen sken
ned öfver den gamla byggnaden och öfver de gamla
ekarna, hvilka i nattvinden susade deromkring. Den
försilfrade den förut tillräckligt vackra bäcken, som
emellan blomsterstränder rann igenom parken. Den
tittade in öfver halfgardinerna genom ett fönster
på gafveln af huset, just den gafveln, der väder-
flöjeln hade sin plats ja, väderflöjeln blef ock
försilfrad om den blott så ville, om den nemligen
ville ställa sig i den rätta dagern. Den hade visst
alltid medvind, ty den krusade aldrig emot, utan
vände kappan efter vinden; men att hafva full med-
vind och dessutorn blifva fullt försilfrad, det händer
icke alltid.

Isu kommo vi att heratta om väderflöjeln, men
egenteligen skulle vi heratta om huru månen tit-
tade in genom fönstret. Den tittade in i ett stort
och trefligt hvardagsrum. Först såg den på kloc-
kan och såg att det felades litet tili midnatt. Så
hittade den en iiten gosse i hans lilla bädd och
smekte så godt och klart den lilla ijuslockiga pilten
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pä kinden. Slutligen såg den en råtta springa öf-
ver golfvet, åtföljd af en liten råttunge. Den såg
en liten tomtegubbe sätta sig på pendeln att gunga
och den tänkte: Här blir kanske stor samling i
natt, jag får lof att se på. Och så satte den sig
att se på och dess fulbnåns-ansigte lyste af belå-
tenhet.

Råttan, som sprang öfver golfvet, åtföljd af
lill-råttan, klef upp på bordet, men dit ville den
lilla icke kanna följa henne. ~Se här, tag mig i
svansen“, pep råttmor. Lill-råttan gjorde som rått-
mor bad och så sluppo de båda upp.

~Pins här något att äta?‘‘ pep lill-råttan och
såg sig snålt omkring.

„Se här, barn, har du en smörgås, den har
Hans somnat ifrån. Bit vackert, så det liknar lill
Hanses tandmärken, eljest sätta de ut fällor för oss“.

Och lill-råttan gnagade så nätt att Hanses
egen mor skulle svurit på att det var Hanses tand-
märken.

„Fins här intet för mig?a tänkte råttmor. Hu
såg hon en mugg med mjölk, som stod halfdrucken
på bordet.

~Det är för mig“, tänkte hon och stälde sig
med framtassarne mot muggen och söp i fulla drag
af den sköna mjölken och strök alltid så omsorgs-
fullt sinä mustascher med tassen, att det icke skulle
droppa på bordet.

Det lyckades hera gånger, men slutligen tog
både hon och muggen öfverbalans och en hvit flod
utgöt sig öfver bordet och i den simmade råttmor
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med fötterna i vädret, och när hon slapp upp, var
hon gräddig på ryggen. Det skulle nog smakat
lill-rättan att slicka mer sen, men dertill var ingen
tid, ty de förskräcktes så mycket af bullret, så rått-
mor andlös hviskade: „Nu vaknar hela huset, det
är bäst att laga sig undan“, och i ett språng voro
de båda nere från bordet och kilade med raka
svansar öfver golfvet tili sitt hål; der först trodde
de sig i säkerhet.

Lille tomtegubben, som satt och gungade på
klockpendeln, skrattade af Ml hals åt råttornas äf-
ventyr och hastiga flykt.

„De dumma kräken tro att lill-Hans vaknar af
så litet. Annat tror jag, som hvar morgon ser
huru Kajsa får ruska om honoma

.

På andra sidan om rummet, midtemot fönstret
der månen satt som åskådare, var ock ett fönster.
Der hängde en nedfäld rullgardin, på hvilken fans
en liten rödmålad stuga, skuggad af ett stort palm-
träd, en ko som gick och betade, en ung flicka,
som med stäfva på armen kom ut från stugan, och
en hund, som gick vid hennes sida.

Ku stodo klockans båda urvisare på tolfvan.
Den lille tomtegubben skyndade upp och satte sig
grensle på visar-skrufven. Det hörde tili hans em-
bete att sitta der och slå takten, då klockan slog.
Den slog nu tolf slag, och då sista dallringen af
tolfte slaget förklingat, blickade hän så muntert

tili rullgardinen vid motsatta fönstret. I en hast
vardt der allt lefvande. Der gick den lilla, nätta
Hiekan med stäfvan på armen framåt vägen. Hon
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ämnade sig mi att mjolka kon. Tomtegubben boc-
kade sig artigt för henne, i det ban aftog sin spet-
siga, grå filtmössa.

„Hur står det tili i natt med lilla mamsell? u

frågade hän, med så ljuf röst lian kunde.
„Jag tackar bra, burn mår farbror sjelf?“ sva-

rade flickan artigt, i det hon neg.
Men hunden blef ledsen, då den märkte tomte-

gubben och började skälla.
Saken var den att tomtegubben tyckte alltför

mycket om den lilla, nätta flickan, ocb hon var
bonom icke obenägen, men derinne i stugan fans
hennes gamla, stygga gudfar, som aldrig ville unna
henne någon glädje ocb icke heller ville låta henne
blifva den bile tomtegubbens fru. De skulle fä för
trångt i klockskåpet, sade hau. Det var ban, som
hade retat den eljest fredlige bunden emot tomte-
gubben och lärt den beskedlige Prisse att skälla, då
tomtegubben visade sig.

Flickan försökte att tysta Prisse, men den ville
ej taga reson.

Hon påminte sig att hon föregående natt i sin
klädningsficka stuckit en pepparkaksbit, bvilken Hans
om aftonen lemnat på fönsterposten. Hon upptog
den nu ocb bjöd den ät Prisse, och då blef Prisse
nöjd ocb slutade att skälla.

Men när klockan nu bade slagit, så var tomte-
gubben ledig från sitt embete. Hän hoppade ned
från urtaflan, klef ned långsmed ena klocklods-keden,
bvilken ban begagnade som stege ocb trippade upp
på bordet, der ban stälde sig att prata med den
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nätta Hiekan. Hon stod med stäfvan i handen och
glömde att hon skulle gå att mjölka kon, alldeles
såsom tjensteflickorna göra, då de, med korgen på
armen, skola gå tili torget, men förglömma sig i
gathörnen, för att prata med någon treflig bekant.

Men ett, tn, tre tittade den gamle gudfadren
ut genom stugudörren. Hän blef alldeles blossande
röd af vrede, då ban såg Hiekan i samspråk med
tomtegubben, och skyndade sig in efter en revolver,
som ban hade bängande på stugväggen, och hvilken
ban brukade ladda med torra, bårda ärter.

Tomtegubben blef rädd och visste ej hvart
ban skulle fly. I detsamma såg lian råttmor, som

börjat återlängta tili mjölkmuggen och som ifrån
sitt hål bemärkt, att ingen fara var å färde, smyga
sig upp på bordet.

„Rädda mig!a ropade ban åt råttan, darrande så
att filtmössan skakade. „Ett skålpund trollguld, blott
du räddar mig ur lifsfaran!“

„Ett skålpund fläsk vore bättre“,mumlade råttan,
men tog likväl tomtegubben bastigt och lustigt på
ryggen, var i ett buj nere ifrån bordet och kolade
af in i råtthålet med bonom. Men det var så trångt
att, eburu tomtegubben böjde sig det mesta ban
kunde, så ströks likväl filthatten från hans hufvud.
Den fann städerskan om morgonen då hon sopade,
och undrade storligen hvad det kunde vara för ett
besynnerligt, utslitet handskfiuger. Ty att det var
tomtegubbens mössa, det bade bon ingen aning om.

Emellertid tyckte månen, att det blef tråkigt
att sitta och betrakta den sofvande gossen, der ban
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lag i sin säng, omedyeten af allt som föregick om-
kring honom. Mänen tittade derföre in i rummet
bredMd, som yar ett kök, ooh blef mägta förskräckt
öfver hvad den der såg. Kökspigan hade nemligen
om aftonen underlåtit att omsorgsfullt släcka elden
i spiseln. Kolen.der hade tändt sig, en brand hade
fallit ned i den börda yed, hon om aftonen in-
hemtat ooh kastat framför spiseldörren. Yeden hade
fattat eld ooh nu stod rummet fullt af rök, så må-
nen knappast yille hitta in.

„Hvad är detta för spektakel u ? tänkte månen.
„Jag är ju Ml ooh lyser nog tillräckligt, utan eklä-
rering af eldsväda. Ooh lille Hans får icke brinna
upp, Hvad i Guds namn skall jag göra; för att
få honom yaken? u

-

Rummet, der Hans läg, yar också redan fullt
med rök. Månen skyndade dit ooh började petä
på Hanses ögonlock så hyasst med sinä strälar, att
hän slutligen lyckades yäcka Hans.

„Hvad är nu på färde ?“ sade lille Hans. „Hvar-
före har man icke fält ned rullgardinen. Icke
skall jag yäl ännu upp och läsa tabulan. Men här
måste vara rök“, sade hän yryaken,' i det lian gnug-
gade sig i ögonen.

„Mamma, Mamma!“ ropade Hans. „Hyarföre är
här så mycket rök?u

Hans modör yaknade i rummet bredvid. „Hyad
skriker du, midt om natten, käre Hans? Lägg dig
åter att sofya! I£

„Här är fullt med rök, Mamma", ropade lilleHans
och började hosta, ty röken yille qyäfya honom.

7
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„Det är väL månskenetu, svarade modren, men

kände i detsamma att det luktade rök, skyndade
förskräckt upp, kastade kläderna på sig och sprang
ut i köket.

Der var icke svårt att se kuru det stod tili,
ty då kon öppnade dörren, slog der rök ock lägor
emot kenne. Hon väckte alla i kuset ock alla skyn-
dade tili kjelp. Barnpigan kom att kjelpa Hans
att träda byxorna på sig ock så skickades kan öf-
ver gatan, tili en Xante, för att vara ur yägen.

„Hvar är vattsån ?“ ropade frun i den mörka
förstugan, i största ängest.

„Här“, ropade månen, ock pekade på vattsån,
soin stod i en vrå.

„Ja, der står den. Det var då en välsignad
sak att vi kafva fullmäne“, sade frun, i det kon i
största kast tillsammans med kökspigan bar in
vattsån.

Det gjorde månen godt in i kjertat att höra
och den sken af belåtenket.

Jo, jo, man är tili någon nytta“, tänkte kan
för sig sjelf.

Efter envist arbete fick man elden släckt. Alla
lugnade sig. Frun såg på de sotiga, förstörda väg-
garna, de spräckta fönsterrutorna, det gropiga, för-
brända golfvet ock sade:

„Skadan är nu måttlig. Men kvilken olycka
kade icke kunnat hända, om ej lille Hans värit.
Ty, näst Gud, kafva vi Hans att tacka för vär rädd-
ning. Det var kan som väckte mig‘£

.
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„Och det var jag som väckte honom“, sade mä-
.nen och nickade. Men det hörde ingen och det
visste ingen.

Dä faran var förbi, äterhemtades Hans frän
Tanten och om morgonen fick hän en och en half
kopp kaffe, jemte sex sockerbitar och två russin-
brödsskifvor, som belöning för att hän räddat hus
och hem. Hän kände sig mycket stolt öfver sin
bragd.

Månen satt allt och väntade, att Hans skulle
skänka den ett litet erkännande af att hafva värit
den, som väckt honom. Men Hans, som tog för
gifvet att hela förtjensten låg hos honom sjelf, tänkte
alls icke på att månen förtjenade nägon tack.

„Nå, det är detsamma“, sade månen för sig sjelf,
der den på morgonqvisten satt på molnkanten, blek
och utvakad. „Den goda gerningen är ändå gjord,
sak samma om jag får tack för den eller ej“.
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Ett ord.

Det var höst. Stormen hven och gnisslade,
allt suckade under dess raseri. Träden böjde öd-
mjukt sinä kronor, men stormen fattade med jern-
liand om grenarne och repade löfven, hvilka, gula
och vissnade, hvirflade om i luften.

Den lilla, landtliga kyrkan stod på kulien, om-
gifven af trädgrupper, hvilka af stormen på samma

sätt blifvit misshandlade. Tornspiran pekade mot
höjden så manande, och grafvarna stodo andäktigt
omkring, med sinä anspråkslösa träkors.

Der var en nyssfyld graf, som icke ännu grön-
skade. De hjertan, hvilka der nedbäddat den äl-
skade aflidne, de voro ännu lika sargade af smär-
tan, som grafven var ojemn. Tiden hade ej ännu
höljt den med en grönskande gräsmatta, ej heller
hunnit läka hjertats svidande sår.

På grafven satt en äldre qvinna. Hennes blick
var skum af sorg, hennes hår giånadt. I tyst smärta
satt hon på grafven, känslolös för stormen, som
kämpade omkring henne. I hennes eget hjerta
kämpades en än svårare kamp; den, som af det
icke undergifna hjertat kämpas med ödet.

Den gamla porten, som ledde tili kyrkogården,
gnisslade på sinä rostiga hakar en ung sorg-
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klädd qvinna inträdde, ledande en liten gosse vid
handen. Barnets strålande, blå ögon blickade så
sorgset, hän kunde icke le, då modren gret. Hen-
nes tårar folio tysta och obemärkta, hon vårdade
sig ej ens om att aftorka dem.

Hon styrde sinä steg emot den nyssfylda graf-
ven, der den gamla qvinnan satt, men hon bemärkte
henne ej, innan hon var vid grafvens rand.

De båda bleka, sorgklädda qvinnorna studsade
vid hvarandras möte.

„Hvad söker du?“ frågade den gamla, i det hon
reste sig. „Yill du ej ens ännu lemna mig min son?“

~Jag har aldrig tagit honom ifrån Eder, och
jag kommer nu att»gräta på min makes och mitt
barns faders graf‘.

Vreden lyste i den gamlas ögon. „Du hade
honom i lifvet, hän mä vara min i döden. Hän
gaf dig sinä dagar och år, mig gaf hän intet. Hans
graf må vara min<£

.

„Här är rum för tvenne sörjande, och hatet
hade väl bort bäddas under mullen med den dödeu

.

„Nej, det växer bra, då det vattnas af tårar.
Hvad du beröfvat mig, det skall jag aldrig giömma.
Du har röfvat ifrån mig min sons kärlek“.

