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1. Fotsparen i Berget.

«z)elt nam stranden och icke langt ifran byn ar ett
berg, der barnen bruka leka om söndagsqwallarna.
Ängen ligger straz derinwid, och det äi icke swart att

komma upp, ty berget äi icke mycket högt, och ofwcmpa
är det siätt och stackt som ett golf. Men pa nagra
ställen är det brant, och der bruka gossarna leka siist-
imiä, om sommaren. Ibland är det de kristne, som
bo uppä berget och förswara sig mot Turkar och hed-
ningar, som wilja uppklättra pä murarna och intaga
sistningen. Ibland ater är det röfware, som tagit
sm tillflykt till berget med rof och fangar och förswara
sig der mot soldater och hederligt folk. Och merändels
bln segern pa de kristnas stda, men icke aflöper det

utan mycket beswär, mänga knuffar och kullerbyttor,
la ocksä ibland en firama och en blänad och litet
«iin och litet lugg bäde bland kristne och hedningar.
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Da stä de smä flickorna ett stycke derifrän pa ängen
och se uppä och fiöjda sig när gossarne äro riktigt
tappia; men händer det att Tnrkarne och röftarne
segra, da rusa de med en fart ned pä ängen och taga

flickorna fatt i dcras fladdrande llädningar och föra
dem fängna med sig pa berget. Och det är icke godt
att rata i röfwarehänder; der siall man se sig om att
man icke tiampar pa kängbandet och grönsiar ned
llädningcn och tappar alla knappnälarna bort m
halsdukssnibben; da trätei moi när man kommer hem.

Pä det berget är det märkwärdigt att se hmu
der sinnas fotspär i härda stenen, likasom efter smä
barns fötter. Aldrig ha de fjäten kömmit dit sedän
berget blef sä härdt som det nu är; ty nog har man
ibland sett gossarna stampa sä myckct de orka med
sinä jernfiodda klackar pä flata stenen, men att stampa
en grop i berget, se dertill ha de warit för smal-
benta.

Man mäste da tanka pä nägon förklaring, och
tlockaren, som är den lärdaste man i byn, har funderat
ut nägonting, som han tycker stä i läs. Han säger,
att när jättarnc fordom kokat gröt, ha de stagit ut
pä stranden hwad som blef öfwer i grytan, och när
den grötcn sedän härdnat, sä bar deraf blifwit berg,
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Vlen innan den ännu war riktigt hard, sä ha menuista
barnen sprungit derpä litsom siugor pä maten, och sa
ha der blifwit märken efter deras föttei i grötcn.
Hwad tycker du om den funderingen?

Mr Stor-Jonas, som tyckte sig wara lika lärd,
M icke lärdare an tlockaren, hörde detta, sa drog
han försmadligt pä mun och menade, att eftersoin
bergen blifwit osta ur grytan, sa borde man wäl se
märken efter slefwen. Jo patz pa du, sad' klockarcn,

kom hit stall du sa se märken efter bade siefwen och
smörögat. Och derwid förde han Stor-Jonas till en
försträckligt stor llyfta i berget; jag menar, sad' han,
«tt bade du och jätten kunnat bli matta af det stcd-
bladet.

Med den sakeu ma nu wara huru som helst;
för min del har jag ingenting emot att bergen warit
zröt, ehuru jag will tro att de da warit nagot härd-
smälta. Mcn jag har hört en annan historia om
fotsparen i berget, och den stall jag berätta ei. Hwar-
len klockaren eller Stor-Jonas weta deraf, och det
«r rätt bra, ty det är märkwardigt hwad lärdt folk
äro afundsjuka. Derföre ber jag ei lata den historien
wara otz emellan. Jag hai den af en liten ssicka,
som hört den i drömmen af.en engel, med hwilkcn
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hon war god wän och bekant, och jag wet ej hwad
det wore för ondt uti att berätta den.

När Gud allsmäktig stapade werlden af intet,
fiedde det icke flur. i ett ögonblick, sasom det wäl kun-
nat ske för Hans allmakts siull, om han welat det.
Utan han fann dct wisare och wackrare, att läta M
fa smaningom reda sig, tlarna, weza till och fullkom-
nas, det ena efter det cmdra och ur det andra. Och
det stedde allt undcr en tid af manga tusende är,
som bibcln pä sitt wackra wis kallar sex dagar, ty
den wet wäl att en dag är för Gud sasom tusende
är och tnsende ar sasom en dag.

Wid detta Guds arbcte woro englarne Hans
byggmästare, hwilka gingo nt öfwer werldens rymd
och utförde Hans werk. Gnglarnlls furstar aro cheru-
berne, som siä kring Guds thron, och de äro fju, alla
utomoidentligt siöna och goda, men af mycket olika
styrka. Och alla.hafwa de haft del i Guds werk,
ända ifrän Uriel, fom är mild och wek lik en blom-
mas doft, alltintill Michael, som är sa stark, att han
rullar solar som klot och kastar stjernorna ur deras
banor. Wi stola en auuan gaug tala mera om
englarna.

Gud lät en dimma uppkomma i de stora toma



7

wmdenia, der dittills intet annat wai än Guds herr»
lighets sten. Och Gud andades ui i werldsdimman,
sasom när man andas i rök, och dimmcm rullade sig
tillsamman i hwiiflai och tätnade och fick en tarna
midtuti. Och kaman wezte och blef mycket stoi i
somliga dimmor, och i somliga blef hon mindie. Och
Eud sade till erkeengelcn Michael: gä och gif werlds-
kwpparna deras bestämda plats i rymderna. Och
Michael gjorde sä och fattade dimmornas tärnor som
stora klot i sinä händei och siungade dem ut att rulla
som bollar lring sig sjelfwa och kring andra dimmor,
som woro större än de. Da sade de sma englarna,
som foro omkring i rymderna likt siinande ljus: ack
sä herrliga höga lyror Michael kastar! Och de ut-
fträckte sinä sma händei att taga lyra med solar och
planeter, men de stora werldskropparna susade dem
sorbi med dan och brak, och de sma englarna blefwo
försiräckta och gömde sinä fina rödblommiga ansigten
bllkom erkeenglarnas mantlar, som fladdrade W en
morgonrodnad öfwer hela himlahwalfwet.

Och de ofantligt stora kloten rullade sin bana
from genom himlarna och räkade af den hastiga farten
i brand, sasom man wet att stenarna i qwarnen bli
glödande Heta, när de gnidas mot hwarandra och gä
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utan mäld. De kolade och de brunno som smält bly
och glödande jein; det blef en förskräckelig hctta i
rymderna, och ater gömde de smä englaina stna an-
sigten batom cherubernas mantlar, ty de fruktade att
hela den unga werlden stulle förgäs.

Men sä war icke Guds mening. Äter gick Hans
heliga andcdrägt ut i rymderna, och öfwerallt der den
gick, der blef swalka och lyla i de stora rullande
werldskropparnas brand. De upphörde efter hand
att sjuda och brinna pa ytan af deras klot, de begynte
att härdna utanpa, säsom brödet, nar det tages fran
ugnen, blir utanpa hardt och swalt, medan detz inre
är mjukt och hett. De begynte att stelna och antagci
fastare former, likasom det smälta blyet, när man
stöper det i watten om nyarsaftonen, stjuter ut i
mänga olika stepnader, somliga som bätar, andra som
träd, och blir härdt att taga i, fast det nytz warit
fiytande.

De smä englarna sägo deruppa och förundrade
sig storligon öfwer G'.ids wishet och makt. De woro
bain, derför woro de nysikna, och de sade till hwar-
andra: kom, lät oh se hwad det blifwit af de stora
bollarna, som susat förbi otz i rök och brand.

Sa ssögo de pä sinä lätta dufwowinaar ned till
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den ödsliga jorden, som uyh hade swalnat pä ytan
och rullade med de andra werldskropparna sm länga
bana fram genom himmelens traktei. Dc fladdrade
och de stögo som strälar King jordens yta, och der
de sägo ett begynnaude berg, der röide de berget med
fin fot, i mening att springa derpa och leka, som
barn bruka göra. Men Hu och aj, det brände, det
biände under englainas fina fötter, de drogo dem
bort med hast och smärta, ty bergen woro Heta ännu
och till hälften mjuka soin stcluande wax . .

. och om
dc saliga snia englar kunnat förtörnas, sa hade de säkert
gjort det, men nu sä logo de taligt och godt och sade:
ja det hade wi smä barn för wär nyftkeuhets fiull!

Och sedän är det en lang berättelse om jordcno
första tid, hnru den stöljdes af wattcn som angade ned
frän den aftylda luften, hnru den betäcktcs af mull
och wezter, hnru djuren uppkommo och huru menni-
stan nppstod af mullen som lifwades af Guds hcliga
goda andedrägt

. .
. men det allt hör icke till histo-

rien om berget wid l,yn. Sa mycket är wiht, att
fotsparen i berget synas ännu och nastan likasä frista,
som när de trampades för sjutuscu ar scdan, bara ett
tusen ai innan mennistor fuunos pä jorden. Litet
mossa hai wezt uti dem, och myrorna ha gjort sinä
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wägar deröfwer, men lika runda och wackra och
smä synas englarnas fjät i berget ännu i dag, och
hwem som will kan ftnna dem der.

Och nu sä weta wi hwaraf spären kommo, och
den som will far gerna tro att bergcn warit giöt och
i dem söka jättarncs sief och trädsted och smölöga.
Men en sak Kr wih, och det är, att mängenstädes pa
jorden märker man cnglarnas spär, ftstän de cj alltid
syuas i bcrgen. Ty de flyga ännu omkring joiden som
stralar och stinande ljus, och man hör deras wsta
fjät om natten i kammarcn, der goda barn sofwa i
sinä warma bäddar, och stundom scr man deras stora
hwita wingar glänsa i mörkret wid barnens waggor,
Och de stora starka cheruberna sta med sinä swärd af
eld och med domeus basuner omkring Guds thron.
Men de minsta bland euglarna fiickas ut till att wakta
barnen pä jorden, och hwarje barn har fin engel,
som gar wid deh stda, fastän han ej syns. Derföre
lät dli att bannas och göra illa och tanka ondt i ditt
hjerta, ty den osynlige engeln wid din sida hör det
nog, och se till att han icke fär grata för din slull.
Men är du from och god och lyder och arbetar och
beder din bön, da stall du märkä ibland litsom en

doft af blommor, fast du inga blommor ser, och litsom
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en wacker mustk, faft du inga tonei hör. Knäpp da
dina Händel och tacka Gud och war glad och uöjd,
ty da star han wid din sida, den lilla stiucmde engelu,
som du icke ser, och han omfamnar dig, och han kys-
sei dig, och han nlflar dig. Han äi sa lycklig för
dm siull; ach hwem flulle ha hjeitn att göra honom
emot!



3. Wipplusti och gubben i man.

will se mitt stäp! Hwem will se mitt siäp!
strek Wipplusti, och sä ställde han fläpet pä fyra
ftolpar pä garden, och alla som i garden funnos,
bäde stora och smä, gubbar och gummoi, gossar och
flickor, sprungo omkull hwarandra i trapporna och
ropade W hwarandra: kom och se pa Wipplusti,
Wipplusti är här med sitt fläp!

Passa nu pa, flrek Wipplusti, för uu begynner
det. Och sä wred hau pa en wef wid sidan af sta-
pet, och sä öppnades taket, och sä saa, mau en rad
af granna smä dockor, som rörde sig sä sinurligt i
fläpet. Tag hatten af er, gossar, strek Wipplnsti,
Här lommer kejsar Napoleon med fin stora örn samt
alla fina generaler, fältmarstalkar och röfwaranförare.
Märker ui hwad han är stor, han är sez tum hög
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och hufwudet längre än kuugeu i Spauien och gubben
i man. Äktci er, soldaterna komma med gewäret pä

ui wägen, pojkar, det stall bli trig. Trrrrum,
tiummorna gä; ser ni den lille tru,uflagaren, som gar
sa rak som en spik i spetsen för armsn? Huj, der
lomma Eugelsmänncn seglande pa sin flotta pa haf-
wet .

. . paff, der hör ni kanouerna smälla ...

Kara, lat dem smälla litet härdare, ropade gamla
Kajsa i fin bindmössa. Det är märlwärdigt, jag hör
ingenting, jag tror jag blifwit stendöf.

Ia jag hör Heller ingenting, sirek Lat-lakob, som
hade satt sig pa graset för det att han ej hade en
stol att sttta pa. Jag har sa langa öron och hör
anda ingenting, strek han ännu en gäug.

Tyst och Hall er mnn, ropade Wipplusti. Tror
ni man kan höra kanouerna, när det pratas och tah-
las rundtomkring som en swärm af bromsar?

Ia men jag ser ingenting, snyftade torparens
lilla Greta, som ej war längre än en lagom wispel
och stod bakom sträddarens Anders med Hans wid-
lyftiga wndmalsjacka. Jag ser alls ingenting jag!

Will ni halla mun, strek Wipplusti aterigcn?
Jag säger er att nu komma Engelsmännen, och piff,
paff, om ni ej fan I'öra kanoncrna, sa kan ni atmin-
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stone se dcm. Och nu wadar den lille Napoleon mcd
hela sin stora arm« ut i wattnct . . .

Intc ser jag nagot watten, ropade Kajsa för-
undrad . .

,

Ia sei ni inte wattnet, sa hör ni det atminstone,
inwände Wipplusti förargad. Ritsch, hnru hafwet
brusar och wagorna gä och steppen rusta sig till ba-
talj... och nu tar kejsar Napoleon ett liniestepp
undcr hwardera armen och spatserar till stranden . ..

Inte ser jag nagon strand, strek sträddaiens
Anders.

Will du wara tyst, bannade Wipplusti; det kan
ju ett litct barn begripa att stranden är bakom stäpet,
Här lomma Turkar, Tatarer, Mamelncker, Rabulistcr
och andra mennistoätare. Nu dia de sinä langa sablai
och begynna, att ftätz. Kratsch, der högg den ena

hufwudet af den andra .
.

.

Hwad för nägot, strek Kajsa, sta de ihjäl hwar-
andra? , Det är ju okristeligt.

Skicka eftcr länsman att stilja dem at, strek Lat-
lakob der han satt uppa gröngräset, och sjelf rörde
han sig inte ur fiäcken.

Jag är sa rädd, jag är sä fasligt rädd, strek
lilla Greta, och sa begynte hon storgräta.
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Hwad är det för wäsen, ropade Wipplusti. Äl
det stick och ordning det, att man inte fär sia ihjäl
hwarandra i fred? Pahpa, nu kommer nägot annat.
Här konnna tre sträddaie pä en wäg och tiäta om
lnvcm som af dem är tyngsta karlen. efter dem
kouuncr en bonde körande. Har du nägot betzman,
min gubbe? Vara ett lodbehman, kara hcrrar. Taa,
hit, det räcker just jemnt till. Sä wäga de slräddarne
pä lodbehmanet; den ena wäger ett lod, den andra
twa lod, den tredje tre lod. Ia jaa, witzte nog jaa,
ffulle wara tyngsta karlen, säger han som wäger tre
lod. Nej wäuta, ropar bouden, taa, bort prähjernet
och syringen som- du har i sickan. Sä wäges den
tyngsta sträddaren snun engäng, och sa wäger han
bara ett halft lod.

Det är inte sannt. strek firäddarens Anders i
den stora wadmalsjackan. Det är inte sannt, för det
der är bara trädockor och inga sträddare. En sträd-
dare är nägot bättre än sädaut fnast.

Nu blir det igeu nägot grannt, ropade Wipp-
lusti. Här kommer Stora Mogul och Hans hof. Han
ar sa set att han bar fyra tunnband omkring sin mage,
och allesamman äro de af rmaste guld. Efter honom
knmnier frn Mognl, Hans mamma, som är sa mager
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som en widebuske, vch efter dem trippar hela hofwcl
pa ta, ty sa gsr det tili wid ctr hof. Det stall bli
dans, och Stora Mognl bjuder opp prinsessan Hu»-
melsbla till en slängpolsta. Nej jaa, tackar, säger hon,
jag bar fätt en sticka i foten. Gör ingentiug, fägci
Mogul> och sa spelar spelman en fanfaroug, och st
dansa de. Bast det sr, sa sprickcr ett af dc fuiii
tunnbandeu . . .

Nej im gar jag min wäg, ropade stomakarens
Lena. Jag är sa rädd att han inte haller ihop.

Gör ingeuting, sade Wipplusti. Här konuuer
gnldsmeden med sin pust och sin tang, och sa sini-
der han ihop tunnbandet. Nu dansar hela hof-
wet fandaugo. lätten Bumburrifez bjuder opp prin-
sessan Lindagnll och sitter Lunkentus ftenar af
med Stora Moguls fyrahundradc fruar, en uudei
hwar arm.

Hwad för nagot, strct Kajsa, har han fyrahn»'
drade fruar? Det war mig en baddare.

Det är sa bruket der i landet, swarade Wipplusti.
Nu är allt godt och wäl, men sa har man glömt att
bjuda gubbeu i man, som annars brukar wara de»
sinaste kawaljeren pä alla bröllopp. Rätt som det är,
kommer hau med en arme af manmennistor . .

.
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Finns det meuniskor i man? ropade sträd-
darens Anders och lutade sig fram öfwer stapet, för
>itt bättre se.

Det förstas, sade Wipplusti. I man sei det ut
Mcis som pa jordcn, med dcn fiillnad att, der är
beständigt mänsten. Det är ocksa den siillnad, att i
man är allt upp och ned emot hwad det är här pa
jorden. Der sei ni gubben i man och allt Hans folk.
De sta pa hufwudet och gapa häuderna; gör efter
det, gossar.

Det är ingen konst, streko gossarna.
Nu lomma de in i danssalen, sade Wipplusti.

Vlärker ni hurn de bära storstöflar pa handeina och
wttar pa fötterna, och fyra ganger fyra och fyrtio-
tusen äro de, och nu wända de opp och ned pa
Stora Mognl och hela Hans hof. .

.

Kratsch ...der lag stapet i backen.
Hwad will det säga? ropade Wipplusti wippande

will af förargelse, när stapet föll i backen. Hwem har
understatt sig att stuffa omtull mitt fiap?

Det har sträddarens Anders gjort, swarade Lat-
lakob. Han lutade sig sa langt fram för att se man-
mennistorna, tills han ramlade pa stapet och tnussadc
hela kalaset omkull.
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Kors, jag trodde det hörde till saken att allt
stulle wändas opp och ned, sade Kajsa förundrad.

Jo det är wackeit spektakel, firck Wipplusti. Der
liggci nn minä stöna dockor, och alla wnnbanden ha
sallit af Mogul, och Hans mamma har gatt twärt af,
och gubben i man har mistat sm läuga näsa. Hwai
5r Anders den bofwen, han siall betala minä dockor.
Anders, hwar är han?

