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iwil/ca iimnen na>, <le s»> «in ,i/cecl»m, «ien s«> «in
«l>ä>sall/ionel, »ii/vil »e/illncliaiie, //v«<i ««z/siai
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Naturens Bot.

Första Läsningen.

Dm Menniskan.
är stor. Gud är god. Han har skapat himmeten.

Han har skapat hafwet. Han har skapat jorden. Han har
skapat dig. Tacka Gud. Frukta Gud. Älsta Gud. Lyd
Hans bud. Gud ware lofwad.

Wi äro Guds barn. Wi stada Hans werk. Wi be-
undra Hans wishet. Wi tillbedja Hans storhet. Wi prisa
Hans godhet. Gud gifwe ofi sin näd dertill. Gud gifwe
osi en rätt ödmjukhet. Gudsfruktan är wishetens begyn-
nelse.

Denna bok är om Guds werk. Denna bok är bar-
nens bok. Läs i den. Läs högt. Läs bra. Gif noga
akt. Tänk noga pä. Stä rak. Säg orden klart. War
wid godt mod. Den siitige skall belönas. Ester boken
kommer leken. Lustigt fär du springa dä.

Nu sä börja wi. Hör nu pä. Far är ej hemma.
Hwar är far? Han arbetar för sinä barn. Han arbetar
för sitt land. Han arbetar för Guds ära. Utan arbete
fä wi ej bröd. Utan bröd kan ingen lefwa. Tack far.
Tack gode Gud för dageligt bröd.

Mor sitter i stugan. Hwad gör mor? Hon arbetar
för sinä barn. Hon syr wara kläder. Hon kokar wär
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mat, Utan kläder stulle wi frysa, Utan mat stulle wi
hungra. Tack mor, Tack gode Gud för kläterna pä wär
kropp.

Wisit äro wära föräldrar goda mot oZ. De bedja
med osi till Gud. De lära osi blifwa goda barn. Utan
bön är ingen wälsignelse. Utan godhet är ingen rätt glä-
dje. Sä lyda wi gerna wära föräldrar. Sä halla wi
dem hjerteligen kara i alla wära dagar.

Greta heter min syster. Hon är sä liten. Hon gär
icke. Hon kryper. Hon talar icke. Hon jollrar. Skratta
kan hon. Gäspa kan hon. Nysä kan hon. Det är ej stor
lärdom. Ett litet barn kan ej mera. De stora ha engäng
warit lika smä. De starka ha engäng warit lika swaga.
De lärda ha engäng warit lika okunniga. Nog wär
kropp. Gud läte ocksä wär själ Gud signe Greta.
Nog är hon bra.

Anders heter min bror. Han är fyra (4) är gam-
mal. Han rider i galopp pä den stora trädhästen. An-
ders kan springa. Anders kan leka. Det är ej stor lär-
dom. Med tiden lär han nog mera. Da blir han för-
ständigare. Dä fär han ett bättre allwar med allting.
Gud signe Anders, Nog är han bra.

Farfar sitter i gungstolen. Han är sä gammal. Han
är sä grä. Han har sä skrynkliga händer. Inga tänder
har han. Men sä god är han. Han har lefwat sä länge.
Han har sett sä mycket, Han är en wis man. Gudfruktig
är han wisit. Han kan berätta om Guds makt. Han tan-
ner mennistorna. Han wet djurens historia. Werterna
wet han alla. Han will berätta osi allting. Tack farfar.
Gud signe de gamla i deras wisa älderdom.

Nu sätta wi otz alla i ring. Gif akt. Nu börjar
första berättelsen. Hwad är den om? Den är om menni-
stans kropp. Den är om hennes själ. Den är om hen-
nes sinnen.
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Hu«u Ni«n will skapa en menniska.
Det war engäng en man. Han hette Dion. Han

bodde ensam pä en ö. Hans dagar blefwo länga. Han
hade ledsantt. Han talade wid sig sjelf. lag will göra
mig ett sällstap. lag will stapa en mennifka.

Borta wid stranden fanns ler. Dion tog leret i sin
hand, Han knädade deraf en klump. Han formade af
klumpen en mennistas stapnad. Han gjorde hufwud. Han
gjorde hals. Han gjorde bröst. Han gjorde mage. Han
gjorde armar. Han gjorde händer. Han gjorde ben. Han
gjorde fötter. Sedän ställde han bilden mot ett träd. Nu
är menniskan ftrdig.

Bilden andades icke. Dion sade sä. Annu fattas nä-
got. Gode Gud lät bilden andas med sinä lungor. Gode
Gud lät blodet rinna i bildens ädror. Gode Gud lät bil-
dens hjerta siä.

Gud sände en engel till ön. Engelen rörde wid bil-
den. Nu sä andades bildens lungor. Nu rann blodet uti
detz ädror. Hjertat begynte klappa. Dion blef gansta glad.
Nu är allt bra, Nu är menniskan ftrdig.

Bilden rörde sig icke. En geting stack honom. Han
kände det icke. Dion sade sä. Annu ftttas nägot. Rö-
relsen är borta. Känseln är borta. Bilden är lam.
Den lame är mycket olycklig. Den halte mäste gä med
krycka. Bäda behöfwa andras hjelp. Gode Gud lät bil-
den gä med sinä fötter. Gode Gud lät honom taga med
sinä händer, Lät hela Hans kropp fä fri rörelse. Lät hela
Hans kropp fä tanselns sinne.

Engelen rörde wid bilden. Strar bröt bilden en
qwist af trädet. Strar kände han getingens stygn. Hela
bilden fick rörelse. Hela bilden sick känsel. Nu swettades
han i wärmen. Nu frös han i kölden. Gansta glad blef
Dion. Nu är allt bra. Nu är menniskan ftrdig.
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Bilden stötte sitt° hufwud mot träden. Bilden stap»
plade mot den minsta sten. Dion försträcktes. Annu sat-
tas nägot. Bilden är blind. Den blinde är mycket olyck-
lig. Han lefwer uti beständigt mörker. Han mäste le-
das af andras händer. Han är en främling pä jofden.
Gode Gud lät bilden se med sinä ögon.

Engelen rörde wid bilden. Nu saa, bilden med sinä
ögon. Gud hade gifwit honom synens sinne. Dion blef
gansta glad. Nu är allt bra. Nu är mennistan färdig.

Dion talade till bilden. Bilden hörde icke Hans röst.
Dion försträcktes. Annu fattas nägot. Bilden är döf.
Den döfwe är mycket olycklig. Han hör ej sinä wänners
kärliga ord. Han kan icke glädjas at fägelens säng. Han
är en främling bland sinä likar. Gode Gud lät bilden
höra med sinä öron.

Engelen rörde wid bilden. Bilden begynte lysina. Nu
hörde Hans öron. Nu hade Gud gifwit honom hörselns
sinne. Dion blef gansta glad. Nu är allt bra. Nu är
mennistan färdig.

Dion pröfwade bilden. Han tog i sin högra hand en
blommande törnros. I wenstra handen tog han ett ruttet
ägg. Hwilken af de bäda luktar bättre? Bilden pekade
pä ägget. Dion blef harmsen. Annu fattas nägot. Lukten
är borta. Lukten stiljer det angenäma frän det weder-
styggliga. Gode Gud lät bildens näsa fä luktens sinne.

Engelen rörde wid bilden. Nu kunde bilden urstilja
blommans wällukt. Dion blef gansta glad. Nu är allt
bra. Nu är mennistan färdig.

Dion pröfwade bilden ännu. Han tog i sin ena hand
ett sött äpple. I den andra tog han en bäst swamp. Ät
af dem bäda. Hwilken af bäda smakar bättre? Bilden
pekade pa swampen. Dion blef ledsen. Ännu fattas nä-
got. Smaken är borta. Smaken stiljer det söta frän det
bittra. Gode Gud gif bildens tunga smak.
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Engelen rörde wid bilden. Bildens tunga sick sma-
kens sinne. Dion blef gansta glad. Nu är allt bra. Nu
Hr mennistan färdig.

Dion pröfwade bilden ännu. Han talade wänliga ord.
Viiden swarade icke. Dion försträcktes. Ännu fattas nä-
got. Bilden är stum. Den stumme är mycket olycklig.
Han fan ej säga sinä behof. Han l'an ej gifwa sinä tan-
kar ljud. Han är en främling bland mennistor. Gode
Gud lät bilden ta la med sin mun.

Engclen rörde wid bilden. Vildens läppar singo ljud.
Hans tunga blef böjlig för tal. Hans mun sick spräkets
gäfwa. Dion blef gansta glad. Nu är allt bra. Nu är
mennistan färdig.

Ännu ja pröfwade Dion bilden. Dion gjorde frägor.
Bilden swarade faniga ord. Dion försträcktes. Ännu fattas
nägot. Förständet är borta. En fane är mycket olyck-
lig. En galen mennista är ett wildt djur. Gode Gud gif
tantar i bildens hjerna. Gode Gud lät bilden weta hwad
han will. Gode Gud gif bilden förständ.

Engelen rörde wid bilden. Tankar kommo i bildens
hjerna. Förstandets ljus gaf tankarna sammanhang. Wil-
jan förde tankarna fram pa bildens läppar, Nu talade
bilden lloka ord. Dion blef mycket glad. Nu är allt bra.
Nu är mennistan färdig.

Dion tog bilden i sin famn. lag är ensam här. lag
behöfwer en wän. Vlif du min wän. Vilden wände sig
bort. Vilden log. Hans löje war sä främmande. Dion
försträcktes mycket. Ännu fattas nägot. Känslan är borta.
Här fattas ännu inbillningens kraft. Utan känsiä har
mennistan ingen glädje pä jorden. Utan inbillning förstär
hon ej sinä likars smärta. Gode Gud gif bilden länsiä.
Gode Gud gif inbillningens gäfwa.

Engelen rörde wid bilden. Bildens hjerta klappade
af menstliga känslor. Hans inbillning förstod en annans
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wänstap. Bilden tog Dion i sin fanin. Viiden giet af
glädje. Dion war sä lycklig. Nu Hr allt fullkomligt. Nu
fattas ingenting mer. Nu är mennistan färdig.

Men engelen log sä saligt. Arma Dion. Du will
göra Guds werk. Du will stapa en mennista. Du säger
sä. Nu fattas ingenting mer. Men det bästa fattas ännu.
Det högsta hos mennistan fattas ännu. Förnuftet fattas
der än. Samwetet fattas. Mycket har du gjort. Guds
beläte har du ej kunnat göra. Den odödliga anden fat-
tas ännu. Bilden kan icke kanna Gud. Bilden kan icke
tillbedja Gud. Derföre har den ingen del i det ewiga lif-
wet. Derföre tjenar allt annat till intet. Derföre är din
bild en klump af ler.

Engelen rörde wid bilden. Strar föll bilden tillsam-
man i stoft. Dion försträcktes högeligen. Hwad stall jag
göra? Jag har med högmod förtörnat lcfwande Gud.

Engelen rörde wid Dion. Ödmjuka dig inför den
Högste. Knyt dina stor. Tag din staf. Följ mig. Jag
will leda din wäg till mennistor. Ensam kan ingen trif-
was pä jorden. Gä pä Guds wägar. Gör Guds wilja,
Sä stall Gud stapa i dig en ny mennista.

Dion föll pä sinä knän. Gode Gud förlät mitt hög-
mod. Mennistan är ditt heliga werk. Du allena kan
stapa henne. Du allena kan henne fullkomna. Men jag
är ett stoft. Jag förmär intet af mig sjelf. Din är mak-
ten. Din är aran. Din är herrligheten frän ewighet till
ewighet.

Nu är det slut om Dion. Nu kommer andra berät-
telsen. Hwad handlar den om? Den handlar om menni-
stans lärdom.
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«asper fiek ingenting lä«a.

Det war engäng en kung. Han gick en dag i stogen.
Der war en myrstack. Mänga myror siäpade strän till
stacken. Vland dem woro fiera helt smä. De hade nytz
trupit ur sitt skal. De begynte genast arbeta. De för-
stodo genast konstiga ting. De samlade sig mat. De byggde
sig kamrar. De gjorde underliga gängar i myrstacken.
De betedde sig strar som fullt utlärda.

Detta syntes tungen besynnerligt. Han tänkte sä wid
sig sjelf. Myran är blott ett djur. Hon bygger sä kon-
stiga kamrar. Men ingen har lärt henne bygga. Men-
niskan är ju mycket fullkomligare. Hwarföre kan icke
menniskan lära sig sjelf?

Kungen hade en trädgärd. Der war en hög mur om-
kring. Der woro träd med stöna frutter. Der woro käl-
lor med klart watten. Kungen hade ockfä en herde. Ho-
nom tallade kungen till sig. I min gärd är en gosse.
Kasper är Hans namn. Han är mycket liten. Han kan
ej tala ännu. För Kasper i trädgarden. Stäng in honom
der. Gis honom mat. Gis honom dryck. Men det bör
du göra om natten. Kasper fär ej se dig. Äldrig fär han
se en mennista. Äldrig fär han höra nägon tala. Aldrig

fär han lära nägot af andra mennistor. Han stall lära
sig sjelf.

Herden gjorde hwad kungen befallt. Fyra är gingo
förbi. Da kom kungen till trädgarden. Lefwer Kasper
ännu? Ia herre konung. Hwad har han lärt? Han har
ingenting lärt. Det syntes kungen mycket förunderligt.

Ater förgingo fyra är. Kungen kom till trädgarden.
Lefwer Kasper ännu? Ia herre konung. Hwad har han
lärt? Han har lärt twä ord. En dag sprungo fär förbi
trädgärdens mur. Efter dem sprang en hund. Kasper
härmade färens bräkande. Kasper härmade hundens stäl-
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lande. Sedän desi kan han tala twä ord. Det ena är
bä. Det andra är wau. Deröfwer undrade tungen mycket.

Annu förgingo fyra är. Kungen kom till trädgärden.
Lefwer Kasper ännu? Ia herre konung. Hwad har han
lärt? Han qwittrar som fägeln. Han qwäter som gro-
dan. Han klättrar som ekorren. Han hoppar som haren.
Mera har han icke lärt. Och kungen förundrade sig.

Sist gingo äter fyra är förbi. Kungen kom till träd-
gärden. Lefwer Kasper ännu? Ia herre konung. Hwad
har han lärt? Han har wuxit stor. Han är sjutton (17)
är. Han är stark som björnen. Han är slug som räfwen.
Han är wig som kätten. Han är glupst som hunden. Han
är oren som fänaden. Han äter rätt kött. Han gär utan
kläder. Han tanner ej eldens bruk. Han förstär ej me-
tallernas nytta. Han wet ej menniskors sed. Han är
ett djur.

Kungen wille se en menuista utan lärdom. Kungen
gick in i trädgärden. Kasper försträcktes. Kungen talade
milda ord. Kasper gömde sig bakom träden. Kungen gick
närmare. Kasper flydde. Han llättrade öfwer muren.
Han sprang till stogen. Kungen lät sila honom. Tje-
narne genomletade hela stogen. Slutligen funno de Kasper
i ett träd. Han förswarade sig. Han bet som wargen.
Han klöste som kätten. Han röt som lejonet. Ändtligen
blef han bunoen. Tjenarne förde honom till kungen. Äter
talade kungen wänliga ord. Han räckte ät Kasper tläder.
Han räckte ät honom mat. Kasper förstod intet. Han
tröp under tungens säng. Han bet kungen i handen.
Kasper war ett wildt djur.

Dä förbarmade sig den gode kungen. Han sade sa.
Nu ser jag Guds mening. Djuret behöfwer ej läras. Det
gör af sig sjelf hwad det bör göra. Det är frän början
hwad Gud har ämnat. Sädant forblifwer det hela sin lef-
nad. Djuret kan ej fullkomnas. Mennistan bör blifwa
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beständigt bättre. Derföre stall hon beständigt läras. Utan
lärdom är hon ett djur.

Kungen lät Kasper bo bland mennistor. Kasper war
som ett litet barn. Han lärde sig tala. Han lärde sig
mennistors seder. Han lärde sig nyttiga kunstaper. Sä
blef han en mennista. Sä blef han en bra karl.

Ett litet barn är som ett frö. Gud planterar det.
Menniskan wattnar det. Utan wärd sä wisinar det bort.
Derföre stall man lära ett litet barn. Man stall tanka
sä. Det är Guds frö. lag will wattna det fröet. Sä
blir det Guds blomma. Sä blir det en god mennista.

Ty menniskan är Guds barn. Lifwet pä jorden är
hennes stola. Samwetet är hennes ris. Det ewiga lifwet
är hennes mäl. Wisheten är hennes prydnad. Guds-
fruktan är wishetens begynnelse.

Nu är det siut om Kasper. Nu kommer tredje be-
rättelsen.

Qm konungens «esa.
Kungen war en wis man. Han wille kanna menni-

storna. Han wille städa i dem Guds werk. Derföre klädde
han sig i ringa kläder. I handen tog han sin staf. Pä
ryggen tog han sin rensel. Sä gick han ut i wida werlden.

Kungen säg mänga länder. I nastan alla länder bodde
mennistor. Det ena landet war ej det andra likt. Den
ena menniskan liknade ej den andra menniskan. Men alla
hade mennistors kropp. Alla hade mennistors själ, Men-
nistorna i samma land kallades landets folk. Det ena fol-
tet war olikt det andra. Somliga länder woro mycket
Heta. Der woro mennistorna swarta. Andra länder woro
mindre Heta. Der woro mennistorna bruna. I somliga
länder woro de röda som koppar. I andra länder war
deras kropp gul. I de kallare länderua woro mennistorna
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hwita, Men tungen hade läst bibeln. Hau kände Adams
historia. Han wistte om Ewa, Frän dem härstamma alla
menniskor. Derföre äro alla menniskor bröder. Mänga
tanka icke dtrpä. Mänga hwita menniskor anse de swarta
för sämre. De hwita köpa de swarta för pengar. De
halla dem till sinä slafwar. Detta fann tungen mycket
orätt. Ty alla menniskor aro lika goda inför Gud.

Kungen sig nägot mera. Han säg menniskornas mat.
Deruti är mennistan det största bland alla rofdjur. Hon
dödar mänga djur. Derefter äter hon deras totade tött.
Wilda menniskor äta rätt kött. De wildaste äta äfwen
mennistotött. Detta fann kungen afskywärdt. Djurens
mjölk är en sund föda. Mennistan äter ocksä mänga wei'-
ter. Trädens frukter äro mängas mat. Säden ger men-
nistan bröd. Hon tillreder sm mat med eld. Det göra
aldrig djuren. Mänga menniskor tillreda konstig mat. Deraf
mär ingen wäl.

Kungen säg nägot mera, Han säg mennistors läng d.
Sagorna tala om langa jältar. Sädana.finnas ej mera.
Mennistans wanliga längd är tre alnar. Somliga äro
längre. För hundrade (l00) är sedän lefde en man i Pal-
damo socken. Han war öfwer fyra alnar läng. Derföre
blef han wisad för pengar. Mänga menniskor äro mindre
än tre alnar länga. Nagra äro mycket smä. Sädana kal-
las dwergar. För hundrade är sedän lefde en man i Po-
len. Han war trettio (30) är gammal. Likwäl sä war
han ej fullt en aln läng. Derföre wisades ocksä han för
pengar. Sädana menniskor äro olyckliga. Man bör icke
begapa en menniska som ett främmande djur.

Kungen säg nägot mera. Han säg mennistors lifstid.
Korpen lefwer hundrade är. Elefanten kan blifwa etthun-
drafemtio (150> är gammal. Gäddan kan lefwa trehun-
drade (300) är. Hwalfisten säges lefwa ettusen (1,000) är.
Mänga träd.blifwa hundrade är gamla. Nägra träds äl-
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der räknas ända till flera tusen är. Före syndafioden lefde
ocksä mennistorna mycket länge. Adam blef niohundrade-
trettio <93U) är gammal. Methusalem lefde till niohun-
dradeseNionio (969) är. Numera blifwa ej mänga men-
niskor äldre än sjuttio (70) är. Nägra blifwa ättatio (8U)
är gamla. Gansta fä lefwa till hundrade är. Jenkins
hette en man i England. Han blef etthundradefemtionio
(159) är gammal. Mänga mennistor dö i fin ungdom.
Mänga barn dö helt smä. Gud ensam mäter lefnadens
mätt.

Kungen säg nägot mera. Han säg mennistans fyra
äldrar. Varndomen räknas ända till femton (15) är. Se-
dän kommer ungdomen till trettionde (39:de) aret. Deref-
ter följer mannaäldern till settionde (Lo:de) äret. Sist
kommer älderdomen efter de sektio ärens förlopp. Sä-
dant är icke alltid lika. Varnet werer. Desi själ werer
tillika med kroppen. Wid trettio är har kroppen sin fulla
styrka. Själen werer beständigt mera. Derföre är älder-
domen wisare än ungdomen.

Kungen säg nägot mera. Han säg mennistans kön.
Allt lefwande är deladt i twä slag. Somliga djur äro
hanar. Somliga äro honor. Werterna delas pä samma
sätt. Den starkare mennistan heter man. Den swagare
mennistan heter qwinna. Ingen af dem är bättre. Ingen
af dem är sämre. Väda äro lika inför Gud. Väda stola
ärfwa Guds rike. Väda stola beständigt hjelpa hwarandra.
Guds wilja är sä. Den starke fär ej wara härd mot den
swaga.

Kungen säg nägot mera. Han säg mennistans herra-
wälde öfwer naturen. Mennistan tämjer de wildaste
djur, Hon dödar den ofantliga hwalsisten, Den stora ele-
fanten bär henne lydigt pä sin rygg. Den stolte hästen ly-
der hennes tygel. Den starke drager hennes plog, Ät
henne mäste björnen lemna sin pels, Ät henne mäste färet
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gifwa sin ull. Hon afplockar fageln Hans dun. Hon tager
frän biet desi honung. Hon fäller med yren det högsta
träd. Hon bereder äkern för sädeskornet. Hon wäfwer
af linet kläder. Hon spinner af hampan rep. Hon söker
metalleina i jordens innandöme. Hon pryder med guld
sinä fingrar. Hon dukar med silfwer sitt bord. Hon smi-
der det harda jernet. Hon smyckar med diamanten kejsa-
rens krona. Hon spränger en wäg genom bergen. Hon
drifwer med wattnet qwarnarnas hjul. Hon drifwer med
luften ett seglande stepp. Hon instänger i sinä ugnar den
mäktiga elden. Hon aftitar hela jorden pä sin karta. Hon
räknar pä förhand solens gäng, Hon delar sitt är efter
mänens stiften. Hon mäter med ziffror de tindrande stjer-
nornas lopp.

Sä är hela den synliga werlden menniskan underdä-
nig. Wisit lefwer der en stark ande i mennistans bräckliga
kropp. Men inför Gud är menniskan dock ett ringa ting.
Hennes makt är pä jorden ganska stor. Men Guds makt
är dock mycket större. Den starkaste hjelte är intet mot
Gud. Den wisaste man är inför Guds wishet en dare.
Cn liten orm kan döda den starkaste man. En myggas
winge är wisare stapad än alla menniskors werk. Ko-
nungen tog i sin hand en liten ängsneglika. Du är sä
wacker. Min gyllene skrud är ej sä wacker som din.

En menniska lefwer i dag. Efter en liten tid sä dör
hon bort. Dä multnar hennes kropp i jorden. Da stär
hennes själ inför lefwande Gud. Dä lommer till henne
Guds röst. lag har satt dig till en konung öfwer natu-
rens riken. Huru har du anwändt din siora matt? Huru
har du lefwat bland menniskor? Huru har du behandlat
djuren? Huru har du uppfyllt ditt tall pä jorden? War
icke orättfärdig. War icke högmodig. lag är Herren din
Gud. Du är allenast en fogde i min gärd.

Mt detta betänkte tungen noga. Han sade sä till sig
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sjelf. lag är ock en herre i mitt konungarike. Men nu
gär jag kring werlden i en tjenares drägt. Sä är ock
menniskan en herre öfwer allt lefwande pc» jorden. Men
inför Gud är hon en fattig tjenare blott. Gud gifwe
henne ett öomjukt hjerta. Da brukar hon rätt sin makt.
Dä är mennistans ära Guds ära. Dä är mennistans rike
Guds rike pä jorden.

Ilvaä Luä bar silvit min Krovv.
?V>« /«A /«ii «« b«s/«,

<?«ck i/«« /«Z-

«> K?<li« H»n ti>

?V« us»n «« lie «ii
Ms<i eiem «a «/-,/ /,«,«.
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/<«/' /»i»'
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/«'em «>n

6«<i /«is i/t«L <iet ?°»tt« «nttei »ei«.
F« M«'tt

?«« /Atte?' /««? H«?' e/ /l?/^s,.
//«« /««?' /s?« i«>. Meci //»«»«la 6/i/'«/<As,.
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/>«> o K«,/ <is«

/«L i«ii <iet «ia»-.

Andra Mningen.
Dm däggande dzur.

Kom, min brodcr. Kom, min syster. Nu gä wi ut.
Nn sta wi pä gärden. Rundtomkring ofi är den stora
naturen. Hwad är naturen? Det är hela werlden, som
wi förnimma med wära sinnen.

Hela naturen är säsom en bok. Den, som kan läsa
den boken, han har stor glädje deraf. Den boken är full
af stöna bilder. Den boken är full af nyttig lärdom. Den
boken är full af Guds wishet pä hwarje blad.



15

Hela naturen är sasom ett stort land. I det landet
finnas fiera riken. Hwilka aro naturens riken? De äro
tre. Det första är djurriket. Det andra är w«triket.
Det tredje är stenriket.

Nu sä gä wi ut i det stora djurriket. Rundtomkring
otz är werlden full af lefwande warelser. Somliga lefwa
helt närä ost i wärt eget land. Somliga bo uti andra
länder langt härifrän. Somliga äro mycket större än wi.
Somliga äro mindre än minsta mygga. Alla ha sitt eget
ändamal, för hwilket de lefwa. Gud har ej stapat nä-
gonling för ro stull. Stundom första wi Hans mening.
Osta är den förborgad för ofi. Latom ost alltid tro pä
Guds ewiga godhrt.

Huru konung «ejon forsamlnde sitt folk.
Det war engäng om sommaren. Lejonet, som är dju-

rens konung, satt pä sin thron i stogen. Der woro alla
djur, som lefwa pä marken. Faglarna siögo i den klara
morgonluften. Närä intill war en sjö, hwars watten war
uppfylldt af manga djur. Alla hörde lejonets röst, som
röt genom stogen.

Sä sade Lejonet. lag har tallat eder alla, som i
werlden bo. lag will räkna edert antal. lag will kanna
mitt folk. Stenarna höra icke till mitt rike. Werterna
höra ej Heller dit. En sten fan ej röra sig sjelf. En planta
suger sin mat med roten. Men ett djur kan röra sig hwart
det will. Ett djur har en mun, med hwilken det äter.
Ett djur känner det, som gör ondt. Ett djur känner det,som gör godt. Ett djur har instinkt, hwaraf det wet utan
lärdom hwad det bör göra i werlden.

Lejonet kallade Hunden fram. Hwad är du? lag är
ett däggande djur. Hwarföre det? lag föder lef-
wande ungar. lag ger dem di. lag andas med lungor.
lag har warm blod. Det är bra. Ga din wäg.
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Lejonet ropade Sparfwen till sig. Hwad är du? lag.
är en fägel. Hwarföre det? lag wärper ägg i mitt bo.
lag kläcker ut minä ungar. lag andas med lungor. lag
har warm blod. lag är llädd uti fjäder. lag flyger med
wingar. lag gar pä twä fötter. Det är bra. Flyg
din wäg.

Lejonet kallade till sig Ormen. Hwad är du? lag
är ett kräldjur. Hwarföre det? lag krälar pä marken.
lag andas med lungor. lag har kall blod. Det är bra
Kryp din wäg.

Lejonet ropade Gäddan dit. Hwad är du? lag är
en fisk. Hwarföre det? lag släpper min romm uti Watt-
net. lag andas med gälar. lag simmar med fenor. lag
har kall blod. Min kropp är betäckt af fjäll. Det är
bra. Simma din wäg.

Lejonet kallade Fjäriln wid namn. Hwad är du?
lag är ett led-djur. Hwarföre det? Min kropp är hop-
satt af fiera leder. Andra djur ha en ryggrad af ben.
lag har ingen. lag andas med fina rör i min kropp.
Min blod är kall. lag har ser fötter. lag lägger ägg.
Af ägget blir en larw. Af larwen blir en puppa. Ur
puppan kryper min afkomma fullwuren ut. Det är bra.
Flyg din wäg.

Lejonet ropade Snäckan fram. Hwad är du? lag
är ett blötdjur. Hwarföre det? Min kropp är alldeles
mjuk. lag bor i ett hardt stal. lag har inga leder i
kroppen. lag rör mig helt längsamt. Det är bra. Kryp
fakta din wäg.

Lejonet talade mera. Nu känner jag de ser djurklas-
ser na. Hwar klasi will jag dela i ordningar. Hwar ord-
ning will jag dela i stägten. Hwart siägte will jag dela
i arter. Det fä wi sedän bättre lära. Sjelf är jag ett
däggdjur. lag kan ej fiyga som fägeln. lag kan ej kräla
som ormen. lag kan ej simma som sisken. lag kan ej
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förwcmdlas som fjäriln. lag kan ej bo i ett stal som
snäckan. Derföre fä de öfriga gä. Däggdjuren allena
will jag kalla inför min thron.

Wänta litet. Der ser jag den stolta menniskan komma.
Hwad will du, o menuista? Cnsam stär du här rak som
en tall i stogen. Ensam ser du med upprätt panna emot
den bläa himmeten.

Mennistan säg majestätistt ned pä de församlade dju-
ren. Konung Lejon, du har kallat hit alla dem, som gifwa
sinä ungar di. Det gör ocksä jag. Min kropp liknar i
mänga förrättningar djurens kropp. Sä kan du räkna
mig ibland däggdjurens klafi. Men Gud allsmäktig har
gifwit mig en odödelig själ. Hans wishet har gifwit mig
förnuftets ljus. Min mun kan tala. Min wilja är fri.
Jag kan stratta. Jag kan gräta. Det kunna ej djuren.
Sä är jag förmer än alla djur. Konung Lejon är icke
min öfwerman. Farwäl, herre konung. I morgon fan°
gar jag dig i en bur af jern.

Lejonet stakade af wrede sm länga mahn. Farwäl,
o mennista. Du hör icke mitt rike till. I morgon sönder-
siiter jag dig till föda at minä ungar.

Mennistan gick med konungslig höghet bort. Dä dar-
rade alla djuren. Lejonet säg den rädda apan llifwa upp
i ett träd. Wänta litet. Är icke du en mennista?

Apan, som anuais gerna Wille
anses för menuista, uekade nu med'
rätta dertill. lag är wifft iugen
menuista. Sä wackcr är jaq wisit
icke. lag gär ej alldcles rat. Miua
fötter se ut ftin hlindcr. Mänga

bland otz ha cu swans. lag will berälta dig nagot, herre
konung. Gud stapade menniffan till sm afbild. Derföre
stapades hon ftän början sä ston. Mm Guds owän säg
delta med afund. Herre Gud/ lät ocksä mig stapa en wa-

2
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relse. Gud tillstadde det. Dä stapades apan, som här-
mar det siygga hos mennistan. Derföre har jag en ful
kropp. Derföre har jag ett elakt sinne. Jag stjäl. Jag
är snäl. Jag är bakfiug. Ändock förbarmade sig Gud
öfwer mig. Stackars apa, jag will gifwa dig en af men-
nistans goda egenstaper. Du stall älska dina barn lika
ömt som mennistan älstar sinä.

Lejonet lät apan ga. I detsamma kom läderlappen
flygande. Är icke du en fägel? Nej, herre konung. Jag
fiyger med den tumia huden mellan minä langa tar.. Ett
däggdjur är jag, som hela wintern soswer i mörka häl.
Sommartid fiyger jag blott om nattcrna. Jag will berätta
dig nägot, herre konung. En afton jagade jag en sur-
rande torndyfwel. Dä war der en gosse, som hwiftade i
luften med ett smidigt spö. Jag flög eftcr ljudet. Spöet
träffade mig. Dä föll jag ned. Gossen, som tog mig,
lät mig lefwa fängen uti en bur.

Lejonet lät läderlappen fiy-
ga. Dä sprutade hwalfisken en
hög wattensträle öfwer ytan af
sjön. Är icke du en fist? Nej,
herre konung. lag föder lef-
wande ungar, som di min mjölk.
Derföre är jag ett däggdjur, som
andas luft. lag will berätta

dig nägot, herre konung. En dag förföljde jag sillen uti
de djupa hafwen. Dä seglade der ett stepp, som stickade
ut en bät. En man i bäten kastade i min rygg ett hwatzt
spjut, som war fästadt wid en lina. Dä simmade jag fiera
mil bort, dragande bäten efter mig. Till sist stog jag bä-
ten omkull med ett slag af min stjert. Mennistan, som
kokar tran af mitt späck, stär efter mitt lif. Jag är det
sioista djur, som finnes. Ändock har mennistan dödat
minga hundrade af minä bröder. Skjälen, hwars hufwud
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liknar.en hunds, är ocksä ett däggdjur, som lefwer i walt-
net. Uttern, som fängar M är ett dylikt djur.

Nu blef lejonet otäligt. Simma din wäg, du hwal-
fist. Du är ändock ett sjödjur. lag will höra nägot
mera om landtdjuren. lag will höra om rem, som aro
tama. lag will höra om oem, som äro wilda. De stola
berätta för mig en historia ur sin lefnad.

Sa trädde dä däggdjuren fram inför lejonets thron.
De berättade mänga underliga ting, som lejonet gerna
hörde. Icke fär du ännu weta allt hwad de sade om sig.
Deraf stulle blifwa en stor bok. Men den, som noga hör
pä, fär weta mera än förr.

Hwad husdjuren berättade.
Hunden morrade ät lejonet. Du trogna hund,

hwad har du att säga? Ständigt ställer du wid din hus-
bondes dörr.

Hunden swarade. Trogen är jag wisit, herre konung.
lag blyges för räfwen, min stägting. lag harmas pä
wargen, min trätobroder. För minä stägtingars stull har
jag blifwit räknad till rofdjurcn. Ändock är jag det till-
gifnaste bland husdjuren, som lydigt följa menniskan ät.
lag är mennistans trognaste tjenare. lag wattar hennes
gärd. I stogen jagar jag hennes willebräd. I de kallaste
länderna drager jag hennes släde. Manga bröder äro wi
af olika stapnad. Knähunden är stundom sä liten som en
rätta. Bulldoggen är stundom sä stor som en kalf. Windt-
hunden har spetsig nos. Mopsen har trubbig nos. Taren
har korta ben. Pudeln har ull. Alla äro wi hundar af
samma art. Min hynda fallas tik. Mitt barn kallas walp.
Wi äro de klokaste djur. Wi äga det starpaste wäderkorn.
Med lukten kanna wi ett fotspär igen. Manga konster
lära wi otz till mennistans nytta. Osta ha wi räddat
ett barn, som sallit i sjön. lag tjenade engang en man,
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som gick wilse om wintern. Der lom ett yrwäder, som
begrof honom under den djupa snön. Der stulle han wisit
hn frusit ihjäl. Men jag lade mig pä Hans bröst, som
deraf hölls warmt. Jag ställde af alla krafter. Till sist
kom der folk, som förde min herre till warma stugan.

Lejonet nickade nöjd sitt bifall. En trogen tjenare
kan ej betalas med guld.

Kätten krökte jamandesm rygg
för lejonet. Herre konung, jag är
din närä siägting. Wi höra bäda
till kattslägtet, som kan indraga sinä
klor. Wärt slägte är det bäst be-
wäpnade ibland djuren. Derföre

är jag till mitt rätta lynne ett rofdjur. Akta dig, fägel,
som plockar ett frö uppä marken. Akta dig, rätta, som
tittar fram ur ditt häl. Jag lurar pä dig. Jag hukar
mig ned. Jag tager ett spräng. Jag siär minä klor utan
näd i din nacke. Min rätta lust är sadan. Jag dödar alla dem,
som äro swagare än jag. Andock har jag blifwit tam i
menniskans tjenst. Hon stryker min gnistrande rygg. Jag
sofwer pä hennes knä. Jag waktar hennes wisthus. Minä
wackra ungar leka med hennes barn. Hon berömmer min
snygghet. Kätten twättar sig. Nu fä wi främmande.
Men icke förgär mitt onda sinne af godhet. Jag är grym.
Jag är falsk. Jag kan öfwergifwa min bästa wän. Jag
kan klösa den hand, som nysi gaf mig mat.

Lejonet stakade mitznöjdt sin länga mahn. Gä, katt.
Din stapnad är gansta wacker. Men ditt lynne är ondt.
Hellre will jag hafwa en ful kropp än ett elakt hjerta.

H asten gnäggade. Jag är det ädlaste ibland hus-
djuren. Jag är wacker. Jag är stark. Jag är tälig.
Jag är läraktig. Jag är menniskans nyttigaste tjenare i
de siesta länder pä jorden. Hon spikar under min hof en
sko utaf jern. Hon stoppar sinä dynor med taglet utaf
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min swans. lag drager hennes latz. Hon rider pä min
rygg. I krig bär jag min herre mot siendens bajonetter.
Hingst heter jag stundom. Stundom heter jag wallack.
Min hona heter sto. Min unge heter fäle. Min röda
bror heter fuks. Min graa bror heter black. Slymmeln
har ljusa här i blandning med mörka. Schäcken har mörka
fiäckar pä hwitt stinn. Den lata äsnan, som har sä länga
öron, är min flägting uti de södra länderna. Häret pä
min hals lallas mahn. Jag lunkar. Jag trafwar. Jag
galopperar. Osta slär min herre mig utan förbarmande.
Dä sörjer jag i mitt trogna sinne öfwer mennistors otack.

Lejonet prisade hästens ädelhet. Hwarföre will du,
som är sä stark, fördraga mennistans härdhet?

Herre konung, jag wet min bestämmelse. Gud haft
wer satt mig till en tjenare pä jorden. Mänga mennistor
älsta mig högt. De wärda mig som en god kamrat. Jag
tanner min herres röst. Jag äter bröd ur Hans hand. <Vä
har jag min lön i Hans omsorg om mig.
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Oren bölade. Se pä mig,
herre konung. lag är en fader
för de nyttiga nötkreaturen.
Mitt stägte, som har Horn, kal-
las derföre hornbostap. Wi höra
till idislande djur. Wi tugga
twä gänger det gräs, som wi
äta. Wi beta tillsamman i hjor-

dar. Nägot klumpig är jag kanhända. Möjligtwis kan
du anse mig dum. Men en styf lastdragare är jag. Mitt
kött är menniskans kraftiga mat. Af min hud garfwas
läder. Af min talg stöpas ljus. Af hornen göras lam-
mar. Wifit är jag en lycklig fader. Tjur heter jag stun-
dom. Min hona heter ko. Af hennes goda mjölk fär
man grädde. Af den fär man fil. Deraf tjärnas smör,som barnen breda sä gerna pa brödet. Min äldsta dotter
heter qwiga. Mitt yngre barn heter kalf. Neta mig icke,
herre konung. Dä stangar jag dig med minä krokiga Horn.

Lejonet nickade Mmtsamt. Mennissan kallar den, som
är enwis, ett tjurhufwud. En ärlig best är du wifit ändä.
Jag känner fiera af dina siägtingar i de warma länderna.
Bland dem är den starka buffeloren. Vland dem är ka-
melen, som kallas öknens stepp. Bland dem är drome-
darien med sin puckel pä ryggen.

Färet bräkte. Jag hör ocksä
till idislarne. Min far, som har
Horn, heter gumse. Min mor he-
ter tacka. Mitt barn heter lamm.
Jag är ett wärnlöst djur, som utan
motständ dödas. Derföre har man

kallat Frälsaren lefus Guds lamm. Jag är det första
djur, som blifwit tamt hos mennistan. Derföre kallas
redan Abel, Adams son, en färaherde. Af mig har men-
nistan mycket gagn. Hon klipper min ull, som sedän spin-
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nes till garn. Af garnet wäfwas mänga tyger, hwaraf
mmi sedän fär warma kläder. Deraf stickas ocksä mjuka
strumpor. Af min hud göras pelsar. Af mitt kött blir
en god mat.

Lejonet swarade wänligt. From är du wisit. lag
känner din stägting, den stäggiga geten, hwars hane lal-
las bock. Till din ordning hör äfwen den wackra hjorten
med sinä greniga Horn. Dit hör den stora elgen, som
jagas i stogarna. Dit hör äfwen den snabba renen, som
drager Lappens siäde öfwer fjällen i norden.

Swinet grymtade. Se pä mig, herre
lonung. lag är en osnygg best, som gerna
trifwes i smutsen. lag bökar i jorden med

min nos, som kallas tryne. Min far heter galt. Min
mor heter sugga. Mitt barn heter gris. Menniskan, som
föraktar mig, äter gerna mitt kött. Deraf fas fläst. Deraf
fas stinka. Deraf fas syltä. Af min borst göres borsten,
med hwilken man rödfärgar huset. Min wilda broder
är wildswinet. Igelkotten hai länga taggar pä ryggen.

kejonet swarade. lag känner ett mycket stort djur afsamma ordning som du. Engäng gick jag i de södra län-
derna, som brännas af solen. Der mötte jag ett widunder-

ligt djur, som kallas elefant.
lag säg en häst gä rak under
Hans mage. I sin mun hade
han twä ofantliga betar, af
hwilka man fär det dyrbara
elfenbenet. Han förde sin mat
till munnen med en lang nos,
som kallas snabel. Med den

kunde han göra konstiga ting. Han kunde med den upp-
lyfta en mennista. Ty mennistorna hade gjort honom
tam. De hade byggt pa Hans rygg ett torn, i hwilket
20 (tjugu) soldater bodde.
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Nu blef ett starkt rytande uti stogen. De rädda hus-
djuren ftydde försträckta till mennistors boningar, Rof-
djuren lommo inför lejonets thron.

Hwad ««fdjuren veeättade.
De betände för lejonet all sin grymhet. Wi föda

ptz mcst med andra djurs tött. Gud har gifwit osi fkarpa
klor, med hwilka wi gripa wärt rof. War mun är för-
sedd med hwassa tändcr, med hwilka wi sönderslita det
djur, som wi fängat. Om natten jaga wi. Om dagen
sofwa wi i wära lulor. Aldrig blifwa wi riktigt tama.

Stundom ha mennistor tagit oZ som ungar ur boet. De
ha gifwit ofj mat. Wi ha wurit stora i deras gärdar.
Wi ha för en tid ödmjukat otz under mennistans herra-
wälde. Da ha wi nägon gäng sett blod rinna. Nägon
gäng har ett tamt djur kömmit og för närä. Strcn' ha
wi fätt wärt wilda lynne tillbata. Wi ha sönderslitit wär
wäktare, som gifwit otz mat.

Tigern röt försträckligt. Kän-
ner du mig, herre konung? Till
kattslägtct höra wi alla, som äro

grymmaste rofdjuren. Will du
weta min stapnad? Will du weta
min Se dä noga pä kaiten.
som är min afbild i ftnätt. Tänt

dig en katt sä stor som en litcn häst. Akta dig, herre ko-
nung. lag skonar intet lefwande, som jag kan na med
minä tänder. lag mördar för mitt nöjes stull. lag är
en bakslug niding, som lurar pä swagare djur, hwilka
släcka sin törst wid källorna. lag söndersiiter jägaren,
som har lust till min flackiga hud.

Lejonet röt af wrede. lag är ock utaf kattens
siägte. lag känner eder alla, som höra dertill. Lömsta
tiger, jag tanner dig nog. lag tanner lodjuret i nordens
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stogar. lag känner panthern.
lag känner leoparden. Alla
ären I falsta mördare. lag bly«
ges för minä siägtingar. lag
är den starkaste bland eder alla.
Men jagärocksä denädelmodigaste.
Aldrig glömmer jag den, som
gjort mig godt. Det war en-

gäng en staf, wid namn Androkles, som fiydde undan sinä
förföljare. Han mötte mig i stogen. Han drog en törn-
tagg ur min särade fot. Af tacksamhet blef jag hanö
wän. Lange bodde han.trygg i min lejonkula. Men en
dag blef jag fängad af mennistorna. Min wän blef ocksä
fängen. Pä fyra dagar sick jag ingen föda. Mennistorna,
grymmare än jag, kastade min wän Androkles bunden för
minä fötter. De frcstade mig härdt. Hungriga lejon, ät
npp din wän. Men jag trökte mig tacksam framför An«
drokles. lag wisade minä förfärliga tändcr ät dem, som
wille gripa honom. Da rördes alla, som sago delta.
Ädelmodiga lejon, din wän är fri. Sa gafwo de Andro-
kles lös för min trohets stull.

Vjörnen tyckte detta wara
en god historia. Han brum-
made af förnöjelse. Herre lo-
nung, jag förstär ditt ädelmod.
Akta dig för ett slag af min
tatz, som har tolf mans styrka.
Alla dig för min grymmare
broder isbjörnen, soin bor uppä

hafwets isar. lag är herre i nordens stogar. Der reder
jag mitt ide, i hwilket jag sofwer om wintern. Der äter
jag tufwornas bär. Der snastar jag biens honung. Stun°
dom slär jag till marken bondens ko, soni jag sedän upp-
äter. Derföre jagar »nig jägaren, som brukar min ludna
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pels till ftllar om wintern. Ofta siasi jag för lifwet dä,
Stundom möter jag smä barn, som gätt wilse l stogen.
Snart kommer deras mor, som mcd ängstan söker oem,
Jag gör ej illa at barnen. Jag gör ej Ula at modre».
Sakta gär jag dem dä ur wägen.

Lejonct nickade ganska skämtsamt. Nalle Vjörn är
en bra karl. Men han talar cj om allt hwad han wet.
En dag säg jag en man, som ledde en bunden björn wid
en ring uti nosen. Der samlades mycket folk, som wille
se Nalle dansa. Mannen slog björnen utan barmhertighet.
Dä dansade Nalle. Dä skrattade folket. Ganska klumpig
war Nalle i dansen.

Wargen tjöt. Finns här
nägot rof? Jag är ej nogräk-
nad. Med min siägting hun-
den ligger jag beständigt i krig.
Hunden, som dödat en warg,
läter wargen ligga. Wargen,
som dödat en hund, äter upp
honom genast. Om Winter-

qwällarna gä wi i stora siockar pä rof. Akta dä de smä
barnen, som springa öfwer gärden. Sjelf fär jag akta mig
för jägaren, som jagar mig pä skidor om wintern. Den,
som dödar mig, fär pengar till belöning.