„Likasom hans graf gifver oss båda plats att
begråta honom, likaså hade hans hjerta rum för
oss båda. Hans kärlek tili makan försköt icke
modren“.

„Men jag ville ej dela det hjerta, der du fans.
Kunde jag för hans flygtiga tyckes skull giömma
det hat, i hvilket våra slägter lefvat, giömma de
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oförrätter din far tillfogat hans far, glömma att
vatten och olja icke kumua enas? Eej, förr lem-
nade jag min sons hus, skuddande stoftet af minä
fötter. Jag gaf honom minä mödor och minä tan-
kar, minä dagar och minä nätter, då hän var harn

allt detta glömde hän, då hän såg dig tili
lön tog hän mitt hat tili sitt sköteharn och jag
måste vika. Yälan, lemna mig nu åtminstone ostörd
hans graf!“

~Jag har i lifvet gjort hvad jag kunnat för att
försona detta orättvisa hat. Min rätt är att gråta
på den bortgångnes graf, men jag vill ännu vika,
jag vill gå tili det toma hemmet; der falla minä
tårar lika ymnigt“.

Och hon ville gä, men barnet, som orörligt
skådat frän modren tili den gamla och åter till-
baka, vände sig nu mot modren och frågade med
undertryckt röst:

,;
Hvem är hon, den gamla frun?“

„Hon är din farmor“, svarade modren högt, och
det var som om i detta ord legat en förebråelse
mot den gamla.

„Min farmor“, sade gossen förundrad „min
fars mor“.

Ett mildt leende flög öfver hans drag. „Min
fars mor då måste hon hafva älskat honom och
då älskar hon mig“.

Och innan den gamla hann alväga det, gick
hän öfver tili henne, fattade hennes båda händer,
såg henne med en varm blick rätt in i ögat, sade
med en innerligt ljuf och bedjande röst:
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armar om den gamlas knän.

Den gamla frun gömde ansigtet i sinä händer.
Modren utropade med skälfvande röst:

„Kom barn, du liar ingen Farmor, ty hon ha-
tar dig, såsora hon katat mig“.

Men den gamla frun satte sig ned och drog
barnet häftigt intill sig. „Kalla mig ännu Farmor“.
bad hon, under det hennes kropp skälfde af sinnes-
rörelse.

„Farmor!“ sade barnet oskuldsfullt och torkade
med sin lilla hand tårarna från hennes kind.

Hon slöt gossen i sinä armar och snyftade högt.
„Bed din mor komina hit!“ hviskadehonåthonom.
Gossen gick tili modren och drog henne vid

handen tili den gamla fruns sida.
„Hans barn har vunnit öfver mitt hjerta. Yill

du blanda dina tårar med minä eller skall jag,rätt-
yist, skörda hat der jag sått hat? Kan du förlåta
mig ali orätt?“

„Min förlåtelse har blott legat och väntat på
försoningens ord“.

~Det blir den skönaste blomman på yår älska-
des graf. Huru fridfullt skall hän icke nu hvila!“

Och sedän de på grafven gifyit saknaden sin
gärd, gingo de i frid tillsammans och lato hatet
falla sasom höstens yissnade löf, hyilka trampades
af deras fötter.
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Far jag hämnas?

~Mamma, får jag hämnas?“ frägade Georg.
„Nej, visst icke“.
„Får man aldrig hämnas? Jag tycker att

om någon gjort illa åt mig, så borde jag få göra
illa tillbaka. Dä vore jag ju rättvis!a

„Men nåd bör gå för rätt! Dock får du
hämnas på ett sätt om du kan utöfva en ädel
hämd mot den, som gjort dig illa“.

„Jag förstår ej huru Mamma menar?“
I detsamma, innan modren hann afgifva någon

förkiaring, trädde en frusen, trasig tiggargosse in
genom dörren.

„Se der“! utropade Georg, „vet Mamma, nu
just skulle jag hafva lust att hämnas. Den der
gossen mötte mig nyss i backen, då jag var ute
på skidor, och hän var så elak emot mig. Först
skuffade hän mig från skidorna och sedän nappade
hän min käpp och kastade den långt bort i dju-
paste snön och kallade mig skolråtta ■— och jag
hade intet illa gjort åt honom. Atminstone tycker
jag, att hän intet borde få här“. Och Georg vände
sig förargad bort och bet glupskt i sin stora smörgås.

„Det var visst illa gjordt af honomu
,

svarade
modren, „men, stackars gosse! ingen har lärt honom



bättre. Ser du, hau tyckes vara frusen och hungrig.
Huru skulle du nu kuuna göra honom tili din vän,
i stället för att hau nyss yar din ovän, sarat komma
honom att blygas för att hän gjorde dig illa? Huru
kan du nu hämnas ädelt på honom?“

~Säg, Mamma; jag vet ej“.
~Tänk efter!“
Efter en stunds begrundande gick Georg fram

tili tiggargossen och räckte honom stillatigande sin
stora smörgås.

„Yar det så Mamma menade ?“ frågade Georg.
„Just så! Och handia alltid så, också fram-

deles, dä det gäller mer än en knuff och en smörgås!“
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Elf-balen.

Vili du höra huru elfvorna ibland ställa tili
bal? Har du någonsin sett en elfva? dSTej, det bar
du visst ej, ty de aro i gömraan så länge alla små
gossar och flickor springa ikring, men när ni gån
tili sängs, då komma de fram och börja svärma
omkring, så glada och vackra. Men jag skall he-
ratta dig om dem, ty jag har sett dexn, de aro
ej rädda för trollsländor, flugor, myggor eller andra
sådana flygande varelser. Jag blef tili och med
en gång bjuden tili dem på bal, och just om den
balen skall jag heratta tör dig. Det var en så
härlig sommarafton ja, det var just Midsommar-
aftonen dä dansa de alltid. Jag flög omkring
i skymningen, just tänkande huru jag skulle fira
Midsommaraftonen jag tänkte om jag skulle hra
den vid någon kokko, men jag var så rädd att
bränna mig jag tyckte det då var bättre att
svärma omkring der vid stranden i björkskogen,
der var så obeskrifligt svalt och vackert, der växte
också så mycket liljekonvaljer, att man kunde bli
heit yr i hufvudet af hara doften. Bäst jag der
flög, hörde jag en sakta hviskning; det var en liten
elfva, som småpratade med en annan der i buskarne.
Hon var så söt, den lilla, i sin månskensklädning
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ooh sin hårklädsel af dimma och med smycket som
fästade det i hennes lockar, en liten, allra som lil-
laste bit af en regnbåge, hvilken hon en gång
kömmit åt att bryta lös och gömt, för att begagna
vid högtidliga tillfällen.

„Å.ck, om vi också i qväll skulle få dansa“,
sade hon.

„Nog få yi det“, sade den andra, „huru tycker
du att Drottningen skulle låta Midsommaraftonen
gå, utan att dansa?“

„Ja, men blott vi skulle få duglig musika
, me-

nade den första, „dä det var så kalit så länge i
våras, aro myggorna ännu hesa och torndyflarna,
hvilka så förträffligt traktera basfiol, hafva knap-
past hunnit morgna sig efter vintern. Tänk om
vi kunde lå sjelfva farbror Necken att spela, se det
vore roligt“.

o

„Ah ja, men nog blir jag alltid sorgsen, då
hän spelar. Yi skola dock tala vid honom“.

Mera hörde jag ej, men nu beslöt jag att hålla
mig der i trakten den aftonen, ty då kunde också
jag siippa med på balen: det är en gång för alla
sagdt, att alla som blott höra af tillställningen, få
komma, nemligen alla sådana som aro presentabla
pä en elfbal. Med ens hörde jag ett förunderligt
pinglande och ringande öfver allt i gräset, jag såg
mig omkring, der stod vid hvarje liljekonvalje en
liten elfva och ringde af alla krafter i de små
klockorna detta var signalen för festen der-
med säga de så mycket som: Stor bal i elfvornas
hof ingen hjuden, men alla välkomna!
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Jag blåste på minä vingar för att se putsad
ut och så flög jag dit. Du skulle sett huru vac-
kert der var! Jag har nu ej tid att beskrifva ali
härligheten der, men nog var det vackert. Neekeri
måste gått in på att spela för dem, ty nu hördes
från sjön en silfverklar ton och Necken flöt der på
vågen med guldharpan på armen. Men gubben
säg i afton så allvarsam ut, och när hän började
spela, lät det mera som en klagovisa, än såsom en

dans. Elfvorna skulle börja dansa, men det gick
ej, då musiken var så sorglig, de försökte och för-
sökte och trippade med sinä små fötter, men nej!
de voro tunga som bly. Smäningom satte sig den
ena efter den andra ned på tufvan och så greto de
allesammans; ty de hafva känsliga hjertan. Drott-
ningen sjelf gret allra mest. Jag skulle gerna
skrattat ät dem, men jag kunde ej heller skratta;
Neckens toner voro så vemodsfulla. Då det så
fortfarit en stund, tyckte Necken visst det var synd
med dem, ty hän slutade med ens sin musik, nic-
kade med hufvudet åt dem och sjönk ned i vågen.
Nu klarnade elfvorna, de mest ömsinta af dem snyf-
tade ännu och torkade de våta kinderna med sinä
solskensfärgade spindelväfsskärp. Då frågade Drott-
ningen hvem det var, som kallat Necken att spela.
De båda elfvorna, minä bekanta, framträdde, nego
och uppgåfvo sig som de skyldiga.

„Obetänksamma“, bannade Drottningen, „ni ve-
ten, gubben är sorgligt stämd och grubblar på en
sorg som ingen känner, huru skulle hän kunna
spela tili dans. Tili straff för er obetänksamhet
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ocb för att ni stört glädjen på min bal, får ni
denna afton ej dansa med mer än ena foten“.

De båda elfvorna nego åter, men sågo mycket
sorgsna ut, deras glädje var half den qvällen.

Ocb nu befalde Drottningen, att man skulle
kalla bennes hoforkester, ocb efter en stund kommo
de; myggorna, som så väl spelade första fiolerna,
torndyflarna som spelade basnol, flugorna som spe-
lade klarinett, många andra goda spelmän att
förtiga.

Och nu skulle ni sett dansen! Der dansades
många sorters poika och francaise, men icke kun-
non ni dansa så bra. Ingen ville bjuda upp de
två små stackrarna, som ej fingo dansa med mer
än ena foten. Jag förbarmade mig öfver dem ocb
bjöd upp dem ocb de sågo så tacksamma ut, men
dåligt gick det för dem med dansen, ehuru de
boppade så godt de kunde på ena tåspetsen. Drott-
ningen tyckte dock synd om dem, så hon befalde
att alla skulle dansa med dem, och de kommo så i
turen, att den ena skon blef alldeles utsliten på
tän ocb de måste rakt dagen derpå skaffa sig ny
sko tili den foten.

Midt i glädjen hördes från den närä lands-
vägen ett faseligt buller, det var dånet af en vagn,
som nalkades. „Fäst upp gardinen", ropade Drott-
ningen, och hastigt fästades i buskarne en stor gar-
din af bvit dimma, som alldeles bortskymde bal-
salen.

Yagnen for förbi, ocb der satt just du och dina
föräldrar och ni kommo just ifrån ... Du vet
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der ni firade Midsommaraftonen. Ooh din Pappa
sade åt din Mamma: „Det blir kyligt och der sti-
ger dimma frän sjön“. Ni visste intet af elfvornas
bal. Du var ju också redan så sömnig då, att
du ej nägot skulle sett ty det var ju redan
längt lidet.

Så fortfor balen bela natten, alla hade obe-
skrifligt roligt. Elfvornas vanliga förfriskningar
kringbjödos: snöflingor, sparade sen vintern, dagg-
droppar och doften af rosor och violer.

Men nu led det mot morgonen och balen skulle
snart sluta. Kedan rodnade himmelen i Öster och
elfvorna lagade sig i ordning att begifva sig bort.
Gardinen upprullades. Den lilla elfvan med regn-
bågssmycket sökte sitt skärp, som tappats i dansen,
en annan sökte sin krans af linneor. Men nu gick
solen upp och de sprungo om hvarandra, bort,
bort i gömman igen. Just i detsamma kora en
gosse ned från backen med metspöet på axeln, hän
skulle meta smäfisk i soluppgången —• då först
blefvo elfvorna rigtigt rädda och fiögo af som dun
för vinden, och hän hörde dem skratta och undrade
hvad det var för en fogel, som qvittrade i smä-
skogen, och hän skulle rakt fått se den elfvan som
blef efterst, om ej en solstråle med detsamma skulle
stuckit honom rakt i ögonen, så hän måste skugga
för dem med handen, och hennes skärp såg hän
alldeles, men trodde blott att det var vanlig spindel-
väf, som glittrade der i den uppgäende solens sken.
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Hvad en moder icke kan.

Uti en svagt upplyst kammare satt vid mid-
natten sorgsen en moder med förgrätna ögon. Om-
kring henne lågo i de smä sängarna hennes fyra
barn. Det femte, det minsta lag i hennes famn.
Hon blickade från den ena tili den andra, de voro
så sjuka, så bleka ännu för en vecka sedän hade
de stått som rosor i en rosengård, så blomstrande,
så hilla af lif. Hu hade den grymma sjukdomen
kömmit och böjt dem, den ena efter den andra,
ooh det säg ut som om de skulle brytas snart alla
för att planteras i andra rosengårdar. En lätt
sömn hade nu för en stund tryckt tili deras ögon-
lock, ocksä den minsta hade somnat.

Den gamla Anna kom på tä och bad att mo-
dren skulle uima sig litet hvila, hon hade vakat
dag och natt. Sköterskan tog den minsta så sakta
och ömt på sinä armar, och modren smog sig tili
sin bädd. Hon vände sig tili Grud i bön, men
hennes hjerta kämpade en hård strid. Hon bad
att Hän för henne skulle skona hennes smä älsk-
lingar. „Om någon mäste offras, så tag o Gud
dock blott en!<£ bad hon med svidande hjerta, men
hon bäfvade för att tanka på hvem af dem som
skulle skördas. „Tag ej Hera än en, låt mig be-
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halla de öfriga!“ Hennes trötta ögonlock slöto sig
och hon somnade. Hon hade ej sofvit länge, innan
hon förskräckt vaknade. Dödsengeln med sinä
Stora silfverhvita vingar trädde in. Dess ögon
strålade af ett förklaradt sken. Men der spridde
sig en isande kylä i rummet, och dess ansigte var

hvitt såsom snön. Engeln kom tili modrens säng.
„Du lofvade mig en är du redo dertill?