Tag fast honom, der springer han sin wäg, ro-
pade Lat-lakob. Men sjelf rörde han sig icke m
fläcken, och Anders war redcm langa wägar sin kos.

la, ja, sade Wipplusti, han stall nog fa betala
ftolerna. Nu maste jag gä till staden att köpa siraf-
welmessing till kejsar Napoleons krona, som sallit i
kras, och uagra stoppnalar till master pa Engelsmän-
nens liniestepp. Farwäl med er, guobar och gummor!
Farwal mcd er, gossar och flickor! Ni har wäl en
siant at Wipplusti. Sä. . . se sa ... tack fia
ni ha.

Och derpa gick Wipplusti sin wäg till staden,
Nu war dit en god half mil eller sä, och innan Wipp-

lusti hunnit halfwa wägen med stapet pä ryggen, blef
det mörka qwällen. Men mycket mörkt war det inte,
ty fullmanen sten klart öfwer löf och toppar, och warmt
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mi det i luften, ty det war midt i sommaren. Det
« sa godt, täntte Wipplusti, att jag lägger mig att
sofwa här bredwid landswägeu, efter natten är- st
wacker. Ock sa lade han sig.

Aha, tänkte Wipplusti, der hcm lag och tittade
upp emcllcmät och tyckte att det war nagot högt till
taket aha, det är för besynnerligt att manen fiiner
sa klart och ser pa mig med sitt stora trinda ostansigte.
Jag kan tydligen se gubben och gumman i man. Jo
joa, menar de wore inte goda uppa mig, om de wihte

hwad jag ljugit ihop om dem för det cnfaldiga bond-
folket.

Och derpa wände han sig pa andra sidan och
somnade med stapet till hufwudgärd.

Men det war strifwet i stjernorna att Wipplusti
ej fiulle fa sofwa i fred den natten. Knappt hade
han somnat, innan det begynte att förunderligt susa
och brusa i de höga granarna wid sidan af wägen.
öfwer manen for nagonting swart, men det war icke

ett moln, det war en ofanteligt stor öin med langa
ramswarta wingar, krofig uäbb och försträckliga tlor.
En stund gjorde örnen ringar i luften, som örnarna
göra, när de uvptäckt ett rof; derpa flog han ned
som en stormwind, fattade Wipplusti i Hans ganila
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trasiga wadmalströja och lyftade honom högt i luftcn.
Huj .

.
. när han waknade, war hau redan ett godt

stycke ofwanom moinen. lag maste wiht drönuna,
tänkte Wipplusti och gnnggade sig i ögoncn. Men
i detsamma tom ett stjernfall lsch susade sa klart ge-
nom rymderna, att han tydligt sag den swarta örnen
ofwanför och molncn nedanför och den toma blaa
natthimmelen rundtomkring.

Det här är besynnerligt, tänkte Wipplusti; hade
jag inte spiknykter lagt mig att sofwa, sa kunde jag
nastan tro att jag sage smägubbar. lag maste för
Merhets stull bita mig i singret . . .

Aj aj, nej nu

ser jag att jag är tlarwaken ...det äi för besyn-
nerligt.

Örnen stög och fiög allt högre, tills jorden stut-
ligeu cj säg större ut an en lagom ftlbunkc, men ma-
nen och stjernorna blefwo i stället allt större och större.
Det här börjar bli obehagligt, tänkte Wipplusti; jag
har ännn ett godt stycke till staden, och far jag inte
kejsar Napoleons krona rcparerad, sa är jag olyckans
barn. Om jag stulle tala till örnen . . . han fer
arg nt, den besten, men nöden har ingcn lag. Hen
örn .

.
. nädig herr örn .

. . munsjör örn . . . crs
stygtighet



Hwad är det du puttrar, metmafi? sade örnen
pa rena örnspräkct, i det han upplät sm försträckliga
»äbb, som säg ut att kuuna siuka karl och fläp i en
immsbit.

Om förlatelse, swarade Wipplusti, aldrig i min
tid har jag hört att örnar kunna tala soni andra
menniflor. Jag far den aran säga munsjöin att jag
ai ingen metmask, ntan en aktningswärd gyckelmakarc,
som rakat sonma wid sidan af landswägen och derwid
falla uti ers flygtighets klor. Jag stulle ödmjukast
ftaga hwart resan bar och hwem min herre är.

Det far du allt se, swarade örnen kort.
Meu jag har en sak att uträtta i staden .

. .

en smasak .
. . kejsar Napoleons krona ...och der-

före siulle jag ödmjukast be att fa stiga ned.
Kejsar Napoleons krona! utropade örnen förun-

tiad. Da ha wi ju alldeles samma wäg. Wet. dödlige,
ott jag är Napoleons ryktbara örn, hwilken är ut-
stickad att atcrföra Hans krona, som för närwarande
befinner sig i man. Jag ämnade i sanning spisa dig
till ftukost pa wägen, men efter sä är, sa kan jag
zerna bjuda dig fri sijuts till ,nan.

Tackar sa myckct, swarade Wipplusti, det är wiht
'fantligt roligt att resa i sa förnämt sällflav, men

21
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jag hai sa litet bekcinta i mau, och detzutom hai jag
en trasig tröja och mycket brädtom.

Unga wän, sade öinen förnämt, du har nn att
wälja mellan twa ting: antingen blir du uppäten in-
nan dagen gryr, cller gör du mig sallstap till män.
Och derwid hackade han helt fakta och wänligt fin
reskamrat uti nacken.

Nad, eis flygtighet! firek Wipplusti. Skona mitt
lif, jag siall wisa er en annan mycket yngre och fetare
5n jag, en gosse wid namu Anders. War sa nadig,
herr örn, och ät honom i mitt sialle.

W< fa allt se, sade örnen majestätistt. Hall nu
diu mun, ty wi ha icke meia lang wäg qwar.

Sadan erkebest! tänkte Wipplusti. Jag önstade
att du sutte fastspikad med wingarna utbredda öfwei
stallsdörren hemma i byn. Da woie du, min Ml,
lagom förnäm.

Gmelleitid hade örnen med sitt rof hunnit sa
högt upp, att stjernorna sieno rundtomkring som lan-
ternor om julen, och mänen blef allt större och wisade
sig flntligen som ett stort landstap af den delikataste
ost. Det är dock godt för nagot, tänkte Wipplusti;
jag har ej ätit nägot sedän i gar middags, och bara
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jag kommer wäl till män, fiall jag göra en duktig
grop i honom, det lofwar jag.

Nu äro wi framme, ropade örnen, och sn stego
de bäda ned pa man. Der war Msa som Wipp-
lusti besiref det för bönderna, M upp och ned.
Träden stodo med tovparna ned och rötterna upp,
gardarna wände stoistenarna mot marken, och menni-
fforna gingo allesamman pä hufwudet. Ett mycket
besynnerligt land, tänkte Wipplusti. Alldeles som i
«issa länder pa jorden, der allt gar pa sin hals.
Ren det är tid uppä att jag far mig ett stycke ost.
Och dermed tog han sin tnif och star at sig ett an-
stnligt stycke af manens Horn. Hade jag nu blott en

kata bröd och en kanna sunnjölk, sa madde jag som
en prins, tänkte Wipplusti.

Nu fiola wi göra visit hos gubben och gumman
i man, sade örnen. Ia det förstas, sade Wipplusti;
munsjörn far förut och jag lommer sedän. Gör det,
sade öinen och for. Jo wänta du, tänkte Wipplusti;
jag blir wackert qwar der jag är och äter min ost

i fred.
Men tnappt hade han satt sig att äta, in-

nan det uppstod ett gräseligt buller och gny p3
alla kanter. Gubben i man kom tagande med hela
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sin anne, och alla stodo pä hufwudet och giugo
pä händerna. Hwar är den bofwen, den riksför-
rädaren, soni sagt om mig och mitt folk att wi
gä upp och ned? ropade gubben i man mcd förtörnad
stämma.

Hwem stulle ha undcrstätt sig att säga om ers
herrlighet en sä grof osanning? swarade Wipplusti
darrande i alla ledcr. Det har du gjort, Wipp-
lusti, utropade gubbcn. Och hwarje förnuftig menui-
sta kau likwäl se med sin egna ögon, att det är fol-
ket pa jorden, som gä upp och ned, men wi män-
mennistor gä rätt, som man bör gä här i werlden.
la, swarade Wipplusti, man stall wara blind, för att
inte se det. Det är ju narraktigt att ga pä fötternci,
uär mau har händerna att gä uppä.

Du har gausta sunda äsigter, min wäu, swaradc
gubben mcd blidare stämma. lag hade wäl lust att
utnämna dig till min hofnarr, ty du ser för löjlig
ut, der du star med hufwudet upp och fötterna ned,

Har mau unnstu sett nägot narraktigare! Och der-
wid wände stg gulweu till siu arms, som stod pä huf-
wudet ruudtomkring och höll de blauka gewären mcl-
lan stortärna. Hihihi, strattade hela armsn, nägot
tofigarc har man dä aldrig sett.
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Hihihi, swarade Wipplusti, och sa försökte han
ga pä handeina, men föll i backen sä läng hau war.

Kom, fiall jag presentcra dig för min gemäl,
gumman i man, sade gubbcn. Tom dn wet, llefwo
wi hit för nägra tusen är sedän, i mening att tjära
män, men det upptogs gansta Ma pä högre ort, och
min gumma, som war den egentliga anstiftcrfian, blef
dömd att sitta sa länge fastkilad med näsan i män,
tills den största nair uppa jorden tomme hit upp.
Jag will hoppas att inte du är densamme, ty för

att wara uppriktig mot dig, min wän, är jag alls
icke angelägen att min gumma kommer lös; hon är
fasligt ordentlig utaf sig, och som det nu inte är so-
padt här i män uppä tusen är, sa fruktar jag att hon
tommer i städningswurmen, och dä beklagar jag en
stackars äkta man, som fär rymma hus och hem för
sopornas siull.

Nej, för mig kan ers herrlighet wara lugn, sade
Wipplusti, och sä gingo de. När dc gätt ett stycke
fram, lommo de till en stor brandgul siätt uti män;
der scitt gumman ganfta riktigt sastkilad med näsan,
och rundtomkring sutto en stor mängd af hofwets ia-

waljcrcr och damcr likaledes fastkilade. Dem hai jag
lilat dit till sällstap ät min gumma, sade gubbcn för-

2
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nöjd. De fördrifwa sin tid pa ett mycket angenämt
sätt under en högst animerad tonvcrsation .

. . wänta,
stall du fa höra.

Derpa tog gnbben sin snusdosa och .strödde nä-
gra kom uppä den brandgula fläcken. Ptschi, sade
gumman i man. Ptschi, swarade hela sällstapet. Det
är en af wara märlwardigaftc nppfiuningar, sade
gubben. lass will fraga, hwem af er uppä joiden
gör eftcr den saken, att nysä sä stickligt med fastkilad
näsa?

Det sai jag lof att lära mig, swarade Wipplnsti,
i mening att ställa sig in, och derwid lntade han sig
ued att betrakta gnuunans näsa. Pang . . . i dct-
smmna lohnade gumman!

Blizt och dunder, utiopade gubben, hwem hadc
tuunat tuo nägot sadant om dig, Wipplusti! Nu är
det bäst att wi jcmka otz war wäg, tn täuner jag
gumman rätt, sa är qwasteu iute langt borta. Jag
har litet främmande hos mig i afton pa smörgas och
pannkaka... det är tejsar Napoleon och Stora
Mogul och tre magra sträddare. Wi stänga dörrarna
fast, sa stipper inte gumman att sopa.

Jag tackar sa mycket, sade Wipplusti. Wi aro wiht
gamla belanta, men jagftuktar de ha litet groll till mig.
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Gör ingentiug, sade auobcu i mä». Men der
sei jag redan minä gästcr komma.

Wipplnsti upplnftade sinä ögon och saa. en oände-
lig rad af hesynnerligt folk lomma framtagande langs
hela manens yta. Der lom Stora Mogul mcd sin
mamma och sinä fyrahundradc fruar; der kom Napo-
leon med sin anne och sin trumslaaare; der lommo
Engelsmännen med stna linicstcpp; der lommo afhil-
derna af alla dockorna i gyckelstäpet, mycket wäl por-
trätterade, men mycket större och grymmare att pase.
Ocl, alla slöto en ring omkring Wipplusti, och alla.
ropade till honom, att nn willc dc ändtligcn betala
honom for allt det ofog han drifwit med dem. Der
bar du för min strafwclmessingskrona, strck lejsar
Napoleon och nöp honom i örai. Der har du för
miua fyra tunnband, flrck Stora Mogul och lncp ho-
nom i näsau. Der har dn för stoppnälarna i wära
liniestepp. fireto Engelsmännen och fyrade af pa ho-
nom alla stna tanoner. Der har du för det jaa, gick
twart af, strek Moguls mamma och stack honom med
en knappnal i sidan. Der har du för stickan i miu
fot, strel prinsessan Himmelsbla och kramadc honom
nastan ihjäl. Der har du för lodbchmanet, fireko
siraddarne och swedde honom med sinä Heta prätzjern.
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Der bar du för det, och der bar du för det, streko
alla de fyrabundrade fruarna och hela det öfriga säll-
flapet, och alla beto de, knepo de, tramade, lnggadc,
knäpptc Wipplusti sa jemmcrligt, att det war ett bi-
tande, knipande, kramaude, luggande och knäppande,
sa att enhwar förundrade sig och man aldrig dch
make sett.

Ia blir det icke nu mänförmörkelse, utropadc
gubben i män, sa will jag wara stapad som en bas-
siol. Det är lycka att inte min gumma är här.

I detsamma kom gumman och hade mcd sig sin
stora qwast. Hwad är det för myror och mastar som
krypa i min gard? sade hon. Ia det syns minsann
att bar icke warit sopadt pa längc.

Och dermed tog hon qwasten och begynte att
sopa rcnt öfwer hela mänens brandgnla golf, och so-
pade och sopade hela Mstapet bort, kejsare, sultancr,
liniestcpp, trmnstagare, straddare, sultaninnor och kro-
nor och tnnnband och örnar och tanoner och Wipp-
lusti sjelf och sopade dem bort i den bläa lnften,
och dcr kom winden och strödde dem tring alla wcrl-
dens delar till en förflräckelse och ett löje för alla
himmelens ändar.

Och nu tro ni wäl att sagan är stut ock säga
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till hwarandra: hwad ai det för mischmasch, fom in-
gcn menuista blii klok nppä? Men sä är det icke; det
ai ännu nagot qwar, och det stall mau straz fa börci.

Mr Wipplusti ater kom till bestnuing cftci det
fasliga fallet med de öfriga soporna, fann hau sig
ligga bklt stilla och ftedligt wid sidau af wägeu med
stapet under hufwudet. Maueu hade ännu icke allde-
les gätt ned bakom de höga grauarna, men solens
första strimma syntes redan i öster öfwer den spegel-
klara glimmande sjön, och alla smä faglar begynte i
löf och grenar sjunga stn wackra morgoupsalm. Fran
ängen närä intill kom blommornas doft, och daggen
lag som perlor och tarar i det mjuta gröna gräsct der-
borta pa akerrenen.

Det war för besynnerligt, tänkte Wipplusti. Har
jag icke want i män och ätit ost och gatt pa han-
deina och lärt att nysä med fastkilad näsa och blifwit
kramad, luggad, biten, knipen, knäppt och stutligcn
boitsopad i sällstap med bäde bättre och sämre folk?
Det war alltför besynnerligt. Manne jag drömt?

Ia det är säteri, sade han till sig sjclf. Här
ligga ju alla minä dockor... stackars ostyldiga kräk,
som aldrig göra en mast för när. Här är Napoleon
med fin trona och Mogul med sinä tunnband, och
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söndriga aro de. Jag fär las,att stvnda mig till sta-
dcu. för att fä dem hela i dag. Stackars minä dockor!
Här är ju sjclfwa gubbeu i mau ...och jag som tuude
tr0...! Lät se, der ser jag manen ännu, och gnm-
man sttter rittigt fast, der hon suitit sa läuge jag
mius. Halia, det faller som en sten fran mitt hjerta,
Jag behöfwer da iute anse mig för den största nan
uppa jorden.

Hwem wet? sade en röft i stogcn.
Hwem wet! upprepade Wipplusti. Hwad är det

för ett troll, som retas ännu med mig pä klara mor-
gonqwisten? Aha, är det du pratmakersta? Och der-
wid kastade hau en sten uppä fiatan, som satt och strat-
tade i den höga granen.

Men statan flög strattande till nasta träd och
ropade ännu läuge i Wipplustis öron: hwem wet?
hwem wet? Ack du diu tjufunge! sade Wipvlusti,
och sa gick ha» till staden.



3. Kyrkklockorna.

ringa, de ringa, de herrliga stora klara tlockorna
ringa de döda till ro och de lefwande att tillbedja
Gud allsmäktig, hwars ande susar igenom tempel-
hwalfwen och genom hela werldcn. De ringa, de
ringa, till bön och frid, M manina, och wäckelse; hör
hnru högt deras toner ljuda genom den klara sommar-
luften wida omkring öfwer sjö och land! Nar du
lyhnar pä dem, de mä ringa i sorg eller glädje, sa
lacka Gud i ditt hjertas djup, för det han sa stän-
digt klappar pä ditt hjertas dörr och sager till dig:

o kom till mig! Ty hwad annat säga wäl Nockorna
dag fran dag, an just de orden: kom till Gud, kom, kom,
dn arma förloradc' barn, kom till Gud! Deras toner
komma till dig ofwanifran genom de höga rymder af
luften, likasom ljuset, wärmen och allt godt och allt
stönt komma ofwan fran Gud i himmeten. Derföre
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lyhnll pä klockorna uch mins hwad de säga dig, sä
stall deras klang nedkalla öfwcr dig wälsignelsen, ehwad
de för, dig mä ringa ljfwet ellcr döden.

Det wnr cngäng en gammal kyrka, jag wet wäl
hwar, men det fä ni gissa. Hon war mindre än nu-
tidens kylkor och byggd af stcn, ja af sä stora stcnar,
att ingeu mennisia kunde begripa hmu nägon warit
nog stark att lyfta sä tnnga baddare upp i murarna.
Mycket brant tak hade hon, der kajoina byggde sinä
bon i remnorna, och smä läga fönster, i hwilka
nos mälade rutor frän den tiden dä Finland ännu
bekände sig till päfwista läran. Derinne funnos tastor
sä nötta, att ingen mera kunde se färgerna, och jung-
fin Maria och lesusbarnet och de tolf apostlarna
siurna i träd; och somliga af dem hade warit för-
gyllda, men nu sag man knappt nägot mera, än spin-
delwäfwen omkring de heligas tinningar och litet guld
pa apostlarnes flägg. Det heliga pä jorden flall man
icke tillbedja i träd och stcn, ntan i anda och sanning.