Lcjonet witzte en historia om wargen. War det icke
du, som engäng föll i en warggrop? En fattig gumma
kom gäende förbi gropen. Dä begabbade hon wargen.
Det är rätt ät dig, du otäcka djur. I detsamma föll gum-
man sjelf uti gropen. Dä sade hon i sin häpnad helt an-
nat. Vasta herr Warg, will han ej halla till godo litet
»knäckebröd ur min päse?

Annu en annan historia wistte lejonet. En bond-
gosse for efter watten till waken pä sjön. Dä lom en
hel stock wargar omkring honom. Gossen lät hästen springa
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sin wäg. Wattenkaret stjelpte han öfwer sig pä isen.
Wargarne, som wille komma at gossen, stucko sinä tassar
under kanten af karet. Strar afhögg gossen deras tassar
med sin yle. Somliga wargar, som sägo de andra blöda,
anföllo dem, som blödde. Da blef der en häftig strid om-
fring wattenkaret. Mänga wargar betos ihjäl. De öf-
riga lupo sin wäg. Gossen, som äter kröp fram, fick
mycket pengar föl de döda wargarnas stinn.

Räfwen tassade fram med stenhelig min. Herre
konung, jag är ock utaf hundens siägte. Min siughet är
wida berömd. Jag kan afbita min swans, som fastnat i
räfsaren. Lustigt narrar jag jägaren, som gör af mitt
stinn det mjukaste pelswerk. Flera historier fär du sedän
höra. Min like i klokhet finnes icke.

Lejonet rynkade sinä bistra ögonbryn. Vfs icke st
mycket, du Mickel Räf. List är icke klokhet. Falsthet är
icke förständ. Nu wet jag tillräckligt om rofdjuren. Jag
ledes wid dem, som lefwa af andras förderf.

Lejonet jagade rofdjuren bort. Ester dem lommo
ännu andra däggdjur, som kallas

Gnagare.

Dessa djur woro mindre än de föregäende. Alla hade
twä länga framtänder, med hwilka de gnagade sin mesta
mat ur wertriket.

Ckorren satt med ett hopp pä
närmaste qwist. Se pä mig, herre
kommg, Jag är stapad till sjöman.
Jag klättrar fiinkt uti trädet. Jag
seglar med min länga swans pä etl
trädsiyckc öfwer än. Alta mig fär
jag. Gossen lägger ut för mig sinä

snaror. Fängen i en bur, springer jag qwickt pä en suur»
rande rulle.



Lejonet swarade. Blif du i stogen, wackra etone,
Illa gär det dig uppa sjön. Hwilka äro de smä djur,
som krypa i otalig mängd wid minä sötter?,

Rättan pep. HäLärjag,«laitan pep. HaLsom snattar bort gummans
mat i det lasta stafferiet. Mös-
set trippade fram. Här är jag,
som gnagar häl uti brödlären.
Mullwaden tittade upp ur
sitt häl. Här är jag, som
gräfwer sma gängar under träd-

gärdens sängar. Kom osi icke för närä. Wi äro tappra
huggare. Säg otz likwäl en sat, herre konung. Har du
sett kätten här uti grannstapet?

Lejonet stämtade. Mycket tappra ären I wiZt. En-
gäng war hos eder en stor rädplägning. De wisaste bland
eder funno ett godt räd. Man borde hänga en bjellra pä
kattens hals. Det tyckte alla wara wist taladt. Der fat-
tades endast en sat. Ingen fanns, som wille hänga bjell-
ran pä kätten.

Haren stuttade fram med länga
hopp. Här är jag. Min slägting,
den täcka kanin en, gnagar bark
derborta af träden. Sommartid är
jag gra som mullen. Wintcrtid är
jag hwit som snön. Se bara minä

präktiga öron. Se bara minä länga mustacher. Hwad
är icke jag för en mäktig bjesse?

Lejonet hörde ett buller pä afständ. Haren tog till
fötter. Hwarföre gömmer du ditt hufwud i busten? Herre
tonung, »jag hör hundarne ställa. lägaren stjuter mig.
Kökspigan steker mig. Varnen torka sinä räknetaflor
med min afhuggna tafi.

28
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Bäfwern lafwade sig upp mcd sinä simfötter pH
stranden. Herre konung, jag hör ocksä till gnagarnes ord-
ning. I wattnet fängar jag fist till min föda. Sedän
bygger jag pä stranden konstiga hus. Da brukar jag till
mursicf min breda swans. Mennistan jagar mig för det
läkemedel, som hon fär af min lropp.

Lejonet reste sig i sitt wäldiga majestät. Nu ser jag
i eder Skaparens allmakt. Gansta olika har han stapat
djuren. Somliga bland ost äro fromma. Somliga äro
grymma. - Somliga äro swaga. Somliga äro starka.
Soniliga lefwa af jordenö werter. Somliga föda sig med
andra djurs kött. Efter syndafallet är en bcständig strid
pa jorden. Gud, som är god mot alla, stall engäng gifwa
vsi alla frid. Han stall höra äfwen kreaturens suckar.
Hans nanm ware lofwadt pä hela jorden.

Nu tystnade lejonet. Nu gingo alla däggdjuren bort.
Solen sten pä de höga träden. De sma barnen frän byn
sprungo glada i stogen. Ingen gjorde dem illa. De grym-
maste rofdjuren bo ej i wärt land. Vcd ständigt om Guds
bestydd. War god emot djuren. Dä stadar ej björnen.
Dä biter ej wargen. Dä springa de fromma djuren gladt
till ditt möte.

Wporna.
Twä gossar gingo en dag i stogen. Den ena ställdepa marken en kruka, som war full med russin. Vädagossaine, som woro trötta, somnade snart i middagswärmen.
Dä llcfwo fiera apor ned ifrän träden. En af desnälaste fick lust till russinen. Hon siack sin hand utikrukan. Der tog hon näfwcn full med russin. Men kru-

kans mynning war träng. Apan, som ingalunda wille
siäppa sitt rof. fick ej handen ut. Sä sprang hon. dra-
gande med sig den tunga krukan. Gossarne, som i det-samma waknade, fangade henne lätt för hennes snälhets stull.



Dä tänkte den andra gossen uppä en list. Han drog
af sig sinä stöflar. Sedän drog han dem äter pä. Sedän
drog han dem af änyo. Derefter gingo gossarne bort M
stycke. Aporna, som betraktat dem ifrän träden, Wille
Harma gossen. En af dem drog uppä sig stösiarna. I
delsamma kommo gossarne tillbaka. Dä wille den bestöf-
lade apan springa sin wäg. Men stöfiarna woro alltför
obeqwäma. Apan snafwade. Apan föll. Sä blef ocksä
hon fängad för sitt härmnings-begär.

Vejonet.

Längt borta i det Heta Afrika höres om nätterna lejo-
nets tjut. Dä darrar allt lefwande, som finnes i närhe-
ten. De djerfwaste hundar smyga sig rädda till menni-
stans fötter. Vostapen bölar. Hästarna stampa af fruk-
tan. Fären tränga sig tätt tillsamman med sinä hufwu-
den mot hwarandra. Endast fa djur kunna besegra lejonet.
Elefanten siär det med sin snabel till jorden. Vuffeloren
uppristar desi mage med sinä Horn. lätteormen ringlar
sig krossande kring lejonets kropp. Osta segrar lejonet i
striden ocksä med dem. En enda warelse wäcker lejonets
fruktan. Denna warelse är menniskan. Hon fangar lejo-
net i gropar. Hon stjuter det med kulor. Men den, som
springer undan, är utan räddning förlorad.

En jägare, som bortstjutit sitt krut, mötte oförmodadt
ett lejon i stogen. lägaren stadnade. Lejonet stadnade,
lägaren gick. Lejonet gick. lägaren säg starpt pä lejo-
net. Lejonet säg pä honom tillbaka. Sä stodo de länge.
Slutligen gick lejonet, fruktande jägarenö blick, helt läng-
samt sin wäg. Sä mäktigt werkar mennistans blotta an-
blick pä de starkaste djur.

Hungstigern.
Han bor uti Asien. Han är förfärlig. Hans ögon

tyckas gnistra. Hans tunga hänger blodröd ur gapet.
Han upphinner den snabbaste häst. Han springn- med en
ore i sin mun. Elefanten ensam fan krossa honom. Men-
niskan jagar honom med stor fara. Likwäl kan han sträm-
mas. Ett fruntimmer säg oförmodadt en kungstiger wid
sin sida. Hon slog honom öfwer ögonen med en liten
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käpp. Tigern fiydde. Djurtämjare wisa tigrar i jern«
burar. De wäga sticka sin hand i Hans gap. Sä stort
är mennistans herrawälde öfwer hela naturen.

.Karhu-Mekka.
Icke längt ifrän Torneä bor en man wid namn Karhu-

Pekka. Han har dödat mer än hundrade björnar. Detanses i wärt land för en stor ära. Karhu-Pekka upp-
söker björncns ide om wintern. Derifrän drifwa hundarne
björnen ut. Sedän dödar jägaren honom med spjut. Som-
liga stjuta honom med bössa. Sadant är ett farligt äf-
wentyr. Mängen jägare har blifwit tramad af björnen
till döds. Men Karhu-Pekka förstär sin sak. Björnen.som stupat, läggcs pä en siäde. Sedän köres han hem
till byn. Dä blir der en stor glädje. Da firas björncns
graföl med ett stort gästabud, pä hwilket mänga wisor
sjungas till björncns ära.

Räfwen oeh fiskaren.
Det war engäng en gubbe. Han fängade en winter-

dag sä mycket fist, som kunde rymmas uti Hans länga
siäde. Ganska glad begaf han sig hemät, körande sjelf
sitt stora lasi. Dcrunder sjöng han en munter wisa. Men
hwad är det, som ligger der midt pä wägen? Det är en
död räf. Det tyckte gubben äter wara en skön fangst.
Din stöna pels, kara räf, kommer mig wäl till pasi. Sä
lyftade gubben räfwen batpä lasset. Men sjelf satte han
sig frampä.

Nu war den illpariga räfwen icke riktigt död. Han
bara lätsadc sä. Han wisite nog hwad han wille dermed.

Han lastade oförmärkt alla siffarna frän lasset pä
landswägen. »dedan hoppade han sjelf ifrän siäden. Sä
begynte han uppsamla fiskarna frän wägen, Somliga
sparade han. Somliga ät han. En sä präktig mältid
hade han ej pä länge haft.

Gubben, som körde lustigt framät, märkte icke det
ringaste. Till sist tom han hem med lasset. Gumman
kom emot honom. Hwar har du warii sä länge, far?Skadar intet, kara gumma. Nu stall här bli ett stätligt
kalas. Ställ nu grytan i ordning. lag har siäden full
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med sist. Är det möjligt, täi a gubbe? Wift är det sä.
Jag har desiutom ännu en präktig räf, som jag hittade
död pä landswägen.

Gumman kom till siädcn. Sä du kan narras, kara
gubbe. Här är ju icke en enda sist. Än mindre ser jag
här nägon räf.

Gubben blef mycket ftat. Jag ser det nog, kara
gumma. Den listiga räswen har spelat osi ett fult spratt.

Björnens fiskafänge.
Näfwen, som ätit sig mätt, satt nu helt förnöjd uti

stogsbrynet. En sior hög af sistar lag ännu wid Hans
sida. Da lunkade björnen fram ifrän stogen. God dag,
kusin räf. God dag, kusin björn. Hwar i alla da-
gar har du fätt sa mycket sist? Jag har metat dem
uti sjön. Det war ju ett makalöst fänge. Will du ej
lära mig meta ocksa? Af hjertat gerna, min bästa ku-
sin. Nä huru gär det till? Det will jag säga dig,
björn. Passa pä en winterqwäll, som är duktigt kall.
Gä dä ned till waken pä isen. Lägg sedän din swans i
waken. Sitt sedän alldeles stilla qwar till morgonen. Drag
sedän upp swansen. Da hänger en sist wid hwarje här-
strä. Pä det sättet brukar jag meta. Tack, kusin räf.
Det war ett godt rad. Hall till godo, kusin björn.

Samma qwäll blef en stark köld. Björnen, som min-
des räfwens lärdom, gick ned till isen pä sjön. Der satte
han sig stral med swansen i waken, Om en stund kände
han likasom nägot knipa kring swansen. Da blef han
gansta nöjd. Det är sistarna, som knipa sig fast.. Jag
will sitta bestedligt stilla. Wä blir det wisit ett yppcrligt
fistafänge.

Sä satt björnen ända till morgonen. Emellertid hade
tjock is frusit pä waken. Vjörnens swans hade frusit fast
uti isen. Nu började Nalle ledsna. Jag mäste wäl till
slut draga upp minä sistar, Men det willc cj lyckas.
Swansen satt fast. Björnen kunde cj komma ur siäcken.

Näfwen, som just tog sin morgon-promenad, blef warse
björnens bedröstiga ställning. En eläk stalk war den räf-
wen, Icke hjelpte han björnen det minsta, Twärtom sprang
han till sistarenö stuga. Der klef han upp pä taket. Der-
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ifrän ropade han ned genom skorstenen. Kara gumma,
gä genast till sjön. Der sitter björnen med swansen uti
dm wak, ur hwilken du brukar hämta watten.

Gumman, som tjärnade smör, blef gansta vnd. Str<nsprang hon ned till sjön med sästängen i sm hand. Vtäcka
björn, hwad gör du uti min wak? lag stall lära dig
bättre seder.

Sä klappade hon björnen af alla krafter nied sästän-
gen. Den stackars björnen kom uti stor nöd. Allt häf-
tigare sökte han rycka swansen lös. Det lyckades rätt
illa. Hela swansen blef qwar uti waken. Allt frän den
dagen har björnen ej mera nägon swans.

Räfwen äter smog sig in uti stugan, hwars dörr
gumman hade lemnat oläst. Der stjelpte han tjärnan om-
kull. Sä gjorde han sig äter ett qodt mäl. Wisit hadehan lycka med sinä elaka upptäg. Äten derföre miste han
alla sinä wänner. Ingen trodde sedän mera den elala
räfwen.

Uin vacllra fale.
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Crehe Msningen.
Dm faglarna.

Der uti fönstret hängde ej längesedan en bur. I den
bodde en grönsista, hwilken jag fängat med nät i stogen.
När wären kom, begynte hon qwittra. Dä förstod jag,
att hon wille ut i den fria luften. Jag sade till henne:
hwad ger du mig, om jag fiäpper dig lös? Hon swarade:
stg hwad du will.

Jag sade: kalla hit alla fäglar, som fiyga i skogania.
Kalla hit alla dem, som simma pä sjön. Dm du tzan
lofwa mig det, blir du fri.

Hon swarade: mycket begär du af mig, som är sä
liten. Kan jag twinga de stora örnarna att höra min
röst?

Jag sade: säg dem, att jag will städa Guds werk i
faglarna. Dä stola de gerna lyda din röst för Guds
äras stull.

Grönsistan tyckte detta wara ett godt rad. Sedän
hon lofwat hwad jag begärde, lät jag henne fiyga. Lange
dröjde hon ej, förrän hon kom tillbaka. 3iu äro de icke
langt härifrän, sade hon. De sitta till tusendetal pä alla
grenar i stogen. Vorta pä sjön simma tusende andra.
Följ mig, sä will jag wisa dig wägen.

Derpä fiög hon lustigt bort. Jag gick den wäg, der
hon fiög förut. Sä lommo wi till den stora stogen wid
stranden af sjön. Der ftaiade mänga fäglar öfwerallt, sä
att deras wingar susade likasom ett stormwäder. Jag frä-
gade, förundrad, om alla dessa woro fäglar. la, sade
grönsistan. Wi igenkännas derpä, att wi alla wärpa ägg.
När wi legat en tid pä äggen, kläcka wi ur dem wäm
ungar, hwilka wi sedän mata i boet. Wär kropp är be-
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tlädd med »varma fjädrar, hwilka wi fälla wissa tider om
äret, när wi rugga. Nya fjädrar wna dä i de förras
sialle. Wär mun, som är af ben, kallas näbb. Wi hafwa
twä wingar, med hwilka wi flyga, under det att wi styra
med stjerten. I wär kropp finnas fina luftrör, som göra
otz lättare. Allt är sä inrättadt, att wi kunna flyga i
luften, likasom sisten simmar i wattnet. Somliga bland
osi hafwa sä smä wingar, att de flyga tungt. Nägra fä-
glar flyga alldeles icke, utan springa. Mänga bland ost
bygga konstrika bon af allehanda ämnen, som wi ditföra
med näbben. Nägra fä ibland osi bli gamla, men de sie-
sta lefwa ej sä länge som däggdjuren. De minsta lefwa
knappt tre är. Mänga bland osi bo om sommaren i nor-
den, men om hösten fiyga de bort till warmare länder i
söder. Sädana kallas flyttfaglar. Gud wisar dem wä-
gen till främmande land. Gud wisar dem äter om wä-
ren tillbaka till norden.

När hon sagt detta, gömde sig grönsistan darrande,
ty der lommo de stora rof-fäglarna, som alla föda sig
med mindre djurs lött. De gripa sitt rof med de länga
klorna. De hugga det i stycken med sin kroliga näbb.
Längt fran Amerikas berg kom den stora kondoren, som
är sä stark, att han lyftar ett lamm i sinä klor. Bredwid
honom ftög Hans mindre broder, den gräa gam en, som
ser sä grym ut med sin nakna hals. Ester honom kom
den rofgiriga glad'an med sin klufna stjert. Efter henne
kom falkflägtet, som har 'bland alla fäglar den starpaste
syn. Den stora örnen, som kallas faglarnas lonung, se-

glade i luften med utbredda wingar.
Snabb som en pil, stjöt falten
frän höjden ned pä sitt rof. Der
pcpo de stnä fäglarna tring den rof-
giriga höken, som hotade uppäta

Der gömde sig ugglan med
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sinä stirrande ögon för dagens ljus, ty hon smyger om
natten helt tyst pä sitt rof. Mins du den stora kattugg-
lan, som drängarne spikade upp öfwer stallsdörren? Gan-
fia ful war hon, men fulare ändä war ufwen, den största
af ugglornas stägte. Alla flögo de nu för att jaga i sto-
garna.

Annu wägar jag ej wisa mig, sade grönsistan. Kräk-
slägtet, som kommer härnäsi, är alldeles icke att lita pä.
Fräga dessa fäglar, sä stola de swara dig, att de helst äta
afskräden, som andra försmä. De stola swara, att de
lefwa af werternas bär. Men tro dem icke. Jag har
sett dem snatta ägg ur smäfäglarnas bon. Wära ungar
äro icke säkra för dem. Der trarar i trädet den swart-
gräa kräkan. Der striker den swarta korpen, som pä

langt Hall känner tulten af döda
djur. Der strattar den tjufaktiga
skatan. Der bygger den swarta

k ajan sitt bo uti kyrktornet.
wackert' om wären,

singfaglarna sjunga i trä-
den. Da glädes mennistans hjerta, ty fäglarnas qwitter
prisar Gud. Kom, jag will wisa dig dem, som wackrast
sjunga i gröna stogen. Om det nu wore natt, stulle du
höra den gräa näktergalens säng. Sallan kommer han

hit till osi, men i stället ha wi den
ljufliga talltrasten, som kallas nor-
dens näktergal. När solen gär upp
i den herrliga morgonstunden, dä
öro wi manga, som sjunga af hjer-
tats grunv. Der ser du rödstjer-

ten. Här qwittrar min syster, den lilla grönsistan.
Bofinken läter höra sin glada stämma. Den gula ka-
nariefägeln, som hitfördes sängen frän främmande land,
sjunger ändä sä muntert i burens fängelse. Der är ste-
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glitsan, lika wacker att se, som hon är att höra. Der är
den gladlynta hämplingen. Mm hwem är da hon,
som drillar sä herrligt högt upp uti luftens blä? Det är
den länge wäntade lärkan, hwars driller bebäda wärens
ankomst.

Mänga smä faglar kalla wi spnrf-fäglar. Men
alla sjunga ej lika wackert. Vorta pä taket qwittrar din
granne, gräsparfwen. Sädesärlan wippar beständigt
pä stjerten. Stensqwättan trippar beställsam pä stranden.
Talgoren klättrar i trädet. Domherren bröstar sig
med sin röda bringa. Nkta dig för gossens snara, du
wackra sidenswans, som sitter pä rönnbärsklasen. Fänga,
du gosse, hellre den swarta staren, som kan lära sig
Harma mennistors ord. Snabba swala, dig kanna wi
alla. Ständigt kommer du om wären tillbaka till ditt bo
under takäsen. Ständigt flyttar du äter bort om hösten
till warmare länder. Säg oZ, om du der har träffat den
minsta af alla faglar, kolibri, som lefwer af blommornas
honung. Säg oZ, om du der har sett den brokiga pape-
gojan, som gär sä illa med sitt enda par tar? Osta ha wi
hört henneprata i buren ord utan mening,dem hon icke förstär.

Känner du honom, som ropar kucku i stogen? Det
är den gräa göken, som lägger sinä cigg i andra fäglars
hon. Twä af Hans tär wändas framät, men twä wän-
das bakät. Sädana fötter har ocksä hackspeten, som med
sin hwassa näbb hugger häl uti träden.

lag satt engang pa taket af dm gärd, sade grön-
sistan. Der sag jag dina goda wänner, de tama höns^

fäglarna, som gerna lefwa tillsam-
man i stort stllstap. Der gömde sig
den ostyldiga dufwan, kuttrande i
sitt dufslag, undan hökens klor. Pä
sophögen krämade sig den trätgiriga
tuppen, som galar sitt luckeliku sä
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bittida pa morgonen. När Hans höna kacklar, pipa kyck-
lingarna under hennes wingar. Men om tuppen tyckte sig
wara nägot förnäm, sä tyckte sig kalkonen wara ända
dubbelt förnämare. Han trippade sä tillgjordt, som en
högftrdig menuista. Han strapade marken med sinä win-
gar, likasom wille han stga: hwem wägar stratta at mitt
majestät? Alla desfa faglar wille ogerna komma till sto-
gen. lag lofwade dem, att de här stulle fä träffa sinä

närä siägtingar. Dä kacklade de
med förakt. Men gladare lefwer
här i sin frihet den stora tjädern,
som spelar om wären i trädets
topp. Här leker orren i stora
staror, fastän han ofta strämmes
af jägarens bössa. Här piper
hjerpen sä fint i smäskogen.

Snöripan, som är spräcklig om sommaren, blir om
wintern helt hwit. Kallonen, som alldeles icke wille kan-
nas wid slägtskapen, wände sig hellre till den granna pä-
fägeln, som nysi kömmit hit frän de warma länderna.
Da träffade katkonen just pa den rätta. Päfageln, som
war ännu högfärdigare, bredde i solskenetZut sin stjert med
de lpsande färgerna. Den afundsjuka kalkonen blef utom
sig af harm. Genast anföll han päfägeln, som icke warsen att hugga tillbaka. Sä stredo de bäda, tilldetz att de
afplockat hwarandra alla deras fjädrar.

Der ser du den stora strut-sen, som är hemma längt här-
ifrän i den Heta öknen. Han
är den största bland alla fäglar.
Flyga kan han ej. emedan Hans
wingar aro för sma. Men han
springer bättre än den snabbaste
häst. När jägaren länge för-
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följer honom, för att af Hans stjert fä granna plymer,
gömmer han, litasom haren, sitt hufwud i busten.

Der wid stranden gä fäglar med höga ben, för att
plocka sin mat med den länga näbben. Wadare Heta de.

emedan de gerna wada i grundt
watten. Der är den stora storten,
som i andra länder bygger sitt bo
pä taket. Der är tranan, som ut-
sträcker sin länga hals, när hon fly-
ger. Der lurar hägern pä fistar.

Der hwisilar spofwen. Der wadar beckasinen. Der
knarrar torntnarren om qwällen i rägäkern.

Osta, när du rott i din bät om sommaren, har du
sett fäglar plasta i wattnet med deras breda näbbar. Främst
simmar modren. Efter henne simmar hennes tulle, de
gula ungarna. Dessa äro simfäglarna, som ha en sim-
hud mellan sinä tär. Den wackra tärnan slar ned i
sjön, för att fänga en löja. När fisk m ase n ftyger till
land, wäntar sistaren storm. Stolt simmar den hwita
swanen pä de lugna fjärdarna. Hemma pä gärden kack-

lar den tama gäsen, men wild-
gäscn fiyttar i stora skockar om
h osien till warmare länder.
Gräsanden simmar i wikarna
med hela tullen af ungar. An-
ta n, som gär sä illa till watt-
putten, är andens tama syster.
Den swarta straten fastnar

ofta i fistarens nät, när han dytar efter fist. Högt fiy-
ger lommen med batät sträckta ben. Den rike mannen
sofwer pä ejdergäsens mjuta dun.

Annu äro wi mänga, som jag ej hinner upprätna,
sade grönsistan. Arterna i wär tlasi rätnas till 5,000
ffemtusen), Ensamt af papegojorna finnas 200 (twähun-
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dra) arter. Af dufworna räknar man 100 (etthundra)
arter. Mycket olika inrättad är war kropp, allt efter det
lefnadssätt, som bäst passar för osi. Dm rof-fäglarna
stundom göra mennistan skada, sä göra de öfriga deremot
stor nytta. Somliga bland osi förtära ruttnande kroppar,
hwilka annars stulle förpesta luften. Somliga uppäta
mänga stadliga djur. Somliga nedswälja welternas frön,
hwilka de sedän gifwa ifrän sig der, hwarest aldrig den wu-
ten funnits förr. De siesta fäglar aro för mennistan goda
att äta. Pä wära dun sofwer barnet i waggan. Wilden
gör kläder af wära fjädrar. Wära ägg äro en läcker mat.
När mennistans lynne är tungt af bekymmer, da gär hon
gerna ut till att höra fagelsangen i stogen. Lättare blir
hon dä i sitt sinne, ty den glada fägeln sjunger ett nytt
hopp för hennes bedröfwade hjerta.

Wid dessa ord säg grönsistan bedjande pä mig, lika-
som Wille hon säga: är du nu nöjd? Fär jag nu min
frihet tillbaka? la, sade jag. Nu är du fri. Dä flög
hon gladt under himmelens blä, för att hela sitt lif ige-
nom besjunga Guds godhet.

»<n«n.
En sistare, som rodde pä sjön, blef wittne till en

märkwärdig sirid. Högt uti luften flög en stor örn. Närä
under wattenbrynet simmade en stor gädda, som jagade
mindre fistar. Ornen säg gäddan. Som en pil stjöt han
ned ifrän höjden. Han slog' sinä hwassn klor uti gäd-
dans rygg. Han försökte upplyfta henne frän wattnet,
för att flyga bort med henne. Men gäddan war honom
för tung. Gäddan war honom för stark. När örnen
märlte detta, sökte han, siarande med utbredda wingar, lös-
göra sinä klor. Det lyckades icke. De sutto för wäl
fast. Gäddan äter bemödade sig att dyka nedät djupet af
sjön. Men hon hade ej krafter att draga den stretande örnen
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med sig. Sä kämpade bäda dessa starka rofdjur länge.
Slutligen tröttnade örnen. Gäddan, som war mera hem-
ma i wattnet, drog da sin fiende med sig till djupet. Der
omkom örnen. Men ocksä gäddan lunde ej mera befria
sig frän den döda örnen, som qwarsatt pä hennes rygg.
Nägon tid derefter fiöt hon död upp pä wattenytan. Dä

fann man örnens benrangel, ännu fastsittande, med klorna
inslagna i gäddans kropp.

Det har händt, att örnen bortfört smä barn, som lekt
uppä ängen. Detta engäng i Schweitz, der det
finnes mycket höga berg. Örnen förde barnet till mat at
sinä ungar i boet, som han byggt pä en hög klippa. Men
barnets fader, som wisite hwar boet war, klättrade dit.
Der fann han sitt barn ännu lefwande bland örnens un-
gar. Örnen förswarade sitt bo med stort raseri. Först
efter en swär strid, som kostade honom fiera djupa sär,
lyckades fadren befria sitt barn. Örnen blef dödad. Hans
ungar togos lefwande. När de weNe upp, blefwo de
gansta tama. Men för att de ej stulle flyga bort, ~klippt-
es deras ena winge kortare än den andra. Örnen,
likasom lejonet, brukas till en sinnebild af styrkan. Wissa
stora riken bruka ännu örnens bild till sitt wapenmärke.
Andra bruka lejonets bild.

Fordom brukade fallen af förnäma personer inöf-was till jagt. Han fängades dä helt ung. Derpä sattes
han pä ett tunnband, som beständigt swängdes omkring i
tre dygn, sä att falken ej fick det ringaste sofwa. Deri-
genom förwirrades han sä, att han förlorade minnet af
sin siihet. Men han hade ännu qwar sitt naturliga be-
gär att jaga andra fäglar. Prinsessor, som redo pä granna
hästar, förde falken med sig, bunden med en rem wid de-
ras hand. När dä en annan fägel blef sedd i stogen,
släpptes falken lös. Genast flög han efter sitt rof. Om
en stund kom han sedän tillbaka, förande bytet med sig.
Sädana falkar betalades mycket dyrt af de rika.

Skatan.
Engäng hände pä en herregärd, att en silfwerstedförswann, utan att kunna aterfinnas. Ingen annan kunde
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mitztänkas för tjufnaden, än en stackars tjenstefiicka, somhade twättat silfret, när det bars ut i köket. Flickan blef
da anklagad för tjufnad. Hon netade wisit dertill; men da
hon ej kunde bewisa sin oskuld, blef hon förd i fängelse.
Nu fanns i herregärden en tam stata, som hoppade kring
öfwerallt i rummen. Just när flickan stulle lida sittstraff, fogade Gud sa, att hennes oskuld blef upptäckt.
En gosse hittade högt pa winden statans gömmor, som
hon hade under takasen. Der fanns den saknade silfwer-steden. Der fanns äfwen mycket annat, som förswunnit.
utan att nagon wigte hwart. Den tjufaktiga statan hadefört alltsamman i näbben bort till sitt gömställe.

Gwulorna oeh sparfwen.
Twä swalor byggde engäng sitt bo ofwanför en stalls-

dörr. Snart märkte de, att en sparf fiög in i boet. De
sorsitte dä att jaga honom bort. Men sparfwen behagade
icke flyga, utan bet dem, när de försökte komma in. Dä
säg man nägot förundcrligt. Desfa twa swalor kallade en
stor mängd andra swalor till hjelp. Alla swalorna förde i
munnen halm med lera. Dermed begynte de tillmura öpp-
ningen till boet, sä att sparfwen helt witzt stulle ha dött
af hunger, om ej en medlidsam gosse frälst honom der-
ifrän. Swalorna singo nu sitt bo tillbaka. Men de trif-
des ej mera der, utan byggde sig ett annat bo.

Flyttfaglarna.

Icke alla faglar fiytta till wintern bort. Nastan alla
roffaglar stadna qwar. Sparfwen fortfar att qwittra om
wintern pä taket. De flesta hönsfäglar bli qwar, men de
tama stulle frysa ihjäl, om de ej finge husrum af menni-
stan. Flera smä faglar qwarstadna. Kräkan fiyttar bort
fran norra Finland om hösten, men blir qwar öfwer win-
tern i sidra Finland. Sidenswansen bor om sommaren i
Lappland, men kommer ned till wära trakter wid winterns
början. Somliga trastar qwarstadna här hela äret, men
annars stytta de flesta sängfaglarna bort om hösten. Alla
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wattenfäglar, som ej äro tama, fiytta wid samma tid.
Somliga fiytta ej längt bort öfwer hafwen. Andra fä-
glar ftytta ftera hundrade mil till de länder, i hwilka so-
len bränner het hela äret om. I norra Tystland fänga-
des engäng en stork, som hade en afbruten pil fastsittande
under wingen. Denna pil war en sadan, som wilda mennistor
längt borta i Aftika bruka wid fagelskytte. I Polen fän-
gades en annan stork, som bar en guldkjed omMalsen. Pä
kjeden stodo inristade ord. En förnäm man i Ostindien,
mänga hundrade mil derifrän, hade lätit hänga kjeden kring
storkens hals.
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Herde Wöningen.
Dm kräldjuren.

Min bror Anders och min syster Greta gingo en
dag i stogen. De hade nu wurit sä stora, att de kunde
stöta sig sjelfwa. Gansta wettgiriga woro de bäda twä.
De tyckte ingenting wara sä roligt, som att beständigt fä
lära sig nagot mer, än de witzte förut.

När de kommo till den stora mossen innerst i stogen,
tittade stöna gula hjortron fram ibland tufworna. Greta
böjde sig ned för att plocka, men i detsamma fick hon i
handen nägot klibbigt och kallt. Hu! strek hon; jag sick
en orm i min hand.

Anders, som war helt närä, sprang försträckt till sin
syster. Det är icke en orm, sade han; det är bara en li-
ten ostadlig ödla. Jag will siä ihjal henne med min käpp.

Greta sade: om hon ej gör nägon illa, sä lät henne
lefwa. För din stull ma hon behälla sitt lif, swarade
Anders. Men nagot straff bör hon fä, för det att hon
strämt dig. Ödla, du mäste berätta osi nägot om dina
siägtingar ibland djuren.

Gerna, sade ödlan, der hon med pickande hjerta läg
uti gosstns hand. Wi höra till djurens tredje klasi, som
tallas kräldjur. Förr har man kallat osi -»»lilner: det
betydcr djur, som lefwa pä twä sätt. Wara lungor äro
sä förunderligt inrättade, att wi kunna andas och lefwa
bäde i wattnet och pä landet. Derföre är ocksä war an-
dedrägt ofullkomligare, än däggdjurens och fäglarnas. Och
emedan djurens wärme kommer af andedrägten, haswa wi
kall blod. För samma orsak kunna wi täla större wärme
och större köld, än andra djur, utan att dö. De siesta
bland of) ombyta ärligen stinn. De siesta bland otz lägga
ägg, ur hwilka ungarna sedän framkrypa i solens wärme.
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Pä sena hösten, när det blir kallt, krypa wi ned pä sjöar-
nas botten eller in uti jorden. Der ligga wi, förstelnade
i dwala, under winterns töld. Alen när joiden upptinar
om wären, qwickna wi äier wid och krypa fram ur war
gömma. I de Heta länderna äro wi bäde mänga och
stora; men här i landet äro wi fä och smä. Mennistan
afstyr osi och känner en rysning, när hon widrör osi.
Men fastän nägra bland off äro giftiga djur, äro likwäl
de fiesta alldeles ostadliga.

Följen mig till trästet, sade ödlan, sä will jag wisa
er fiera djur af min klasi. Nej, sade Greta. Det wägar
jag aldrig; jag wet, att der finnas manga ormar. Men
Anders sade: war icke rädd; jag förswarar dig nog med
min käpp. Sä lofwade Greta följa honom; men gansta
rädd war hon och sag sig ofta omkring, för att ej trampa
pä ormarna.

Efter en stund kommo de till en sumpig strand, der
mänga stygga djur krälade uti gyttjan. Grodan satt och
qwäkte wid sidan af putten, säsom hon brukar göra om
wären. När hon säg barnen, hoppade hon med länga
skutt ned till wattnet. Der hade hon lagt sinä swarta
ägg, som likna siskarnas romm. Gif akt pä de smä
grodorna, Gansta underligt förwandlas de,
medan de wera. När ungarna krypa ur äggen, likna de
fistar med stora huswuden och en liten qwick stjert. Da
simma de, och da andas de likasom fistar, och för man
dem pä det torra, sä dö de. Men efter ätta weckor
der fötter pä deras kropp. Deras swans faller bort; de
kunna dä andas luft och lefwa pä land. Grodorna äta
werter och fistromm. Sjelfwa blifwa de mänga djurs
mat. Fulast bland dem är den bruna paddan.

Här är wärt rätta hemwist, sade ödlan. Se bara de
mänga smä ödlorna, minä bröder och systrar, som krypa
sä qwickt mellan stenarna. Wi ödlor äro smalare och
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längre än grodan. Wi ha fyra fötter och en spetsig swans.
De sma bland osi ha en fjällig kropp och lefwa mest af
smä mastar, Men om du will följa mig längt bort till det
Heta Afrila, st will jag wisa dig ödlor af mer än 15
lfemton) alnars längd. En sadan ödla är den grymma

krokodilen, som lurar pa sitt
rof i fiodernas gyttja. Gä ej
att dada dä uti stoden. Kro-
kodilen uppslukar dig i sitt ofant-
liga gap, eller afbiter han din
kropp med sinä spetsiga tänder.
Ofta kryper han upp pä fto-
dens strand. Springer han ef-

tcr dig der, ja wik beständigt undan ät sidan. Ty gansta
snabbt är krokodilens lopp, när han springer rakt fram;
nien han har swärt att wända sin länga och styfwa kropp.
Hans hud är sä härd, att ingen gewärkula tränger derige-
nom, och den är fördclad i rutor med knölar uppä. I
sanden lägger han sinä stora hwita ägg, och han stulle
mycket förökas, om ej ett litet däggdjur äte upp äggen.

3ch will du fölia mig bort till stora sjöar och haf i
sider, sä will jag wisa

öfwer ryg-
gen ett tak af Horn, likasom en sköld, och denna stöld är
st stark, att man kan äka deröfwer med wagn. Under
magen har hon en tunnare stöld, och mellan bäda stöl-
darna framsticker paddan sin länga hals, sitt lilla hufwud
och sinä fyra fötter. Ser du henne ligga i solstenet pä
hafsstranden, st wänd henne blott pa ryggen. Dä kan
hon ej mera wända sig om igen. Tag henne dä och koka
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hennes kött, som är finare än talstött. Af det härda sta-
let tan du sedän göra stöna kammar och dosor.

Ga ej närä det gamla sten-
röset; der krälar den fotlösa or-
me n. Se huru hastigt han rör
sig frainäl geno»! alt samman-
draga de nngar af fjäll, soin om-
gifwa Hans tropp. Hans länga

tunga är spetsig och klufwen. Nu kastar han sig öfwer
en groda. Han fasthäller henne med sinä hwassa tänder.
Men han tuggar henne ej, han stukar henne hel. Ser
du de twä ihäliga tänderna i Hans mun? Under dem har
han en bläsa med gift. När han biter, klämmer han gif-
tet ur bläsan. Giftet tommer da in uti särct och blandas
i blodet; deraf dör den, som ormen bitit. Men somliga
ormar ha ingen giftbläsa och stada ingen, Aldrig sticker
ormen med stjerten. Hwarje är ombyter han sin hud.
Jaa. har sett honom lägga ägg, ur hwilka ungarna krypa
ftam uti solwärmen. Men nägra ormar föda lefwande
ungar. Liten wän, war försigtig, men war icke rädd. De
ormar, som wistas här i wärt land, äro alla smä. Den
rödbruna kopparormcn är icke giftig. Den swarta ring-
ormen med sinä hwita siäckar pä haisen gör ingen för när.
Men gä wackert ur wägen för den gräa huggormen, som
har bruna fiäckar pä ryggen. Akta dig för den swarta
huggormen och för den lilla espingen. De tunna göra
dig illa, om du trampar pä dem, när du gär barfota pä
ängen.

lag hörde engäng en gammal ödla berätta om gruf-
ligen stora ormar, som lefwa uti de Heta länderna. När
man der gär i stogen, hör man ibland ett rasilande ljud.
Da springa de swarta mennistorna allt hwad de kunna.
Ty da kommer den stora och giftiga sk alle r ormen, so,m
röjer sin ankomst dermed att stjerten stallrar. Eu annan
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gäng ser man nägot röra sig i de höga träden. Der krä-
lar den stora kungsormen, som är 15 lfemton) alnar
läng och sä tjock som en mans lär. Han kastar sig ned
frän trädet pä hjorten, som lagt sig att sofwa i stuggan.
Han lindar sig i ringar kring hjortens kropp; da är det
witzt förbi med hjorten. la, han är sä stark, att, när han
lindar stjertm kring trädet, kan han med den öfriga krop-
pen ihjälkrama en ore. Det är bra, att hos osi ej finns
nagon lungsorm.

Har du ej wackrare djur att wisa oZ? sade Anders
mitzlynt. Nej, sade ödlan. Dm ej Gud lätit nägra djur
wara stygga och onda, stulle ej menniskan förstä att wär-
dera de wackra och goda djuren. Wi kräldjur ha blifwit
förhatliga för menniskan, alltsedan ormen först förledde
Ewa till synd. Derföre har Gud satt en fiendstap mel-
lan Adams slägt och ormens siägt. Gansta sorgligt är
det för osi. Men ocksä för oZ stall friden komma i tidens
fullbordan.

Seglifwade djur.

lag sag engäng en stackars tupp, som kökspigan hals-
högg, emedan han stulle stekas till middagen. Utan huf-
wud fiög han till planket och satt der en stund, tills han
dog. Stöldpaddan kryper en stund omkring, sedän hennes
hufwud är afhugget. Icke är det roligt att se. En orm
wrider sig ännu, sedän han huggits i stycken. En groda
hoppar omkring, sedän man tagit bort hennes hjerta.
Odlor har man sunnit lefwande inuti träd, hwilkas bark
wurit öfwer dem. För sertio är sedän fann man tre
lefwande grodor inuti en härd sten, som blef söndersiagen.
Der mäste de ha suttit i fiera tusen är, alltsedan sienen
fordom war mjuk. När man tog dem derifrän, begynte
de muntert hoppa; men om en stund dogo alla tre. Sä-
dana djur kunna ocksä länge wara utan föda. Man har
sett en stor orm swälta i twä manader, utan att han mag-
rade eller dog.
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»rmarna.
En landtman i Amerika trampade pä en stallerorm,

som genast bet honom i stöfweln. Mannen brydde sig ej
derom, emedan Hans dräng siog ormen ihjäl. Men om
en stund begynte den särade foten swullna, och mannen
dog. Hans son, som ärfde honom, begagnade fadrens
stöftar. Dm en liten tid sjutnade ocksä han och dog.
Derpä säldes stöfiarna pä auktion. En bonde köpte dem;
men knappt hade han dragit dem pä sig, innan han i sin
tur sjutnade och dog. Nu företog man sig att undersöka
de farliga stöstarna. Och hwad fann man uti dem? I
den ena stöfweln qwarsatt ormens giftiga tand, och alla,
som burit stöstarna, hade sarat sig pä den och dött derutaf.

I Ostindien finnas personer, som tunna tjusa ormar.
De bläsa derwid pä en liten pipa. Snart kryper ormen
fram ur joiden och dansar efter pipan. Nägra ha den
makt öfwer stora ormar, att de kunna taga dem i sin hand
och linda dem kring sin hals. Man brukar äfwen
stoppa en död orms stinn, likasom man uppstoppar dägg-
djmens och fäglarnas stinn, sä att de likna lefwande djur.

Draken «eh salamandern»
Sagorna berätta om mycket, som icke numera finnes

i werlden. Stora bewingade drakar waktade gömda siat-
ter och uppäto stöna prinsessor. I elden bodde den präk-
tiga salamandern, som bar pä sitt hufwud en gyllene krona.
Nu är det annorlunda. Nu bor längt borta pä Ostindiens
öar en liten ödla, som fiyger med wingar och som derföre
kallas draken. Och i andra sydliga länder lefwer en liten
fläckig ödla, som knappt är ett qwarter läng. Det är
salamandern. Ingen gyllene trona bär han numera. Och
faller han i elden, sä dör han likt andra djur. Det är
stada, att sä är; men sä är det.

Grodan.
En groda säg en tjur. Hwad hände?

En hemlig afundseld desi stolta hjerta brände.
Hwad? Är jag ej sä hög, sä stor, som denna tjur?
Skrek detta plattastc bland alla lreatur.
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Hon sen sitt gap mot wädret wände,
Sig spände och sig äter spände,
Tilldefi hon sprack, det arma djur!
Sä togo bäde hon och denna fabel ände.

Kcllgre»,

/emte Läsningen.

nel, tlreta en «laz- «len
»nm ro«l«le i en dat pa »)i)n. Der la«1e Bimnn ut Bin<>»
nät ocl» lielc maussa l>Bllar. l.ansse 6e i baten,
innan «le llvaral lcommer «let, 8»«le alt
lislcarna «lu, Be<!an man tassit upp Hem ur vattnet? Det
Kommer «leral, 8a«le Bimon, att s>Blcarna an«laB in vatten
ssenom munnen oen Blaupa äet ater ut ssennm Z-älarna.
I vattnet l>nneB jemt 8» mvellen lult, Bom NBllarna be-
liiilva. INen nar «le uppt»ss2B ur vattnet, tnrka gÄai-na.
Oen »la «lur tiBken, Iill»8on> «lö i vattnet,
emeäan 60 «lei- Kunna »n«la8.

t!reta 8a«le: llvarlöro Kan eH lisllen näl man
ssör linnnm illa? Bimon 3val-a«le: lian ar «tum, lur «lot
att »II» lalen uupllomma »l lutten i äeras lunssur.
Ocl» lißlcen liar inZ-a lunssnr. lian lelver uel» äur ! tv«t-
--n»«l. lianßlce drvr lian siss «lerwle 8a litet nm Bina likar.
l'!8llon liar tai- ellel mar, malca ellei- barn, Bom
l>»n naller ulat. llan liai- dror ellei' van; lian liar e!
uu eller ba6«l. lian liar blolt
nelll-e viß<»B. l<!Kv»l en «lei »»Ilar i »tora 8llo«?!lÄ!-,
»nm Kallas B<im. Nen on> en lilir anfallen, allli-IZ- ter-
»v»!'»» lia» <lä »l «le an«!l», Me«l «in »tjert oel, Bina
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tenur rlii- li»» !l»Blijft «In liala lilnup zfenum vallnen.
Mangon llsk liar i «In
lult, »om lialler liunnm upp, att lian
s>ar liunni-na »!n lnmn, vi<l 8t!-an<le!-na, neli när lia-
nalna utslanut 8!n na rummen, bivr
mera om B!na -ua innunen. Da 11,vua
unxarna »jeltva lram äerulur nel, »Kuta -

e»län <le ärn Bwa. 110 ala vattenvexlerna» tiun nel, Bnapn»
"pp »n», «vuimar vnl vattenbivnet. Bnarl ulilva
m»n§sll il)I»u»l Uä <le me»l
Bina tiinller min«lre lizkar oel, uunßlu!ia »lem

<le mveket neli ätaß.

