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en både Ikyldigä och nöjfniiinia ortitankai), at vid Icj
diga ilunder roa minä Barn med fmä Sagor och Berättelfer, lätnpade Cfter dcras an fpåda ålcler och begrepp,
och at tillika hos elein lifva och ftadga någon kånfla för
det fom godt och dygdigt är, har värit fårfta anledningen til detta lilla Arbete, fom tm genom tryeket låmnas at Allmänhcten, i den våltnehta aflikt, at dermed
roa och gagna äfven andra unga Läfarc och Låfarinnor,
för hvilka hartildags ia få Skiifter i denha väg hos ofs
utkoramit,
dc 4^rt låfa i bok,
jTåfed<^s
fnart måfte fakna nog ' omvåxlandc förtid af nöjfamma
och begripliga Eöckcr at fylfelfåtti» 13g rned, tjenllga
tillika at pä et nyttigt fätt tilfredsfts.lla dcras vanliga
vettgirighet, och at under fjelfva dcras nöjen leda deras unga hjertan, at i tid fatta fanna och uplyitå begrepp otn fina fkyldigheter både emot Gud och Mcd-*-/

månnifkjor*

Dä jag mecl della harnfliga Tidsfortlrif h värkin
kunnat eller velat fdka någon ära foni Författare, har
Jag äfvcn aktat det onÖdigt at uttnärka, hvad deribland
kan vara eget, eller lant och 6fverfatt ur några nyare
och allmånt; godkåndb Tylka tJpfoftrings*Skrifter, Min
enda ähäga har väritj at, i Fabelns och Sagans drägt,
göra Dygdcns bud atitageligare och angenåmare f6r
barnaåldern och vår upväxande Ungdomj och den enda
ära jag ville Vinha, Vbre den, at icke aldelcs förgäfvCÄ
hafva fyftat ät detta ådla och ftora ändamäh
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Barn borä altid och gama lydi
find Foraldrar.

J-!rahi

S

Reinhold

och hänS Bror

fingo

en

vac-

ker höllaftou iät af iin Far at leka i tujigårdenj men niecl det uttryckciigä Jorbehållj
at halla fig inoai denlailima och ej fpringa vi*
dare Dinkring.
TragärdOn var ilor och vackfc? * och GÖ9*
farne hade där en llund rätt roligt.
Men i detfähmia blef Pe anis vrtrfej at hali*
pbrten til trägärden var öppen uXK en tv: och
vidliräckt fkogslund, loru redan iiråh äldte tn
det' blilvit m- d mycken iorgtUUghel vid gårdett
bcvarad.
Reinlkldl lade haiij ”ier du där
''pbrten öppen tri parken! Del vore ja roligt at
”ilå där några lotvarf
Reinhold, Men Pappa förbjöd jti ofs äl
}
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trägärden!
Pr anis. Ja 3 hah mente Väl at vj ej Avulle
fpringa långt blnkring} vi fkole ock ftfaxt Varä
här igen, få är det ej la iarligt,
Adh fe*
Reinhold ! (. det hän itled dctfaumiu tittade Utom
porien) hvad här är vackert!
Den är ej fvår ät locka. fom hicd Vil hoppa
läges det i et gatmnalt ordipråk} Och lå
var det nu älven h.ed Reinhold, Älven fom
ufoni

,
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FratJtS fmog hän iig, tvärt emot Fadrens befall*

ning, ut i parken, där dc yra Gosfarne fä
längc fprungo omkring i kors och i tvär, tils
det redan började ikymta, och aftonkylan på*
ruinte dem at lörfoga iig hera.
Men nu voro de rt da a ia långt inkomne
i den tätä ikogen, at de ej iner hittade tilbaka
i trägården.
Mörkret tog til, och den tiden
var längefedan förbi, iirom hvilken de åter
bordt vara inne hos tina Föräldrar. I ångeiten
började dc då at jännnerligen gräta och ropa
efter vägvifare.
Fadren, fom, då barnen dröjde öfver tiden, gått at föka dem i trägården, hörde til
ali lycka detta rop, och lopp genaft derefter
at upföka dem. ”Ser ni,” tade hän, då hän,
ändtligen fann pä dem, ”hur det går med oiör*
’’ilåndiga och olydiga barn, fom ej gifva akt på
'Tina Föräldrars bciällningar! Jag fruktade nog
”at detta, eller ännu något varre, ikulle hända
*’Erj derfore varnade jag ja Er at hållas inom
’’trägården. Men efter Ni nu ej velat lyda mig,
’’iå flipper Ni til itraff dci Före hädanefter alhand i trägården,
’’drig mer på
Fadren höll ock ord med denna hotelfe';
ty få ofta hän, eller deras Mor, ej hade tid at
följa dem, fingo de litta inne i barnkammaren,
och många gångor ångra fit öfverdåd och fm
olydnad.
En dag, då de fålunda futo inne hos fin
Mor, iom altid, lika fom Fadren, med mycken
omtanka och urlkilning vårdade iig om deras
upfoitran, berättade hon l©r dem följande
Fa
;

(
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Fahel.
Eri rik Köpman, fom ifrån längvåga utrikes

«rter lätit hämta fig tre fmå Gullfifkar *), de
vackrafte man någonfin ville önlka iig, lät iläpp»
dem in i en iiten damm, och gaf dem tillika en
fådan varning: "fiikar! Fifkar! ora J aliid vilujen leiva nöjde och lycklige i denna Er nya
”boning, iå aktcn Er väl för tvänneting: förft,
*’at aldrig genom galret limam ut i den ilora
"dammen, loin ligger här'ftraxt bredevid j och
"dernäft, at aldrig viftas lå högt uppe i vattu*’brynet I'oui nu, annars än då jag är tilftädes..
Vid det hän dageligen koni at ie etter IL»
fmå vackra liikar, fatte hän iig llundom på
Lrädden af daxnmen, bröt fmå hvetbröds-fmulor
åt dem i vattnet, dem de med mycken behändighet upfnappade, och uprepade dervid tillika
med mycken ggdhet den varning haa vid deras
förfta ditkomtt gifvit dem.
De tycktes väl i början upmärkfamt afhöra
deifa föreftällningar, och äfven med nöje följa
dem* men fnarare än man Ikulle iörmodat ledfnade de vid lina iörmoner och iin inlkränkta
frihet, började at med förundran och en flags
förtrytfamhet omtala den gode mannens erinringar, och kunde ej bcgripa hvarföre hän ville
förmeua dem ac iimma opvid vattu-ycan, eller
”Han går ju fjelt där
ut i den Ilora darnmen.
'högt uppe och roar iig,” fade den förfta,
''hvarföre vil hän då ej unna ofs det nöjet at
'afven ftundom komina litet högre up?
Och.
A 3
”hvarFinnas i de Indifica Hafvcn, och hafva i anfcende
tii fin gula siåatfande firtj fätt nsu mi af GnLtfifh»r.
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"hvarföre ikole vi ahid vara få jnfpärrade j
"dentia trånga damqien,” fade den and ra; ’’Det
"kan ja ej fkada ofs at någpn gång fväfva litet
”ut aiv en i den Horre.
Viist är hän härd
'VniQt qfs v fade ater den föiTta ’’och niiUun”itun da hän ej vii at vi (kole ta roa ofs.
Ja,
*'jag bryr mig ej mer om honom,” tillade den
andra j ’jag (kali vita hononi at det gur
’rätt väl an at viftas äiven i den Itörre dam”nien—-Oeh jag,’’ yqj-ade återdcn förfta, ”vileutej,
”icrtjd roa mig i foieu där högit up vid vattubrynet.
Men den tredje Gullnlken var klokare äq
de andra, cch tijnkte för % Ijelt: v Deq gode
*’maruien målte väl hafva iina orfaker, hvarlöre
v han gett ofs della varningar. Vivst
häiler haq
’’af ofs, och vil ois vai; annars fkullc haa ej la
''ofta kornia och fe efter ofs, och nuvra ofs,
’’och lägna iig då vi upäte hana hvetbrödslmiiIngalunda är hän härd emot ofs, utan de
’*lor.
w
råd hän gett ofs, iqåile liikert vara ofs nytti,(ge; derföre vil jag ock lyda de in, faft jag ej
hvarföre hän la vil.
Denna bdkcdliga och cftertänkfamma Fiiken höll iig fålcdcs på bottncn i iin lilla damm,
dl de apdre öjVerdädigt gjqrde hvad de hotat:
Den ena fanini genom galret ut i den llora damTnen, och den andra fväpgde lig i lollkenet up
på yattnet, oclj båda fkrattacle få hjertrligen åt
|ln tredje bror, fom ej viiste at lälunda roa lig.
Men hvad hände V Knapt var deri lorlfe inkommen i den Hera dammep, förrän en Hor
Gädda ilade hononi emot, och upllukade honom,
En fotTogcl, fom blef den audra, Gulllilken i
,
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vattubrynet varfe, fpände honom genaft an, fattade honom i lina klor, och gjorde fnart ända
på honom.
Endail den tredje Filken, fom förftod at
lyda iin goda Husbondes råd, blef i godt behåll,
pch hade ingen ia ra
Hjerteligen iägnade hän fig öfver denna goda
F i (ken s iydnad och hdmtade hvar dag åt honom den häitä föda. Ockiå lefde hau altid nöjd
i iin lilla clamm, och haun til en ganlka hög
alder.
’*Följen altid, minä Barnf’ tillade Modren,
fedan hon Uutat lin berättelfe, 'demua befkedliga
”och Jydiga Filkens exempel, f| fkall Er altid
”väl gä, och Ed ra Fordit! rar Ikola då få af Er
"mycken och Idngvang hugnad.
,

2,

De vackra Klåderm

,

illa Carolina hade nyllgen lått af fin Moren
ny hemniaväfd Bomullsklädning, och et par
nya Läderfkor, la at hon kunde vara fnyggt
klddd, då hon fick Jåf at följa lin Mor til ndgon ai hennes bekanta, Med Carolinat hufvud*
bonad gjorde Modren lig ej met belvdr, dn at
hon med en bindel om paunan iammanfdltade
det vackra här naturen gifvif henne,
Men då Carolina Huudoin utom bufet trdffade andra i liden, med granna hattar och kottbara tygfkor präktigt klddda barn, blygdes hon
för det hon ej var få grann fom de, och bad
T

da
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då fin Far, cär hon koni hera, at man äfveu
gifva henne få dyrbara klädor, ooh hifera
hennes hår, fom de andra iraå MamleUernas.
Fadren föreftälde vai h enne at det ej gör
til faken hur grant man är klädd, allenalt maa
är hei och ien, och at dyrbara klader minä
pafla fig för et burn, loin cj väl kan ak ta dciu,.
och fom olla genora ladan fatäng g van lat kan
ådraga fig hvarjehanda olägenheter.
alen Curoliaa var entvägen i liri begä.ran Ufvadc pii
alta fatt taga v ■■ på lina granna klader, ora
hennes Far ville gifva henne- dera, och at Irani-.
]c.«- med dubbelt alfvare lxiii ta fig ora helkecllighet och jydnad raot lina Förajdrar,
fiauren, loin myeket höll af fin Dott<*r s
hillot at denna gången gbra. henne 1 1-i viljes,
på det non af egen erfarenhet wAtte få lä.ra at
maa lörgäfvts i granaa klader fökev någon
iuiihet.
i
Redan var ali d«i nya hätiigheten färdig
lor Carolina y loni ej litet längtade efter den
dagen da hon fkulle få vifa iig i ali fm Hat.
Het h and e ock kärt derefter, at hon en eftermiddag, til lika nied iin Mor, blef utbjudcn at
Ipatlera åt en när vid Staden liggande vaeker
JLandtbygd, i lällfkap uied en hop andra unga
Flickor och Lekkamrater.
Man kan då tanka
At var Carolina nödvändigt ville vifa fig i fin
nya fkrud, och hon blefäfven, efter iin önfkan s
på häitä fättet utftofferad.
Men hvad hände? Redan nalkados aitonen;
gräfet var fuktigt af dagg, och i luften började
kannas en kyla a fom Inari befvärade den i nmt
iiden