Det kan man förstä, att kyrkan war mycket gam-
mat. Ingen wihte när hon war byggd; det ena stäg-
tet efter det audra gick att sofwa dödens sömn undcr
tyrkogolfwet eller i grafwarna rnndtomkring pä kyrko-
wallcn. och det ena slagtet war icke klokare än det
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Mdra. När mau frägade nägon hmu gammal k«r«
fcm war. sä stck mau det swar, att hon säkert icke war
mycket yugie an wcildens stapelse, ty jättarne l,ade
byggt hcnne. Wackert swar; jo da blef man tlok.

Men om jättarne är taladt i sagan om tonnug
Autio, och det torde wäl hända att wi en annan gang
fä höra nägot mcra om dem.

Nu fiola wi tala om klockorna.
Kyrkcm hade ett toru, som war sä högt, att när

man tlef pa tuppen och stod pä täspetsarna, kuudc
mau se sjn andra kyrktuppar i socknarna ruudtomkriug.
Klockstapelu stod närä intill och war mycket niiudre,
ty twa stora fä sällan rum bredwid hwarandra här i
werlden. Hau war rödmälad, af träd och hade en-
gänss blifwit flyttad pä rullar, som war en ftor märt-
wärdighct och räckte att tala om i länga tidcr. Här
funnos twa klockor, storklockau och lilltlockan. Stor-
klockan war, likasom kyrtan, sä gammat, att ingen witzte
när hon först begynt ringa; pa henne stod bara en
wers ur bibeln och gjutarens namu, som är rätt och
liilligt, w när man är död, sä lcfwer ens minne qwar
i det goda man gjort. Ttortlockan hade haft förun-
derliga ödeu. Hon hade under stora ofredcn warit
nedsänkt i sjön, för att bergas undan sicndens hand,
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och de soin förde heiuie dit, blefwo sedän döda innan
det blef fted i landet, sa att ingcn mera kundc säga
stället der hon war sänkt. Folket i traktcn war fat-
tigt och hade ej rad att kosta pä nya klockor; det
söktcs och söktes kling hela sjöu, men ingen ftun
den förlorade. En enda i hela socknen hade spaning
pa klockan; det war en liten flicka, kyrtowäktarens
dottci, lilla Lisa, och hon war blott sex ai gammal,
Hennes fader bodde wid sjön, och när Lisa ibland
om somiarna klef i fadrens bat och rodde nt pa fjär-
den om söndagsmorgnarna, hörde hon klockan ringa
nere i sjön. Det sade hon när hon koni bem, »ien

de kloka i socknen drogo pä numd at sadant joller.
Da hände tidigt en midsommarmorgon, när solen
rann npp bakoiu den mörka tallsiogen pä andra sidan
om sjön, att Lisa i sin bat hörde klockan. ringa tydli-
gare än nägonstn förr. Och kyrkowäktaren, henncs
fader, rodde ut med manstap och fann klockan ock
uppsatte henne med stor fröjd i klockstapeln, som
da blef byggd. Alltsedan har hon ringt med den
allraklaraste klang, men klarast och stönast ringcr lion
när en god mennista dör, tv tlockorna ha ocksä ett
hjerta, fastän det är af malm; de fröjda sig med Guds
englar, när en själ är wunnen för himmeten.
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Lillklockan hadc ock sin historia, fastän den är
»undre förunderlig. När kriget war stut och folket
äter samladcs till den gamla kyrkan, manade ingeu
tlocka mera till andakt och bön, ty det war den tiden
när stortlockan lag förgätcn i sjön. Hrrar stulle man
da taga pengar till en ny klocka? Alla karlar stodo
rädlösa och togo sig wäl hundrade gänger med han-
den bakom orat, säsom det är pa högsta modet har
i landet, när naqou will rätt eftertänkeligt degruuda
cn sak. Meu gummorna och flickorna wihte rad. De
satte sig ned att spiuna och wäfwa; der surradc spinn-
rockeu natt och dag, och uatt och dag flög spolen som en
pil genom den fina räuningeu, och sa fingo de mänqa
hundrade alnar det hwitaste lärft och menade att det wäl
borde förslä till en tlocka. Fattiga folk, dc witzte icke att
malmen war dyr och mästaren kanste an dyrare. När de
bjödo sttt lärft at gjutarcu i Stockholm, bjöd hau dem
igen en grötklocka, fadaua mau brukar pa fartyss att
ringa, när qröten är brassad och tocken star rödbrusig
med stefweu i hand i kabysdörreu. Hwad war att
ssöra? Icke kunde man bänga i klockstapelu cu gröt-
klocka. Men pä den tiden rcgcrade i Stockholm en
drottuing wid namn Ulrika Eleonora. Hon hörde
talas oin badc lärft och tlocka, och det behagade hcn-
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nes drottningasiune mycket wäl, att gumuwr och flickor
i Finland woro sä rasta. Strar satte hon sinä hof-
fröknar att spinna och wäfwa, och det är wäl möjligt
att de förnämsta bland dem gjorde en knyck pa sin
sinä näsa, mm dcn tidcn gick mycket an, som nu stulle
wara en omöjlighet. Allt hwad de spnnno och wäfde
det töpte drottningen, och penningarna stickades strar
till llockgjutareu. Sä fick man en klocka, som war
icke mycket mindre än stoiklockan och mycket blankare,
och det är wiht, att när klockan för sorsia gängen lät
höra sin ljudande malm, da greto alla gummorna, da
knäppte alla flickorna sinä mjuka händer, och alla
tackade i sitt sinne Gud och den milda drottningcn;
men hwad de sjelfwa gjort, det tycktcs dem icke wara
stort wardt att tanka uppä.

Det war klockans historia. Nu stola wi tala om
wäktarens Lisa.

Hennes fader war en stark groflcmmad karl, som
war bade wäktare och ringare. Hwar söndag, när
han uppläst tyrkodörrarna, lät han folket stöta sig
sjelft och gick med langa steg till klockstapeln. Huj,
det gick med en sait, när han hoppade pa twärslan
öfwer , storklockan. Da smog sig den lilla Lisa efter
honom uppför de höga trapporna, och i början wan-



37

kades smäll för sädant öfwerdäd, men innan kort blef
hon wan och klef bara pä,. utan att se sig om W
höger cller wcnstcr. Der satt hon helt tyst och säg
huru den tnnga wäldiga klockan begynte att swänga,
först i smä wändningar, sedän i störrc, och huru den
owiga kläppen midtuti började gä som pendeln i ett
ur.och pang! föll ned emot klockans sida, sä att en
llar ton sprang ut nr malmens hjerta och hördes wida
omkring. Och allt högre och högrc swängdc stor-
klockan, tills hon slutligen stod närä nog upp och ned
och wägde och wägde niellan sta och falla, nien sist
mcd en hög klang swängde ned och sä äter upp pä
den andra sidan. Hi och hnsch, det war ett sus ge-
»om lnften och ett brak i hela klockstapeln. sä att man
trodde alla wäggar näia att ramla. Men ratt nnder
den grägula stora klockan satt en liten ljushärig flicka
tyst och leende pä en pall i klockstapeln och täntte al-
drig ett ögonblick uppä att klockan kunde störta som
ett berg ned öfwer hcnnes hufwud och krossa henne t
sinastc smulor, sä att ingen kunnat säga hwem det lef-
wandc wäsende warit, som suttit pä det ställe der
klockan föll.

Och Lisa höll af sinä klockor sä som man häller
af den käraste sat här i werlden, näst Gud och st»
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hjertanskar. Akta dig, sade hcnnes fadcr; när man
sä ständigt hör pä klockoruas klang, blir man döf.
Hwad will det säqa, fai? sade Lisa. Det will säga
det, sade fadren, att dina öron icke mera höra det
wackra i werlden, psalmernas ljud och fäglarnas säng,
ej Heller mennistors tal; och sä stär du ensam i en

stor tystnad, som med nattens stillhet omgifwer di»
M. Kunna de döfwa höra tlockornas ljud? sade
Lisa. - Ia wäl, sade fadren; jaa, tror att de siesta
döfwa kuuna höra klockorna. Na hwad är det da

för nöd? sade Lisa.
Mcn det gick som fadren hade sagt. Iu aldrc

Lisa, blef, desto stillare och tystare blef werlden föi
hcnnes öron rundtomtnng. I b orjan hörde hon myg-
aans sus i stogen om sommaraftoneu, och det förekoni
henne som lwrde hou pa langt afständ klockorna ringa,
Efterhaud singo alla ljud i heuues öron en lithet med
klockorna: —'fägelens qwitter i björkcils greuar, for-
sens sus och mennistors muntra tal, när de samladcs
att leka pa kyrkowallen om söndagsqwallarna allt
ringde i Lisas öron som tlingande malm, och litwä!
kunde hon ej stiljas sian sinä kara klockor. Slutligcn
märkte nog alla att Lisa war döf, oä> mä>>,gcn sörjde
deröfwer, uien mest hennes fader wäktarcu, ty en mil-
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da« och hättre flicka fanns icke. Men det kunde im

icke hjelpas, och sa tänkte ingen widare dcrpa. När
den lilla ftickan gick tyst och mild sm wanliga wäg
till klockstapeln, sade allt folket, som saa, henne gä: se
der gär wäktarens Lisa, som ingenting annat hoi i
werlden, an llockornas klang.

Wid dcli tidcn war Lisa tio ar gammal och lckte
som barn bruka göra; mcn hcnnes leksaker woro de
stora klockorna i tornct. Dem smette hon som dockor,
dem siuiade hon sa stinande blanka, och minsta dam
sick ej synas pa dem. Hon kallade llockorna Stora-
Mll och Lilla-gnll, bon hannade dem när de rtnqde
illa och berömde dem nar de ringde bra. Hon taladc
till dcm, och de swarade henne med sinä röster af
malm; hon förstod deras spräk mer an mennistorö
sprät; hon hörde jn intet annat än dem.

Nu siall ingcn tro att Lisas öden woro mycket
besynnerliga och att jaa, berättar dem derföre. Hen-
nes yttrc lcfnad war icke mycket olit andra mennisiors,
som bo i landshygdens enformiga lugn sitt lif ige-
nom. Men hon war en af dem som kyrkklockorna
kallat mer 5n andra till Guv redan i lifwets n»q-
domsblomma, och derföre skola wi minnas henne, när
wi tala om llockorna.
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Iu mera den yttre werldens portar siötos för
henncs W, sa att alla detz tusende toner och ljud för
henne förstununadeS och smaningom tystnade stilla bort,
sa att siutligen endast klockornas manande stämma
ständigt ropade i hennes öron: kom till Gud! kom till
Gud! desto niera wände sig hennes tankar och hag
inät till sjalens högsta inncrsta lif i Gud, sa ätt allt
det joroista för henne blef sasom ett sten och en dröm,
men Gud allena syntes henne wa« det högsta goda,
stöna och öfwcr allt tillbedjanswärda. I sin lefuad
hcnuna mcd meunistor, war hon god och tjenstaktig,
hon gjorde alla sysstor och'arbetade nier än nagon,
men henncs bästa glädje och aträ lägo icke ditat.
Hon war lit ett stilla watten, som i sitt klara djup
spcglar himmelens fol och uatteus stjcrnor och städse
bar i sitt stöte en bild af höjdens oäudliga stönhet.

Och klockornas klang följde Lisa genom hela hen-
nes lif, säsom den följer alla mennistor, fast mange»
icke ger ntt deruppä. Om jag kan begripa hwad som
kom at lillllockan den dagen du bars till dopet, sade
hennes fader wäktaren. Aldrig har, jag hört henne
ringa med en sadan klang af klaraste silfwer. Hade
det warit storklockan, jo da hade jagförstatt hennes klin-
geliklang, ty hon är ftän pafwista tiden; der är stlfwcr
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i henne, det höide jag min far saga i werlden; gjn-
tareu har iusmält i malmen en helgonabild sian Roni.
Det är trolltyg i dcn klockan, det hör jag pä själaring-
ningen. Hwar gäng en bof eller rackare ringes nt nr
lifwet, sä hör man i klockan ett strällande och ett jcm-
mnde, sa mmi kunde tro hon wore spnicken. Men
lingcr hon för en god mcnnistas själ, si da hai hon
en annan ton, da ringer hon sa ljufweligt som en
psalm och en bön; det tommer du att fa höra, när
det engäng ringes för dig, kara barn.

Men hai star jag och pratar i nattmössan, tillade
Mtaren firattande. Likasom nägon. sin
egen sjalnringning!

Lisa säg uppa Hans lappar hwad han sade och
swarade mildt och godt som hon brukade: klockorna
ha nog förständ och hjerta, utan att far behöfwer
jlylla pä trolltyg. Nar en god själ flyr bort ifran
jorden, sa klänger han stg fast i tlockornas toner och
stiger med dem till himmeten. Och da andas själen
sm egen siönhct in i tonerna, sa att dc klara och klm-
zande swäfwa upp i den geuomslinliga bläa lnften
bort till Gud.

Ia ja, wi fa wäl Höra nasta pingst wid dm
Ma nattwardsgang, sade wäktaren; och derwid blef det.
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Sa kom pingsteu. Wäktarens Lisa war nu sel-
lon är gammal och stulle med de andra striftskolebar-
nen gä till Herrans berd. Den dagen willc watta-
ren ringa wackert, och det wille afwcn klockorna. Det
war en morgon i sonnnarens forsta barndom, när alla
wäsen i naturen synas nnga och frista som blomstrande
lmrn. Och tlockorna ljödo nu heligare, andattsfnllare
an nagonsin förr; sa djupa och rena hade man al-
drig hört dem förr, och M folket, som langs wägen
kom gäende till lyrkan med storna i handen och psalni-
bolcn inlindad i näsdulen, styndade förundran
pa stna steg och sade: Herre Gud, hwad tlockorna
ringa wackert i dag! Och inne i lyrkan ljödo psal-
meina, dcn hwitkladda ungdomen trädde i langa ra-
der fram emot altarct; der stod en ftom och ädel prest,
han nedkallade öfwer dem wälfignelsen, och de fingo
Christi letamen och blod under andakt och warma ta-
rar. Sift af alla kom wäktarens Lisa; hon war dcn
enda som icke hörde psalmernas ljud och prestens wäl-
signelser, hon hörde blott klockornas klang, men den
war för henne bäde psalm och wälstgnelse. Hon laste
Guds ord pa prestens läppar och förstod det sä wäl;
ja hon tackade Gud mer an alla de andra, och dcn dagen
blef sedän räknad som en af de stönaste i hennes lif.
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Twa ar derester stod Lisa brud, och hennes fäst-
mn war klockareus son, som ofta brukadc ringa lill-
kleckan wid wättarens sida, när Lisa satt mcd fin söm
i tornct. Nu stall det ringas med fart och fröjd,
ftek wäktaren och war sä glad, att han säkert dansat
M ett ben, om han ej warit'sa gammal. Akta dig,
wpadc han tili grannen, som dcn dagen ringde lill-
!lockan, akta dig bara att ickc wadmalsstörtet af rocken
loinmer mellan klockan och kläppen, för da spricker
hon, och da stulle drottning Ulrika Eleonora wända
sig i sm graf. Huj, nu stall det ringas! och der-
md hoppade han med hela sm tyngd pa tranipstcget,
st att storklockan med cns wändes rätt nppat och lät
lwra cn klang ftmi ftr öfwer bcrg och dalar. Och
biuni banm, nn blef ett ringande mcd fröjd och lust,
«ch derpa kom hela brudstaran i processton till kyr-
tan, spelmannen främst, och wättarens Lisa war klädd
i trans och krona och hörde klockornas klang, meu
intct annat hörde hon pä sm bröllopsdag, och likwäl
war hon sa glad.

Ta gick ett är förbi. Da dar Lisa till dopet i
lyrkau sttt första barn, och äter ringde klockorna lnstigt
ock giadt, och ater hörde hon intet annat an dem.
Men hon sag desto mei, hon sag sitt lilla leende baru.
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Och tlockorna ringde i solstcusmorgoncn öfwer dc»
unga modrens ftöjd.

Ater förgiugo nagra ar; da sag man Lisa fura
sin förstföddc bort till Hans tidiga graf. Der lag de»
lille sa blek och stilla med en grön krans pa lockct
af sin hwita kista. Och dcn uuga modren gret. Mc»
tlockorna nngde i den mulna höstdagens stoim..,
deras klang war sa mild som ett barns bön, men M
wäl sa sorgsen som ett swiket hopp och en ston, men
föilorad framtidsdröm.

Sedän gingo äter fiera ai sorbi, och sa tom de»
dag, när wäktarens Lisa förde sin älsta dottcr till
Herrans bord. Och ater ringde tlockorna som fvo
dom, och ater stod sommaren i sin sorsia blomstrandc
barndom och, lyhnade pa de tända tonerna ur mal-
mcns hjerta. Den lyckliga modren hörde dem i sin
själ och gret af glädje.

Ären fortsatte sitt lopp och samlade myckct as
det fordna i grafwen, medan det nna och frista kom
upp i det förwihuades sialle. Klockorna lato höra sin
klang i badc smärta och fröjd. Wäktarens Lisa led-
sagade till den ewiga hwilan sin fadcr wäktarc», sin
man, den högt saknade; hon gömde i jorden fyra af
sinä barn och näsiän alla wänner fran hennes nng-
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bomstid. Det uussli siägtet blomstrade upp; hon förde
sin dotter till brudstolen, hon förde till dopet sma
lecnde bainabarn, Och hwarjc gäng hörde hon Noo
loma rinqa, och hwarje gäna, tackade hon Gnd för
soisien och för glädjen i djnpet af sin själ.

Sist kom cn jul, da waktarens Lisa war gammal
och gra och stod der, omgifwen af de unga, som ett
lefwande älstadt minne frän fordna dagar. Da tänkte
hon nppa sin barndom, när julen war sa kär, och lmd
sinä barn att äka henne till lyrkan tidigt om julmoi-
zoncn. Och de gjorde det, ehuiu icke gerna, af ftuk-
>an för hennes Ml, ty wintern war kall och himme-
lms stjcrnor fleno sprakande klara i dcn snöiga mörka
Kcembermorgonen,

När da bjellrorna lustigt flnngo och siädarna
ilade fram i kapp nppa landswägen och Man natta-
des kyrkan och ljnsen stralade som en dag gmom de
Pinla mälade kyrkfönsterna, da hörde Lisa ännu cn-
Mg sinä kara tlockor ringo. Det syntes henne.wara
den stonaste af alla toner i werlden, och med angan

»f hennes andedrägt i den frostiga winterluften steg
hennes tacksania suck till Gnd. Men när hon kom in
i den upplysta fyrkan, wände hon stg full af häpnad
och glädje till stna barn, som lcdsngade henne, och
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sade till dem: jag hör psalmeina! Och dc sade sins-
emellan: hwad mände det bctvda, att mor hör psal-
merna, som hon icke hört sedän Hu» wai tio är aam-
mal?