Iclas» ellven ut i öet Btura lialvet. När 80 vi liaäe «öi>

!l»Ian<l ut! Biitt, iblanä nt! Balt vatten. Ilär B!>nma

N2Bt brozk. t!reta Ba<le: allta 6!z-, m!n I»or; äer Bim-
m»,- en orm. «»«le: ieke är äet naFun orm.
Det »r eller natinien, Bmn lian
B>B taßt vi<l Il»nä neli i 8t»Ilet lur n»,-
t-1,21 pä livaiäera B!<lan. 8!mon »»lie: llänner ia»-
ilo,» urnßks!Bk»i'; men ielle ärc> <Io - llu »ien
Btnr» ilzlcen me6 8!n lanZ-a tan!llu8» nuß? Det ä>- <len
»varta »turen, »f nv<»lß rnmm man l»r 6on läcllia 11»,
viaion. ttcn bnit» i noennen luiar »len

Det »r lMa, alt lian ielle ll»N8 l,är ! var B.ji».v«, 8«m nu llnmma, arn
l,alva on
»e!l8a i oel, Hä,-
alen, «on, M.le!' lelvanlle ocn mer an an-
nan llßk likn»! en u,n,. On, nättern» llrvper nau ! «lel
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lsllwol upp tili lirlllMlloln». u»r »rn lnlßl<on
ool» I»NA»n, Bnm,
tl!I lutllslc nm N»r »r lakon, l!or»8 moll
»in lin» no!» !»o!li» rnmm. I n» bnttnon
6en 8no«I» tlunäi »n, nv»>B «Ann 8ltt» blott p» on» 8ll!»n »l
llrnpnen. II»> »r »bnniion, «nm n!!» 8»

met». N»r Bor llu lion neli lion
Aluußlc» piisen meä »In uroä» mu» no!» Bltt Enolla B>om.
N»r Bimma llen IIII»
«»»Krilion nel» lion mon
meä Bltt
Btu>Bt» ul»Nli »II» 86tv»tt0N8l>8il»!'. Ilppfui' ln>BoN 1l»8<»!'
B!Kf mo<l Bin 8l»!'ic» lion v»oiir» I»xon, 80!» »r «len
»l1I»8t0 l<Bll !!<! V»!-» v»tton. Iliolivlli nnnnm 8MIM» N»NB

v»i8m»K»nllo »liion. laxon, 1,»!! unntnr llo-
llorn», lnr »tt llor I»Ass» Bin >omm l Biitt v»tton. !>»>

U!»!»8lull»!- 8l>!» ozfn» I!K»r noll 8ln»
Bt!m »! millinnol Bi!la,' l>v»rll»>8 ulvo, l!v»r»n<l>». 8i»on

!»nxt I ,!e 8toi» 1,»lvon, »l
non n»lVet3 Llntt 8»II»n Knmmoi- I>»n t!» v»rt
l»nö3 Ki,Btor. I 8t»llot n» v! I,»N8 l!»>t'l»c)l!«!- B<>
non N2NB Ii»» MssUnlf nv»BßUullen, nvllllen, IIIl»80M
Billon, !„8»It»8 i yor»llnzf»r non bl!>- n,»nx» monnißkn>B m»t.

nu «l!n not ut! nol, ett v»,-!,,
«»>' Ilnmm» Btn>» Btim »k äo v»riiluß»

snm nN» KlltV» äo Ftu,roß >nl. II»,-8lmm»s ll»ruon, »nm
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lik» l»e>BUNe> »ppsu«lll ! «laninial. Nullan linnimer;
llet iil lin», 80!!! l»ur l tlet

lllA ! Note», «1»

NIUI <! Ilve»! pla-
-8ll»l 8» lalt «lei- l»n>-<ll i vatleuli!>net? Det ar <len m»ntsa
iäe» niecl «in» ru<la tennr ooli Bin KullilF» naelie. I)e>- dian-
Ker 6en M!» Billvernvita luojan, »nm B>»r »m» p»
! BnlBlcenet om lzvÄlon. ät mi>f, «alle llreta, e» lel-
vanäe IHa. viii wra lienne lii! »aliskap at on triim-
mamle Ilonmia i var liamn!»!'e lia vi en lelvanäe
x» läti 8K i en mecl vatien, lian m- Int!,'!»'
meä Bkepn ilran vel-Icizäela,'.

?!Biia!na, 8»<!e Bimc»n, iiro I!ilaBnm »emnia lian »n-
-ära verltla,- i vattnets liken, ve tuiB<ä ieke »88, 8«m
lelva när i llen lllara !u»en. Oel, vi wizta diott
litet al <ie>-Ä8 lil i 6et äunKla Hlen vi lurB<»,
att 6u»l vii! deseillä »II» tiallte,- at verlclen mell letvanäe
varelze,-, dvillla <ier uära vittne nm na»B »iimailt oel,
viBliet. veli när s» »tora »traellor al ponien betäella»
al vatten, 8» tanlla vi oellBa 6e»Ba vii!»
»ro olle »ti llnclB B>lapelBe. Neil»» 6er de-
u>-!8»8 Nucl» nanin al na»B »Kapalle verlc.

>I «,».

Den 8ti»>8l» liaten är lemton »lnar iauzf «eli Kaila»
>ne»nißlloätaren. Hau» iir »pellet »tort. Oa Ka>
lcarna »purra» uup, Ilan lian »lulla en !,illv»xen llarl, oel,
en liuncl lcan 1lr)i>» in oel, »l ! l<a»8 Dn norßl<
!i»llare uup8lu!lalle8 al en naj. 'lva «lerelter län^a,le«
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»»mma l>aj. Ma» l»nn »la nsliluun lulllllallll u«n ll6ä Ilt!
lisllen» billl. I llounalle
ett
utßa<t vailt. I)a rnpalie valiten till «lem: liaten lcnmmer!
l!ena«t r»»a<le »Ila till baten. Hien llen »»»te
liann mer an tili iiäitlen n,»!», Innan liaten »tbet lian»
dall» I,en, 8a att lian
nvillcen lletta liaillt till »inne». Na» taltalle en 1:n!t,
nnnpa»le i »jun, livlcalle unller
llnitven nti l»an8 Ilrnnn. pihkalle va-

meä »in stjert. Hien «lutl!zf«n ma» »lel
lurbliilla, väinla pa sillan neli lii».

<5»«I«l»u.
Nan nrulcar najen >ne<l «tora livillla

lia» »lullai-, nar »ler ä>' nppä.
»>ell en Krnll »l nie»»!»»-, ua livilllen ma» »att en minllre
sizli t!II bete. Nlta, nar man li» l'ar l>ar lion
nti sllf en minllre sälillä. Den minltre nar nti
«!j? en »liverre. Den anbnrren I>»r ul! en Ba
!>lir «len olla llen BtarllareB bvle. Nallllan
per me»! elter alit, »oin blanlcer. Nlta narrar
«ulin l»enne att dita i en Ilrull, 8M» elter liaten,
ta«<a»l vill ett B<ve!ce
li»»a8 um »nm i>pr,»!»llal »leni iua»
!ca»tat i l'r»n
8l»l!erut. elter lie»» oorlre»» Iluple
rellare en Aälllla. !>'ar man rän»alle ter
att llnlla lienne tili tann »>an i lionne» en
»illverslcell, »nm var marlit meä n»mn. llanslla
lielcvmra<l dlel »la re»laren, tv lian lrukta«le, att I»ela

»junllit i Kalvet. Hien 8a illa var llet llu-
ellen pa fartvZ-et I>a<le at va»la ilaBt»t en »!It'ver»lcell i Bji>»
tillillä mel! <li»llv»tlnet. Nallllan liaäe <lä »ett »Ileäen
dlanlla oeli uou»lullat äen.

I<»x«i».
Nan är 8» »tarll i »in att nan oNa ilastar

»ix tre alnar ulver valtnet. Nl»n lur I>o-
nam i lnrsen en pata »t »tarlla »turar, iivillcen 8«r ut
««m ett I/xj. Mr äa laxen »immar upp emot »trem-
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n>en, Fuller li»» in llet lialet. INen
när lian «llnner i palan, van»!er lian un, neli
liiltar ei ut lialel lillbalia. 8a
looxlralle laxar om v!<l
laxen meä nät eller meä llrnll. Neil taßtän lian »r s»
!«<l!lll, lliir lian al ett litet pa »In NOB.

V,N ll«ll»D.
kisllen är van v!«l npna Bjel><illnen; <lerl6re

Bllvr lian li«!la!'e»8 nat. Iblan«l l»»tnai- lian ! »lem meä
«itt l»it'vu<l, lolan»! med «!na tennr. 8a stiiimin-

viä vara liUB<er i n»t, 8»m Ila!Ia8 8lli»t oen
pa Anmä »ti liatvet lii! nallen. 8a man

alven 8!I!en.
llilnss «tallen ne!» B«<lan li»r l>v»r
tili lanllet me«l

unul6<la i «lammar. Ueral vet man, alt Aä«l<lor
oel> liaruar lilitvit mellan tva neli trelnindracle ar

lizlllinnnr lia niu miliiener rommllorn »li
I)et »r 8a mveket, »tl nm man rallnaäe nalt oen claz-,
ollulle man t'ä räicna i llera veekor. Nm nu rnmm-
Knrn liletve en liBll, «a väre v!»8t alla vatten alllleleB
unptvlltla al NBllar. Men <let »I!rameBta at rommen upp-
äte» al an<lra eller al OelBamma lian-
äer l>BkunK»r, me«l»n »le aio 8M». ?iu lia lllnlca
menniBllnr I»rt »lt »lliläella liBli>omm ul! !a»lnr i vatt-
net. Be6an, nä>' blilvil B<iirre, B>»pper man
clem i Bii»n, tör »tl 6em, när «le aro lullvnxna.

liulälizllvu i
I)u ssilBt lran herran 8tr»nll,

Nur blel <lu en uli min lianä?
Nnr bvtle «1u bort «lin ncean,
Der 6» var liemma, <ler <l„ var van,
Net <lenna 8ll!mranlle liur al
N»r liilr <!u väl inffa B<nrm»rB r»8.

>
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lii»»' e) en l skui» «» Iivl!.
Den 1f1,,n«112 ej !>!>.

!ntet Imr <!>< att frullt» liiir.
II!» mat iir nur llu

l<n>ul<lr »t llltt I>vetel>r<»<l.
t»»lfclr »t 6!i!f «n «!««!.

D» Kunnuer «lu »nklll <!!! vtan nnn.
II» 8»l!nul>r <l,> n>e«l ett liopp.
I<'u!Btn>al! B>n» K-lasets >»«<!

I)in Kropn Iblnnll.
l»»»-, m»r llu H !>är »nm en liten pr!»»?
Oel> m»nne ll!n Il»rn<!on>8 »ji» «lu m!n»?

.«Vell Dn iir llu iinll».
Ocn «liulle <!u »n I«n»t liiittre lu,

Äle<! Aliinne liort nwt »lin barnllnn!» »e»>.
liellre vi!! llu i »tornien ut,

Dll lal liir lialvet» t)l»nn t!II »lut,
X» alt »nm iin

liiulll» t!II lrilielen.

ZMe Lösningen.

Dm led-dMr och blötdjur.
Medan Anders och Greta gingo hem genom stogen,

sägo de myggorna dansa i solstenet. Se, sade Greta, ännu
har ingen sagt ost nägot om myggorna. Anders sade:
jag will säga dig hwad jag tror. Wi ha nu blifwit be-
kanta med de fyra första klasserna af det stora djurriket.
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lag har hört sägas, att dessa klasser kallaS de högre,
emedan de ha starpare sinnen och en mera utbildad kropp.
Men femte och sjette klasserna kallas de lägre, emedan de
anses för ofullkomligare i deras kropps byggnad. Sädant
weta wisit andra bättre än wi. lag tror blott, att allt,
som Gud stapat, är för sitt ändamäl alldeles fullkomligt.
Och när jag noga bctraktar myrornas stack eller spindelns
wäf eller fjärilns puppa, sa wet jag ej hwad som är
bättre gjordt och fullkomligare att se uti hela djurriket.
Lät osi hellre kalla femte och sjette klasserna naturens smä
barn. Ty nastan alla, som höra dit, aro helt smä, ja
ofta sa smä, att man ej kan se dem med blotta ögat.

Greta sade: lät otz fanga en mygga. Hon stall he-
ratta otz nägot om sinä slägtingar.

Myggan sade: wi höra till djurens femte klasi och
kallas led-djur eller insekter. Insekt betyder nägonting
inskuret, och wär kropp har likasom en instärning mellan
bröstet och magen. Fran wära hufwuden framstjuta sprö-
ten, likasom Horn, med hwilka wi kanna ofi före. Som-
liga bland osi hafwa ett litet sugrör, med hwilket wi in-
suga wär mat. Andra äter ha käkar och tänder. Wära
ögon äro sammansatta af mänga helt smä ögon bredwid
hwarandra. Derföre lunna wi se pä engängat fiera häll,
fastän wi ej kunna röra ögonen. Ingen bland otz har
mindre än sel ben; men flera ha mänga ben. la, somliga
ha 60 (sektio) par och 100 (hundrade) par. Om somma-
ren lägga wi ägg, ur hwilka sedän smä maskar, som kallas
larfwer, framkrypa. Larfwerna äta snält och fort.
Derefter spinna de in sig i en hylsa, som kallas puppa,
och se ut som döda.

Wänta litet, sade Greta; jag wet hwad du menar.
lag tog engäng i wärt käl-land en sadan larf, som ät
stora häl uti kälbladen. lag lade honom i en glasburk
och gaf honom hwar morgon frista blad att äta. En
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morgon war larfwen borta, och i Hans sialle hängde der
uppä bladet en guldmast. Se, sade jag, nu är masten
död och har en lik-kista af guld. Men efter twä weckor
sag jag äter pä mastens graf. Dä hängde der pä det
wisinade bladet ett tomt skal, och bredwid bladet satt en
grann fjäril, som krupit ut ur guldkistan. Och när jag
öppnade fönstret, flög han muntert med sinä stora wingar
i solens sten och sög honung ur blommorna.

la, sade Anders. Jag har läst nägot derom. Jag
har en bok, uti hwilken allt detta är ritadt. Öfwerst till
wenster ser man de smä äggen, som fjäriln har lagt uppä
bladet. Under dem ser man larfwen, som krupit ur ett
ägg och sedän har wurit större. Under honom ser man
puppan, i hwilken han spunnit in sig och ser ut som wore
han död. Men till höger ser man den stora hwita käl-
fjäriln, som krupit ur puppan. Gud will, att Hans werk

blifwa ständigt mera fullkomliga. Mennistan här pä jor-
den liknar en larf, som äter af jordens stoft. När hen-
nes kropp dör och begrafwes i mullen, dä tanka de oför-
ständige, att allt är förbi. Men sä är grafwen den puppa,
ur hwilken mennistans själ, fullkomligare och friare, stiger
till Gud, lik en fjäril i solens sten. Och sä är blott det
första förgänget; och sä börjar för mennistan ett nytt och
bättre lif.

Greta sade: dö icke alla led-djur bort om wintern?
Nej, sade myggan. Somliga frysa ihjäl, och dä komma
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nya ur äggen, när det blir wär. Men somligä ligga i
dwala och qwickna äter wid, när det blir warmt. Och
nägra bland otz äro giftiga. Andra göra stor skada genom
>att uppäta nyttiga werter. Andra äter suga menniskans
och djurens blod. Men af somliga har mennistan bäde
nytta och fägnad.

Nu blef ett sus i luften och ett krypande pä marten
rundtomkring. Der kommo stalbaggarne, som hafwa
tunna wingar under härda skal. När de flögo, mäste >de
först upplyfta stalen. Der surrade torndyfweln, som
bor i gödselhögarne och wältrar sig owigt pa wägen i sol-
stenet. Der kröp lysmasken, som brukai om nätterna
glänsa i det fuktiga gräset. Der war jungfru Marias
nyctelpiga. Der war knäpparen, som spritter upp,
när man lägger honom pä rygg. Der fiögo den granna
guldbaggen och den gröna spanska flugan, som sönder-
stötes och bredes pä pläster. En ful stalbagge kallades
dödgräfwaren. Det är Hans larfwer, som uppäta de
döda i jorden. Mycket ostyldigare war den lilla wägg-
smeden. Han hamrade i wäggen alldeles som när en
klocka knäpper. Da wet man, att han äter hal uti trädet.

Der hoppade rätwingarne, som göra sä länga stutt
med bakbenen. I gräset pcp den lustiga gräshoppan,
som i stora swärmar uppäter fältens gröda uti de Heta
länderna. Der hörde man syrsan, som piper bakom ug-
ncn i bondens stuga. Skinnbaggarne kröpo pä werter
och djur. En af deras larfwer hade ett hwitt stum om-
kring sig pä stjelken, och barnen ansägo skummet för orm-
spolt. Den gröna bladlusen gjorde werterna stor förtret,
likafom den röda wägglusen gör ät mennistorna. Icke
är torrackan mycket wälkommen i köket. Bättre är dä
den lilla konsjonellen, af hwilken man gör en sä wacker
röd färg i Amerika.

2
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Sedän fiaddrade der de wackra fjärilarne, som lefwa
sitt korta och glada lif uti sommarens wärme. Deras
wingar stimrade uti de grannaste färger. Somliga fiyga
om dagen, säsom kälfjäriln och nässelfjäriln; men den
lilla hwita malen, hwars larf äter häl uti kläder och
möbler, siyger mest nattetid. Ett stägte bland nattfjärlarne
kallas spinnare, emedan deras larfwer spinna omkring
sig puppor af mycket fina tradar. En sadan spinnare är
silkesmasken, en larf, som lefwer af mullbärsträdets löf.

la, sade Greta, det har wär mor berättat. Hennes
bästa halsdut är af siden, och det är wäfdt utaf silke. I
de södra länderna uppfödas manga millioner silkesmaskar.
När de wäl spunnit in sig, härfwar man af fran deras
puppor det sinä och starka silket.

Sländorna fiögo öfwer wattnet med sinä fyra langa
och fiorslika wingar. Vland dem säg man dagsländan,
som lefwer blott en enda dag, och trollsländan, som
har sa lysande färger. Der ftög myrlejonet, hwars
listiga larf gräfwer en grop i sanden och fängar de myror,
som nedfalla deri. Der flögo steklarne, som ha i stjerten
en gadd, hwarmed de sticka. Der surrade getingen, som
är sä smal om lifwet och hwars bo liknar en boll af grätt

papper. Det fiitiga biet samlade honung och
wa« i de konstiga kamrarna af sin bikupa. Hum-
lan surrade öfwer blommorna, och pä marken

drog den ihärdiga myra n stran till sin stack, der hon bor
öfwer wintern. Efter steklarne kommo de twäwingade.
Bland dem kände Anders och Greta sinä godq bekanta,
den näswisa gräa husflugan och den surrande brömsen.
Greta jagade bort frän sin hand den blodgiriga myggan,
som sjunger sä förtretliga wisor, när man gerna will somna
om sommarqwällen. Men ännu mänga andra förtretliga
träk funnos här uti stogen. Man hade all möda att alta
sig för de obewingade kryparne. Lnsen kröp att söka en
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bostad i osnygga Mennistors här. Loppan, som hoppar
sä länga stutt, war stadd i ett dylikt ärende. Mellan trä-
dens grenar spann spindeln sitt nät och satte sig i desi
midt för att lura pä flugor. Här fanns ej den giftiga
skorpionen, som i de södra länderna bor under husen
och sticker mennistor med en gadd i sin stjert. Den mörk:
bruna kräftan gick batlänges i an och blef röd, när hon
kokades. Gräsuggan och mängfotan gömde sig, stygga
att se, under stenar pä marken.

Medan han war i stogen, sökte sig Anders mastar
till bete, ty han Wille om qwällen ro ut för att meta.
Veratta mig nägot om dina bekanta, sade han till den röda
metmasten, som kröp under grästorfwan.

Masien sade: jaa. hör till blötdjuren. Wi ha en
mjuk och siemmig kropp utan leder och fötter. Likwäl
kunna wi röra osi, som ormen, genom att sammandraga
och äter utsträcka war kropp. Inbördes äro wi mycket
olika. Somliga ha en mjuk och naken kropp. Somliga
äro betäckta med här, och somliga bo i ett härdt stal, wid
hwilket de äro fasiwurna. Somliga ha ögon, men andra
ha inga ögon. Ingen bland oZ har wingar att flyga.
Wi bo för det mesta i wattnet eller i jorden. Nagra
bland ofi ha sin bostad i mennistors och djurs inelfwor.
Sädana göra sjukdom och stada; ja, det finns ocksä giftiga
mastar. Men de siesta äro ostadliga djur, som tjena an-
dra till föda, och af nägra har mennistan nytta till mat

och prydnader.
Anders bad Greta komma att se uppä blötdjuren.

Här war tagelmasken, som liknar ett swart tagelstra.
Här woro spolmasken och binnikemasken, som födas
och lefwa i mennistans tarmar. Af dem har mängen en
stor pläga. Wid sidan af den lilla me tm aste n säg man
den stora daggmasken, som nyt) krupit ur jorden strar
efter regnet. Här war den swarta blodigeln, som pä-
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lagges för att utsuga blod, när nägon är sjuk. Här krbp
den lilla blöta snigeln pä stenarna. Längsamt drogo sig
snäckorna fram med sitt wridna stal. Mlchlorna äter
bodde likasom i en dosa med kupigt lock. Här woro perl-
musslan, i hwars stal man sinner de äkta perlorna, och
perlemormusslan, af hwars stal man gör knappar och
andra wackra saker. Ute i hafwet hängde ostran fast wid
en klippa och fängades der till en läcker mat för menni-
stan. Engäng, sade Anders, sökte jag snäckor i barlast,
som man kastat ut frän ett stepp. Der olika
slag; der woro stora högar af nastan idel sönderlrossade
snäckstal.

Men om jag kunde gä uppä hafwets botten, huru
otaliga snäckor och mufilar stulle jag der ej plocka! Der
stulle jag finna den stora jättemusslan, som mellan sinä
stal kan afknipa ett mindre ankartag. Der stulle jag se
de förunderliga sträldjuren, som ha mage och mun och
armar, men ej nägot hufwud. Somliga bland dem likna
alldeles ett slem, som rör sig i wattnet, och barnen kalla
dem sjökalfwar. Andra äter Heta sjöstjernor och ha
omkring sig ett stal. Andra sitta till oräkneligt antal fast-
wurna likasom pä greniga träd, hwilka de sjelfwa bygga.
Sä bygga torallerna höga röda stogar af sten pä haf-
wets botten. Och af korallerna gör man präktiga halsband.

Men dessa äro ej djur, sade Greta förundrad. Jo,
sade Anders, somliga ha ansett dem för werter, och andra
ha ansett dem för stenar. Likwäl äro de djur, som äta
och röra sig; men de wera tillsamman med sinä stal. Och
när manga millioner sädana smä djur wurit ihop, blir
deraf en stenstog eller en klippa, pä hwilken fartyg kunna
förlisa i sjön. Dessa djur kallas för sin likhet med wei-
terna djurwexter. Och utom dem finnas ännu andra
ytterst smä, som kallas infusionsdjur. De finnas öfwer-
,,llt till oräkneligt antal i wattnet och troligen äfwen i
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luften. De fiesta bland dem kunna ej ses med blotta ögo-
nen. Men stundom, när man betraktar en droppe watten
med förstorande glas, ser man otaliga sädana smä warel-
ser lefwa och strida i den enda wattendroppen.

Aldrig mera törs jag dricka watten, sade Greta. An-
ders strattade. Hwarföre törs du ej det? Hwar dag äta
wi eller dricka wi mänga tusen af dessa sinä djur, utan
alt wi weta deraf, och de göra oZ ingen stada. Men nu ha
wi sett de sista och lägsta af djurrikets inwänare. Högst
och öfwer alla djur stär hela stapelsens herre och lonung,
mennistan. Dernäst komma däggdjuren, som näst hcnne
äro de rikasi begäfwade. Dernäst komma fäglarna; sedän
kräldjuren; sedän fistarna; sedän led-djuren. Och för hwarje
klaZ lägre nedät se wi nägra af djurens förnämsta kropps-
delar likasom bortfalla eller förändras. Slutligen se wi
bland de lägsta djuren sädana warelser, som siä pä grän-
sen till we),ternas rike och likasom binda dessa bada den
lefwande werldens stora riken tillsamman. Ty Gud i sm
allmakt har welat knyta hela fin stapade werld ihop, det
ena wid det andra, sä att ingenstädes en tom lucka ätstil-
jer raden af Hans stapade werk. Englarna, mennistorna,
djuren, wenerna, stenarna, alla gä likasom i rad, den ena
fulltomligare än den andra. Sä ser man alltid dc, som
äro hwarandra närmast, med sinä egenstaper widröra hwar-
andra. Detta är stapelsens stora kedja, hwars början och
flut äro hos Gud, som allt werkar i alla. .

G«äsh«pporna.
När man om sommaren gär pä ängen, hör »nan gräs-

hoppan sjunga i grästt. Detta gör hon ej med munnen,
utan genom att gnida wingarna eller bakbenen emot hwar-
andra. Gansta ostadlig är den lilla gräshoppan här i
wärt land; men i warmare länder kan hon göra en gruflig
förödelse. H bibeln omtalas de stora landsplägor, dem
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Gud sände ut öfwer Egyptens land. Deribland omtalas
äfwen gräshoppornas härjningar. Sädant läter Gud steaf naturliga orsaker. Det hänoer nemligen somliga är, att
gräshoppan förökar sig ofantligt i sinä hemtrakter borta i
Asien. Dä der ej mera finnes nägot att äta, fiytta de
tallösa swärmarna bort till andra länder. Der siä de nedsom en mörk sty öfwer äker, äng och stog och förtära
inom fä timmar allt, som är grönt. Da uppbädas allt
folk i nejden för att utrota landsplägan. Roffäglarna
samlas i mängd för att uppäta gräshopporna. Vfta hän-der, att winden drifwer millioner af dessa smä kräk utät
hafwet, der de nedfalla och drunkna. Sä förgäs de wan-
ligen inom en kort tid. Mängenstädes i söderländerna äter
folket gräshoppor, hwilka saltas, rökas eller torkas i solen.

Viens hushällning.
Fistarna, som ofta följas ät i stora stim, weta ej afwänstap och hjelpsamhet inbördes. Desto mera finner man

dessa egenstaper hos nägra bland insekterna. Icke alla
bland oZ ha sett ett bi, men alla ha sett humlor och ge-
tingar. De lefwa, likasom biet, mänga tillsamman i ge-mensama bon. Viens bon kallas kupor. Förständiga men-
nistor bygga ät bien en färdig tupa, der bien sjelfwa fägöra inredningen. Kom, sä gä wi till den stora kupan i
trädgärden. Der finnes en enda drottning, som kallas
wisen och tillika är alla biens moder. Hon bor i den
största kammaren; alla de andra tjena och uppassa henne.I samma tupa finnas 700 (sjuhundra) hanar, som kallas
drönare, emedan de äro tröga djur, som icke arbeta. Men
10 till 15,000 (tio till femton tusen) arbetsbin äro ku-
pans könlösa inwänare. Dessa äro de minsta och fiiti-gaste; man ser dem ständigt fiyga omkring pä blommorna.
Wid sinä ludna ben hemföra de blommornas frömjöl, hwil-ket andra bin förtära och atrr utswettas som war genom
de se- ringarna i deras kropp. Af waret göra de i ku-
pan serkantiga kamrar, i hwilla de bo. Der förwara de
honungen, som de sugit ur blommorna och hwilken de
äta om höst och wär; men om wintern sofwa de mest i
dwala. Mänga smä kamrar äro bestämda för ungarna.
Der lägger wisen ett ägg i hwar kammare, Ur ägget
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kryper en larf. Strat äro arbetsbien tillhands och mata
larfwen, tilldesi att han blifwit en puppa. Nu inmuras
puppan uti sin kammare; dörren tillsmetas med wal.
Nägon tid förgär. Da har det nya biet i puppan fätt
sin rätta skapnad, kryper ut och begynner genast arbeta.
Sä förunderlig är djurens instinkt. Mennistan stattar
bikuporna. Af waret stöper man ljus, och dermed waras
träden, när flräddaren syr. Honungen samlas och brukas
till sota drycker. Men reta ej bien; du kan dä fä hela
swärmen öfwer dig. De sticka dig med sin starpa gadd,
och man har sett en biswärm döda en stor häst.

Myran.

Nu gä wi till myran. Lät osi lära af henne hwad
endrägt, ftit och ihärdighct förmä har i werlden. Dessa
bewingade myror aro hanar och honor, som ftyga en tid
i stora swärmar omkring och likasom regna ned; men sedän
fälla de wingarna. De äro lata och lemna all möda at
arbetsmyrorna. Men sä äro dessa sä mycket ftitigare.
De göra alla sysilor, bygga stackar, samla mat och ha
wärd om ungarna. Stacken, som du ser, är ej mycket
hög; likwäl bo manga tusen myror tillsamman uti desi
kamrar och wäningar. Hela sommaren ditstäpa de barr
till byggnadsämne och smä insekter till mat. Ser du den
lilla myran, som drager ett stort stra baklänges? Sträet är
henne för tungt; hon rär ej dermed. Men icke lemnar
hon sitt arbete halfgjordt. En af tamraterna styndar dit.
Väda hjelpas ät med förenade krafter, och ändtligen fä de
makt öfwer sträet, Wi kasta en liten qwist uti stacken;
myrorna springa deröfwer och sota fä qwisten bort. Wi
ditkasta en torndyfwel; myrorna inbilla sig att torndyfweln
anfaller dem. De förswara sig tappert; torndyfweln stär
sig rätt illa och söker af alla krafter att siippa sin wäg ur
stacken. Ormen, som är sä mycket större, aktar sig nog
att komma i myrstacken; dä är han wisjt förlorad. Sä
flitiga, kloka, hjelpsama och tappra äro myrorna. Förstör
man deras stack för att siä den i hett badwatten ät sjuka
menniskor, sä ser man myrorna med mycken brädska bort-
bära sinä ägg och sinä hwita puppor. De börja dä ge-
nast att bygga en ny stack. Myran utrotar mänga stad-
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liga insekter i trädgärdarna; men beswarligt är det, när
man sätter sig i det gröna gräset, der myrorna ströfwa
omkring.

Kpindeln.
Wackrare Hr det att betrakta den arbetsama myran,

än den rofgiriga spindeln. Men Hans märkwärdiga klok-
het mäste wi dock beundra. Ser du, der will en spindel
spinna sitt nät mellan twä grenar af hallonbusten. Dä
räknar han ut hwarifrän winden bläser. Sedän spinner
han wid ena grenen en hängande träd och läter winden
bläsa träden fram till den andra grenen. Nu har han
en brygga mellan de bäda grenarna. Pä den bryggan
springer han fram och tillbaka för att bygga sitt nät.
Han spinner träd wid träd, och alla trädarna gä ut frän
en medelpunkt, likasom strälarna i en stjerna. Nu är nä-
tet färdigt. Dä sätter sig spindeln att lura i medelpunkten.
Der surrar en bröms. Han är för stor; han flyger twärs-
igenom nätet, Strar styndar spindeln att bota det sön-
driga. Tälamod bara! Der kommer en fiuga. Hon fast-
nar i nätet. Förgäfwes söker hon arbeta sig lös. Spin-
deln styndar till henne, spinner omkring henne likasom ett
nystan af flemiga trädar, dödar henne och suger ut saf-
terna ur hennes kropp. Derpä sätter han sig äter pä lur.
Nu kommer en liten fjäril. Skall han förmä bryta sig
wäg genom nätet? Nej, han fastnar, han naZlar in sig.
Spindeln kommer. Stackars fjäril, nu är det witzt förbi
med dig. Men nej, lät otz hjelpa honom. Nu siitä wi
sönder nätet. Spindeln fiyr, och fjäriln ftaddrar tacksam
dort till blommorna pä ängen.

viet ocb änlvan.

t>«H, «ta/' /??' <ien iiiia,
«a be«t«7ii«am< ««<»«/
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/s<i» ett ttael meci näbie/i </«'ii»
/ vllttnei neli ett iitet bi«<i.

He?< iili e» a/ien«t«nti
H»tt tltt/van i s/l iö/>ik i«n<i

«« Aiaci Kn«/)/)en.
««ie>«« »liiti» «/«KeckbiieK

Z'» //«/lian i toruen.
i liei««m»ltl biet K««n

l>c/l ett ««m Känlies «l)»Vi».

/»«' «jottei, Nlen ««Vi»/
l)l.H />«i«t
H« ic»n«« liäi^ssnin^en.

X, «, l^enngi-»!,.

egonskapor.
«o»l ett ie/«n

Me?l e/ ii/«e»»n
//»/'

e/ «om Kätten /Äi«K, «<»n ««n«» <ium.
H>A» e/ «e», n«en, «e?n /«a», li»/'

/>«' «o« ««,« i
KinK, »nen «e/le «em en
e/ ««m en enlii«, «<«//' oe/l «<»-«/'.
b«ll' iiii ss»/i/) «/ni «a ?en «um ««)«nen.

«ium ««»n /'«'«Ken nii oee«nen

>8o»l «/° u«ei a/«nti
N/ a/° »-»ckia «K«i«.
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t?<i />«?ncki, »/, «u»«
e/ «n/n L/«//«/t, «n,n uie« «n/,

Hu/n «vi//st H«> e/ i cktt iui
<3n/n
Hsut u«/i «us e/ t/in i«<i «»,« 6/«>?<?«.

«u//l nn'«ts«, e/ «um «nue/lun «e«.
H«> e/ e/i «t/e,i /)»/<

vsis, /<FU«ie /'««u/ie,//.

H« «/«»F «</ /cus//«iui/ «u/n «/«»L.

Hu/n uiei /«unu«Z
«u/« «ii

l) ?ne««s«, si?«, «u//i »e//'«/l«/' «'

Hu iun <i« /»>« «n «s «^'///-e//.

Ijunde Msningen.

Nm vexterna.

l llttl Ii»ll Ill!8« l n»!» As!»»I dnr
on N!»n. l)ot»! on, 80N!

»>uet»r «3 mo 6 »in Bua<lo ocl> «in !<!»<l» !

N»n »or non viiniin ut, 8»«nm man liiir, när
m»n »lllndizft me<l »!ot v»«Ilr» uti natnron. II»n Ka!-
l»r trkilen »in» non blommurna Ic»!!»s lian »in»
»m» NioKul. N»n «uller »t «len», !ik»Bnm en F0»! l»6or lialler
»t »in» n»rn, ueli mun K»n «o, I>uru «lo tritv»»
»ndor nun» v»nl. Voxtern» »ro »!! lian» lillellnm, ooli
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8t», loiru
tern» 8ll»<!» ut»n

torllerlv» tr»6etß b»rlc, 8»z-er I>»n tili t»n>
Icer <ln p» I>v»<l 6u vett» tr»«I vrv«ln»«l oell

»t liel»
«ler»l' »t! I»ng-» t!«1er; men «lu 8ll»6»r for ro »Kull «let,
Bom nelmll »r sur »tt vox» upn.

Oen tili »när» ANBB»r l>»nl vii! «lu me«l r!nl>»
mö«I» v»ellert, 80»! «In neli »»«li» l>»

»l, 8» ul»ntor» ett tr»«l. Uet vexer, me«!»n «lu
80lVe>'.

Oeli tili Niekoin» B»Aer lian: B»tt I)Ion>mor nm v»ren
i «lin oen nm vintein i «iin» llrullor. V»r<!» <!em
v»I, oeli v»ttn» «lem ntl». Det tröjilar meni>!Blc»nB
n»r lion Ber «let n» vex» oen dinn!Btr»
un«ler nenn«B v»r<l.

Ntt», n»r d»«I I>»n
Komm» In nti l)er 8»«le lian Blcön» liii-.
<lom»r om vextern»B m»nlfs»I«I. Neli Iiv»«I lian 8»«Ie vill

nu iur Nen »llt Il»n »In »nnu ielce l'ur8l».
Det n'nnB »nnu nivelcet »tt I»r», n»r «!u dlir »I«!re.

Hom, min I»ror, lcom, min BVBter, 8» vi nti «len
8tor» Der Lnn»B vexter. Nv»r»l vet»
vi, »tt «le »ro Hui'? ver»l', »tt vextern» li»nn»,
«m v! rör» v!<l «lem; neli «Ier»l, att «Ie «H Bnm

Kunn» rur»
Nv»r»l vet» vi «I», att «le H »ro Bten»r? ver»f,

alt vextern» lu>Bt »ro B>n» ocn 8e«!»n vex» Btörre; «ler»t,
»tt «Ie tillvex» inilran B»ttern»B omlopp; «ler»l,
»tt äe bellulv» m»t, »tt «le lelv» en tiä oeli 8e«l»n «lö.

Be, nel» »r <i!uäß vaelcr» Der !>»r
<i«ä nlantergt äe megt o!!K» »!ltitr»n «len n»^»
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luran, »on» «träclcer »in tepp emut mnlnen, ancla nell tlll
llet Iii!» «nm vexer pa en briillbit I Bllanet.
Nlen »II» vexter ärn lilla livaranclra lleruti, alt «le vexa
»l lrun; neli vext Z-er ater Mn tili nva vexter,
«om ä!0 »l BÄMMH B>2^.

Xnm, Bätt liär ! ssräBet uncler runnon»
Ne!» riinnen »r livit at dlummnr, »om »urilla

en clult. Mr «le»»a nlnnmwr voxit en
tili, tall» I»Iuml)Ial!en al, ucl» 62 vexer i dlumman» »tälle
ett runnbär, »nm är en trulit neli li»r uti Nera trun.
Xär fruet nelllallit i mullen, »väller 6«t ut at väime ocn

Bjelk 6ur «let; men ett nvtt lit' vexer llerur.
I)ä ur lruet lu>Bt en traä »e«lat nel» lcalia» rut;
001 l «l» wan: vexten Oeretter slllfer ett
eller tv» s>na olaä unnat uen lcalla» livaral
«ellan blir en eller en »t»m. Unten
at naii non
eller »tammen »Huler nva »lcntt, Bom vexa ut tili <>vi-
-Btar oen llrenarna bära Bellan liil eller ulall,
»um BUA 2 ur lulten. ?lär 6a »onunaren Ilnmmer
ucl» vexten «liivit Blurre, »lar tien utllnnnnar neli der-

blumma. Nlter blnmmnrna vexer »ellan lrulltun, »on,

ater I)är ut! nv» trun, uen al lriien ve»a cler ater
nva vexler.

Kär vi 8e ua blnmnwrna, 8a 8e vi nti
liilaani» e» tiäll eller en Knanp »ta tram. äenna tra<l
l»Iir 8e«l»n lixlllen, oel> <leßßa blummnr aro liunulnmninr.
l anära blummnr lram»tiella en eller llera »mala trallar
me<l «n liten llnapn uti »uet»en, neli <le»»a aro
lianulnmmnr. INen nlla»t Bitta lianar nell lwnor pa Bamn>a

vext neli i B»mma blnmma. tlil alit p» ,len lilla blom-
man, «om är teekna»! liär vill »illan i iwllen. Del är
en aller-rn». INilltnti l»lon>man »tar en liten tracl, »nm
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3r Klulven I Buetßun; del iir Ix,»»»
spiß<illen), ui- nvllKen Be<ll>n triie»
vex». Iiiin«IlomIll!nF äen B<a l)«l»
»n6>Ä <!»<1l»!- meä en Knnpp ! Bpet-
»en. Oe«83 <rä<la> »ro nan«r (slan-
<l»ie). Ile
t!I! blnmman, IinII»8 lilnmlo-
«ler; men «Ie lei» l»I»l!en, »nni

«iellva blnmman, nro ulnmblÄllen.
Len »nllr» vexten v!«I «illan »l ett

meä «Ie«8 »x.
vexter, 8»3l»m 8V»mn»l

«en n>oBBN!', I>» nlummoi; nien

Ltt 8ä»Ie88<»»<1 »>el!»n 50 nen»II» vexter 1,2 li-ii»
100 li-Un. »omllx» triil! »ix!» t!!I 500.000
tu»en) frun p» en enää »nmm.»'. Uen lillv»! Kunn» vex-
tern» fc»-tnl»ntilB p» ller» o!!!l» B»tt. Un <!»lf B»ss

«lliir» en qv!«t «!»l plltsiiilet »el, Bt!cK»
u.viBten l v»t Be6an biut nan en «zv!Bt »f ublo«l-
-«Ien neli 8t»cll iisven nunom i Nv»rsi»le ni
«ä? vet «Kai! <>u lu>B<» elter en eller tv»
veelloi-, B»de B3 lllter
llen t!,!en z»>!czviBten nen »drn«t<>en «Iljut» 8,»»

Bllutt nr B<iu»men. I)» lurB<c>ll »tt öe p»
«Änima 8lc>»lil BN>» neä uti Oel»
8» blet 6er nl piln,v!Bten en lie! p!l, ocn «t «len brutn»
»binllllen blel en nel »urcxlll. Dn B»<i»n yviBt ll»II»äe triiä-

«le», uliin »tl l<»rBt »Ilur» »l öen, oel> l»t <>en »Ia rnl-
«IloX, !l»»»<te n»n B»d»nt all»^^.

Nn »nnan B»zf 8ll»>»
en A<-en »l iiuuletiället oel» inp»88» «len mvelcel i
en vexanäe runn. NNel en <i«l 6en oiir»
«pplen, me<ll», lieln 6«< U»«lel b»r rönndkr. vet
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Ilvarat Knmmer <let, »N lutven viBBN» om liusten?
Net Knmmer <!e>»l, »tt «»ltern» ieke mera i tr»>
«ietB »»Ira»', «»>' viirmen neli ljiiBet minulla». D» livilar
vvxten, lilc»Bnm Huset «nlVer. Nm vinlern ärn <ie fleB<»
tr»ä ! <Iv»>»; men vii! «lii om v»ren lui'8ull» »tl »l8>l»I»
tr»lletB bnrlc, 8» t»>- ll» Be, liur» <l«n »ter »r v»t p» in-
-Bi<!»n. II» B»tte>'n» »nvn, neli äer»t »la Intven »t.

«nsv» me»l unnn» »jsson. Neli 8» »ntV» b»rr-
tr»6en nm vintein, l»8t»n äe »>n nel» »>et nm.
Olen i äe net» liinäein», äer äet »r Bomm»>',
«olv» vextern» litet.

nar «ett vexter, BNM lelv» I »r neli «nm
äerture Il»II»8

l>!i !ie>» tnßen »r !Nen «Ie vexter, znm
en» »ret neli »när» »ret l>lnmn<» nen 8e«!»n viBBN»,
!l»II»8
äe, «nm lelv» enä»«t l>»n v»ren tili liueten, Ii»!I»8 ett-

- nm vintern.
8n!»!iss», BÄBNM neli linrnet, 828 PÄ »lleru tiil
monn!B>iNlß tuä».
»llulle vex», 8»8NM !rulittr»äen, liillen nen
untutein». i'v »ll» vexter tr!lV»8 ielle p» »II» «tallen,
ut»n 6»ä li»r silvit
nrt, »nm n»88!»r llet l»»8<> tl»r »In «ett, noru l»!nm8t!-en
I äin» llsulln»' !»<» enint lunslusrutan?
vexter benulv» I>»8 neli !ut» »t 6et 1>»II, 6er
Nu6B »lazfe!- l»!Ie>' ll!l»!l»8t upp» <lem. Uen vex»
enll»8t i vatten, i 8t»,llt

i
«tiilien.
vexter. Nol, bellnlv» Btnr v»rmo, 8» att lle en-
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äast vex» l l»et» l»n,ler; »»en
«lru viirme oen vex» liäl ! ett Kaiillie i»n»l.
»ti »err ««I» 8i»«ler, <ier «iel iir viuler, «ier linne»
ielce mei» vext un»!er <!en »niin.

Vextern» linna» i »»»»«f»! n» >or«len. liven»
Ka» »iilcnl» t»°!i<!en ! »ilojen eller Bii<leBBt»nl!en p» »Kern
eller, Ar»Bet p» marllen? l!u<i <ien> 8» p»
«iet »tt ,!e »Ilolle pivl!» meä »in oel»
tjen» monnislln!' non till le«l». 1"v »II» lel< l»n«le
re!Bei' l>» »in fuill, ur vextriliet. Hellvn lejnnet »Icnlle
«ii» »t om 6et «> I»»<le »nllr» <!>»>' li» »in »nat;
nei» «le»»» »Horen, 8«m iejenet iiter, na ielvat »l vexter.
Neltöi-e n»> 6»!<i lätit vextriliet »le vl»l»N!Älc-

neli ti-nllte»'. Oel» »e»!»» n»r l»i»n 8»

ti!l8<»IIl, ntt <1o88l». trullter l» v»s» i lre«i, ti!l8 «Ie
U«!lu»!nn2n »mllllll «le II!» nei» ll»II<»8 Icart. INen niir äo
diilvi! MOKN», lllll» «ie nlt» ne«l »f »IZ- oen
>i1l»8om 8i»A» tili «ien lcnn» ool» t»A mi^-!

Ou» <s»se».
V!n«!en »u»»r i tallilnlten f»lles till n>»>llen.

Dn ti«l «liilve» l>»n
l>»n l»8te »el» »taänar ! »»««ien. v» «ie »m» lriin,
Bnm Ilotten l»l»»' »n«ler «ie närä» Hiilien. Dn iilen
!innßpir»»' ur joiilen. 1)3 »ldan I»»r l»»n »m» n»-
!»>', Bom Ic»IlÄ8 l»»ri. iir lian »pi»<l; liaten lc»n
iranin» lionnn», djuinen Ic»n »ll»!<<» lionom. Bn»rt vexor
I»»n n» Ic»n inan en »tan» oel> llel»
n»r. n>»nz>» Bnmi-ktt- m»NA» vinti»!'

Vttel llr i»»r «ien lill» blilvil elt swrt
trkll. I)e ne<ie»Bt» n» v!88N»t ael» bnrltallit.
Ne
»r vexer e< inllen Men n»n tnrtt»r »it lillvex»
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, tjnelilek. Hr l>»n »l Anut »I»F ocn vexer p»
m»rli, 8» l>l!>- l»»n en lu>», »l livillcen »>»» l»r en Btor

»toclc ellei' en
roten, Ber n,»n I>»N8 inre 8ll»n!,»<l. »r
eller li»in»n.
»»lven.
sinus»!' Il»<l»n. Neli Ber mnn n»A» u» «let
«lället, 8» 8vn»8 «ler r»n«ler eller i veden,
cle» en» utom clen »n<l,», lian 1l»in»n »nl!» tili linilien.
'lv siir l>v»rje »r li»s irullet blifvit 8» mvelcet
«om mellaniummet »r lr»n «len en» tili clen »n6r».
li»lin»i' m»n 6» iiinllein», 8» lär mau »l <>en> vet» tr»-
<letß »Iller.