Jag är nu här för att hemta den du ger mig“.
„Ack vänta, vänta“, ropade modren i ångest,

„låt mig åtminstone väljä hvilken är mest mogen
för fiyttning, hvilkens död minst skulle sönderslita
faders- och modershjertat“. Och hennes tanke och
hennes ögon tlögo från den ena tili den andra af
dem, utan att våga dröja vid någon. För henne
voro de alla lika kära, lika oumbärliga. Hon bäf-
vade för, hvilken engeln skulle utpeka.

„Får jag taga din äldste?“ frågade dödsengeln.
„Bort, bort, kom ej närä honom, andas ej på

honom, hän mitt älsklingsbarn, min förstfödde,
honom som jag hoppats så mycket af. Jag kan ej
lefva utan honom“.

„Hå denna då?“ sade den bleka engeln och
visade på en ljuslockig, vacker 8-årig fiicka.

„Ack nej, hon är ju min hjelp, min tröst. Hon
är ju de smä syskonens allt, Hvem skulle ställa
för dem, hvem skulle leka med dem? Jag hinner
ju ej med allt. Hon är en moder för dem, då jag
måste syssla med annat“.

; ,Då måste du gifva mig denna“, sade engeln
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ooh pekade på en mindre flicka, från hvars förr
så rosiga kind sjukdomen tvättat ali rodnad.

„0! tag dock ej henne“, bad modren med tå-
rar. „Hon är sin faders älskling och också mig
så kär, ty hon är sin faders afbild. Icke benne!
Hvem skulle smeka honom så ömt ooh varmt soni

bon, då hän trött hemkommer från sitt arbeteu
.

~Yill du då gifva mig denna gosse, för honom
har du ju fält så många tårar, då hän ständigt
värit sjuk“. Och engeln närmade sig redan den
lilla treåringen.

~Icke helier honom“, suckade den olyckliga
modren. ~Skulle de värit förgäfves, alla de nätter
jag vakat för honom! Hän var ju redan frisk efter
allt det myckna lidande hän från sin födelse ut-
stått, och nu kom den grymma sjukdomen och lade
också honom der bredvid de andra. Låt honom
dock än en gång tillfriskna hän har knappast
smakat lifvet änmx“.

„Då ger du mig denna, efter du ej kan skiljas
från de andra?“ och engeln bredde sinä hvita vin-
gar för att bortföra den minsta. Men modren slöt
det späda barnet ömt i sinä armar och bad: „Tag
dock ej vår ögonsten, allas vår älskling! Det ut-
gör ju allas vår fröjd att vårda denna späda, hon
den minsta. Hermes leende är hemmets solsken.
Ack! icke kan jag väljä emellan dem det kan
en moder ej! De äro mig alla lika dyra. Måste
ett af dem bort, så tager Gud hvilket lian finner
bäst. Ske Guds vilja!“ Och i stum undergifvenhet
sänkte hon sitt hufvud.

8
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Men nu väckte henne det bittra qvalet. Hon
hade endast drömt.

Lange hade hon sofvit vårmorgonens soi
sken klar genom fönstret. Hon skyndade sig för-
skräckt tili barnen. O, huru rysligt, om dödsengeln
dock i verkligheten hade värit der och sakta bort-
fort någon af dem. Nej, de sofvo alla, men mo-
drens öga såg, att de sofvo helsans sömn. Sjuk-
domen var kufvad och under sömnen hade ej dö-
dens, utan helsans strålande engel andats öfver
dem och gjutit nytt lif i deras bröst. Modren såg
att de ännu skulle blomstra upp alla, och hon gret
glädjetårar öfver dem, men hon var ock lycklig
genom sin dröm hon visste, att om Gud verk-
ligen skulle sändt dödens engel tili hennes hem,
hon ej skulle kunnat väljä emellan dem, men hon
skulle raed undergifvet, ehuru blödande hjerta, kun-
nat säga: Ske Guds vilja!
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SiHVermarken.

„Söta Mamma, tag min vaekra silfverpenning
i förvar“, ropade den 6-årige Otto tili sin moder.
Hän hade af sin Pappa såsom födelsedagsgåfva er-
hållit en mark i silfver och nu burit den några
timmar i fickan samt allt emellanåt betraktat den.
Det var den största summa Otto ännu egt.

~Jag skall taga den 11
, svarade modren, „men

hvad månne du sedän ämna använda den tili 11 ?

~Ja, sota Mamma 11
, sade Otto glad, „jag skall

köpa så rysligt mycket för den. Jag skall köpa
tili julen leksaker åt syskonen, och när jag blir
större, skall jag köpa åt mig en öländing, så jag
får rida. Ack, hvad det skall blifva roligt! Och
sedän skall jag köpa tili Mammas namnsdag Ja

det säger jag nu ändå ej på för hand. Mamma
skall veta, att jag icke är någon sqvaliertaska 11

.

~Och din silfvermark skall räcka tili allt detta11 ?

frågade modren leende. „Räcker den då ej“? ro-
pade Otto helt bestört. ~Goda Mamma, det är ju en

silfvermark, rigtigt silfver M „Det är den visst<£

,

lugnade modren. „Du kan ju låta den ligga en tid
och sedän tiligripa den, då du rigtigt behöfver den 11

.

JrNa, Mamma, tag den då nu“ och Otto lade sin
skatt i modrens hand och gick tili skolan.
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Middagstiden kom Otto springande i full fart
derifrån: ~Söta goda Mamma, skynda, skynda, gif
fort helt litet af min markka der sitter en
gumma med knäckor utanför skolporten tänk
nu, stora mandelbitar i hvar knäcka ooh de kosta
bara 2 penni stycket. Det var nu lycka, att jag
just i dag fick de här penningarna raen skynda
nu, så hon ej hinner bort“.

Nå, men behöfver du nu dessa penningar?“
„Yisst behöfver jag dem, sota Mamma, huru

skulle jag eljest få de rysligt goda knäckorna?“
~Jag menar; hän du ej undvara dem?“
~Kära Mamma, nastan alla gossarna köpte af

dem, och Pappa lofvade ju, att jag får använda de
penningarna alldeles såsom jag sjelf vill“, invände
Otto litet misslynt. „Det bar du löfte på, och
det får du göra. Huru många knäckor vill du
köpa?“ - „Om jag nu skulle köpa två eller tre,
så kan Mamma också få smaka. Det blir ändå ej
mer än 6 penni, och det går 100 penni på en mark“.

Otto fick 6 penni och sprang jublandetillbaka
tili skolan, der gumman lyckligtvis ännu satt qvar
med sinä knäckor. Dagen derpå förestod samma

frestelse. Så gick det hela veckan utom att Otto
nu köpte blott en knäcka ora dagen. Hän hade
redan på förhand sinä två penni i fickan, då hän
gick tili skolan. Hans moder sade väl: „På det
sättet blir din mark snart slut“, men Otto invände
alltid: „kära Mamma, bara två penni nog räc-
ker den ännu till!“
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Nu hade två veckor gått. Påsken kom och
med den påsklof och Otto fick resa med sinä för-
äldrar tili deras egendom på landet.

Detta var utomordentligt roligt, ty Otto hade
aldrig förr värit på landet öin vintern. Hän sprang
omkring från bittida om morgonen tili sent om
qvällen, och den knut fans ej, den Otto ej upp-
sökte. En dag kom hän tili sin Mamma, der hon
var i köket. Hän såg der hvad hän också i sta-
den mycket ofta sett torut tiggare. bedjande om
bröd. Det var denna gång en gammal gubbe, darrande
af ålderdom. Hän erhöll mat

;
och Otto började lyssna

på hvad mor talade med honom.
Gubben hade förr värit i tjenst i granngården

och värit känd som en ärlig och flitig arbetare,
men kunde ej nu mera vid 80 års ålder arbeta för
sitt uppehälle. Tärarna runno ned för de skrynk-
liga kinderna och hans stämma darrade. Hän be-
klagade sig öfver hunger och hade intet ätit dagen
förut. Hän var ett så kalladt rotehjon, som skulle
underhållas af några vissa gårdar, men i de gårdar
hän skulle vistas fans ej bröd för gårdsfolket, än
mindre för honom. Otto såg med undran på den
sorgsne' gubben hän hade visst hört talas om
den nu rådande Stora fattigdomen och hade iikaså
hört, att det fans menniskor, hvilka hade intet att
äta, men hän hade dock ej i staden kunnat rätt
töreställa sig detta. Hän såg också tårar i modrens
ögon och började tycka, att det var mycket sorg-
ligt att tanka, att gubben skulle måsta hungra, då
hän och hans föräldrar skulle ätervända tili staden.
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Plötsligt rann honom något i sinnet och strålande
af glädje drog hän sin mor vid klädningen in i
andra rummet. „Nu Mamma, vet jag hvad jag gör“,
hviskade hän i största ifver. ~lcke behöfva sysko-
nen några julklapper och icke vill ju Mamma ha
någon namnsdagsgäfva af mig,* och öländnigen tän-
ker jag ej mera på, blott jag får gifva min silf-
verraark åt gubben, så hän ej svälter ihjäl.

„Men knäckorna?“ invände modren.
„Åh, dem bryr jag mig ej om!“
~Men alla dem du köpt?“
„Ja visst har jag köpt bra många knäckor,

men resten af penningarna får nu gubben“.
Modren framtog den lilla äsken, livari Ottos

penningar förvarades.
„Mamma“, ropade Otto helt bestört, då hon

öppnade den, „här är ej mer än fyra penni qvar.
Hvar har Mamma gömt resten ?“

~Hvilken rest?li frågade hans mor Ingat.
, ;
Resten at penningarna ! u

„Det är just resten för allt det öfriga har
du köpt knäckor".

Otto stod som slagen af åskan. Nastan hela
marken tili knäckor och dock blott två penni för
hvarje gäng! Det var nastan obegripligt. Och lian
hade ej mer än fyra penni att gifva åt den hun-
grande. Hän tänkte ej nu på alla de härligheter
hän ämnat skaffa sig för sin mark. Otto började
bittert gråta, då den gamle gått.

„Förstår du nu hvad jag menade, då jag frå-
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gade om du verkligen behöfde de penningarna tili
knäckhandeln ?“

~Ack jo. Mamma! Men hvad skall jag nu göra?
Om jag dock på något sätt kunde hjelpa bonom?“

„Du kan
; om du vill“.

„Tisst vill jag, sota Mamma, säg blott huru!“
„Han orkar ej mera arbeta för sitt uppehälle,

men du kan, så liten du är, arbeta för honom.
Minnes du, att jag för en tid sedän lofvade dig fem
penni för bvarje tratt kaffe du skulle mala? Men
du fann det arbetet så ledsamt, att du ej brydde
dig derom. Börja nu på dermed mala allt det
kaffe, som går åt i hushållet. Du kan snart
nog få en mark ooh ännu mer. Jag vill försöka
gifva dig också annan arbetsförtjenst; du skall få
sprita fjäder åt mig. Det finnes nog mycket sådant
smått arbete,. som du kan litratta men var blott
ibärdig!“

Otto var innerligt glad åt förslaget. Hän läng-
tade högeligen tili staden, ty först der kunde ban
insättas i sitt embete som kaffemalare. Och när
ban sedän fick börja dermed, var ban mycket ifrig

det var visst ett tråkigt göra
;

men tanken på
den gamle gubben uppeböll bonom, ocb innan många
veckor gått om, bade ban en mark, bvilken, för-
vandlad tili mjöl, sändes åt den gamle. Hän fort-
for länge att så arbeta ett godt arbete att
arbeta tör den, som sjelf är urståndsatt dertill.
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Exemplets mäki

En liten gosse satt mycket uppmärksamt och
lyssnade tili sin moders berättelse om den store och
ädle general Georg Washington. Hon berättade,
burn Washington redan vid tidiga år yisade stor
sanningskärlek och öppenhet. I synnerhet var det
följande historia, sora intresserade den lyssnande
gossen: Yid sex års ålder hade den lille Georg
Washington af sin fader erhållit en yxa. Hän spat-
serade förnöjd i trädgården med yxan i handen och
utan att betänka hvilken skada hän dermed gjorde,
högg hän upprepade gånger nti ett fruktträd, hvil-
ket hans fader sjelf planterat och vårdat. Då fadren
följande dag såg huru illa medfaret hans träd var,
tillkallade hän allt husfolket och frägade med sträng-
het, hyem sora gjort det. Alla nekade, men då den
lille Georg hörde hvaro m frågan var, trädde hän fri-
modigt fram och sade: „Pappa, det är jag sora gjort
det, förlåt mig!“ Hans fader förlät honom också
gerna det skedda, då hän genast hade bekänt
sanningen.

JSå yäl, den lilla gossen hörde på denna sin
moders berättelse och tyckte, att Georg Washington
gjorde mycket rätt nti att bekänna sitt tel, och för
att rätt bevisa, huru gerna hän ville följa ett så



godt föredöme, mbrast hän ifrigt; ~Ja, Mamma,
om Mamma någongång ger mig en yxa, så skall jag
genast gå i trädgården och hugga dugtigt nti de
syrenbuskar, Mamma nyss planterat, och så skall jag
sjelf genast komma tili Mamma och säga: Yet
Mamma, det är jag, som huggit nti dem. Mamma
är så god och förlåter“.

Tror du hän fick en yxa?
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Jungfrun i det gröna.

Solen lyste så förbländande klart en sommar-
morgon på lilla Ida, der hon låg och sof i sin lilla
säng, så rosenröd och. värin. Det granna solskenet
väckte henne hon gnuggade sig i ögonen och
med ett hopp var hon ur sängen. Brita hjelpte
henne med påklädningen, och allt gick lyckligt och
väl, men när Brita grep i kämmen för att reda de
sedän gårdagen sammantofvade lockarna då blef
det henne redan för qvaft i kammaren, hon hörde
fogelsången genom fönstret hon måste siippa ut.

„Söta, snälla Brita. Låt mig siippa litet ut,
så jag får springa blott ett hvarf på gården, sedän
kommer jag in och står så stilla, då du flätaiynig“.