■

mat te

,
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Helen klädda Carolina, Hon kom nu redan me tl
fakiiad ihåg fina goda och varma bomullskläder
och hennes Mor uraktiät ej at erinra he««ne om
Hermes fåfänga. Defsutom, då de andre Barnen, muntre och vige, iprungo omkriug i gräiet at pläeka de många Iköna blommorna, ioni
im til 11or m y'eken het pryddde alla idit och äugar, ville väl Carolina vara med; men då mao
ville hemxe, at hennes mitta fkor, och lällä ma
af hennes kölihara kläder, redan voro genomvåta,
■och i fara at fördärfvas, måfte hon ledfen Ikilja
fig vid deras fåiHkap, och enfam och fyfslolos

,

vänta tils de återkoaimit,
Nu gick vägen vidarc öfver en Hten Ikogsbacke, genom en tät löffkog. De andre Barnen hade ingen nxöda at hjelpa fig Irani ; men
den granna och uättfnqrda Carolina var mer än
illa utkominen, och i fländig fara at med lina
fiaddrande fidenkläder lahna i någon törnbulke.
Men under det hon loin bäft bjöd til at akta

fit granna fläp, märkte hon ej en ötver vägen
nedböjd gren af et näraiiående fiort träd* hvaremot hon Ta häftigt llötte, at hela hennes hdga
fi ilerade hufvudbonad blef aldeles fördärfvad
och då de andra Barnes ej kunde låta bli at
hjertligen Ikratta åt den få illa tiltygade Caro*
lina gick det henne un nxev til hjertat, (ä at
hon med mödå kunde halla fig ihan at gräut
öfver fin olyeka. Dcismoni började hon redan
ömma vid det tränga Ir.örlifvet, fom få kKunde
hennes brölt och mage, at hon ej utan rayeken
fvårighet kunde röra iig, Ilon ville da at ulan
Ikullc vända ora hera igen; men det hade vai k
A 3
olU'
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obilligt at enfamt för hennes fkull ftqva het
SälUkapets nöje, Då hon derföre ej mer orkad,®
fpatfera framät, målte hon fätta fig på en llen
vid vägen, och där enfam bida tils de andra

hunnit återkomma.

Här blef tiden henne fluteUgen rätt lång,
och hon tänkte derunder många gånger för iig
fjelf; ''Pappa hade ändock rätt! Om jag värit
"Ja klok ocb fåljt hans råä!
Jiiter en ftund återkomnio alle de andre,
och ropade ren på långt hali: ”Skynda dig Cara*
''lina! Det börjar råtuiu rägna; fer du clär det
*’tjocka Ivana inolnet fom nalkas ofs! Carolina
made då borja at löpa få fort hon kunde med
lit tränga iriörlif, och tina fmå (kor, och lin flä:
pande lidenklädning, men de andre Barn.cn, hunno,
henne fnart förbi, och konimo lyckligen undan
rägnet, då den oviga Carolina, fom lämnades
långt efter, blef genomvåt, mirte fin eoa fko
i ftrmtfen, och kom för 11 långa ftunden derefter gråtande, andtruten och utraattad hemigcn.
Än på köpct fick hon foljande dagen en Ivar
ftmfva och bröftvärk efter denna olyckliga fpat{erfärd, få at hon på flere vcckor ej kunde
Yåga fig ut i fria luften,
AU hennes granlåt hade emellertid blifvit
rägnet
fåufördärfvad, at hon fdga mer kunde
*f
«yttja den.
Vil du då nu, min Carolina /’’
Fadren
lade
til henne, '’at jag fkall låta göra
"dig än en lidenklädning ? och vil du fedan al°tid gå få grann, fom då du fift var utbjuden?
”Ach nej! min bäfta Pappa!” var hennes
ivar, ’jag har nog redan fått erlara at ej nå”gon
3,

?

u

,

lycka beliar i giar.lät och präktiga kläder.
]
ängt nöjdare at få gå fa klädd, iom
tilföyene, oni minä Föfälciiar ville tillata
'mig det, och förlåta nfig jpit barnfliga oförllånd.

’’gQ n

"Jag

vore

3De ofkyldige Barnen.

Jk

fmå nrtiga Barn, en Brpr och en Syftcr,
hade af lina kara Förajdrar fått den forgfälligalle upfollran. De ällkade ock derfore iin
goda Far och Mor på det öpnnafte, pch gjorde
fig et nöje af at altid omtala och beröinrna deras godhet emot fig. Tif upnumtraq och belöning för della belkedliga Barnen, plägade Föräldrarna Huudoin göra dem hvarjehanda finå
(känker. Således hade nu den lilla Flickan {fitt
fig en Epcka, och Golfien en väl utfiollerad Hall
af tnid at ritja iippfi.
Vid det de med myeken förnöjelfe betrak»
tade dtlfa lina leklakcr började de tillika at
,

(junga:

Syftren,
Min vaekra Dpcka| he den härj
■Afh yet du hvad den är mig kfir?
Eroiirqn.

1*

Äq fer du denna lialta Hait
Deq Riig behagar allrauiäfi.

J

Syftrett.

Min

jköna Dogka

ä

dn!
Sri-

i
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Brodren.
Min flålta Brunte, du!

Jag fåu dig ai min goda Farv

Syftren.
Och Mamma Dorkan gifvit har.
Eåda.
Ach hvar fins en lidan Mamma?
Sadan Pappa ingeu hai' y
Vi med glädje dem hörfamma:
De ols Ikänka tiliä dar
Böcker, kläder mat och drieka 9
>Jöjen utaf inånga flag.
Syftren.
Jag vii bli deu biita Mi eka !
Brodren.
den
hifiä
Ooile, Jag!
Och
-

,

4fjclfklok.
atdrig
Var
/'Vta hade lilla Lars hört af fin Far, at hara:
made faija ildrc och föriländigt folks råd,
medan de fjelfve än aro oktmnpge och o för laine..
Men hän gal cj akt på defie nyLiiga påminneller, cller ock glömde hän dem.
Med Fadrens låf hade TrSgårdsmätlaren tilxedt åt Lars och hans äldre Bror Nidas hvar
lm liten Trägård, livari de fått lal at plantera
hvad de Ijelive ville.
Nidas, fora vai ihägkom fin Fars pårninrelfer, trågade genaft Tragårdsmäftaren hvad
lian Lorde plaatera i fin Trägård, Miller jtacoh
,
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tob

(få

hettc Trägårdsmäftaren) gaf honom da

flere lina plantor af fäiikildte llag, och Niclar
fatte dcm riktigt ut, och fkötte dcm äfven aktfamt, efter Mältarens undervisning.
Åt Lars hade hän viri äfv en hjudit affamm flags växterj men Lars var fjelfklok, och
biydde lig pj öin at taga Mailer Jacob til räds.
”Hvad duga lå liila plantor tilV” ladehan: ”Jag
'fkall faart vifa, at miu Trägård (kali blifva
s,
mycket vackrare.
Haa plåckade derpå från
blomfter -parteivten atfkiiliga blomttior, flack deni
med ftjelkarna ijorden, och var nu mycket ilåit
öfver fin vackra plantering. Men redan följam
de dagen voro alla bloinmorna vifsnade.
Hän
ryckte derföre np dem, och fatte andra i ftäl*
let; men mcd dcm gick det aldeles pä iämma
fätt.* Sedän haa fälunda Hällit på i några dagar at ömplaatera lina växtcr, ledfnade hän
ändteligen aldeles vid hela lin Trägård, och o*,
gräfet tog där faart öfvcrhanden.
En tid dereiter lag hän i lin Brors Trägärd något rödt titta Iram undan bladen. ”Aj,
s>
.Niclas ! kom och fe,” ropadc hän, ’hvad är
’’det fom lyfer där få rödt? Oclr då fingo de fe
at det var några jordgubbar, fom redan höllo
r

på at mogna. ”Ach at jag ejplanterade fådana
”växter i min Trägård,” läde nu den harmfna
Lars ”få hade äfven minä bär nu värit mognal
Äter efter några dagar bÖrjade flere blomknoppar i Brodrens Trägård llå ut i de Ikönalle
blommor af allehanda lärgor. Lars blef nu an
ängfligare, och tänkte; ”Om jag dock värit få
»klok fom Niclas 3 o c h frågat Mailer
til
,

Jacob
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*'råds, få hade det nu fctt lika få Vackert ut t
"min Trägård!
Den befkedlige AHcläs trößade väl honöfti
Och fade; ~I)u (kali lä Halva demia Trädgårdert
*’/hop med inig, och vi ikolc dela både' bäreii
"och bloiriraorna ofs ehielkuij nr.-n Mälter
cob tillade: ”Var aldrig hädarielter få Ijellklok
"niin kära Lars! utan lilr dig hara f, at altid
"taga förflåndigt Jblßs råd, iiman du företager
"dig något j, loin dii ej Ijelf förilår eller är Van
”vid»
,

<)*

Ddn ufverdadiga Bo ekan.
Fab el.

jTVt var

en gång eri ung Och envis BockFörgäfves man med hot och läck
Vil honom bättre feder liira:
lian iuddes vinterh ölver väl*
Och hade ej til någon klagan Ikäl j
Men kunde ej lin lycka bära.
Ty et, tu, tre j hän med et yfleft
Sig ut ifrån lin kättä kafiar,
Och ut åt 'halä ifen haltär
Och mäter deh 1 öfVerdådigt lopp^
Och ftålt utaf fin vighet fkryter,
Tils hari i fpräflget dimper kuli,
Och bräker fen la jämmerfull
Då hän i fallet benet biyter,
Modren, en föffiåndig Gets
Sörjande på ftranden Itannar
och fin yra Son lä bannar;
*

"En
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”En gång iör din envishet
”Skulle du olycklig blifva,
”På du aldrig akt vil gifva
”Pä din Mod us önuna rådl
*Mins at för dit öfverdåd
”Du dit llraff med rätta lider!
”Ach min Mor! (den llackarn qvidcr)
"Om jag vetat hur det IVider
’*När man benet bryter ai,
”Jag vilst bättxe tagit vara
”På de råd hiin Mor mig gafj
"Ooh mig mödan kunnat fpara
M
At på detta laifka hai
"Kalla mig i ladun fara,
Yxa GoMår! Er jag bcr,
Gifven akt uppå min Saga!
Utan bannor, utan aga
Låten villigt rätta Erj
ITå J öfverdådigt fpringen^
Oeh åt alla faror len,
Om J bryten arin och ben
Säkert ömkar Eder ingen.
*

6.

Den oharmhertiga Gojfett,

|Vt

var en gång en fattig Arbetskarl, fonj
hette Rudolph.
Idan bodde på Eundet
hien hade ej någon häft, hvarmed lian kunnat
hcmfläpa den ved hän behöfde i lin lilla koja.
Hän målte läledes fjclf dageligen ifrån Ikoget»

,

bära_hem lit bränfle.^

En
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Kn kali vlnterdag dröjde hän längre bårta
med lin börda än yanligt var: Hän tänkte då
för fig fjelf: ”Nu lär vai min goda Huftru vara
"inycket bekymrad derölver at jag dröjcr få
den
”l'cnt på qvällen? Och min lilla Fredric
Ä
’he(kedliga G olle n fom håller la mycket a£
”mig, nog lär hän bitterligen gråta och ropa
Mter fin Pappa V Men rättnu hinner jag hem:
*’hvad det fkall bli för en glädje när de iå fe
Hvad de Ikola omlämna migj
Redan inträdde Rudolph i fin hydda. Hans
Huftru iätt bedröfvad pä fängen, med li ande n
under kinden, och tårarna i ögonen, och Fredric ftod bredevid henne, gråtande och forgfen,
hiillande fin Mor vid handen, men den hon fyn*
tes vilja undandraga linnoin.
Rudolph ioni trodde at hans Huftru och
lilla Son voro få illa til mods öiver hans långa
bortavaro, tiltalade dem ganfka vänligt, och
bcrättade dem, hur hau på hemvägen trätfal en
gammal fattig Gubbe från granlkapet, fom trött*
Honoin fade hän iig
«at under fin Vedbörda,
lörft halva hulpit hein, och dcrigenoin kömmit
at dröja öfver vanligheten.
4
”Det var vifst beikedligt gjordt af dig,“
fvarade hans tårögda Huftru, ”och et nytt be“vis på dit goda hjerta! Det grämer mig hjer*
teljgen, at vår lilla Fredric ej Ikall likna digl
”Hvad! fade Rudolph ”lkulle väl min Fre'dric vara elak? Det hade jag aldrig trott. te
”och häftig plär lian väl ftundomvara, men jag
’*hoppas när hän blir äldre, fkall hän väl iä
'*bättre vett och bli fiadigare,
,
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Modren, Ach! då blir han.fprft rätt gry m

pch hårdlint!