Dock näi gudstjensten war stut och klockorna ätn
degunte ringa, funno de att den gamla med hopknappk
händcr somnat bort ifran lifwet och gätt till en battrc
wcrld. Da sade de ätcr sinseincllan: nu weta wi
hwarför mor hörde psalmerna. När den ewiga mor-
gonen skiner in öfwcr denna jordens natt, da klaniii
i stfta timman de godas och de rättfärdigas stnneu,
sä att de se hwad de icke sett, och de höra hwad de
icke hört pä länge. Ty de siä redan till hälften mi
himlens oändliga tlarhet.

Och klockorna ringde ännu engäng, och det w«
deraö sjalaringning för henne, som sa länge älstat dc»i
och icke hört nagot annat i werlden an dem. Dc
ringde med sin allrastönaste klang, det susade geuom
winterluften som en wälsignelsc och en bön, och alli
sotket som stod deromkring pä kyrkowallen knäppte hop
sinä händer och sade: Herre Gud, hwad det är wackcrt
när klockorna ringa!



4. Pikku Matti.

«<)orta wid wägen stär ett torp; det har ett fönster
sa litet, att när mau der ser det runda ljnslockiga
hufwudet af en liten gosse, fyller han hela fönstret.
Fordom war der en skorstcn af tegel, wäggarna woro
rödmälade, och en nätt gärdsgärd omhägnade stugan
och det gröna potatislandet. Meu uu ser der fattigt
M, mycket fattigt, der tommer röten ut genom ett hal
i torftaket, och gärdsgärden har ramlat för laugesc-
dan. Det tommer sig deraf, att der bor en gammal
blind soldat och Hans likasa gammal gumma; de
kuuna hwarken arbeta eller bygga, de stulle dö af hun-
g«, om icke gubben pyhlade mcd att binda nät och
gumman att göra qwastar och om icke socknen ärligen
gäfwe dem tre tunnor spanmal till bröd.

Bättre saa, der ut för fyra eller fem ar sedän.
Da boddc i stngan, jemte de gamla, ett ungt och rastt
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par, deras son och sonhustru, dc arbctadc ftitigt, och
wälstand war i huset, ända tills olyckan kom. Ty e»
söndagsmorgon haude stg, att dcn stora tyrkbäten, soin
förde till kyrkan allt folt i hyn, kautrade för en stormil
midtuppä sjön, och der förqiugos bäde dcn unsse man-
nen och Hans hustru samt mänga andra i wägorna,
Meu de bada gamla hade den dageu blifwit hcunna,
gubben för sin blindhet och gumman för att stöta ett
litct barn. När da klockorna höides ringa till guds-
tjenst öfwer sjön, war det tillika en själaringning föl
de döda, dem Gud sä hastigt tallat till en ewig guds-
tjenst i himmelen.

Sa futto de bada gamla qwar i stugan helt en-
sama med sin sorg, sin fattigdom och sitt lilla barna-
barn. Ty det enda arf de hade efter de bada kara
som förgatts war en liten pilt som hette Matti, och
efter han war fä liten, kallades han wanligen Pikku
Matti. Han war rund och rödblommig fom ett mo-
get äpple. och ärliga tlara bläa ögon hade han och
ett här sä gult som,guld; det war det enda guld
som Pikku Matti äade. Hans trinda ansigte war det

som brukade fylla stugans fönster, när nägot märkwär-
digt rördes pä landswägen. Om du nänstu for der förbi,
bar du sätert sett honom. Kanste for du en mörk och
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Kilcu höstafton wägen fram; da hnr du sttt elden
glimma lysande klai frän spiselhällcn i det fattiga tor-
pet, den blinde soldaten sitter och binder fin not, den
z>imla gumman laser högt ui bibeln huru de fattiga
bliuda som bo i det mörka landet stola se ett stiuande
ljus; det ljuset är lesus Christus, som öppnar de
llindas ögon. Och Pikku Matti sitter pa hallen i
eldstcuet med kätten i sitt lnä; han hör säfromt uppä,
liksom wihtc han nog hwad farmor laser, men stst kom-
mer sömnen sä söt i Hans blaa ögon, och Hans runda
blommiga kind sjunker sakta ned mot den gamlas lnä.
Och sitter du iin i rikaste wagn dcrute pa mörka wä-
zen, sä sei du med glädje och afund in i den fattiga
itugans armod. Der är andakt och der är ostuld;
der är bönens frid som läkcr hjertats sorger; der är
föitröstan till Gud, som lisar all lifwets nöd. Denna
lniga är rik; tror du wäl att hon wille byta sin statt
wt palatsernas guld?

Men far du den wägen en grön sommardag, sa
h«r du sttt att närä till torpet är en grind; der mäste
du wackert stadna, om ingen kommer att öppna. Men
»änta, det dröjer ej länge, förrn Pikkn Matti är der.
Der syns han redan i stugans dörr, han springer
öfwer ftock och sten för att hinna i tid, och det länga

3
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gula häret fladdrar för olasten. Nu är han wid
gimden; har du en siant, sä kasta at honom, han
hoppas derpä, men helst en ny som blänler, ty det
är Hans gladje; icke tanner han penningens wäidc;
qwartkopeken af toppar gör honom samnm fröjd som
en blant dutat. Men alta, jaa, ber dig, att tasta
sianten pä wägen, innan hästar och wagn farit grin-
den förbi. Ty Pillu Matti tänler ej läxgre an nä-
san är lang; scr han engang sianten dlänla pä wä-
gen, sa springer han till den och läter griuden fM
dinll hästar pa nosen. Banna honom icke för det;
när du war liten, war du ej en bit llolare.

Pillu Matti at härdt bröd och mujlor med spisöl
i hwardagslag, men ibland waulades potates och sm-
mjöll, och da war det talas. Deraf ftodades han
och wezte för hwarje är alit trindare. Läsa lunde
han icke, annat än böner utantill. Men han binde
stä pa hufwudet och stupa lullerbytta der gräset wm
mM; han kunde kasta smörgäsar öfwer den llam
sjöns yta wid hemstrandcn, när farmor gick att twätta
Hans stjortor. Hau lunde löra pä siat wäg och rida
grannens häst att wattnas, bara nägon gick bredwid.
Han kunde flilja ripans spär iftan flatans pä snön
och hade noga reda pä wargfjätena. Han kunde
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Ma en städe af pertor samt laga sig hästar och kor
af grankottar. Detta war Pikkus meritförteckning, och
det war lärdom nog för en liten en en. Men dct
förstog icke. Pikku Matti led brist uppä en oumbär-
lig sak här i werlden. lag wet ej om jag bör tala
om det: han hade inga byxor.

Det kom sig af twa orsaker. För det första woro
Hans farfar och farmor mycket fattiga. Och sedän
st war det pä högsta modet blcmd alla sma gossar i
byn, att ga utan det som Pikln Matti gick utan.
Men det gjorde de mest i hwardagslag; om sönda-
garna woro de alla som annat folk. Blott Pikku
Matti ensam hade hwarken söndag ellei hwardag det
som han stulle ha här i werlden, och det gjorde ho°
nom pa fistone mycket betymmer.

En lang tid begrep icke Pikku Matti att honom
felades nagot; han gick sä tapper och glad i fin lilla
skjorta, som om aldrig nagra öfwerflödiga plagg här
i tiden funnits. Men hwad hände! En söndagsmor-
gon, när allt folk samlades wid stranden, för att fara
till tyrkan, förklarade Pikku Matti att han wille fara
med.

Det gär inte an, kara barn, sad' farmor.
Hwarför intc dct? sad' Pikku Matti.
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Du bar ingll klädei.
Pikku Matti blef mycket fnndcrsam.
Nog kunde jag wäl ha en gammat kjortel att

läua dia,, sad' farmor. Meu da tro alla att du är
en sticka.

Jag will inte wara en sticka. Jag will waia en
kari, sad' Pikku Matti.

Allt stall man se, sad' farmor. Karl är karl, om

han inte är större än en sezstyfwerssiant. Blif du
wackert hemma, Pikku min!

Och Pikku blef hemma den gangen. Men icke
langt derefter hölls ting i byn, der församlades mycket
folk, och bland andra kom Wipplusti mcd sitt gyckel-
stap. Alla wille titta i stapet, ty der sag man kejsar
Napoleon Punaparta med sin gnldkrona och sin langa
sabel, stora Mogul med sinä tunnband om magen och
sitt fasiiga stägg, prinsessan Lindagull som ledde tigern
Abriman i halsband, jätten Vumburrifer och tomte-
gubben i Abo siott. Somliga gafwo Wipplusti sian-
tar, andra gnfwo honom en taka bröd, mänga gäfwo
allsingenting, och somliga sade honom stygga ord,
men alla hade de mycket roligt. Det hörde Pikku
Matti andra piltar heratta och förklarade straz, att
hau wille med och se pa gyckelstapet.



Det gäi inte an, kara barn, sad' farmor.
Hwarför inte det? sad' Pikku Matti.
Der är herrstap och förnämt folk, bade domarn,

stktererna, länsman och biofogden. Inte kan du ga
dit utan kläder.

Pikku Matti stred med sig sjelf eu stund, och
Mpplustis alla dockor lekte i Hans hag. Slntligen
sade han: om fanuor stulle lana mig kjorteln...

Der är han, sad' farmor och sirattade. Nu sei
du ut som en flicka, sad' hon, när den lille sjapade i
kjol öfwer stugugolfwet.

Om jaa, ser ut som en flicka, sa gär jag inte
dit, sad' Pikku Matti. Jag är ingen flicka, jag är
eu karl.

Wiht sei du ut som en flicka, sad' farmor, men
du kan ju säga at alla du möter pä wägen att du
är en karl. -

Det kan jag göra, tänkte Pikku Matti, och sa
gick hau. Pa wägen mötte honom en resande herre,
som stadnade och sade: kan du säga mig, min lilla
flicka, hwar tinget hälles?

Jag är ingen flicka, jag är en karl, sad' Pikku
Matti.

Inte ser du sa ut, sad' den resande.

53
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Pikku Matti swarade ingenting, men när hau
kom till tingsgarden, ropade hau sa hogt, att alla
höide det: jag är ingen flicka, fastän jag ser sa ut,
jag är en karl!

Alla gubbar och gummor strattade, alla gossar
och flickor samlade sig i en ring kring Pikku Matti
och retades och ropade: se pa lilla syster, nej se pä
Maja, hwar har du fatt en sä wacker klänning?

Det är farmors kjortel och inte min, sad' Pikku
Matti. Jag är ingen Maja jag, jag är Matti mä
ni se.

Da tog den störste och elakaste af gossarne Pikku
Matti pa nacken, bar honom fram till gyckelstapet och
stret öfwer hela gardcn: hwem will se en karl i kjol!
hwem will se en karl i kjol!

Pikku Matti blef ond, tog pojken i lufwen och
luggadc honom af alla krafter. Det är inte min kjor-
tel, det är farmortz, strek han, och sa begynte hau
grata. Men den stygge kamraten ropade än hardare:
hwem will se en karl i kjol! och sa bar det med
luggande och strikande af kring hela tingsgarden.
Aldrig war Pikku i en sadan sijuts. Han grct, ha»
firek, han klöstes, han bets, och när han ändtligen slapp
lös, tog han till föttcr det mesta han kunde och sprang
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cch snafwadc öfwcr kjorteln, klef pa fötter igen mcd
zraten i halsen, snafwadc atcrigen, kom anyo upp och
sprang allt widare pa. Sä kom han andtruten och
snyftandc hem till farkars stussa. Kläd af mig kjor-
teln, ropadc han, jaa, will inte ha nägon tjortel, nej
,lldrig i wcrldcn will jaa, ha nägon tjortel! lag är
m karl.

Grät inte Pikku min, sade farmor tröstcmde.
När du blir stor, stall du wisa att du är karl sa god
som en annan.

la, sade farfar, och nasta gäng stall du fä lana
minä byzor.

Det kundc man se, att bra swaga woro de gamla
för Pikku fattig. Nu sick han en smörgäs, och der--
med war Hans sorg förglömd. Han satte sig i ett
Horn af stugan och tänkte icke widare pa stammen för
en karl att gä klädd i kjol.

Nägon tid dereftcr blef der pä wässen ett dam-
mande af äkande och springande, ty der wäntades en
hög herre, som reste landet omkring, och sa hög war
han, sade man, att wal kejsaren icke war mycket högrc.
Allt folk församlades att se uppä honom, och det be-
rättades pä förhand förunderliga ting. Han aker i
guldwagn, fade mnn, han har tolf hästar ispända; klädd



56

är han fran topp till ta i silfwer och strafwelmessing
(man högg da till det grannaste nilln wihte). Men
de smä barnen hade suill tankar för sig. Dc inbil-
lade sig, att den höge herrn stulle bäia pa ryggcn en
stoi näfwcrkont, fylld med silfwerslantar och lakrits-
stänger, hwilka hlln stulle utkllsta at barnen pä wägen.

Det ryktet kom till Pikku Mattis öron, och strar
förklarade han att han wille wara med. Hau hade
M sitt eget lilla hufwud för sig, Pikku stackare, som
det ofta plllrwara med faifars och farmors guld-
grisar.

Du will? sad' farmor. Wet du hwar din wilja
är? Jo i min holsäck.

Och dehutom har du inga tlader, sad' farfai
smalecnde. Kanste will du äter ha farmors kjortel?

lag will iutc ha nagon kjortel, strek Pikku Matti
och blef röd som ett hallon om sinä sm« runda kinder.
Nej aldrig i werlden will jag ha nagon kjortel. lag
will ha farfars by^or.

Allt stall mau höra! sad' farfar. Na kom hit
och led mig pa winden, fä wi försöka hur de vassa dig.

Hwem war glad, om icke Pikku Matti! Hau flög
som en katt uppför stegen, sa att farfar knappt kunde
följa honom. Sa kom man till den stom grönmälade
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listan, som stod längst i hörnet pä winden och som
alltid warit ett föremal för Pikkus stora respett, hwar
gäng han war der att gillra ut fällor för mössen. Det
första som sten den lille i ögonen war en stor sabel
med glänsande stida. Den der will jag ha, firek han.

Hwart fiall pytt? sade farfar. Hall nti sabeln,
tills jag far uniformen nr listan.

Pikku Matti tog sabeln, och den war sä tung,
sa tnng att han knappast kunde lyfta den. Gamle
farfar klappade honom wänligt pa kinden. När du
blir karl, sade han, kan det wäl handa att ocksa dn
bär en sabel att slatz för ditt fädernesland. Will dn
det, Pikku?

la, sad' den lille och rätte uppa sig. Jag siall
hugga hufwudet af dcm allihov-

Ah", sad' farfar. Allihop?
la, sad' Pikku fundersamt. Jag stall hugga huf-

wudet af wargarna och hötarna och brännätzlorna och
alla som gör farfar och farmor illa. la, farfar. Och
sen stall jag hugga hufwudet af alla som kalla mig
en flicka.

Na na, Pikku, far wackert fram och war inte sa
grymsint utaf dig. Här har du byzorna. Du stall
wäl ha fracken med, kan jag tro?
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Ia farfar, och sabeln mcd. Och hatten mcd.
Jo du är miss en qynnare, sad' farfar. Du stall

fä alltsamman, mcd wilkor att du ej gär läugre bort,
an till grindcn wid wägen, när den höge hcrrn kommcr.

la, faifar.
Knappt woro bäda ned ifran winden, innan läns-

mannen kom som ett yrwädcr atande wägen framat
och ropade till höger och wcnstcr att folket stullc laga
stg undan, ty dcn höge berru woic här inom nässra
minuter. Nn blef det dradt öfwerallt, och l'radt blcf
det i torpet. Farfars l'yzor droqos pa Pikku Matti;
graa woro de, mcd ljusblä rändcr pä yttre sida»,
och sä stora, att Pikku rätt wäl kunnat krypa sa laug
han war in i ena bcnet. Jo dct sag ut, men pa

stulle de! De wekos till hälfteu upp nedtill och tnö-
tos upptill med en dnk nndcr den lillcs aimai. Lika
bekymmersamt war det med fracken, som ocksa war gra
med blaa uppstag och syntes hcllre gjord at en Mc,
iin at en lillipytt. När den bangdes uppä,>stäpadc
ärmarna pa marken och störtena sopadc garden. Det
gar inte an sad' farmor, och sa nppfäste hon med nä-
lar bade ärmar och störten.

Pikku ansag allt detta för onödigt krus. Nu
staplades pa haus hufwud den stora soldathatten, som
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Mc ha sallit ned öfwei Hans lilla person ända till
azlaina, om den icke warit till mer an hälften stoppad
mcd Hu. Slutligen hängdes den tunga släpande sa-
beln uppa Hans rygg, och sä wai riddar Lillipytt fäl-
dig. Aldiig hai nagon hjelte kömmit st stolt ftan en
wnnnen batalj, som Pikku Matti, när han soista gan-
gen bar byzor. Hela Hans lilla trinda sigur förswann
i de wida kläderna som mörten i ett haf, och man
sag blott de smä ärliga blaa ögonen, de rödblommiga
kinderna och den lilla spetsfundiga trubbnäsan titta ut
frän det smala mellanrummet mellan ftackens krage
och hatten. När han st stätelig och wälrustad tagade
ut, hörde man sabeln stramla mot smastenarna, nalarna
föllo bort, ärmar och stöitcu siötte sig sjelfwa, hatten
tog eu öfwerhalning an at högci, än at wenster, och
hela den tappre riddaicn syntes wid hwarje steg nara
att ramla undei böidan af sitt hjeltemod. Icke pä
läng tid hade de gamla stiattat st hjertligt som nu.
Farfar sjelf, som wäl kunde höia, men icke se hela
tillrustningen, swängde den lille wal tie hwarf om-
tiing, kyhte lilla näsan som stack ut och sade: Gud
signe dig, Pikku liten; mätte aldiig en sämie tail än
du bara Björneborgarnes gamla unifoim!

Gis nu alt, sade faifar, näi den höge herrn kom-



mer, stall du göra front sa här . . . och derwid lärdc
han dm lille att stä rak som en sticka med armarna
längs sidan.

la, faifar! sad' Pikku Matti.
Knappt stod Pikku wid grinden pä post, imiau

det dammade längt borta pä wagen och den höge
heirn kom äkande sa att det gnistrade öfwer stenarna.
Nu war han helt nara . . . huj, det gick med en
fart! ...da hörde man kusten plötstigt halla in hä-
starne med ett ptrrrroh och strax dcrpä ropa: grinden
opp, fort! Saken war den, att brofogden i egen myn-
dig person ställt stg att passa pä wid grinden, för att
allt stulle ga rätt och grinden styga opp pä gifwet
kommando, hwilket stulle gifwa den höge herrn en
högst fördelaktig tanke om ordning och stick pä wä-
garne. Men när wagnen nalkades som en ilande
blizt, hände sig ej bättre, än att brofogden i sista
stnnden tappade koncepterna sä kant och klart, att han
midt för de resandes näsa lät grinden falla igen. Ia
i stället att genast godtgöra, sitt fel, föll hau i sin
försträckelse pä knä och började att med ömkelig ftämma
bedja om näd.