„jSTej, icke kan Ida få springa ut oflätad och
utan klädning Mamma bannaru .

o
~Ah, goda sota Brita, du är så rysligt besked-

lig om du helst litet låter mig springa. Första gån-
gen jag får en karamell af Farbror Matthias, så ger
jag åt dig hälften. Men då den allvarsamma Brita
ej hörde på det orat, tog Ida sin Matts ur skolan,
som man säger, och sprang utan vidare böner ur
rummet; och Brita, som med sinä styfva gamla ben
sprang efter, hann ej vidare än få fast i ena flät-
bandet, då Ida hoppade ned för trappan. Nu sprang
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Ida med ett klingande skratt fram åt parken, kåret
flygande för vinden och klädd i den fladdrande
kyitä underkjolen. Hon glömde alldeles bort, att
kon lofvat Brita att springa blott ett enda kvarf
kring gården. Hon flög framåt som en lössläpt fo-
gel inen så kade kon också nyligen sluppit frän
skolan, der kon nu gått första terminen ock
först för en vecka sedän flyttat ut tili landet med
sinä föräldrar. Ack! kvad det var friskt ock skönt
i den doftande skogen! I nastan kvarje björk slog
en bofink sin drill och marken var öfvertäckt af lil-
jekonvaljer icke sådana der klena, outspruckna,
gula, som kade sålts i staden, utan härliga hvita,
doftande. Gräset var ännu alldeles vått af daggen,
så att Idas fötter visst blefvo våta, men det kade
hon ej nu tid att tanka på.

Förnämsta orsaken, hvarföre kon i dag värit
så otålig att komina ut, var den att kon dagen
förut kört sin Pappa ock sin Farbror tala om en
blomma, som kette „Jungfrun i det grönau

. Ida
tyckte alldeles ofantligt mycket om blommor ock
tog alltid reda på kvad de kette, men den blom-
man kade hon ej förr hvarken sett eller kört af
och kon tyckte, att det var ett mycket vackert och
förunderligt namn: „Jungfrun i det gröna“. Hon
kade ej råkat höra, att det var en trädgårdsblomma,
ntan trodde, att den skulle finnas vildt växande i
skogen, och nu skulle hon söka upp den, kosta kvad
det ville. Möda ock besvär räknade kon ej uppå,
gärdesgårdar brydde hon sig ej om, diken hoppade
kon öfver, busksnår slapp hon nog igenom, men
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den blomman skulle hon ej linna. Manne den var
röd? frågade hon sig sjelf. Nej, hvit måste den
vara, och grön, efter den hette ~Jungfrun i det gröna“.
Nn började hon söka tili höger och venster, och
tänkte alls ej uppå att gamla Brita ännu stod i för-
stugudörren, med flätbandet i ena handen och Idas-
klädning i den andra bannade och ropade på
Ida, sora rymde. Ida sökte och sökte, sprang från
det eua stället tili det andra tills hon blef helt
varm och svettig. Liljekonvaljer fans der nog,
hartassar, hundvioler och smörblommor, hvilka Ida
väl kände tili, men en sadan blomma hon sökte
fann hon ej. Emellertid hand hon sig i största
hast en krans af hvit- och blåsippor och den höli
något litet i styr de ostyriga lockarne. Midt i
denna sin ifver kom hon att titta bortåt vägen och
ack! hvem såg hon der, ora ej Farbror Matthias
sjelf i sin vanliga halmhatt och med konten på
ryggen, såsom hän brukade på sinä vanliga fisk-
färder och morgonpromenader. Farbror Matthias
var en stor botanist och dito fiskare och hade en-
kom följt med Idas föräldrar tili landet för att bo-
tanisera och fiska och hän hemförde alltid sin fångst
både från skogen och från sjön i en stor näfver-
kont, som hän bar på ryggen. Men nu blef Ida
mycket förskräckt, då hon fick se sin farbror, ty
saken var den, att Farbror Matthias var mycket or-
dentlig, och om Ida någongäng visade sig för ho-
nom med lössluppna flätor, hängande skoband eller
något dylikt, så anmärkte hän det genast och sade,,
att en liten flicka skulle lära sig att vara ordentlig.
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Ooh bvad skulle hän mi säga, om hän såge henne
längt ute i parken, alldeles okammad och tili på
köpet utan klädning? Hvad var att göra? Skulle
hon springa hemåt, så skulle hän ovilkorligt se
hienne, och då skulle hon ej undslippa honom.
Helt hastigt, utan att rigtigt göra sig reda derför,
bröt hon stora qvistar af hägg och rönn, hvilka
Täxte der bredvid, och inhöljde sig med dem så,
att endast det rosiga ansigtet med de glada blå
ögonen framblickade emellan grenarne. Hon hop-
pades, att Farbror skulle gå raka vägen fram mot
byggningen och ej se henne, gömd sora hon var i
skogens blommor och blad. Men det skulle spelas
Ida stackare ett styggt spratt. Hon trodde, att Far-
bror Matthias ej märkt henne, men hans skarpa öga
hade redan på långt hali upptäckt den lilla bror-
dottern, och tillika redan bemärkt, att hon var utan
klädning och att hennes hår fladdrade för vinden.
Hän gissade genast, att hon ej haft tålamod för
toiletten och ämnade rätt banna upp henne, men
nu såg hän henne med ens försvinna bland de
gröna grenarne.

„Aha, din skälm!“ tänkte Farbror Matthias;
„du vill gömma dig, men nu har jag dig fast och
vill straffa dig för ditt öfverdäd“. Men hän fort-
satte lugnt siu väg, såsom hän ej skulle sett henne

endast då och då hukande sig ned, liksoin för
att plocka en blomma. Ida satt i sin gömma och
hennes bjerta började häftigt klappa när Farbror
Matthias närmade sig. Om lian nu skulle titta åt den
sidan! Hvad skulle hän då tanka, om hän fmge se
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henne! Och kanske det ändä var illa att gömma
sig så der! Ack, om hon ändå lydt Brita och be-
skedligt lätit fläta sig och klädt på sig, så hade
hon na värit så putsad och fin och kunnat gä emot
Farbror Matthias, och hän skulle räckt henne en stor
blomqvast eller bjudit henne en näfva smultron, så-
som hän brukade, dä hän var rigtigt nöjd med
henne. Men nu hade hon så plötsligt, utan att
rigtigt hinna tanka efter, krupit dit i gömman, och
blåsten hade också så alldeles trasslat bort hennes
långa hår, så nog var det ju omöjligt för henne
att visa sig. Emellertid kom Farbror ailt närmare
och plockade allt hera blominor, mest pä den sidan
af vägen, der hon satt. Olyckligtvis hade hon satt
sig alldeles invid en myrstack, och de små fiitiga
myrorna började allt tätare krypa öfver henne,
men hon vågade ej röra sig. Nu var Farbror Ma-
thias alldeles närä henne, och hon vågade ej draga
andan af fruktan att förråda sig. Hans käpp vid-
rörde redan hennes fot. Hän småpratade för sig
sjelf, såsom hän ofta brukade: „Hvad vackra
blommor jag fått i dag, hela stora samlingen, och
många så rara. Men hvad ser jag?“ sade hän med
högre röst och stannade midt framför Ida. „Här
finner jag „Jungfrun i det gröna“ växande vild ute
i skogenF (Och jag som sökt just här så rysligt,
tänkte Ida, och var hemligt glad att slutligen fä
se den efterlängtade blomman). „Nå den tar jag nu
hem för att vårdas“, fortsatte Farbror Matthias, och
innan Ida kunde ana dertill, lyftades hon upp af
Farbroderns starka arm och stacks helt behändigt öf-
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ver axeln i den stora, öppna konten. Ett litet
halfqväft utrop af häpnad och förskräckelse und-
slapp henne, men hon vågade ej säga något der
hon nu satt i sin gröna utstyrsel, med endast huf-
vudet uppe. Kransen hade fallit på sned och det
långa mörka håret hängde utom konten. Hennes
ögon voro vidöppna af häpnad och förundran. „Hvad
i ali verlden tänkte Farbror Matthias på! Icke mä
hän dock kalla mig „Jungfrun i det gröna“! Tänk
om hän ej skulle hafva känt igen mig men
nej! hän muste ju hafva sett att det var jag“! Men
obegripligt var det i alla fall, och hon funderade
hit och dit och visste ej om hon skulle sitta tyst
eller om hon skulle säga åt Farbror Matthias: „Söta
Farbror Matthias, det är jag, släpp mig ned från
konten!“

Emellertid gick Farbror Matthias sin väg lugnt
fram, småsjungande för sig sjelf och alldeles som
om ingenting händt. Här hän hann tili gårdsgrin-
den och öppnade den, såg Ida sin far stå på trap-
pan. Hon blef så blossande röd, ty hon märkte,
att fadren såg henne och smälog så godt åt hennes
utstyrsel oeh hennes plats. Men Farbror Matthias
ropade: „Se här, kom hit min bror och se hvilka
vackra blommor jag fått. Bland annat hittade
jag i dag „Jungfrun i det gröna“ förvillad och tog
henne hem för att ansas“. Och med stöd af Far-
brors hand var Ida med ett hopp på marken och
flög in. Hu först blef hon öfvertygad om att far-
brodern skämtat med henne och helt förlägen smog
hon sig i barnkammaren, der hon sedän så ödmjukt



bad gamla Brita om hjelp för att klädas och Ra-
tas, Vid raiddagen, då alla kommo tili bords, sade
Farbror Matthias leende åt Ida: ~Se god dag, kara
Ida, hvar bar du hallit hus hela morgonen, jag har
ej alls sett dig?“ Ida rodnade ända upp tili ör-

snibbarna och var glad öfver att nu vara så fin
och putsad, att Farbror Matthias ej hade anledning
att säga något vidare.

128
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Engeln I torpet.

I.

Längt bort i skogen, omgifvet af höga björ-
kar, står ett litet torp. Om sommaren är der vac-
kert, då foglarne sjunga rundtomkring ocb foglar
och träd och moln ocb bimmel spegla sig i den
lilla insjön der straxt invid. Der vid strauden
bruka barnen ofta leka, det är så roligt att kasta
stenar i sjön och se huru vattnet röres i allt vi-
dare och vidare kretsar. Det är så roligt att se
anden simma der med sinä små ungar och li-
tet skrämma dem men inte göra dem illa, det
har rnor förbjudit. Men om vintern är der så öd-
sligt och tyst. Höga drifvor omgifva stugan på
alla sidor. Inga foglar finnas att mata och lyssna
tili, annat än någon hungrig sparf, som frusen hop-
par fram tili trappan, ja, engång hittade barnen
en dödsfrusen talgoxe i förstugan. Trefligt är der
om aftnarna, da far och mor hvardera aro hemmaj
brasan blossar i den stora spiseln, pertan Hammar
vid väggen, mor spinner ullgarn och far spritar
nya pertor. Men alltför stilla är der ändå i det
hela om vintern; hela veckan om så stilla som det
annorstädes är enda stom söndagarne. Om vären

9
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skulle der vid bäcken värit godt tillfälle att sätta
en liten hammare, sådan som pojkarne bruka sätta
i de forsande dikena det hade visst lätit trefligt
med sitt klipp, klapp, klapp men der fans in-
gen gosse i torpet, som skulle kunnat göra sådant;
der funnos endast två små llickor. Två små snälla
flickor var det visst, men de förstodo blott att leka
med sinä lappdockor.

Hu var det vinter, och det var den bårda
vintern, som ej bade bröd, den grymma vintern dä
så mycket menniskor fingo lida nöd här i vårt fat-
tiga land. Också tili torpet bade den bistre gästen
kömmit, den aldrig bjudne gästen hungern. Far
ocb mor arbetade bvad de kunde, men icke fylde
deras arbete den toma logen. Halm fans mycket
mera än mjöl och derföre sattes också mycket mera
halm i degen, än der sattes mjöl. Ack! icke sma-
kade det bra, ocb du, som ofta begär jästbröd,
då du fått surt bröd, ocb bvetebröd då du fått jäst-
bröd, du borde fått smaka på de små torparbarnens
bröd. Men de voro nöjda ocb begärde ej annat,
de visste att det ej fans bättre än balmbrödet, ocb
bvarje afton de lade sig, knäpte de ihop sinä hän-
der och tackade Gud för att de fått bröd den dagen.

En dag skulle Matts, det var fadren, försöka
att om möjligt få litet penningar tili mjöl, ty nu
fans ej annat än halm. Hän hade under somma-
ren arbetat bos en bonde ocb ej ännu fått lön der-
för men dä nu nöden var så stor, så måste ban
väl kunna erhålla bvad hän med ärligt arbete för-
tjenat.
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„Käre Matts, kom tillbaka så snart du
kan“, bad hustrun, „vi bafva blott en enda brödbit
qvar och den måste lill’ Anna få om hon börjar
gråta“.

„Aog vet du, Lisa, jag skyndar mig, då jag
vet att du, Stina och lill Anna alla aro hungriga.
Måtte det blott ej blifva yrväder, då är det svärt
att komina fram på stigen öfver kärret“.

Matts gick. Modren satte sig tåligt att spinna.
Det led visst mot middagstiden, meu hon behöfde
ju icke sätta grytan på elden, då intet fans att
koka. Stina och Anna lekte i ett hörn af rummet.
Modren hviskade åt den femåriga Stina, att hon
bra snällt skulle leka med Anna, så hon, som en-
dast var tre år, ej ännu skulle minnas att begära
sista brödoiten. Tystnaden afbröts endast af spinn-
rockens surrande och de små flickornas jollei*.

Men der ute började blåsten allt mer och mer
att susa i trädon. Innan middagen kom, var yr-
vädret i full fart. En iskall storrn svepte fram öf-
ver karret, snodde om i skogen tog famnen
iull med snö och öste åter ut den åt himmelens
alla väderstreck. Luften var förmörkad af snö och
endast snö. I stugan satt Lisa ängslig och lyss-
nande tili det susande ovädret. Skulle det så fort-
lara, huru skulle Matts siippa hem innan mörkret,
då hän hade så lång väg att gä. Au hade ock
Anna redan fatt sin brödbit, Stina fick noja sig
med att se på. Sedän gårdagens middag hade de
nastan intet förtärt. Stina satt i vrån och gret
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sakta för sig sjelf. Med bekymmer tänkte raodren
pä hvad hon skulle göra, om Matts ej återvände.

>rNej, jag vill försöka!“ utbrast hon. „Jag kan
ännu innan mörkret hinna fram och tillbaka från
Ojais. Jag går dit kanske kan jag der fä bröd
åt barnen. Icke mägtar jag se dem hungra, om

jag ock sjelf kunde vänta ännu. Mor i Ojais har
fått hjelp här, då vi haft något; hon hjelper ock
yäl oss nu; jag vet att hon har nu“.