Fadfen. Hvad hör jag om min Fredric?
Koni hit, min GofleJ
Men du vänder bSrt
ögonen V Du blygs at le på mig V Du måfte då
nu Ikickat dig wiycket illa ?
Modren Jag önlkade at du aldrig finge ve.

>ta det!

Fadren. Berätta mig dock hvad fora händt,
Elter hau tycks föija och blygas öfvcr fin vanart, ,få bar jag än det hoppet at hän bättrar
Modren. Jo, du fkall få höra hela den
vackra händejfen: hiedan jag efomoftad, under
det du dröjde, gick i dören at lylsna elter dig,
flög en li te n frufen, och af den liarka kölden
uäit.an halldöd -Engel in i vår koja. Jag tog
den Jlackarn mellaa händerna, ,och värmde hp*
nom med min iindt;diägt, och pylrlade om hpnom lii godt jag
da .1 dctfamma lilla
Jngnd

iom-

fkadat lig med

en knif, kom giåblodcn, lom rann liingit
,åt handen, och had mig lörbinda det iärade
lingret, Jag gaf då Fogeln i Fredrics händer
doppade en liten linneklut i den där hvita flaflcan, loin hänger pfyanför fenfteikannen och
bant dermed öin lilla Ingrids linger. Det yar
väl rätt gjordt, hoppas jagV
Fadren. AJdeles rätt, min Guraraa! Men
Fredric dä, hur Ikickade hau iig?
Modren. Jo, medan jag hade at kyisiä
med Ingrid Imög hän lig i vrån med Fogeln,
,

tande til mig, ville mig

,

,

}
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hän clå V
alla
Plockade
fjedrarna af den
Modren.

Fadren. Hvad gjorde
ftackaren.

Fadreli. Af hela kroppen?
Modren Ja, moni af vingarna, och ka (tade honom derpå ut genom dören. 13li kan tanka hvad den ufslingen fkulle fryfa och plnus i
jag höfde honotti
den grufveliga kölden.
omkring,
en ftUnd flackfa
vår koja i och pipa
ville
fom
ömkcligen,
få
hau bekhtga lig ötvef
itien
det
Vär redan få riiörkt,
grymhet;
Fredrics
at jag ej mera kunde fe, eller igenfmna den
flackarnj och kanfke var hän äfven rSdd at komma hit igen, fedan hän blifvit här få illa handterad? Det har alt fedan gjort mig få öndt otti
den anna Fogeln, at Jag cj en gång vid din
hemkonifl kunde vara glad, och glömma min
oro, Ofta har jag gladt mig med det hoppet,
at Fredric fkulle blifva få öm och godfint fom
du äfj itien ach! jäg har bedragit mig! Aldrig har väl du någonlin, nar du var Gofie,
kunnat vara få elak '? Jag fruktar at-hän med
tiden bllr en altför grym och obarmhertig Itien»
nifkja! Ach den ha dhjertade Goffen!
Fadren. Gif dig tilfreds, min Van! Vifst
har Fredric begått en grym och affkyvärd gärning j itien an hoppas jag at hän föt bättra lig.
Gör hän det ej, få må hau heilre dö, och fåledes fkona ofs för den forgen at vara vittneu
til hans vanart!
Kom hit, min Fredric\ Set
dag
gjort dina goda Föriildu hvad forg du i
drarj?
gråterV
Du
Ja, du må vifst gråta! Diu grynthet emot den fUckars olkyldigä
,

j
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fögeln rör äfven migpå det öramafte. Tänk
Dm jag tm gjorde få med dig, fom du med Fogeln, ooh lät dig helt oklädd fryfa där ute,
niitten ofver, hvad kiille du väl tycka ora ec
lädant förfarande? Jag hade vifst ikäl at väri
ond på dig, och at Hra (la dig 3 luen jag vil an
hoppas, at du iVamdeles aktar dig föf få gmliiga uptåg.
Kpm, min Hullru! lät ofs upkmla della fjedrar, fom Freddie nyligen plockat at dell anna Fogeln, och hanga detfi i et
knippe här öfvanftk dören, Det fkall varä
llrart nog för hönom, at dagefigeh Te dettamintiesmärke af fin VanårtjoCh at fjelf Vid äfynea
derat, nödgas göra Ug de förebräelfet haa fä
väl fbrtjenar.
FredriCs Fötaldrär Varkfiällde geliaft detta heilut, och Fredric gret bitterligen, dä hah
fäg dem fafia de höpfamlade fjedrarne näft of*
ver ingången til rununet, där äfven Främmande kunde ie dem, och efterfr.äga olfaken til
deraS ditfäifande.
Fadren gaf hönöm derpä än följande förmaning; Du bör Veta, niin Son, at alla djur*
både itora och iinä, hafva känflä likfom männilkjan. Du bÖr fåiedes aldrig utan fog och
andamål göra dem ilki, ty det fmärtär döm li*ka fä myeket, fom Orrt nägon Ville göra dig
illa. Gud vurdar fig äfven ia faderligen onl
demj fom ora ofs männiikjor, och Vil ej at vt
obarmhertigt Ikole handtera dem, Den lilla Fo»
geln, fom få frufen koin in til ofs, för at få
Varma fig i vär fluga, gjorde ju ej något ondfi
ät dig 3 hvartöre ikulle du då handtera den
JB £
ftac«
s
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flackarn få illa, och plocka af honom alla fjjedrarna, och an pä köpet kalla honom ut at
plägas och förgås, få nuken dian då var, i den
grufveliga kölden? Det varjo.en faleligen grym
och obarmhercig gärning!
Fredric ängrade nu af alt hjertadetta fitt
ovärdiga upförandc, bad undcr beta tårar liira
goda Föräldrar om tilgift, och låfvade at aldrig
framdeles gifva dem -orlak til lådant miisnöje.
Lange mjfstrodde man della ha n s löften.j
inen fodan hän gifvit Hera bevis af et ömt och
medlidandc hjerta, i iynnerhet -niot vitsiä och
nödlidande medmännifkjor, Xå glönrde .ändteiigen hans goda Föräldrar -den ömkeliga händelfen rned'Fogeln, och hoppades nu me ia, at hau
jnsd Iren (kulle blitva -en god och viiiigörande
männilkjovän.
Då derföre Fredric en dag med forgfen
npfyn betraktade de ofvanföre .clören nphäugde
fjedrarna fade hans Mor til honom; Om dia
Pappa tillåter, kunde vi väl nu nedtaga de dar#
bedröfliga fjedrarna., fedan vi .med glädje fett,
at du blifvit belkedligare*
Fadren. Ja, min GolTe! Nu kan det vara
tid at bårttaga soch ‘förllöra dem. Vi Ikola i
denna afton upbränna -dem Dvär fpiseld, til bevis derpå, at vi nmnera tro dig om alt godt.
Så fagdt, och få gjordt. P.redric gladdes
bjerteligeu åt de goda tankat hans Föräldrar
nu fåttat om honom, och gaf dem icke heller
framdeles orfak at beklaga fig öfver lin Fredrik,
,
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De ohjcklige Gojfarne.
Paris i Frankrike bodde ej längefedan en
TJti
W Köpman, fom hade två
Söner, Wilhelm

nm 7, och Chrifiiait om 6 ars älder, dem haa
på det ömmafte äKkacl e, Som hän i lina handcdsärender målle göra långväga refor, plägadc hän alltid tii fin läkerbet medfora tvänne lad-

■

dade Piftoler. Men la fnart hän återkom, var
det haus vana at Jata afloffa Fillolerna, dlcr ,
ock uttaga laddningarna, på det ingen dermed
måtte fkada lig.
Emellertid hade hän ganfka fträngt förbjudit fin a Söner, at någonlin vidröra defTa eller

andra Skjutgevär, e Hiedan barn ej förftå at
handtera dem, och kuuna fåledes fnart Ikada
både lig ocli andra, Defsutom hade hän alfvarligeu varnat dem, at ej heller, fedan de
blefve ätdre, leka med få farliga laker, cmedan jaft derigenom de fvåralle olyckor ofta tildragit lig,
£n dag, då denne Köpman återkom jfrån
en af liha Vanliga refor, gaf hän fin Dräng belalining at genalt aflkjuta Fiftolerna, och dqrpä
hara dem oladdade på fit vanliga lialle i*hans
kammare. At haus Söner Ikulle handtera, eller ens vidröra dem, kunde hän minlt förmoda,
iedan lian en gång för alla la fträngeligen dern
fådant förbjudif.
Men hvad hände? Följande morgonen, da
Fadren var ntgången, fmögo fig Wilhelm och
Chrifiian i hans kammare, där öeöhen genatt
B 3
föllö
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folio pä de bägge Piftohmia, ”Lät ofs leka
fade Wilhelm til fin yngre broder,
i detfamma hän fattade i den ena Piftolcn, ocli
gal den and ra åi Chrtfiion. ”Men ipins du ej’
ejinrade Chriflian ”at vai Pappa få alfvarfumt
o,
förbjudit ofs at någonlin vidröra hans Piilo*
lcr? J —”AUlorväl,” fvarade Wilhelm, ”men
”jag vet ja at de cj äro Jaddade, ty Pappa plär
”altid läta ailoffa dem, ipuan de bäras i hans
"kapunare. f.'et är ju da ingen iära at hand te*
du Chrifiiau ! jag vet nog redan
”ra dem‘?
”hur «iän fkall (panna op hänen.’ 1 fOch la
fpände ban tip den pä bägge Piftolerna) ’Våc
Sl
Pappa har väl mcnt, at vi ej Ikole handtera
~l|oana
geVär, (om äro laddade, Ställ du dig
*’nu där pä den fidan; jag (kali Italia mig här,
”och gif akfuppä när jag’ coramenderarj, ooh
"när jag rOpar; Gejyrl då fkall du trycKa til
”nied fuigret fä hai.”
Redah flodo bägge Goltarne och exercerade piet hvarandra, rfter Jvilhelms commandoord: Gifver akt! Sky Ira! Lågg au! Qefyr!
3 detfamma tvyckte dc bägge til, piltolernä
frhällde af, (ty Tiängcn hade förgätit at efter
befallning affkjuta dem,) och Goffarne folio j
ögnablickct framtlupande i hvarandras blod,
Modren, loni med ytterfla föffkräckelfq
hort fmällarha, fprang gcnaft befiqrt i kammaien; men himmeli hvilken fyn Idr hermo! Dånände nedljönk hon Vid lidan at lina bägge
barn, i detfamma de diogo den liha andcdrägtenj och när hon ändteligen koin til fig igen.
Voro de redan allidne*
5
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Modrens ömkeliga jämmerrop, och Fadrens
bittiä forg ölver deffa lina kara Soners lå olyckliga hädän la rd, elein hän än vid fin hemkomft
iann liggande i lin blod, ined iöndcdkjutna anliktcn, kan man kuta ie föreftälla fig, än med
öiden bdkrifva.

8.

Den nåsvija unga Flugan.
Fabel.
ung, endall några dagar gamma! Flnga,

fatt med lin Mor högt up på karmen af en
fpis, där en kokande loppgryta llod på elden»
]Jen gamla Flugan, loin hade uågot at annoritädes uträtta, tade då åt lin Dotter, i det tamma hon hänilög: gitt vaekert liiir qvar niitt
Barn, och rör dig ej ur fläeken, tds jag koraj»er

tiibaka.