'l»llen Hr ett baiitiilil, Bnn> Bin rnt
ne6 nti joiclen. Il»n »>' v»»t l>v>l»»!»8te Ht
lian» Bt»m vi timme,- neli Helli»!', ellei' 8»A» v!
nunnin till «lÄnllnr neli I»»!lel. !>»NB ll»ll» l» v! l>»r<B,
ellei' br»nn» v! nnnnm till h'»»'». llv»<l lieter ll» »let »n-
-dr» I><»A» l»»rltr»<!et, Bon> Bt»r nti Bllozfen v!<l <»Ilen8
8i«l» neli !>»!' 8» l»nM ne<!ät Uet i»r
<len v»e!l>» nv»rB lusaie vecl liiuli»!' 8p!»ll» 8»

Nlunterl i I»»8»n. II»N8 !<>tter Bnri<l» n»!'m»,e

v!»n vi<!» del» l>v»l! liete»' llet lill» tr»<lnt n>e<!
<ln»re l>»r>' neli oel> Bn>» v»I!»llt»n<le l»»r?
Uet »r e »en, l,v»>B l<viBl»>' vi «tri» upi»»
vel i BtuA»n. Hien n!l»8< blir enen iclle ett !>»<!, ut»n
en I»»8lle, 80,i, li!>>»e>' !»NlfB nmrlcen.

I>»»lA»>'l!BN!»B<ni'en 8»cle: li»»' iln ielle l»8t ut! liineln, »tt

lierzfet Libanon? Oeclern »r ett v»!luktnn»le b»l!'l>»6,
mvcllet liiiAre »n fu>»n. »nllr» n»!lt!»ll vex» !

V2>»,l»s« 1»»<lel. Del m»n Blcepn »l «let !>u^»
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lallltiaäel. Der ulantel»l man espresson nä »I»llano
vännel» zfralval »a»c»m en »innel»!lä »<»s »oi^en.

Ml «lu ut i markel «lu »nart, att uall-

tläuen vexa ua liaiilaie m»llc, i »nn<l ncl, I»lanu »tenal.
Be«lan lcommer <l» tili ett »talle, <ler mailien Kr lii»»le
nen oNa vatare. ver vexa lielt »»«Is» tläil, »nm i »täi-
!et lur barl b»>» pa tunna lnl. II» <lu:
nu nar Knmmlt til! tv «le»»» lräcl aro lul-
trail. N»r <ln »ett <len ällla ellen, »nm »!na
li un i 6e lunlla «Ilonen? 6an»!la vexer lian;
«lerlure lilis «an oollsa mvellet sammal uen A»n»lia liar»!.
Isär m»n vill ett »Icenn rätt
«»an l>el»t utat elc. Nen nar «1» »ett ellen, »nm
vexer blott ut! »»»lia ?inl»n<l, »3 «»s 6» vi»»t »ett
Ken, »nm vexer ulVerallt än<la ti!! Det »r
lian, »om utanlur »!na lul oen
»nm n»» »let virllet oel> <len I>ä»t» ve<len.
Blcaltet pa »l!n llnil är al lian» rot, <!e» I»»r<la
ma»urn. li!t ielce nnrt l>an» livita »»lver, me«lan lian
vexer. 'lanna tul mvcllet »k lian» lijurlllalle;
«la m!»tal trailet »in »alt neli «liir ut. N!n» «lu vnr mttlll-
loruna ai, »nm vexer >»a »tallen neli blir »a >u<>,
nar man al»1»alar liarllen? Nin» »lu runnen neli
meä <lel«» ljnllilsa livila blnmmor neli FN»l» I>är? Nin»
6» «len l»lla a»nen, I>var» In! »ä «lana li»,

v!n«len? N!n» <ln ulien uel> »ani ärn »» »llura,
neli <len v!<len, »nm
bn»Ile? li»n»lce lial «In ej »ett 6en »lcuna lun-
nen o«l> «len vaelcra a»!len neli ai me n me»! »Ie»» livita
blomnior nel» lin6en, al livar» inre l»aill man llätal l»a»t-
-mattoina? Nen nar <l» »ett <lem i »<><lla l>'inlan<l, »a I>a>
6u llllväl H »ett bnliti ä«!et, sa»tän <lu Iliinnel bnll»täl-
velna. knl»lnm »lciiln» 6e ut i »a<lant l>»r«lt tlä»! liir alt
< veli malioznvtlänet oe!> eI, n nI, uit/, neli

N
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manssa andla «!)ra liar <lu »ett blott i mulile,',
Bnm 8n!e!:alou ssör. 6038a trää vexa dlnlt i «l« v»r-
ma län«le>na.

I tl»<lFUl-<ieu tiera livilllas 8»l-
- voro sso«la M äta. H,nnleträäot sloä «ier

»II«!eIe8 B»önvitt af blomnwr om varen, ocn om nöBten
«l!ssna«le »Ha ssienar al äpplen. Het valtna«leB m!ss i
mnnnen,
plucka ocn at, 8a«1e tlällssarllBmaBtalen. Be3an
Ka» <l«i plantera Käruorna, </ «let är
KanBllo t»r «l» iioulen att vexa Annu i I
Tavastiana vexa «»«Ie applen »«n Ilursbai-. I 80llla kin-
lana vexa ännu «leBBi>tom päron. llar <lu Ao«l Iv«Ka, 8»

Kan «In uckBa la plonimon »f vlummontrallet. Alen
valt lana »r lur Kalit lur äo llnare lrukt-träilen.
miss tili 6r!ll>uBet, 8» vill v!Ba «liss B2«lana.

Ltt 6rilnuB, livaä är «let? lrassa«le
mästaren Baäe: äet ar ett KuB, »om ar enkom lii!
att ärilva BUllan2 utlan«lBka vexter, Bom deliulva BtarK
värmo ocli Bom Bku!le lrvsa on> «Ie luir 8to«le ute.
Ltt 8»ll»nt llrllnuB Kan el«la8 ucl» liar >nv«!ket Btura tun-
«ter mut Bö«ler. liar du »t!t Bve«Kon, man«l-
- cltrnner, pnmer2NBer ocli likon?

B»6e «lem liar Kupt uli «tallen. 'lii! Bta«len
!>äml»B lle me«l ulver «»«Ie tla<lssarllBm»Btaren.
Hlen nar Ber «!u äem alla vexa z,a lrall. liar «lu »assnn-
«in «IrncKlt Kalke? «let liar Ajort. liar »er «In
Kallelrället, livars Karnor nian tnrllar uel> roBtar pa e!«l
ocl> malar i Kal?eu,varnen. Nar «In «lruckit clinklaä
Kla«l)i «let liar Mss llar Ber «In lcallaotraäet,
»f livarg llullt man t!llre«ler cnolllallllallulna.

Nar utl ärillwget vexa ssnäa ocn
trä«>Bl2ss, »om liamtaZ iilver lialven. N»r 6» Bma-
K»t Kanel ocn ooli lasserb!a6 omkrinzs
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1allr!t8? l)et l>»r Ajurt. Näl 8«l 6u äem vexa p»
träcl. N»!' 6u Kina, «el» l»ar «lu llännt <len 8larll»
lukten »t lcamlert? Det bar AM't, när vai-

När soi' llu 6em. liina ar barken »s ett träll, neli I«>m>
lert »r Kullan at ett träll. N»r är ett annat träll, »s
I»varß llälla man lar Kautßol>uK eller Fummi eiaVticum,
oeli l,är är ett annat, ak I>varß llälla man iär «len

uereka. Ilär är breßilieträ«let, Bon>

rasnaät i 8!u Icvp, uoli «let lätta Korlltrället,
livaral man Bllär Korllar tili tlaßkerna.

När är nm liviiilet «lu laser 8» mvelcet !

bideln, 8a»Ie lNen äe Btura pal-
nierna äru 8a IwAa, att «le vlBBt sinille rvmmaB i
llrilliuLet. vii! selian berälta
un» liem.

V«K t»u»Il»e «ol»

ett vindär i 8a Fr» 6e»B frön ecl»
vexaunu i Hien al nvar telnin«-l>llr iclce ett träll,
utan en bu«/cs. Neli lle llesta l)U8ll»rna aro, lillasam
trällen, vexter, men mvelcet min«lre. De l>a

Bnm trällen, en rilltiZ- «tain, utan «pril!»
ut iiran rnten.

<le FNlla liären af liallonuuzllen c»en vinbärßbußllen.
Dem iinner viiila i BkoZ-en; »ien 1cru8Uäl8li»8llen

i ucli Ila88ell>»8lcen me«l »in»
F«<!a nutter vexer

ll»äerdußllenß blommor. ?sär ater I)!el lrisll, v»r
<!et m!llßommar. va BioA svrenen ut Bina
lieiina biomnwr, neli törnrNßb»Blien Btoll »Illlele» röä
ulat rosar. Veraß äolt var en lälle<lo»> liir mitt triitta
«inne. zeilan liar ro8orn»8 vällullt värit mvclcet
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!li»>'. n»r Bett »lom »l
Ooli nkr r!zp»t >»!n n»nl! p» <lo 1>v»88» lurnon, 1»»r
iass tili i08onb»8llon: »nllr» m» b»nna lol-
latoi' to,- llln Bll6nl<olß «liull.

I <l>il'I>!!Bot
tlieb»Bl<on, p» I>v»rB tnrlcn«lo dl»»! m»n llnllar «let v»n!iA»
lliöet. l>e>' voin I»!l>!l8li!!8l.on neli
llvars »Ilnrp» liilr iuo on lcr) «llll» P» v»>» bnrll. I)o> v»r 6en

bomullsbusllen, nklivar» sr<i man ploollar <!on lin»
ulien. Be6an 1l»r«l»!' m»n »Ilen, «z»inner lion lii! «cn
väsvor «len »» lxxoull^!^^.

I
!!!l<>Bnm Knipo 8a»!»»» llnl!»» «'». Non
6o voi o
dläbnr, o«lon non lingon, Ninilio brvllclo
om Il>alibilla! i«et ool> M>n 3r

»tt liiAA» > bailvatton, ooli lion binn»
prvllor öllemilillen mo«! »In» tiioll» bloltiöl!» lilonimnl.

«»«ie lanlfo «lon 8»Ilon, om
lU88!non vox» pu <iä,l. Nn latt<»llo mn<l nol»
fr»zf»»!o D» v!8a»!« I>»n on I»o-

- »om liaclo 8» ocn «ma! Bt»m, att
«len linnllo bära »In
linnat »!on on »wlco, nvillcon Blo<l «om «tö>l v!c!
<!e88 «icl». bullan» voxtor Il»I!»8 »-»nkn?-, 8»äo
n>i»Bl2ron. Ool» llott» »r v! nranK» n. !lonnoB ti»lit
vexor, lillÄBom rönnbilron, i Ill.izi»' nol» Il»II»8 ärutvnr.

8oo!loi' c»ol> IlaII»8 lunkinkin. »tor tovllÄB ool»
!>alll»8 i»BBin. Un <l)I!ll illnka »r linmlon, Bom voxor i
numleB»!on, nol» B»m 5>!Z- uppför mu-
r»l ooli VÄAAÄr. llnrkoi' oc!> molnnoi', Bom n«II»8 i
llrildunkl»', likn» ranllNln», mon »lg- no!,<,

mnrlcon.
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v,u i»i<«r »Vl»

?i»!' »t om 80mm»ren, Ber m»!'llen I>e-
tliollt »l en lsrunBll». HI»NA» l«Ben<le »»'ies
lelv» z>» oell »!n Ilorl» ulomBl>!nK'Btill.
Nlvcliel ulill» »ro lie nien »I!» liatV» »>o Alun»

B«m «Ie!» B!zs i Aren»r oel» viBBn» on> noeten.
Nv»r!öre m»Bte linet »r 8»8 nvtt? Lmellan rulen
»r ueli «1» llur liel» vexlen nm liueten. Nv»rlore
t»r m»n turBt», ut»n »nilr» lrön ut»l rotvor oel»
moruller? Lmel!»n roten »r «Ii» v!88N»
aell dl»ä nm I»i»Bten, men uppsuir» »lei' ur B»n>mÄ rol

n»8l» v»r.
I v»r !!!!» l»po» viä Btug-»n n»r mor 8»lt

bvi!Il»8 lrullter »ro »tt »t». Der vex» »rter oon
dunnr I !»n§f» slliäor. Be<l»n I>»r mor B»<t
»l nvllli» n<»n »lor rolen, men ioke blaäen uen
lrnlllern». Om nuolen v! ui»p llem ui- v»
l» v! zintäter, 8»lliZ-» ro lvoi', 8tor» Ii»Iri»ller,
8m» !»lliBn>', Aii!» morötter, nvit» z»»l8tern»ellor «eli
r»llilcor, röu» rölluetor oeli en i'»U 8!l»!p penp»rrul.

«ien nell »t uut»teru» liar mor 8»tl roten !

men lle l>»r lion t»tt ut»t lrun.
>I»K I>»r u!oetl»t njortron p» n«>88on, »Kerbitr p»

»NAen oeti »multron p» l ti»r
Belt lter» o<il»8 ! Der vex»

8<or» llullxilViillen »t ller» ne!» 8»II»t neli
Ariin 8pe»»l, Bnm I>»e!l»8 i l»uliet. Der oltl»8 »f-
-ven tler» me»l l>v!!Ii» m»n dru!l»r llr)6«l»
ma<en,B»Bnm clill,
ulat »ni» ne» lenllul brulc»»' mor tili llr/lläer i

Uel8»!»m» zför non me<l Kommin; men «leu
vexer vilö. 8»ltl»»; muslcot neli K»rue-
mumm» neli »len 3k»!'n»Ble Ben»uen, 80m »le» meä
«Ilintc», !i»»!t»8 »II» l>»n ull»n«let.
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linna» l v»r tänpa tiera Ar»B-
Inlcen »ta vi oei, »trnlHnKen rnten; men livit-
lii Ice n nar en eiak InKt. riera «it blnn,Btren, »»»nm lii-
)nr ncl, tuluaner, vexa ur riitter, «m» likna liillen.

Var n«Bt ncl, v»r l,NBlcap t«irBta »lt vaha Bin m»t i
BmurblomBtren neli »n<lra »Karpa urter

«le liirbi; men mvckot äta 6e vieker nen Kliil-
ver eller väpulinZ-, I>a6e «len riiaa neli «len livita. 82-
«lana urter binka vi »a nel, Kalla äem /«t/s^-ö^eT-.

l'»,- lcöper stunllom rliabarber oel> IcräKrnt lrän
aputlieket, när vi bl! Nlen äertill liar n»n eF »II-
ti«l r»ä. Nertnre n«lla vi liemma i«4s<io»n«'i»>ie?>
B»Bc>m Ill„Bmvnta, abro«l«l, lavenee! nel, »l»n6Brnt.

B»6ana, Ba»nm vattenliliilvern, rentanan nen
maliirten, plneka vi pa Blcnj»-Bb»elcarn». ?ar liar ät'ven
lart «,88 »tt Kanna «le «irtern». Vi akta »88 «il
bnlmurten meä äes» «varta oel, blnmmnr. Vi
Konna atskiha «len nöiirten me<i nanB

sran «len llunliiakan. liä!larl!alBl»ären
narra n»» ieke, faBtän se likna ru«ia vinnär. ttrmbär,
trnllbiir oen Bmiirb!nmBter trn vi ieke nm An«!t.

urt I>» vi »alt ! plantnr pa BnlBi«ian nm BliiF»n,
nen «iet iir tnb »Ken. Nan K»n riik»» nen neli
BNUBÄB, när m»n är van v!«l linnnm. Men «ien «nm ieke
är van v!«l linnnm, bi!r »juk «ieral. Neli «!et drv vi n»»
ieke om att liir»iikÄ.

Uet är 8a ne!> när man »er KlnmKrnKnr
i tnn»terna. tlreta liar ll»'ia »Kiin» ei«
biomzio?-. lieranlnm. !>,ill<!,!»l»en «><!, »<'>!
t>:»,!e! !>!»- In,i, allli,! mne ! r»,»>„e!. l.>Nl!<!l

bar Kimmel !,»r !>nn »att nazllliljan, «ien I,vita
nareißßen, «ien «narulla ninnen, 6en vai!-
mnn, Bn!rnßen, tulvanen, aßtern, »tnekrnsen,
«arolcrnnan, tußenßki»nan ncl, tiera »n«lra äertill. Men
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laelllinlenf lulliahan »cl, «om »I!» 6os!» »3
slliint, ocli merten lill niuälliona ocli 6on
blommoi-na» tnlpaillieka, clem alla nar l!ie<l»
liollre i Kiolcoi'.
tv» <l« v»cll!»8te lökvextor: Ii vaoin tl» en nen 6en Ztor»

?a vexa ««'/</« biom«ies. vei' lar
man A«n»Bt nm vären »o »laBippan ocl> nvilBiupan
ocli nen Be<lan n» Bom-

maien lar man 6er plnella Btvfmn>'Bl>lomman ocn «mur-
bollen neli nlalllnckan neli I allern
sar man dläillinten o<:n rassdlomman uen »Kerrosen.
I valtnel lar man nen nvila necllrnBen ocn l!en ss»!a
vattenliljan spumnan). I)et är allilele» att
uppräiina «lein »II». INen en Ican iaz- ielce lorsslömma.
I «llnssen voxer viu rot «len lilla linnean, Bom

där »itt namn elter vexternaB oinnare, llen B<ole man-
nen lainne.

dsiinäo.jsA min nanä pä <lon B<vssss» n3»B-
- II» sslcll nem lör alt Illassa lör mor. Hlor Ball
ocl> väläe. Var lecisen, «aäe lion. >u viitVer
vacllert linno at euer alla. Nvaraf är välven? Ilen ai-

al Bom BVBter Bpinner pä rocken. Ilvaral ar
Aarnot? Det »r al linot, »om la>' liar B»tt unpa aiiern.
l!anBlca vackert vexer «let <!er me«l »ma «ma I»Ia lilom-
mor. Nm liösten rilva vi upn <let m««l role».
rula vi «lel i vallen. 8e»!»n oralla vi 6el, 8» all »lläl-
wrna nortsall». Be«lan näclila vi «let, 8a »N ulärna l»8
nort. Beclan oorB<a vi »let. Ocl> 8a »r llet liiiilissl »N
lässssaB pa Bp!nnrocl»on. Uon sar Bar »lv«n liamna, «nm
lillnar naBB>»n. (i!anBlca 8t»>ll» tässor lar man, när liam-
pan ri)ll!8 ncn nra!laB. liopziassaren sninnei' »l uem n«
»tasllaBt«! ien, o«n »f 6em valva» «ackväl nen BesselöuK.
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slu Z-Ä vi pa oen lelll» i 8-r<»na g>räBet. llv<l,l
iir sssHztl? Het 3r ett Bturt llnt»! »l vexler, Bom
»II» lialv» ett Btr» niell leller «ti uell ll»nzl><l sm»!»
l»I»ll. I)er i»r vurliruällen s!»lctlrr<»Bet), 8«m 8e»Ilm <lul-
tar «3 i I»<lnrna. Der liru ocl»

ucl, luttllteln oel»
6e88» ueli anllr» tillijamman iiru llel nijullÄ
Bum l»r 8l»r me<l lie» oel, mor rll<8l»r uel, «!!» sell»» liili»
ellei- Iliirll tili !»<!»». I'i» vex» uol,

»NssB>!llen mell B!tt livit» neli ri»rv»BBen, B«n>
8» wr vin<li»uBt. Nen ute i v»tt-

not Bt»r <len Bktven, »l I,v!llcen mntturn» Mt»B.
utl» Ii» vi lurtret »t pä »llern.

vexa »livo, lastiin vi iveki» «ui» lionm» n>e«l
ruten. iir ej lieller Vlilllnmmen, uel,
roten iirlver Bi§f liestanllilft i IVIeu

ueli vllttnarl lenzi» vi liittllie burl.
ver Bi»<l.»nt vexer, 8U»! 8>l»8 tili l>tt, «ler iir en

iinZ-; men cler «iiä vexer, »ler »r en »lcer. llvl,ä iir
8»»l? I)et iir triien »l ller» voxter, »oin lwr» till
Fsä»e«. l'»r 8»r un» I,UBten I Bin »!l«r. l)ä vexer
l>t utBället en liten dro»I<l. Vintern Ilnminer, «niin lalle,-,

l>etiie!ieB at' Bnun. Den vexer ielie, öen 6ur
ioke; viintar 8i» ti«l. V»ren Konimer, 8un!»l»i en driin-
ner. Nä i ax; «li» vexer lian <l» dlnmm»
axen. Beö»n m»t»8 lle, Bun> detväer i»tt vex»
i »xen, uel, 8e»1l,n »le. 0» vi ut, Bllära räxen
meä Bll!iran, bindl» lionom i Blivl!ir, turlill liunom i 8»l
ocl, l»!i»8t »en tiösli» liunum ! rian. «liilaa vi
dort, Imlmeu Buara vi, Bii<len mala vi i czvarne», oel,
»elllln liallar »wr ul <let BllunaBte briill oel, lcnllar
»lei! d-»Bta MveKet ocll »r äet »tl ar-
det» p» »Kern.
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Non llnrnot »3 vi nm vi»>'on, u<!ll lilcviil blir 6ot
»tt 8li»lll uni liiton. 8«»!an vi tri»Blcat <lut, ma!»

vi äot tili olio»' miilt» vi <lot tili n>»lt, nd» llorlll
BuiBul, »Iiioll» nok ui. Hien iollo »r <lot r»tt

alt liilinn» «lon B°<><ll» lii! drilnvin. lilll-
lon mala vi en «loi tili B'r)'n, uol< ioBt«n vi tili ln-
äor »t Kastarna. Ilvoto Urulla vi »liilan »a; l!vet»>>i»lot
liclmlil vi MoBt tl-ÄN Iiv88ii»nll, ue!> 111 l f» vi I>votol»ri>»l.
lloli Vt! to 83 v! oj M) «litit, mon lllinn» vi NNss.
Ocll lisArvn uol> n Illinitl»» tr»n »när» liin<ler,
tlor «itlian 8l»l! l»rull»r vox».

B»zf nuzfot, B«n> lwr>l<! <il! I 8l»-
«lon liUpto BPUN llt »t!im»i8ll» ltil, Bt>N! 111l

ti» vulslllllilr. I
»uollorrörot, Bun> voxer i 110 vllim» lllnlloinl». 11088
8»lt liolcal n»»» 80olior, 8i!»l» c»ol> di»)BtBncller. Hion nu
liar «»»n »kven liuka 8««ckor »l on rnlvoxt, 8»m

linno» I>(>8 088, 001, äot är livitbotan.

O»» vex<«e u<»l> I»I»>«»>«^.
li)n lie! 8N!»N!3l Vlinllillo l»<t <l°! 80

ulomma. Hion <io tuiliiotvn BiZ-
»!»110 I 8<l«I!ot llo u» 1»«!l>o 8!>l»n ai l»Ia-
<Ion linil tron, 80!» iiilnllllo 8M» 8»»i!lin>». U)Iilill triin

tiili <lot niiZ' in »tt botillllt»
»a Blon»i'n<», ililllnll uä tiällon <iol> il>l»n<! pl» nmillon.

uoll

- 8<»>» li!<n!!<!o on 8llN!-z»ll I»Ä triillo» ollor tunna ll»nz»l>r.
8l»ll»nll Ilall2B Dn 8Ä<ll»n var 8lll»^^Ialvon,
80N! lilc ett I»NAt fs»n
Bi»I!ÄNÄ voro ißl»n<lßmc>Bß2U, »s livilllon man balcnr
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brö<l nti mißßvext»r, 001, renmo3B»n, »nm renen sölcer
unller.Bnun, oen Btenmoßß»n, n>o<> nvilken mor
Bitt brunt. voin «le »t»n biommor oei, n»c!e
«in» lrun »l! en liten l toupen.

X»r j»x rocilie p» l»8ln»l!e »rarn» olt» i
Bnm vexte !

non. 8»<!»nt v»r »f Ner» oen Kaille» uen
B»<i»nt v»r älven det Bom 8»n,I»t8 p» )t»n i 6en
Btill»Bt»en6e v»ttuutten. 6e88» ll»II»o'e8 oen
n»»le lrun, men l>ian>mor.

ve<B»mm» m»r!cte oelcZ» n» ve
voro »l m»nss» oei» 8»8om muriliorn»,
»tekte mor t!II m»t; men um »niir» B»äe mm-: I»l l,li »tt
»<» «lem, t/ »le »ro Ln 8»,I»n v»r t!u^-

Bv»mnen. »lt liu m» Iliinn» no-
nom, vi!l r!t» nonom vi»l »illan
»l bnken. lian l>»r en ru6 I>»tt
uen Bt»r p» en lot; nien Bon>lizf» Bv»m-
-n»r n» lot. IN!n8 6n
»vllmuen, »nm »r livit oen runä
Bom ett l>»n ruttn»t oen
m»n trampar p» nonom, lcommer äer
!i!l»8om en röil ur lionom.
BV»mnen eiier tiell»n vexer p» tr»-

»len. 3len «ien minst» »vamnen »r »nm vexer
z>» m»t. Oen inxen Kan nnru 6«88 lrön
llommit <!it.

Oen i!Il»Bom
»ncir» 1l»!I»8
eller min«!re utbi!<l»6, «» »r clet »lven mec! vextorn».
IVlen »II» »ro 8» vi»t Bil»n»<ie, »tl «Ie
t-8v»r» Bitt »n«!»n>»I när i verinen. 8» n»r tien

6u6en nng vextern» l6ren»t >let vncllrn me«i llet
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nvttlA», att v»r» non v»r !u!<l »cl, vär
li» »l »lem.

Ln gtlnn v!l> mi<lBnmn>l»r<!ä »»tiu non l!re<»
nä AläBliänKon unäor äen
I)otallu Ilnrn» 6et <r!8<l»
blommancle runnen, Bmultrnnen Ivste »a riii!» i
l»»olcen, liottane p» non tr»n
»lon upnn» «liirron l!!I lciinl>oB en 2»A» »l nvBB-

- Nä Kniinvle l»»rnon »!na niinller
t!» bun noli taolcaile l!»l>, Bon> llliillt liola su «lliin
moll vexlern»B I)o mo<l non lliir-
loi: p» alla triiä, »I!» l)»8>l»r, nllll tuson blnmmnr non

urtor. Oel> ! «len Btun«lon miniles »le uäila nv»cl
>loBUB 8»«Ie om m»r!lonB
o6er, IlnnnnZ- Bi»lnmn i »Il 8!n v»r

10110 Kliiclä 8»8nm en »s »!om!»

On» tr»«len» »I«Io^.
Olla ilil»n»r !»»n i 6en lurl»nB B<»in iin6»

iii! 2I)N non 3UN A»la i vellon. Ileral vet nm»,
att »len t»r»n n»r vuxit i <va eller <ronun»!r» »r, inn»n
non u!el ott jfrolt m»Bletrii6. r!nls»r l>» ett
breäaro mellanrum, non na ett B>n»l3re. I)or»l
Ber man, »tt lriiöet vuxit p» ett »r mer» i t>oelllek, iin
p» ett »nn»t »r. B»<ll>nt bernr <lern», nm «nmmaron v»>
rit mor oller m!n6ro för lriiliotg voxt. Ne trä<l,
«um n» löB vo<! nol> vex» fnrt upp, BÄBNM »«non non
pilen, oli iilven <art»ro non tnrlca turr. Non I>nr«i<>

B»Bnn> ollen, vexa mvolcot non uli
mvollot I !mn»B elc»r, Bnm «rn ulver
tuzen »r I U«tln»l!en vexor ett lillnntrllll, BN>n
ensamt »lssör on liton Innll. »l <leBB Bnm

neclniinF» tili soräon, l!» ller 8ll!!<ia ro<B>lntt.
t«8on mennisilnr Ilnnna Zitt» i Bkussssnn »f 6ott» <r8l!,
non äot nn«o8 v»r» mer iin tvntuzen »r AHmmall.
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O»» l»»i»»«en».
I <>e varm» liinäern» benutVer mennisliau en»iaBt ut-

«lräolll» »in n»nli, tör »tt ta nmt ui- vexttillet. Der vexer
drijlltrället, Bom en »a lrultt, »lt tre tr»»l
liunn» litnära o» liel» 3>et nn>. InA» lliiä
»>o »a 8ll»inl» «cli 8» B<>!» <!e
U»> 8l!i- li» e» K<>llaB-pÄlm. N»»8 BtÄ>» bär ielco
«n enlla »lienet i lnunen «n liron» at Bw>-» d!»6.

ellersom B<!l>»!nen vexor nögre uen nv» ulaa srani-

«Ilolla »!,>>t!ll, bnltf»!!» lie blauen non nv»r!emn»
lciinx B»u»»nen

meä B<tt I>v!l» 8ll)nlie om Iltvet lilitver upulUr
»tllmnion, ter »<t Ilnmm» ät de ««.nIÄ ruiill» li<»li<>BNlMelNÄ,
SUN! vexll talt »Nller u!Äl!!<!l>»»n. Xljtlerna äin Btl»ra 80M
ett uarnnlllvu»! oel> mvcllet »<t n>». I)er»8 livlt»
salt liliniu- neli »r »ivellet nel808»m. 6e näi-cla
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»Kalen Siira» »Ilalar nei» sletVar. tlniler i»lll»1en nnr n>»»
»KuAAÄ lur »len I>rl»nn»n»!e »nlen.
tnr nen »liiirmli!'; «l llliwr Ml»» IlNISll!' ne!»
reu.

Ull<!eln»lmen biir »le
menn!»llnr !l» at »len n»«tan nela »!tt »l>nel!li!!e. »»s-
--ten Siire» naimiin; liii»noin» Ilin»»»» lii! m»t at tcamelen.
non ve»!en Ser l»ä»!e vlrlce nen I»än«le.

V>» <F«S«».
Vili 6u vel» nuru Kiilan I>r»nue» i »lalen nin »nm-

maren? ?ar Al»r i De»' «er nan «ml»i» il»»:»!-
vexa ni» Ne ielce lii! «lnelia,' neli
planknr; men lar vet Nlillre nvail!!! »ie t)m va-
ren liata»' iii»» <ien>; nei» »tel lsnr lian «3, alt lian me»!
ett I»vi>B«t en >an»! u!at liarllen. KäB<»
vinter »illlinr I>l»n iin »ne»» oarll »t «»»»ma tiiiit, «a att
I»lntt en «ma! >an<! ii.»' c>,-ui'<> na «<an,n,e». I'a »ie !>ar»
»tliiienl» I>»r nu tallen» Ilä»la «!pu>at »>t nm »nmraroa.

vinlern far »ie Ilata»le t!li<len, !ii)iv<>' <!«»»

neli <n>i<l»!' »ium. Neina Su»' lian en »tnr Srnp, «nm l>al-
la» tjlil<ilii. I)il ilxlllr lian »iet illlili^l»'vi>l.et neli I»e-
-täelier «let me»l Sinstnitvai' nei, «an»l. keilan <an»!ei' lian
«lalen; men iel>« lar »len liiinna me»l »tan en»ln«l
n>eä Sln«l. liettan ti», vnnilla» n» lia»!an tili neli
»inner ut ! lunnn»' Sennin en »linna i «lalen» dullen. Ne
l)II<la tnnnnina !»r at Kupmannen i »<a«len. l(un-
niannen liimmer en <!el at ljäian i en «tnr llnppailiitte!
nei» Ilnlilli' »len «ler till lieelc. lln annan »lei läter nnn
vl»r» ! tnnnninl» neu sii»' »lem, jemte neelltnnnnrn», <!!>

Bitt »lcenn. !Bl»ei»i>et till tilinonllNlle Il>n»I. Ner
Blil,ie>' >l!i»>>>i>ll!en <jlisl»n ne!» beellet, «nm e> lionn» Siira»
i »let <'i'linm!lU!»!e ll»n»1et. ?«ir linner lian 8e-

8»It, lialle, »ncller nel» l«l»»Sll »nlli» SN»1l» »aller.
»nm llnnna Snra» i vart Il»n»I. _/Vllt »letta lnr lian i
»Keupet l!II liiinmllnnen. nen liunmannen «liljer »let Be<l»n
»t n»8. 8» l»)te>' en» Inn«!et »In» vaiur meä »let
»nllra IlMllet. <)<!N »» f» »Ha nvaä »le benusvn.



94

Ou> V»?l v«l» »>» ö?teen».
kör l!un»ll-a<le ar Be«tan letäe en BvenBll man, soin

netto (!»ll lainne. Nellan soin A«>BBe tiaäe lian
tinA i naturon 8» Ilait, Bom vaollia vexter. Hela Bom-
inarun var lian u!o i ur!< PH

tian blunimorna meä iivaranclla uel» »iilile »t>
liera» Ba lann lian tili Biilt en be-

l>nl!>anBvärä ! <len 8to»a. »t ulilla
vexter. Nan »»Ilnalie B<an6arn6B antal i blumm».

voxtor, Bo>n l>a<!o lilia lullle n»n
lillliuiia i 8amn!l» 1ll»88. 8» liolc lian 23 lilako!». I'!!!
äon lliaBBon rällnacle lian Ba«lana voxtor, Bum ei
ll» ulnmmar. Bolian l!o!a<l« lian nv»,- Kli»88 i urä-

livar i nen livarje i »rter.
inllolaite lian Hiiren. Ooli 8» 8i»!lte nan nt>
liola 8!c»ne!«en8 vizliet. >»an n»

8o»!an lullllumnat lian» vorlc. ! alla länllor nen »II»
ticlor »r minne villa berunillt. Beltan
lian är l!i»ä, nämna baruen lianB n»mn, non äo viBo p 3

8»F» till livarandra: llet var en Btor nian! Ucll
när altonvinäon lar ulver triiä uoli blummnr uoli
6» nur m»n «loin 8U8» uol> ti» livaranllra «!oBamma
ur<len: »len mannen, Bom alBkat UBB uoli tur3tatt us«,
liotto t!arl lainne, vet var en Btur man!

Man inllolar ätvon voxterua olter l!eraB l)lun>mnrB
»on lrultterB utBeenl!e. 8» IlaII»3 vexter ärt»
blommijfa, B»3um ärter uoli lclulVer. Kalla 3
B»mm»NBiltt», B»Bnn> t!8loln uol>
3ter Ii!»lll»8 B»Bun> latvan «cli lir»BBen.

and»» K»!Ia8 BaBnn> roBen uol>
I>aI!nnI)U8!con. Bom!iK-a I>« »ma dlomnw,- i Noelc,
8280!» limullntcan ooli llnmmin. lilmnnwr lilcn»
l»uu»r, oon lianpa ne»!ät. 6laBenB nlummor Bitla
i »x ellor viuuor. Oel» 8» Bor man vii! tolBta »nblieken

mollan ulill» »liieten oon »rter i vextrilcet.
Ilar «In Bott blnmmor tillßluta B>'n I»lomlc»llc

«m »ttonen uon öunna lion »toi- un, I «tril»
I>ußet en liten ull»n<l8tl urt, Bon> liette mi-
moß». Mr man röläo vi<l l,enneß blaö, äluZ- non blaä
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uon Arenar lillaßon> al rällää tillßan!n>an. ver BaA
on uunan utlän«l8ll olumma, »nm lanA»«1o lluAor.
liudan B»t<e pa I>ennoß lilldbiAa blomdlall, »IrnA
olomman lilallon ilinp ool» laztniil! Mon niir llu-
A»u var llöll, öpnnallo dlumman »nvo »In» blall. >l»,
uän»lel<At mvokot varo ännu att un> vextorn». Uo»l
6u«l, att !,»>> lator mvekot lara. 8» tö,Btar llu Nul!»
verli neli 6uä nti «lom.

O«» ««l» ii»»^.
von tralcton, llor vi nu bo, var lorllum on ölloinarlc.

von viillä »llozfon vexto ölverallt, 001, tutvnr 001, Btenar
marllon Men tnr lillor tiliballa

Nxttaäo vara lUrlallor liit. I)o no<»!UAssa Bku-
A«n, upnssrälla tutvorna ocl> dortlöra B<enarna. I)et l>»r
lloß<at vara surliillor mvelcet arboto non en I»NA ti»l8

Uon nu lia vi, «om loiva eltor <lon>,
Blnr nvtta 001, gliidjo »t «lera» arboto. Ncli öoral «llnla
v! liira, »lt iollo ariiola blott lor «88 ulan uollßa
t'iir 6«m, BNM Ilomm» noli lotva oltor «88. Nerluro nllla
vi Btlin<!ilft mora jorä tili nvtta 001, tur ?inlanll,
vart äl8lla<!u säclornoßlanll.

?fu il» vi »Il«r 001, »NA. är llot lait, llor
«iillon voxor. vor lar moll liiwt ueli Der
8»r lian tili vinteißällo 001, Kurn ool» liasro ti»
varßääo. Bel!an Bllurlla vi Ba«len on, I,ößton. Be<lan
tnrlc» ool» tlö8>l» vi «ien, 8»8om lorut är nmlalallt. Ncl,
8o»1»n taolla vi 6»<l tör äaAelisst bröll. Iv Blun<inm
urölvar 088 llixl me<l m!Bßvext ua alcorn. 1)3 srvßer lion
unwAna 8!i»!o» ollor ooii8» torliar lion bnrt. Non 6» blir
«lot «lvr ti<l 001, lattiAllum ut! l»n<!ot. l'Urr v»r «lot
viirro. v» I<<i<lo vi llo Ao<l» potlilor«a, Bum nu liro
tili mvcllen niir llot <ir drizt unpa Biili. vot lil oi
mor iin Imnllrallu ar, 80lian man i vart lana
Blitta potäter. Nol> llot iir Knapnt lomtin »r, 8o<l»n 110
dlelvo »llmÄnt dolillntli.

iir <lot i'ii!t, <lor Ar»Bet voxor, livilket vi 8«-
lian ool, torka tili I>ö. Nöot löra vi tili lallorna,
ool». pa vintorn llör» vi liem »lot tili m»t »t l,08!lapon.
Nm vi ej Ajoräo äet, »llullo l,»Btar 001, ll«r ocn lar
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»väit» !!><«! nn<!«r vintei-n. IKlami är »iot mißßvoxt oek»»
p» Iw. lUrlorli»!', »»»«lion iitor »pp L»
«»»«to v!
roßlon n>o<i !>:>lm. ()<!» <!» ianilt» v! eltor vuion mer im

IVIon «2 lalor 6»<l linnnm Komm», lion
väre», oo!> li» voxer noli il» B>iinpll vi bn-
»Kapen ut. n» boto. Himnli» mnn!oit »>- «iot d» »tt »e. !>ur»
ll»IlvÄ>n» nunna non »ian«a i

HäBBlg.n ocll tulnrozen.

'laite »»»on li »n «!n
1111 l Intta»! Kr du voiden,
Bt)'AA ncn 8ll)<16 at nvar nen on.
Intol

«ilixlor »molill <li^.
Den B«>', imn tttsailtar;
Non >us, lian loannor BiZ-.
Non onlivar, «nm tili iänöor,

V°!v!' <l!ss oiier «nart
«iin ottor «In» l!än«iol.

nllturen B»<!an.
Non,j»A
Bnm lurililir oon v»<i»n.
vii »r »Icun, men 6» bol!,»,-.
?ul!<I att rot» «oi> »tt looll»,
I'voilB «iu Icaila liven» 6u Ber,
UiK' att 8molc», »tl pinrll»,
klumnier talaina ooi> ior.
Hien mos alit, nv»!»k 6» »Ilivlor
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<>sck»l<l. !Asffo!- !»e>! l«'l,l>?,
Illli- <lu Mi- «len I><»n<l «lijf I»^^,

i äalen.
I)u liij», iii- <!e< !,In><

<!<> llill I!! I>l>!' l»l<?

<)n> lomien ei ur nininel» «lliit
Din rnt nei» <!'»>»

Oeii lät »in znl »pi>» MA «ilin»,
Bnm ur liilt ime veelllar opp
Det »Iluna i <iin Unuu.» Ilnopp.
82, tinana 6et riitt» Illvel

rl»n7<in

llleta» blomma.
.I»lf I>2r en iilen Nieil»,

Bn»> !»)ellel är.
IIv»r <I»A «3 t»s lion «lriell»
Oeii Bl«n«lizft iner

N»» «la»- meä «ina tiittei'
I Il!!l1l2!! !»e<l «leBB t»t.

Neä Bin» b!»ä lion »n«i2B
l)en intten in.
X»r iilaia rÄ»6»B,
»» I>nn i «iil Binn.

97
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O» v!I! lion lu<»
81» !i»» lfiiin» «tam
Ismot v»r ti»n«<l>r>-»<ll,
Uo> »olon UU»r t>»m.

»» min !!!!»,

Bnm en mm"
ÄliU l»»rn, »t» vaolcort »tili»
Non vox, ti!I« «l» b!ir «lor.

tuli llet p» lännen,
t!tta ut i^on,

8» llnwmer mo«l Ililppen
Neli

8» voxor nnn alltmora
Non l»r 8» »lluna blai!
Non l»r Nora;
Non ilot 8»

Non nn »3 l>»r linn ro6»n
Vn liton, liten Knopp;
dcl» blntt v»nl»r »e«!»n,

»lar «len Ilnopnon nnp.

>»r «la i bjorta
Min lilomma Bt»r »nm «>>!<!,

U» vlll i n>!tt njorl»
Meä t»oll!» Nu<>.
Nvart b»rn »r Bom on blnmm»
I o»llulä ooli i tr!»!.

V»s Korl» l»Ion>8tel-li6!
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Monde Lcisningen.

Dm stenriket.
Kom, Greta, sa gä wi till far pä akern. Bär du

krukan, sa bär jag yren. Krukan är af bränd lera, och i
den är salt. Vren är af stäl. Far plöjer mullen och
rödjar stenarna bort frän äkern.

Kan du säga osi, far, hwad lera är? Är saltet ett
djur? Är stälet en wert? Och hwad äro mullen och ste-
narna?

Mins det, säger far. Djuren och welterna äro lefwande
ting. De födas och tillw«a inifrän genom allehanda nä-
ring. När de lefwat sin tid, blifwa de gamla och dö;
men deras aftomlingar wera da upp i deras sialle. Sä
ombytas beständigt djurrikets och wertrikets inwänare. Och
likwäl tyckas de beständigt wara desamma. Sparfwen,
som qwittrar pä taket, qwittrade der sä längt jag minnes
tillbaka. Gräset pä ängen är samma gräs, som weNe der,
när jag war helt liten. Och likwäl är det ej samma sparf
och samma gräs, utan en ny sparf och ett nytt gräs.
Helt annorlunda är det med stenarna. Djur och werter
lefwa i sig sjelfwa, Stenarna äro döda ting i sig sjelfwa
och lefwa allenast som delar af hela den stora werlden.
De förändra sig ej af sig sjelfwa. De födas icke; de dö
icke. Aldrig wera de inifrän. De äta icke, ej Heller ha
de ungar eller frön. Aldrig föräldras de härda bergen.
Ser du den lilla sienen, som jag häller i min hand? Sa-
dan som han nu är, sadan har han warit i mänga tusen
är alltifran jordens första tid. Under dessa tusen är har
han ej wurit det minsta, och tusen är härefter är han ej
större än nu.
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Gif alt, nu flär jag sönder sienen. Han faller i bi-
tar, och hu'ar bit är en ftrstild sten. Vien ett djur eller
en wert kan jag ej siä sönder, utan att de dö deraf. Och
af twä smä ylar fan jag smida en stor yre. Men jag
kan ej af twä smä kycklingar göra en tupp eller af
twä smä tallar göra en stor fura. Ett djnr och en wert
äro nägonting färdigt, hwar för sig, Men af den stora
jernstängen kan jag smida tusen spikar, och hwar spil
är jern.

Kan jag ej smida annat än jern? Ia wisit, jag kan
smida de siesta metaller. Ty till stenriket räkna wi mänga
ting pä jorden, som ej hafwa ett särstildt lif. Metallerna
äro ogenomskinliga, tätä ting. De siesta smälta i hetta,
men härdna igen, när de komma i kallare luft. Jag har
sett sädana, som man sunnit rena och oblandade (gcdigna>
i jorden. Men wanligen spränges metallernas malm ur
grufwor i bergen, och jernets malm hämtar man stundoM
ur sjöarnas botten. Derefter smältes malmen med stark
eld i masugnen för att renas frän andra ämnen. Sedän
han stelnat, glödgas han ater och gjutes i tackor eller smi-
des i stänger, säfom det gär till pä jernbruken. Somliga
metaller rosta aldrig i luften och forstöras icke af den star-
kaste eld; och derföre kallas de ädla metaller. Pä min
hand bär jag en ring, och i min sparbössa har jag en
gul penning. De äro bäda af guld, som är en ädel
metall och kan smidas ut till de tunnaste blad. Guldet
är sällsynt och mycket dyrt. Det är nilton gänger tyngre
än watlen, och det finns blott en metall, som är tyngre,
nemligen det hwita platina. Men din sted och din hwita
penning äro af silfwer, som är den nyttigaste bland ädla
metaller, emedan det kan smidas till allehanda saker, som
äro bäde wackra och starka.

Gud har sa wäl sörjt för mennistans bästa, att jer-
n et, som är den nyttigaste bland alla metaller, äfwen är
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den, som sinnes ymnigast spridd pä jorden. Mennistan,
som mifibrukar sä mängen Guds gäfwa, har äfwen be-
gagnat jernet till swärd och dödande kulor. När hon
blandat det med kol, har hon deraf fätt stäl, som smides
till hwassa redstap, sä att stälet kan borra häl uti sjelfwa
berget. Men om din knif en tid är wät, sä fär han bruna
fläckar, som kallas ro st och förtära bäde jern och stäl.

När smeden smider, faller slagg frän jernet i ässjan.
Och läter han jernet länge ligga i elden, sä brinner det
bort till ett brunt pulfwer. Sädana metaller, som förtä-
ras af rost och elo, kallas oädla, och sädana aro alla de
vfriga, som jag nu stall uppräkna.