Wagnen war nu twungen att stadna, den höge
herrn tittade föruudrad ut, och kusten fortfor att ropa:
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opV med grinden! Da grep sig Pikku Matti an,
trädde ftam, ehuru med myckct beswär, och öppuade
gnnden, soni han war wan att göra. Kusten pistade
pä, och hästarne ryckte tili, men i detsamma ropade
herrn i wagnen: Hall Ma! Wagnen stadnade nu för
andra gängen.

Hwad är du för en liten figur i Björueborgar-
nes uniform? ropade den höge herrn tili Pikku Matti
och strattade sä hjertligt att waguen Made. Pikku
Matti begrep ingenting, han miudes uu blott hwad
farfar sagt och gjorde högtideligt frout. Detta roade
den höge herrn an mera, han fragade de kringstaende
efter gossens föräldrar, och brofogdcn styndade stg att
förtlara, det pojkcn wore eu fader och moderlös stac-
karc samt lefde hos sin farfar, en afsigkommcn utfat-
tig och blind soldat. Brofogdeu sade delta i en för-
aktlig tou, men haus förundran war ickc liten, när
den höge herrn wid dessa ord steg ur wagnen och
begaf stg rata wägen till torpet.

Jo det fiulle man sctt! Gamla farmor hade af för-
flräckelse sa när fallit af stolen, när sa förnämt främ-
mande trädde in uti stugan, men farfar, som in>
genting sag, hade mera mod och wisade höfligt p8
bänken.



Guds fred, minä wänner, sade den högc heirn
och stakade hjcrtligt de gamlas händer. Jag tyckei
mig kanna igcn dig, gamle kaimat, fortfor han, i det

han noga bctiaktade farfar. Är icke du Hugg N:o Z9
wid mttt förra kompani?

Ia herr kapten, swaradc farfar med mycken för-
undian.

M Gudflelaf att jag ändtligen fatt rätt uppa
dig, sade landshcrren. Har du da glömt, att det war
du, som i hctaste striden tog mig pa din rygg och
wadade öfwer strömmeu, nar jag, sarad och wan-
maktig, war näia att falla i sicndcns hander? Om
ocksä du har glömt det, tror du wäl att jag nansin
förgätit det? Ester fteden hörde jag icke mera af dig;
jag sökte dig länge, och sintligen ansäg jag dig för
död. Men nu har jag sunnit dig, och nu stall jag
sorja för dig och din hustru och din lille pilt. En
präktig pojke! Och derwid fattade landsherrw
Pikkn Matti under armarna, lyftade honom högt upp

och kyhte honom sä duktigt, att hatten föll af den lille
och trillade langs stugugolfwet. ,

Jo det är wackert! sad' Pikku till landsherren.
Nu har du fallt hatten i golfwet, och nu träter farfar.

Kare nädige herre, sade farmor helt stamflat pä



Pikkus wäguar, war sä nadig och tyck iute illa wara
att pojkeu brukar siu mun; hau ai guuas ej wau att
wara med folk.

Farfar stall fa eu bättre hatt i stället, sade lauds-
herren, och ui, kara mor, war obekymrad för pojkens
lilla nmu; det är hra att wara karl för sm hatt.
Hör pa, Pikku, du str mig just ut att med tiden bli
en duktig karl. Har du lust att bli eu tapper soldat,
som farfar warit?

Ia det kommer au pä mot hwem jag fär siäh,
sade Pikku.

Du är mig eu klippare, sade laudsherru och
strattade. Minsann hai du ickc godt kurage.

Ia uädig kapten, sade farfar förläge», det kom-
mer sig deraf att hau i dag för första gangen hai
byzor, och kuraget följer med byzorua.

Säg suararc att det följer med Björueborgarnes
uniform, sade landsheire», Der sitter mycken krutrök
och myckeu ära qwar i denua stitua uniform, och sadana
minnen de ga fran siägte till siägte. Mcn nu är en
ny tid, och pilten kan ännu blifwa en stolthet och ett
wärn för sitt fosterland. Säg mig, Pikku, är du stark?

Pikku swarade icke, men räckte ut sitt högra läng-
ftnger, för att draga fingerkrok med landsherren.
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Ia jag ser det pä dig, sade landsherien lccnde,
att du,blir stark som en björn, bara din arm far
wexa. Will du följa med inig och äta hwetebröd
och dricka mjöll och fä russiu och lakiits alla dagai?

Far jag eu häst med att rida uppa? sad' den lille.
Ia det förstas, sade landsherren.
Pikku funderade en stund pa saken. Hans sma

blaa ögon flögo fran landsherren till farfar, fran
farfar till farmor, fran farmor äter till landsherren.
Slutligcn kröp hau bakom den gamles rygg och sade:
jag will bli hos farfar.

Men, sade den blinde soldaten med rörd stämma,
kara Pikku, hos farfar far du bara härdt bröd och
watten och salta mujkor. Hör du inte att den uädige
herrn bjuder dig hwetebröd och mjölk och russiu och
lakiits alla dagar?

Jag will bli hos farfar, aldrig will jag ga fran
farfar! ropade Pikku Matti, med graten i haisen.

Du är en bra gosse, sade landsherren med tarar
i ögonen och klappade den lille pä Hans runda kind.
Ia blif du hos farfar, jag stall sorja för ntt hwar-
ken farfar eller du nagonstn mera lida nöd, och när
du engang blir en bra karl i werlden, sa kom till mig,
om jag lefwer damera; jag stall gifwa dig jord att



plöja och stog att hugga, och blil du bonde eller sol-
dat, det ai allt detsanmia, allcuast du blir en ärlig
och trogen son af ditt fädernesland. Will du det,
Pikku?

la, sade gosseu med stadig röst.
Gud walsique dig, barn! sade farfar och farmor

med rörda hjeltau.
la, sade landsherren, och Gud wälstgue wart

dyia fäderneslaud och gifwe det mäuga söner sädana
som du, lille Pikku Matti!

Ty mänge löpa bort sian det fattiga härda brö-
det och sika efter hwetebullorna, och hwad de derpä
winna, wet Gud och deras samwete; icke winner de-
ras land derpa. Men hcdra din fader och din mo-
der i deras fattigdom, pa det att dig ma wäl ga, och
du ma länge lefwa pa jorden.

Det der star i abcbokeu, sade Pikku Matti.
la. Men det star icke i alla bjertan, sade land-

herren.
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5. Sagan om Lillis näsa.

H)on war en litcn Mför wänlig fticka,
Som kundc bäde spinna, sy och sticka
Och karda ull och häckla lin och wäfwa
Och trockla sinä fallar lagom snäfwa.

Hon kunde sima, twätta, baka, byka
Och torka tläder uppa rep i klyka,

Hon kundc steka, kola och förwälla
Och stöpa ljus och brygd i oidning ställci

Hon kunde mer, l,on kunde silifwa, räkna
Och läsa, sjunga, spela, dansa, teckna;
Hon tog katkesen i en enda leza
Och las historie som en liten heza.
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Än mer: hon kunde snäll och lydig waia

Och ödmjukt läta egen wilja fara;
Hon kunde Gud i böncr ftomt akalla.
Behaga alla, älflad bli af alla.

Men ack, hwad hjelpte henne, stackars flicka,
Att kunna spmna, wäfwa, sy och sticka
Och koka, stcka, strifwa, räkna, läsa .

.
!

Hon hade dock en Mför liten näsa.

En alltföi liten näsa dock hon hade.
I hennes ögon Mlmen satt, den glade;
En kind sa röd, en mun som sockcrbiten,
Hwad hjelpte det, när näsan war för liten!

En tid ej alls det hennes oro wäckte.
Hon stög som fägeln läugt som wingen räckte
Och war bland andra systrar nippertippor
Sa fti och glad, som gröna stogens sippor.

Da hände att en dag i juleringcn
Man lekte strapa nos, och fri slapp ingen.
När turn till Lilli kom, man hördes snäsa:
Hwar stall man strapa den som ej har näsa?
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Hai jag ej näsa? Jo, sa streko alla,
En näsa, som man ej kan näsa kalla,
En sadan liten en, det är för löjligt!
Och Lilli ej begrep hur det war möjligt.

Hon spiang till spegeln ...la, sa war det riktigt
Och när hon sjelf den saken tog sa wigtigt,
Sa siieko de igen: en tipp sa liten,
Blir aldiig kyyt och Heller aldrig biten.

Och Lilli sprang mcd hast att fraga mamma,
Och mamma sade, hon ocksä, detsamma:
la, käia barn, nog alltför liten är den,
Mcn war blott snäll, sa gar dig wäl i werlden.

Ia godt och wäl, det är wiht lätt att säga,
Men siik chikan, den fiall pä sinnet wäga.
Fran denna stund blef Lilli tyst som natten
Och gömde lilla näsan under hatteu.

Förgäfwes sökte mamma trösta, rada;
Ack, Lilli säss sin lefnadsftöjd i wäda,
Och sa blef intet annat rad, an ftaga
Hos doktorn bot för sadan näswis pläga.
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Herr doktor, i war nöd er hjelp wi söka;
War god och lilla näsans längd föröka.
Hwaba? Detz längd? Det war en egen kasus!
Kom bit, min wän, kom hit med lilla nasus!

Och doktorn tummai näsans tipp
Men ack, dch längd cj sig det minsta öker.
la, säger da med wigtig min den lärde,
Jag tror wi lemna näsan i sitt wäide.

la, tänker Lilli, sta du der och brumma!
Da mötcr hon en liten liten gnmma.
God dag, mitt barn, dn syns mig sä bedröfwad.
Säg mig af hwad bekymmer dn är pröfwad.

Ack, kara mor, det kan pa mig ni läsa:
Ni sei det sjclf, jag har för liten näsa.
Att fa den längrc, säg, hwad stall jag göra?
Mig tycks jag kan en sten till ömkan röra.

Na, sade gumman, är det intet annat!
Da wet jag bot, som ingen doktor sannat.
Jag är en fs', jag ger dig en förmäga,
Som ofclbart stall lindra all din plaga.
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Sa hör: hwar gang du undei all din lefnad
Bcdragen blii pä nagon wäntad trefnad
Och hoppets glada werld för dig blil trängre,
Sa stall din näsa weza litet längre.

Tack, tära mor, det war ett herrligt fänge;
Men lofwa att jag ej far wänta lange!
War lugn, sad' gumman, nog stall näsan wexa.
Och sä förswann hon, som fig bör en heza.

Och Lilli gick delaten med den trösten.
Da hände sig i trädgärden om hösten.
Att paronträdets rara frukt sägs locka.
Hör, Frans, sad' Lilli, klif ditopp och plocka!

Och Frans klef opp och sirek: se sa, tag lyra!
Jo straz! sad' Lilli. Och sa föllo fyra.
Men Konrad stod batom med handen tnuten,
Tog lyrorna och M dem i minuten.

Det kan man tro, att Lilli blef förlagen
Och gick förtretad in och under wagen
Sag sig i spegeln . , . sag och säg hclt prydligt,
Att lilla näsan wuzit högft betydligt.
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Och glad blef Lilli, hon som nytz war mulen.
Och tiden gick, och sa kom ändtligt julen.
In buros klappar. Lilli ftck den första,
Det war en lada bland dc allrastörsta.

Hwad maun' der är? hon strek af fröjd betagen,
Frans ler. Hon öppnar med beswär omsiagen.
Da morrar der den arga hunden Kezer,
Och Lilli tanner hurn näsan wezer.

Sä gick hwar gang, som hezan spätt den dagen
Mr Lilli blef af nagon fröjd bedragen
Och hoppets glädje blef för henne trängre,
Da wezte ftrax den lilla näsan längre.

I början war det bra, och med förtjusning
Saa, Lilli näsans ständigt längre truöning;
la, mamma, som ej lande trollets funder,
Sad' helt förtjust: den flickan blir ett under!

Men hm det war och passade i stycket,
Sä wezte näsan nastan alltför mycket,
Blef smaningom allt längre i förtreten,
Och sist tröv Lilli fram med hemligheten.
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Och ack och we! Nu gick som mamma trodde,
Att Lilli blcf ett under. Folket gloddc
Pa flickan fattig som pa ett spektakel,
Och näscm den gick främst som ett mirakel.

Nu blcf ej annat rad, an ätei fraga
Hos doktorn bot för sadan näswis plaga.
Hcrr doktor, näsan är för läng blaud mängden;
War god och korta af den uppa längden!

Hwaba? För lang? Det war en egen kasus!
Kom hit, min wän, kom hit med langa nasus!
Och derpä grep han helt förnöjd till knifwen .

Mcn Lilli sprang sin wäg, af sträck fördrifwen.

Hon sprang och sprang. Ack stygga stygga gumma,
Hwi lät jag narra mig af big, jag dumma!
Hwi war jag misznöjd med min lilla näsa!
Ack kom, o ft! deh grymma wezt att qwäsa!

Och Lilli springer nu King hela werlde»,
Att söka gummans wäg. Men säg, hwar är den?
Har nagon gumman sett, sa säg det ärligt,
Ty näsan wezer allt ännu förfärligt.
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Och redan räcker den en alu i längden.
En firäck och fasa för den häpna mängden.
Och i war saga den moml wi läsa,
Att hwar och en mä nöjas med sin näsa.

4



6. Björken och Stiernan.

wet M en saga fiän foidna dagar; det äi
oin en gosse och en flicka, soin gingo genom lifwct
fram mot ett cnda mal. Huru mangen bland oh kan
saga dctsamma om sig?

För etthundrade och fyrtio är sedän war i Finland
stor nöd. Kriget bärjade wida omkring, städer och
lwar. brunno, stöidarna trampades ned, och menstornci
öddes bort till mer an hundradetusendetal genom sroär-
det, bnngern, landsflykten och förfärliga sjukdomar.
Da war ej annat att höra och se, än snckar och taiar
och klagan och sora, och asia och blod, och de som
boppades längst wiyte slutligen ickc mer hwad dc l,ade

att hoppas. Ty Guds gissel gick öfwer landet med
stort betruck, och den tidcns minnen förgätas aldrig.
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Dä händc ock under sä myckcu ofärd, att mänga
familjcr spriddes omtring, sa ,att somliga fördes till
fiendeland och andra ftydde i stogar och ödemartcr
ellei fjcrran till Twerige, och cn hustru witzte icke mer
af sm mau och en brodcr icke mer af stn syster, och
en fader och moder witzte icke af sinä bain, om de
woro lcfwande eller döda. Derföre när äudtligeu
freden kom och de som ännu lefde wäude äter till sitt,
da woro de gansta fa, som icke hade nägon af de stna
att sakna och begrata. Likafom det stär i sagan om
riddar Blastäggs nnga hustru, att hon stickade fin sy-
ster i tornet, der man kunde se langt utät wägen, och
ständigt fragade: Anna miu syster, ser dn nägon kom-
ma? sa fragade mängen den andre, när stugan
war sa ensiig och de kara icke hördes af: ser du in-
gen komma? sei dn ännu ingen komma? Och merän-
dels swaradcs: ingen, ingcu! Men stundom hände,
liksom i Blastäggs saga, att langt borta pä wägen
syntes ett litet moln af dam, molnet kom närmare,
och stutligen sag man en fiara flyktingar, som sötte
de sinä . .

. Der sökte fadcrs och moders ögon stna
täraste, och funno de dem efter länga är, da war det
fröjd som om aldrig sorgen funnits, och hyddorna
reste sig äter med hast, och äkrarna buro äter sin
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stöld, och en nv tid randades öfwer de fölgängna
sorger.

Under det länga kriget hadc, bland mänga andra,
twä späda syston, en gosse och, en sticka, blifwit bort-

förda längt i främmande land och der sunnit wänliga
händei, som togo wärd om dem. Aren gingo, systo-
nen werte upp och ledo ingen nöd, men i allt deras
öfwciflöd kunde de icke förgäta fader och moder och
Meinesland. När da ryktet kom att det war fred i
Finland och att alla som kunde wände ätei dit, dä
blef dem det främmande landet för tungt, och de bc-
gärde att ater gä hcm.

Främlingarne, deras wärdare, logo och sade: g a

hem! Narrattiga barn, weten j wäl huru längt j da
ha'n till att gä? Twähundrade mil.

Det gör oh detsamma. Vlott wi gä hem.
Men hafwen j icke hos oh ert nya hem? Här

hafwen j kläder och mat i öfwcrflöd, goda frukter att
äta, mjölk att dricka, warma kläder, wackra boningar
och wänliga mennistor, som älska eder af hjertat.

la, sade barnen. Men wi wilja gä hem.
I ert hem är stor nöd och brist uppä allt. Der

flolen j lefwa i stor fattigdom, hafwa mossa till bädd
och en toia af granris till tak, bläst och told till ert
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ständiga sällflap, trädens bark till ert dagliga bröd.
Edra föräldrar och bröder och systrar och alla edra
wänner aro längcsedan döde; näl j söken deras spär,
stolen j finna wargarnas spär, som ftamgatt öfwer
drifwoina pä den öde plats, der er stuga har statt.

la, sade barnen. Men wi wilja gä hein.
Men tio ar ha förgatt sedän j földens bort deri-

fran. Da woren j späda och oförstandiga, en broder
om fcm och en syster om tre ar. Nu ären j femton och
tretton är och kannen föga af werlden. Allt hafwen j
glömt, bade wägen dit edra föräldrars stuga och
edra föräldrar sjelfwa, och likasom j glömt dem, ha
de ock glömt edei.

la, sade barnen. Men wi wilja ga hem.
Hwem stall da wisa ei wägen dit?
Gud, sade gossen. Dehutom mins jag, att pä

minä föräldrars gärd star en stor björk, der mänga
wackra faglar sjunga om morgnarna.

Och jag mins, sade Man, att om qwällarna
lyser en klar stjerna genom björkens löf.

Narrattiga barn, sade det främmcmde folket, det
j begären är en darstap och ett förderf. Och de för-
bjödo barnen att mera tanka derpa.