Hvarlöre få? frågade den unga Flugan»

Jo, derlure, fvarade Modrcn,

at jag irukdu kuude komina för närä åt denna ijudande afgrund, (hå kallade hon Såppgrytan,)
Dottren Men hvad ondt vore väl der vid
At belara ?
Modren Du kunde då lätteligen lällä derin, och diänki dig.
Dottren. \ Hvarföre iällä] in? Jag har ja
vingar?
Modrcn, Orfaken kan jag ej förklära iipr
digi men det| har jag ofca letc, at hvar gång
il i
nå-

tar

»

■

£4

■'?

någon öförvägen Flugä vågat lig öfver et få*
dant rykande djup, har hon altid tallit deriii,
men aldrig mer kunnat korama op,
Nu trodde Modren fig häfva fagt alt hvad
lion behöfde fäga til fin Dotters värning, och
flög la bårt.
Men den ungä Fluganyfom ej vai inycket
nöjd med dennar erinran,- Ikakäde på hufvudet,och'
tänkte för fig Ijelf: Äfi id görai de gamla fig
”iå mycket fåfängt bckymmer! Nu vil min Mor
”vägra mig det olkyldiga nöjet ac flyga litef
s
’omkring och befe verlden, likfonl jag ej ren
”hade
få godai vingar fom hon j Och viiste at
s,
nog akta mig! Men hon mä fäga hvad höu
*vil j medan hen är borta,- vil jag roainigmed
s
’en liten luilrcfa åt detta i hennes tanka li
s
.’iarligä fiälletj jag har hifi at fe hvem fan»
s
’lkalJ llörta mig deriV”
Och idcH a nirriä furrade den näsperlan åfiad, midt öfver den upIfigände Ingan.Mfn knapt vär hön kommen deråt, forr ärf
både röken öcli heitän gjorde henne få yr i huh
Vudet* at hon hufvtidfinpa 101 l ncf i den kök”

nfctä loppar, och omhom där
firaff för lin näsvishet och olydnad,

til

PDen medlidjämmä FlickaH.
Tjhi gung hade lilla Ctard fåt£ til fkätiks af fin
Mor en Iparböfiä t i hVilhtii hon plägadd
läjillä

§s

famlä de fmä penningefkänker, foni hennea föräldrar itundom gjorde henne. Da hennes Mor
en (\a g fann fparböflan aldeles tom, trågade
bon Clara hvart hon gjort af nied lina penningar?

tä

Clara.

Mamma!

Jag bar gifvlfi bfirf defn

t

dag, fö-

Modreii. Åt live m da?
Clara. Åt en obefkedlig Golfe.

Modreii. Hvad? Åt en ohefkedlig GofTc?
Kanfke pä det lian fkidle blifva bdkedligaie?
Clara. Ja i vifst önlkadc jag det! Men hör
min bälta Mor! De där fmå Foglarna, fom llyga omkring i luften? la vi fånga och haudtera
dem, fom vi IjelfVe vilja?
Modreii Ingalundä! At litan ändamäl, och
blott af kitslighet göra dem illa, hatve vi vifst
ej laf til,
Clara, Så trodde jag äfvenj och IS le des
bade den yattartiga Cohen gjort ganlka illa, da
ban fångat den arma lilla Foggjungen, da den
bnapt ännli kunde flyga, än rnindre ijunga, ellet på annat iatt gagntt h o nam, fom hau bjöd,
la.ig
hop s. Den hackarn pep och få öinkeligrn, och ville ityga bårt lileji den el aka Goslen knep lå handeina lait oli! lionöm, at lian
hvarken ktihde förä eller beklaga lig,
Modreii. Nä lät mig höra* hVäd gjorde
•

du

fan

då ?

Clara. Jag fprähg In* Och öpnade fparbos3

och gal den obMtuh n;i Gallen alt hvad
och
sat jag Fög In lin hi-

ifig h tule lamlat*

fi

h«t

-—====
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het Igen. Hvrtd det var roligt at fe tien ftac>
karns glädje, när hän flapp ur fin fängenfkrp!
Modren. Ja, det är altid roligt at göra
godt, äfven at de m iom vanartige ujo,
Clara. Men kanfke nöden och lattigdoraen
tvungit den anna Goffen at vara lå obarmhertig? "Hän lär väl trott at hän för några ftyfver
Iknlle la faija den arina Fogeln?
Modren, Det*vil jag äfven tro, och at hati
ej hioit för rp fkull företagit tig at pläga den
hila ofkyldiga,
Clara. Het var ju fåledes rätt gjordt at
jag gaf honom alla minä penningar, Litan at en
gång räkna dem?
Modren, leke juft fä aldeles rätt! An om
du nu trätfade en annan Golfe, fom åter bjöd
dig en fädan liten Hegel tii kops, fä Uade d»
ju inga pengar qvar at betala.lör hans fr i het?
Clara, jag fku]le väl da ftraxt komina och
dero m,
Mamma
be
Modren. Än om jag ej heller hade nagra

pengar?
dä
fä
Clara (villrädig.) Ja
Ja
aldeles
jag
vore
rådlös.
då
Modren Derföre ikall man raed förffånd
använda hvad man fparatj det
eitertanka
oth
lei at flöfa, fom at vara girig*
fä
ifort
är lika
godt
gör
man
åt en fattig, Ikall man komDå
ina ibogj at det ges defsutorn tnänga andra
behöfvande, dem vi äfven äre fkyldige at hjelpa och förbarma ofs öfver, och derföre rätta
Men kände du
gåfvan efter vara tilgångar.
hette
Goflea?
Hvad
hän?
den
Clara.
-

-
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Clara, Jag kände hanoin ej; och Mamma
har ju läft inig at aldrig liiga efter lådant, när
man kan göra något goclt,
Modren. JDit goda bjerta, mit Barn! urfäktar noglamt dUt lilla llöleri. Se kiiri tag
hit din SparbölTa, få. lka}l jag |ter fylla den.
Clara. Jack bäiui Mamma! Det var vifst
en fkön fak |
Modren' Och (e bar en kyfs dertil! -Gu4
välfigne dig, och låte dig altid bebålla dU ömma och medlidande Bimefag!
aiO i ■ I
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Dm fattiga Guhben.
Saga,
gråjiårs Man i brift och nöd,
En Tog
i fin hand fitt lilla bröd,
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Skar luckande en kant deraf,
Den åt fin lilla Son hän gaf,
~
Som hungrig vid hans lida ftod.
’’Nej, Pappa!” fad’ hän, var la god
”Och denna fkifva återtag,

”Qch Ipara deuj

■

■* nog våntarjag
’Annu en fiund,
och lörj cj mm !
Hans Far på hantiin tårögd le f‘3
Och honom ömt i famnen tar,
Och mins få rörd at hän är Far,
Och honom in et llycke fkiu\
Men hvilken lyn!
hvad trillar dår
,J
Ur brödet ncrV
Ach ie hvad hop

s

•

•

•
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Af Silfvermynt! (var Goffens rop)
”Nu Pappa bröd ju köpa kan?
”Ach! nejmin Son! det gär ej an 3
(Sad Fadretil Görlt.jag veta vil
"Hvem deffa pengar höra tii
"Dja ej en enda röfa får,
”Förr än jag föTft til Bagarn gär;
”Han, fom ofs detta bröd bar iålt,
”Skall fäga öin hän deri dålt
”De Silfvermynt fom ligga där;
”Faft fattig, jag dock redlig ur.
Hän gick
På Ikattcn Goffen lag»
Men lät den ligga där den lag!
Nu Bagarn kötn i llugan in.
”Den Ikatten” fad hän, äf ej min;
*’En mänfkjovan det Var i går,
”(Hans namu jag ickefäga får)
”Som detta bröd fjelf til mig bar,
*’Och fäde; Då efi fattig kari,
**Betryckt och Utan tinderftöd,
”Begär af Er til kops et bröd,
*’Gif honom tlenna kakan då l
”Jag laite, och jag gjorde fä;
”Jag kände Er, jag gaf Er tien.
”Välfignad denna mänlkjoviin!:
(Braft Gabben tit) Från ögat raml
En glädje-tär
Så fortlbr hän:
”Min Son! Ach lefde än din Mor,
”0, hvad min glädje vore ffor!
3
’Gtid letver ju!” (Var Goffen s {Var)
”Sä förjoi* ej, min biiKa Far!
-

-
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Dm goda Flickan
(For fig fjelf til fin Docka), Su vil
A/fma.
hon min liila Mamleli mtet lyda h vati jag

Xäger henno? Än hufvudet på ihed? och föttorua in.åt? Och de där armar,na iå gängliga ? Hon
lär väl vänta at jag fkall bli få ond på henne,
loin Mamma i går hl ef ond på mi g, da jag flog
den främmaude Hunden?
’Hvad kommer åt dig, lilla MinäF lade
Modren, loan i detiåmma olörmärkt inkom, ledan hon hört alt hvad Minä lagt åt fin Docka.
’Du fer lå alfyarfam nt j Är din Docka cj by*lkedlig?
Minä. Nej, hon är envi s, och vill ej hålJa fitt hutvud,, och ej lina lötter, och ej lina
händer, loin jag befallt henne.
Modren (alfvarfamt). Och derföre låfva.r
du bli ond på henne V

Minä {.hapen), Bli ond på henne? Hvadj
jag bli ond!
Ach min Mamma lär da
hört alt hvad jag pratade med Dockan?
Modren. Mcq om jag ej hört det, och ny
ville veta hvad du fagt henne, Ikulle du ej beråtta mig det ? Eller ville du dölja lör mig
*

*

-

-

nägot ?
Minä. Nej, du vore jag ju en elak Flicku?
Goda Harn förtiga ej något för lina Föräldrar,
Modren. Rätt, mitt Barn! Sätt dig här j
mitt knä, och lät mig nu veta hvad du lade d,i«
Docka

Mim,
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Minä (uprepar alt Jeffauma for» i harjan.)
Modren. Du menar da at jag i går var ond

på dig?

■■Minä.

-Ja*-Mamina

mig ioni hon plär Vara
ma var ond på mig?
j

Modren. jag

Var
j

ej få vänlig emot

jag trodde da at Mam-

vaf mer forgten ooh bekymj ly förft oroade det migj

nad öiver dig, äo ond

du få illa handterade den flackars Hundeny
bch få fruktäde jag Kiven at hän ändteligen
Akulle bita .dig, elä du ej ville upböra at göra
jaonom illa. Derföfe varnade jag dig flera gängor at låtä bii ined dina uptåg, men da du ej
lydde, tyckte jag til flut mycket illa vara der»
öiver, och då trodde du väl at jag var ond
at

pådig*

...

Minä. Men är dä ej Maniini’ nti h ellet ond
öfver hvad jag pratade med min Docka?
Modren. Nej, mitt Barn! Du gjorde det
...

.

....

Väl af barnlligt oförftånd? Öch deTsutom fick
jag ja deraf anledning at rätta dina mifstan
kar, och förfäkra dig om min ömhet och kär*
ltk för dig. Är du ej nöjd dermed ?
Minä. Ach ja* ganfka nöjd! Om jag bara
förtjente at ällkas af en få god Mamina! och om
jag kunde bli få befkedlig, fom jag gärna ville

4

Vara det!

du

Det fkaU ej bli dig fvårt, aUenafl
har kulit alfvare med at lyda minä räd och

Modren.

päminnelfer.
Minä Jag fkall åtminftone hjuda til at föl*
Ja dem, få at Mamma aldrig mer fkall behefva
ledfna vid iin Minä,
Ho*
»

\
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Ilon höll ock rcdeligen detta iitt goda löf-

tej och hände det än någon gång at hon glömde fig> lå behöfde Modeen blott med et ögnakaft lörpkommä ellet rätta hennes mifstag, Ja,
äfven i lirt Mors frånVaro uplorde hon lig lika
iä bdkedligt, ioni da hon var uäivarande, och
kom altid ihog de råd ochj erinringätj tom hennes Mor giivit hcnne.
Hon bltf fåledes dag jfrån dag alt befkedligare, gaf aldrig mer lin Mor orlak til något
mifsnöje emot iigj och vilun derigenom, jämte
et förnöjdt linne, iin goda Alois fördubblade

kätlek.

12.

Med hbflighet

Kinner

man alt.

jTVta hado lilla Didricb blifvit

påmint af lin
med höflighet bemota alla milnnifkjor, äfven de tingalle- men hän tog få litefc
vara på defla förmanihgar, at hän lluteligeu
blef hatad af alla för fut högmod, och lick mer
än en gång derföre lida allehanda iörtretligFar

at

hcter.
Fadren bjöd länge til at med ömma och
kloka förellallningar rätta detta felet hos iin
Son, och berättade ibland annat en gång för
honooi följande

Fahel.
iFå ryggen af en modig Häft
En litan Broms fig en gång fåft.