Anders bar i fickan en röd siani, och mor har der
hemma en kaffepanna. Slanten och pannan äro af kop-
si ar, som täl stark hetta, innan den smälter. När mor
kokar i jerngrytan, stadar det intet, om der nägon gang
kommer jernrost i wällingen. Jag har sctt jernpulfwer
nyttjas som läkemedel. Men alltid läter mor förtenna
sinä kopparkärl inuti. Annars rostar kopparen af wäta,
och deraf blir erg, som är sä giftig, att mennistor kunna
dö deraf. Mor har ljus-stakar och tallrikar af det hwita
och mjuka tennet, som smälter sä lätt. Klockgjutaren
smälter tillsamman koppar och tenn. Deraf fär han gjut-
malm, hwaraf han gor kyrk-klockor, malmstakar och bjell-
ror. I stöpslefwen smälter det tunga och mjuka blyet,
hwaraf far stöper kulor och hagel för sinä bössor. Bly
är förgiftigt, och likasä är blyhwitt, som göres deraf till
en hwit färg. Zink heter en hwit metall; när han smäl-
tes ihop med koppar, fär man deraf den gula messingen.
Engäng gjorde far förgiftiga kakor ät räfwarna. Dertill
begagnade han arsenik, som är grä i sig sjelf, men siljes
mest som ett hwitt pulfwer och är mycket farlig, Spe-
geln i wär stuga är pä baksidan af glaset belagd med en
blandning af tenn och qwicksilfwer, som är en hwit
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metall och ser ut som smält silfwer. Beständigt ser mcm
qwicksilftet fiyta; mcn när det är mycket kallt om wintern,
fryser det till en klump, som liknar tenn och kan hamras.
Strai derpä, när kölden blir mindre, smälter det af sig
sjelf. Vlandar man qwicksilfwer med swafwel, sä fäi
man den stöna röda zinober-färgen. Det bläa glaset hem-
ma i mors stäp är färgadt med kobolt. Inalles räknar
man 49 metaller. Men de öfriga aro mera sällsynta.

Tager jag nu zinober, sä kan jag äter dela det sön-
der till qwicksilfwer och swafwel. Men jag mä försöka
huru som helst, sä kan jag ej widare sönderdela qwicksilf:
ret, ej Heller swaflet. Derföre kallar jag qwicksilfwer och
swafwel enkla ämnen. Sädana aro alla metaller och
fiera andra ämnen. Men zinober kallar jag ett samman-
satt ämne, och sädana äro messing, gjutmalm, krita, salt,
watten och de siesta andra ting uppä jorden.

Somliga jordens ämnen kallas brännbara, emedan
de lätt antändas af eld och förbrinna. De siesta bland
dem gifwa dä ifrän sig en rök, som ej är annat än fint
sot. Sotet är äter ett fint damm af kol, hwilket är ett
enlelt ämne, som till stor ymnighet sinnes i alla naturens
riken. Vlyerts i wära pennor är brännbart, emedan det
för det mesta bestär af kol. Stenkol brytes i grufwor och
brännes utomlands i stället för wed. NUt träd brinner
sä lätt, emedan det innehäller sä stor mängd kol. Desi-
utom wet jag mänga andra brännbara ämnen. De gula
stängerna, som far köpte i staden, äro swafwel, som
tillika med fosfor begagnas till tändstickor. Af kol, swaf-
wel och salpeter göres det korniga swarta trutet, som
Hr sä brännbart, att en liten gnista pä stunden antänder
det. Och dermed ste mänga olyckor, när man ej warsamt
umgäs med krutet.

Nu will far äta middag. I matsäcken ha wi bröd,
salt smör och salt fist. Hwad är saltet? Det will jag
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säga dig, Salter kalla wi sädana ämnen, som lätt upp-
lösaö i watten och gifwa pä tungan en stickande smak.
Det, som wi bäst kanna och som bewarar wär mat frän
ätt förstämmas, är k oksallet. Stundom bryter man det
ur grufwor i beigen, och da kallas det bergsalt. Eller
ocksä kolar man det ur salta tällors watten. Men det
salt, som far köpte i staden, är hämtadt ur hafwet. Sma-
kar du pa hafswattnet, sä smakar det salt pä tungan. Wid
de stora hafwens stränder, der wattnet är saltare än hos
osi, brukar man tappa det in i gropar och läta det dunsta
bort uti solwärmen. Da stadnar det hwita saltet qwar pä
gropens botten, hwarefter det samlas och hitföres med
stepp. Utom koksalt, wet jag ännu siera salter, säsom alun
och grön vitriol och kopparrök och salpeter; det har
far engäng gjort i salpeterladan. Sädana salter aro nyt-
tiga för mänga handtwerk, men kunna ej ätas.

Mänga saker bli syrliga sde surna), när de länge siä.
Ibland siä wi ätticka pä maten; deraf blir han sur.
Winsyran tanner jag nog i winbär och äpplesyran i
äpplen. Men jag wet andra syror, som äro mycket starkare,
t. er. den frätande vitriol-oljan (swafwelsyran). Läg-
ger jag en gammal kopparsiant uti skedwatten (salpeter-
syra), sä tar syran bort ergen, och sianten blir sä blank
som wore han ny. Men fär jag en droppe af syran pä
kläderna, sä fräter den häl; och fär jag den pä fingrarna,
sä blir deraf en gul fläck i stinnet. Derföre wet jag akta
mig för sädana starka syror. Det war engäng en drucken
karl, som wille siä i mera bränwin; men han tog miste
om fiastan och slog stedwatten i glaset. När han drack
det, brände han sig sä gruftigen inwärtes, att han dog om
eu liten stund.

När mor utlakar asta med hett watten, far hon deraf
lut, som hon nyttjar i byke och när hon gör säpa. Far
brukar entom bränna björkris och andra qwistar. Astan
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utlakar han, luten kokar han ihop, och da fär han brun
potaska. Sedän bränner han den till hwit och säljer
den i staden, ty den är nyttig bäde till färgning och annat.

Nu tar jag lnull i min hand ifrän marken. Hwad
är mullen? Mullen är en blandning af olika ämnen frän
alla naturens liken. Der aro qwarlefwor af förruttnade
werter och djur. I sädana ämnen froda sig werternas
rötter, och derföre kallar man en mull, som innehäller
mänga dylika ämnen, matjord eller matmylla. Derföre
göder man äkern, och derföre plöjer man den, pä det att
mullen mä bättre blandas och alla desi ämnen bättre för-
multna i luften. I mullen sinnas ocksä fiera jordarter.
Der finnes ofta den nyttiga leran, som är en jordart,
hwilken härdnar i eld. Af den bränna wi tegel. Af den
gör krukmakaren wära lerkärl och porsiins-fabriken wära
tallrikar. I wär äker finnes en rödaktig mergeljord,
som är mycket bördig och bestär af lera och kalk. Men
talkjorden finnes mest uti bergen.

Pä sandjord werer det icke bra, ftger far, ty sanden
är lös och släpper regnet igenom. Sand finnes öfwerallt
till otrolig myckenhet; när han är grofkornig, kalla wi
honom grus. Hwad är sanden? Han är söndersmulade
lorn af ett hardt ämne, som tallas kisel och är en sten-
art. Ingenting är sä ymnigt pä hela jorden. Hwem
kan räkna sandkornen i hafwet och pä stränderna och pä
mon, der furorna wera? Af kisel är den röda sandstenen,
som nyttjas till siipstenar,. och den härda fl intän, som
gnistrar mot stälet. Fältspaten och qwartsen och glim-
mern bestä för det mesta af kisel. Och af dem äro de
härda bergen af gnejs och granit och oräkneliga gräste-
nar sammansatta. Stundom finnas andra stenarter lika-
som insprängda uti dem. ,Der ser man alunskiffern och
glimmerskiffern och lerskiffern, som kan klyfwas i
stifwor och göras till räknetafior i stolan.
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Somliga berg bestä af lösare stenarter. Har du sett
kalkbrotten, der man bryter ur berget den hwita kali-
sten en? Kalken blandas med sand, när han nyttjas till mur-
bruk. Först bränner man honom i siora ugnar, och deraf
fär man osläckt kalk. När man sedän slär watten derpä,
begynner han för en stund att hetta starkt, och det kallas
att siäcka kalken. lag har sett en härd och finkornig kali-
sten, som kallas marmor. Den finnes af mänga färger
utomlands och äfwen i wart land wid Ruskiala. Deraf
hugger man sköna pelare, trappor och bilder. Och när
store mästare med sin mejsel uthuggit i marmor de skö-
naste afbilder af mennistor och djur, stadnar man wid bil-
dernas anblick, förwänad, att sä mycket lif kan härmas uti
den härda sienen. Men emedan marmorn är dyr och
sällsynt, har man sunnit af kalk och swafwelsyra en hwit
blandning, som kallas gips och är mycket billigare. Deraf
göras gipsbilder, som utländste gipsmakare bruka kring-
bära pa ett bräde pa hufwudet. Och den härdaste gipsen
är den hwita alabastern. Men den lösaste kalk-art är
tritan, som alla kanna, och den finnes utomlands i sa-
dan myckenhet, att man ser hela berg utaf krita.

Detzutom finnas ännu mänga lösa stenarter. Mor
sturade messing med en sten, som war sa lätt, att han
fiöt pa wattnet, och han kallades pimpsten. Fars bästa
pipa är gjord af sjöskum, som är en sä mjuk sten, att
han kan skäras. Täljsten kan man talja och swarfwa
till grytor. Sädana stenar tror man fordom ha warit
mjuka, likasom en gyttja i wattnet. Och när wattnet,
som stod öfwer hela jorden, rann undan, ha stenarna
sedän härdnat i luften. Derutaf kan man förklara, huru
man i somliga lösare berg har sunnit qwarlefwor af wex-
ter och djur, som dött uti gyttjan och sedän härdnat med
den till stenar. Men i grasiensbergen finnas inga för-
steningar. Derföre tror man, att grästenen funnits pä
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jorden redan förrän och djur warit till. Men an-
dra berg och stenar ha upptommit och härdnat i längt
senare tider.

Vorta i staden sag mor en liten sten, som blänkte
förunderligt klart och war sä härd, att glasmästaren star
glas med honom. Mor tyckte om sienen och wille töpa
honom för nagra kopek. Nej, sade glasmästaren, den ste:
nen är en diamant och kostar mer an hela er stuga. Kom
med mig till guldsmeden, sade han, sä stall jag wisa er
fiera ädelstenar. Sädana hittas mycket sällan och äro
mycket dyra. När man siipat dem siäta, infattar man
dem i guld och dyrbara prydnader. Men diamanten är
likwäl ej annat än det renaste kol, och derföre brinner
han upp i stark eld.

Mor sag hos guldsmeden äfwen andra ädelstenar, som
alla woro härda, glänsande och genomstinliga. Der säg
hon den högröda rubinen och den bla safiren. Hon
frägade priset pä den gula top ase n och den gröna sm a-
ragden. Men sä mycket pengar hade ej mor, att hon
kunde töpa nägon enda af dem. Endast den mörkröda
karniolen war billigare, och honom köpte mor till en
ring at far. Kom hit, sade guldsmeden, sä kan ni fä
töpa oäkta stenar för billigt pris. De likna ju ädel-
stenar, fastän de ej äro sä härda och glänsande. Nej sade
mor, jag will ej lysa med nägon falsthet. Har jag ej
räd att töpa det, som är äkta, sä will jag ej ha edra
oäkta stenar.

Far har engäng druckit brunn ur en kalla, der watt-
net hade en smak af bläck. Det kom sig deraf, att watt:

net runnit genom jorden och der räkät pä jern och andra
metaller, hwaraf en liten del hade löst sig i wattnet.
Sädant kallas mineralwatten, emedan stenar och mal-
mer äfwen kallas mineraler. Wid den kallan hittade far
en förstenad trädbit, Ty somliga döda werter och djurs
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benrangel, som legat länge i jorden, genomträngas der af
mineralwatten. Och sä härdna de stutligen likasom för-
steningarna i bergen.

Far sade: nu ha wi sett nägot ur alla de tre natu-
rens riken. Märkwärdigt och wist har Gud inrättat all-
ting. Ät djur och werter har han gifwit en rundad form,
likasom för att de ej stola stöta sig mot hwarandra. Men
ät stenarna har han gifwit en kantig form. Och det är
förunderligt, att deras kanter bli sä regelbundna. Ser
man noga pä groft koksalt, sa märker man, att hwarje
torn frän början haft ser stäta sidor, likasom en tärning.
Slär man kott watten pä litet salpeter och läter sedän
wattnet swalna, sä fär man se, huru salpetern äter fram-
kommer (kristalliserar) ur wattnet i fina serkantiga nalar.
Sädana torn och nalar kallas kristaller och äro alltid
desamma hos samma ämne.

Stenriket finnes öfwerallt; hela den stora jorden är
sammansatt derutaf. I det wida hafwet finnas ofantliga
massor af salt, i alla djurs ben finnes kalk, och i sjelfwa
mennistans blod finnes jern. Öfwerallt har Guds allwisa
hand utbredt naturens ämnen sa, att beständigt nya wä-
sen uppstä ur det, som synes dödt för wart öga. Wei-
tcrna uppstä ur mullen, djuren näras af werterna, och
mennistan äter har fin näring af werter och djur. Och
sä stä alla naturens riken i innerligt samband, det ena
med det andra. Och sä är Gud öfwerallt, och öfweralltser mennistan spär af Hans oändliga allmakt.

Vm guld och silfwer.
Guldet, som mennistorna sä mycket efterfika, kommer

till ost frän Rytzland och Amerika. Ibland hittar man
det gediget. I Brasilien fanns engäng en guldklimp, som
wägde 128 <etthundra tjuguätta) lispund. Floder och bäc-
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kar skölja med sig guld iftän bergen. Da fäller sig det
tunga guldet pä ftodens botten. Derifrän tager man san-
den och waskar den i kärl; och efter guldet äter är tyngst,
faller det förr än sanden till bottnen. Sedän smältes
guldsanden till stänger eller barrar. I Finland har man
sökt guldsand i Kemi; men deraf fanns sä ringa, att win-
sten icke lönade arbetet. För nägra är sedän spridde sig
det ryktet, att ofaxtligt mycken guldsand fanns uti landet
Kalifornien. Dit foro da mänga tusen mennistor frän
alla werldens trakter för att hastigt bli rika. Qch den
onda winningslystnaden hade betagit dem sä, att mängen
man reste bort frän sin hustru, och föräldrar frän sinä
barn, och barn frän sinä föräldrar. Och de sälde allt hwad
de hade hemma och öfwergäfwo sinä sytzlor för att gräfwa
guld. Men när de tommo till Kalifornien, war en gruf-
welig dyrhet pä alla lifwets förnödenheter. Mänga swulto
ihjäl. Andra hade härdt arbete natt och dag i watten och
gyttja, der de sölte guldsanden. Mängen miste bäde sitt
guld och sitt lif genom röfware. Sä blefwo nägra fä
rika; men mänga omkommo i nöd och fattigdom. Och de,som mitzlynte wände hem tillbaka, suckade sorgsne, att den
onda girigheten sä ofta har makt öfwer menniskans syn-
diga hjerta.

Nm grufwor.
När man nedstiger i de djupa grufworna och ser gruf-

folket swänga sinä blotz i det beständiga mörkret, tänker
man uppä sagornas dwcrgar, som smidde sitt guld i jor-
dens innandöme. Stundom tlifwer man ned pä stegar;
men i de djupaste grufworna läter man hissa ned sig uti
en korg. Fahlu toppargrufwa och Dannemora jerngrufwa
äro twa sä djupa grufwor i Swenge, att man finge sialla
fyra kyrktoNl ofwanpä hwarandra, och de stulle ändä
lnappt räcka frän grufwans botten till öfre jordytan.
Flera grufwor sträcka sig ned under hafsbottnen. Här i
Finland ha wi ej sä djupa grufwor; men Onjärwi koppar-
grufwa kan wäl förliknas wid twä kyrttorns höjd. Och
i grufworna hugger man metallernas malm ur länga gän-
gar, som kallas schakter. Men det finnes äfwen salt-
grufwor. Wid en liten stad, som heter Wielizka, i landet



Galizien äro sä wida saltgrufwor djnpt neder i jorden,
att de likna en stor stad med gator och torg. Och sädana
torg äro der i tre wäningar öfwer hwarandra. Der hug-
ges bcrgsalt ur wäggarna, och ganska wackcrt är det attse, huru millioner saltkorn glimma i eldstenet, hwart man
än skädar. Menniskor och djur omkomma der ofta nog,
när tatet rasar ned öfwer dem. Och dä händer, att man
efter mänga är finner deras döda kroppar osörändrade.
Ty saltet har genomträngt dem och bcwaiat dem frän
förruttnelse.

ldm sorsteninga».

Ofta, der wi gä uppä jorden, trampa wi pä leninin-
gar af forntida werter och djur. Det finns stora berg,som besta af snäckors stal; hela den stora staden Berlin
är byggd pä en mark, som bestär af döda infusionodjurs
qwarlefwor. I somliga kalla länder har man uppgräft
ur jorden benen af elefanter och andra djur, som nu lefwa
blott i de Heta länderna. la, man har sett qwarlefwor
af sädana forntida djurslägten, som ej mera lefwa pä jor-
den. Stundom äro deösa ben förstenade. Likwäl händer
sädant oftare med werter. I England och andra länder
har man flera famnar under jorden sunnit stora stogar,som warit helt och hället förstenade. Af sädana fordom
förkolade och sedän förstenade stogar ha stenkolen bildat
sig under jordytan. Man har ocksä sunnit förstenade
sädesar. Man har uppgräft ur jorden gamla träd, som
warit förwandlade till jernmalm. I somliga mineral-
källor far man hastigt se en sadan förwandling.
jag i dag en blomma i kallan och upptager henne i mor-
gon, sä fär jag se nägot förunderligt. Blomman och bla-
den äro dä öfwerdragna med en härd storpa, som afsatt
sig ur wattnet, och hela blomman ser ut som wore hon
utskuren af en brunaktig sten.

Nm allehanda ämnen.

För lang tid sedän förliste ett stepp mot klippor i
hafwet, och sjömännen hade möda att rädda sig i bätarna.
Wäta och frusna, uppgjorde de pä stranden en stor eld
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för att torka och wärma sig. De Wille äfwen kota sig
mat och lade ett par talkstenar under grytan. När dä
astan i stark hetta smalt tillsamman med sanden och tal-
len, funno sjömännen med förundran, att deraf blef glas.
Sedän den tiden har man glasrutor i fönsterna. Till
grönt glas duger spis-aska; men till hwitt glas behöfwer
man pottaska och hwit sand. Man brukar ockja färga
glas och siipa det med släta kanter. Gansta wackert är
det att se, huru glasblasaren bläser luft i den smältande
glasmassan och deraf gör flastor och glasbollar.

Dm Fahlu stora koppargrufwa i Swerige har man
en gammal sägen. En herde märkte engäng, att Hans get
war röd uppa sidan. Herden blef nysiken att weta hwar-
utaf detta kom och märkte snart, att geten hade legat pä
ett sialle, der mycket koppar fanns uti berget. Sä upp-
täcktes den rikaste grufwan i hela norden. Kopparslaga-
ren glödgar ej kopparen, sasom smeden gör med jernet, utan
han smider den kall. När han will förena twä kopparplätar,
kan han ej smida ihop dem, utan han förenar dem med
messing. Sädant kallas att löda metaller.

När wissa hartser eller tador upplösas i en stark
olja, som kallas terpentin, fär man deraf fernissa, med
hwilken manga arbeten lackeras. Lim far man af stinn,
Horn eller ben, när de länge tokas i watten. Bläcket,
hwarmed wi strifwa, göres af smä gall-äpplen. Stärkelse
är ett fint hwitt pulwer, som sinnes i mänga rötter och
frön. Vröd lata wi gäsa för att fä det mört. Men
när en sötaktig wätsta gäst, smakar ben ej mera söt, utan
stark. Den innehäller dä sprit. Nu innehälla manga

sött eller sockerämne. Sä kan jag göra win ej
blott af drufwor, utan äfwen af rönnbär och häggbär.
Brännwin kan brännas af säd eller malda potäter, som
mästas och gäsa. Sedän gär spriten som en änga öfwer
till kylfatet, och dranken blir qwar. Men det är en stygg
konst, ty aldrig har nägon konst gjort sä mycket ondt uppä
jorden. Hellre brygga wi öl och dricka af malt, som först
tokas till wört och sedän far gäsa. Och mjöd brygga wi
af honung och watten med krydder uti.
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Bliulle n»n il»I!!»8 en il; non vore n»n i»»A non
8N!»I, 8ku!l« 1>l»n Kall2B en I»nä-»8. ?f»r nu barnen

noiilnr liaoicon, Ilnmmn lie tili ett I»K-t 8l»I!u mei»
I»n tv» neli <let K»»»6e8 en ä»I. Non vnre äen
ll»1en iiten, 8» 8>l!iIIe n»n ic»II»8 en 6»lci.
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M>- bainen pennin llalen, veko <le »l sran
nel»

»tallen vai' B>äl, »ien »a anllia »tallen vorn
Btnra ieninnr, lilla»»»! lialle »nluelllt B»n<lei'. Der

mvekel Btn»a Bten»r, Bnm Kallalle» Kllnpnr, men
anllia, BN>» vnro tlatare, Kallalle» liall»,'. Neli mellan
Klinpnina vnrn limuna Klvltnl, <!er man lätt Kun»!e lalla.

liuinen Knmmit ui»p, BajfN «le, »tl l>ar voi»

Neia i en lanz- >a<l mell llalai- ncl, KI)llor emellan
neli «let Kallalle» en eller en

Neli on» I>ä> voi e, 8a8»m i en >aä al
mell I>v»8»a tnnuar neli 8»n pa tnnnarna, »K»IIo

man Kalla <!em själlal. ()cl> mellan <lem voi e l!» vilä»
neli tunllini-, ller man Ber »n-

-»al an Bten v!<l »!en neli Klliina v!ll Kllnua.
Della »>' vl»»t <!et i Kela verlllen,

»alle är llet »alle tallien, elter «let
lii' mveket an tiallen neli I>u»en neli »tenarna neie

na »latleu. I>len
an llelta. del» lul »tt llein, raknar man ul, liurn
liiisst «lera» tnnnar 8<» ölve»- i!»»el» vta. Het
belifot i l?inlam! lieter vet »>' 8» nlver
liatvet, atl nn> inan Kun<le 8t»IIa 8 KviKtni-n nlvann»
l,v»>an<l>», 8ku»o »lot, 8:<Ie »ta me«l tunpen pa »!n tnpn
lika 80i» tnnpon al Nnnas
an»» n,)eket bei-- »ti anll,» lanllei-. ?e!<ln!v! i

ä>- 8a «nm 13 KviKtorn, neli
i Amerilla är 8» Bnm 180 utVnnp» nvar-
an<li-n. Nel, om man K»n6e Klllva »lit rä!t »l»i> »a en
»tezfe, 8» lioille öen vai a mer an 7 ve,Bl eller
li-e n,il lan^.

') K«>, n» sallii» vi «tt Kvi-Kwl» V2!'2 24 s.imn.u l!>!t!s 72 !»!'

nnr >44 lu> !n»gt, ?l!inl,!>i-i!!« wps> lir 1,153 s»! olv«i' liiis^llm.
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INeu um m»n Illisvei' ulver 6e beigen, liva6
»er m»n 6» upu» »n6r» 8i«!an? 6ret». Knm-
moi- man «l» tili verlöen» B>ut?

«l» Knmmer man ater tili »n«Ir» »latter neli »n-
-«lra uerZ- uell äalar neli nen baelcar neli mnar neli

ucli 1)»!!, inlill«le88 »tt mau Bta«lnar v!ä
vatlen. 8» nvtlizft neli vaclcert »r Soilien »Ilapaä, alt
äen ena tralilen »r «len »n«lra lill. Oe, «on» lin n»
olilla trallter, deliulv» bvt» me6 I>v»r»n«lla «let,
zom na ett Blälle non «om «alin»» z>» «let
»närä. 8I»ltI»n6et» lnlll m»Bte liämta lian »itt
timmer ucli <r»n »itt ma»!»!
I>»mta Bä<l neli itran »lätterna. Neli «le, «om lin
nti Btnr» >«aBto re»a tili »n«lra lUr alt la
6et, «nm ej lr»mlir!nM3r.

?su nvil» vi liar en »tunll nnpa tnpn neli
ata var c>v»l!Bvar<l. venna Ilnil är «millä utal

Delta l,rn«l ar ualiailt »s BiätlernaB 8«ll. Denna
IcnrA »r llalaä »l rutter. NBB nen
nellanlur v»r» lutler «ilore«ler hollien lillasom en liru-

talla i Bumm»renB 8a vi Icunn» BN,
är alit 61168 verlc neli viBt. Neli lilcväl »e
vi liär en zf»n»l<» liten «lei utal Hnr«len neli en »nn» »>)<>

Ket m!n»Iro 6el at liela «len Bl.»u»äe verlclen. IVlen nm
vi »Kiille lieB<än«!!Ft at B»mma naii nen Illilva ulver

nen »ezia ulver nalven, «Ia »liulle vi
l>a l»r!t nen llring- nela Jarlien.

l»t NBB lcrin- nela rnn»6e bäila !»ar-
nen, utom BiF al Al»<he. NBB nu stiax nel»
Knmma tililialla ! iZ^en!

La
aZ-a i »ina I>an«!«>- »lit, »nm blilvit «pnlnnnet
lnr att llnmma lnrt l>am ulver lanäe»' uel> I>al, lielinlva
till en i-eßa närä tv» ar. Men um vi
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»tt ls» äen viikon i

vuxit «tnra, «clisa omdnrä pa ett »toit Bilepv
n<:n tiera tußen<le nill KrinA Nen nu
vi>n»la vi ater vi«i l>vä!lßnlenß «Icen tili var liila nv<i»!a

'lv äer är vart liem, neil liettä lanllot är
linianli, vart
lanci pä lieia äen vl»!a är 088 «a Kärt ooii 6vrt i
alia var letnalis li»!' «lnt lan<!et vi iotva,
«el, li»r liet lanliet ilunna vi öi». Det lanclet lur8l» vi
l»ä8t. llär nolilie vara ta<ler. När »teli var <ier
var meller liir o«8 »!na visnr. lln»ier
Ic»r oel, iia v! vuxlt nei, ieilt. llär Ka vi liatt

oeii mveicen lieilvmmer uoi, mveilen trili.
Neli liär i öetta »amnia Ian«l, värt lä<lerneßian6, «ilail
6uli lerunna 088 un un»ier «ilu^a.

dell meiian var tut trampar pa Hnrlieu, Bizf
värt Inilvull lritt emut I>immele>iB l>läa taic. Be, 8» vii!
l>uci viBa »88, att vi vuxit ur Btolt,
men ära I>eBtämlia alt Bträiva meä liet I>»Bta »f var va-
le>Be unuat. N«Il l»Btän vi älBlla oeii bo»n<!ra <ien Bk6na
fortien, 8» ar lion ielle v»r BjälB ratta nei, iiem.
Det är llet »r I><>B 6uä allBN!äiltiK i li!mmelei!B i>H«I.

Oin
pa »in Btaffa vili !an<iet 81cnttlanl! är en deriimli

lier BaAnrna att äen tannre
iiar i»«lt. Nan ror in i <inn na en bal ilrän liatvet, B<im

Bk»iher inre. Der tvuiler man vara ien
Bili>n is) riia mell

iiar mennizlia»B i>an<i
Det »tora
lleritran «lreunar vatten, «nm K!a»»iar Bltt Bnr!
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imen' nafvet» brusanäe. Btun6om »l»le8 6er lilcÄßom en
Zillct» m»»ik. Het
me!l»n nel»rne, oen m»»
t!6enß mennisllnr, »nm bntt ul! n» llen liäen, niir
inau ännu ej tursto»! att

vn» z»i»Ä«t» «I»Il» »<»««i»<le.
I uli ligtoroolten »r en «3 Bt»r «l»tt

»t iäe! »tt m»n Kan »e lr»n äe»B en»
iinäa t!!l »len »närä. I Btorll/ro sinne» en lika »toi- Mlt
al iöel äkerliilt. veli llerlttre ett t»!e-
»alt, »lt

8toi1c)ro »Kei' oen »n^
Ila ieke «in like i breää eiler IKn^6.

?»rola m»l>n vi<l 'l'»v»zten»B oen malm
närä liro »3 8torl», »lt l«Ben 8ol«!l»ler
6er Kunnll exereer» nä 8»m»>» Dn »l «ie BtörBt2
moar i t'lnl»n<l neter oen
lanllet. Der vexa
»r br»n »l lNen 8»IIl»n Ber m»n <!er en eme-
«!»n >len mlliken e> »<»n Btor miida Kan tili
»Iler. I Miniänä linn»
<lan ollen, Bc»m 6en Btora öllnen Bl>nl»ra i allilla. I)e>r
är ej »tt vnr». 8»

Mlt »t bri»nn»N<le 82n«l, men A»N8>l» Bällan en
l>uBko eiler ett trii<l. Der «let
Ler llen Bn»lil>a Btr»tBen. mennizlc» Blculle
<ler llunna tiirlia», om ll»>»e<ern», p» livillla man
ri<!er, llunäe 82 v»r«> ut»n »tt lUs8m»Ictll.
IVlen 6er en Ki»!la rinner <ler olir n,»rllen run»!t>

non <ler vex» lrä6, Bom Aitva ut van-
«lraren Bll»^Kf2.

UoB 088 Ber MÄN neller d!i»8l» me«l
vinäen iilVer »lllHr oen Bnn> ller»! lurvanl!!»» tili
B»n<in«6»r. Bli»an nur n>l»n liiir t»I»8 on> H<>r<!r»B, «ler
Btnra eiler I><>>6er un«ler l»l vattnet
ucn B<urta in. n»r liet niinllt B»Bnm
i llalillo ntir»
«zvarn. Ovarnen liill z»» Bi»>3N, oen mjulnzre!! nitl»6y

ut, en>e«!»n «lurron v»n<l emut mnrllen.



120

I vart lanä linna» manZÄ inen 6e tlru nivo-
Kot nuz-a. l!nn»8 nclcs» Nora

at nvIIKa lia n»mn, men llallas
me<t ett namn IVlaanzelllä. Kullar oeli
äalar lar man likr Blca<!a. ?a llullen B<ar olla on
non I «lalen ilnnor olla en bäek. l B»<lana tralcter nnn»B

naokar. I oon l 8»volall3 001, i Ka-
rolon v»Z-en ntta ölver en »3 meä baolcar, 8»
att, när man lar UlVei'Bt pa »Ben, »er man unöoi- Bina
lölter tallarna» toppar 001, IlvrKorna» turn. (len «ler är
8» tätt meö oon «lkläor, alt man tvckor Blcä<l»
bulla v!<l bulla, ralla<lo upp pa »tor» 001-6, 8»m
lluä bar äulcat lur menn^Kan.

Värt lana, värt lana, vart lo8terl»ncl I
bözt, cln 6vr» orä!

lvNs en uiot KiiulenB ranä,
»änll» en äal, sj en Btrancl.

Ner iin var bvzä i norä,
»

Xn vara liiäei-8

Värt I»n6 är lattizt, «ll»I! «2 dli
?ör äen, Bom Fulä be^är.
Nn lriinilinF l»r 088 «toit lu'rbi;
Nen 6ett« lauäet iilzlll» vi.
lor o«« meä ruoar, tjall oon Bllar
I!tt äoell äet är.

Vi lilB>l2 vara Btrömm»rB brn«
Oeb vara bäollarz «oranF,
Den mörllll 6v«tr» BNB,
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V»r »tjernenatt, viiN «ummgrljuz,
»lit, IlVllä l>»I' 8«! U BOM BÄNF

Hiir iir «88 huN, Iliii' iir «88 gnät,
Ililr iir 088 «lit neBiliilllt.
Ilnr i><let Il2Btgr iin viir lott,
Ntt Iznä, ett soB!er>Änä vi lult,
Hvk»l linnB nn iner» viirat

nililuz clvrt oei» Iliirt!

Ool> l»»r oel, Kiir ur äeU» Il>nä,
V»rt
Vi linnn» «triiollÄ ut vär nim6
Oen vi«» Zll>6l vii »ju oeli Btr«nä
l)el» Be, äet Innciet äer,
V»rt lo8l«rl»nä äet iir!

Oen lui-6sB vi »tt dc> i
L>Än<i i 6et oli»,
001 l olof viilt lik en Btjerne6»NB,
Ver ti»r 6er «nell l»nns,
1?iII äelta »rn>» Inna iinäi»
Vär liinztlln Bllulle »ti»!

Nuneberz

ocd äalon.
Det berzet 8»»!e: Be, iir

?rnn miz 8!» BtUrt»r Ncxlen. Btiil i Btnrmen
I mnlnet min nnnnll, »vne» !in,l>>i!>!m,
Oen i min lllvlt» niirmlir ett elln i>Blll>n<! fliin.
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Den v»rlli'« 6l»I«n B«>6ei j»« menzllor» lio»t»cl iir,
l »H liiilllln, uoli roson lilominur slliir.
I »» bstll liimmon, u«l> lukein xn!!,
Oel> llloolcorna ilo 8» lllait > «uunnioliviill.

U» «li6o grönu »Iloton, »oin «tocl <lo>'
8» »lilltuncle, «l°> lii,!' l>oro«tl »lllinz.
llot V! liou»llr!l, vi »e äo»!i iu»jozllili
l)ut VÄlllllil I!pz,s, vi ineril i!>»!l!> l!«l.

Tioxde Msniugen

Dm wattnet.
En dag, när det mycket stormade och sjön gick i wa-

gor, sade fadren: se Guds kraft! Elementerna äro i uppror.
Anders sade: elementer, hwad är det?
Fadren sade: somliga ting pä jorden hänga fastare

tillsamman med sinä delar, och andra hänga lösare till-
samman. Ett stycke träd eller en sten kan jag taga i han-
den och halla dem fast, och sädana kallas fafta ämnen.
Men watten kan jag ej taga uti och halla det sast, och
sädana wätskor eller wata ämnen kallas flytande. Sä-
dana kan jag likwäl taga uti en stäl eller ett ämbare,
emedan de ändock hallas ihop. Men det kan jag ej göra
med ängan ifrän en kokande gryta eller oset frän en kakel-
ugn eller luften, som bläser. Sädana ämnen kallas luft-
formiga.

I de fordna tider kände man ej naturens ämnen sä
noga som nu. Derföre brukade man tala om fyia grund-
ämnen, ur hwilka man trodde, att allting uppkommit.
Vch dessa grundämnen kallades elementer. De fyra ele-
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menterna äro: 1) jorden, som bestär af fasta ämnen; 2)
wattnet, som wanligen är ett fiytande ämne; 3) luften,
som är ett luftformigt ämne, och 4) elden, som icke är
nägot ämne alls, utan blott en förstöring af andra ämnen.

Nu gä wi till sjön. Lät osi närmare se uppä wattnet.
lag kastar i sjön ett trädstycke. Hwarföre fiyter träd-
stycket? Emedan det är lättare än wattnet. lag kastar i
sjön en sten. Hwarföre sjunker sienen? För det att han
är tyngre än wattnet. Der simmar en fägel; der ror en
gosse i bäten. Hwarföre strida de framat pä wattnets
yta? Emedan de stjuta en del watten undan, fägeln med
fötterna och gossen med ärarna. Det wattnet gör mot-
ständ och stuffar dem framat. Der malar en wattenqwarn.
Hwad sätter desi hjul i rörelse? Wattnet stuffar beständigt
pä hjulen. Sä tungt och sä starkt är wattnet. Ia det
är wäl ännu starkare, sa att det l'an bryta sönder stora
stepp och föra med sig stora klippov och isstycken, när det
kömmit i häftig rörelse.

I gär, när det regnade, war gärden wät, och stora
puttar hade samlats pä landswägen. Men i dag är soi-
sten, och garden och wägen äro äter torra. Hwaraf kommer
det? Har dä allt regnwatten runnit bort? lag ställde i
gär en stäl med watten att wärmas pä spisen. I dag,
när jag Wille twätta mig i detsamma wattnet, war stälen
tom. Hwaraf kom det? Omöjligt har wattnet kunnat
rinna bort genom stälen. Nej, det har afdun stat och
stigit i luften som en osynlig änga. Sä gick det pä gär-
den, och sä gick det med stälen. lag wet, att mycket
watten finnes som änga i luften, isynnerhet när det är
warmt. Dessa ängor afkylas och samla sig sedän till
moln. När luften derpä äter blir kallare, tatnar ängan
till smä wattendroppar och nedfaller som regn. Och efter
natten är swalare än dagen om sommaren, tätna watten-
ängorna i den afkylda luften och fälla sig i helt smä drop,
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par af dagg pä gräset och andra föremäl ute. Ibland,
när luften astyles öfwer fuktiga ställen och watten, sä
tätna ängorna till en dimm a. I gär gick jag i dimma,
och da tänkte jag wid mig sjelf: se, nu gär jag i ett moln
wid sjelfwa jordytan. Och det watten, som nedfaller ur
luften, uppsupes till en del af werter och djur; men det
mesta dunstar ater bort och blir regn. x Och werter och
djur och floder och sjöar och haf utdunsta äter watten.
Sä uppstar pä jorden ett beständigt kretslopp af watten,
och aldrig har man sett, att wattnet derföre minskas, fastän
det pä somliga ställen kan minstas as andra orsaker.

Ibland händer om sommaren, när molnen regna, att
luften under dem är mycket kall. Dä frysa regndropparna
under fallet, och nedfalla som hagel. Men om de frysa
i molnen, falla de ned som snö. Och om wintern fryser
wattenytan pä alla sjöar och floder här i norden till is,
men det undre wattnet fryser ej, emedan det watten, som
är tyngst och sjunker till bottnen, alltid är litct warmare.
Men när wi i wintras Me pä isen, sade far: här mäste
wi akta osi, här gär ström, och isen är swag. Ty watten,
som rinner hastigare i forsar och strömdrag, fryser ej sä
lätt, och det salta wattnet i hafwen blir ej sä snart till is.
I de warmare länderna söderut är sillan eller aldrig sä
stark köld, att wattnet fryser. Och mennistor, som komma
derifrän hit upp till norden, kunna ej nog förundra sig,
när de här se all mark likasom öfwerfockrad med snö och
när de se, huru man här bade gär och äker öfwer fjöarna
wintertid, likasom pä ett stätt hwitt golf.

Har du sett, i huru wackra stjernor snöstingorna fästa
sig uppä fönsterrutan? Dessi smä snöstjernor, hwilka du
ser här wid sidan af boken, äro kristaller. De bildas,
när watten fryser, pä simma sitt som koksalt och andra
ämnen afsttta sig pä bottnen af kärlet. Dä siger man,
att ett ämne öfwergär ifrän fiytande form till fast form.
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Wattnet har den besynnerliga egcnskapen att kunna finnas
i alla former. När snön eller isen smälter, gar wattnet
ätcr ftän fast till flytande form. När ater det flytande
wattnet dunstar bort uti änga, öfwergär det till luft-form.
Sädant beror uppä ett ämnes wärme eller köld.

Wid berqets siuttning ej längt frän wär stuga sinnes
en kalla med klart färglöst watten, som mor kallar härdt,
emedan det ej är sä löst som regn- eller siodwatten att
twätta uti med twäl. Den kallan är ingen mineral-
källa, som smakar af jern eller andra upplösta ämnen.
Ej Heller är hon en warm kalla af det slag, som i an-
dra länder rinner med warmt watten. Ej Heller är hon
en springkälla, som sprutar sitt watten i en sträle ur
jorden. Hon är bättre än wär brunn, som far har
gräft pä ett sialle, der käll-ädror löpa i mm ken under
wär gärd. Det är märkwärdigt att se wär källas watten.

Först silar hon ut sig i en smal rännil, som fiyter ned
till karret. Der samla sig fiera sädana rännilar till en
bäck, som gär i bugter genom skogen, allt eftersom mar-
ken sluttar. När jag gätt en stund bredwid bäcken, märkte
jag, att han beständigt blef större, derigenom att fiera an-
dra bäckar förcnade sitt watten med Hans. Till sist blef
han en liten ä, som rann in i en sjö och sedän äter ut
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derifrän wid andra ändan af sjön, Dä haoe an fätt meni

watten och wmit till en elf, som äfwen kallades ström,
emedan Hans walten war stridt. När dä allt stcra bäc-
kar och äar flöto in uti elfwen, blef han stor och bred och
kallades en flod. Och hela det land, deriftän fioden och
desi tillflöden hade sitt watten, kallades hanö flod-omrade.
Der marken i flodbädden siuttade starkare nedät, sam-
lades stenar, wattnet rann stridare, och der blef en fors.
Och pä ett ställe störtade sig fioden stummig och brusande
utför en brant bergwägg, och der blef ett wattenfall,
Slutligen blef fioden sä stor, att steppen seglade i Hans
strömfära. Och wid Hans stränder byggde mennistorna
qwarnar och sägwerk och fabriker och stora städer. Men
till sist utgöt fioden sitt watten genom fiera mynningar
i det ofantliga hafwet.

Dä bad jag min gode wän sjömannen att fä fara
med pä Hans skepp. Han tog mig ombord, och wi seg-
lade sä längt ut, att wi snart cj mera sägo nägot land,

utan endast himmclen öswer osi och hafwets watten runot-
omkring steppet. Nu först säg jag, huru stor Guds all-
makt war i elementerna, och jag darrade af ftuktan, att
wi, swaga mennistor, stulle förgäs. Men likasä tydeligt
säg jag, huru Gud äfwen här stapat mennistan till hela
naturens herre. Snabbt och stickligt ilade steppet ftamät
mellan dyningarna efter en storm, som förut häft haf-
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wet i höga wägor. lag fattade mod och sag mig om-
kring. Da sag jag, att hafwets färg werlade, allt eftersom
himlen war blä eller mulen; men ofta stiftade den i grönt.
Hafswattnet war mycket salt, och jag begrep nu, hwar-
före fioders och källors watten kallas sött, emedan det ej
har silta.

Här, sade sjömannen, fiyter waltnet beständigt ät samma
Hall, om än winden bläser emot, och det kallas en hafs-
ström. Nu skola wi akta ofi, att wi cj komma i hafs-
hwirfweln. Der gär strömmen i ringar, likasom när
man siäv watten i en tmtt, och brar steppet med sig, till-
detz att det sjunker midtuti hwirfwcln, Men när wi
komma till de stora werldshafwen, som kallas oceaner,
fä wi se nägot märkwärdigt. Bäst som steppet seglar i
det djupa wattnet wid stranden, sa drar sig wattnet till-
baka, sä att torra sanden synes under steppets botten.
Sädant kallar man ebb. Ock när man da torrstodd
plockar snäckor pä hafsbottnen, far man noga passa pä
tiden. Ty efter ser timmar kommer wattnet tillbaka, sä
att der man nysi förut tunde gä, der segla nu äter stora
stepp. Och sädant kallar man flod. Men ebb och fiod
komma af flcra orsaker, som wi ha swärt att förstä, me-
dan wi aro smä, Hwem stulle tro, att mänen, som är
sä längt borta, drar wattnet högre pä wissa tider? Lät-
tare kan du begripa, att oceanernas watten kommer i rö-
relse, när hela den stora jorden wänder sig omkring, lika-
som wattnet röres i stälen, när jag hastigt wänder den.
Och pä samma sitt upplomma ebb och fiod utaf hafwets
swallning fram och tillbaka.

Engäng, när wi seglade, stötte steppet pä grund och
kom ej ater löst, förrän wi kastat en del af detz last i sjön.
Det war lycka, sade sjömannen, att wi stötte pä en sand-
bank, ty hade wi stött mot en klippa eller ett ref af
hwassa stenar, sä hade wi säkert förlist. Ty du bör weta,
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att hafwets botten är likasä ojemn som landets yta. Under
wattnet finnas backar och berg och dalar, sä att wattnet

har mycket olika djup. la, der finnas likasom stogar af
koraller och höga wattenwerter, der sistarna gerna bo.
Men i de stora hafwen, som äro mycket djupare än det
högsta kyrktorn är högt, der är det beständigt mörker och
tystnad i djupet. Ty wattnet är ej alldeles sa genom-
stinligt som luften och destutom tyngre, sä att det mäste
trycka med en försträcklig tyngd pa de stora djupen. Och
mermiskor, som kunna konsten att dyka, ha nedstigit gansta
djupt uti hafwen. Men till stut har blodet frustat ur
deras näsa och mun gcnom wattnets tryckning. Och in-
gen har ännu kömmit lefwande ned till de största djupen,
och ingen tanner allt, som der finnes pa hafwens botten.
Wi weta blott det, att werter och djur dernere mäste wara
sä inrättade, att de kunna bära wattnets ofantliga tryck-
ning pä alla sidor.

3iär wi seglat en tid, sägo wi hafs-stranden eller
kusten af ett främmande land. Här fa wi akta ost för
bränningarna, sade sjömannen; ty här bryta sig wä-
gorna i stum emot stenarna. Det är lycka, att wi ej
mött nägra isberg, som drifwa ned fran de kallaste haf-
wen. Dä hade wi lätt kunnat kantra mot dem. i!ät osi
nu gä i land. Detta landet är intet fast-land, som hän-
ger tillsamman med andra stora länder. Wi ha nu köm-
mit till en ö, ty den är pä alla sidor knngfiuten af wat-
ten. Och en liten ö kallas holme; men när manga öar
eller holmar ligga närä hwarandra, kallar man alla till-
samman en skärgärd. Och om här wore watten pä tre
sidor, men fjerde sidan hängde ihop med andra länder, sä
wore det landet en half-ö. Och det smala stället, som
hänger ihop med de andra, stulle dä kallas en land-tunga
eller ett näs. Här stjuter en smal spets af landet ut i
sjön, och den kallas en udde. Pä andra sidan stjuter en
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fmal bit af hafwet in uti landet, och det wattnet kallas
en wik; men wore nuken större och bredare, stulle han
kallas en bugt. Denna lilla del af den slora sjön kallas
«n fjärd. Och nu segla wi genom ett smalt watten mel-
lan twä länder frän den ena fjärden till den andra. Det
smala wattnet kallas ett sund; men wore det större och
bredare, stulle det kallas en kanal. Och sädana mindre
haf, som äro förenade med det stora hafwet genom smala
sund, kallas innanhaf.

Nu mindes jag, att wi uti wärt land hade mänga
insjöar, och bad derföre att fä segla till en insjck. Da
skrattade sjömannen och sade: insjö kallas en sadan, sjö,
som har land omkring sig pä alla sidor, sä att ingen tan
segla dit ifran hafwet. Och är den insjön helt liten och
grund, sä kallas han ett träsk. Men när mennistorna
gerna wilja konuna sjöwägen frän insjön till hafwet, gräf-
wa de en farled, sä att bätar och farlyg kunna segla der-
emellan, och en sädan farled kallas äfwen kanal. Nu
rinner alltid wattnet frän ett högre sialle till ett lägre.
Och efter de siesta insjöar äro högre belägna än hafwet,
sa stulle allt insjöns watten rinna bo,rt genom kanalen,
om man ej hittat uppä att göra i kanalen smä kamrar
eller fördämningar, som kallas slussar, der fartygen lyf-
tas eller sänkas af wattnet, sä att kanalen bestär likasom
af trappsteg, der det mesta wattnet stär stilla.