Men ju mer dc förbjödo, desto mer tänkte bar-
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nen derpä, och det war icke af olvdnad, utan emedan
det sä ständigt och oemotständligt lag dem i Hagen,
att de wille ätei tillbata till sitt fädernesland. Äudtli-
gcn en mänljus uatt, när gossen ej sick en blund i
sinä ögon för tantärnas stull, sade hau till fin syster:
sofwer du? Hon sade: nej jaa, kan ej sofwa,
tänkei pä wärt hem. Sä är det ocksa mcd mig, sade
gossen. Kom lät oh knyta wära kläder i ett tuyte
och fty härifläu. Det förekommcr mig som om Gud
sade i mitt hjerta utan uppehäll: gä hem! gä hem!
Och hwad Gud säger, det kan ej wara synd.

la, sade systern. Och sä gingo de tysta bort.
Derute steu mänen klart öfwer wägar och stigar,

och det wai en wackcr natt. När de gätt en stund,
sade fiickau: wet du, min bror, jag är sä rädd att wi
ej hitta wägen hem. Vrodren sade: lät oh ständigt
ga ät nordwcst, der wi se solcn gä ucd om qwällarua,
ty den gör sä wid midsommartid, och wärt hem är
dität. Och det stall wara wärt märke, att när wi se
björken pä garden och den klara stjernan som ly sei
genom deh löf, da stola wi weta att wi funuit wärt
hem.

Ater om en stuud sade systcru: wet du min bror,
jag är sä rädd att wilddjur och röfware göra oh illa.
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Brodreu sade: Gud stall bcstydda oh. Minö du äunu
den bönen wi laide oh i wärt hem, när wi woro sinä:

Hwart jag mig i wcrlden wänder,
Star min lycka i Guds händcr.

la, sade Man. Och Gud stall sända sma
euglar att gä wid wär stda i det frammande landet.

Sä gingo de med godt mod framät. Gos-
sen star sig en stadig läpp af en ung ek till att
föiswara sig och sin syster mcd. Men intet ondt
h and e dem.

En dag lommo de till ett ställe, der twä lika
breda wägar gingo hwar at sitt Hall, och de wihte ej
hwilken de voide wälja. Da sjöngo der twä sma fä-
glar pä wägen at wcnster. Kom, sade brodren, hai
gär den rätta wägen, det hör jag pä fäglarnas qwit-
tei. la/ sade systern, wära fäglar aro nägot förmer
än andra fäglar; Guds englar ha klädt sig i fägla-
hamn att ledsaga oh hem.

De gingo widarc, och fäglarna flögo frän gren till
gren framför dem, cj fortare äu att de godt kunde
följa dem. Barnen äto flogens frukter och bar, de
drncko källornas klara watten och sofwo om nätterna
pä mjuka baddar af björnmossa. Och det syutes dem
märlwärdigt, att hwar de än lommo om dagen, der

<
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funno de mat, och hwar de än stadnadc oin qwäl-
len, der funno de plats att hwila uppa. Det lunde
dc icke förllara. Men hwar gäng de sägo faglarna,
utropade de: si Guds englar ledsaga oh! Sa gingo
dc langa wägar framät.

Slutligen började flickan tröttna och sade till
gossen: när fa wi bölja att sota war björk? Gossen
sade: icke förr än wi rundtomkring otz höra mcnui-
storna tala det svral som wär fader och moder talat.

Äter gingo de langa wägar ftam mot wester och
norr, och sommaren begynte lida till ända, och det
blef knlet istogarna. Flickan sade: syns han ej re-
dan, wär björk? Gossen sade: icke ännu.

Landet, der de gingo, begynte nu fä ett ann>

utseende. De hade härtills gatt öfwer stora stät'
och lommo nu till ett land mcd lullar, berg, flod
och stora sjöar. Flickan sade: huru stola wi loimm
öfwer de branta bergen? Gossen sade: jag stall bära
dig. Och han bar henne. Ater sade flickan: huru
stola wi komma öfwer stoderna och sjöarna? Gossen
sade: wi stola ro. Och han rodde öfwer sjöarna, ty
öfwerallt der de lommo till stranden war der en bät,
lilasom för att wanta pa dem. Men öfwer somliga
stoder samm gossen mcd sin syster. Och de flöto lätt
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deras stda i fäglahamn och beredde dcm wäg.

En dag hade de gätt ända frän moigoneu utan
hwila och woro mycket trötta. Pa qwällen kommo de
till en enstaka gärd, och den war nyh timrad af groft
wirke pa astan af ett fordom brunnet hus. Der stod
pä gärden ett litet bain och stalade rofwor. VW du
ej ge otz en af dina rofwor? sade gossen. Kom, sade
barnct, mor siall ge er mat uti stugan.

Da Nappade gossen högt i sinä händer, föll om
barnets hals, kyhte det och gret af gladje. Hwarför
ar du sä glad, un» bror? sade flickan. Skulle jag
ej wara glad, sade gossen. Detta barnet talar wär
?aders och moders sprak. Nu fa wi begynna att sota

jörken och stjernan.
Derpä gingo de in i stugan och blefwo wänligt

emottagna. Man frägade dem hwarifrän de kommo.
Gossen sade: wi komma ftan främmande laud och, sola
wärt hcm, men wi ha ej anuat märke derpä, an att
pä gärden stär en björk, der fäglarna sjunga om
morgonen, och om aftonen lyser en klar stjerna gcnom
deh löf.

Ttackars barn, sade folket i stugan medlidsamt.
Pa jorden weza mänga tusendc björkar, och pä him-

81
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m?len lysa manga wsende stjernor. Hur är det möj-
ligt för er att bland sä manga finna de enda rätta.?

Gossen och stickan sade: Gud flall leda oh. Ha
icke Hans englar redan ledt oh länga länga wägar till-
baka till wärt land? Wr aro ju redan till hälften hemma.

Finland är stort, sade sotket i stugan och stakade
betänkligt pä hufwudet.

Men Gud är ändä större, swarade gossen. Och
sä tackade de sotket och gingo widare. Och det kom
dem wäl till pah, att de numera icke behöfde äta och
sofwa i stogarna, utan de gingo frän gärd till gärd,
och ehuru stora ödemarker lägo mellan hwarje meu-
nistoboning och stor fattigdom war öfwerallt, funno
de likwäl herberge och bröd hwarhelst de behöfde det.
Men björken och stjernan funno de ej. Frän gärd till
gard sötte de dem, och sägo manga björkar och manga
stjernor, men icke de rätta.

Ack, suckade stickan, Finland är sa stort, och wi
aro sä smä. Aldrig stola wi finna wärt hem. Men
gossen bannade henne och sade: tror du pä Gud?
la, sade flickau. Dä wet du ock, sade gossen, att
ftörre under ha stett än sä. När herdarne gingo om
natten till Betlehem, gick stjernan ftamför dem. Hon
gär ocksä ftamför oh, blott wi tro. la, sade stickan,
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som hon alltid wai wan att saga till diodien. Och
sä gingo de med glad tro än widare franiät.

Sist lommo de en qwäll till en ensam gärd, och
det war pä andra äiet af deras wandring, en pingst°
afton i luni, näl sommarens första löf begynte att
spiicka ut uppä träden. Wid det de trädde in genom grin-
den, stod der pä gaiden en stor björk med yfwig krona
och späda löf, och genom de ljusgröna löfwen sten i
den halfklara qwällen den strälande aftonstjernan. Der
är wär björk! utropade gossen straz. Der är war stjerna!
swarade flickan genast. Och bädai föllo hwarandra om
halsen och tackade Gud med strömmande glädjetärar.

Här är stallct, der far brukade leda in hästarna,
sade gossen eftersinnande.

Och jag tanner igen brunnen, der mor
wattna korna, sade flickan.

Der stä twä smä kors under björken; hwad mä
de betyda? sade gossen.

Jag är sä rädd att gä in nti ftugan, sade flickan.
Tänk om war fader och moder ej mera lefwa, ellei
om de ej mera kanna igen otz. Gä du förut, min bror!

Lät oh först lytzna wid dörren, sade gossen med
klappande hjerta.

Inne i ftugan satt en gammal man med sin Hu-
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ftru, och gammal war egentligcn ingeu af dcm, me
soiger och nöd hade i förtid färat deras panna.

Mannen sade till hustrun: ja nu in det pingst,
uär Gud sande hugswalaren ned till de bcdröswade
hjeitan; mcn till oh kommcr ingen tröst. Alla wäia
fyra barn aio borta; twa sofwa under björken, twä
äio boitförda i fiendeland och komma wiht aldrig igen.
Det är tungt att wara allena, när man blir gammal.

Hustrun sade: Gud är allsmäktig och god. Han,
som föide Iftaels barn ui fängenstapen, kan wäl ock
gifwa wara barn igen, om han finner det nhttigt. Huru
gamla worc nu wara yngsta barn, om de wore wid lif?

Fadren sade: gossen wore un sezton och flickan
fiorton är. Ack sadan Herrans wälsignclse ha wi icke
förtjent, att wi stulle fä de kara barnen igen.

Wid det han sade detta, övpnadcs dörren, och
in träddc en gossc och en sticka, som sade sig wara
tomne langt ifran och begärde en bit bröd.

Kommen närmare, barn, sade fadren, och blifwen
hos oh i natt. Ack, sa stora stulle ocksa wara barn
da warit, om wi fatt behälla dem.

Se, sade hustrun, twä sa wackra barn! Ack, sä
wackra stulle ocksä wara barn ha warit, om de änuu
lttwat och warit mcd oh.
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Och bada föräldrarne greto bittcrligen. Da
lunde barnen icke läugre dölja sig, utan föllo med ta-
rar i siu faders och moders famu och utropade: län-
nen j icke igen oh, wi äro ju edra lära barn, och
Gud har underbarligen föit oh tillbala tili er ftän
det ftämmande landet!

Och föräldrarne omfamnade dem med lärlck utan
namn och föllo jcmtc barnen pa sinä knän och tackade
Gud, som pa sjelfwa pingstaftoneu hade flänkt de»
alla en sä stor hugswalelse.

Sedän mäste barnen bcrätta sinä öden, och föräl-
drarna berättadc sma, och churn der pä ömse sidor
warit mycken sorg, syntes nn sorgen alldeles förglömd
och fölbytt uti glädje. Och fadten pröfwade sonens
armar och gladdes att de woro sä manligt starka, och
modren jemnade dottrens bruna har och lyhte wäl
hundrade gauger hennes blomstrande tind. la, sade
modren med barnslig glädje, jag lunde wal tio att
nägot stulle hända, när twa ftämmande fäglar sjöngo sä
gladt uti bjorlcn i dag. Dem tanner jag nog, sade
flickan. De äro twa englar i fäglahamn, som hela
wägen flugit framför oh och ledt war wandring, och
«u gläda de sig med oh att wi sunnit wart hem.

Kom lat oh än enqang hclsa pa björken och stjer-
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nan, sade gossen. Ser du, min syster, derunder sosiva
wara sma syston. Om det nu wore wi som sofwe
der och wara syston som stode här och säge uppa war
graf, hur wore wi da?

Som cnglar i himmclen, sade modren mildt.
Nu wet jag, sade stickan. Englarna i fäglcchamn,

som följt oh hela wägen och som i dag bädat i björ-
ken wär aterkomst, de woro wara sma syston som
sofwa här. Det war de, som sade sä ständigt i wara
hjertan: gän hem! gän hem till att trösta far och mor!
Det war de, som i ödemarterna wisade oh wäg, att
wi icke förhungradc, som redde oh sängar af mossa,
att wi icke fröso ihjäl, och som wid de strida flo-
derna sände oh bätar, att wi icke drunknode. Det
war ocksä de, som sade till oh: det är den rätta björ-
ken, det ar den rätta stjernan bland manga tusende.
Tack, wara syston! Tack, gode Gud!

la, sade gossen, och se huru himmelflt tlar den
blida stjernan lyser genom björtens löf. Nu ha wi
hunnit wärt hem, nn ga wi ej längre, syster!

Kara barn, sade fadren, en mennistas lif uppa
jorden är ständigt en wandring mot ewiga mäl.
Gan ännu ständigt, gän med Gud i edert hjerta och
det ewiga mälet stadigt för ögonen. I gingen mcd
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englarna till wägwisare stadiqt fram; o ma de wisa
er wägen allt framgent ännu! I qingen efter björ-
ten hau bctydde cdcrt fädernesland; wälan, ma
det wara er kärlcks och ert arbetes mal, sä länge j lef-
weu. I gingen efter stjernan hon betecknar det cwiga
lifwet; wälan, ma hon lysa er hela er lefnad igenom!

Amen, ste alltsä! sade barnen och »wdren med
knäppta händcr.



7. Blomstertinget.

hette den ungci ftn, som Flora satt till att
heristä öfwer blommornas folk. Wacker war hon och
öfwer all bestrifning fin, sä att om man kunde se fcr
sinä ögon en blommas doft, sa stulle man säga: det
är hon. När man saa, hennes snöhwita klädning
fladdra för winden mellan blad och stjelkar, och när
aftonrodnaden sag derpä med sinä ögon af guld, tyckte
man sig se en lilja ga och en ros förswinna. Mild
war hon derjemte och mycket ostyldig; hon war ett
barn i sitt hjerta, och derföre war hon blommornas
prinsessa. Ty öfwer de oslyldiga kan ingen annan
herrsta, cm den som sjelf är ostyldig i stna tankar;
det är de smä barnens hemlighct och orsakcn hwar-
före de se sä mycket och förmä sa mycket, som aldrig
de stora se och förma. Den som förstar dcnna bar-
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nens hemlighet, han förstär hwarföre himmelriket hö-
rer dem till.

Nu war tiden tommen i sommarens böljan, att
Miranda fiulle halla blomstcrting och höia hwad allt
hennes folk hade att säga och klaga. Hon gick med
stna tarnor som en swäfwande wind; eftci henne följde
Lilia, Rosa, Viola, Grica och manga andra af syl-
feinas ätt; de woro pa engang Mirandas hof och
blommoinas nämnd, som siulle döma deras twistei
sinsemellan. Men annorlunda gick hai till, än wid
menniffors domstolar. Här funnos inga stmswade
adwokater, magra sikterer, myndige lansmän och söm-
nige bistttare; inga bläckiga fingrar, inga plumpai i
piotokollet, inga länga utstag och ännu längre aifwo-
den. Tinget hölls under den klara olaa himmeten, i
den giöna stuggrika trädgarden, der alla de höga tiä-
den sago ned uppa blommorna, som de stoia se ned

uppa barnen, pa engang med allwar och stämt. Rön°
nen, som war litet qwistig utaf sig, churu han menade
godt och tänkte pa sinä egua barn, de bwita doftande
lönnblommoina, siakade betänkligt sinä blad och me-
nade att tinget hade bordt kungöras i tidningarna ett
halft ar förut och att man boide fä beswära sig ftän
blomsterrätten till trädrätten.
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la, sade cnrisbustcn, som war af det kuaggli-
gaste slaget, nu lägger jag af att processa, nai sjelfwa
blommorna börja att blanda sig i politikcn. Werl-
den blir allt wärre och wärie; de unga hoppa dc
gamla pä näsan, och de smä bära sig at som stoit
folk. lag frägar, om icke bustarna ocksä böra ha fitt
oid mcd i laget.

la, ropade krusbärsbnsten, som ocksä hadc sinä
taggar, det är rätt och billigt att mau frägar llokt
folk tili räds. Det gär aldrig wäl, om blommorna
fä hushälla efter eget hufwud. Mitt rad är, att de
alla sättas i trukor och fa en städad uppfostran.

Kara, lät dem wara, sade dcn bestedliga win-
bärsbusteu. Det är som när barn leka bröllop; dc
dansa och ha roligt, och det är allt hwad de sorsia
af hela saken.

Jag är sa rädd, stret aspen, som alltid darradc

för den allrnminsta pust; jag är sa rädd att det blir
krig mellan blommorna. Tänk om de börja träta och
wäpna sig med granarncs barr, som sallit pä marken,
och nyttja dem till pilar att stjuta ihjäl hwarandra.

Det undauber jag mig, fade granen och rustadc
litet högfärdigt pä sinä länga lummiga grenar. Jag
wet ej hwarföre Flora stall tilläta blommorna att
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weza sa sjelfswaldigt hwar de behaga. Will hon da
ha näqot wackcrt, sa kan hon fa lana af miss naara
grankottar. De duga till nagot. Af dem blir tiäd,
och när man sättcr fyra pinnar nnder dem, fär man
bade ozar och far af dem.

Min heir bior hehassar Mmta, utropade tallen
med sa ssrawitetist min, som trots nagon giand af
Tpanien. Grankottarnc ha aldrig haft det anseende
i werlden, som talltottaine.

Hässgen, som icke war af de wackiaste, men höll
hjeitlisst utaf de sinä blommoina, cmcdan han sjelf
hade sä ljufn<a och doftande blomsterbarn, hwistade nu
i tysthet ät björken att han borde ta blommoinas för-
swar. Bjöiken lät icke säga siss detta twa ganger.
Skäms litet, ropade han till de öfriga träden, i det
han behassligt flältade med sinä lanssa ljusgröna lockar;
siäms litet, minä wänncr, att mihnnna de smä deras
ostuldiga fröjd. Om de stöiste alltid wore de kloka-
ste här i wcilden, da wore witzt berget dcrborta klo-
kare an wi alla, och litwäl ka» enhwar begripa att
det är bara af sten.

lag undiar hwcm som stall föra prototollet, sade
dcn wackra, men snnsförnuftissa nyponbusten.

Man stall fä se att det blir swärdsliljan, swa-
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rade hallonbusten strax brcdwid. Nuförtiden duga iuqa
andra än militärer i damcrnas ögo».

Tyst! susadc björken ätci. Der konuner prinsessa».
Ack hwad hon är wacker! hwistade nastan alla

träden och manga af bnstarna, och derwid bugadc sig
alla för blomstrens fmstinna; ja det stackars känslo-
fulla och siöra pilträdet bugade sa djupt, att toppen
brast och blcf hängande wid baiken. Men enrisbustcn,
som nyh hade baktalat blommorna, wille nu göra sig
grön och neg sa djupt, att den blef sittande och ssapp
icke upp igen. Förmycken ödmjukhet är icke Heller
bra hai i werlden.

Miranda helsade godt pa alla, bade stora och
sma, och gick derefter till blommorna med sa lätt och
warsam fot, att hon icke trampade ens den minsta af
dem. Det kan synas otroligt, men det war likwäl
sa, att gräset nnder hennes fot blott litct böjdc sig,
sasom när biet hwilar nppä de swigtande grästopparna.

Och nn upphöjde Miranda sin melodista röst,
som liknade windens sns öfwer en harpas strängar:

Späda barn af wärcu
Och den gröna ängen,
Som er alla tränaen
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Mig sa tätt i sparen!
Wackra blomsterdrömmar,
Strödda öfwer dalen,
Tägen fritt och talen
Hwad eit hjerta ömmar.

Nu upphofwo alla blommorna pa engang sinä
sinä röster; alla wille stynda sig förrän de andra att
klaga sinä sma bekymmer; derföre susade och fladdrade
alla pa engang/ sä att man omöjligen kunde urstilja
hwad hwar och en hade att säga. Tärnoina bjödo
derföre alla tiga stilla, och Miranda sade äter:

Illa gär wid tingen,
O m sa der tillita
Alla parter strita,
Tv da hör man ingen.
Ma hwar liten blomma
Skildt sin Nagan sora
Till Mirandas ora;
Andra ma bli stumma.