Sagdt och gjordt. Lisa sköt undan spinnrocken,
kastade sin gamla fårskinnspels på sig, trädde kän-
gorna på fötterna, en duk på hufvudet och sade åt
barnen: „Yaren ej rädda här ensamma, jag skyn-
dar mig nog. Stina lägger Anna i vaggan om hon
blir sömnig“. Hon skyndade ut. Förskräckt
stannade hon ett ögonblick på trappan. Först nu

säg hon hyilket väder det yar. Omöjligt att Matts
kunde siippa hem, ty nu kunde hän e] hinna tili
karret innan mörker, och i yrväder och mörker
yar det omöjligt att komma deröfver. Hon måste
således försöka få mat åt de hungrande barnen.
Hon syepte pelsen bättre om sig och skyndade

framåt, men stora drifvor hindrade oupphörligt hen-
nes yäg, och hennes krafter sjönko yid det tunga
yadandet i den djupa snön, men hon tänkte på
barnen och hon skyndade framåt.

11.

Stina och Anna sutto i sin yrå. De lekte ej
mer, de sutto tysta och ängsliga. Anna lutade sitt huf-
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Yud i Stinas famn. Tänk om mamma ej hinner
hem tili natten, tänkte Stina, men vågade ej säga
något derom. Hon hade redan vant sig vid att
på allt sätt sorja för den mindre systerns ro.
Det stormade så rysligt derute, den lilla stugan
knakade rigtigt i sinä fogningar och man hörde
badstugudörren gnisslande svänga på sinä gångjern.
Det skymde redan, Mor syntes ej tili ännu. Anna
kade slutligen somnat i Stinas famn, hennes små
händer omslöto ännu en liten brödbit. Hvad den
svarta, kårda brödbiten var Stina för en frestelse!
Hon såg, och hon såg åter på den hon
böjde sig redan ned och skulle bita af den, men
hon höjde sig åter hastigt hon tänkte i sitt
oskuldsfulla hjerta: „Den är lill Annas! Gud
ser mig!“

Stormen ökades, mörkret tilltog. Det blef för
svårt för liten Stina att sitta der i vrån. Hon
gjorde en rörelse och lill Anna vaknade. Då hon
såg det så mörkt och ödsligt i stugan, började hon
högt gråta. „Gråt inte, lilla Anna; ser du, du
har bröd i handen, ät det! Mor kommer snart hem
med meraA

Den lilla brödsmulan var snart förtärd, och
lill Anna gret: „Anua är så hungrig. Sota Stina,
gif mera bröd!“

„Jag har ej alls. Jag har inte alls ätit i dag!“
och Stina gret nu öfyerljudt. „Och mor kommer ej
och inte far heller och det blir alldeles mörkt
och hvad är det som tassar i törstuganD nästan
skrek Stina. „Yargen, vargen, det är bestämdt en
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varg; den stjelper xnjölkbyttorna, som mor stält
vid dörrposten“. De båda barnen trängde sig i knu-
ten så långt de kunde. Darrande, omslutna af
hvarandras armar, sutto de der, gråtande och snyf-
tande. Anna bad Stina om bröd, och ropade i ån-
gest: „mor, mor, hvarföre kommer ej mor!“, — Nu
var det så mörkt, att man kunde se intet i stugan
mer. Stina tyckte ändå att der rörde sig något i
hvarje knut. Hon for tillsammans, då hon än der
tyckte sig se en varg, än en ja, hon visste ej
hvad det var, men kanske det var spöken, som Ojais
Elias hade taiat om.

Slutligen kröpo de tili vaggan och satte sig
der båda två. De förstodo ej att räkna timmarna,
men en lång, lång tid var det. Men omkring dem
blef det tystare. Ovädret upphörde småningom.
Detta märkte dock ej de arma barnen. Deras ån-
gest var oförminskad. Slutligen fick Stina en tanke:

~Anna, vi hafva ej bedit vår aftonbön. Yi skola
be tili Gud att hän skickar far och mor hem. Och
vi ska’ bedja, att Gud sänder en engel att vakta
oss sålänge tills far och mor komma hem“.

Stärkta af denna tanke knäpte de båda i hop
sinä sma händer: „Gode Gud“, bad Stina i mörk-
ret med sin späda, klara röst, „låt far och mor
komma hem och låt under tiden en engel komma
och vakta oss. Yi vilja vara snäila och vara
Guds goda barn!“

I sarama stund bröt månen fram ur de skin-
grade moinen och belyste en del af stugan. Bar-
nen ryckte tili för det plötsliga ljuset, men Stinas
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fortröstansfulla tro skapade der af det dallrande
ljuset en härlig Guds engel med skinande hvita
vingar. Med glad häpnad blickade hon upp tili den
af Gud sända beskyddaren och hviskade tili Anna:
„Ser du, Anna, Gud hörde när vi bådo honom. Ser
du den Stora vuokra engeln?“

Anna säg den också genast.
„Nu skola vi bedja tili den“

; sade Stina; och
båda barnen stego ned från vaggan, knäföllo och
bådo i helig andakt: ~Goda engel, vakta oss tills
far och mor komma hem“.

Hu var ali rädsla försvunnen och de kände
ej hungern mer. Intet ondt kunde ju nu komma,
då Guds engel vaktade dem.

„Nu skola vi sofva“, sade Stina. Hon bäddade
Anna vackert i vaggan. Sjelf lade hon sig bred-
vid på golfvet med en liten dyna under hufvudet.
Anna somnade snart, och Stina höjde blott par gån-
ger sitt hufvud för att se om engeln ännu var qvar

derefter somnade ock hon så lugnt och godt,
som endast ett godt barn det kan.

HI.
Men hvar var modren? Huru dröjde hon så

länge? Hon hade nog velat som sparfmodren flyga
tili boet, om hon det kunnat, men hon kunde det
ej. Hon fick litet bröd hos grannarne och skulle
återvända det hade emellertid hunnit blifva na-
stan mörkt. Drifvorna, hvilka redan vid bortgåen-
det från hemmet värit svåra, hade nu vuxit så, att
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det var med yttersta svårighet hon banade sig väg
några famnar fram. Men krafterna voro slut; hun-
gern och kölden togo ut sin rätt. Hon fann, att
om hon i mörkret försökte arbeta sig fram tili tor-
pet, skulle hon under vägen omkomma. Hon må-
ste således stanna hos grannarne. Den arma mo-
dren tillbragte en svår natt. Hon kunde ej hop-
pas, att Matts sluppit hem tili de öfvergifna barnen,
Ingen sömn slöt hennes ögon; i djupaste ångest
väntade hon att timme efter timme skulle lida. Då
morgonen kom och den sena dagern, var hon re-
dan på väg hem. Med klappande och ångestfullt
hjerta hann hon tili stigen, hvilken ledde rakt tili
torpet. Der såg hon en kari komina från byvägen
likasom hon, vadande i drifvorna. Det var Matts.

„Hvar i Guds namu kommer du ifrån så ti-
digt, Lisa?“ utropade Matts.

„Käre Matts“, sade Lisa gråtande, „du mä tro
jag värit i ångest! Jag ville i går söka bröd åt de
gråtande barnen, och yrvädret stängde vägen för
mig, så jag ej förmådde tillbaka. Gud nåde de
arma barnen, som nu måst vara ensamraa hela
natten. Eld hade de ej, hvarmed de kunde göra
sig illa, ej heller vatten men skrämsein kunde
väl ingen skydda dem för“.

Mannen svarade intet, utan steg blott på i snön,
så svetten dröp från pannan. Andtligen nådde de
stugudörren och trädde in. Der lågo de båda små,
ännu sofvande, oskadade och rödkindade. De vak-
nade af modrens tårar, hvilka folio på deras ansig-
ten. Med ett glädjerop voro de uppe.



~Gud väre lofvad, kara barn, att J ären i godt
förvar! Hvad togo M Eder tili, små stackare, då
hvarken far eller mor syntes tili?14

„Ack, mor, det var så rysligt ledsamt och vi
voro så rädda, men när vi bådo tili Gud, skickade
ban en stor och vacker engel, som vaktade oss,
och då somnade vi“.

„Men mat gaf engeln inte“, sade Anna,
„Jag drömde“, berättade Stina, „att engeln,

hemtade åt oss en stor limpa!“
„Ja, det lär vara den här limpan“, sade Matts,

läggande ett stort rågbröd på bordet. FTu var ej
tid tili frågor, ty Matts hade medhemtat föda för
hela veckan hän hade fått sin iunestående aiv

betslön.
Om aftonen, då månen lyste så vackert in

genoxn fönstret, sade Stina: „Der stod engeln med
sinä Stora hvita vingar och vaktade oss.“

Då förstodo fadren och modren att Gud, i mä-
nens strålar, sändt deras barn den himmelska en-,
geln: Förtröstan.
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Den misslyckade festen.

Det var en stor stad. Kanske var det Hel-
singfors, icke vet jag. Ett stycke utom den Stora
staden stod ett stort, grått tvåvånings trähus, helt
närä sjöstranden. Det såg så gammalt ooh bedagadt
ut med sitt brutna tak ooh den grå målningen, som
redan var urtvättad af så många somrars regn ooh
så många vintrars snö. Ja, många påstodo, att den
gamla byggnaden var öfver hundrade år gammal.
Invid huset fans en stor trädgård, sora sträckte sig
långs med sjöstranden ocb den var vacker med alla
sinä gamla bersåer ocb löfsalar, men nastan allra
vackrast voro stickelbärs- ocb vinbärsbuskarna, ty
de voro bärtiden öfverfulla med bar.

Landsvägen strök just förbi gården ocb det var
rätt roligt att se de många gående ocb kommande,
som färdades der fram. Isynnerbet tidigt om morg-
narne, då alla bönder, som bade något att sälja,
skulle in tili den Stora stadens salutorg, dä var det
rigtigt roligt att stå på spjelgrinden ocb betrakta
de förbifarande.

Hu fans i öfra våningen af det stora buset
en ofantligt stor sai. Den bade man förr brukat
byra ut tili dans-sal ocb der bade i tiden många
anglaiser dansats, många valser ocb matraduror.
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Men nn stod den hela vintern om helt tyst och kali,
och den lilla musikläktaren och den lilla bufetten
som fans der, de stodo helt toma och gapade ef-
ter hvart musiken och trakteringen tagit yägen.
Men om sommaren saknades ej lif i den stora sa-
lon. Tili hvarje sommar flyttade en familj från
den stora staden dit ut. De hyrde hela öfra vå-
ningen tili sommarnöje. Då stojade familjens fyra
barn i den stora salen och de togo sig der mången
sväng-om. Syrsorna bestodo musiken, churu de ej
tyckte om att sitta på läktaren, utan hellre bibe-
höllo sin favoritplats i kakelugnsknuten.

Men det gråa huset hade om sommaren också
andra hyresgäster. Just midt under stora salen
fans i nedra yäningen en liten kammare, och i den
kammaren bodde hvarje sommar en gammal herre,
som var musikdirektör och kallades af alla: „den
gamle Direktören 14

. Hän var visst en mycket be-
skedlig herre på sitt sätt, men hän var en sådan
der gammal ungkarl, som ingalunda tyckte om barn-
skråi och ej ville bli störd, då hän satt bland sinä
böcker eller spelade på sin violoncell eller det
allra vigtigaste då hän satt på bryggan och me-

tade beten för sin långref. Då var hän mägta snart
förargad, den gode Direktören, och om en endaste
fluga surrade i hans ora då, så rynkade hän sinä
gråa ögonbryn. Derföre vågade sig ingen af bar-
nen på bron, då „gubben Inberg“ satt der, eller i
vassen närä intill, med sitt metspö. Hjalmar fick
låta sitt barkskepp vänta på nasta förliga vind
Karls hvisselpipa fick då tiga stilla och Annas och
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Rosas dockbyke kundc omöjligt tvättas den
utan mäste vänta på bättre tillfälle. Det passade-
visst ej rätt bra för gamle Direktören, att der fana
så många barn ty nog störde de honom ändå
alltid litet men hän var så van att hvarje som-
mar bo i den lilla kammaren, och trädgården ock
sjön voro hans somniarnöjen och dessutom var haa
god vän med föräldrarne, så ban ej räknade så
noga med barnen.

Nu hade Direktören en längre tid haft ett,

mycket vigtigt arbete för sig. Hän hade med egna
händer, endast med tillhjelp af en pojke från bynr
byggt sig en ny sump. Den låg der på stranden,
så nätt och prydlig, och målad var den också re-
dan svart med grön kant och en röd rand.
ännu deremellan. Och nu skulle den i sjön och
det var ingen liten högtidsdag för gubben Inberg,,
då hän första gången skulle ut med sin nya fisk-
sump. Barnen hade fått nys om att sumpen skulle
skjutas i sjön en vacker eftermiddag. Hjalmar,,
som sommaren förut med sin pappa värit vid varf-
vet och sett huru ett stort fartyg sköts ut i sjön
och huru dervid en hei musikkorps spelt tili ut-
skjutningens förhärligande, tyckte nu att det skulle
göra gubben Inberg rigtigt stolt, om också han&
sump skulle första gången gunga på den blåa vä-
gen „under flygande fanor och klingande spel“. Hän
fattade derföre den stora planen, att hän med sy-
skonen jemte allt husfolket i hemlighet skulle för-
samla sig i förstugan, som vette åt sjön; och i gamma

ögonblick båten skötes ut i vattnet skulle de ut-
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iräda på trappan ooh uppstämma en så liflig musik,
som de möjligtvis kunde åstadkomma med alla för
lillfället användbara instrumenter. Syskonen delade
Hjalmars mening, att de nu hade ett rigtigt utmärkt
tilltalle att visa både Direktören och båten en heders-
betygelse, och litet fagra ord lockade snart kökspi-
gan och husjungfrun att vara med.