Nu fara wi äter hem till wärt land, sade sjömannen.
Men pä det att du mä komma ihäg hwad du sett, sä ger
jag dig här en karta, der du ser hela jordens yta afteck-
nad med bäde länder och haf. Der fär du se, huru der
är mycket mera watten än land uppä jorden, sä att de
stora hafwen betäcka en dubbelt större yta än länderna.
Der fär du äfwen lära dig werldsdelarna och hela den
nyttiga lunskap, som kallas geografi eller bestrifning öf-
wer jorden. Och en karta will jag gifwa dig, der landet

>»
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är maladt med färger och anses för det wigtigaste; detta
är en landkarta. Men sjömän ha andra kartor, der haf
och sjöar äro noga afritade med alla klippor och grund,
och sädana kallas sjökort.

Jaa. sade: huru stor är dm wishet, Herre Gud, att
du breder ut hafwen säsom ett täckelse öfwer jordens af-
grunder och gör dem till en wäg för menniskors barn!
Du läter regnet uppfrista den törstiga marken; du läter
källor och ftoder löpa säsom lifsädror öfwer ländernas
yta, sä att mennistor och djur och weiter hafwa sin nä-
ring deraf. Den minsta daggdroppe afspeglar din herrlig-
het; din ande gär öfwer de mörka djupen. Och när seg-
laren lägger sig till hwila pä sin bräckliga planka midti
oceanernas wägor, säger han till sig sjelf: se, wär Herre
Christus har engäng wandrat öfwer det stormiga hafwet,
och wägorna lade sig stilla ned för Hans fötter. Sä wet
jaa., att ännu i dag Guds allmakts hand räder öfwer ele-
menterna. Och dem Gud beskyddar, dem stada hwarken eld
eller watten eller nägon farlighet. De hafwa frid och
en glad förtröstan. Ty Gud är deras starkhet, och haft
wets wägor, som bryta klippor och murar, lägga sig spaka
som lamm inför Hans herrlighets fot.

Vn» wattnets f«,«delsee.
Den heliga strift berättar i första Mosebok om en

stor wattufiod, som fördränkte alla mennistor, utom Noach
och Hans slägt, för deras synders stull. Derefter lofwade
Gud Noach med regnbägens tecken, att ingen sä stor
öfwerswämning mera stulle förhärja jorden. Sädant
har ej Heller stett sedermera. Men wäl händer ännu stun-
dom, att wattnet gör siora förödelser. När de stora fio-
derna swälla af regn, eller när deras mynningar tillstop-
pas af is, swämma de öfwer sinä bräddar och utbreda
sitt watten öfwer fälten. Da mäste mennistor och djur
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rädda sig bäst de tunna, somliga i bätar, somliga pä tä-
ten, somliga pä beigen. Stogar och ätrar förstöras, qwar-
nar och lador bortföras. Man ror pä gator och lands-
wägar; fistarna simma i mennistors boningar. Da blii
der ofta stor nöd uti landet. Men den stora Nilfioden i
Afrika gör fällen fruttbara. Hwarje är öfwerswämmar
han landet, och när han sedän drar sig tillbata, qwarlem-
nar han en tjock gyttja, hwari otroligt mycken säd werer.

lag tanner ett besynnerligt land, som lallas Neder-
länderna, emedan det ligger sä lagt. Der har hafwet for-
dom gätt öfwer landet, men sedän har hafssanden bildat
bantar wid tusterna, likasom murar mot wägorna. Det
fiitiga folket har byggt stora dammar af träd, sten och
lera mot hafwet. Och det watten, som hafwet qwarlem-
nat innanför dammarna, har man pumpat ut tillbaka i
sjön. Sä har man wunnit stora stycken land ifrän haf-
wet. Men stundom, när det är start storm och hög sjö,
händer ännu, att hafwet bryter igenom dammarna och lika-
som winner igen sitt förra omräde. Dä ste i dessa tratter
stora olyckor, sä att man har selt mänga städer och byar
med alla deras inwänare uppsiutas af wägoma. la, der
nu steppen segla pä sjön, ser man ibland nägonting upp-
sticka ur wattnct, och när man ser nogare, är det tyrt-
tornet i en by, som för läng tid sedän förgätts. Ofta
fär man höra, huru stepp och bätar förlisa pä sjön, och
hwarje är förgäs pä detta sätt mänga mennistor. Andra
falla in pä swag is eller druntna wid simning; ty men-
nistor dö under wattnet derigenom, att de ej tunna andas.

ZWattnetS läkedom.
Men sä har ock Gnd gifwit wattnet en stor, upp-

fristande, renande och lätande traft. Utan det tunna in-
gen wert och intet djur och ingen mennista lefwa; män-
gen sjutling fär sin helsa igen af watten. Mänga sjuta

resa hundrade mil för att dada i de södra ländernas warma
tällor. Mängen blir frist af att dricta brunn; andra
fä sin helsa tillbata genom att dada i tallt watlen ester
wiesa reglor, som lätaren förestrifwer. I wärt land sin-
uas ocksä fiera helsobrunnar, men inga warma. I Abo
har man en anstalt för tall-watten-tur. Och badar du
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i sjön eller annars i kallt watten, sä war ej rädd för
wattnet, om du är warm. I wattnet förkyler man sig
ej, utan snarare i den talla luften. Kläd dä hastigt af
dig och pä dig. Spring ej Heller, ja att du blir andtru-
ten, innan du badar, och bada ej sedän du ätit.
Sädant är stadligt.

Q« wärt lands watten.

I wärt land finnas fiera stora floder, säsom Kemi,
Uleä, Kumo och Wuoksi; men i andra länder finnas
ännu mycket större floder, ja sädana, som i deras myn-
ningar likna ett haf. Wära floder ha mänga forsar, i
hwilka det är stor konst att styra en bät mellan stenarna.
Här i landet rinna mänga äar och bäckar. Twä stora
wattenfall, Imatra och Kyröfall, äro Finlands prydna-
der. Der hör ingen den andra tala wid stranden, ty sä
starkt är dänet. Der kan ingen bät fara utan att förgäs.
Stundom ser man en grof stock komma flytande utför
fallet, och innan han kömmit ned, är han krossad i smä
spillror mot stenarna. Men det största wattenfall pä jor-
den sinnes i Amerika och heter Vtiagara. Der är ett gruf-
weligt dän, som höres mänga mil. Och när solen stiner
uppa den imma, som beständigt stänker upp utur fallet,
fär man der se den wackraste regnbäge.

Twä haf brusa mot Finlands kuster, nemligen Bott-
nista witen och Finsta wiken. Bäda äro de stora wikar
af ett innan-haf, Östersjön, som äter är en wik af ocea-
nen. I wärt land finnas mer än tuscn insjöar och träsk,
somliga stora, somliga smä. Alltsä har Gud wälsignat
detta stöna landet mer än de flesta andra länder pä jor-
den med en stor rikedom pä watten. Wid wära kuster
äro mänga stärgärdar af öar, holmar och klippor, stun-
dom ljufiiga och farliga. la, hela landstap och
socknar, säsom Äland, äro kringflutna af hafwet. Men
det är förunderligt, att wära kuster beständigt tillwera.
Beständigt widga de sig utät, derigenom att wattnet dra-
ger sig tillbaka, sä att man nu kan gä torrskodd, der man
för hundrade är sedän drog not och rodde med bät. Det
fommer deraf, att landet höjer sig genom en underjordisk
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kraft. I samma mä» drager sig wattnet undan frän strän-
derna, och sä blir det stora Finland beständigt större.

Will du se en kanal, sä res till Saima, som är wär
största iilsjö. Der har kejsaren lätit med stor tostnad af
wärt lands penningar gräfwa en kanal, som är närä fem
mil lang och har 28 slussar. I elfwa är ha fiera hun-
drade man arbetat derpä. De ha sprängt en ränna ige-
nom stora berg och gräft igenom badc kärr och sandäsar.
De ha murat starka wäggar af sten och byggt de stönaste
dammar och kamrar för siussarna. Mcn sä är det ocksä
ett arbete, hwaraf wärt land har nytta i ewärdclig tid.
Ty förr mäste alla sorters waror föias landwägen med
siädar och kärror frän Saimas stränder till hafwet. Det
tog läng tid och roar mycket beswärligt. Men nu fär man
allting mycket fortare och lättare och billigaie pä stutor,som fara uppföre och nedföre längs Saima kanal.

Kallan.
<?e«»m </a/e»L H/i//» /iis«/<

/.i/e« M//« /i/L/ Flg» b?>i//e?'.
/lennes böi/a /?»//e7',

Mitts /tt?«ie?l /«»>» m'ss>

mi/i e» bl/ci ma b/l/l>a,
/,«F»a «la/' <i»A/
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Kallan om vären.

0,/l <///< />'»,/,//,„.

f)e/« /«!»«/« <//„ v<!</,
F<i jV«</«<> </ue/t /»//«

<?<>/« ii'// ck'« K»//«,5

IVul-vlmczei-,
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M<t /«/ «> e« IVII,
>»»»« > »>eH e» ilVi
/ <«^

//»« /"s/V"' »e/'

i/o» «i///,n <?/ »»«?',

0«H «u/«» «»/»<

/l"a« ,5/)kg/a .?lF </«/>.

!MKN<l«>v

Ualvet i naNeil.
Lnrnkl. O, /»<?> m«ni«?'/ /«,««»

v«M</i MIZ i «atten,
va//e»/

t)t,H ck<!« ckl/t!» <?'«</«?'
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/<>«?« ue/i /u> ci/c/ «' öl'« <//>,/!

»iiii »cl/vi, ue/l ?n/c/ //«ncien/
Ke» ii/i «i/ancien/

Nanwt, /I/ccnt/ncl, o/n /ai/o?'
F«, en /«'»imei «> cie?>.
//«,' c/en /clmnon ?/loi »«'</ ö,'ec/e,'/
//«?' c/en /i/mme/n ä> >«/</ /

?><Len /)//n/«.

i,'«<//a/' li/n^a.
Btend2«K

llceanvll.

«i ,/e« b/H oe«a«/
/)«?' /ii/' tili «<?,//« «ii !)«?>/</<!«

/«a/tiet i lxlg'o»' ssä?>.

M?« »«> «ien l,l»Fa<i« «t»?,»e» «iött
Oen «o/ve/' i />!</>
/)<i </« e» /ette «i«»l7'a «uii

Oe« «l)l/« />>H« /«/««/« ,«i?'«Ä.

OeH en

//H»g>t «/!>«/' <iei «lVia ««/.
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IllB^ön.
Hsom ilii ?«IF, </« /«Via,

«> «il/ia,
H/a «om

/ »ll» ?/t« «lllien^
H/l»>/!«?' «/?«<//« ««F,
<?e/« «ie» F?>ö»<l «ie»«

«e?' »«««/.

/»«» /««/»a «/?><«»«/

ö«/e/«/ </«» en/iiel ««/<i<i«i,
t)e/i be«i <?««i beH/tl/ei<i«l

/o«ie?'/<l«<i/

Elfie Läeningen

lli» Illtton.

me<l en mn< l>l»«<<n. I,»n
Knm <!ll <l<'!> »wsil Vlu!<',»>v<!!'!><>!, Vl<> !>V!>.

!>»n ne» «»jf »pp» sem Bnur-

l»<le n>«6 <i>il ! ul^vlillset.
Nv»<! »es 6» p»? 8»<<o liueta, Bo>n ! Ilum

»w«l B>n l»r p» I»n6Bvässen. 8»6e:
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t<irBl>lcer »tt 8e lulten. lliir m»n Kuun» «e ett »mue,
Bom l>ar 8a Btur llralt, alt «let Ivltar min «lrake mot Bllvn
nell rur c>v»rnenB »nm »ter 6e
«jva>NBtenarna?

8a«!e: l«/iten K»n Be, eme«lan lian »r
llär »r «n llazila. Ilon Ber

tom ut, oeli «lu BäZ-er: «let är i lienne. Hlen
lur8i»ll »tt 6oup» lienne ! vatten me«l MI ne«!»t,
8» Ilnmmer an«la intet vatten »ti tienne. Det är
»nm t»r emut, nen «let är lulten. Men li»Blcan me«l

Bne«!t uti vattnet, 8» ruB»r tullen ut meä ett
porianäe, när vattnet rinner in. Ln6aBt när lulten är
uunlvilll al <l»NBter oeli Kan 6u 8e nonom,
tv «1ä är lian niliar neli 8»8l»n> vi 6 8olri»lc, när
«let är varmt on, B«mmaren. lUen nm m»n Ber

nnm en 8tlä«Ila »f lllar lult, 8» Ber lian dia ut.
verat Kammer nimmelenB dläa von när Bolen B<ar

ooli »lliner lultens 6unBter, 8» la vi olt» «e
«le Blli)naBte i oon altonro<lna«len.

Nn »nn»n AanA, nar 8«len 8ll!ner lliart !n
lönßlret, lh vi 8e Bmä ilammlcnrn Bvälva i lulten ooli

rura verat märkä vi, alt lulten är ett
mxelcet, lätt ämne, Bom m!nß<a Kan B»tta ! rö-
relße. Bittor äu vi«l ett Mlest li»Nßter, 8a llänner «lu tvä-

ett utal «len Kallare lulten, som inßt!um-
m»r utilran. Nl»Ber uu p» i Bvißoln, 8a lar en
Inltßtr«im lramat ilrän 6in mun. Llaser «lu i ett AiÄßr«ir
ool» en art i rKret, 8» lar arten ett «tveke
lram, en>e<lan lnltßtri»mmen i röret
«tarlcare
BmeH»n. v» pre88»8 lulten i
ut 8«m en b>2Bt ulver Kolon i »88jan. Btun«lom llänner
man
n» är 6et ocn p» 8/un är Nlvn 8» llän-
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ller, alt lulten n» «tälle villaa» ut »I välinen nel»
n» »»<!>» lultm»Bßnr, 8» ntt <le Knmma i ri»relße

!i!l»8nm en B<rum. Da uppllommer äer «n vin»l eller en
blu«<. Oen »f «len orliallen ulir alXiil I>lä»t v!<l Btnra
elll«v»<!l,>. Zläzten Kan iill»8 »l ller» »»«»ller. oen <lä
l»Iir lleral en B>nrm. Den Btormen lcan ännu
blilva »a lor8llräelle1!sst nälliZ', »tt lian »nprveker <le
8lör«!a trää, neilnlar nel» nu» neli «tora «lienn
i 6e uppröräa Dn Ba<lan Btnrm II»!!»» orkan.
l)en il)I»n<l orllanen l 82

att lian vatten ur till
ett main, 8»m nan trillat !nnu. Ba«lant llal>2B ett Bllv-

oen rveller me<l
t!II6e88 att molnet brlßter oen vattnet Btörtar neä ! ett
Blcvlall.

ller
mennizllorz Kralt Bkulle llnapnaßt lörßlä att röra

äet ur lläelcen. Nva<l är 8«m «'rilver Mennet lramat?
llet är lulten, 8«m lvller utl»re«l«la Ln »n-
--nan 8e vi, nuru lulten bar molnet oen röken oen

oeli «lun. lleral veta v!, att lullen I>ar en viBB ti» tn et
oen en v!88 tvnAn'. Vi »ro »5 vana viä lnlten, att vi
»I>B ielce llänna, noru nan trvcller 088. Nen nvarlöre r!n>
ner ej olet ut tanpnalet, nm FaA
«nrunäet va tunnan? ?ör att lulten trveker emot viä
tapunalet. Oeli 8«8'el lulten ur en eller
ett Koppnorn, 8a l»«tna äe l»8t pa min nanä. Nvarlöre
»let? Nmeöan lulten trvelcer 6em utilr»», men mera
inilran. llek BticKer jaZ» ett rör, Bom ilr uppet i
anllarna, ne<l uli vatte», 8» »tar vattnet inuli ruret pre-
e!» lika
lulten lran ölr» än«l»>», 8» vattnet nnp uti ruret
oen »nä» !n l min mun. Nvarlöre äet? kur B»mma nr-
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N»kß Bllull, emoaan lulten tlvellel p» vattnet utanlu, !,»-

let oel» «llitvel <let unn, »e,!»» lulten ej meia tlveller
p» vattnet inuti luiet. Ltt B»<lant liil llal!a8 liälvelt.
del, at' «am»,» orsali lal vattnet att upp i en
pump. tv när numnßtnelcen trveließ neilat, 8» nl«88al
nau lulten i pumplölet ut ett nai, B«n> 8<l»x
»ter tillslute» ineä en Illall, oel, ua tlvelcer 6en vttle
lulten upp vattnet nti »let lult-tnma uumnlulet.

Vili 6u 8e

«nm v!«ar vi«l «iäan
al bolcen. ett »niuaie eller en
B>iäl. Hall vatten ueli. Be<l»n
ett liil, oeli lial <lu dättle,
8a Btraet ut»t' en viplull.
ena än<lan at lulet i vattnet nel» I»t
»näla »n<lan neuat utanlöl 1l»l-
-let, men »a, atl I>»n litet

»n vattnet. »eclan ut
lulten ur riiletg neäla ancla. I)a uuljar vattnet linna ut
pennin lölet ocn loltlal att linn», Benan uu Blulat att

linmmel äet? N»l maste vattnet liirst linna unnat,
emeclan löletB äl an vattnet. veli
Ber man ann»lB ett vatten linna upoat. IVlen nu
<let 8», emeäan uen vttle lulten tlvellel vattnet in' i äet
lult-toma liiret, Bom iclle äl annat an en Krulct liälvelt.

Nlen -nm ful8l)Ic«l vattnet i ett liil,
»nm »l t. ex. <8 alnal n6sst iilvel valtenvtan, 8a Ic»n

i lölet. NvalWre «let? Vmenan Inllenß ei
liilmar uppulilv» vattnet Neli «lelat 8e vi,
att lulten tlvelcel 088 p» alla Bläol lemnt 8a mveket,
»om om vi naäe vatten Olvel 088 tili <7 »Inar»
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Net »r en
lie!eß Bnn<ieillrnßß» NBB, nm e> lutten inuti NBB tivellto
lill» mvellet ut»t. <)m m»n Iluniie pumu» «len inru luf-
ten ut ur ett I>UB, 8» Biluile äen vttre lulten Krnsz» »II»

«nixier.
Det »r »v»rt »tt ett lulltumt rum; men Iillv»l

I>»r m»n nputunnit ett inBtrum«nt, I»v»rn!e<l m»u li»n
utnumn» lulten ur en Hl»n l»r <l» Be, nuru
en sj»li«r, Bnm neliziiiunes i lultuumuen, t»l!er liii»

tili bullnen «nm en »te». Iv äer linne» ej lut»
ten» MNt8l»N«I, BUM ÄNNHrs »lit rnrelBe.
Vnre ielce <!et mntBt»n<l«t, 8» «lculie »Hut» min >l»I»
nen Il»8<» mln unll ä»l»ue!t »n j»<f n» Ic»n Z-iir».

tulten Nvter ! Btrnn»n»r IcrinZ- lie!» .jnrcien
«el» B<r»e!ler umlirinK- ivr» mli nlv»nli»r v»r»
nuivullen. Ilel» <!enn» m»n>f<! »f lull !l»1!» vi hollien»
lultiliet». IVI»n n»r I>i<<»t uni»» »tt tvll» en Blnr bnil
»s snien eller »nn»t tunnt neli t»tt meä
eiier !„!><»>> »mnen Bnm »ro I»t>»re »n lul-
ten. s>»r »>»!> Be>l»n lilKiinut unilen, 8» »tt

»ern» e> Bi!nu» nt, 8» sizf bnlien
i lutten, neli <!» I>»r m»n ouixlit unller
boiien en liten b»t, uer en eiier Ner»

Il»nnl»t «itt». Uulien ellor
l>»r li» Ivl't»t 6e88» »ljerl-

v» lillut »np, >» »n
«Ie
Ueli 8» n» 6e Belt B>»<ler ne!» l»v»r
I»«lft uniler Bin» tutter, '»»Niilien »tt »le

u»B>»pi,t ur »»»Innxen nen 6eriFe»nm »ler

Kil »!!! Nen ner upp "li iuiten n»r v»rit

') «n!, !.!»-!», s,!»< NlwnU »!, i>u en !lM!!,a vnlle» vi,ll«,'
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Bv»>-t »tt an<!aB, oniräan luston l»I!r lunnare,
man Ilomwor. Dorat lliinäer oollsa, att man va

liossa !»e>ss lar 80 moinen unäor »in» lotto,', lv
tien tunna lotto» äorunoe ll»n biira moinen 8» liösst.

neä »ti nalven li»»' vattnet p>eBB»t ävllarne Bta!lcare
ntitran, iin luston i äer»B llionu l>»r ssjort mntB<an<! inilVan,
ooli äa I>ar bloä B<rumm»t »t tran ävl>»>noB »»«a. IVlirt-
nm liar äet ss»tt meä äem, Bom lllilvit u» nivellet I>oz?a
borss. Der nar lulten inut! äera» Ilrnnu <r/ellt Btallia>e
ut»t, iin «ien tunna luston trvellt in»t. Neli 8u l>;>
äo värit i «tur t»r» »tt furbluä»
Nlen i iir lulten i B»mma m»n tiitaro ocn
»v«r att anä»B, 8» »tl n>»n Bor, nuru Nuä dereäl äen
»lläeleg tur vi»! jnräonB vt».

tulten ssonomtriinsser niistän »n» tinneB i
i v»ttnet, i tr»ä»rn» »t uin» lllaäer ocn inuti

äin llronn. litan lult !l»n intet »nä»B, vext
lelv» ocn elä brinn».
gum Bli»npteB in i äet tom» rummet »l lnltnumnen. 8n»rl
blel non urnliss ooli lur8i»lclo »lt lcnmm» ut. >iir lion
ej B>3nv nt, non är»ss» »lit ollor
»nä»n. Blut llon p» Biss, lör<iv»läoB oell

Ln Neil en Btnr Ilotlbit i l>»l-
-8en. Der»!" äuZ- lian, emoaan I>an H lcunäe »nä»B
mora lust. Viä ett !»B<'örn<»r mvellet tolll ! on
I»ss Btuss». lill Blut blel lutten ! rummot 8a s>va!miss,
att man Ilnapnt llimäe anä»B, oen p» noräot
«runno mvellet olclara. vr»ss »op Baäo iclooil»-
ren, 8» l»!ir n»r on bättro vot »r NB»nät
»tt leice la f>-iBk !»t't »ti »ummet. 'l')' «len
luN, 8«m vi »nääs ut, innolialloi' ett luttloimilft iimne,
8»m !l»Ii38 Kolsvra; äet iir sol° elä oeli anäe-
äs»Fl.
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trmllle »tt lulten v»r ett enlielt iimne;
mon ! 8t»<!«n 8»«- 1»l? »potnellmen Bun«ler<!el<» lnlten i

lläil. Neral lieli l>»n lv» B!nBemellnn »!!!<!» enlll»
»mnen. llet en» IlÄll»<le8 8/re, eme<l»n det sinne» i
Bvrnrn», neli »let »r Bvret, »nm nnlleilialle!' »lit lil neli

alt eläen drlnner. Nen c»m B)>et voie enB»mt l
lutten, »liulle 6en n>inBla «»tl» i ur»n<l.
llerlure nl»r l»»»! l>l»n<1»t i lulten ett »nn»t »mne, «nm
neter eme<l»n llet enB»n>t t'i»r B>'ss 1l»n 8l»ell»
el<! neli
en »nn»n I»st »rt, BNM tur v»ttnelB «llull 1l»II»8 v»te.
lle88» tre lnlt »rtor:
tv» 1»8t» »mnen» llwel oel> Koi »> u lie »l!m»nn»Bte i n»-
turenB rilcen. Vextern» ärn tui' llet 8»l»m»n8»tt»
»t Ilni, nen v»te. INen llrnpn»r innel>»ll»
»nnu lle88!ltum »zv»lve.

V>» IF««I«t.
Nn ll»ss f»!' Bin l»l>88» oel> »tt nse!-'

p»l i l>it m!A uell8» en bö88» oen Krnt,
8»lle

B»<le l»r; lelle »nn», tösr»» li» blir »Illre.
neli buBB»r »ro lellB»!ie>'.

Nvarlöie llet?
?ur det »tt Ilsutet ! bUBB»n I<»r en m)elcet Btnr

Kratt. »lii llet I<»8> p» m»>llen neli tiinder n» <!<t,
8» t>»8l»' «let en6»«t »np. IVlen <l,i <let i «len
tränif» bi>BB»!nÄN neli naell»!' en tuil»<!<ln!njf <>l>m!»>!' «lel,
8» n»r Ilrntel n» »li» B!,<nr
?l»r llet <!» »n!»n<leß, lurbrlnnei' »let i till
lntttnlmiff» ämnen. 8»<l»n» änmen :»>n inveliet Bn»n-

- »tv!,!ss» «!li »,<<l en !U<'Vl!»»»«le Ksgst. Vi<l
1ll»<e<8 vilj» A»«e>'n» »l n,n
m»!lt p» «let B<Äle, «les lle nmt» <lel
«let. paff, 8» 8m»I!el- «llottet, llnla» neli Mslallllnin^en
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l»r» nnll»n. Del, l»r» «Ie un«l»n,om t)i»B32N är rosliA
neli iti» llnl,!»»!, 8»
lntet !»n<BIÄN!I, o»! ltet «xllzä VO!o ett

stonen i pellen.
M n n varlöro smiillor «Kottet?
Det tlommer »s Inllen. Mr tlrutot «nlllin

l'orIl!«!<In!uFei!, iilir «tet ett tust-tomt rum nti l»i»88u!i,»n.
I äet tom» rumm«t lnruB»r tulten m««t en liut, »on,
dutler, 8» l»!!r der en linllll. Dveni »liulle lro, »lt

«le» niÄjestiUlsll» »8tl»N8 äuixler uupkommer »t
tulten? Meu 8» »r «tet »n«I». Der blixten f<»r tr»»! mel-
l»n moinen, Bll>»ter I>»n tulten un«t»n. B<rl»x r»8»r en
nv lult in ! <!et tom» r»»>met, oet» 8» I>öreB linalle».
Heilan I»!lr »l «len tlnutlen ett ello i moinen, 8» »tt n>l»n

«I- Iior» en liel r<»«l ut»t IlNllllnr.
Bnil!<»r ! tulten me«l en pißlce eller ott BM»tt

»pii, «a upntiummer «ter ett tivmamte !ju«t.
en
tltoelill» lllt lillÄsom «liall», oet» »len
»il? »t tullen omllrinA tienne, l?» 8»n»n» B»tt, niir
tlnunper i>» en liol8tri»l!A, Ber
<lal!r»r elteral, oet> «len me«l«lelar «len
IllttrortljsH tullen. »lit «»«lant tl»» niilrll», liuru
//«tiet uiintlommer »t Iu!!en8 «!»I!r!nzf. Den n»rm<»Bte
lutten lortplunllir 8i» »t lten lulten,
«cli 8» z?»r
llortare

>iir «tel iir luAnl, Ill>» j<»ss lior» K)r!l-l<loe!iornll en
Ao<l m!l ölver men t»l»8er «let, 8» 1>orl»8 «te »t
<!et Niili, «lit v!n«!en i>l»Ber. «le

n)l!>fen Bll>'öto mot tii>r«te nmn «luiolret
n» 39 milß l>l8<lm«t, om n>»n !»<le or»t mol m»r!ien. Der
AleK »»nars tlll«Ie m:>n
«>3»et 8» Innlft l»or>».

>tär j<»A nll»Btii»r I v»t<net eller l»tl>nn»r me«l lilin-
«tern» eller 8l»moar me,l lolen eller Bl3r p» en lrumma,
dli <ler «liil»
i>vißß>l>r «Hur BjunAur, Ilommer lolteu ur min»
B»!<er «le» vllre I»t'ten !
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L?«l i »lna v»eli<a pzalmei'. I Btiil!et för
lIMANI l!»s lian »las» dl»8blilA»s, Bn>n 6>isv» in lulten i
zilpui-n», n«r
iiommei- lusten ut »m» !>!>! i
B°er In ar on ton. neli »lit
8»
ner, liviiil» t!liß»n>m»n u<zfUr2 en me! n «li. Neli när Ner»
toner 8<l»n»»Ä t!»BÄMN!NN i ett encla viii
man B»<iant »ellur»!. Klnn Bnelar p» lieru
i«Btrnmenter, 8»8»m liieten ueli Iliurinellen, lrnmpeten
neli v»l<!<l!n>net. lUen lioien «el, liarpan oel» tnrte pia-
nnt 8»>»t tiera an6>a »ro Ln-

«nunlle en B<altr»<! molla» tvä In>B, Bnm ej
B>n«to
llalira Mr v!»»len, ne!» «lei»! unpllnm en lantz-, vaeller
neli tnn. Ilorlare ue!> Bmalare B<ränssen »r,
«leßtn linare blir tonen. versiire lar man oiill» tuner ur
B»n>ma nl»r m»n tr/eker mell pä olilla
»tallen »l Neli inuti är lioien tom ori, liar
tunna t/ 6» äallra vä§fFarna me<l ocn olla ta-
nern»B Btvrll2.

»tr»x lcun<le booripa, lln Ilari l>i»A<s ve»! p» atulana i
?ör livarl

en lilen Btun6 elterat !>ur«le N» Iloni
att olla Belt röilen »l ett B>lotl innan

l>ur6e 8m»IIen. ?»» vet or8»1len.
l!ll8l!ff»!e an versure Ber >»ss oel> >u-
Icen turslm liiir oeli B»>ä»en. M»r 558
»In»i' p» en Beli»inä eller ielle tulit en mii p» en l»Älf
minut. Neli viii me<i iiloellan i l>»n6 liiiln» ti«len
meilan oe!> 8N!l>IIen, 8» lc»n precis:
nu är äen 8k) tlen 8» eiier 8u unit».

man invar i lär m»n Bvar,» FiiAer
orll8pl»Ket. Det 1>»l oll» liiirt, iB)nnel!>et om «ier
v!>nl eiier li»ell»r nkra. 8»l!»nt lialla vi
ellei' eIIo. I dui-jan trixlcle i»F, »tt zfunit i
Bll<i§fen neli l>l»!n>l»<ie 8ell»n miiillle »tt
«len ä»!lli»n<le lullen I!!i»8l>m Il28li»<le8 lillullll» lrän trä-
6en eller neli Kom tili nar iap»»!e.

K»
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8»>1»nt I»tor !>»«<! «oli Vi6 iir
ett eiln mn< M«n Bi»r niiimlire im

30 »In»r l»»n »» iiiire» e!«» o> »xi». 1)3 Knn>-
mer luullet, 8» tort tillbali», »tl

vn» v»a«5»<5««Ile»» ««»» vtl>H»^n».
Vili 6n liir» lliinn» viiu!erBtre<!llen, «ii t»Z miirlle

nK äet liiiil, 6er du «er ««len vi<l nreoi»
IlloellÄn 12. Viina Be6sn n>«t «olon. Vii Btiir 6n
meä innt norr «en ineä mol «iicier. ?i>

n»n6 n»r 6u «Bler, «en nii ve«Bter n.incl !><lr 6u
veBter. Niäteme»»n n«rr «ei> l)Bter iir nnrci-«8t. diilit-
emoll»n «zter «on 8«'l1er iii' Niu!ten>e»l>u «uäer
«en vezter iir Oeli niiätemeiinn v«Bler «cli n«rr
iir nnrä-veBt. IVn vet 6u 6e vii«!erBlreollen.

»l6el«r 6em »«dnn i min«!re Btreell pii li«>nn»BBen.
Vincilirnli inäeiaz esler vii6er«treel<en, «ii «lt i>v<»r vin6

liir nllmn elter <!en lrnilt »s verlclen, Ilvarilriin nnn liliizsr.
De surniimBt2 vin«!l>rn>l iiro: 6en !««»« nnr«!an, 8«ln

l,iimt»r lrnBt; «ien öztan, B<>n, liiimllir rezn; <ien
Vlirmll SNNNBN, 80M niiiser «IN B«n»n<lren, «en cien milli»
VeBt»n, 80M «flll iiiiinlnr «88 vne!<ert Vli6er. Korälln iir
Bii Ilnll, eine6»n niin !<c>mmer ti» ««« lriin «iilinnn traiiler,
<!er i«en Biniiiter. nnrll» i 8«l!er iiliizer nlvor
He liet» B<>n<!i>ilnnrnl! en vin<i, «nin 1li>»n8 «ei» iir »H
net> »tl n»n 6u6»r menni«liur. en vinä f«r ul-
ver ett liul, l>»n nl,' men iir ej liasvet «turt, «ii illin
lilln än«!oolc vlira !>et. I truliter »f
o!i>!ier linilvl! nret

«lver I<I«t ulK!>er oe«tiin6i«t «Bt<»n. Bii<il>nl> vin«!l>r
linill»» nll8»»äer, «oli liein niiizte «li» Ka reaa
n». Orilllner ruzu «il.» i c!e varmiste liincierou «oi» Ilomm»
6or iieil Lii»t B«in «>et iir vaoilert «e!> «ii-

ett lielt lilet in«ln imn «i> äen liluri» lnmmelen. Oen,
«nm 6« in»«le lurt ur zin «en äen, 8«m zittor
li» !>innor ej iit» «in »nnn» tili «iut, ul
nel> K»»li, necl ni, »,:>rllen, ly inuin en liten «tunä I>!>r
l<,„>!>i>nn'n i>el» Iniset b!l»»l b«rl.
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On» ««l»

on ii! «ti» i v.innon nn nznon, «H äi-if-
vo« iloi-Kon nzip n!i>f i <>!,>!, 'liiclloi' „n ><(,.

!l»n6o
I,s

«NZU!-Nllß
o» !!>i„> vi<l mxnn sullon. Nlln «<>tt ongiinF 001, l>oti-l>ll-

i,»z;l»'!,l> >,!' on tllölll,!,,,!!. suli lionuiu
in, !»tt NlllN zf<>!!> o» l,s «nm «llltoz i
lu>o!«« lion lllisvnixlo !<l'i>s!on llf Vi>lloN!lN<f<»nil ,' uu
«tor Ilillol, tl»n »u «tl lilot moli
on «iiliun lii»«Illn. «o»> liol, ool< «»60:
sullon lir Nen I'ultun vsr lolliZ, ugn v»r on6i»«t

l>nn« Non Viillon V»!' «e!» !>l-
lor
ullil «o, l»tt linn»
«ozol olior i>i'!>l, lilnlt jonoin :,nff»n« lilllfl. De, som
t»t mo«t, bloiVu n» »no«t Vnllun» nninn !>lol
vi6« nosiimät, 001 l I,i,nz lilok on i>l 110 mii,l>-
v<ir6!j;:>«to non «c»n i>lisvit I'v
nu, «on!i>n lomlio .Ir «nnil laiil ti>«onl!ul!>!,'' linss-

oen uollolvl! mora lölll»» on licl eonom
xtilljo oon mntvinc!. Vl>i'l)'^<'t. !«>n, <>n liiii- «or, iir ott iinss-

- on nzn. Noi- liolll,» v«Uon i äon
«tl»'» uo!> niiton ut

Vlltlon.inzoin!» cliilVa mi>«llinon, oen ml»«!linon «tittor neulon
i i-lii-olzo vill xiclan 11l <ln
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niii' m»n ror. Oen n»r maallinen
t. ex. lemtin n»«t»>' 6r»g», «» m»n: m»Bllinen n»r 5N
n»«t»i'« lli>»st. Vezzulom »!oet»r »nZ»n i verllztiicler oen
sgnsiller <let, «om mänz» tu«en menni8ll0l« Ils»l!er zllulle
lurniä utriiU». Oen nv»r
»K »lt mennizlllinz väille ölver nHlnren olilvit

iin ns^nnsin.
8»6»n» tunz» !»88, «nm Ner» I>uncks»6e

iue6 mö6» 8l»n»t lr»m unn»
en encl» mvelcet «en Ilitt»re n»
jernviisssrn». H»r «er clu en n»n ll»II»8 «:,.

eine6»n n»n li»r »s jern, p» nvilll» lun»
nelt I»ll sr»m»t. ?r»mBt l»r »nzm2Bllinen oen ellel°

en nel r»cl »l B«m llunn» v»»'» I»nz;l Nein, iin
n»r «vn»B. I v»Zn»i' iirc» v»rc»', i Bcnnliz» BiU»
mennizlior. Nn lnr es v»l» eller mvellet
IlrolliF. kiir »tt l» nonnm r»Il oen n»i> m»n i
li>n6er ponnin oen bvzKl ni'»»!' ölvep

I n»Fs» »toi'2 «llicler ulver nuB«NB

t»K. Oon nv«» n»r in»n en uro meä
v»z ölver äet «tora v»ttens»!let

Btnrinen.
»> clen »n2Öl)i> lullenz Ui°n

Bom ornB»n6e niiz; Bvinz;2i'
?rän »II» verläen» lvr» nörn
?» »läritz «eää» vinz»,».
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1«8 Kviillvei- Klllv«t!> vilä» viz
I lÄsen mut »tranäen

»tiirt»,- nelli Kull
Oel, niiher Bliiäei'NÄ i mull.

nÄr r»8»r vilclgzl «li,
Bi> (iuä min

lioille i miläliet mä
lti>NB BtolÄ Ällmllllt ä^rll».
8» Bomn»r sriin »II min ztrill
l äjnn» lriä.

l2st!>n »let iir Herrsn, «om

Vi oell i »tormen blicllo;
Xlir Herron tili NIi»« Ilom,
I »tormen llnw lian iclle
Oel» i e!6enB

i 6on mil 6» iliillteng »u«.

Tolste Msningen.

Dm elden.
Anders sade: jag förstär ej hwad elden är. Han Hr

ju sjelf ingenting, utan blott en förstöring af andra ting.
Si är det, sade fadren. Det är derföre ej alldeles

riktigt att kalla elden ett element ellei ett grund-ämne.
M«n man är nu engäng wan derwid. Elden förstör icke
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i den mening, att nägonting stulle genom honom alldeles
förswinna. Men somliga ting upplöser hau i dcras enkla
bestandsdelar, och somliga förändrar han annars. Detta
trädstycke bestar för det mesta af kol, wäte och syre. Nu
bränner jag det; dä upplöses trädet i sinä enkla beständs-
delar. Somliga af dem förena sig med hwarandra pä
ett nytt satt och bortgä i luflform. Men största delen af
kolet stadnar qwar, jemte askan, som innehaller lutsalter.
Det enkla ämnet kol kan sedän ännu förflyktigas genom
stark hetta. Somliga ämnen brinna aldrig. Guldet kan
ej förflyktigas genom heltan, fastän det smälter. Lin, swaf-
wel, bränwin och krut kunna mycket latt antändas, och
sädana ämnen kallar jag eldfängda. Somliga äter, säsom
jern, behöfwa stark hetta, innan de brinna.

Nu tänder jag ett ljus, och det brinner med lag e;
men bläser jag ut det, sa glöder weken. Hwad är lägen?
Lägen är en brinnande gas frän det ämne, som delas sön-
der af heltan. I den swäfwa sma gnistor af kol eller
sot, som uppstigit frän det brinnande ämnet. Derwid
glimma gnistorna, och deraf lyser lägen. Talgljuset lyser
bra, för det att der är mycket kolämne i talgen. Brin-
nande sprii lyser helt swagt, för det att deri finnes litet
kol. Derföre ryker mitt ljus, och derföre blir storstenen
sotig af rök; men brinnande sprit ger nastan intct sot
iftän sig. Jag har sett fosfor brinna med stark läge och
stark rök; men röken är der ej sot, utan fosfor, förenad
med syre. Hwad är dä glöden? Det är ett brinnande
ämne, som ger ringa eller ingen gas iftän sig. Vläscr
jag luftens syre derpä, sä gär förbränningen fortare, och
der blir lage, emedan der blir gas.

Nu förstär du, huru weden brinner och hnru lägen
lyser. Nu wet du, hwarföre man bläser pä elden, hwar-
före man gör luftdrag i eldstaden 06) hwarföre ett hus
brinner hastigare upp uti bläswäder. Iu högre storstenen
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är, desto starkare drar han, och desto bättre brinner weden
i spisen. Men huru siäcker du eld? Slär du watten pä
elden, lastar du sand uppä honom eller ett täcke öswer
honom, sä slocknar han fort. Hwarföre det? Jo, da
hindrar du luften att komma till elden; da stänger du fran
honom luftens syre, som ger honom lif. Och sä qwäf-
wer du honom litasom ett djur, när det icke far andas.
Har elden kömmit lös uti stugan, sä öppna ej fönsterna.
Det händer, att elden l'an qwäfwas utaf sin egen rök.

Eld göra wi för wärmen och för nyttan, när wi
loka, steka, baka och annat mer. Dertill bruka wi wed;
men i andra länder brukas äfwen kol, stenkol och bränn-
torf. Skjuta wi spjället till, medan brasan brinner, sä blir
rummet fullt utaf rök. Skjuta wi det, medan kolen ännu
läga, blir deraf os, hwaraf mänga mennistor dött. Är
skorstenen ej pä länge sotad, sä händer, att sotet börjar
brinna, och dä blir der storstenseld. Den siäcka wi bäst
med stött swafwel, som kastas pä glöden i spiseln. Ty
swafwelrök qwäfwer elden.

Elden wärmer, och elden lyser. När han stall lysa
osi, tända wi en brasa eller en perta, men oftast tända
wi dä ett ljus utaf talg eller en lampa med olja. Dä
snger weken uti sig talgen eller oljan, som derpä brinna
och lysa med deras glödande kol-ämne.

„Elden är en god dräng, men en dälig husbonde",
säger ordspräket. Derföre stall man akta honom som en
warg ien jernbur. Annars gör han osi en försträckelig
stada, sä att af en liten tändsticka kan blifwa en stor elds-
wäda, hwaraf städer och byar kunna i grund förstöras. Och
wisit är elden en af de underbaraste krafter uti naturen.
Somliga ämnen bli Heta utan att brinna och lysa, t. et.
när man siä,' watten pä l»ä»d kalk. Andra föremäl lysa
utan att brinna, t, er. lysmasten eller ett stycke ruttet träd
eller en tändsticka, som jag stryker helt sakta, Ofta är det
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nägot märkwärdigt uti eldens uppkomst. Huru kan en
sä stark hetta framlockas ur ting, som i sig sjelfwa äro
sä talla som stälet och fiintan?

Sa mycket se wi, att eld uppkommer genom gnid-
ning, sasom i tändstickan, eller när twä härda ting hastigt
stötas emot hwarandra, säsom hästens jernsko mot stenarna
pä wägen. Wilda mennistor staffa sig eld pä det sättet,
att de gnida twä torra trädstycken emot hwarandra. Qwarn-
stenarna bli Heta och antända qwarnen, om de länge mala
utan mätd. Packar jaa. fuktigt hö uti ladan, sa börjar
det efter nägon tid att hetta och fattar eld. Detsamma
händer med bomull. Ett stepp, som war lastadt med sten-
kol, räkade i brand, utan att nagon witzte huru. Till
flut fann man, att kolen tagit eld af sig sjelfwa. I som-
liga länder, der jorden är uppfylld af brännbara ämnen,
begynner marten af sig sjelf att brinna, och der uppstär
jordbrand. Genom ett solglas, som bryter ljuset, kan
jag samla solsträlarna pä en liten punkt, som blir sä het,
att den antänder träd. Och med en stor brännspegel
kan jag förbränna sjelfwa diamanten.

När det är mycket warmt om sommaren, samla sig
ofta swarta moln pä himmelen. Wanligen tycker man da,
att de gä mot winden, emedan luften deruppe strömmar i
en annan riktning, än nere wid jordytan. Snart wisa
sig hastiga smala eldar, likasom eldstungor, wid molnens
tanter, och derpä följer ett starkt dunder, för hwilket men-
niskan bäfwar, emedan hon derwid känner sin wanmakt
inför den allsmäklige Guden. Det är den majestätista
äskan, för hwilkcn barnen gömma sig i sin moders famn.
Men är du ute pä marken, sä frukta ej dundret. Det
stadar ingen, och när det höres, är faran redan förbi.
Ty det är eldslägen, blirten eller ljungelden, som kan
splittra de största klippor och döda djur och mennistor, der
han siär ned, Göm dig dä icke under ett högt träd, ty
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blnten mladdar sig helst pa höga spetsiga föremäl, klyf-
wcr dem och gar sedän ned uti jorden. Ibland ser man
bliNen utan att höra nägot dunder, och dä säger man:
det är korndlirt. Och det är märkwärdigt, att blirten lö-
per igenom somliga ämnen, säsom metaller, utan att stada
dem; men andra ämnen, säsom träd, kunna ej leda bln-
ten, och derföre krossas de, Will man dä stydda ett kyrk-
torn, som ofta är i sara för blirten, emcdan det är spet-
sigt och högt, sä spikar man fast en rimsa af kopparplätar
frän tornspetsen ända ned till markcn. När dä blirten
träffar tornspetsen, löper han osynlig ned genom äskleda-
ren och förswinner utan att göra nägon stada. Men
stullc dä en menuista widröra ästledaren med sm bara hand,
sä stulle hon wifit dö af det starka siaget, ty hennes kropp
leter strar blirten igenom sig.

Hwad är ästan? Hwad är blirten? Det will jag
säga dig. Har du sett, huru kätten gnistrar, när man
stryker henne pä ryggen i mörkret? Har du märkt, att
ditt här sprakar ibland, när du kammar det? Gnider jag
en tjock stifwa af glas eller harts, sä fär jag se nägonting
besynnerligt. Ställer jag dä bredwid glaset eller hartset
ett koppar-rör, en messingskula eller en annan metall med
ett stycke ylletyg under, och widrör jag kulan med fingret,
sä springer der ut en gnista frän kulan, och jag tanner en
liten stickning i fingret. Har jag en riktig maskin, som är
entom gjord för sädaitt, sä kan jag fä en sä stark stöt
ifrän messingskulan, att jag faller omkull. Och tar jag
dig och andra i handen, sä gärder samma stöt igenom
osi alla. Men har du eller jag en ullwante pa handen,
ft kanna wi hwaiken stöt eller gnista, och dä ledes ej Hel-
ler den osynliga kraften genom otz till de andra.

Hwad är det dä för en märkwärdig kraft, som är
fördold uti tingen och wäckes till lif utaf gnidningen? Jo,
han heter elektricitet, och det är han, som gör blirten.
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Han kaii nppkomma af fiera orsaker och samla sig länge,
innan han urladdar sig. Sä samlar han sig under som-
marwärmen i molnen, och blinen, som springer ur mol-
net, är en dylik elektrisk gnista, som sprang till mitt fin-
ger ifrän messingstulan; men blnten är mycket starkare.
Min kropp och alla metaller leda elektruileten fort igenom
sig. Träd, watten m, m. göra det längsamare. Vlle
och silke leda alls icke den mäktiga traften.