Alla blommor tego nu förlagna, och ingen wille
börja förr än de andra. Men tärnorna uppmuntrade
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dem, och sä begyntc en i scnder att bcrätta sinä
sorger.

Georgincn war dcn dristigaste, kanstc för det ho»
af sinä smickrare wllades blommornas drottning, tog
till ordet och, sade: nadiga prinsessa, jag begär rätt-
wisa och hämd; jag är den olyckligaste hland alla
blommor. lag hade en älstare, dcn stoia fjäiil»
Apollo; ack, han har en sa grann nniform! Han wai

mig trogcn i hela ätta dagar, och hwar dag sade han
miss att jag wai mycket stönare an alla andia blom-
mor. lag trodde Hans falsta ord, jag tillät honom
att gunga in i min blomsterkrona och gömma sig der
för regnet och stormen. Men i gar har han öfwer-
gifwit mig; jag sag honom helt tydligt göra sin tui
för den fula rescdan, som är af sämre folk och icke
ens lan sticka sig i en societe. Det är ett mankemang
som kan ha de farligaste följder för oh damer-af börd,

Tänk om borgarfliHorna stulle företaga sig att locka
ifrän oh wara gardesfjärilar, hwad blefwe det da af
den goda toncn?

Ia hwad fäger du derom, reseda? sade Miranda
smaleende.

Resedan wagade, hapen och blyg, ej se npp till
sin stolta motständarinna, utan swarade ödmjutt: ers
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nad, war icke ond pä miss, stackars barn, jag hm ej
kokettcrcit för nasson och minst för Apollo. Icke passa
wi för hwarandra, han sä wacker och jass sä ful. Jag
sade honom det i gär, när det föll honom in att
stämta med miss. Jaa, sade honom att jag är sa ssodt
som förlofwad med ett litet bi, som warit min stol»
kamrat, och när han blef ropadc jag pä min
fästman, som wcir pa arbetc icke langt härifrän . . .

Na, hwad hände sedän? frägade Miranda, när
«sedän hastigt afbröt siss sjclf och teg.

Ack der hände en stor olycka, swarade resedan
med en tar i sm lilla doftande blomkalk. Min
fästman är mycket häftig ntaf siss, och när Apollo

Hlef otidig och kallade miss en enfaldiss bondlolla, ut-
manade biet honom pa duell och dödade honom med
sin ssadd. Ack jag är mycket olycklig, jass siall grata
deröfwer sa länssc jass lefwer.

Malbeur! siret georgincn och danadc.
Det war rätt lcdsamt det, minä blommor, sade

Miranda. Resedan är oskyldig, jass frisässcr hcnne
fran allt answar. Men emedan dueller äro förbjudna,
dömcr jag bict till ser. dagars mstning i ett getinssbo,
och luvad Apollo angär, ffall bau swcpas med mi-
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litärifi honnör t ett nötflal och bäias till giafwen af
sez stugor med guld uppä wingarna.

Hwem har nägot mera att klaga? utropade Hya-
cintha, blommornas Harold.

lag, swarade johannisblomman. lag har längc
warit förlofwad med Mgftu Marias nyckelpiga, hon,
hade sez swarta prickor pä sinä nmda röda
och wi siulle gifta otz nu till midsommar. Da lom i,

förigär en mördare, en röfware, en sparf, och sade sig
wara en wandrande gesäll, hwilken tjent i samma hus
som min fästmö. lag ropade pa nyckelpigan, M
satt gomd under minä blad, och bad henne helsa PZ
en gamma! bekant. Men knappt wisade hon sin lilln,

runda gestalt, innan sparfwen plockade henne med siit
nabb och at henne upp. Ack ers näd, hwad strass
förtjenar wäl en sadan bof?

Han fiall fa det strass, sade Miranda, att sjel,
en dag blifwa uppäten af höken. Och pä det sialle
der ban föröfwat sitt brott, siall uppresas en wackei
minneswärd, till hägkomft af nyckelpigan, och pä den
flall ristas med gyllene bolstäfwer: minnet af den
bästa piga pa jorden.

lohannisblomstret bugade tacksamt, och törnrosen
upphöjde sinröst. lag klagar pä westanwinden, sade hon,
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Han är den trolösaste af alla windar och tillika den
störste windtheutel. Han lanar af alla och betalar
aldrig; i gar sade han till mig: ack stöna ros, jag
tillber dig! Lana mig för naara rubel rosendoft, jag
will fora den till de unga flickorna i staden och sälja
den med winst. Jag, enfaldiga blomma, trodde ho-
nom och gaf honom nastan hela min doft till lans.
Nn parfymerar, han sig sjelf dermed, far öfwcr berg
och dalar och kurtiserar alla blommor han träffar;
och de unga flickorna i staden andas honom in öfwer
deras r-öda läppar och säga till hwarandra: det är
en wind af idel blomsterdoft. Och sa för han stat
med war egendom.

la, det tnnna mi intyga, streko löfiojan, jasmi-
nen, rönnblomman, häggblomman och tjugn andra.
Han har swurit otz alla ewig trohct, och det bara för
att fa lana pcngar af otz.

Han stall fä sitt straff, sade Miranda leende. Jag
stall locka honom bort till tärret med hoppet att der
sinna de stönaste blommor. I stället stall han der
fä inandas natteus osunda dunster och kärrets dim-
mor, och dereftcr siall han nödgas göra en resa ge-
nom staden, och alla flickorna stola säga om honom:
hwilken afstywärd wind! Ären j nöjda dermed?

5
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Ia ers nad, flreko hlommorna.
Nawäl, hai nagon mei en Nagan att framföra?
Jo, sade narcissen. Jag klagar pa den unge och

tappre prins Almcmzoi. I dag pa morgonen gick
han genom parten, staduade, när hau kom till mig,
lutadc stg ned och innndades min doft. Ljufwa narcih,
sade han, hwad jag älflar dig!

Sade han werkligen sä? inföll Miranda hastigt,
och den sinaste roscnfärg flöt som ett sten af sol och
tarlet öfwer henncs blomstrande kind.

Ia jag rar icke för det, sade narcissen blygt ur'

stuldande. Ljufwa narcitz, sade han, hwad jag älflar
dig för det att din doft är pa engäng sä ston och sa
fnll af wemod! Ack om du wihte hwad jag älflar en
nng prinsessa, en blomma som du, men i menstlig
gestalt. Och när jag andas din doft, tror jag mig
andas prinsessans andedrägt. Ty din doft är taite-
len, och din doft är förtwiflan; din doft är pa en-

gäng lifwet och döden, den högsta sällhet och den
högsta sorg . . .

Miranda rodnade som en sol i sin uppgang och
sade: jag sei icke nägot ondt i dessa prinsens ord.

Hwad? sade narcissen förundrad. Är det icke
den största förolämpniug att först säga till en blomma:
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jag älfiar dig! och sedän ätei säga: jag älstar dig
för det jag tycker dig wara en annan. Kan en större
oartighet tänkas, an prinsens ord? Jag begär att
han ma bli stiassad deiför.

la, swarade Miranda hcmlighetsftlllt och efter-
stnnande, han siall bli stiassad deiför. Han siall bli
straffad dermed, att han maste taga stna ord tillbaka.
I morgon siall han säga dig: förlat, Hulda narcitz,
i din doft är hwarten wemod cller sorg eller död eller
förtwiflan. I din doft är tarlek, fällhet och lif . . .

är du nöjd denned?
la, sade narcisscn. Men
Inga mcu, när prinsessan dömer! hwistade blom-

morna rundtomtring. Och narcisscn teg förundrad.
Men Miranda fragade annu eugang: sinns nägon
bland er, som har rnera att llaga?

la, sade ljungblomman. Hon war den minsta
och blygaste af blommorna, derföre war hon den sista,
som wägade höja sin späda blomsterstamma. Jag bor
uppä hcden, sade hon, i den ensliga fiogen, hwars
barn jag är. Förliden natt, när solen gatt ned, stod
jag stilla och säg huru mancn gick upp öfwer siogen
och stjernorna steno i sjön. Det syntes mig sä ljufligt
och sa ensiigt; jag wet ej hwaraf det kom, men mitt
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djerta war sä fullt, och himmeten gret siu stna dagg
i min blekröda blomsterkalk. Da nalkades öfwer he-
deu en ensam flicka, hwars drag jag ej kunde urskilja
i det halfdunkla manstenet. Sätert säg hon daggen
glinnna i min kalk, ty hon staduade och sade: hwar-
för gräter ljungblomman? Det wet jag ej, sade jag.
Du är en toka, sade hon. Du stulle som jag ha ett
bjerta i ditt bröst och en wän som du häller af och
som är langt borta; da stulle du weta tararnas grund.
Nasta gäng jag kommcr, will jag knyta dig till en
trans och gömma dig till ett ewigt minne . . .

Näwäl, sade Miranda sm röst af mustk och
siu kind af morgonrodnad: hwad har du att klaga

öfwer dessa den okända flickans ord?
Hwad jag har att klaga! upprepade ljnngblom-

man. Har hon icke sagt, att jag ej hai ett hjerta i
mitt bröst och ingeu wän som jag häller utaf? Ka»
mau säga nägot sa illa at en stackars blomma pa hedcn?

Du har rätt, swarade Miranda. Högt will jag

förklara för alla, att äfwen ljungblomman, den minsta
af wareus barn, har ett hjerta för lifwets sorg och
fröjd. Och det stall wara den okända flickans straff,
att hon fjelf mäste säga dig det och taga alla blom-
mor till wittne derpä.
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Och när fkall dctta ste? sade ljungblomman.
Det har redan stett, swarade Miranda mcd ett

leende, som for lit en glanö öfwer hela nejdcn. Och
nu, minä blommor, är er klagcm stut?

la, ropade alla pä cngang. Ingen tlaga» da
wi mer för war milda domarinna; men en litcu bön
ha wi ännu. Lange ha molnet och regnet bortstymt
himmelens sol, men när du ser pä otz, da klarna alla
ssyar, och solstenet strälar som en ny war öfwer berg
och dalar. Wi wille gerna sira din och solens äter-
komst med en fest. Derföre be wi dig: lät oh fä
dansa i dag!

Gerna, sade Miranda. I dag stall det blifwa
hlommornas bal.

Wid dcssa ord blef der en stor glädje bland alla
blonunorna. De stoltaste och stönastc bland dem, sä-
som rosen, georginen, den glödande pionen och den
stora sjelfkära tulpanen, begyute gcnast tanka pa sin
toilett och bortstaka dammet sian deras präktiga blad-
tronor. De mindre och blygare stodo i glad förbi-
dan pa hwad som komma siulle.

la, sade somliga, det kan ingen neka, att wi ju
ha en stor och wacker balsalong, nemligen den fria
werlden rundtomkring, och högt 5r det nog till taket,
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och der hänger den stönaste ljuskrona, den strälandc
klara midsommaisolen. Men hwar fa wi dansnmsik?

Det sorja wi för, ropade trädeu, och sä begynte
de susa mcd alla sinä blad, sä att der uppstod i hast
den bästa och starkaste orkester man wille önsta sig.
Far jag svela med? sade bäcken, och sä begynte han
mustcera, utan att wänta pä swar, och Hans syster kal-
lan, som säg att det gick an, begynte göra detsamma.

Jag stall spela distanten, ropade rnyggan, och
sa begynte hon spela och dansa tillika; jag är aldrig
rädlös, sade hon; jag häller mig sjelf bäde dans och
musik.

Hwad will det säga, strek torndyfweln; här är
ju ingen basftol! Och derpä begynte hau surra brr
brrr, och humlan och blindbrömsen tyckte det wara
mycket qwickt gjordt och begynte, ocksä de, att surra
af alla trafter öfwer bnstar och blommor.

Jag tror de pyhlingarne föreställa bassioler! ut-
ropade forsen strattande. Wänta litet, Kg stall halla
en bas som försiär. Och derpä begynte han brusa
och däna, sä att han öfwerröstade hela den öftiga
konserten.

Jag frägar om det är anständigt och musikalistt
speladt, pep myggan. Nutidcns musik duger till ingen-
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ting, det är bara wattensqwcilp och hummelbummel.
Om bara den dumma forsen Wille tiga, siulle jag
spela flöjt för er; men nuförtiden duga bara trum-
morna.

Det är allt mucket bra, sade den lilla koketta och
sentimentala nejlikan; musil ha wi nog, men hwar fä
wi kawaljerer?

Kansie wi fa den aran? sade fjärlarne litet mcm°
keradc och ställde sig pä prcmiern, men bicn, gräs-
bopvorna, och guldflugorna fingo noja sig med att stä
pa second. Gröngräset stod bcstedligt omkring och sag
uppa, men blef uppbjudet tjll potsia af flugorna, tv de
kunde ingen annan dans.

Nu tycker jag wi kunde sa gerna wafwa wadmal,
streko somliga. Nej lät oh dansa Nigar-maja cller
herr Smith, streko andra af blommorna.

Fi donc! utropade de förnäma bland sällstapet,
Fa wi inte en polta maznrka, eller atminstone en
fraueäs ur Kung Carls lagt, sä dansa wi inte med.

Salongen ar stor nog, sade Miranda, som gick
omkring och ordnade paren. Hwar och en lan dansa
hwad han behagar.

Jag ber att fa wara mcd, susade weftanwinden,
och sprang med ett öfwerdädigt hopp midt in ibland
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de uppställda paren, sä citt blommorna nickade och uego
och manga af kawahcrcrna tumlade öfwer hwarandra.

Nej min herre, bannadc prinsessan, det gar inte
an; war sa god och Hall sig wackert i tradtopparna,
annars stänger jag honom i kammarariest i ett ny-
ponfial.

Winden maste lyda, musiken spelade upp, och
balen begynte. Hi och hej, det blef en dans öfwer
park och ängar, det blef ett hoppandc, ett staddrande,
ett nigande, en blomsterdoft och en glädje, och sjclfwa
solsträlarna, som siimrade öfwer blad och blommor,
smögo sig in i ringarna och dansade med, och träden

rustade sinä löf, torndyfweln flog som en tok emot
trädstammarna, myggan gjorde de grannastc kryssar i
luften, humlan, brömsen och biet surrade sig Hesa,
bäcken och kallan stänkte lustigt sitt stum öfwer stran-
derna, och sjelfwa den majestätista forsen stuttade som
en befängd öfwer de moszklädda klipporna

. . .

Da nalkades i fjerran prins Almanzor och mötte
Miranda midt i blommornas bal, och hwad de sade
hwarandra wet ingen, men wid det att de möttes,
stralade luften rundtomkring, ett sten af morgonrodna-
dens rödaste glans stög som ett stimrande guld öfwer
Parker och löf, och mänga tusende blommor sägo pa
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dem genom tarar af dagg, och ftan alla tufwor och
kullar steg en doft af kärlek och skönhet upp emot him°
melens fäften.

Nu förstar jag, sade naicissen och nickade med
sin ljufwaste wällukt.

Ia nu föistäl jag, upprepade ljungblonunan och
blmkade med sinä fina och milda blomsteiögon.

Och det war stutet pa blomstertinget.



8. Luftstotten.

om waren, när luftcn är sa genomstin-
ligt klar och himmelens färger leka i ljusrödt och
oiolett i wester wid solens nedgang, da hander, att
ytterst uere wid randen, af horizonten uppstiga sma
guldgula moln, som fladdra i lätta strimmor hit och
dit öfwer himlahwalfwet. De aro sa glänsandc wackra,

sa fint randade och luftigt täcka, de likna allsicke de
andra molnen, som dag och natt wäfwa sin bomull
öfwer himmelens fäste, näl winden sakta bläser. Och
jag flall siga dig nagot! De aro inga moln, fastän de

se sa ut, de äro andarues luftslott borta i blaa werl-
dar. De öfwerjordisia flöna andar, som bo deruppe

i den stralande werldsrymden, tror du wäl att de aio

nöjda med siott af tegel och marmor, hwilkas mmar
äro sa tunga och hwilkas tat af jeni stulle för dem bort-
fiymma sol och stjernor? Luftiga som de fjelfwa,
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ljufliga, glänscmde, genomstinliga äro deras boningar;
de bygga dem af Nralar och strimmor, de mura deras
wäggar af sinaste mänsten, deras tak af natthimme-
lens blaa stjerneduk och deras fönster af aftonrodna-
dens guld. Der lefwa de sitt fria glada lif högt upp
öfwer jordens dimmor, och sa högt flyger aldrig lai-
kan, och sa langt höres aldng larmet af mennisiors
brak härnere pä joiden. Derborta är idel ljus och
stonhet och klarhet och lugn och Guds tillbedjan. Ty
Guds heliga namn, Guds storhet och godhet ga, likt
dagens ljus, ewinnerligt stralande genom alla werldar
och bortom werldarna.

Hwem af er säger att lufteus andar ej finnas till?
I jordens innandöme bo gnomer och dwergar;

i elden bor salamandcin; i wattnet bo Necken och alla
de lattfardiga wackra hafsfruar med deras gröna här
af säf; pa joiden bo mennistorna, och rundtomkring
dem bor elot i stogen, och alla berg och dalar, alla
bäckar och källor, alla toppar och löf äro uppfyllda
af millioner wäsenden, somliga synliga för ögat, men
langt flera osynliga. Ia borta i solen, i mänen
och langt langt borta pä de tindrande stjernorna bo
wäsen, som äro helt olika oh och se ned uppa otz med
underbara främmande ögonkast. Och du tror att luf-
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teu allena är tom, efter fagelen icke bygger sitt näste
der luften, som styter King jorden lik ett brusande
haf, som ingen ser, men som alla kanna, när winden
blaser i segel och qwarnar och uppbär fagelens win-
aar och den lätta diaken mcd sin läuga ringlande
swans! I hela den wida weilden ftnns ingen tom-
het; öfwerallt är lif, öfwcrallt är ande och sanuiug,
stönhet och andakt; hwarje stoftkorn hai sin bebyggare
och hwarje stjerna sitt folk. Och du tror ännn att
luften är tom?

Har du hört historien om Radigundis, swanor-
nas furstinna, hon som simmar i luften lik en stjerna
pä swarta moln och strör sinä snöhwita fjädrar öf-
wer ängar om wären?

Känner du Cheristane, fternas drottning, den
ewigt unga, som aldrig sörändras, fast werlden kring
henne witznar i alderns wanmakt?

Har du sett Oberon, luftens konung, som pä sin
pipa blaser alla mennistobarn till att dansa, och Titania,
Hans gemäl, om hwars stönhet och swartsjuka sä mänga
sagor stä att läsa i böckerna?