Direktören begaf sig redan ner tili stranden;
barnen skyndade tili köket. Hjalmar, såsom anfö-
rare för kapellet, tog den största thebrickan, och hvar
och en var snart välförsedd. De skyndade ut i för-
stugan. Karl stod på lur vid dörrspringan för att
gifva tillkänna rätta ögonblicket, då konserten borde
begynna. Alla ögon lyste och alla munnar myste.
Det var så roligt att så här storståtligt få öfver-
raska Direktören. Nu läg-ger Karl redan lingret
på läpparna det var så tyst i förstugan, så man
hörde huru en meriä föll ifrån Rosas klädning, då
hon försökte låta bli att skratta och nu man
hör ett sqvalp vid stranden och ut trädde på
förstugutrappan hela den modiga orkestern och upp-
stämde gladeligen en skrällande musik tili Direk-
törens och sumpens ära! .Hjalmar slog på brickan
med en stor puukoknif, Karl slamrade i mortein,
Anna tutade i tratten, Rosa hade mammas både
stora och lilla nyckelknippa, och hjelptruppen, kök-
san och huspigan hade ock hvar sitt ljudeliga in-
strument. Men de hade knappast uppstämt de för-
sta takterna och gubben Inberg med ett tag fått
sin surap i sjön, innan hän helt förgrymmad satte
båda händerna för öronen, sedän hän först liotat



åt dem med knytnäfvarna. Barnen, alldeles häpna
öfver ett sådant emottagande, togo tili flykten ooh
rådplägade i stora salens buffet, bvad nu var att
göra, då musiken ej tycktes anslå vederbörande. Gub-
ben uppsökte dem snart der. Hau, som aldrig haft att
göra med barn, förstod sig ej på välmeningen, utan
trodde det var någon sorts missaktning för den nya
båten och böll nu i vredesmod en sparlakanslexa
för dem och deras förmenta näsvishet. Men Hjal-
mar hade intet iila menat och derföre var hän i
det hela obekymrad och det stod hårdt tili innan
hans mamma kunde förmå honom att bedja Direk-
tören om ursäkt, ty det var tili ära och ej tili
skam, menade hän, och om Direktören var så grann-
tyckt, så fick hän en annan gång vara utan musik,
ty detta var nu den bästa de hade och den dugde
ej ändå.

Hjalmar blef sedän sjökapten, när hän blef
stor, och nog för de hän större fartyg, än Direktö-
rens sump, och nog var hän med vid många far-
tygsutskjutningar, men aldrig bestod hän mera mu-
sik vid sådana tillfälleu.
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Gamfa Karins vänner.

I en gammal och ganska förfallen byggning
boclcle en gång två fattiga gummor. De bodde dock
ej i samma rum; en förstuga delade det lilla huset
i tvenne delar, och de båda gummorna bade hvar-
dera sin kammare på bvar sin sida om förstugan.

Tyngda af år ocb sorger, voro de båda gum-
morna krokiga och lutande tili det yttre ganska
lika hvarandra, dock fans en stor ’ skiljaktighet
dem emellan. Mor Karin såg så god och nöjd ut,
den klara blicken talade om hjertats frid och det
slätkammade gråa häret och den renliga, ehuru tarf-
liga drägten utvisade att hon älskade ordning. Mor
Brita deremot såg aldrig kamraad och renlig ut
och hennes ständigt missnöjda och surmulna an-
sigte sade mer än tydligt att hon ingalunda var
nöjd med verlden, sådan den visade sig för henne.

En afton satt hon ensam vid fönstret i sin
lilla kammare. Af den stora oredan i rummet, af
det myckna dammet på möblerna och af spindel-
väfven vid ugnen såg man nog, att här fans ingen
ordnande och putsande hand. På den lilla hyllan
läg psalmboken bredvid smörassietten, brödkakan
vid ullknytet, och Mor Brita sjelf vid fönstret såg
ej trefligare ut än det hela.
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Mor Brita småpratade för sig sjelf i afton-

Bkymningen: „Det är ändå underligt med Karin här
bredvid. Ålltid kan hon vara kelaten med den
bar usla verlden alltid säger hon, att den som
kan arbeta ej är fattig just som man ej skuile
vara fattig när man måste arbeta från morgon tili
qväll. Och alltid låtsar hon se’n hafva tid att

Städa omkring sig. Jag är säker på att hon nu i
skymningen går der inne hos sig omkring och pe-
tar och städar, just som en fattig menniska ej skuile
behöfva en liten skymningsstund för att hvila sig
efter dagsarbetet. Trefligare granne kunde jag väl
hafva. Yänlig är hon ju alltid och hjelpsam också,
men aldrig bar hon mycket att säga och aldrig
Vet den stackarn några nyheter. Jag borde dock
fråga henne huru hon hinner med allt det arbete
hon gör kanske hon sätter natten tili.- 4

Gumman Brita gick i skymningen öfver för-
stugan tili gumman Karin. Ku, såsom alltid, blef
hon vid inträdet ovilkorligt nedslagen öfver den
olikhet, som visade sig mellan detta och hennes
rum. Möblerna voro ju nästan de sammal målade
pinnstolar en målad säng ett skåp ett
bord. Intet var här af mera värde än i hennes
egen kammare, men huru olika såg det dock ej ut.

„Sitt ner, Brita 44
, sade Karin vänligt, utan att

stanna rocken, på hvilken hon spann.
~Nå, så spinner Ni ännu på helgdagsqvällen.

*— Klockan är snart 6 och Ki borde veta att hel-
gen tillstundar‘ 4

.

„Det är väl så44
, svarade Mor Karin stilla,
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„men jag måste få min spånad slut, ty eljest får
jag ej penningar för helgen och vår Herre läter
mig visst gerna arbeta nu, då jag i morgon nog
ej glömmer honom“.

»Hör nu, Karin; jag vet Ni ej gerna låter
rocken stå, men hali nu upp en stund, så får jag
fråga Er om någotu

.

„Kan jag vara Er tili tjenst, så vill jag gerna
upphöra att surra och höra pä hvad Ni har att
säga“, sade Mor Karin, med handen stadnande
hjulet.

„Jo, ser Ni, Karin, jag funderade der i skym-
ningen, hvarföre Ni alltid kan vara så nöjd, huru
Ki alltid orkar arbeta, huru Ni alltid hinner städa?

Nu när jag kommer i sqvallertimman - ännu tili
pä lördagsqväll, så ser jag Er åter arbetande. Alit
är här i ordning. Huru kan en fattig stackare
hinna med så mycket?“

„Den saken skall jag nog förklara för Eder,
kara granne, om Ni blott vill veta sanningen",
sade Karin med ett litet leende. „Ni har visst
ofta värit inne hos mig här i stugan, men Ni lär
visst aldrig här märkt de gäster, jag har, och hvilka
hjelpa mig i minä mänga bestyr <(

.

„Gräster!“ utropade Brita. „Ni är ju alltid
ensam och trifves godt utan sällskap. Det har
visst ofta förundrat mig, ty visst behöfver en stac-
kare någon att tala med och att beklaga sig för i
ali sin nöd. Hvad för gäster har Ni då? Hvad
hjelpa de Er med? Låt mig få se Ert främmandea

.

„Jag vill gerna visa Er dem och göra Er he-
lo
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kant med dem. Det är de som göra minä dagar
så lyckliga och nöjda. De aro de trefligaste gäster
man kan hafva. De hafva hvar och en ett hörn
af rummet. Se hit! Här bor Arbetsamheten! Hon
är en rask och duglig qvinna och hjelper mig att
få allt arbete undangjordt. Man kan ej vara fiiti-
gare än hon är. Titan hennes hjelp skulle jag ej
hafva mitt dagliga bröd. Hennes sällskap gör ocksä
att jag ej behöfver söba andras.

Den andra platsen upptages af Ordning. Hi
kan ej tro huru mycket hon bidrager tili min tref-
nad. litan Ordnings hjelp skulle här alltid vara
stökigt, men hon går omkring och ställer allt tili
rätta. Hon gör att min lilla kammare alltid ser
så inbjudande ut. Hon bar satt upp gardinerna,
hon tvättade ocksä i dag fönstren, som redan sågo
litet dammiga ut. Det är hennes förtjenst att här
alltid är sopadt och städadt. Henne ville jag för
ingen del sakna.

Här har min tredje gäst sin plats! Hon heter
Sparsamhet. Hon ser visserligen oansenlig ut tili
personen, men hon är en förständig qvinna och
den fattiges bästa vän. Titan henne skulle det, jag
med Arbetsamhetens hjelp förtjenar, aldrig räcka
tili. Ty det är hon som ser efter att ingenting
förfares, hon har hand om min lilla kassa och hus-
hållar alltid med den tili min stora belåtenhet.

Dessa minä tre goda vänner hafva tillsammans
en fosterdotter, som ej skiljer sig ifrån dem och
således också nu bor hos mig sedän fostermödrarne
här slagit upp sinä bopålar. Hon heter Frid. Se!
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huru mild och god hon ser ut. Hon gör ej myc-
ket vasen af sig, men jag håller mycket af henne.
Se, huru mild och god hon ser ut! Xär vi andra
gå tili hvila, läser hon aftonbönen för oss med sin
Ijufva röst. Jag älskar henne som vore hon ett
himmelens barn hvilket hon också är.

Men bar Xi nu rigtigt här i skymningen kun-
nat se minä vänner? Deras bekantskap är ej så
snart gjord, ty de aro alla mycket slutna och truga
sig ej på någon, men visar man dem vänlighet,
sä fatta de snart tycke för en, och bar man en-
gång vant sig vid deras sällskap och de vid en,
så gå de ej af sig sjelfva, utan blifva ens ständiga,
kara sällskap. Deras bekantskap kan Xi göra fram-
deles och småningom, om Xi sjelf vill. Det är
visst lättare då de frän ungdomen blifvit oss he-
kanta, men nog gär det ändå an att också på ål-
derdomen göra deras bekantskap”.

„Jaha! jag ser!” stammade Mor Brita förun-
drad. „Det är dock underligt att jag ej hittills
nägonsin märkt dem hos Er. Xog bar jag sett atc
här alltid värit trefligt och fint, men aldrig kunde
jag tänka att Xi hade sä många att hjelpa Er
bäde vid arbete och ordning. En fattig stackare
hinner ju ej ensam med allt nog vore det ju
derföre hra att hafva hjelp. Jag undrar om de
kunde fä plats i min stuga?”

„Åh jo“, sade Mor Karin, mildt leende. „Om
Xi vill, så kunna de det nog“.

„Yisst vill jag, käraste Karin, visst vill jag,
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huru skulle jag ej vilja hafva det så, som Ki nu

har detu.

„Kå, då går det nog för sig. Men låt Edra
nuvarande gäster lemna plats åt dessa. Tillsam-
mans trifvas de ej“.

„Sådana har jag inga. Ensam är jag alltid,
jag också. Gud skall veta det är ledsamt nog“.

„Se dock efter, granne, om ej hvart hörn af
Eder kammare är upptaget“, svarade Karin all-
varsamt.

;.Kej, det är säkert, att ej så är. Jag må väl
sjelf veta bäst, att der i knutarne hos mig ej finnes
annat än ett ooh annat gammalt skräp, som jag ej
haft tid att städa undan‘‘.

„Gå hein, Brita, tänd upp ljus ooh se noga åt“.
N&j för att göra Er tili viljes", sade den för-

bluffade Brita ooh gick öfver tili sitt.
Efter långt sökande efter fosforstickor tände

hon upp ljus.
„Jag måtte säga! Hvad menniskor kunna prata!

Jag soin bott här i 20 år utan sällskap och nu
påstår Karin, att jag har gäster här. Ka jag skall
anstränga minä gamla ögon och försöka upptäcka
om hon sagt sant ty klok och förstandig är
Karin det kan ej nekas“. ,

Och Brita sökte i sin lilla kammare. Hon
vände upp och ned på det redan förut upp och
ned vända och innan qvällen gick tili ända hade
hon fätt reda på, att hon hade lika mycket säll-
skap som Mor Karin dock på långt när ej så
trefligt!
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Bakom en gammal spinnrock, alldelcs öfver-
dragen med spindelväf, hade hon funnit Liiti jän,
just i sötaste sömn, och då Brita drog fram henna
ur knuten, sträckte hon på sig och frågade gäs-
pande: „Ha skall jag nu ej få sofva; jag har ju
värit sömnig hela dagen för hara trötthet ej
fått någonting gjordt nu måste jag åtminstone
få u "Ä.T -• «f* „ -.4.4. TT ,,4.id IiCU, i'ICU JJlllClj JLldj7Cll Oi VUi dll DC XV.CIi.IJJO llti'
sago besannad, var nu i taget att göra rent hus
och sade: ~jSTej! nu sofver du ej, odåga! Laga dig
upp; jag skall söka reda på de öfriga och sedän
skall jag köra Er på porten allihop“.

Hon fann ocksä snart Lättjans syster Sloseriet,
som i allsköns ro drack sitt kaffe den trettionde-
tredje koppen på dagen. Efter ännu ytterligare
letande säg hon också Vårdslös, som gömde sig i
en knut, bakom ett helt herg af Ursäkter. Men
Yårdslös måste också fram och såg ej alls treflig
ut med sitt okammade hår och sin sönderslitna
klädning.

„Finnes här ännu någon ?“ utropade Mor Brita
vred.

„Jag vill hafva reda på Er alla nu på en
gång“; och hon upptäckte i ett hörn en gammal
gumma med en ytterst trumpen uppsyn. Hon igen-
kände Missnöjet, som aldrig för sin vresighets skuld
kunde skaffa sig en glad dag och som med sitt
eviga smågrälande i många är förstört Mor Britas
minsta nöje.

„Ja, det är ett vackert sällskap jag har! Och
med dessa har jag kunnat linna mig i så många
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år. Intet under att här alltid värit så otrefligt,
sä jag aldrig kunnat blifva nöjd. Det är du, Lättja,
som med dina snarkningar så ofta stört mig i mitt
arbete. Yårdslös bar aldrig med ett finger bjelpt
mig att städa upp min stuga och det är dock bon
troligen, som mest skräpat omkring sig. Af min
arbetsförtjenst är det nog som Slöseriet skaffat sig
kaffe, ocb hvem, om ej Missnöjet, bar intalat mig
att min stuga skulle vara så mycket sämre än Ka-
rins. Men nu när jag fått reda på att ISTi An-
nas, så får Ai ge Er alla af. Jag skall tala vid
Karin, att vi båda herbergera bennes vänner. Då
blir här, Gud ske lof, annat lif, ty af dem tyckes
man hafva både nytta och giädje det ser jag
af Ivarins exempel <(

.