Der uppstär äfwcn clektrieitet, om jag lägger en zink-
skifwa pä en kopparstifwa nied nägon wätsta emellan.
Sädant brukar man begagna till en märkwärdig uppfin-
ning, som man fär se wid landswägarna mellan Äbo, Hel-
singsors och Wiborg. Der har man uppsatt trädstolpar
pä wissa mellanrum, och wid stolparna har man upplagt
en fernissad kopparträd, som gär fran den ena staden till
den andra. När jag dä ger en elektrisk stöt at den ena
ändan af träden, sä tännes stöten i samma stund wid den
andra ändan. la, det gär sä fort, att innan man hinner
blinka med ögonen,har den elcktrista stöten farit frän Äbo ända
till Wiborg. Nu har man kömmit öfwerens, att wissa
stags stötar beteckna olita bokstäfwer, Ea kan man fräga
en sat i Helsingfors. Genast wet man det i Wiborg eller
i Äbo och kan swara pä stmiden. Och denna märkwär-
diga och nytliga inrättning kallas elektrisk telegraf.

Min farbror, som farit till sjösj, brukade säga, att iin
genting är sä rysligt att se, som en jordbäfning. En-
gäng, när han war i Ameiika, kände han marken darra
under sinä fötter, sä att fönsterrutorna sprungo sönder och
klockorna begynte ringa af sig sjelfwa i tornet. War ej
rädd, sade de andra sjömännen. Detta är blott ett joro-
skalf och räcker ej länge. lordskalfwet gick öfwer; men
en tid derefter begynte marken darra ännu häftigare, sa
att hus och murar föllo omtull och nedstmtade öfwer men-

nistorna. Allt folk sprang ut pä fria fältet, för att rädda
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sitt lif. Och dä blef der ett qwalm i luften och en start
swafwclänga; der hördes ett däft dunder, likasom af en
äska under joiden. Och med ens remnade markcn, sa att

hela städer och byar nedsjönko i djupet. Hafwet häfde
sig i ofantliga wägor, fastän ingen wi>!d bläste, och swal-
lade ofwer sinä stränder och fördränkte allt land, som lag
närmast. Ur hafsdjupcn uppstego nya öar, dem ingen
sett förut; och der det nysi war torr mark, der slungades
steppens trossade spillror af wägorna. Da woro der en
nöd och en fruktan, som ingen kan bestrifwa, tilldest att
naturen ater efter dagar och roector kom i jemnwigt, sä
att de qwarlefwande mennistorna kunde bygga sig nya bo-
ningar i det förhärjade landet.

En sä förfärlig Guds siraffdom är jordbäfningen,
och den kommer af eld nti jordens stöte, Ty mänga tec-
ken wisa, att djupt under wära fötter är hela jordens inre
i glöd, sä att den fasta jordstorpan, pä hwilken wi bo, ej
är mycket öfwer en mil tjock. När da watten intränger
till eldens granstap genom de underjordiska hälorna, fdr-
wandlas det till änga, och ängan utwidgar sig med en sä,
ofantlig styrka, att hon stakar jorden och stmidom sprän-
ger defi härda yta. Men i somliga länder ha watten-
ängorna och elden sinä wissa utlopp, der de kunna söka
sig wäg uppät utan att göra sä stora förödelser. Har du
nägonsin hört talas om eldsprutande berg?

la, sade Anders. lag har sett en tafla, der hela
berget stär i rök, och der fiyta likasom bäckar af eld längs
sidorna.

Sädana berg, som ocksä kallas wulkaner, sinnas
mänga pä jorden. Somliga ha för läng tid sedän brun:
nit ut och siocknat; men andra röta ännu beständigt sedän
flera tusen är, och ännu spruta de stundom eld. Dä hö-
res ett buller i bergets inre; eldslägor, asta och glödande
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stenar uppkastas ur wulkanens mynning, som kallas defi
trater, och siyga flera mil genom luften. Derefter ut-
strömmar likasom en tjock gröt, som kallas lafwa, af
smalta och glödande ämnen ur berget och rinner längsamt
ned utför sidorna, tilldetz att den swalnar och stelnar om-
sider till alldeles haro. Och sä kunna af stenregnet och
askan och lafwan mänga blomstrande trakter i bergets gran-
stap föistöras.

När barnen hörde detta, blefwo de rädda och sade:
gode Gud, bewara oZ för jordbäfning och eldsprutande
berg! Men fadren sade: lat otz tacka Gud, att inga sa-
dana sinnas uti wärt land. I de warma länderna bju-
der naturen ät menniskan en stor rikedom, men ocksä stora
faror, sasom de grymma rofdjuren och den underjordista
elden. Wärt land är fattigare och kallare; men i stället
kunna wi sofwa trygga om natten, ty ingen tiger lurar
utanför war dörr, och ingen jordbäfning nedstörtar taket
öfwer oZ. Och kanna wi nagongang ett jordskalf, som
wäl kan hända engäng pä tio eller tjugu är, sä är det
helt lindrigt och har aldrig gjort nägon skada, sä langt
man kan minnas. Sallan stär äskan ned, och när det
olyckligtwis händer, att elden kommer lös och städer och
byar och hus brinna upp, sä ster det nastan alltid genom
wär egen oaktsamhet. Ty fastän elden är ett sä farligt
element, ja det allra farligaste, sä se wi, huru han kan täm-
jas och stängas i spisen, allenast man umgäs försigtigt
med honom. Dä blir han, i stället för att wara wär
fiende, en god och trogen wän, som wi alla ha glädje och
nytta af. Han wärmer osi, när det är kallt, och han
lyser ofi, när det är mörkt. Han kokar wär mat; han
gräddar wärt bröd; han uppmjukar ät ost de härda me-
tallerna, som göra sä mängfaldigt gagn. En herrlig Guds
gäfwa är elden, när han brukas rätt. Intet djur förstär
Hans brut, och när man nägon gäng träffat mennistor, sä
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wilda och raa, att de ej lännt elden, st har man stgt om
dem, att de warit föga bättre än de osjäliga djuren.

Vm iordbäfningar.
En höstdag för hundrade är sedän hörde folket i den

stora staden Lissabon i landet Portugal plölsiigen ett starkt
underjordistt dän. lorden stakades förfärligt; den stora
fioden Tajo swällde hastigt öfwer sinä bräddar och stöljde
sitt watten öfwer staden. Hus och kyrkor störtade i rui-
ner, halfwa staden ödeladcs, och 24M0 (tjugufyra tusen)
mennistor omkommo. För sjuttio är sedän härjades
landet Calabrien af en jordbafning. Hela berg sjönko in
i jorden; andra berg reste sig upp. Stränderna förändra-
des; mänga smä sjöar och osunda träst uppkommo; 4N,U()<)
(fyratio tusen) mennistor förlorade lifwet. Wid en jord-
bafning i Amerika, drog sig hafwet hastigt tillbaka frän
siranden, st att alla stepp i närheten kantrade pa bara
stnden. Derpä rusade hafwet inät landet och öswerstöljde
staden Callao samt dest 5,00!) (fem tusen) inwanare med
watten och stnd, st att man dagen derefter stg endast en
stor sandhög, der staden siatt. För helt tort tid sedän
förstördes hela staden Vrusst i Tuikiet af en jordbafning.

För tjugu är sedän uppkom hastigt närä Sicilien ur
hafwet en ö, som war en mil läng. Konungen i Neapel
wille gerna hafwa den ön och gaf den sitt nanm. Ko-
nungen i England wille ockst hafwa den och gaf den sitt
namn. Men sust under det att bada fonungarne twistade
om hwem ön borde tillhöra, sjönk hela ön tillbaka i haf-
wets djup, och sedän har ingen mera sett den.

»m wulkaner.
De största eldsprutande bergen i war werldsdel äro

Vesuwius wid Neapel, Etna pä ön Sicilien och Hekla
pa ön Island. Alla tre sprnta ännn stundom eld 06) ut-
spy lafwa. Sjuttioatta ar efter wär Frälstres födelse ka-
stade Vesuwius st mycken het asta, blandad med watten,
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öfwer städerne Herculanum och Pompeji wid bcrgets fot,
att desla olyckliga städer mcd nastan alla deras inwänare
begrofwos under astan. Närä I,LW (ett tusen sexhundra)
är derefter hände sig, att en bonde i den nejden gräfde en
brunn och fann en stentrappa i jorden, Dä äterfunnos
ruinerna af Herculanum trettio alnar under jordytan, och
dä war cn annan stad dyggd der ofwanpä, Ej längt der-
efter fann man äfwen Pompeji, som nu är till största
delen aftäckt, sä att man der fär se, huru mennistorna
lefwat och bott wid Christi födelses tid.

Gld och watten i ftrid.
I England hände engäng om hösten, att hafwet under

en stark storm hastigt öfwcrswämmade kusten och trangde
in i en stor masugn, der man just höll pä att smälta en
ofantelig massa jernmalm. Säsnart wattnet kom in i
ugnen, hördes en stark knall, I samina stund sig man
en hög pelare af smält och glödande malm, sä hög som
det högsta kyrktorn, uppstiga i luften. Tre gänger rfter
hwarandra förnyades knallen. Tre gänger efter hwarandra
uppsteg eldpelaren. Derpä kringkastadcs den Heta malmcn
at alla Hall, Dä hade wattnet segrat och kokade ännu
länge, likasom stolt af sin seger, i den siäckta ugnen.

6niBt2,n.

ii» il/<>« /<isse <«»<//,
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Trettonde Lösningeu.

llm ocb värmon.

llr liet H'UB <i»«-, 8nl8>l«nel IvBer in AONNM !<>n-
«toi-n», n«l> m»n Il»n »e »Illlnzs ! v»r Be<lan,
när »!et li<l<r li» »tlnnen, snlon «<!<!. U» I»!ir <i»sBt
«n 8» »tl m»n ej niera 8» 1,,» llnn 8« »ll-
<i»ss, o«1> 8o<!l»n lilir <lot muillt, «I» n,»» lil»n »e n»-

»»«. IVlen «i» tänlla vi el»l i BuiBrn ucl»
!jl>B p» b<»>'»!et, ocii 8» 8o vi vi»! l!>cl8lj«8, I»B<iin
vi 8« <l«t 8» llllirt Bom vi<! dcl» vi <l»
«l pll «fHxIl»», 8» 80 vi äot I>I»'Il» MÄ»Bkon<!t IvBll lilver

v»<ll!>t nocl ti» 088 sr»n <l«n l»!a «tlnnliimmolon.
Ilvnsi!!»»

8ol«n, !!!»!!«» ncli B<je!NN!'NÄ, 11-ÄN ncll s>»n n«la
8»8NN! !>8MÄ8ll«n, l»8tori! ol!l> «!«!t mmllna

UvÄiI »r !j»8el? «iut» e!t linzf, o»«r
i»r <!«l lilott «n ejf«NBll»p I>NB B»m »lt vi
lc»»n» 8« <lem? <!»!t !l»n inssi!» siill di» liirll!»,». Vi 8«
blnlt, »lt unulv»,!,- 1>»!!a voi!<!<!», ocli »>ä <I»!l
bnlt. ur »«»nriimli».
vo>!<lBsvmll<!n »r »uplv!I»l »l elt »nme, 8»m »r Knn»
mv<!l«!t linÄro Kn !»l!en nc!» Il3»ll8 e<!><!>'. Ooli I!!l»8nn>
hmilil !l<1MN!»?r »l !»!<<!NB 8» IlN»!!!!<!s >lu>l»t,
»<t elliei-n llillliÄr, niii- Balle>' «len uli <!)!«l8e.
8» nivelcet iir viB«t, »lt jfär mv«!cet liazli^llro
<!l»»!at l»N M«?»NN I>VÄ!' 8<?Ii!!I!<l, BNM KlncllNN
Ilxiipnei', ljusot 2!),009 t»8l!l>) n>!l 1r»,,,»!,
neli s»8l»n 8o!en »r 8» l>a>la,
v«!r oj mer »» litot iilvei' 8 minulol för »<! Ilnmm»
lr»n 8<)I<?N <!» «88.

ijmlel ilnmmer <i!l 088 iisÄt, 8» Ilnm-
m«r li» »88 Aonnm N» 8o vi, ucli <!» BV-
nn 8 tmA<!». ural 8il»<l»8 i»vl»>l«8, l>!i>' n>»n 6ul,
ocn «Kr
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»Kor lc»nn»
iul»nll l!!l»8nn> tui' v»,-» «luln» n»>' v!
«tnt» n»nn»« mnl Det llnmmer lier»!, alt inuli

A»r llen
v»rl me<lvet»n<le. Uen nvar «len nerlven B<u<<>B,
llänne» 6el, likasnm «Ilulle v! «e en

?lu t»r etl «»vner, «tielcer n»l p» äet m»!<1 e»
n»! nen Ber n»Iel. v» K»n <let lilla
n»!et 8e l»6»n neli änZ-en bnlt» vi«l
si» vet »e1l8», »tt ett tinA blir lur uzf»t ller-

»tl llnmm» tili ll»n »il» <lel»l
»l Nur» Nn» m»Bte e> »1» B<i'»l»!NÄ v»s»,
när 8»
Ilomm» till mltt «!et enä» lill» n»!et i n»n-
peret!

Men nv»i»l Ilnmmer «let, »tl !»«!»« neli »l!» »»<lr»
lurem»!, Bom »rn tinlt», 8vn»8 minäre »n »rn<>»,
n»r Ber 6em p» nkrnwse n»II? Del viii viB»
meä en II»r »rn tv» <>-»11,

«er p» 6em. 'lriiäen »rn liii» men Ii1lv»> Ber
6et tl»<let Bt6>'se, «nm »r n»>m»le, neli <!et lrä<let min-
6re, «nm »r iinit». Nvgslnre 8»? <i» ture-
«tÄlor miA, »tt l>»n nvÄllies» tl»<let lii! milt

en Btr»le ilr»n tnppen, oen en »nn»n
»tr»!e itr»n rnten. N» lurB<»r »tt »le

,1
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ba«la Btsalarn» lian «let narmare t>-»«!et en Btune
vlnlcel mnt «»«'»t ael» l»re<l» mera »t. Olen
fl»n «let tiaäet «Ie en minilre vinliel nel»
Kreda minilie ut. I)>»i' ,j»F «la ett »treell mellan
Btia!arna, 8» !l»n tuilta, alt «let närmare <r»«!et
neB 8a »tuiie än llet älläin» trätlet, 8«m Btsec-
Ket mellan cleBB Btsalar är Bturre »n B<reellet emellan
«tralasna tran «let trallet.

Non du B>lall ej lUre8t»ll» «lizr, att «let en» tlä«le<
B<ar ralll sramliir äet »n«lra, «la slculle «let närmare
trä6et Bk/mm» bnrt 6et l/ trä«l neli
an«!ra »ro Hien anilra linZ-, 82-
»nm lult, vatton o«l> 8l»sip» I.juBet ijfennm 8»
»tt man lian 8e «lem, oel» 8»<!an» llall»8

K»r «la laller pa

ett r<a dorilet, c»eli Btäller miz- framlör
Bet. N» Bor pa
«let? Det är min .l» »ärmare Z°ar t!I!
«?en, «lestn n>in«!re t»I!r

«lestn Bt«jrre blir Nen «Ilolan t»e-
rnr oell8» pa Btä!lninK-. Ztäller I>uBet pa

8» blir min pä
ll<)ltar «let iilver mitt liukvuä, blir Kortare.
?a B»mma Bätt en

nilr Bnlen eller m»nen st» pä liimmelen. INen
8t» 6e b>!r tielt tlort. Ne,! 8llu!!e «!e 8t»
sätt iilver mitt tiulvnä, 8» 8<l»1!e ei 8e B>IUAA»
»liB. 8»<l»nt l»r 6» »tVen 8e upp» BulviB2ren, Bnm ut-
mÄillel tiller »tl !>»»8
fi»r2n<li-i»8 ester 8«,I«N8

>HB», men «Ie nlfenomickinliA» i>» olilla
nvaral upplcomm» De upplcnmma «lelal, »tt

llÄ3t2 Hußet tillball» p» ett olill» satt. Uin
n»B6uk ar dvit; fr»n lian» Il»8t»8 «let meßt»
tillliailn, neli «lerlure l»Iir lian ej »3 lort vaim ut! 8ol8l:e-
--net. W» I>Älß<lull är gvart; lian xl! «let meßta
li>ißet, neli «lerlöro blir lian lnrt varm, näl 8»len Blliner
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p» lwnom. I>llnß ,lu «le Bliöna farmeina !!<i
B<in> upiilconmier a! Bnlßträ!arnaß
«lrunnarna? Vlterßt ar lian röil, »elia» Feilan
,<»!, «««lail Ariin, 8o«lan «loretter mörlibla, ocl,
vil! innerßla lcanten ar I>»n ssre,lelin. Mälar n» 8a»»»a
tiirat!!- I Bamma pa en <>!««» ucn Bnurr»r nenne

att äet Kvlta hi<Bet är Bamma»Balt at reß-nl>a^enß
8>» <!l!A«r n«n !l»n !!<«'!' <!el»8 BUN«ler l «lem, 8a80N! när
!j»B'Bti-»I»r pennin ett Blina«lt ,Ia
taller va en lilonima, 8» är non rö«l, om lion inßuuer
a!I» <I« anöra Btral»r»a, men alerliaßtar «le rölla.
Kaßt»r lion de lila Bträlarna, 82 Bvne« non l»Ia, ocli «a
är <let me«l »11» Nen utom
!inn»B olailla an«!ra

Bvart ocn rö«ll sär l»r»nt o. 8. v. Det n>»Bte »II»
malare Kanna, dcl,

»cli
lion 8ll»II löreß<älla.

Nm är mvclcet blanllt p» 8a Kan

alla !li-inAßtäenlle tureiua! i en lllar lialla eller en
luA» eller en 8a!lla r!nnan«le lloil. Men ,j»!f
ua Bl<!an tramsör
utan «lem, Bom Bla framlur pa an6r» 8!<l»n.
Verat märlcer »tt Buezfeln
at alla liall. Idalla «tralarn» rallt, 83 Icaß<aß 6e >allt tili-
Kalla; me» talla 6e Bne«lt, 8a Kaß<aß 6e Bne6t tilllialia
at motßatta B!<lan. ro>' i en bat z»a an, Ber HaA-
-Bts»n<len
vllcer inat. I)et liommol <lerat', att
sran «tranclen talla »neclt ua vatten^tan.

INen »taller en rall liänp tili liäitten i vattnet,
8a 8)n«8 n»NB 8ueAell»iI»l lillaßan> uniten. Oeli
>azf en slant ! en 8l«al >ne<l vatten, «a »vneß na» li^^a

') llviu nek sv2s>. »ro Sf;«n!!if:,!» sgrger, Nvi!> in'
ook «v»rt »r mörkor, 1»z !l»n ej 8e <tet 3v»r!l>, «c!> j.lB
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pa ett annat «tälle, »n <ler nan
löre 8»? 6et att rallt lr»m Aenom ett
iimne, Bon> iir Ulla tiitt men 6et lran ett
tunnare ämne in i ett tälaro eller tviirtom, 8» brvta
Btral»rna «el, I!lia8om villaB at Bi6»n. ?s» iir vattnet tii-
tare im lulten: »lerlure BvneB lliiupen bruten, ncl, Blan-
ten 3vneB pa oriitt Btiille. Den ötra tullen iir tunnare
iin äen ne6ra lulten: «lerlöre BvneB Bolen alltiä litet
pa liimmelen, iin non iir.

6I»8 iir iinnu mvcllet tiitare iin lulten: «lerlöre I»rv-
ter tjnellt »tarllt. "lar en
runä 8»m iir pa ba«!a Bi<lor, 82 »er

pa liall Bturre, iin 6et är.
Ba6ana iiro att 8e
nom, niir m»n vill 80 pa lielt Bma löremal. ?»r n»r ett
8»<l»nt Bom lian Ilallar oel, meä <let tiin-
ser nan Bl'n pip», tv «let Bamlar BolBtralarna i en brann-
puntct. Hlor AlaBöAun at emo«lan
non eH lian 8e p» nara liall. llennm Alas
Ber man n>in«!re, iin 6et iir; Ba6ana
A>2Bi»Aun nvttjar llloellaren, Bom iir niirBvnt oeli ielie Ber
bra pa liall. l)cn !npa«Bar llera Ilullrizf»
i ett
pa tve!leB lörstnr» luremalen oen <lem
niirmare.

Nvar niir Btar i BolBllenet eller Bitter
lramlur braBan, miirker att B»ten ne» eläen pa en-

lvBa oeli vtirm». I)» tiinller olt» viä
»Hell: nvem vet, nm ielle //«« oeb v<i>»«<? iiro Bamma
8»Il, Bom B!jf pa tv» olilla Biitt? lÄN »nnan
li»r Bett lj«8 utan viirme, 8»80m IvBMllBllen, oeli
viirme ut»n BäBum niir n»mr»r en Il»ll
tillB l>»n blir 2lllleleB net. I)» n»r tiinllt: lurun«ter-

iir» n»ture»B Kr»lter!
)»F n»r miirlct, »tt varma Kunna 8!n viirme

»t tlatlare men 6a m!Bta 6e varma en 6e! al 8!n
värme. ?»ttar F»F i ett Hern<a3 om vintern, 8a Kiinner

nuru 6et tar värmen bort lran m!n nan6. liar
ucllßa märllt, »tt
lialla eller varma. 1l»n lialla ett lcol mellan lin-
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tastim set i »nsr» zns2». Nlen lcoll»r H»A
vatten i en ocn t2r i seBB iernßll2st mes lian-
sen, 8» bränner
triis, 8» törß
iern ocli »I!» met2ller iiro V2rme!es2re, men träs,
sten, ull, lutt, v2tten ocn ller» 2nsr2 ies2 värinen

tr»s eller Bten. »Kulle vi sein »f Hern, «3
vnre se net» nm Bumn>2ren neli
Kall» om vintern. Dertöre lcläs» vi 088 ocllß2 i
vlle, 8»m Mpper viirmen ut ocn iloisen in. Dertöre
bar klus Iliäst mä»F» nt! pelß»r »l uli eller liär.
Ocn serlure nvltl» v! sul>l>l2 <öNßter om vintern, tv luk-
ten meii»n rutorn2 bort Kuisen utilrän ocn vär-
men inilrän.

Nv2s 8r »3 vlirmen? nv2s sen Kr i
set ll»n
liil» V2rmt eller V2rm2re iin vär lcropp, oel» liett 1121>2
vi set, 8»m är mvelcet V2rn>2>e. INen lc»IIt 2l set,
Bom iir lcallnie »n vär lcrnpp. B»s»nt beror mvelcet »l
V2N2. Viirmer
me>2 lruBen oel» iin törr. Mr tölBt
lconmier i tvclcer j2A, 2tt ser iir
l>ett, ocn niir l>2s2r i tvclcer turBt, att
V2ltnet »r il2i!t. »len BM2n!nlfnm

Oen 82 iölBt2l 2tt liett» oen lcöls liro blutt
lilet mer eller lilet minsre viirme.

Vlen ielle li2n seilure V2«,2 vis 2ii liett»
ocn vis 211 llöls. liur mes b»r2 vis lflös
eller eller liett jern, 82 tsr en b>2B2 nä
ret, emes2n B>cinnet torßtureß. V 2 8ll»il snnn2

Nett mot liett oen ll2>lt mot ll2llt. N»!ler
mot N2AOt liett, 82 lI2N Blipp 2 1»>282N j2F

mvelcet V2rm oel, srieleer Il2»t eller l>l!r 1121 l i
liilten, 82 Il2» lurlcv>2 oel, sä biir
Uiinser ocli lulter oel» lllnser ll2n törtrvß2 p 2 en
1l2l!
löß2. Viirmer sem sä lramlur elsen, 82 dli se Be-
s2n 8)!llc2, oel» K2N l» mvcllen viirlc. en^3n^
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en uppä tritäben. Na» lialle «in» tut-
ter i
tramtur el«!en, c»el» <la blel cler Kailbranl! nti tUtterna, 8»
att läkaren m»Bte 8«A» utat' <ien>. Nen H»A äen
li»rtrußna I>anä«n elier katon elier liin<le» meä
8«i», 8a bli <lo tili »lut bra llerntal. 8a Kan man «ell»»
l» lit' »ti mvnnislcoi-, «nm nitt»B lit!i»Ba al Kiila i
elier p» Det Ilan ne!lßa liimlla, att «le »II-
»lele3 tr»Bit Ocli Iilc»8ä lian m»n lii» at' elä nen
«tarlc liett».

Net iir »tl Be, liuiu ett biir Bturre,
»äi 6et uppvarmeß, neli ater minäre, när ciet Bva!nar.
lla, >»A en
neli
turran lian »3 nvtt nlikvit Ilaii. Nvarliire Bwe-
«len jernßicenan, Bnm lian KrinA
«iut att »len iieta »r B<urre; men när I>»n «val-
nat, lian ilion »en iliammeß battre t»Bt

Nvartnre B»rallar tiet nm vintern i Ilnutarna?
l'nr <let att virilet i icrvmper iiiup neli Bprie-
Ker. Nvartiire taller
liaixien i ilalit vatten? ?ur 6et alt
llvarlure linlcar iilver, om jazs tnrut
tuli me<l vatten? I?'nr llet att vattnet al värmen
neli rvm» mera i

llvaral Ilnmmer »ia <iet, att Fr/tan icolcar? Net ilun,-
mer lleral, »tt «let net» vattnet vi<t bntten tiiiill»
biir Ikttllre, Bli§fer »pp»t tili neli Blcjuter unllan äet

v»ttnet. I)ä biir 6er en riirelsu i Dn
«le! »l vattnet v!<l bnttnen I»Iir tili «lut 8» n«tt, »tt <let
f»rv»n<I!ll8 tili »nZ-a ocn uppät Bon< pollor eller
lil»<l<lrc»r.
8»
-!er»8 livtanlle änmen. Non Ii1i»8»m «tet varm» vattnet

»nn»t i 8» «ien varma lulten uppat
i rumniet. I)<t lca» mariia pa I»!Ven i l»»<!B<»zfan.

Men laßtan alia anlira lirvmna ilinp at Il»I«l, 8»
vattnet tvartom. Net

lrvßer tili w. en Naalia n,e<l valten oen 8t»I-
--ler nenne ut att l,vßa i lmläen, «ä Bprielcer ti»8ll»n.



167

llnl-l»r ett l>»I i »tenen, lvllel liillet me»! vatien nul,
sl»l utveist i l»»let en Bt»rli pruui», »3 spslckei- «tenvn,
n»r v»ttnel trvser nm vintern. Uerliire »r nell8» i3«!u
l»tt»r« »n vattnet neli llvter nlvanp». 8lcu!Ie isen
till duttnen, 8» »Kuilu l»»n e) uvutin» nm v»ren, oen
inzf» sllulle »l» Kunn» lelv» i valtnet.

Vi I>»«le breilviä on Ic»Il liammLre, soin
v»lit el<l»ä p» uin vintern. ller l»»äe
ilr»n lulten trusil lii! «»!»!' 2! is p» tnnsleil-utnrn». Mi-
vi «l» uni» el»l uti «pisen, »»»»/Icte »tt iseu

v»l <iet 8» Kalit p» mell»n Bp>Ben nel» sun-
stret, »tt iius »ti 8ll»I«n, Bnm >»jf 8t»IIt <ler p»
lfnllvet. Nv»>»l Ilon» »let? Het li<»n ilo,»!, »tt välinen
Btr»l»6e ut fr»» eluen non ui»pt!n»lle >ut»n, men «ien
ll»Il» lulten meiil»!! br»B»n «eli i'»t»n uunvälnxlo» »»pellet
I»n^B»m»re.

?s»r «!« v»rm» 8nl8tr»I»>n» M» Aeum» lulten, t»<Zei
lulten »»velien v»rme »t »izf, ut»n Hnnlen äet
mest». 8e«l»n unvv»rme!' jnxlen «len lult, Bnm iii- n»r-
m»st, neli «lertnie »r lulten nere v!<l vormare
»n lulten upne n» beigen. Derlure bl»8» ncks»
»n«ll» vinilar i neli 8» ser «l«t ult» ut, snm
un, ninlnen Bllulle eniol vin«len. dm Btizser unu-
lnr ett mveket
ett 8t»!le, «ler Bnun H mer» B>«»lter nm snmmaren, nel,
set »tället Ii»II»8
vexter lelv»; men <let ti-iill, sun, l»I»nä »II» vuxer n»l-

--m»8t »r bjnrllen. Miätpä jni-»ien, äer 6el
»r v»rm»Bt,
Il»Ila8te tl-alltei-

N llu6, Bom silvit »t va>t neli vilrnien
»t v»r lli-upp, uvplv» »sven v»>' 8j»I me6
liuß, »tt v»r m» var» v»rm tur ilet päälaen!
Vi liatv» I»8t i <litt nl<l, »tt (!I,lißtuß »r
äet 8»nn»
N3B «lin n»«i, »tt vi »1,1! Kf» lr»» v»r I'l-»l8»!-e bnrt unn»
svnllen» llei- »ro miirller neli Ilul<l, nel, «!er
lrvger v»r nti «lnllens
n»6 neli
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Vn» >n»U««t«»i» »«l» ll«,l»z»»»««u.
s»z 8»z enz»nz ett «lvelln Btul, 80M liliN»cie on l»»»l-

-«lld, l>en vicl 6eBB lln6le 8icl» Klinge ett s»Bt.
ut»n »tt m»n Icunäe »e, liv»ci «oin l>Bll l»8t 6et. llurn »i-

-äet Det viii j»K 8»F» äiz. Vn 6ei elier 8t»l
n»r clen lorunclerliz» ezenBlc»nen »tt 6i-»z» »nn»t til!
B>Z ueli l»8tl>»ll» äet. B»ä»nt jern ellei» 8t»I ll»II»l «n
»l«F»ei, ook viä en Btor in»znet I<»n I,»nz» Ner» liz-
pnnci» tvnzcl. Vili j»z zur» en Iell8»Il cier»l, 8» 8lc»r
en lcorli i Bli»pn»ä »k en tiBll, l»Bter nti nunum en iiten
uit 8l»I neli I»ter nenöin »inim» i en 8>l»I ineci v»tten. H»r

6» en iiten mnznet, Bum iillnsr en lcrnlc, nek liälier
llonon, ett «tveile lr»n IcurllliBlcen, 83 s»r «e, iniru lcorlc-
NBlcen elter lcrnlcen, i>v»rtne>Bt lör nunnin.

Il»n iu»znetiBer» t. ex. en n»I »f 8t«I> Bom
l!j tnrnt »r in»znetiBil, clerizenoin »lt «trvllor iinnniu
mecl en iu»znet. U»r i'»z nn en 8»c!»n liten m»znetn»l nel»
!ÄBter liunnm i en clu8» 8», »tt li»n iritt lc»n BV»nz» B>znmilrinz, ut»n »tt f»»» nocl, 8» lär i'»z 8e n»zot t»VBvnner-
!izt. in» vana» änBl»n Kurn Buin I,e>Bt, 8» vänäe» be-
«tiinclizt äen en» «netBon »l n»!en mot nnrr. li!n 8»cl»n
cln8» ll»!!»8 lcnmp»BB, oeii clen Ic»nn» »II» BDin»n.
luräoiu, n»r m»n ej Il»cle liumn»BBen, I)rull»6e
r»lt» Biz eller Bui ooli n»r cle seulalle n» <ie Bter»
iililven, äer m«n lllin 8e Inna. Uen nu »r <iet mveket
xiiiliÄle att Bt)'!'i> efler !lomn!>BBen. 'l'v vet en3«nll nv»r
»ni-r »>>, 8» vet >ueä 6etB2inmi> »II» »när» vääei^ti-eell.

lsvilcl «irnl cl» BvetB emot norr? Det zur
«n turciniä ilr»st uti luen Kv»r z»nz n»len Ilummei'
»»s» n»zot cli-»z«8 K»n tillill» »l clet oell Bv»nKei' Biz
urnlizt Kil ook Kit. Ooli nv»cl clen lurclolä» lcr»Nen »r,
Bou> m»n II»!!»!» m«c/«et«'«»l, clet Il»n inzen r»tt 8»>». Den
liui- lill 6e 8tor» «»vniiz» ver!6Blisnlltei'n», livillc» vi reä»n
I»rt Iliinn» i elelltrieiteten, oel, värmen.

On» l»«D^»Il«»et.
I<!n »llun om Kößten eller vintei-n, n»> clet »r lc»ilt, »e

vi nimmeien i noi-r »s ett blelct noi, Uninm»n6e Blien.
«om l,eßt»näizt soi-anäi-»!- Biz. Xn l»i> äet nt i 8tr»I»r, »n
< 8lc>!-» präiltiz» t»»8»r, »n »r clet Kvitt, »n blelcröclt, »el,
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lullii lvokor iiöiu ciot
«llen, ooi> 6et iir oiicie v»oiiert nol> l>tt »e
Nen l»v»<i 6ot iir, clet vet m»n »iikort. N»n lror, alt
6ot iir ett elelltrizlil I>UB, «nm tiinäer
lulton. Oon niir 6et iir nor>B>len, niir »IltiÄ mn^netnillen
0ro!lF.

On» llill»e«n.

lionum «sr 6e min«t» n>vol<ol
«törre, »n lie iiro. (ienom 6et «vn«B on lonn»
8» «tor Bom «n ri»tt», oel» Illin »e nti v»tton6rooneu

Bmi» «om »II» Ililn miirll» mecl blolt»
tienom llillÄron «sr liinzt

MÄre. Btiir u» «lr»n6en oon «er en liten murll nrioll
liinat nle n» «i» rillt»r Ilillliren mut nriolcen, «eli 6»
«er »tt nriollen iir en bit eller ett lartvzf olle!» en «tc»'
»ten. borta nil «er rur»«;
cl» llillilren non «er en «oin ricler
äerliurt», oller on Nioli», »oin cirilver Ilorn» i vnll. Ii»
«nniin n»r en «tor llillgre noli riiltlir lionom om
czvilllen mut miinen. Di» «er miluen riitt unllerliA ut ooli
8» «tor «om ett Lller riiltar Ililcurn innt

oon clii «er mänza «tjernor, Bum «ett
lorut mecl olott» ö^onen.

On» tl»«ir»>»«>u»et«?u.
Olt» viii vet» nreoi», liuru v»rmt clet iir inne e»or

ute. Di n»r ett inBtrninent, Bom Ii»»»» lnermnmeter
oller viirme-miitare oon «om cln Bor liiir teollnl>6t vicl «i6l>n
»l uollen. Vot iir riitt «innrilit ?urBt l>i»r inBtrumont-
m»lll>ren <zviol<zilsvor i ett litet liinat meä en
in»!iA Ilulll neäli». ?<u vet n«n, »tt oon »nclrl»
iimnen vi6Z«« ut »l värinen oon Ilrvmva inon »s liu>6on.
V» inl>2BB»r n»n ruret i on oon »li-
tmamman i «mältuncle »nö. ()viollBi!lret i rörot llrvnmer inup.
Lr», Biizer inBlrument-m»!i«ren; nu riztar ett miirlce i

me<i i rörot, ooli clet
miirllot Knlliir <rvBn«»llten, tv 8» llllllt mi»Bte llel v»r«,
n.ir vlltlnol OvBer. Viä lion nunitten teollnnr I,l>n 0,
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l>ecli»n !»88«>' ««» röret i <loll»i>cl»
vullen.

i riiiet. LIÄ, Blif;er inBtlunient-
luullnron! nu riBt»l äler ett dv-
lillt miirlle. Del iniiriiet Il»Il»>'
llulinnnlllen, tv »Ä vl»riut iir <let,
när vutlnut Ilnllui', »cl» cler Blliifvol'

lOO. Bec!»n lleliii' liiin «Ililvi!»
NiellilN OvSNUnIlteN «ell lioliNNNlileN
i 100 lillli 8t0l« äelil!'. Uein lili!I»r
l,!N> «oli beteellnl»' cieiu ine6
/ilssUl. Under lrvBNllnllten «iii' l><>n

! lill» Btur» 6» csvioll-
> Billret 8l»r :>n frv^nnnliten, 83
! riillNl»' n»n <le»8 nu>cl Blreellen

i oeli Bi>Fei': nu
lir ciet 8» eller »H luänZ»
vnrme, Non Btnr <>vi«liBilsret unäer
flVBpun!iten, »H B»Fei' nn in-
det 8» ellel 8a innnss.» lliilcl,
0011 lazre »n 40 uncler lrvB-
- Il»n <zviellBillret la!!», tv

nar6 Illumo.di c!«l tili en
Lenoin tnelmnnielern vet» vi, »tt var llrnpn nar 3?

vällue. Mr <iel llännsB riitt liett oin »ommaren,
viB»r tnermometern 30 i Bl<nW»n. Bii!ll>n iir clet
nm vintein 40 Ilölcl.

Oen lar cl» lwr» lalu» uni en barnineter,
«» trc» ei, att nan iir 6etB»!Nlna 8«m en tnernxiruuler, ljare-
meteen är «nnn!, Han Kr »5 tlll8t3!lcl, »tl lus-
ten trvolcer nnn
iiii'. Oel> cleinl ll.in man Bna ellei' vaellert viiclei',
emeäzn «gclliut inverlliii' ni, luNenB tvn^ll.

BölläaBBmnrBanen.

1 !>i»jzticl«s!i!'»<!
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Dl! »iiliÄ uel> cli»» llllli!!' ll!l!lll>!',
(len dlmniix»' tslici» nnnll i liilixi
pä «Ii»» tNSON Bj<inl'B Blrl>nll,
Nec! <!«m clitt lo»l

()»N !)Il»Ull!<M »t llst Milli» hll!i,
«olon»! s»uä

Un ml»'^c>NBtun6
I lillivliot Miltei' l!l'vl!!' 8l«lll!l uelll!!-.
Hlen lolllel, 8«m i Horr»l>B I,UB'

I 8t,!l» »nänllt deäor.

U>'B NBB, ! 6»ff
<)>:!> i clc> nkll>» 8lii"illl'r!

lolllet, vicl noräen» pnl!
»n pll v»r» zriltsr!

(,^I!«!!«.

/jolllinde Wsningen.

Dm tyngd och rörelse.
Kom, lät oZ läsa mera. Naturens bok är oändligen rik.
Denna sten är hard. Denna lera är mjuk. Denna

glasbit är skör. Han gär lättare stnder än denna widja,som är seg. Denna rönnkäpp är smidig; han böjes lätt.
Denna stälfjäder i läset är spänstig; när han böjes, tar
han genast äter sm förra stapnad. Min boll är ocksä
spänstig; han studsar tillbaka frän golfwet. Bly och lera
äro alls icke spänstiga, Dem far jag icke att studsa till-
bata.
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Denna fjäder är lätt; men denna sten är tung.
När jag häller honom i handen, tanner jag tydligt, att
han trycker nedät. Ligger han pä marken, sä mäste jag
bruka styrka för att upplyfta honom. Och siäpper jag
honom ur handen, sä faller han genast äter till marken.
Hwarföre det? För det att jorden drager honom till sig
med en wisi kraft, som beror af Hans täthet och storlek.Det är tyngdkraften. Deraf kommer stenens tyngd.
Tunga aro de ting, som jorden drager starkt till sig.
Lätta äro de ting, som jorden drager swagt till sig. Men
ljus, wärme, elektricitet och magnetism ha ingen tyngd.

Kunde nu sienen falla in i jorden, sä stulle han falla
ända till jordens innersta. Der stulle han stadna. Och
will jag se, hwartät tyngdkraften drager, sä läter jag ett
blylod hänga fritt pä ett snöre. Dä fär jag ett watten-
pass, som byggmästaren brukar, när han timrar ett hus.
Lodet och snöret falla rätt nedät, och det kallar jag lod-
rätt. Men det lugna wattnet ien sjö och allt, som lig-
ger rätt längsefter, kallar jag wägrätt.

Nu will jag wäga en sak för att weta desi wigt.
Dä tar jag en wäg eller ett betsman. Har wägen
lika länga armar med lika stora tyngder i bäda wigtstä-
larna, sä är han i jemnwigt. Har han olika armar
och lika tyngder, sä sjunker den längre armen nedät. Har
han lika länga armar och olika tyngder, sä sjunker den
större tyngden nedät. Pä betsmanet flyttar jag hanken,
tilldetz att betsmanets tyngd pä andra sidan om hanken
jemnt uppwäger den tyngd, som jag hängt pä troken.

Nägot dylikt har du ofta sett, när du gungat bräde. Här
äro twa gossar. De ha lagt ett bräde öfwer en stock,
som ligger pä gärden. Brädet kan jemföras med armarna
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pä wägskälen, Äro gossarne lika tunga, sä lägga de bra-
det sä, att desi ändar pä hwardera sidan om stocken äro
lika länga. Dä ha de jemnwigt och gunga turwis uppät
och nedät. Men lägga de brädet olika längt, sä blir gos-sen pä den längre ändan sittande pä niarten och siipper
ej uppät. Och är den ena gossen lättare, sä mäste han
fä pä sin sida en längre ända af brädet. Annars blir
han sittande i höjden och slipper ej ned.

Lutar jag mig längt framät, sä faller jag omkull.
Bär jag ett ämbare watten i handen, sä lutar jag mig ät
andra sidan, medan jag gär. Springer jag pä en stock,
eller gär jag öfwer en späng, sä fäktar jag med armarna
för att bibehälla jemnwigten. Konstmakare, som dansa pä
lina, bära derwid en stäng i handen. Hwarföre gör man
sä? För det att i hwarje ting finnes ett sialle, som kallas
desi tyngdpunkt. Har ej det stället stöd under sig,
sä faller tinget, likasom boken, hwilken jag försöker
ställa pä ena hörnet. Är ej min tyngdpunkt rätt öfwer
den fot, som jag stöder mig pä, sä faller jag. Ett litet
barn lär sig smäningom att beräkna tyngdpunkten, och sä
börjar det gä. Och en käpp kan jag balansera pä min hand,
sä att han stär rak i luften.

Har jag twä lika stora blystycken, sä wäger det ena
lika mycket som det andra. Men har jag ett blystycke och
ett trädstycke, som aro lika stora, sä wäger blystycket mera
än trädstycket. Dä säger jag: bly är tyngre än träd.

Hwarföre sjunker sienen i wattnet? För det att sie-
nen är tyngre än en lika stor massa af watten. Hwar-
före flyter stocken? För det att han är lättare än en lika stor
wattenmassa. Men hwarföre ligger undre delen af stocken
under wattnet? För det att han trycker undan en lika stor
wigt af wattnet, som han sjelf wäger. Iu tyngre han är,
desto djupare ligger han. Men sädant beror ocksä af skap-
naden. En bät trycker mindre watten undan sig, än om
Hans wirke wore timradt till en fiotta. Utomlands byg-
ger man fartyg af jernplätar. Hwar plät för sig skulle
sjunka till bottnen; men fartygets stapnad gör, att det ej
trycker sä mycket watten undan sig. Lyftar jag en sten i
wattnet, sä kännes han lättare der, men när jag fätt ho-
nom till wattenbrynet, kännes han tyngre. Faller jag i
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sjön, st sjunker jag till bottnen, om jag ej kan simma.Men har jag en äre under armarna, st kan jag hälla mig
uppe. Jag stg engäng en gosse, som drunknat. Efteren tid ftöt han äter upp; men det war derföre, att Hansdöda kropp begynnt swälla.

Mennistor och djur röra sig sjelfwa ftän ett sialletill ett annat. Men andra ting röra sig icke sjelfwa. Derfar en kärra. Hon stulle wistt icke röras ur ftäcken, om
icke hästen droge henne. Der flyger en boll. Han stulleligga helt stilla, om ej nägon kastat honom. Trädets gre-nar röras. la, för det att winden bläser pä dem. Ny-
stanet trillar ned ifrän bordet. la, för det att tyngd-kraften drager det nedät.

Dm ett bräde eller en wäg eller nägot annat siattligger med ena ändan högre än den andra, sä kallar jaa
sadant en lutande
plan. Släpper jag
dä nagotrundteller
kullrigt frän öfta
delen af planen, sä
rullar det nedät ge-

nom sin tyngd. Men will jag rulla upp det igen, st be-
höfwer jag dertill en större kraft, än om brädet och wä-
gen läge wagräta. Derföre gär det med god fart nedför
en backe; men uppför backen draga hästarne tyngre än pa
jemna landswägen.

Medau klockan knäpper en sekund, kan jag gä 2 al-
nar framät. Men pä stmma tid kan jag sprinqa l 2 al-
nar. Och pä stmma tid springer hästen i fullt galopp
25 alnar, en dufwa flyger 45 alnar, en böZkula gär 500
alnar, och ljuset flyger framät 29,000 mil. Sä olika är
rörelsens hastighet.

Har jag twä lika tunga stenar och lastar den ena
med större kraft än den andra, st far den sienen hastigare,
hwilken jag kastat starkare. Men har jag en tung sten
och en lätt sten, st behöfwer jag större styrka för att kasta
den tunga stenen lika fort som den lätta.

Nu kastar jag bollen i luften. Dä flyger han förstsnedt uppät, sedän minstar han farten, sedän börjar han
falla snedt nedät, och när han st gjort en bäge, faller han
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ned och blir liggande pH marken. Hwarföre det? För det
att luften gör honom motständ och jorden drager hononi
nedät. Kastar jag en trissa, sä hejdas hon ännu detzutom
af gnidningen emot marken. Allt sädant minstar och hej-
dar rörelsen. Och wore det ej sä, da stulle det förun-
derliga ste, att min boll och min trissa aldrig stulle stadna,
sedän jag engäng kastat dem.

En gosse lade en sten pa sin kalke och drog kälken.
En annan gosse, som war lika stark, kom dit och hjelpte
kamraten draga. Da drogo de kälken dubbelt hastigare,
än när den första gossen drog ensam. Efter en stund be-
gynte de träta. Den första drog kälken framät, den an-
dra drog honom bakät. Da rördes kälken icke ur stäcken.
Men till slut blef den första gossen trött. Da drog den
andra gossen kälken sä mycket bakät, som stillnaden war
mellan bädas styrka. En annan gäng bundo bäda gos-sarne sitt täg i en släde och drogo honom sä, att hwardera
drog snedt ät sidan. Da rördes städen rätt framät, sa-
länge bäda drogo med lika styrka. Men när den ena gos-sen blef trött, drog den andra gossen släden mera ät sin
sida. Nau nu släden rördes, stötte han mot en kalke. Kät-
ken for undan, emedan han war lättare, och städen rördes
med litet minfiad fart. Derpä stötte städen emot ett halm-
lasi. Det for icke undan, emedan det war tyngre, utan
städen stadnade af stöten. Skulle det tunga halmlasset ha
stött emot städen, sä hade det gifwit städen en starkare
stöt, än städen gaf halmlasset. Jag sag engäng en bät,
som seglade mycket fort, stöta emot ett stepp, som seglade
mycket längsamt. Ändock gick steppet ostördt framät, men
bäten krossades sönder.