Wet du den sinsta sagan om flickan i styn, hon
som sttter i aftonmolnets rand och wäfwer en gyllene
wäf med silfwerspole?
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Will du se dem alla och ännu mänga andra stöna
wäscn ftän sagornas werld, sä hör hwad jag sägcr
dig. Gä en afton till stranden, när solcn gär ned.
Tryck högra handen emot dm wenstra stda och känn
om ditt hjerta klappar rätt lifligt och warmt, rätt
barnsiigt och fromt för det wackra i liftvct. Se dig
sedän omkring med ett barns ögon, och du stall fä se
märkwärdiga ting i de röda aftonstyarna. Men sei
du pä dem med sjclfkloka otrogna ögon, da ser du
wiht intet annat, än flyende moln och qwällens dim-
mor, som bäda regn för morgondagen. Allt det wackra
i werldcn stall mau städa med ostyldiga ögon, anuars
flyger det bort i dunst, förgas och blir till ett gyckel
blott. Det är nu engäng sa, och jag kan ej hjelpa
det. Det är besynnerligt.

Osta nai jag war liten, satt jag pä hafwets ste-
niga strand och betraktade wägornas dans längt borta
pä fjärdcn i aftonstimret. De gingo, de gingo i rin-
gar och ränder, i länga glänsaude rader ut pä det
wida blä, och sist kunde man ej mera stilja dem ftän
hwarandra. Ty de kommo dock alla till sist till den
yttersta randen af hafwet, der wattuet war slut och
himmeleu började. Der war ett ställe, der solen helst
tyckte om att gä ned wid midsommartid och dyka en
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stund i dc klara wägornas famn. Det war ett undcr-
bart sialle, underbart war det och mycket ljufligt, ty
just pa det stallet lette alla qwällens och styamas
andar sin lnftiga let med wagen och aftonrodnaden.
Dc stögo som fladdiande röda stlimmor an hit, an
dit öfwer wattenspeglarna, de dansade, de biottades,
de sprungo efter hwarandra som hök. och dufwa, de
tumlade öfwer hwarandra, de lufwades pä lek och
kyhtes emellanat. Ett lustigt siägte war det; de sam-
lade luftens sinä solrök, som flöt lik ett flor öfwer
kullarna, rullade storet tillsamman, gjorde bindlar deraf
och lmndo för somligas ögon, till att leka blindbock
mcd' dem. Da hände, att en af dem for ned i haf-
wet som en pil, och hela swärmeu for eftcr honom
som ett yrande regn af rosor och gnistoi, men huj, der
dök han straz ater opp, tog ett hopp och satte sig att
rida grenste öfwer det gyllene molnet, som sakta for sin
wäg genom rymderna. Och nagra bland dem woro
ftörre och starkare an de öfiiga; de togo en stjerna
frän aftonhimlen och kastade boll dermed, och manaa
tusende utstrackte sinä smä armar att taga lyra med
stjernan, men hon steg i en baqe öfwer himmelens
rand, föll i hafwet lik ett brinnande ljus och brast
sprakande sönder i millioner stycken, som yrde kring
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wägen lit ett stum as silfwer och diamanter. Och det
roadc qwällens andar obestnfligt; de klappade i sinä
sma händer, de togo hwarcmdia i hand och dansade i
ring kring himmelens hwalf, sa att molnen med hast
foro undan och rundtomtring wai ej annat att se, an
fladdrande stnmmor af andarnes ljusgula här, soni
flög lit ett norrsken i wagor och flammor för afton-
fläktarne.

Tadant fer man, när man är liten. Sedän näi
man blir stoi, da weza ofta cns ögon fast, sa att Man
icke meia ser den finaste doften pa fjärilns wingar,
den stäraste färgen pa blommoinas blad och andar-
nas himmeistä lei i qwällens klaihet.

Det war en gosse wid namn Elias; Hans fa-
ders stuga stod mellan den mörka stogen i öster och
den stora sjön i wester. Han wai mild och wek och
älstade mycket att höra wackra sagor. lag tnn ej be-
gripa hwad det stall bli af Elias i werldcn, sade ofta
Hans fader, som wai en flint jordbrukare och tunde
tora fin plog trots nägon i landet. Pojlen är all-
deles för sin om hullct och mjul om hjertat; twi
sadan manfienspilt, är det stick och fason för en
blifwande bonde? Tacka will jag Erik, bror Hans,
den pojlen har armar och ben som icke ga af wid
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första wäderpust, och medan Elias tittar mot styn,
som wille han mantalsstrifwa myggorna, kör Erik det
som siall köras pa akern och bryr sig litet om hwar-
ifrän winden blaser. Sanna minä ord, Erik blir
med tiden en rit man, men Elias blir en fattiglasse
med soisien till ftukoft och mansien till qwällen och
dumma sagor för resten till husbehof.

Det kommer' allt an uppä, sade klockaren, som
läst manaa böcker och hade reda pa saker och ting.
Det är godt att ha en stark arm, och landet behöfwer
nog sadana. Men det behöfwer ocksä goda hufwuden
och ögon som begripa det wackra här i werlden bättre
an du och jag, kare far. Lät Elias gä i stola, sa fä
wi se hwad gry war Herre har nedlagt i pojken.

Mä sä wara, efter ni sager det, sade den andre.
Och sa begynte Elias att läsa för klockaren.

En qwäll uppä hösten, när stymningen redan
kom med brasornas sten och sagor och äfwentyr, sutto
barnen i ring kling döfwa Kajsa, som witzte flera sa-
gor än nägon och som aldrig behöfde swara pa nägra
fragor, när hon berättade. Det war. för underbart
att höra, och ingen kunde begripa hwarifrän hon ta-
git sa siöna historier om prinsessor och förtrollade
siott och rosenlunder och paiadislustgärdar. Hon be-
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rättade om fscrnas palats, som strala af silfwer och
ädclstenar, om Neckens flott nti hafwets djup, om de
bläa bergen i Ginnistan, der guldfasanerua bygga stua
bon och som ständigt synas lika langt borta, om man
an uti tjugu är stulle ga at det hället.

Ack den som komme dit och fingc plocka fasaner-
nas guldägg, ropade en af de sma.

Ack den som bara cngang finge se ett flott af
silfwer och ädelstenar, ropade en annan af sällstapet.

Wid dessa ord upplyftade Elias sinä wackra
milda ögon och nickade godt. Det är ingen konst,
sade han, det ser jag mesi alla dagar.

Du? streko barnen. Du? ropade Erik och gap-
strattade. Jo det stulle man tro, här lära wifzt wara
mänga siott af silfwer bland siogens enrisbustar!

Ia kom bara med i morgon afton en stund in-
nan solen gar ned, sade Elias saktmodigt.

Topp, sade alla, och följande afton gingo de med
Elias ut pä en tulle wid stranden, der man kunde se
längt öfwer sjön. Det är inte sa wackert nu som om
midsommar, sade Elias. Andarne sorja att sommaren
flyr, de dansa icke sa lustigt som förr, men wänta
bara, rättnu beqynner det.

Alla barn sägo med största förundran bort emot
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sjön, der aftonhimmclcn färgades röd i purpm

och guld. Och icke länge lato andarna wanta pä

sig. Knappt hade solens flifwa mcd vttersta kanten
widrört sjön, innan det flög ett glimmande sten öfwer
alla skyar och wägor, och de herrliga stotten steno med
stna höga pelare och sinä försilfrade tak, och de sma
luftandarne gingo ur dem och begynte sinä lekai.

Det war sa herrligt, sa förtjusande fiönt
Elias klappade med sinä sma händei och ropade: ser
ni, ser ni, der komma de!

Alla barnen sago dität, och somliga sago ingen-
ting och somliga sago stotten, men icke andarna. Blott
en liten trasig tiggarflicka klappade liksoin Elias hän-
derna och firek utom sig af glädje: jag ser dem alli-
hop, der komma de!

Hwad för stag? ropade Erik, som ocksa följt med.
Jag ser ingenting annat än nägra molntappar som
drifwas af wädret. Molnen aro bara wattendunster,
har far fagt, och jag wet nägot mera än ni wet om

den saken.
Na hwad wet du da? fireko barnen.
Jo jag wet ett ordsprak som är sa här: morgon-

rodnad stasiig hatt, aftonrodnad wackcr natt.
Nej sa war det inte, firek en annan af pojkarne.
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Utan sa här wao det: aftonrodnad wacker natt, mor-
gonrodnad slastig hatt.

Det ljuger du sa läug du är, strek Erik.
Du ljuger och inte jag, strek den andrc.
Der har du för det. strek Erik ater, och sa bc-

gynte pojkarne stah och rappa om hwarandra af alla
krafter midt i aftonrodxaden.

Nej se sa wackert! ropade Elias och deu lilla
tiggarflickau, och fiera af de andra ropade liksom de:
nej se sä wackert! Ty just nu hade strimmorna bredt
sig ut öfwer hela himmelens hwalf, andarne hade la-
git i ring och dansade kring stna gylleue flott, och
somliga bland dem sprungo i länga radcr ut pä den
röda spegeln af sjöu, togo fart och kryssade kring i
wida wackra cirkelbagar, alldeles som sualla stridsto-
löpare pa en blank is, när den första frosten strör
blommor pa kinderna.

Wäuta du, strek pojken som hade fatt stryk af
Erik, jag stall ga hem och llaga för far!

Men kan ui da inte se! ropade Elias utom sig
af förtjusning . .

. nu stiger et toru pa det högsta
stottet i styn.

Och der är en silfwerspira i toppen och högst
uppa den ett tois af guld, och röda ssaggor fladdra



116

rundt kring tornet! strek lika förtjM deu lilla tiggar-
flickan.

Bryr jag mig om sädant narrwerk, sade Erik
förargad. Nu gär jag hem att ge syrpa at hästaine.

Wänta litet änmi, bad en annan af gossarnc,
som, näst Elias och stickan, hade sett mest. Ack sa-
dana himmelstt klara farger! Se huru stränderna
glänsa derborta i grönt och guld, Kuru bergcns top-
par blänka mot styn, huru swcviorna simma pa sjön
och huru det sakta röda swallet af wagen derborta mot
klippan brytes i stmn af stlfwer!

Och hör hur det gar en ton öfwer sjön och huru
det sakta sjunger i löf och grenar, utropade tiqgarflickan.

Och se, bad Elias, se dit. . . der tagar en

stara af andar med blixtrande swärd och blanka hjel-
mar till strid emot stottct ...Och lonungen kommer
ut med sin krona pä hufwudet och leder wid handcn
en hwittlädd prinsessa ...ack hon är sa wacker, sa
mild ! .

. och derborta i klyftan ryter den qräsliga
dratcn med sitt öppnade gap . . . och alla dc stadd-
rande andarne, konungens folk, de rusa tillbaka frän
sjön, de sialla sig i tätä leder utanför stottets mur...
de afstjuta sinä förgyllda pilar, som regna ned öfwer
ftendens staror ...och nu rycka härarna fram till
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md . .
. hurra, det klingar i alla hjelmar och kro-

lor af blauka hugg ...en stormwind kommer ftän
»ster och stakar hela slottets grnnd ...det stälfwer,
>et wacklar, det störtar tillsamman, det brinner . . .

>ch genom lagorna stina annu andarnas sward och
ninsessans hwita fiaddrande klädning af silfwerstir...

Na den kan da piata i wädret, ropade Erik for-
iktligt. Har man nansiu Holt en sadan galimatias!
)tej nu g3r jag hem att äta gröt.

Ia nu ga wi hem att äta gröt, strclo de flesta
,rf barnen. Blott Elias, tiggarflickau och gossen som
hade sett färgcrna qwarblefwo annu länge pa stran-
den, tills ststa strimman af qwällen förgatt och med
den hela audarnes wackra spel derborta i rymderna.

Sedän den qwällen giugo un tolf ar förbi, och
mycket förändrades. Till den fordom enstiga nejden
flyttade en rik och ädel man ftän den astägsna huf-
wudstaden. Han bvggde sig här ett wackert hus och
samlade omkring sig stöna tastor, bilder af maimor,
heirlig musit och staldernas wackra bitter. An mer,
han sag sig omkring med wälwilja och godhet bland
alla bygdcns barn, och hwarhelst han sag ett barn
som röjde hag för det wackra i lifwet, der tog han
den lilla nnder sin wärd, bekostade lätdom och länga
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resoi samt bildade sa efterhand omkring sig en liten,
men utwald samling af flaldcr, malare, sangare och
andra de fiöna konsternas glada, mcu ack sä osta
landsstyktiga barn.

Erik hade undertiden blifwit en stark, rask och
wälmaende bonde, som stotte fadrens hemman med
diift och omtanke, plöjde äkern, dikade mossarna och
röjde nya bygder i ödemarkerna. Det war allt be-
dcrligt och bra, men Erik, liksom Hans far, kunde
icke fä i sttt hufwud, att det nägonsin flulle blifwa
kail af Elias, som redan i fleia ar warit borta pa re-
soi utrikes. Stackars narr, sade de till hwarandra,
han löper nu werlden omkring efter sinä luftslott, och
det gar som wi en konung i män är en tiggare
pa jorden.

Men en wacker dag koni Elias tillbaka, icke i
irasor och armod, som fader och broder spätt, utan
som en wän och en son till den ädle mannen, som
flyttat hit. Det rykte tom ut ibland folket, att Elias
stlifwit stöna böcker, som mennistor läste med undran
och glädje, och att Hans namn war wida bekant och
mycket älsiadt i hela landet. Det hörde Erik och fa-
dren och lunde ej nog förundra sig öfwer mennistors
därstap. De behöllo sinä tantar för sig; de kunde ej
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begripa hwad böcker och wisor kunde uträtta för godt
i wcrlden. Blott klockarcn trinmferade och sade: mins
ni ännu hwad jaa, spätt om Elias? War Herie be-
höfwci flera slags folk till att uträtta sinä werk uppä
joiden, somliga mcd plogen, andra mcd pennan, andra
med penseln eller strängaspelet. Det är allt war Her-
res goda wälsignade werk, och narr är den som tror
att Hans yrte här i wcrlden är det enda nödwändiga.

Mcn Elias war ödmjuk, sasom de äkta Guds
ntwalde alltid äro, och förhäfde sig icke för det han
stod langt framom de sinä i hjertats och hufwndets
bildning. Han hedrade fader och broder högt, han
gaf deras ärliga goda arbete deh rättwisa ära, och sa
hände, till Eriks och fadrens stora förundran, att de
slutligen började tanka inom sig: Elias är kanste ända
icke sa dmn som wi trott. Om han ätminstone wore
piesi, sä kunde det kanste ännn bli folk af honom.

Gn afton stodo, twa unge män pä tullen wid
sjön och sägo med warma barnstiga ögon pä andar-
nas lek längt borta i styn. Och andarne woro sig
lika, det odödliga äldras aldrig; men de bäda unga
woro ej alldclcs desamma som förr. Det war Elias
och Hans wän, den fordne gossen, som främst af allt
hade betraktat färgerna och landstavet och swanorna i
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sjön. Wännen wai nu en malare wida berömd för
herrliga taflor; Elias war en Md af de fä som dikta
nr nawrens eget hjerta. De sago ömsom pa hwar-
andra och pä aftoniodnaden och smälogo godt, när de
märkte, hwaraudras tankar derwid. Ia ja, sade de,
det är allt som förr, men barudomens ögon ha wi ej
mer sä klara. Det ligger redan ett flor öfwer andar-
nes spel och naturens friffhet, men Gud waie tack,
wi se genom floret detz bilder ännu.

Mius du den qwällen, sade mälaren leende, när
wi stodo sa haniyckta öswer styarnas färgspel och när
Erik midt t war glädje pamiute oh huru det redan
war tid att ga hem och äta gröt?

la, sade Elias godt och gladt, det mins jaa,
mycket wäl, och gröten har gifwit Erik starka armar,
likasom naturens stönhet har fostrat det stöna i oh.
Men den qwällen war ännu en trcdje blaud oh, som
säg mer än andra sägo, och det war en liten tiggar-
flicka. Bland oh tre war hon den som hörde en ton
öfwer sjön och hade det mesta sinnet sör sangens gu-
domliga gafwa. Ack min wän, maleriet och poefin
sta salnande här i dag, ty mnsiken fattas dem. Hwad
har det blifwit af den lilla flickan? Fattig och utan
lärdom, har hon icke, som wi, hast den stora lyckan
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att utbilda Guds gafwa till klaihet och form, och det
gör mig ondt att Guds gafwor förgäfwes spillas.

Wid det Elias talade fa, hördcs borta fräu fio-
gen en röst sa klar som klaiaste silfwcr och en wisa sa
enkel och fiön, som om stogen sjelf hade diktat dcn
i fin grönafte grönfia. Och ftam tiädde mellan träden
en wallflicka, som dref sinä koi tillbaka till qwällen, och
hon naltades tullen, och da kände de bäda igen den
fordna tiggarfiickan. Och hon lande dem hon pa sin
stda ocksä och helsade dem med blyghet och glädje.
Hon sjöng sinä wisoi för dem i qwällens klarhct,
herrliga, Hulda, ljufwa wisor, sädana man endast kan
lära af stogens löf och af ängens blomster. Och mä°
laren och stalden hörde deipa och rördes deraf i sitt
djupaste hjeita. Se, sade de W hwaiandra, Guds
gäfwa är aldrig förgäfwes; den sjungei sin tlara ton
nndei den fattigas giofwa diägt sawäl som, undei
rikedomens och bildningens sinä klädnad. O Gud, wi
tacke dig, att dn later det stöna pä jorden öfwerallt
och ewinnerligt ftnna en wäg genom lifwets mödor,
sa att det icke af dem föiqwäfwes, dör och spilles boit
i bekymren om dagligt bröd. Och sa >, eta wi nu,
att om ock mycket förgas för det att det icke haft
ward, sa läter du dock ständigt nya blommor spira

ö
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upp ur naturens bcirm. Och wi sjelfwa förgäs, men
det stöna stall aldrig förgas. Sa mala wi och sa
sjunga wi glada, ty wi mala och wi sjunga det ewiga
stöna, som aldrig dör, emedan det är en stiäle af
Guds odödliga klaihet.

Nu röide folen ater wid ytan af sjön, och hela
himmelen rodnade rundtomkring. Der stodo ater de
stöna glimmande stotten i styn med deras pelare af
kristall, deras höga torn och deras spiror af silfwer.
Och andarne fladdrade ater ut derifrän och döko i
i sjön, sa att wagen yrde i gnistor och rosor högt
omkring, och de togo i ring och dansade rundt King
himmelens fäften. Stränder och höjder steno i afton-
rodnadens glans, snöhwita swanor summo pä fjön, der
for öfwer wägen en klingande ton, och den nedgaende
folens strälar spelade leende klart öfwer de tre Guds
utwalde pa tullen mälaren, stalden och sangerstan
frän den gröna stoqen.
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