Snart såg det annorlunda ut i Britas stuga,
ocb på bennes förändrade utseende kunde man
märkä, att bon väl trifdes med sinä nya gäster.
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Försakeise.
(Sann händelse).

Yid kökets dörr der synes stå
Två tiggarflickor, stackars små.
De se så frusna, bleka ut,
Oeli der as bröd, det är nog *slut.

Men uppå bordet der är qvar
Af smörgåsar den hela rad,
Ty husets barn, i öfverflöd,
Ej bry sig just om smörgåsbröd.

„Se här, M stackars små, se liär!
Det öfverblefna, Ert det äru

.

„Ack, smörgäs!“ höras im de små.
Och glädjestrålande de stå.

Ooh nu sä öppnas lilla mund,
Men systern hviska hörs på stund
„Ack nej, jag äter ej den här,
Jag sparar den åt lille Pehra

.

„Eå, har du smörgäs ofta fått,
Då du ej har dess mera brådt?“
„Nej, blott i fjol en gäng det
Men Pehr det aldrig smakat har<£

var



Men frun lion tryckte bort en
Den lillas kärlek hon förstår:
„Nej, flicka, smörgåsen förtär,
Kog sörjer jag för lille Pehr“.

tär,

Du barn, som nti öfverflöd
Ej ännu tänkt på andras nöd,
Kari du din enda smörgås ge?
Det är en sann försakelse.

152
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Stackars små foglar!
(Sann Mndelse).

I många trakter af Finland finnes det ännu
inga Majföreningar, ehuru också der barnen i de
bildade hemmen med själ och hjerta tillhöra dem
och söka att uppfylla deras löften. Och det kan
också vara detsamma om deras namn aro inskrifna
och deras hattar prydda med de bestämda märkena,
om blott deras hdg är med och deras hjertan tilh
höra den goda saken. Men det vill jag säga tili
tröst för de barn, som mycket gerna ville vara med
i Majföreningen, men hvilka, i brist på någon som
skuile stält sig i spetsen för dem, ej kunnat komma
in deri, att de skola icke vara sorgsna deröfver,
utan endast med troget hjerta uppfylla dessa be-
stämda löften, så aro de nog med i föreningen och
räknas såsom dithörande af alla goda menniskor och
förnämligast ai Den, som känner Majföreningens
medlemmar, ej af fjädern i mössan, men af hjertat".

ISTu vill jag heratta, huru det hände sig nyligen
en dag med några barn, som väl icke voro in-
skrifna i Majföreningen, men som ändå gerna velat
försöka att efter bästa förmåga hjelpa några små
foglar, hvilka hade råkat i olycka. Barnen kunde
den gången icke göra något tili deras räddning
annat än att förkorta deras lidande, men Gud ser
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mest tili viljan, och blott viljan är god hos barn,
så aro de nog på rätta vägen. Den lilla sannfärr
diga historien kan ock visa, att man ibland, för
att handia i fallkomlig öfverensstämmelse med an-
dan af ett löfte, måste tvinga sig att handia emot
bokstafven deraf. Det rätta är ibland svårt att
finna och ser nästan ut soin orätt.

Det var i en socken, långt borta i Karelen.
Ofver en hög ås gick landsvägen'fram. Yid lands-
vägen låg en gård, en byggning, der en familj med
många små barn bodde. Bakom byggningen låg
en liten trädgård och bakom den sträckte sig åker
och äng och kullar och så åter åker och äng och
kullar och åsar i oändlighet. Sådant var landska-
pet sjö fans der ej och det var skada.

I trädgärden sprungo barnen en vacker, solig
morgon och lekte det ena och det andra. Der voro
flera små gossar och flickor och de hade mycket
roligt. Det var också roligt för dem att se huru
några arbetskarlar, hvilka skulle bygga upp ett ut-
hus vid landsvägen, togo ner en gammal stuga,
hvars stockar skulle begagnas tili den nya bodan.
Lille Otto höll just på att sätta sin fot på, som
hän tyckte, en hötapp, då hän stadnade i yttersta
förundran, betraktande hötappen.

„Flickor, gossar, kommen hit“, ropade hän,
stirrande ned framför sig.

Barnen skyndade fram, också den tioårige Ed-
vard skyndade dit från sin blombänk, hvilken lian
just höll på att vattua. Alla dessa små hufvuden
böjde sig ned öfver den lilla tingesten. Ingen be-
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grep sig rätt derpå, innan Edvard förklarade: „Det
är ett fogelbo!11

„Ack, det stackars lilla fogelboet“, ropade bar-
nen om hvarandra.

~'Huru bar det kömmit hit, midt på trädgårds-
gången, ooh hvad skola vi nu företaga oss med det?“

„Och här är också ett!“ „Och här ännu ett“,
ropade Ina, „bär är helt smä ungar“.

Der lag verkligen på trädgårdsgången vid lands-
vägen. De obeskedlige arbetskarlarne hade, utan
ringaste tanke på hvad illa de gjorde, kastat ned
från taksparrarne de små fogelboen, då de voro
dem i vägen.

De äldre af barnen togo hvar ocb en varsamt
ett bo i sinä händer ooh skyndade in tili föräl-
drarne, för att få råd ocb bjelp för de arma, små fogel-
ungarne. Lille Otto sprang i fyrsprång i spetsen för
tåget ocb rusade in med andan i balsen, ropande:

„Mamma, mamma, ett fogelbo, ett fogelbo, tiera
små fogelbon med ungar uti“.

Inne i Pappas kammare undersöktes nu boen
ordentligt med sitt innebåll. Uti ett af dem funnos
tre ungar, uti det andra två, ocb i det tredje en-
dast en. Troligen hade flere fallit ut ur boen ocb
omkommit. Blott några af dem rörde sig ocb öpp-
nade emellanåt näbben. De sågo mycket fula ocb
bjelplösa ut. De voro alldeles ofjädrade, nakna ocb
gråa, med stora, svarta tläckar i stället för ögon,
ocb oproportionerligt stora näbbar. Men boen?
Huru otroligt mycken möda hade ej de små foglarne
baft att bygga sig dessa nästen, huru många tu-
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sende gånger liade de ej fått flyga upp tili takåsen,
innan de hunnit samla denna mängd af höstrån,
balm, fjäder, dun ja, der fans tili och med en
half alns lång bit af ett förslitet snöre, hvilket af sinä
färger igenkändes vara slingat af barnens moder.

„Men bvad skola vi göra med dem?“ var alla
barnens ängsliga fråga.

Evert ville spika upp en eigarrlåda under det
utskjutande taket af ett lider vackert placera
boen i lådan ocb sedän halla vakt ötver om fogel-
modren skulle äterfinna sinä försvunna små ungar.
I annat fall skulle barnen söka maskar och fånga
flugor åt de stackars öfvergifna. Barnens föräldrar
sade, att de små ungarne ovilkorligt skulle om-
komma af bunger ocb köld, om modren ej skulle
finna dem; de sågo redan balft döende ut. Men
Edvard ville försöka ocb skyndade sig tili trädgår-
den för att se åt om der ännu skulle på gången
eller i gräset bittas någon af de ungar, som för-
modades vara frän boen förkomna. Vid det ban
sökte efter de förlorade, såg hän en svala, som un-
der ett oroligt pipande kretsade omkring det ställe,
der fogelboen värit. Slutligen, likasom den värit
trött af sökande ocb oro, satte den sig på en bjelke
af taket. I detsamma kastade sig en stor, grå katt
öfver den anna fogeln, hvars bekymmer och oro
voro slut i samma ögonblick.

Edvard återvände från trädgården med denna
berättelse, ocb nu var barnens bekymmer större än
förut, ty hvilket bo tillbörde denna, af kätten dö-
dade fogel? Dess ungar skulle längsamt pinas ihjäl



af hunger och köld, oeli livad äterstod för att rädda
dem frän detta öde. Kuru man funderade, insåg
man att alla de stackars ungarne, hvilka ännu lefde,
skulle gå detta öde tili mötes.

„Det enda som står att göras för edra skydds-
lingar sade fadren, „är att göra pinan kort och
bedja Pekka döda dem, så fort och hastigt som
möjligt. J kurnien ej skydda dem för köld och
hunger, och en hastig död är för dem nu en väl-
gerning.“

Barnen fälde tärar öfver de små foglarnes
hårda öde, men insågo att detta var det bästa, som
med dem kunde företagas. Men Otto var myeket
ledsen på sin far och sade, att Pappa var bra obesked-
lig, som ville låta döda de stackars foglarne och
„Pappa" sade hän, „nu hör Pappa ej tili Majförenin-
gen, ty der står, att man ej fär döda någon fogel“.

De små foglarne begrofvos högtidligt af barnen,
men de voro innerligt bedröfvade öfver att de ej
förr rakat komma tili trädgården, sä att de med
goda ord kunnat förmå arbetskarlarne att skona
boen och varsamt flytta dem tili en annan plats.
Möjligen hade de små foglarnes lif kunnat räddas.

„Men vi höra ändä bestämdt tili Majförenin-
gen“, sade Ina, med hela styrkan af sin öfverty-
gelse. „Ty jag tror, att den som uppfyller Majför-
eningens löften, den hör dit. Och det var visst
rysligt, att låta döda de stackars små fogelungarne,
men det hade värit myeket grymmare att långsamt
låta dem dö af hunger och köldu

.
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Örten Tålamod.

Det var i tidernas morgon. Vår sköna jord
var säsom ett ur sömnen nyss Yaknadt barn. Men
likvisst fans redan synd och sorg på denna jord.
Menniskornas lidelser och onda begär förde dem
tili strider mot hvarandra, och fördragsamhet, tåla-
mod voro okända dygder.

TJti en skön nejd i en af Persiens härligaste
trakter hade en nomadhord uppslagit sinä täit. De
skönaste dadelpalmer skuggade dalen och Eiiphrats
böljor vattnade de törstande folken. Slättens grönska
njöts af otaliga hjordar, hvilka i stillhet betade dess
öfverflöd. Helt närä slutet af dalen, invid bergs-
passet närä floden, stod Jussufs täit. Hän yar höf-
vidsman för horden och stod Yördnadsbjudande bland
sinä tjenare, skipande rätt mellan dem. Hans magt
öfver sin omgifning Yar utan gräns. Hans rike-
domar voro stora ali den boskap, som fylde
dalen, var hans. Jussuf glömde ej att tacka Je-
hoyah för alla goda gåfvor, men hän glömde att
de kunde honom beröfyas.

En dag inträdde en tjenare i hans täit och
kastade sig ned för hans fötter.

„Herre, strafia ej din tjenare, ehuru hän kom-
mer såsom olyckans utskickade“.
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„Säg, hvad hemtar du? Jussufs magt är stor,
och olyckan har alltid förblifvit hans besegrade
fiende“.

„Herre, tigrar och lejon refvo dina hjordar.
Femhundrade dina oxar slogos af dem“.

„01yckans utskiekade, sådana budskap skada
ej Jussufs magt. Hvad vill du mer?“

„Sjuhundra dina kameler folio för pesten uti
Azims dalu.

„01yckans utskiekade, din åsyn är mig ej kär.
Aflägsna dig!“

„Herre, hör mig ännu och vredgas ej. Din
son föll i röfvarehänder och träder ej mera för
dina ögon“.

Hu bleknade Jussufs kinder. I vrede och sorg
rusade hän upp. Hän slet sinä kläder sönder, ref
sitt grånade skägg och upphäfde högljudda klagorop.

„Min son, min son minä dagars soi, minä
nätters måne, hvar blef du ? Jag vill återhafva dig!
Jussufs vilja är stark, jag skall hafva dig. Jeho-
vah, hör mig, jag vill hafva min son åter!“

Så klagade fadren i vild förtviflan och modren
ditkallades af hans klagoljud. Yid sorgebudskapet
kastade hon sig ned på marken, slog sig för sitt
bröst, ref sinä kläder sönder och gret strida tårar.
De arma förstodo ej att böja sig under Guds dom
och deras klagan var tröstlös.

Den sköna och unga Deborah, deras dotter,
nalkades från bergen. Hon hade i aftonsvalkan
gått tili flodstranden för att der möta den från
öknen återväntade brodren samt hans vän Ezekiel.
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Men de hade ännu ej ätervändt ooh hon skyndade
emot hemmet för att jemte tjenarinnorna vattna sin
faders törstande hjordar. Hennes lätta drägt fläg-
tade i aftonvinden och visade hennes små fötter,
skyddade af sandaler. Hennes rika, svarta lockar
omslötos af ett gyllene hand. Med späda, ehuru
starka armar lyftade hon yattenkärlen, och ingen af
hjorden blef af henne glömd. Efter förrättadt ar-
bete satte hon sig ned vid brunnen. På vattnets
yta lekte redan xnånens strålar och belyste hennes
yppiga skönhet. Hon satt der drömmande och
ensam, och den österländska natten svepte allt tä-
tare om henne sin varma, raörka, rosendoftande
mantel. Då nalkades en af granskapets herdar.
Hän helsade henne.

„Låt dina fötter trampa hemmets väg, Debo-
rah“, sade hän. „Der gästar i Edert täit en hos
Eder ej förr sedd gästu.

„Är der en man från främmande nejder“, sade
Deborah, ~så bereder min mor väl för honom af-
tonvarden. Dadlar. honung och mjölk finnes der
nog“.

„Dylika gåfvor låtsar den gästen ej om. Hän
har kömmit för att skörda din faders glädje, din
moders frid och dina kinders rosor“.

„Så heter den gästen sorg?“ frågade jungfrun.
„Sorg heter han“, svarade herden.
„Och huru låter hans budskap?“
„Rofdjur hafva slagit din faders hjordar, pesten

rasat bland hans kameler och din broder har fallit
i röfvarehand, jemte sin van EzekieF.
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Flickans kind förlorade sin färg, och hon frå-
gade darrande:

„Äro dessa budskap sanna?“
„Sanna som din sorg“.
Deborah försvann i nattens mörker.
Såsom herden hade sagt, gästade sorgen i Jus-

sufs täit. Der var endast klagan och jemmer. Och
ingen stråle af hopp upplyste natten i föräldrarnes
hjertan och ingen tröst smog sig der in. De en-
dast klagade och greto, och Deborah förenade sin
klagan med deras. - Hon sörjde sin broder och
hon sörjde Ezekiel. Hän hade jemte brodren vä-

rit hennes följeslagare vid hennes vandringar genom
dalen och hän kände hennes hjertas drömmar. Hän
hemtade henne det högsta trädets frukter, den mest
aflägsna dalens blomma. Med honom hade hon
ströfvat igenom den närbelägna öknen. Hän hade
trenne gånger räddat hennes lif en gång från
Samumseld och en gång från flodens böljor. Den
tiger, hvars hud utgjorde hennes läger, hade fallit
för hans hand. Hennes sorg var tung och utan
tröst. Då sömnen med sinä vallmokransar gick
sin vandring genom dalen, blickade den in i Jus-
sufs täit, men såg der sin fiende, sorgen, och strödde
ingen af sinä blommor för de olyckliga.