För*
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Förifrad Halien llog och Ha He,
Och öfvermodigt Hait den lilig, Br^mfeij

ifnälle

Men Br.ömfen fvarte leende:
”Ach kara du, din vrede fpara!
■''Du fer ju jag, är litan fara,
”Och räds ej för diu hotelie.
Halien ändtlig Hat och Hilla
JLilla Brömfen vackert ber.
”Ser du nu, (lå lad’ den lilla)
”Dä du goda ord mig ger
”Sti,cker jag ej raer.

j

,

Fadren ville dermed erinra honoin, burn
höiligbet och goda ord altid vinnejr
med
nisn
jner än med pock och högmodiga befallningar,
Men Didrich var .beklagejigen ej af della
goda och böjiiga Barnen, join Jätä rätta lig af
vänliga ,påminne]fer. Föräldrarna målle då taga den uiv.ägen,, at med IKarpa förebråejfer, och
Huodom äfven med ri (et, föka dämpa hans Ilolta och Högmodiga linpej hvarjämte de förbjödo alla, fom i hufet voro, at någonfm göra DiJriclj til viljeS, lå .fnart Hän ej på hölligt och
.artigt fätt anmodade deiu derom.
Alla haus Kamrater fauimanfatte lig äfven
at ej yidare umgås med den högmodiga J)i.dricb tils hän Järt lig at blilV.a hofligare i litjt
nplörande emot dem.
Jdidrich fom ialedes i tid Hck erfara, at
man ej med högmod och Hurfkhet koromex fort
.1 vcrlden, måfle nu efterhand ändra lit lynne
••ch
blef artig och yänlig emot alla
,

,

männjU
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mäflnilkjor, fick derigenom deras kärlek och
tilgilveuliet, och öfvertygades fålunda til flut
af egen erfarenhet, at man med bofltgbet vitiuer

alt

.

Mo ficy "fl

1

V;l

/

i

;

Ghr godt, och m dflij det onda afven
i laudoin.
rpn vartn och vacker hofldag hade lilla Lars
,

fätt iåf at fpatfera med iin Far at en trakt
Suiden, där åtlkilliga vackra Frädgärdar
voro anlagde, fom mi flodo tulla af Ifukt] ''lag
“ar få torllig/ fade Lars til iin Far, i detfamma de kommo hara til en af cMia Trädgärdar.
”OcK jag äfyen ia ,” fVaradc Fadren, ”men yi
**måfte nu Kjclpå ofs få godt vi kunne, tils vi
*’hinne frarti elit til Värdshufet.’’'
Lari. Ach! Innan vi kdirirne d.it, få dör jag
af torit. Men, fer ej Pappa, at darflår et Ikönt
Pärdnträd, foiri bar jl llojra vaekra FäronJ De
fkullc jii vara få, iköria at fliiqka totften tnedf
, Fadren. Jag. fer ,dem välj tuen trädet riår
ju moni en
Måns Trädgård.
Lars tfetmed ä.r ingen fara! Planket at*
ju ej få högtjinog kommer rnau fnart deröfVrir*
J-nödfall, och då man är få tdrllig fom jaa nu
'iöfj kar man väi låf at våga et iådant förlokl
Fadren. Hvarken ttink- cller taU få, min
GofieJ Du vet at den Triidgärderi ej tilhör pfs,
och det Vore ju defföre bäde fynd och ikain
at lor jict du år törriig, plundra en armaus e’*
i
C
gen*
utom

,

;
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Tänk om Ägarerrvorc tilflädes, hvad
om et lådant iöretag'l
Lars. Hän fkulle väl ej vara få nögräknad
på några Päron ? Men defsutöin är hän ej liär j
kkc heller fer eller hör ofs någon annan, loin
kunde heratta det för hononl.
Fadren. Du far ville, min GöfleJ -Ep är
det åtminitone fom fer ofs, och hän fisulle fäkert förtörnas, och Itraffa ofs, om vi med uplåt gjorde det ondt är.
Lars. Hvem är väl denV Här hvarkeo fyns
«ller hörS ju någon ?
Fadreii, Man fom är pa alla ftälleri narvarande, hari fom altid fer ofs, och altid vet hVad
Vi göre, Vet du ej hvem hän är?
Lars (hapen.) Jo, Gud! dcn gode ocl* altfeende Guden! Meri, ach! fe derpå tänkte jag
icke! Jag kom kara ihog hur törftig jag var.
I detfamma relle lig en Mari up bredevid
dcm, foril futit gömd i gräfet hakoin tradgårdsplanket, o'ch det var jutt Ägaren til Trädgärden, fom noga hört hela farntalet Fadren ocb
Lars emellan. Häröfver blcf fåledes Lars än
mera förvånåd j men den främmande Mannen
tiltalade honom med imyckeri foglighet fällinda:
"Tacka lyckan mit Barn! At din goda Far hin>
”drade dig at klifva öfver hit i Trädgården,
M
och komina At minä fruktträn, ty mi Jkal'jag
”fäga dig, at jag, för at beVara dem för tjuf},var lagt här och där ut farliga täffaxar, i
*’hvilka du lätteligen kunriat faltna, och mifta
”benet. Men efter da lydde, ooh lät rätta dig,
”iå vilfjag glömma at du folat, och gärna Se
''dig
gendom.

itkulle hän väl tycka

,

,
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*’dig at fraaka af den bäfta frukten här fins, for
”at derjned lälka dig, ?fter jag hört at du är
*’få törfijg.”
Hän gick da et litet ftycke derifrån, Ikäkade på et af fina llörlfa fruktträd, och hämtadc åt LairS hela hatten full af de faftigalle
Päron. Fadren ville betala hönotn derföre ■, meri
hän tog ej emot några penningar, utan fade:
"Den Guden, fom ej vil at vi ikole göra något
”ondt, har Jåfvat at rikeille n helona det lilla
”goda vi kunne göra dt yåra mednmnnilkjor,
’’Jag hoppas derföre at defle päron genom Guds
"välfignelfe, ej Ikola Vara lörlorade för mi g,
Fadren tog denna goda Mannen i hand,
tackade honom hjerteligen och nied myeken
rörelle för fin Valmening, och gick få vidare
ff a m.
Lars. (til fin Far) Det var ju en ganfka
god och hederlig Man?
Fadren. Ja, fom fådan har jag längefedan
känt honom j det är hans nöje at kanna göra
godt, och Gud har derföre rikeligen Välfignat
honom.
La?S. Men fkulle Vai Gud fhaliät ofs, Oili
vi utan låt hade tagit hans PäronV
fadren. Hörde du ej i hvad farä vi värit,
om vi nalkats denna Mannens fruktträn ? Hade det ej Värit ftraff nog at forlora benet, eller blifva lam för ali fin tidV
Lars. Men detta firaffet Ikulle ja ej Gud
tilfogat ofsj Räfläxarna har Väl Trädgårdsmäftarn ditlagt?
}

C <4

Fadren

,

36

Fadren. Vai, min Göfte! me n med Guds
förfyn och tillåtelfe; ty Giid flyr och fkickar
ali ting få här i vevlden, at det länder de fromJa.g
ma til belöning, och de onda til llraff.
bevis
en
Häudelfe
härpå
dig
til
heratta
för
Vil
ifrån min ungdomstid:
Då jag än var Barn, lieminä hos minä
Föräldrar, och vid pafs få liteu, fom du tm
är, hade vi två Trägårdsmältare til grannar. Hän
fom bodde ols til höger hette Gr asm an och
Gerner hän fom hade lin gård at vänffer. Den
förre hade en Son, fom hette Ghriflian och
den fenare en loni hette Conrad.
Nu hade Chriftian der» ovanan, at aitid
kafla ften omkring fig, utan at efterfinna om
hän dermed kunde Ikada någon j och detta uptåg brukade hän äfven då hän var i lin F ai's
Trädgåtd, få at ingen i granlkapet var fäker
för hans ftenkall, Hans Far hade väl fträögeligen förbjudit honom denna vanartj men antingen hade hän ej gifvit akt derpå, eller ock
taiikte hän at det ej var få fårligt at göra iila,
då ej någon fåg deipå, få at hän idkeligen lortfor med denna lin ofed.
Då hän nu en dag var enfam i Trudgärden, fick hän åter luft at ioa lig med litt vanliga ftenkallande j och lom hän vifste at hans
Far var utgången, få trodde hän lig nu hafva
frit Ipel, och få göra alt hvad hän ville.
Samina gång var äfven Qrannen Gerner
med lin Conrad i den andra Trädgården, Dcnne Conrad var aldeles lika få (innad fom CbriJUan♦ Så länge någon gaf akt på hans upfö,

,
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rande, flällde lian tig ganlka bctkedlig; men
fä fnart hän trodde li g vara enfam, tog haU;
tig alla möjliga frihetcr, och vållade fluteligen,
g enoni, elettä litt fjelfsväld, både lin och Chri--

ftiavs

oiy eka,

Hans Far hade näniligen tagit med fig ner
i Trädgården en laddad hagclböffa, för at dernied (kjuta de fhåla Sparfvarna, fom fkocktals
plundrade hans kersbärsträn; men under det de
llodo föidålde iet löffkjul, väntande at Sparfvarna iknlle fanila li g, fick Conrad s Far et hiul,
at någon främinande uppe i hufet ville tala viti
honom. Hän made fålcdes lialla ur Träclgården, hvarförinnan hän dock hängde böffan up
i et högt tiäd, med en ganlka fträng varning
til Un Son, at ej åtkomma det laddade ge-

väret.
Nu var Conrad enfam.
’Hvad kan det
fkada mig,” tänkte hän, ”ora jag förliktigt
”bara handterar denna böffan j jag gör ju ej
”denned ondt åt någon j och defsutom är ätven
s
'min Far nu bårta, ta at ej heller hän kan
’’tycka illa vara deröfver. Hän klängde lig
derföre up i det höga trädet, nedtog böffan,
och började göra dermed de handgrep, fom
Soldater pläga öfvas nti. Således ville hän ätven törlöka at Ipänna hänen, och lade til den
ändan böffan på grenen af et näraflående träd,
med rnynningen raot Grdsmans Trädgård. Men
då en hvafs tien
loin dea Ijelfsvåidige Chrii
kallat,
oförhappandes och
detfamma
ftian
i itarkafte farten träffade Conrads öga, fläppte hau i häpcnhclea les den hallfpända hänen*
C S
Puf
,

3,
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piijf fmällde det, och i detfamma hördes från
Gräsmans Trädgård et ömkeligt jäminerlkri.
Conrad var nu j lara at aldeles förlora lit
pga, och Chri/iian hade af det olyckliga lkat«
tet blilvit la illa lårad i foten, at hän derafrnä’
Ile haita i ali lin lifstjd.
Lars. De llackars Golfinne!
Fadren. Men man hade dock ej mycket
medlidande med dcm, efter de Ijellve genom
lin vanan och olydnad tillkyndat lig della olågenheter, Kanlke var det ock en lycka eHer
välgärning för dcm, at de fälunda fingo pliKta
för ht öfverdåd?
Lars Hvad! Välgärning?
V*r det kkc
fnarare et Itraff för dcm?
Fadren. Ja, det är olta en fior välgärning
emot de vanartiga, at Gnd i tid näplcr dein,
och genom denna (in faderliga aga hindrar dem
ifrån än Ivärare fprbrytelfer. Annars hade kan*
Jke delie odygdige Golfia r länge fortfarit at göra illa, i lynnerhet i Jöndotn, och hade läledes
ganfka liitt kunnat råka i någon än horre olycka? Nu, då de redan i ungdomen fingo en få
alfvarfam näpit för fin vanan, lärde de lig i tid
at frukta för den allfeend* och lulige Guden,
fom vet at fivaffa ätven de illgärningar, fom i
Jöndotn bedritvas; bvarlöre de förelätte lig ifrån den dagen at vanja lig vid et klokare och
Scr du låledes, at ftraffedigaie upförande.
ehuru
fet,
bittert, kunde vara en välgärning eItiOt dem?
Lm Det är dä bäft at heljre lyda vänliga
påniin-9
—9