Pä wär gärd war en stor sten. Far wille staffa ho-
nom bort, men ingen förmädde röra sienen ur fläcken. Dä
tog far ett häftyg, som du här ser aftecknadt. Han stack

unber sienen en stark
stäng och lade en liten
sten undcr stangen helt
närä den siora sienen.
När han dä tryckte öfra
ändan af häfstängen

nedät, kunde han lyfta sienen, som wi sedän släpade bort
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pä en stark städe. Alldeles sä war hinken wid wär brunn,
och alldeles sä war brädgungan. Der war stocken stödje-
punkt; här war det den lilla sienen. Och den längre ar-
men af häfstängen hade samma kraft som den längre ar-
men af brädgungan. Far hade ocksä kunnat sticka nedra
ändan af häfstängen under sienen och bända upp öfra än-
dan. Dä hade stödjepunkten warit i nedra ändan af stängen.

Windspelet pä ett fartyg och wattenhjulet i en qwarn
äro ocksä hciftyg. Wattnet, som är den drifwande kraften,
läter man falla ytterst pä hjulet. Men qwarnstenarna,som stola röras, äro fästade wid löparen, som äter drif-wes af kugghjulet, hwilket genom hjulareln är förenadt
med midten af wattenhjulet. Sadana krafter ökas otro-
ligt genom werelwerk, der större hjul gripa med sinä
fuggar in uti mindre; ty hwarje hjul blir ett häftyg.

Ett annat häftyg är skruf-
wen. Han bestär af twä de-
lar, hanstrufwen och muttern,
hwilkas gängor swara emot
hwarandra. Nu kan jag göra
pä twä sätt. Antingen sitter
muttern fast och strufwen är
lös, säsom du här ser pä struf-pressen. Dä ökas Hans kraft
genom en stäng i handtaget.

Eller ocksä är strufwen fast och muttern lös, sasom man
brukar pä ordentliga kärrhjul. Da ökas äter mutterns
styrka derigenom, att jag wrider omkring henne med hjul-
nyckeln.

Annu wet jag ett annat häftyg. Far wille klyfwa
en stock, men det war omöjligt att göra med yien. Da

dref far in en kil i ändan af stocken. Och
sä spjelkte han stocken med nägra hugg. Dä
begrep jag, att mänga ting äro häftyg, der-
igenom att kraften werkar ifrän deras ytter-
sta delar mot andra ändan eller mot midten.
Min knif och mitt huggjern werka som ki-
lar. Min sar bestär af twä kilar, hwilka
werka som häfstänger. Men borren är pä
engäng bäde struf och kil.
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Will jag nyttja trissor och block att lyfta en stor
tyngd, sä mäste de hänga lösa mellan täg. Gör jag dem
fast, sä werka de ej som häftyg, Men ocksä da har jag
af dem en stor nytta; ty da lyftar jag tyngden genom
att draga täget nedät, och dä ökas min kraft genom tyng-
den af min tropp.

Ganska litet har jag förr tänkt pä sädana saker som
tyngd och rörelse. Men ju mera jag tänker derpä, desto
roligare blir det att gifwa akt pä allt sädant. Icke har
jag förr frägat sienen: hwarföre sjunker du? eller bäten:
hwarföre fiyter du? Icke har jag förr sagt till bollen:
hwarföre far du i bäge? eller till forsen: hwarföre rinner
du? eller till qwarnen: hwarföre malar du? Men nu har
jag lärt mig att fräga och gifwa akt pä mänga ting. Sä
will jag betrakta allting omkring mig och tanka: hwarföre
är det sä? Wisit har Gud lagt mycken lärdom i de allra
wanligaste ting. Men det ser ej den tanklöse. Han tän-
ker ej längre, än Hans näsa är läng.

Femtonde Liisningen.

llm äen Stora viäil vorläon.
I senna bo!>en n» vi Belt tv» barn betrallta 6uä3

Bk»pelBe. liette llreta Kelte NlcKan.
slu 6e «n I,l»Btaltnn ut mes »!n laäer. Det var
Klart oel, litet i lutten. var lvBt. Den miirlc-
dl» mmmelen liv»!t<ie
b»rnonB Kulvuäon. ?a cleB3 naltrunä» livall, »nm Illcnaöe
en upp oel, neövimä 8k»I, Btr»l»6e, 8»
8«, «tjernnr. Det var oel, mvclcet
vacbert. Uaö» darnen tvckte Bilf vara 8» Bma inliir Lus.

Nlen när se - 8t»
miätuti ett
meä l>»pn»s: Be, nu 8t» vi micltuti verläen!

,2
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kasien 8»se: tiir menu!BllÄB Ber set
8» ut. 6»s !>»l ve!»t visa, ntt l>»n B»tt men-
ni«llÄN uli «in »liiin» 8ll»ne>8e8 meselnonllt. X»r nel»
verisen lilineser l!us, lioru I)iir ej s» lill-

»in 81ll»p»re, sum 8t»»t lienne mistuti verisen!
set, »nm vi wrni»»»» mes v»,-» Binnen: lilll

set, snm vi »o, nör», 8m»ll», lullt» ne!» K»nn», «ie! K»»»
vi i>len set oänselizf», B<i>» intel iizf» Ber uol»
iutet Us» Ix»!', «II»!'!! set lin»<!8 i!!N«sBt i !!!<!!,, neli
i verisen, set KnII» vi aneie. Xllturen »r
men »nsen »r l)e!i i sen» b»s» iir l!us
»l>8!»i«Iil!ss, «»m »lit verll»r i »II».

Bnl, m»ne u<l> Bun> !v8» sör 088 n» nim-
melen, li»»» vi l>l»>!»llrupu»r. 8i!t» se s»Bt i liimmu-
l<!NB <»!l? se r6r» B!jf »ii» i B<«r» lirel'
8»r I sen vis» verisBrvn>sen. Iluru riir» se Uel
vill

»lll li!! mes ?»nneB ielie «len
llralten, 8» »llnlle »!!t l»>!» bnrt lr»n jnrsenB v<», «el»
vi 8lc»lle tuml» dort i sen vii!» rvinsen. I>len
set »s ielce jnrsen e»Bnm, Bnn> »lit liil u!»n
BU>, !»»ne neli »!l» MU!» se<B2»!»>», alit elter
ser»B «toilelc. ()m i>» en»»,» «Ii»!!»! r»s»
! verlsen, 8» 8ll»!le «le B>ur» l!i!»!»!irnnn»rn» sr»M» se
8M» tili 8ll»Ile s»!I» !» »ti «uien, uell m»»en
8ll!l!Ie l»II» nes p» vertlire !>»r n»»! nes!»Mt i

en nnn»n lls»!l, B«n> llu B>sl»x BllÄil l» 8«.

ett t»nnn»n6 ocn en Nilt B<en p» «!eBB inie 8ill».
Bv»Njf 8ell2» t»nnl»ÄNl!et umliiinK. B!ene» <»l!er

liuil iiixl»; Menun, Bv»nAni»js<>u lär n»n en <»lt »l»t,
8» »lt lian uulle» <zv»r, en«s» «>»» »<t l!»n borse
tali». l»r un«ler »rnillrna «eli
omllrinM, 8» su likasni» uiut.
i en 8» m»8to nuzs i»»l; »nn»rB lal-
ler H»A »t' «liaten. Ocli viinsei' mes M-
sen, 8» li»n ut»t. Uvalaf liumnier set? vet

') ><it. >3tulenB oNIll» gmnen 1762 nZturlHtzÄl.
Ilun«!l»pen «m 6«8«» wggr <l«I!«8 nalur-Kunniznet, nen 6«,«0m
sentti n» «wr» in»!8l«r. K2I!»» n»turkunn>B«
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llommer »l livilllen »Ii»»»»! viii 1l»8<»
»lnt, nlis <>et «v»nlse« «mlli-MA Xu <!>»>

«fer <len B<nr» Boien v»r >«r<l <i>! niel! !>) »ss<l!ir»lt«n,
neli foxien ll!»<fe>' >»»nen tili lNen li!!!!,»

b»<ie jorlien «ien n>»nen litat. Neli niir «ta
lto l»»li» 8t»>Ic» llialtein» velic» n» 8»
6e !>v»s»n<!>». Ilen en» «i>»r u!»t, lie» »nlli» «lr»,- inat.
Oen 8» <!e jollien »tt !up» i on runll linA
8n!«n, oeii 8» »II! N!»NeN »tt lun» i en >i>n<l rinzf
lirinä huilien. Ncl> 8» »r <!«l l»!ver»»t i «len villa ve>l6B'
rvm<len. I)e Bll>l-r<: lillnlalci-nnparn» ,1»! min<lie neli
8>»!»p» l«jBt sem; 6e minlire Iill»8l>n> B<>»tv» dnit oei>
vilj» b!i t>i», men B>iup» linrt, ej liellei- <»!!» 6», »eli
p» 6e 8tor». 8» lt»p» «olen, josllon, n>»nen neli »li»
«tjornl»' t>e8l»»l1if>l i 8to>» ellei' icret»»!', <le niinsle

llo B<u!r<>.

?»s i en u»t, 8» t)cll«s »tt <let »r »l!»n>
s«N, 80!» 8U!-iNss,'s <<>>l,!, nel» »tt UllteN B<»s 8till». ?»

8»MN!» B»tt txcll» vi, »tt llon B<<ls» jnlllen B<»s 8t!Il» «cl,
»tt lie!» !>!mme!enB I,v»lf nv»lsver Biss «185!.
INen snrllen l»r OÄmat m<>ll en sös^lilÄelll luit i
i)m<len, Ix!» tv» mii i l>v»r Belclin<>, Bnm Illnell»» IlnÄp-
per. Nen lles»nller >ör joi-lien p» tie 8»lt.
v»n<!er lion
en Ki-inA 8»1en. Ncn n» 8»»>m» A»nss luiier non
8»!en lramat ! rvnxiern». I)el»l II»»»»» nel, n»tt
ocn »r ncl» uck mveket »nnat, Bnm nu viil
der»tt» llir <li^.

Xu ll»8t»r j»ss nallen ! Inlten. Ilerv!6 slill»!' I>»n
Bi«f 8» »tt nm Btlclce!- en Bt!lin>pBtieK»

l>»NB inn«i-8l» sli»nB n>e6e!p»nllt), 8» lu!!»!- I>»n
un<ler l»rten omlllinA «len B<icll»n, I!ll»8om ett lijol rull»l

Bin »xel. 8» llill»r nrliB» jnrllen
l)el» nm l>»lle en 8» »trumpBtil!ll», »tt

llunäe 8tiell» lienne niellelpunllt,
8» vore sen 8<!ell»n »xel, livilken l»nn
lull»r. Ool> llVHsller» »»l!»n »l 8t!c!»»n B>lulle !<»!!»

jnr»!enB pnler: nor,lpolen ucl» «vilpolen. Iclie l!n«8
äer 8»l!»n »ticll» poloon; men F»A
ler »tt äet ilr p» set »Httet.
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n»! j»8 liailo on llejf olio» nä»ul annat moolit ämne
001 l 110 l rnila Bin »xol ! lulton, «a 8liiil!o
«lot lililvn !»n<!t 80M «n !)oli, mon lilot
platlaro vill noloina. ?a «lot «attot liar älvon juxlon
dlitvit run<l «uin ott lilot ool» vi»! polorna lilot ulattaro.
'l'/ tran nurjan «»>' lion värit Bmii!tan!>o liet non n^ulc
BNM on lloK, s»B<iin lion «o,!»!! Bvalnat usvanpa. 8a n»!' llo.t
tralizfon Malt mell »II» liimlalirnnuarna, tv ai!» liro 110
Illotrun<!a. vot att liiir <in»»B boilf n«l>
<la!ar pu iir linlion r»n»I, faB<iin
ott Ban<!llarn u>»pa Ixinnni. l)ol> vi tvoll», «lor vi Bta,
»<t »r llat «nm on triBBa elior on runll oannllaila.
Hio» <!»< lcnnimor äerat', att v! 80 on liolt liton »loi al
juxlon innm <!on runlia Bnn> Iia!!a8 nuriiinnt
ollor Bvnllro<B. vi 80 ett B>lopu borta va
Nilsvot, 8» 80 vi I!la8l-lnp0arna siiri', iin vi 80 Bjoltva
B>louput; uoli liot Ilommor lloral, att l!!la8om
iio!» .jorile», Kr litot non zllvmmor bort «lcoppet
tiir vara öllnn. Niin larnror, Bnm v»r Bju>n»n, liar roBt

lioia .>nr<lon pa ott Bllenp, no!> lian viBÄl!e miKs
ott Klnt il! pl>nuor, 8»m lian liaiiallo »lor liol»

var at'!»!llla<l 8» r»n»I, 8«m lion iir. >iir lian «la
vl8»,io «lot 8<li!!o p» jnrdifinnon, «lor vi l>n«l«le, neli
l»orat<a«lo, att >»onn!8lc«»r !>n«!«lo pa an«lra Bi«lan nm jnrä-
Iclntet rlitt unllor vara lultor, 8» villo tuiBt trn
linnnm. tvolcte, »tt <lo 8>»«!l»r8 monniBlcnrn» Btnän
pl» nulvu«lot nol» n!»Bte talia bnrt, ilaii ,lo ei
iiallo i tuttorna »tt lialla BiA t»8l me<l, li!laBnn>

i tallot. Non lla Ilnm il!»jf
Kralton, non 8a t<irB!n<! »tl <l«88a m»B<o
Aa !i!l»8a pa Bina tuttor Bnm vi.

neä. Nlen <!ot iir ielco Bnion, 8«m A»r, «lot iir
Bnn> vanclor Biz; maioßtatißllt tran voßtor tili
<ißter. Noli a!!tßnm non vän«lor ooli vi mo«l lionne,
börja vi nm mnrSNnon 80 8n!on i ÜBtor non 80llan nm

»oli ater viincla NBB lr»n lionne, neli <!a 8iunlcl!l
«nlen nnä»n vara blickar i v«Bter nm yvällon.
«olon upplvßor äen traict »l öor vi bo, iir äot
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neli nkr 6en trallten
uli>' llet mniller nel> n»tt. Nn neli en n»tt t!II»ÄM-
»il»» «tl Delunller l>» 24 <!,»m»r
neli nn«!er «len ti»len l>2r Hnr<!en viinat ett nvart'
»in llxel. Un limnill l»u1l»r m»n cle!» i VN minuter c><l>
«n minut uti 60 »ellunäer. 8»<!»nt n»r m»n iniät-
tat uret eller KIne!ll»n, <!er t!mviß2ren utpellar toit <im>
m»r lui- livarje liallt
man en veellä, nvilllen me»! »iinclalfen, »nm »r

»t Neretter «le »ex »rbet»-
«l»A»ina:

tveka vi, lltt »r nlvelimen »tn,-. INillt-
omlirinjf »>- Ilo» 3,750 slre tuBen lemlio) »venslia
mii i on>!i>e<B. Vi veta ne!<»Ä i-eclan, »tt lion är tnll-
liunura n,i! Me» »olen iii' Bn<la mveket
«tiiiie. Nm vi llioxle »nmlta ilinu i,40<1.()0l1 sen millinn
svr2l»ln<l>'l» <n»en) »3<la»l» lllnl »am Soilien, »a »Killie «le
»li» ti»BÄMMIm I»Iilvu 8» »las» »nm »olen. .1», nm
>»zs ,U Iln»uun»!»l!ufvu<l bieilvicl en »lor liälinl,
»a Kan >a!f l»nk», »lt »»Inulviillet är nell Icalinten
8r »nlen. Deilnre »olen v»r jnrä lill l»B<iin
I>nn »r 8» I»NAt boi-111. bullen rur trnniut,
n» »»mma n»n viinlier
ven liel» llen »lei» Anssien v 3 »«mm»
neli IlrinA »nlen. Net ä>- en - »tt
lup» »nlen: liel» 88 millioner mil. p» 365 stselnmura
»exlinlem) nel, nii,» »ex timnmr «leitill l>!„- jniclen
larit liel» «len
ll»II» v! ett »>'. NunillÄlle »s lialla vi ett »ekel eller
»rlnincli-alle. IVlen etter <le »ex lin>»,Ä!-n» Knmm» clertill,
»» »u»ia vi lion «lem nel» !>v»!'t fjerlle ar en <l»ll
mer». Ltt »»<ll»nt »i- Iliill» vi »Kntt-»»-. <)el> tui- jemn
rKlininA <lel» vi »ret i tnll m»n»,lel, enniu <let dnxie I,li
n»zfnt mer»; tv en mänixl Ii»»»8 <len <!<!, »nm nmnen
bekulver li>>' »tt lnu» nel» <l«slil! liellulver

') IXnt. K»r mun 3,', msnscl nc>, c!i,g. !<«!>l!8 l!>>!

ssn' 11!»» v«!u i n!,„»NN!.KI!,I,
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ll»n uen en lialt. llvilll» il!» «lii mänadorna?
De il,n: >l»,!i!»r!, keuroari, Hill!'», I>laH,

Beptemder, Olitober, Ueeeniber. Ncl,
elter de eH »I!» li» lilla m»n<;a bur du miun»»

ver«:
I'rettl K»

oel» Benten>ber.
Ile»ten natva treltien
Den

li»,' »l»r ett brinnande lju»; v! !at»a, »tl del är »n»
Ie».
midlizfennn, del: nostanet är Horden, oeli »Nellan «r de»»
axel, su»' jaz- »liulcan neli nv»<anel i
»a»,»,»
rätt upp, ut»l> lilel pa »ned. Xär nu tillillä vänder
N)B<2net de»» axel, tar HaZ- »e, liurn oell nalt
omve,xla pa jorden. Da »er att, när vi Iio» o»»
!>a da<f, l>ar lnlllet pa »ndra »Illan »In natt; «en »a m»-
»te »Ha Illuellnr Hu man bor »»lerut,
elter man der lar »e »olen li»!',-. »er oell»», n»r
jenien i »nod «talini»?? »olen, att »ole» en
vi»» tic! Iv»er mera pa Hnrden» norra »ida, neli »a ater
en vi»» tid mera pa »udr» »Illan. Neraf Ilomma är»-
llderna. ?lär »olen lv»er »<arlla»t I nnrr, der vi bo,
ii» vi »ommar, oel> da »r det vinter p» »udra »Idan
al jorden. l)en äter, när de »ödra tullien na »nnimar,
«a nav! vinter. (len när vi !>a >iö»t, »» l>a «Ie var,
nel, när vi na var, »a I>a <!e liii»!. »amnia or»»K,
alit elter »nm «olen lv»er mera eller mindre p» «len trallt,
«ler vi bo, »ro »a olilla
liär I nnräen är »trax liire julen. Da »<ar »olen nelt
laz-t pa I>im>»elen oel> ned. Vid nordnnlen är
den t!den ne»tänd!sst mörller, oeli vid »vdpnlen »r l)e»<»n-

--dilft ljn» Neli elter »olen da i tre
Iv»er III»a nvar
»nl»tandet. Da är det lluld neli »ni> neli vinter no» n»»,
»a at! »>an värmer vid den varn-a l»ra»an.

B<rax elter Hulen märlla vi, »U dazfarna ulilla
oe!> nälterna llortaro. Kär det tnrtlarit sä en tid, blir
«l»Aen nreei» lilla »om natten, »eli den liden lialla
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vl u» blir «lel l>«>, «IritvornÄ «miilt»,
ncl,
iin niitlern», neli «a Knmmer on ti<l, niir Bn!en i lre
vill >»i<l«<»N!M»r<!6en blutt en Ilten «tunä iir l»ns<» nm
,»i<ln»l<en. nnrrut «nn ej »II» ne«l un«ler
«Ie niiltern». U» intsiillal n»8 «88 det, Bnm vi K»!!»
8ommal8«l3t»n«l, neli nu l»lnm8ll»r «len vaclls» «»»«>

»>!t
l»!i !ln><»s«! neli niillernÄ
»nvn dli lill» neli «lä n» vi
»ereller niir iiii neli 8»l! 1>» li »n
liillen «lii linanne» molsna i Vi<! ilon <!«!en
V!88N»I- »il A!-l!N8il» l,N!'t, >V N» l»I! »<«!' llNs<Ä,e

»n niilleinl», nell 8» Knmmel »ler nell 8»
«let !>e!» v»s< lil i nnilivte, IVlen de,
«nn> l>n n>i«itn» jnriien, i>ll
iilln Der KÄs «nlen »I!!!«l »np IllneliÄN Bex nä

neli ne«l
8tl»x BNM I>nn ls»u neil, l>!ir «iet Btie!lm<»sll>. M'N I,NB
NBB il!» vi »»<!,! en
Ii»»!!»!'!-

»tl niitteinä en ti«l »ro niißt»n »Ilileles !^UB2.
INin sarnsnr, Bom var Bjum«n, liai' v»lit i

ett ianll, «lel 6et »lllrizf dlet vinter. Det l»n«let var
bnrt» i Bu,ler 0»n «83, non «let v»r lik»Bnm millt-

„np» jnillen. »ler lisr sillliif» Äi-Bli<i«r, ul»n
BUMM2- nell «tÄlic lieOa, «!> »<t vextern» viii

llunn» viBBn» nt' lnrll», men »1,1,-iss »s 1lul»1. Ln t!<l p»
»,-et lier nt>B<l»n i lvä o<i,
6et »r derlls vinier. p» B»>nma »iilt !»>' »«-«ti»! viä
noiexm, ulan vinter, neli «leili»,e Knnna

l»n llei'. ver »l viBB<, «»llv.» »>e< llii»-
B„n> l,n<!r» Iiallv» »>el n»t<; nien Bnlei>B 8l>»!l,r, «nm lulll»
lnllriill ölver millten »f jnrclen <!>!!« 8!» Bne<ll
ulver l,nle,n», »N «le lninm »uplin» «len Bniin.

lnrsl»,' 6n, n», n niill» ts»!ltes pä jnrilen !i»n«»
l,»lv» olilla Illimat ellel- lullslreck; 8» alt I»n<le>n»
miillpu jnrilen l>a elt v»>-m»!e lllimat, iin liinilein»
i Bu«ler ne!» liinat i nnrr. liei-nr p» en nil»
pullinjli ellei- »Nimennet srän men llet nern.
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ne!l8» n», N!» ett l»»<i »s eller nlver n»lvet.
Ntt
ett »tui-» l,»l, 8» är »ler ett li!!m»t. De, »rn
neller 8» umbvten »t viirme neli Ilulll, Bnm
in uzip» !»8<» I»n<!et.

ville berätt»
B<>eelcen, Bnm 6u Ber upp» Kartan, men B»6»nt Wrßt»r äu
ielle »n»u. 83 mvelcet vill
BN!,i mn» liinller v»r»
miilt sl»8t»n n»n ej lini>B ller), lieter e<jv»tnr. p»
nv»><ler» 8i«l»n nm e<zv»tnsn »in lv» ävlik» linier, Bnm
I<»II»8 v»näkset»arn», neli ej I»nlft l>»n nvasllei» pnlen
»rn »nnu tv» »n«ir» linier, »nm ll»II»8 pnleirll!»,'»». I)e
I»n<1oi-, Bnm mel!»n b»6» v»Nlillse<8»ln», »ro «lv
I>et»Bte p» jnräen non !i»!!»8 «iertnre Ii el» «n n en.
<!ern» me!l»n v»n<l!lrel8»rn» neli puleir!il»rn» !i»II»8 tem-
perer»«!e »nnen, nvilket detväer, »tl Icul»! neli v»rme
<!er »rn
«nm mel!»n z>nleirkl»rn» neli pnlern», liet» äen
I<»II» »nnen. V»rt I»n<l »r
-nen, men liliv»! 8» l nurr, »tl ett BlveKe »t !»n<let
»r nurrnm unleirlceln. t!»6 l,»r tnrunn»t »letl» I»n<!et
«en Iiel» nnräen mer» I.juß, »n miirller. 8jellv» 6en liä,
<I» muilo-et r»6er, Iv»» »»lten» »,»!,B>len nen Inlten» nnrr-
»Ken neli »telß>lenet »l Bnun, 8» »ll »len vintern
A»r »»III» tili »nä», me«l»n vi v»nl» p» v»ren.

Oin >»»«««.

(inn! K»r silvit n«8 en VÄoller Iviit» nm nntten f>s l,im-
meien, ne!, äet »r m»nen. IIv»6 »r mnnen? II»n »r ett
mveket »tnN Klnt, «nm liezjtnnilizt rni!»r Iliinz joiden. Nv»r-
lnrn z;"!' äet? ?nr <iet »tt »> fomlin zlni-ro,
ne!, äni-lni-e tvinznr Kun mimon »tt lnh» «iz. lim-ii I»nzrt
»r äet lii! m»nen?
iii- i»i>A v»K. Oun lillvii! iir m»nen b!»nll »II» mniluliruun»!-
6en> «nm »r ti» Marcien.

Nv»!mre zer m»nen 8» ztnr ut> n»,- I,»n
l><!> !>v!,rmie »ei' linn mincii-e n!. n»,- I,»n «t»,- n» nim-
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moien? b'ur >!el »ll I»»n» «lrälnl- »iz mei-2, n»r cle

meci «iN
i »iz
I»r Ilu»t»» li!II>»Il» itinn l>»n» vt» <>(!> icnmmn lii! n»» iiic»-
»nm »terzicenet i»»n en Om vi lliin6e Icnmm» tili
mKnen, »» »iculie vi cierisrnn »e Iv»» ni> »»mm» »»11.

»nm »> »» m>elcel »lnrre, m»»le v»i-» vnelcei' »tt »e,
n»r m»n «tör n« mimen. I)i> 8lcul!e m»n K «e 1ilc»»om
olli»!'» tiiiell»!' n» du» Iv»nn6e oei, 6e»»» N»eii»r
3rn I»n6, »nm mincire Il»8t»l
6e!»r »s »iculie lv»» !cl»i'»se, nnl non »ju»!',
«nm biiinic» neli !i»»tn ti!ll>»Il» m)>elcel >M». 1'» »«mm» 8»lt
8VN»8 Niioll!!!' ne!> »tullen i Miinen. V» »»F» Nlil-nen,

litt ne!> m»nen. Nen men-
!!!»liN!' »»lr»: lie »tiilien» »rn
»rn c<iuu» ci»!»!'.

Det »s m»>iiv»s<li^<, »tt »nien »lcinei' »Ilticl n» »»mm»
»icl» »l miinen, neii <len »när» »iclnn »> mnril. nu
v»n6e>' m»nen n» vi»»» ticler niiic», l>»n v,l»,!<,
»in mu>'ll» »icl» »l jnrcien, »» »e vi iionum ieico »II» ellei'
!>e!t clunllelt. NeieNei' l>»n »vn»», oei> 6» vi:
6et nr nv. Nstor 7 »e v! l!»Ilv» cien >M»» »!6»n,
neli cl» »»A» vi: nn »r ciet li»lfm»ne. esler 7 <i»F»>'
»e vi nel» cien »icl»n, ncn 6» »»z;» vi,- <iel iii' iuil-

Verestop burjnr m»nen turmin»!!»», Ii!l»»nm mii»-
»en »iiiiiie »t» linnom i Il»nten, nen cl» vi: clet »r
ne ci »n. Nlter 7 »e vi linnum »ter I>»il ne!» »eci»n
sNer »ncir» 7 »vne» !>»n ieice; men ci» nter

Verlnse t»I»» i »Im»n»e!<»n nm m»nen» lvr»
u,v»lte>'. 6en en» lnllm»ne» lii! cien »ndr» !>» 2!!
neli ett l>»lst civzn 'lv »» tici beiiölves nu,,i<n

inr »tt Inn» ett Icv»r! Oeii viii 6n l>» reä»
nä nv nel» ne6»n> »» Icnm !!l»8> k>ll> n»r 6n lcun l»z;u meci

') Kot, l»en löl»!» l,i»m3nen ellei' ,ien 2l
I»2r8 K,!»:,» p»B!!s»i>m3ne, «cli n»B!,i »nn<!!>i.> ciereNer »>' pZ»i<!l»Zen.
»erlöi-u in!»»e.!' ieke p3B!«l,eizei, »!>» äi- >,H »«,,!„,n lici, !'m?st-
!>e!Zen r»ll<>r B>z »ecinn eller pli»Ken ueii »r iilven en
lici, »en »ncir» I«Zli<le>', «li«a,» m!<>«o!Nin»>'c!»B eei, !,,»

i>!!» i?,' s>» B»mmn cilll:»^.
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Vt!»!,!!'!! liKnclun i l!»Il'm»nen« ll»ut, iii- liol nV; uwn
l»f;ei' <!n ! l,nnn>» me,i Iliain >!»näon, 8» »r 6et neci»n.

!>»nller il>!»nä, »tt ciot blir !n»nl<>smoi Ilol«o.
Ilvnras Komme,' 6et? Det Ilomme,' 6er»!', »lt llummur
I»!ll e>No>l»N «olo» »cli M»NON Ue>! «!iV!NM«I' liuit nuinon.

Hiir «or äu vttorzt clon «tll>I»n<1o l)en «l<»'!'«
lingon lir <ien v»F, «om «olen tvolie« lön» loinss
(s»Btiin ciot »r «nm ANs). Det mollerzl» lilolet »i

neli clet Iii!» mörli» Kiotot »s m»non me<l «in !°iussl)»n» llrinz
«or ciu, linru I<»n liomin» mol!»» «olon

ocl» m»non, «i> »tt «IlUW» llillor p» m»non oon
«llvmmer bort «olon iur l>onom. Det !<»n ool<«» liänli», »tt
«!«iMnn «Ilvmmoi' enll»«t on cio! »s m»nen. Bn»i't Air m»-
non l>»m»t: <ll> lioinmos n»n nr «Iluz;n»n, li» I>lir I>nn
»lei- ljn«, neli 6» s» vi »tor m»n«Ilon.

il!n »nn»n il.in det Iiiinlll». »lt mnnon llommer
rnilt omolliin «olen oon «»«»m llu «os »!l)i!c!»ät lilii'
no<ll»nloro. V» tniioi' »teriöön mnnon« «!lnM> »>> oon

ooit «olon lnr o««, oon ci» vi: ciot nr «oi-
s<>! mö>'llol««, Vn olir 6ot ollor möiilor milit n»

non !'»<;lurn» «iut» »tt ool> tro, »tt ciot »r »s-
--wn. Oe!> «nm oj blittro vot», lrn »lt cion «tnrn
«olen l>»>'
m»nen 0»m oon lurÄncirat «in
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llie>'« «l« i rilli tinie inut !julei>, D« blir «lit huzt neli Iil«il
illsn, neli mi»» (>ucl, »nm «les Ilitei' »ulen Iv»«l
nlver Ixicle z;ucl« neli uncl» mi >nr6en.

Hiirnf lni'»!»!' 6u, »tt nnr vi I>« Mlinlurmusllelze, »«

li»? mnn nä miinen »nlsiismuille!»». Oen nns vi l>» »nllul'-
mnrllel»», »» l!«i> m»n pä m»nen 8«n!«n»
lnimni'llel»ei' »vn»» lill» n» «!l« zlnllen «l M-6en, Nun
»!m»n«>l<Än vet «111 »»6»nl snrnt, tv <iet Il«n ulpnlo,»» n«
liirliÄNfi. Nen ingen li«n Ilnmm» li»n lii! m»nen.
()el> vet inz;en, nm 6or linne» snlli nli m»nen nen
Imru cle,' «nn«r» »er nt. N»n vet encl»»l 6et, «tt cler Nn-
n»z mveilet nnF» l>erz, men lnz» inlt neli »ilclele» intel v«llen.

v,n «»I«n »«I» »<^er»»«»e»»«».
Joiden iniinr Ilrinz »in »xel lr»n ve»ter lii! ««le,', nck

clerlnso «er clel ut, »oin on» »olen »llnlle fl»u n»ler tiil
ve»ter. lel<e »l«r «olen «lilla; nnn »in »loi»

<j Il«„,,« iinnu. Hon v»n6er »iz, !i!l«»nm jnrcien,
»in «xel; ciet n»l mnn wiirllt nnn» »nIN»eIl»!'n», «nm m»n
i!,l«,!<! !<«,! »e me<! ll!!<«se. 001 l 6et »e vi, »tt »nlen me6
»itt «nel »llen „nnlv«er en rvm6 neli viirmei' tillik».
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Non livlN'lll 6ot B>isnel 001 l 6en vaimon llommu, vot
«iiiloil, !'v »iin tili »olon »r Iioil» ljorton miiiionor
mii. Oin en »vlli» rntt linmiit i liunclrnäs Kr, «llullo
lion »ncln
snr un inii i minutou, «Iluiio linluilvli "27 l°,l lur l>lt liinna
tili «olen. Ool» «tor ilr «olon, 6ot Ilkln m»n viii
tn»!<n. Blinllo nvar liunna F<» lO limmnr rnilt lr»inHt,
«H »Iliillo pä 3 iie Non tur ntt
Fä ninilrinF «olen «Knllo boliölv» 321) ur.

Oeli likazom lian Illl!I»8. znionz liila bai-n, »ä
n«r »olon ännn 2n6r» 8»älM» »m» bnrn, nvilll», iill»-
Bom «viilvl» i «tora
moäor. Vo88» «o!on8 barn liro nlanotsrnli, «oin »11» i
«iz liru mörka niinillllrunnar, men lvsa nisä »olon»
t>lS!'Blion. 8l>6:»nli Iliinnor m»n rodlin 47, oon
unntilollliz Nora. Vo lloßta dillncl 6om äru l»olt «m»,
»li »tt 6o
ool» BVN3B 80IN Illllli» n» liimmslon, cior äo lioßtlln-

lör»no!rli «itt Ulir Bor <iu 6o tro nlanotor, Boin

»w närmazt tili Boion. Don lurßtg, «om Zl>r r>li 87
«in rinAuanli niii'Ml>Bt
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mi»c!>'o ii» uo!> l>oteelina« i nlm.inlioli.in mo 6 Der-
liino,- Voni>!> ui> 7 mnnliäor i on «löri'o linA nml<rinz

«olon non mod 5- H"n iir lill» «lu>' «oin joi-don
oon !v»e>' löi' n«« «uin «Non- non mo<l 6on
lillill !l!l>r»«t8 lv nnn iir <lon niirmazto »s :>1!l>
nur. l>oi',,li«l, «nn> uotl«l> iii' on n>l»not, nk

Uon nnclr» «l«l« ulanetei' i iinn» «lullo rinzul vtler-
nn» o!e««n tlo. I<uiBl U:>>'«, «nm iii' minllro iin puiden.
8oo!»n z;i> .luuitoi', Bilturnu«, Illllnnz non ?lentunu«,
«nm «»« iirn m vellot «tullo iin Gordon, uti »lit villaro

«nlon. sl>, !Vonl«nn«, «om iir «ton vtlorzt», lienofvor 166
iir lni- l!>l liis,l> ol! NVllll uinlinnA «olon, 001, l>N» lullll 6«,
!i!lll«om »xol non !,:> non nlitl,
1i!li»«nm vi. nt o!om, «nm «in nortl! Olin «nlon»

«lion, !,l>l (»no! i «tiillot mlinlir, «nm Iv«» ciem.
Gordon nur on mnne, äen «tui» suniter lillr 4 m»n»i', 8»-
turnu» n»r 7 mnn»r oon <io««utom on Iv«»n6o rinz. OoIl«l!
äo «i«lk> I>2 Ner» mänlir.

I!n nltun Ilom llloollllronz li!I o«« oon v«r
»li lu^llriiellt, »tt lion Uun lllllle «ett en
ni> Kiinniolon inecl on
nedkdl,!- «»ilo linn. V»i- iello riiäcl, «l»6o Uet
nol>i>u!l>i- llot iir on Ilomot, neli «licilMl» i
invollot «torll non »Nl»nz;3 l»2nur lcrinz «nlon. I'>slo>'
ticior Ilumm» clo til!d»ll2, «» »U 6« ölor l)I> i vllra
tlnlltoi' 11l vorlclon.

planotor, mHn»l non llnmotor iirn lnXiK» men
»II» ulritz» «tiolnor llall» vi omocllln cle «e

ut oon snlänärÄt «itt liizo «in«ome!l2i>, «2
m»n Iliin minnaz. liru 6o «tnrll «nl»r, «om

lunli «in» ullllnä» bgnor umllrinZ en ulliinä vorlclz-zul. Ool»
lur l»U lMtro «tjornornll» !>:»' m»n inäelul
liimmelon i lsn «äcllln iil Orion« bällo,
liv»!'» !i!ln« '. De luibi livilll» «olen tvo-
!le« Ali, uttzulll ott t»re6t blille, «om Ill>»l<«
Der clolll» i 12 nimmol«toellen, «om umtalli» i
lilmllnllelllin.
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liumjkgnon UIN BU>, mHno uol, 8ljo!»U!' Illilluz olioin-
Ilui!nif> liot ollor ÄBti'unu!n i, ")

Uvils BVNNB »tjoi-nni-n.i ssii lINN i öBtei- ori, ss!»
«oclnn noä i VoBtoi', 81! »lt l,o!<l I,iml2l>v«llVot tvolloB Vlicl»
»iz n>on clol iir jurclon, «uin viinclor Bumliz;!l

l>ug«l ulver viilsi KulVcicloii nocl, utnn
i en l>t>B- Biic!<u>» iiru cis »nm !cl>II»8

uo!i «uin I.lcna on 5o» liimmolon. Nn
«lvanum Blus «Ildelo» «tillli. llun Il»I>«8 norcl-

uol» vi»»!' om nation, nvnrtiit vi nlifva nnrr.
Vici clet »tt saclren iinnu t«l,iclo, for on liton Iv!,nnclo

nunlct mocl en «in»! o!clBtlimm!i ulvoi' liimmolon» livuls. 80,
ron2<!o »Arnon, on «tjorn» IuIII Ooli clet «vntoB cloiu lur-
nnclorliut, »tt niiuiuelonz lcunn» lulln lriin li»Btet

Ron lnclron «uclo: vi Illilla clet emoclun clut
»er «ä nt, non äet in- 6uolc encli»st «mii lirinnancle iimnon,
«um i rvmclon »«Il «tnnclnm l»!!» nocl nli
clu»«tllrot8, «tori» llillil iolcoi clo «!»« nu-
nor i luunpa tu«on «r uol» iolce, liellor clo
vi!«e i rviu^oll!».

Xr clet mvelcot ti»
villo lconnnÄ 6it.

I'ilclron «l>6o: niir vi 6u non lrizur viir friil«tl>
»nclo, vnrclor clott» ool> mvolcot nnnlit o«8 uunonnnrnclt.
moclun vi I>c» unvi» äonn» Btost, «vi>oB u«« viikon
tili «tioruorna niiBt«n «K IKnF «om on Vi tvolc».
»lt «ulon iir umiitoliFt liinat duit», non l>uBot li»' lilcviil
6en lttnz;» viizon nu 8 ininulor ueli on liuls. Dii Ilunn»
vi tänlci», !»i!'ci liinat bortl! Bin« iirc», niir
vi vota, »lt l>ol>i>svor liiBon Ki', lus alt liinn» t>:m
clom till c>BB. 8K iii' äet vi«Bt, »tt nm <incl «Icnllo liit» cle
»mii «lnclcnii i äonna czvii», «llulle menniBlcc»rnÄ

') Kot. XonLkniikn om slomentorn» c>ct> nnlurong iirAltor K3>-
!»« lvlilk. KunBk2>,en om !>o3lHns!«c!o!l,i' K„Iil>8 K«mi,
liunzllgnen om i,!!» «WgB li>KnnBi>lt Ku>!ll8 mutksmlllili. llunB>i2-
pon UM Bten3lN3 K3IWB minoraluz;!. liunzkupei! nm voxtorna
K»!I»8 dutlinill ellor voxtlZr». XunsKgpon um churen KMns «c>o-
lozi ellor churlär».
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»nnu i luzen »>' liiiieslei- »e ller»8 tin» lilinll»
closliuil» i liimmelen» »>!>,

.Vmlci's I>v»<i sinne» 6K dorwm
I?»llren »»,lo: nnlir» »l^elnnl.
(lel> l>V»ll lillne» duiloi» lie »Nlll» »I^esNUVNN?

»nlir» Bor liu llen lirell»
r»»äen, «om lillt en nsvei- äen
len? Vennn rnnc! Il»l!»» vi nterz»l»n, neli n»r m»n »ei»

!>enne mell »ln<» liillttie, I»!ir m»n vi!i'»e, »tl !wn I>e»lni' nl

Ilunn» llVils «en en 8»s8!lilllt, nllln <lel»8 Nvter
ti»»»mm»n i «leit» «Ken.

lln,nen »tnelo en »lnnll »Illlele» tv»l». lill »lut »»«le
(iiel», n»»t»n n» Kvilllen bor <Zu<l?

?»6ien »nlle: !>»!' 6u iclle I»»t, »li sinä »r »IIe»l»<Ie,
niisvgrunäe? II»n» »ncle I>el» nuliiien, pennin
«II» cle»»» vell<l»l, »om Iv»» i rvinclen, neli clen ,nin-
«t» Niilit, lur livilllen
clen lnz;» L»rn, !»lom n»« l»I!» n» lln» nti »slnnen»
siill oel>

Ocli lie liilln mecl llniinpl» l>»nclei' p» lln» vici
n»» liu», ne!» s»6>en lil!l»»<l non ,»»lle:

Helise, tlerre lln, »nn> »ll»6ur ne<l n»
n»» mecl
llen» rvmll »»»nm llin
en llnnn lur llitt
s»ttiz;u l»»rn neli »llen»zt ett »lnst i llin »lulii »Il:>-
nel»e. Oel, vui'l lil l<»i-F:»s «nm en ne!, vi I,l>sv«
«vnllitt lur ocli »Ilnlle ielle
llin »Ilnillllt, um ielle vöi' kililznie lic>stt»z;it vi,i- »vnli.
Voell lialver clu silvit o»z, 6»ilIIil;,i menni»llc>!', iillä »U i»e-
--tr»1li» 6in» verll. Oen vi Ii»»» »Iluclut llilt veill uli men-
nizllÄn, nti nti vexlern», i »1!» 6o lre
rillen oen »i«t i llen »lul» verllienz uvWnixl, «nm lireäer
«iz nl ulver n»» li!l2snm elt temnel lnr llin tillbeHan. Oel»
uli »llt, ll«n liet lill <!et »turxl», liÄlv» vi »ett clin
»Ilmullt neli <lin nel> äin visnet, »nm 8ll»n»t »lit «»

verläen. 8» tzil n«» »unu «iin n»ä, »lt vi
»llt liett» r»tt surzl» oel» I»ngru äegtu m«s» Ii!r» »tl Käim»



<liz i äin» verll. Vi tilllioH» clin «»millit. Vi viiz,» äin
Foclnel. Vi I>«un6!Ä 6in visnet. vezz» «on verläi»-
»Koi» Donna »ll»!! Vi 8l<ul!> u<ll 6u
boi-t; inen vär» Kiilui- »I«,I« blitV» Iwz <liz;. än e»B»iu.
Horre, s<irtzi<B ielte; clu ulisver «Hzniu äu iir:
Keliz,

nuinn nu uon i »II liä!

Irztiäerna.
Ilti clsn v»eill» v»r«n

8m»It 6rilv»ii inn»» !ll»t.

?r»n bort.
Oen »lit v»i' >M!,t acn
Oo!> liirll»n «»

OeK b»inon !»»äs
ibl»n<i lul nol> l>!»ä.

Ben lloniino «ommnlnz <l»z»i',
D» liell «in »lirnä
Ueä i n»z»r
001, Kl»<läeB bruä.
D» loäde vi till »IlÄlen,

VH plncll»ci« vi biiren,

8«n uiek äst luurllt oin liijzten
OeK zlorm»ä« p» li»l,
Oel» »tuui l)!el l»^l»ri)Bten,
Oo!» bloiuztren lnllo »l.
Vst tri>Bll2äez i lozen,

«llöräen vsr iorbi.
Ll»nä linzouen i »Kozen
8» n»6e vi.
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8» ll«m clen Iliiln» vintei'
Vloci i »n«>n.

»Ilicllln »linter
Oen
Oe!> l)l»!!llU t>s»NN siirtsull^l
I vnrmi» l,iii'<!,
0«n barnen ll»<je
oellBl> i vintern» verlä.

Ueli »en, niir clrilviiu
ljlutt <lu iir lrom neli ni!j«l,
8» llnmiusi' v«ren Kter

Nv»r n«s «in lresnnäi
Vi ni-iz» Unä Kvlir ll^>^.

Vl!t ellei' Uuc!» belmss.

B^srlllliVmelvll.
De !j»8

I nimmelen» lm»,
Hui" »liliAt 6e »lllicl»
I'n
itn« 6ein iir <jv,il
Oo!> eller vix!!,.
Der Heiden li!!» r«6Ä
I »tjelnornllz »111.

lie Vi>n6s<> «in Amzf.
viimei, iii-

Oon äe vili!»

I tu«enlle «r
8H brunnu lie !ill«
8» lllgr» uell »111,.
8o»> iinnu »



Bon> Vlinäsilr msä «miilU»

?28t biilvÄnclo Holt»
8m» »tjei-nurNl!» n»tt.

en tri>Bt.

Wtt »Äiuvote» ru'Bt:
„(»u<! «N8!lm Kr «tor
Oen 8t»rll neli
Nvinnorlizt nerrliF
I n«n bor".

„Vkr iil Bvor6^

Oen 6001 l iir 088 pilvet
<in6B n«I!ZÄ nr6.
(,uäB Bon Bto<i liiir npp;

»r 6et
vet lilvot
Xr mounizlllln» bopp".

Vu »D viirÄijf »<t z»rl» ««l» ilr»
««I» <v I>u I»»tv«r »ll»z»»t »II t»»>8, »«I» ti»»
Vln vilI»» »ll»II I»»lv» s« »«I> »r» »II»»
l>»»ie. 4 Klipilel, 11 v«rs.

H» Il»i» «» >»«»3< prl»» »»»»n», «»«n H»n
V«t »r ll»l»»t, «»»» vi »« »t II»»» <v >nv«-
ll«< »<»D>r« »«» »»»»» tiiesvlll». dok i3
«lllp, 3N v.

» »»u i»l»al ?8»Im 8, V, 10,
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