Dagar och nätter förgingo. Deborah vandrade
ofta nt tili det ställe, vid öknens r&nd, der hon för
sista gången sagt brodren och Ezekiel farväl. Hon
lag der på denna plats i strida tårar, och hennes
hjerta fann ingen ro. Hon anropade Jehovah, men

det var endast klagan och ingen förtröstan och
11
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ingen tröst. Men en afton gick hon dit ut, trött
af föräldrarnes och sin egen sorg. Hon knäböjde
ooh bad med ett ödmjnkt bjerta om tröst. Då syn-
tes henne en engel, som fattade henne vid handen
och med ett mildt leende sade:

„Du söker tröst ocb läkemedel för din sorg.
Se denna planta, som skjuter upp vid dina fötter
och hvilken du dagligen vattnat med dina tårar.
Du känner den ej, du känner ej dess lindrande
förmåga för ett sörjande bjerta, dock bar din sorg
och dina tårar fostrat den här, der du i bön legat
vid Jehovabs fötter. Den heter Tålamotit. Bryt
den och tryck den mot ditt svidande hjerta! Gif
af dess helande balsam åt dina sörjande föräldrar!
Och glöm ej, att den, som hemsökes af sorgen, må
i ödmjuk förtröstan söka denna ört. Hon skall
med denna finna lindring i sin sorg och styrka
att bära den“.

Deborah gjorde såsom engeln sagt henne. Hen-
nes hjerta kände snart örtens helande kraft och
hon vände hemåt att ock låta sinä föräldrar få del
af dess balsam.

Och du sora sörjer, må troget söka örten Tå-
lamod! Den som söker, hän finner, och finner med
honom lindring i sinä bekymmer.



En af flendem

Kom, jag vill heratta en historia från det sista
grymma kriget, som rasat i det sköna Frankrike.

Det var höst. Solen hade längesedan kömmit
drufvorna att mogna, ooh hvetefälten voro skördade,
der något fans att skörda, ty kriget hade harjat
också här en afiägsen trakt i Ardennerskogen.
Der stod ett litet trefligt iandthus vid krigets bör-
jan. Nu fanns blott några svartnade stenar der
huset stått. En natt, då en flock Preussare nal-
kades gården, hade der samlat sig en hop bönder
från kringliggande trakter. I deras hjertan brann
hat och hämd mot fienderna, och de mottogo de
prenssiska soldaterna med en välrigtad gevärssalfva.
Dessa, uppretade af motståndet och af att se många
kamrater falla, rusade in tili gården, öfvermannade
snart den fåtaliga skaran och brände upp huset.
Dess egare, hvilken hette Le Brun, förlorade ali
sin egendom, men hän förlorade mer än detta, hans
hustru omkom den förfärliga natten i lågorna och
hans äldste son blef under kampen skjuten af
Preussarne. Hän sjelf flydde in åt skogarne med
sin lilla fem ars gamla dotter på armen. Der fingo
de i början utstä mycken nöd, och den lilla Cecilia
fick mången qväll gä hungrig tili sängs hon



hade verldigen tili slut fått ett sängställe i en ko-
lares koja.

Den lilla Cecilia lekte der hela sommaren med
kolarens barn, omedveten af de faror hennes far
dagligen gick tili mötes i de otaliga strider hän
kämpade med Preussarne, hän tillhörde en fri-
skyttekorps. Hän koin ofta för att helsa på Ce-
cilia och för att der, vid betraktande af hennes
barnsliga och glada lekar, för en stund glömma
den sorg hän kände öfver förlusten af sinä kara
samt öfver sitt olyckliga fosterland. Det gjorde
honom också så godt att en stund kunna glömma
allt det bittra hat, som gnagade hans själ, ty hän
var en god man och i sinä bättre stunder kände
hän djupt huru hatet är en ädel menniska föga
värdigt.

En dag, etter lång bortavaro, återkom hän tili
kolarens koja och dröjde der tvenne dagar. Med
kärleksfulla blickar följde hän sin lilla dotters alla
rörelser och gladde sig åt hennes oskuldsfulla behag
och hennes likhet med hans aflidna hustru. Hon
lyste som en ädelsten bland de andra små.

Men fadren säg med ledsnad huru Cecilia ofta,
vid de små tvister, hvilka i lekar uppstodo, hade
häftiga utbrott af vrede samt ej skydde att med
hugg och slag skaffa sig rätt, der hon det kunde.
Sådana oarter hade förut värit den lilla, godhjer-
tade flickan främmande.

Fadren öfverraskade henne redan första dagen,
dä hon trasslat in sinä små händer i den minsta
kolarbytingens tofviga hår och rätt eftertryckligt
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ville lära hormin att låta hennes vilja vara den gäl-
lande. Den lille treåringen gret bittert under hen-
nes misshandlingar, och vredgad kallade Le Brun
sin dotter tili sig.

„Är det min Cecilia, som slär och misshandlar
den lilla gossen så att hän gråter?“ frågade fadren
och såg skarpt på barnet.

„Visst är det Pappas Cecilia!“ svarade hiekan
trotsigt tillbaka.

~Huru vill du slå dina lekkamrater vill
du slå denna lilla gosse, soin är myeket mindre än

du? Du bör ej slå någon.“
„Åh“, sade hiekan, ännu blossande röd af vrede
„Pappa gör ju sjelf så. Det gjorde Pappa, då

vi i somras gingo hemifrån. Pappa slog och Pappa
sköt med bössan, så blodet rann ned för pannan
på en Preussare, som var myeket kortare än Pappa.
Och jag såg många främmande karlar, som slogo
hvarandra med långa, hvassa sablar; det gjorde nog
myeket mera ondt än när jag nu slog Robert I '.

En tår smog sig ned för fadrens kind. Hän
hade hoppats, att den hemska tähän, som framstälde
sig för det oskyldiga barnets blickar vid deras
hykt från hemmet, hade ur dess minne utplånats,
då hon aldrig med ett ord nämnt derom. „Ack“,
suckade lian för sig sjelf, „ej endast på oss delta-
gare i slriden, också på de oskyldiga små barnen
verka dessa gräsliga skädespel förvildande. Min
stackars lilla hicka tager mig redan tili exempel,
då hon vill låta väldet och näfrätten råda. Gud
hjelp oss och det uppväxande slägtet!" Hän för-
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sökte nu förtydliga för Cecilia skilnaden emellan
hans och hennes strid men barnets sinne tyck-
tes ej rätt kanna fatta denna skilnad, ehuru hon
af innersta hjerta lofvade sin fader att ej mera
förgå sig så.

Efter en tid, då Le Brun kunde fä ledighet
dertill* förde ban Cecilia bort med sig från kola-
ren, för att bereda benne ett mera lämpligt hem.
Hon skulle emottagas af hans syster, en god och
öm moder för Hera barn. Men för att komma tili
sin systers hem raaste Le Brun passera det ställe,
der hans boning stått. Med hjertat fullt af de smärt-
sammaste minnen nalkades hän platsen. Hän ned-
satte sin lilla dotter pä marken och gick sjelf fram
tili ruinerna af sitt fordna, lyckliga hemvist. Alit
var nu tyst och öde, men dagen förut hade här
åter förefallit en skärmytsling mellan Fransoser och
Preussare, och marken bar öfverallt spår af denna
strid. Öfverallt lågo kringströdda i oordning gevär,
renslar, hufvudbonader och marken var sölad
af blod. Vi skola ej vidare tala om ställets ut-
seende, ty det söndersliter hjertat att tänka på
det elände, som en sådan strid lemnar efter sig.
Yi skola blott bedja Gud förskona oss och vara
medmenniskor från dylikt. De arma, hvilka sett
sådant elände, de veta nog bedja Gud att ej mera
behöfva upplefva sådant!

Le Brun stannade med stirrande blick fram-
för den fordna tröskeln tili hemmet. Alit hvad hän
hade förlorat och lidit stod såsom i eldsdrag för
hans själs ögon, och såsom närraaste orsak tili allt
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detta lidande framstodo Preussarne såsom de, hvilka
förtjenade allt hans hat. Och med hatet följde be-
gäret att hämnas hämnas alla de oförrätter fien-
den tillfogat honom, en oskyldig landtman. Med
sammanbitna tänder och bleka kinder stod hän der,
lian omfattade sitt gevär krampaktigt med handen
och mumlade: „De bofvarne! Allt hafva de beröf-
vat mig“. Hans hufvud sjönk mot bröstet, men
hastigt spratt lian tili. lian lyssnade. Ett sakta
qvidande nådde hans ora. En halfc förkolnad hag-
tornshäck skilde gårdsplanen från vägen. Hän gick
med skyndsamma steg ditåt, trängde genom häcken
och fann der en preussisk soldat, nastan liflös ut-
sträckt på marken. Det var ett af offren från fö-
regående dags strid. lian hade i flere timmar ef-
ter striden legat liflös och utan medvetande och
hade ej blifvit bemärkt, hvarken af dem, hyilka bort-
förde de särade, eller af de soldater, hyilka begraf-
yat de döde. Det flammade tili i Le Bruns blick.
Här säg hän framför sig en af fienden, hvilken yar

honom räkenskap skyldig för allt hyad hän lidit, och
i det uppretade tillstånd, hvari hän befann sig, såg
hau i den sårade soldaten endast föremålet för sitt
hat och sin rättvisa hämd, och hän lyftade sin bössa
för att jaga honom en kula genom pannan. Den
anne sårade gaf endast genom en lätt rörelse med
handen tillkänna, att lian ännu lefde, och den blick
hän kastade på sin tillämnade baneman sade, att
lian soin en yälgerning väntade hans kula. Men
Le Brun räddades från det brott lian stod i beråd att
begä. I samma ögonblick lian lade an, syntes Cecilia



på andra sidan om häcken, och i det hon varsnade
fadrens afsigt, störtade lion fram och utropade:

„Åck, Pappa, hän lefver gör icke illa ät
honom! Du får ej skjuta på honom, ty hän är så
sjuk, att hän ej orkar skjuta på dig och se
hän har intet gevär. Goda Pappa, vi skola föra
honom med oss tili Tante. Kanske hän kan blifva
frisk ännu“.

Fadrens arm sjönk maktlös ned och blygselns
rodnad färgade hans panna. Hän slöt Hiekan li-
delsefullt i sinä armar och utropade:

„Tack, Cecilia! Du har räddat din fader från
den största olyeka, som kunnat hända honom
den, att begå ett brott££

.

Hän såg nu i den sårade Preussaren blott en
lidande medmenniska, och det bittra hatet var bann-
lyst från hans redliga hjerta. Hän skaffade nödig
hjelp och värd åt den sjuke, nastan döende mannen,
och efter sorgfällig vård såg Le Brun honom med
glädje återvinna helsa och krafter. Med tacksam-
het emottog främlingen alla dessa bevis af kristlig
kärlek och hans hjerta kände den lifligaste glädje, då
Cecilia satt yid hans säng och med barnslig ömhet
berättade honom huru ledsamt hon skulle få, då hen-
nes gode vän skulle återvända tili Tyskland. Hon
kallade honom sin Preussare, och när lian slutligen ut-
vexlades och lemnade sin lugna tillflykt, sade Cecilia:

„Nog var det dock bäst att min Preussare gick
sin väg, ty eljest kanske hade våra soldater någon-
gång kömmit hit och slagit ihjäl honom, ty de hade
säkert trott honom vara en af våra elaka fiender ££

.
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Vid en älskad lärares graf.

Grafven är öppnad alltre’n, en krets utaf vänner
är samlad,

Sorgen vid festen är värd, hän bjuder blott smärta
och gråt.

Djupast Du tömmer bans kalk, Du, den bortgång-
nes maka!

Barnens beliga frid ej störes ännu utaf sorg,
Dock i en framtid än de bland minnets skuggbil-

der leta,
Längta att spåra bland dem en kär om ock osäker bild.
Sjung då bans sånger för dem, och de skola kanna

bans ande,
Yeta allt hvad de mist och älska bans minne

som Du.
Yännerna gräta med Dig, och ljuft för ditt hjerta

är höra
Hur vid den älskades graf blott höras kärlekens ord.
Spridda långt i vårt land, det finnes en mängd

utaf qvinnor,
Hvilka med tårar också minnas den ädle, som gått,
Deras lärare förr. Sjelf ung, ban stod bland de

unga
Örnsorn skämtsam och sträng, alltid älskad, för-

n*
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Ned tili hjertat hän såg, med den varma, gripande
blicken,

Om det Goda der fans, genast tili mötes hän gick.
Tacksamma, vilja ock vi på grafven fälla en blomma,
Blicka med saknad ned än på den bortgängnes stoft!

Systrar! Minnens J än hur glad och allvarlig tillika
Der inför oss hän stod, talande lärande ord!
Talade hän för oss om främmande länder och

folkslag,
Var det likasom vi vandrat bland dem vid hans

hand.
Talade hän för oss o m fosterländska bedrifter,
Färgades högre hans kind, flammade det i hans

blick.
Själens ädlaste ton hän visste så mäktigt att anslå,
Som hans musik sig knöt städse tili ljuf melodi.
Systrar! hvilka af oss än må vandra rätt emot

målet,
Hän dock hanat vår väg, i ungdomen ledt våra

steg;
Sjelf utan tvekan hän gick, hän visste den säkra-

ste vägen.
Målet tidigt lian fann, med Kärlekens fjerrglas lian

sökt.
Hvile hän nti frid! Hans salige ande må njuta
Den eviga harmoni, som intet missljud än stört.

Tacksamma vilj a ock vi på grafven fälla en blomma,
Blicka med saknad ned än på den bortgängnes stoft.



Uppiösningar tili Charaderna.

N:o 1. Fattigdom.
N:o 2. Befalla.
K:o 3. Gammat.
N:o 4. Sömnighet.
K:o 5. Molntapp.
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