,
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påniinnelfer, lå undviKer jnao ju alla («dana O'
behageliga händcUer.
Fddreu. ja, kom min Son! altid ihpg dcnna laidoin, och lät det vara elit Hörlta nöje at
genom veit och dygd fqrvärfva dig både Guds
och niänmlkjors Kärlek!
Under detta fanital voro de mjan hemkom}ie. Lari lade lig ora aitonen til hvila
jned muntert linriej och önfkadc lig niånga li
roliga och lärorika Ipatferläider.
e

**

Den fena f^aren.
T et Hilla Hushåll på landet kodde en gång
tiilajrmians nägra eniga och belkedliga Syfkon. Under de kuina och mörka vinterdagarna hade deras Far och Mor lå olta laivat dem
iör deras btlkedlighet allehanda ofkyldiga
inarnöjen, at de nu dageligen, ochjmed myc-

som-

ken uiälighetjlängtadc efter Vårens ankomh, Radan inltundade den 1 Majij men än var lulten
mycKet kulen, och marken alldeles fnöbetäckt.
Dej äldte jiiarneu famlade lig da en rnikig dag
kring lina (mäfre Sylkon, roade dein få godt da
kunde mcd allehanda Imå lekar, och I'jöngo fedan för dem följande Vifa fom äldlta Brpr Rahrt nyligejj vid lina Jäiitunder tannnaalatt;
,

C i
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tTvad VSren långfamt nalkas!
Det är få kulit änj
Jag tror hän med ofs Ikalkas,
Och konimer ej igen ?
Ren kölden bordt förfvinna,
Och lulten blifya varm,
Och fnön i fhömmar rinna,
Och fukta jordens barmj
Ren borde Solen drffva
Och locka grafet opp,
Och trädens faftcr iifva
Och öpna Blonnnans knopp;
,

Men fvoft, och fnö, och ifar
Ofs* göra än befvär,
Och Vintern liog bevifar
At lian är Merre här.
Det; iix väl äfven roligt
Om Vintern då och då,

At leka lå förtroligt,

Och ftundom fnöboll Ha;
Och än på kälka åka,
Sä Ihon ikring en yr,
Och len vid brafan ipråka
Om lina äfventyr.
Men Vårcn! ach den Varen?
Den är dock gladare!
Hvad kan i ungdomsåren
Ofs mera nöje ge^

Än
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Än fä i gräfet fpringa,
Och höra Gökens rop,
Och kring en Majftärig fvlnga
I numtra Sylkons hop?
Fall Solen redan- höjec mhi i:;
Sin dageliga gäng,
Likväl än Våren dröjer,
Och Vintcrn är lä läng!
Än lilla Syfler Bolltt!
Hon önfkar Vifst defs flut,
Som får til godo halla
At aldrig Hippa ut,
Där litter hon få fangen

Uti fin lilla Hoi;,:.
När ikall hon iorfta gångea
Fä le en SommarfolV
Och an i giäfet litta?
Än ater ta et hopp ?

Och efter Silkan titta
I Björkens högfta topp?

Soin vi, f& lär hon önlka
Våren nalkas mä!
At fkogen I'nart mä grönfka,
Och ängen blommor ia!

At

Där fkall hon med ofs lalla
Uti fin blomfierfkrud.

Och nejden återikalla
Af vära glada Ijud,
c S
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.Det fbmnlöfa Barnet,
”F> fåfver ej, mitl fiarn!’’ fade en

gung MoSophie ”utan Kallat dig he”la natten få oroligc i din längj är du ijuk?
”cller livad fattas dig?’’
Sophie, Sjuk är jag icke,men g*n(kahung*
lsg
Modren,
gaf dig ju en' ftor fmörgås i
aftfe innan du Jade dig ?
Sophie. Ach, bulla Manuna; det var väl
få;menlå fnart jag fått fmörgåfcn, koni en liten tiggarflicka tii ofs, och da ingen blefhenne vai le, eller hade tid at ge henne något,
fkänkte jag henne min fmörgäs j annat hade
jag ej at gifva henne. Om dock Mamma fetfc
hur glad hon blef, och hur hjerteligen hon tackade mig! Nog var väl hon hungrigare än jag?
Modren. Gud välfigne dig, mit hain! Det
är vackert at ömma för den fattiga, och du har
gjort en god gärning.
Men hvarföre fade
du mig ej til deroni, at du fjelf blef utan af*
tonvard?
Sophie. Jag tänkte få mycket pä den fattiga Flickan, at jag glömde mig fjelf' och då
jag derunder blef fömnig, och liuun ade in, häivä! någon klädt af mig, och lagt mig efter
vanligheten at latva i min lilla läug:?
Modren. Du har lälcdcs mi filtt erfara hur
godt det är at liigga lig Inmgiig. Mun ga iät*

dren åt lilla

>

•

‘

,
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tlga Barn mille likväl gä til längs, utan at
hafva lått någon qvällsvard,
Sophie. Det är fynd med de arma Barnenf
Vi Ikole dcrföre hvar dag fpara ihop li(et mat
ät dem, och när de halla på ofs, Ikali väl jag
cj glömma dein. Det är rätt fvårt at laiva,
när inan är hungrig.
Modren. Gärna, min Sophie! (koje vi törharma ots ötver de lattiga, och du (kali IS omlorgen deroni, at ingen qhulpen g|r ihan pl's,
*-*■ Men efter du nu äfven är
hungrig, ia bör
jag väl torit ge mut åt digV
Sophie. Tack, min go da Mamma! Det fkali
bli roligt at
lägga hg igpn, I'edan man lluppit den Hygga hungern, Hvad den l’mörgåle*l
nu Ikall fmaka migl
»

16,

Hvilkendera var khkare

,

r Pvå Gohar (patferade en gång ien Trädgård,

där

hop Gcungar gjort lig et flort ho up
Tiädgärdsmällarn var-.
nade dem alfyarlaint at cj Oloa Getingarna, e»
jnedan det lättejigeu kundehända, at de at tieni
en

ynder taket i Ludhulet,

bletve,J

ilta ftuckne,

Än har ingen Gcting (luokit mig,” tade
ftfvermodigt den ena at Goliärnc vid det haa
med en käpp började liota på Qeiingboet, FJere torbittrade Getingar hämnades Inari med Iva»
ra Iting päden ötvcidådiga Våldsvärkaren, iom
,

nu af Ikadan ändtcjigcn lärde

% at

bli klok.

Den
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Den

ahdrjr

Götien, fom lydde Trädgärds-

tnäflarns rad, vA

utöm ali fara.
Hvilkendera af Goffarne var nu klokare?

.

*7Namnsdagm

.

’’T öfvermorgon ren cller nafta Onsdag, är
”Bror Henrics namnsdag,” fade lilla Pre,

dricn, ”och jag vet ej än, haita Mamma, hvad
”jag fkall fkänka honomV Jag ville gärna ge
”honom en gåtva, fom hän tyckte orn. Kunde
”icke Mamma hieta på nfigotr fkänk för lilla
Henvic?”
Modren. Det kunde jag valimen hvarföre
ikall jag ge den genom digV Menar du ej, at
äfven jag gärna för egen del vil ihogkomma
honorn V Om du af mig får det du nu vil Ikänka honorn, få är det ju jag, och rj du, fom
g ilvi c gåfva n?
Predrica. Det är väl fä, min goda Mam.
ma i mc n jag ville nu få gärna ikiinka honorn
någof.
Modren. Men äger du ej fjelf något, fom
du kunde ge honorn på hans namnsdag? Lät
ofs tanka efter! Jo j fe det där lilla Mirtcnträdet, fom ftår där i Porcellaine-kiukan? Det tilhör ju dig?
Predrica ([uckande .) Ach, det tyeker jag
få myc ket om!_
Modren. Än det lilla Lammet du fick !uitoin dagen?
Fro dr iea
”
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Fredrica. Det ville jag vifst ej förlora!
Modren. Nå, få kan du ge honom dina två
imå Dutvoi j loni du altid plär mata och pyfsla om.

Fredrica. Af ait hvad jag äger, min halla
Mamma! äio de fmå vaekra Dulvorna mig de
karalle, och mig niirmalt om hjertat.
Modren. Och juft derföre (kiille duju halli:
uima dem at din Bror.
Mailer du af honom,
la bör du viil Ikänka honom nägot fådant, fom
du Ijelf
värde uppå- äanars är det ej
myeket bevähdt med din, gåfva.
Fredrica Mcn fkall jag dä ge åt Bror
Henric alt hvad jag Ijelt tyeker om ?
Modren. Ntj, mitt Burn! hvad du vill,
och ia myeket du vill, kan du gifva konom.
Fredrika befinnade lig en liten llund. ”]a
”mina Dulvor (kali Hcriric (a
lade hon, s,nii”na fmå kiira Dufvor, och med en krans af de
yackralle blommor i min lilla Txädgård, Ikall
s,
jag binda honom.
Modren tog henne bmt i fanin, och fade:
kan vara yifs derpå, at du dermed gör
”både mig och honom myeket nÖje,
”Och än rher åt mig Ijelf,*’ utbrall Fredri!i
ka med myeken Ijflighet.
Hvad det fkall bli
"xoligt at fe Henvics glädje, när hän får Duf.”vQrna och Blomkranfen ?
Modren. Ja, i öfvermorgon fkall du äfven
fa bjuda dina och Henrics bekanta i Trädgarden, och däf fågna dem med allehanda Fmk*
ter och Confecf, fom jag då vill gifva
er. Henric Ikall vara Värd, och du Vardinna.
Fredrica
.

},
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Fredricn kyfste tackfamt fin Mors hand i
danfade och hoppade helt högt ai glädje och
*

önlkade många gangor at hon redan i niorgon
ikullo ta iirit Henrici namtisdag.

18>
Sålljkaps-Vifct

.

t

/'tjofiar! njutotn barna*ärens

Innan de ifrån o('s fly!
Sorgtri väre ungdoms-våren
Fri för gral och hufvudbry!
Än Vi leka an Vi fjunga i
Än på fältet tpringa kririg,
Än nts IVänga i en gunga*
Än i danlen, ring dm ring*

*

}

jbäre deti fönl Ville törja!

Blott den glade hän är läll*
Dagen Vi lörnöjde borja,
Lika glada le defs qvdll*
Skyndom dit åt bloinllerparken;
Samloms fen på åkertt, där
På den gräsbejdädda marken,
Bröder! lamloins alla där!

Hurtigt hattarna från pannan!

t

Ingen ängffig, ingen rädd!
Och med artnen om hvarannan
Tumlom pm i grafets bädd!

Me s
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Mes är clen ioni fkulle qvida,
Om hän äil en blänad fick!
Skafn at icke leken lida,
Sen man raed i leken gick
*-

t)är en vacker Fjäril flyger
Ken hän lig i gräfet fatt.

j

Sakta jag mig ditåt fmyger,
Kniper honom i min hau.
Men j fe dar hans vackra Hona!
Hon väl förja liir Un Man?
An om jag dem fkulle fkona,
Faft jag bägge fänga lian?

Lyfsnen! Hören Larkan drilla
Sinä toner up 1 fkyn,
Lyften bgat, fen den Lilla
Shärt förloras för vår fyn.
Ömfom ftarka, ÖFr.fom ömma
Äro hetines ljufva flag.
Om vi hennes tång berömma,
Mer hon fjunger hoppas jag.
,

4

Lilla Lärka! nedftig åter,
ofs ifrån din höjd !
’’HimnieHkt fkön din ftätnma läter,
”Och din röft är bara fröjd.
’Lät Vart larm dig ej förftöraj
”Sjnng din Vifa än en gång !
”Gärna,
gärna vi dig höra!
3
’Sk«H, m in Lilla! är din fång!
’

VAi

4;

r

, ,/lnQ

il 30

i■p

li

48

Sakta, Goffar! Lät ofs [lylynä!
Stojen icke ! hejden Eri
För Ert ikrål hon ui adc tyiina
Harmi
Nu fjunger fypp cj pjerl
Yra Pojkar! Hvems var telet f
Jåas nu uldrig tiga kap,
Sen fom Pelle koin i ipckt.
Lika Ikralande fom hau,
-

-

♦

•

-

-

Sättom pfs på denna Uuda,
Som få Iköna blomllcr bar
Här i kapp vi Ikolc Linda
Kraufar- åt var goda Far,
Ach! hvad ikall vai Pappa fäga
Då hän fårvär gålva fe^
Bröder! o m hän den viil ,äga,
Hän et famntag ofs Ikall gc.
-

Men* Kararater! qvällen naikaa*
Solen lylier ren få imu*
Stjernan tindrar luften iValkas*
Tagorn- af -hvarann god nau!
Nu en fmorgås vai Ikall fmaka
Och vår hviia robg LH) '
Men i iporgpn här tilbaka
-Gpffar!
mangrant.
famias
vi!
-:
t
,

}

;
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De upriktiga BmnefL
JVilheUn och Jtdolpt) en dag

Cedan
värit myc*
ket flitige och belkedbge, lingo de at fin
Mor
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Mor lät’ at om eftermiddagen pä tu man hand
roa lig jt, Trädgåcden,.
t
d
i.
De lekte där en ftund få; artigt, fom gods
Bärn alttd ptäjga göra, ätVen dä de ' aro enlamms och började iedan at llåriågfa hvarf kring
'Etätigärden, fom hade .flerdiiainda iköna irukt-»
bärande Trud, och derihland et ungt Äppelträd, fom för förila gangen bar en utvald frukt,
hvilken Modren dock, ej än lätit afplocka, ehutu den redan var ixiogen. Ilon ville liälft
fpara detta nöjet åt iin Man,, .fom fjelf
haft befvär med detta-Trädets plafttering v Och
ans-y men nu på emctid var bärtreft i några ID
•),.'?
na.aingelägenheter. .
:>■:
..öin lina Gollär, fom .altid voro vana at lyda ~g joijde hon tig aldeles förfäkftid, at da
hvnrkad fkplle. rör.a- eller fmaka af denna utvalda- frukt, iedan hon en if&ng fagt dem til
,

•

.

-

deröm.

Vid det nu Gofiarna gingo detta Triidet
förbi, blef Wilhelm varfe tvänne ntedlällna Äppcl ,‘ äf-hvilka hän .llcaxt, utan at ihogkomma
iin Mors varningv gaf det ena åt Adolph, och’
behöll det. andra for iig fjelf.
i
Torit fedan de voro upätne, erinrade Aåolph lig fin Mors befallning, at de ej borde
vidröra detta Trädets frukt,’ ”Ach Wilhelmf‘
fade hau, *’nu hafve vi ju värit olydige, och
”ätit af Pappas Äpplen! Hvad Ikall väl Mam”ma liiga derom? Och hvad hafve vi nu at fö'kebära til vår urfäkt?”
Wilhelm, Åh, lappri! hon vet ju ej
deraf?
D
Adolpb,
,

‘
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Adolph. Men vi made fSga henne det; du
ju at hon då fnaraft • förlåter ofs, när vi
upriktigt bekänne våra fel.
Wilhelm. Men då vi nu gjort henne få
mycket emot, få kan det ju hand a, at hon ger
ofs ris för vår olydnad, ooh det är juft cj heller få roligt 'i
Adolph. Men likväl icke få oförtjent!
Wilhelm. Det, kan få vara; men Mamma
är ock då aftid få mifsnöjd och illa til mods,
och det kan jag ej heller tycka ora.
Adolph. Icke heller jag j men fkulle hon
ej förja än mer deröfver, om hon finge veta,
at vi begått et fel, och likväl dält det för henne ? Jag kan omöjeligen med glad upfyn nalkas
min Mor, ®m jag inom mig vet, at jag gjort
något ondt, fom ej hon förlåtit mig. Bordevi
icke rodna och blygas, när hon båller af ofs,
och kallat ofs fina befkedliga Barn, då vi Jikväi med fel, dem vi förtegat, gjort ofs ovärdiga denna hennes godhet?
Wilhelm Du bar rätt, föta Adolph! lät
ofs gå och upriktigt för henne bekänna vår olydnad! kanlke vi få hennes förlätelfe?
Förtroligt togo de bekymrade Goffarne
hvavandra i hand, och upfökte lin Mor, då
Adolph vred nedflagen upfyn och bäfvande
xöft fade til henne; ”Bäfta Mamma! vi hafve i-s,gen värit olydige, och förtjent at derföre flraf,,las•, men tyck ej illa vara, och blif ej ond på
”ois! Vi kommo ej ihog då vi felade, at vi

Vet

.

Mamma

emot.

Wilhelm berättadc derpå h«la tilgången

t

Träd-
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Trädgården, aldeles fädan den
hvaraf den
goda Modren få bevcktes til medlidande och
ömhet löi defla upriktiga Kanien, at hou gärqa
tilgaf dem deras lei, endalt med den päminnellen, at framdelcs taga fig bättre til vara för
fådan ovarfatnhet och olydnad niot facnncs bcfallningar.
20.

Arheta fbrfi och leka fen.
,

dag tycker jag det är fä roligt at leka,”
fade en gång lilla Ludvig til fin Far, ”iäc
”Jag mi leka hela dagen t”
Fadren. Hvad! hela dagen?
Ludvig. Ja, niin Kappa! om jagfärlåf dertil ? Jag Ikall en annan dag vara få myeket flitigare,
Fadren, Menar du da at det kan bli roligt
at leka fä myeket i
Ludvig Äh ja! det vore vifsfc roligt, alIcnaft det ej är min Far emot.
Fadren. Du vil fåledes ej i dag hvarken
eller
läfa
Ikrifva? Må Ike! Du Ikall la göra delta förfök j me n jag fruktar du ej blir nöjd dermed.
Ludvig. Tack, föta Pappa! Jag är vifst
nöjd.
Och få Ikyndade hän lig i fyrfprång
at framlöka alla lina leklaker.
Hän fortfor derpä en llund at leka med
myeken munterhet, och var ganlka glad öfver
den Irihet hau fått, at efter godtyeko roa fig
D 2
Men
,
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Men då hans Sylkon exnellertid voro fyffelfatte
i Skolan, började hän fmåningöm ledsna at leka enlam, och koni dertöre til fin Mor, och
bad henne leka med fig, . eller åtminftone kerättä för honom nSgra roliga Sagor.; men hon
hade då fom biilt några lylsior i hushållet at
litratta, få at ej heilcr boa den gångcn kunde
bidraga til Ludvig nöje.
Ledlen fatte. hän lig då för iig fjelf at viintä til hans Syfkon kuille komma heru, och leka med honoiu. De konmio ock efter ~en ftund,
da Ludvig med mycktn otålighet fprang dem
emot, och beiättade dem hur långfamt hän haft
efter dem.
De hälfade alla vänligen på honom, och
började at leka med honom de roligafte lekar
de kunde, för at mantra up honom ■, men Ludvig blef alt vid famma oluftiga ly nti e, gälpade,
och hade ledfamt, och vifste ej fjelf hvad hän
ville.
Hans äldlla Syfler Fredrica en vettig och
cuinter Flicka, fade ändteligen til honom: ”Hvad
”’lattas dig Ludvig i dag? Du är få illa til
”mods, och har aldeles intet roligtj jag gifTar
*'at du ej läft någon läxa i cfa‘g V”
Ludvig, Ja! pappa gaf mig låf at leka hela dagen.
Fredrica Du lär då ej haft luft at läfa x
dag? Och juft deriöre har du äfven haft ledfamt lå at det ej hellet nu roar dig at leka
med ofs. Mi ns du hur roligt du haft de förra
dagarna, då du läft och värit flitig? Och ler
du mi hur muntre vi äro
fcdah vi gjort
belked
,

.

,

,
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*

~

befked för vårs låxor i Skolan, oeh nti derföre
fåft låf at roa ofs.
I deHa minä koin Fadren at li alfa på lina
Earn, och hörde då livad Fredrica taite tii fih
Bror. ”Din Sylter har aldeles rätt,” fade hän
til Ludvig ”och jag fpådde ju dig, at du ej
"fkulle la roligt, då du ej ville göra annat, iin
v lcka hela dageii? Lär dig nu
häraf, at för
”den fyfslolpfa blir tiden altid läng, och at be*’fkedliga Barn halva röligatt, då da arhetd
e d> leka fen."
,

21.

Sjfkcnkårm.
T?n vacker värdag hade Ctilit och Hedda fått
låf at följa fin Far i en Trädgård, fom lag
näit utanför Staden. Medan Fadren klädde fig,
lekte Barnen i hans lörniak, då Caf 1(1 un der
det hän i glädjen hoppade krjng rummet, olörvurandes med fin käpp flog- af en rar »och vacker blonmia, fom hans Far länge,' och med
myeken lörglällighet, vårdat i lit eget mm för
at en gång lå mogna frön de ra f.
”Ach ! h/ad gjorde du nu!” fade den bekymrade Hedda vid det hon tog hfomman up
af gollVet, den hon än hade ili anelen, då Fadren i detfainma kom in. Med milslynt upfyn
lag hän på henne), och fade: ”Hvad! min vaekJ,
ra blomma har du afbrutit? Vifste du ej hur
*'jag var rädd om den?
,

,

D 3
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"Min goda Pappa!” fade Hedda med nä-

got hapen röft, i det hon fattade iin Far \yd
handcn, "tyck ej Ula vara! jag är få rädd at

"Pappa blir ond på ofs.”
Fadren. Ond är jag ej, men väl rädd at
när vi nu komina i den friimmande Trädgården, ia börjar du äfven clär at afbryta de blotnmor du där öfverkommer j jag törs nu ej taga dig med,

Hedda llog nef ögonen, och rodnade, men
fade ej et ord til iit förivar mot den hårda domen. Da kunde Ca/ltc] längre dölja iig. Gråtande koin hän til iin Far, kyfste hans hand,
och fade: "Det var ej Syiler Hedda utan jag,
"toin oiörvarande med min käpp afbröt Pappas
"vackra blomraa, Jag bör fåledes til llralf der"löre bli heininä, da Hedda får gå med.
Fadren, lohi hjerteligen rördes af deiTa beIkedliga Barnens ömhet for hvarandra, togdera
båda i lin famu, kyfste dcm, och iade ”J ären
"bägge minä helkedliga Barn, och båda tvä
"fkolm J få följa mig. Det var väl Ula gjordt
"af Cafk, at få oaktfamt fördärfva den hiomanaan, fom koltat mig få mycken omforgj men
"jag glömmer gärna denoa förluft, da jag fer
"Er älika hvarandra af få godt och upriktigt
"hjerta.”
Catlcoch Hedda blefvo nu ganlka gladå,
och den goda Fadren bchöfde ej ångra at hau
taglt dem med fig i den friimmande Trädgär,

:

den.
22.
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22.

Fredrics goda upfät.
A Idrig rner i minä dagar,

Hända hvad mig bähda Ran,'
Jag på lilla Guftaf klagar j
Öfvertlådig är Vcäl hau,
Slog mig illa härom dagen;
Men då jag til Pappa gick
Och bdkref hur jag var Hagen,
Ris den ilackars Guftaf fick.

,3

Hvad det Ivcd uti mit hjerta,
I)å hän fkrek och llängde lig,
Och jag kände lika fmärta.
Soin öin Hagen tr ällät mig,
pm hau fluiile fela åter,
År hau ja min Bror och Vän!
Gärna jag hans fel förlåter,
Nog blir hän befkedlig äu«

23-

Månmjhjaks vårde beror

af upfoftran.

T)ä

det ges få, inångahauda mer och mindre
hyfladc f olkflag i verldenfade eu gång
den eltertänkfamma Conrad til lin Far, ’öcli
”älyen ia myeken fkiljaktighet färlkilda männi”lkjor emeilan, både til begrep och feders hva-s’dan mä väl denna olikhey i männifkjoflägtefc
f’bärrgra?’’

D4
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>

Fadren, fom altid gärna tilfrcdsftällde fin
fons Vettgirjghet, undcrvifie honom dä, at den
olika upfoltfäri inännifkjoi» i yngre åren erhålla,
hufvudfäkligall äliadkommer denna betydljga Ikilnad Männjikjpr och F.olkflag eir.ellan. Til bevis härpå"anförde hari, huru en liten Golle ea
gång villades bärt ifrän lina Föräldrar i en
ilor fkog, hvarefl fnånga Björnar uppehöllo lig.
Björnarne gjorde ej GofTen nägot ilta',. utan
fkafiäde honpm dageligen niat, och lärde hoHau växte
nom at löjia med fig i ikogen.
derundcr ilörre,. oeh blef få Uiden fom en Björn,
gick på fyra fötter, födde fig af rotfrukter och
allehanda viiriä växter, lärde fig aldrig attala,
och fick ej f ‘heller något föruufr.
Ft annat Fiat n åter, fom upföddes bland en
fkock vilda Får, blef dem derigenom mycket
lik få at fian bräkte fom et Får, och at ej
annat än bar “och allehanda andra viidtvfixande örtcr, läcder fig ej helier. At tala', och‘fick
aldrig förflånd. IFvad lycka ar det dä ej för
dig, rait Barn! At du är född och upiollrad
bland Männilkjor, och hvad än lyckligare är,
bland hylfade Jvlännilkjor! Derföre kan du ock
tala, har redan fornult at begripa hvad man fäger dig, och blir väl än, nied Guds hjelpj ef T
ter hand fömulFtgåre.
Bårnen blifva gernenlise'n lådane, fom deras opfofiran är; och Mänjfilkjans hela värde, både hennes kunfkaper
och hennes dygder, bero hufvudlakligaft afhennes upfofiran. Om irigen lät t dig läfa, fkulle
du vilst af drg fjelf ej kunnat det. Utan undervisning hadc du icke helier vetat hvad ondt
,

ellet
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i

eller goclt är, artigf eller oartigt, Mångc af
de vilda eller ohylläde Fdlkflagen föjQå ej at
det är tynd at Ajata, eller at flå ihjäl fränunande,
och at til och mcd upäta dem. Deras Barn upväxa ock* derfön? i famma lafter och okunnighet. Hur glad böf du då ej vara, uiitt Banil
deröfver, at du är upfollrad bland förnuftigfc
folk, och at du redan ifrän barndomen fått lära det folVi godt och nyttigt ärl
Conrad ftärktes härigenom än mer i fin
goda löreläts, at altid med flit och lydnad begagna lig: at lina goda Föräldrars omvårdnad
at
för hans upfpftran,
genom -dagelig»
framfteg i kunfkaper och dygd iöka vedeagätla defia deras omina och välgörande oirvfoiger.

*4Hermetinen och kenties Dotter.
Fahet.
'

Cu gäng i en foderlada
Viltådes en Hermelin,
Hog-ft törfiktig, nätt och fin,
Som fig lärt at andras Ikada
At för gilret akta lig.
Hon en 6nda Dotter hade,
Hvit fom fnö, och fnabb och vig.
”Du i tid bör latu dig,
(Hon en gång til henno fade)
At i klokhet likna mi g,
D 5
”An
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”Än du icke verldcn känner,
s
Kattens ilfka, gilrets 1vek,
”Faran utaf fallka Vånncr,

’

”Och Kamraters yra ick.
”Du är vacker, ung och yfter,
”Ou i verlden fynas vill;
ger dig namu af Syfter,
”Huudra Hannar bjuda til
s ’At
med fmicker, litt och ränker
”Dig förfqra hån din Morj
”Men om du belkedligt tänker,
”Och din Mor på orden tror,
”Dig för Miffes konfter vakta,
”At hän ej en vacker natt
s,
Kommer fmygande få fakta,
s
’och då du cj vet dig akta,
s
*Dig behändigt griper fatt,”
s,

Ach, min Mamina! ingen faral”
den yra Dottrens Ivar)

(Var

”MiJJe

aldrig elak var,

”Och, hvad mera, jag ju har
”Snabba ben at mig bevara,
Aldrig, aldrig hän mig tar!”
”

Så hon ikryter
Men hvad hånde
Kårt derefcer vår Mankeli 'i
Jo, då hon en månljus qvälljStjälandes, få tyft och fnäll,
Bärt åt nafta lada rände.
För at där i gladt calas
Roa lig med lek och ras, l
f
Mijje hcime fåg och kände,
Glömde
-

»

.
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Glötnde ali fin artighet,
Och förfåtligt henne fpände,
Och til döds pä llället het.

Karn! da än J unga ären,
Lyden gärna goda råd,
Oeh af andras öfverdäd
Sedighet och lydnad lären!

Den lattjkråmda Gojfen.
/'Aförfiåndigt Folk hade någon gång pratat en
hop du minä fagor för lilla Herman, och ibland annat ikråck, Ikrämt honom för .den
fuarta Guhhen.
lin dag, då hän for förfta gången fick fe
en Skorflensfejare komina i hufet, Iprang [lraa
helt förikräckt undan honom i köket at gömina li g j inen i detfamma kom Sotani dit efter,
för at där göra fin tjenft, och at ledan ihan köksfpifen kormua up ide andra fkorflenarna, { un*
gefien lopp då Herman i rumhaet näft intil,och
kröp där långt undtr fängen,) för at vara väl
fäker* me n fick fnart til fin llora förfkräckclfe
fe den fotiga Gubben nedkomma ifrån Ikorfienspipan äfven i detta mm, då Herman hfifvuditupa, och med hjertat i halsgropep-, tog
iin tilflyke i Tradgården, döljde fig där" hakona
et ilort träd, och fåg ia hapen på alla Odor
/omkring fig, om den fvarta Gubben til äfven-

•
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tyrs än.fkylle förfölja honom.? Och fe i detfattema kröp Sotani up genom (korftcncn på byggningstaket, och började där ropa eller fjuuga,
fom Skorftensfejares vana är,
Herman började vid denna fyn at darra

fom

et

atplöit, och

(krek

derjänite få hältigt ef.

Fadren ij 11, hett b eliört och förvånad, konr fpringande åt Tvådgåcden, lör at
etterfräga hvad honom fattades, 1 häpenhetcn
kunde haa da ej fäga et ord, utan viiade endalt med bäfvande åtbörder npåt Otoi llenen pii
ter

hjeip,

at

Byggilingen.
Fadren, ehum mifslynt öfver de dåraktiga inbillningar maa giivit hans Son, kunde
dock ej annat, iin le ät hans törlagenheC, underrättade honom derpa om denna ivatta Man»
nens nyttiga och angelägna värf,, och öfyerty»
gade ändteligen fm Son, at det var lika iå ta»
iängt fom dåraktigt at frukta för den god»
Gnbben,

Herman flatnade öfver fitt oförflånd, och
beflöt at aldrig mer ihan den dagen lylsna til
fåkunnigt och vidlkeppeligt foiks iladder.

2,6,

ofulaftonm.
och Lottas Föräldrar. hads ora Jttlaitonen, efter gammal vana, Ihogkommit
flna Barn med allehanda fmå fkänker, öfver
•hviika defla goda Barnen hade ali oriak at
hjer-

TJ/ilheltfis
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hjerfeligen fägna fig. Likväl fyhtes e] Wilhelm vara få munter, fom bans Syfkon det gärna onfkat. ”Hv;ul fattas clig, tVilhelvth" lade
derföre Lotta tJI honom, ’är du ej ugjd med
’'dina Julkiappär?"
Wilhelm. Äch jo! ganfka nöjd f Jag bar
vifst iått rner äti jag förtjent, och jufl decfpre
är jag få illa tilmods, at jag ej kan yar.a få
tackfam mof minä goda Föruldraf, lom jag borde vara. Vi hafve ju ej annat än vår fydnad
och belkedlighet, hvarmed vi kunne betala de ai
för ail deras godhet emot ofs, och. likväl göre
vi få ofta dcm emot!
Lotta. Acb! fä _är det! Vi fela vifst clageligen på mångahanda fätt! Och faft jag llundoin
lörefätter. mig at bli bittre, fä glömmer jag
dock fnärt igen alla , minä goda beflucj och gör
likaväl iådant fom, jag fedan ångrar, och ej
bordt göra.
Wilhelm, Och mycket fom vi bordt göra,
lainne vi ogjordc!
.
Lotta , Meu ändock halla våra Föräldrar
få mycket af ofs. och ledfna aldrig vid at eröJ&a ofs godt.
Ja, få goda Föräldrar lära ej många andra
Barn halva, fvarade Wilhelm med en rörd och
ftaplandc
tårarna flego honom härvid i ögonen, och hän kunde ej på låfnga flunden fäga et ordj men frnäningom hämtade hän lig,
•ch började efter en ftund at fjuugr
;

Huf
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Hur Ikola vi vår kärlek vita
Emot vår goda Mor och Far,
Och, fom fig bör, ddn godhet prifa,
Som vi få njuta alla darV
blygas må, då ja g betänker
De gåfvor vi i alton tått;
Se della kolleliga Ikänker!
Vi cj lörtjent fä inycket godt.

Ja g

Se denna Bok, få präktigt bunden!
Och deffa vackra Koppaili ie k!
Och där den lilla täcka Hundea!
Och lilla lekoin, där 14 qvick!

Och denna ieta Ladgårdsgnmma,
Så nöjcl hon 11är i koit och kjol!
Hör l judet af min Iköna trumina,
Och denna klingande ViolJ

vi ej något kutina gifva
Åt denna goda Mor och Far,
Vi Ikola bjuda til at blifva
Belkedligare alla dar.
på

Fadren, fom oförmårkt afhÖrt famtalet,
Wilhelm och Lotta emellan, äfven fom Wil•
belms fång, kom nu gladlynt och vänlig in i
rumnjet, där Barnen voro forfaralade, och höl*

lo fom ifrigail på at betrakta fina julgåfvor.
De fmå Barnen Voro dervid utom fig af gläd*
30* meu Wilhelm och Lotta fyutes mer alfi
vae*

—*
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varfararaa och tankfulla, hvaraf Fadren fog fig
önledntng at efterfråga orfaken dertil.
[Vilhelm nied bekymrad nplyn, började
då at för lin Far, äfven ioni nyfs lorut lör lin
Syfter, tilliä, huru mifsnöjd hän ofta var nied
lig Ijelf, och nied iit upförande mot fin a goda
Föräldrar. ’’Oin Pappa viiste’’ facle hän, ”huru
”mycket jag felar Pappa och Mamma emot, iä
Ikulle hän kaniko aldrig gifvit mig få niånga
*’och vackra JulklapparV
Fadren. Dina tel och barnsligheter glömmer jag gärna, då jag vet at du npriktigt och
med alt altVare vil ratta dem.
[Vilhelm. Men, ehum jag ock vill Tiitta
denij få tycker jag ändock at! jag ej blir bättrej liundom felar jag af oförliånd iiundom
af haliighet och öfverilningj liundom giönimer
jag alla minä goda förelatler, och liundom åter har jag hvarken hog eller krafter at upfylla dem. Acb, halla Pappa! huru Ikall jag hara mig åt at bli bättre ?
Fadren. Var, mit Barn! få upimrkfam du
någonlin vara kan at fly det onda, och göra
det godt är; gif akt pä goda exempei, och
glöfn ej derunder at flitigt beGud om nåd och
biliån<j at dageligen tilväxa i dygd och nyttiga kunlkaper, få hjelper väl hän clig at imåningom båttra dina fel, och at dageligen blif*
Va alt belkedligare,
lVilhelm Om jag bara rätt kunde be Gud
derom! Efter Pappa lärt ofs få mänga andra
vackra böner, få är väl Pappa än få god och
iär
,

"

,

.
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lär ofs huru vi böra-bc-Gud om näcj och krafter til det I'om godt är,
Fadren, Jo, min Goffe! om du ej mcddim rgna ord kau göra det, H Jägg.Vpå ummet
följande lilla Bon! Du.
ju aliid luart fatra
«ie fniå Vcffcr jag läief för dig:

pl|r

i

■\

=====

Vi viil borde af alt hjerta
Lyda dig, göde Gud!“
Och del gor ofs mycken fmärta,
Da vi glönnue diria bud,
Öch Vår Far och Mor bcdröfva,
■•När vi gå fråli dygdens ftig-’
Men dit bvftåiitl vi beliöfva,
Hiinla-Far! At likna dig!
O

.o

Vardes ofs din- nud du unna!
Du ju ömhet för ofs bär.
At ofs dagligt bättra kuntia,
Bli få goda föm d u är,
Lät vär vatidel dig behaga!
Mä din vilja af ofs fke !
Och af kärlck ihot ofs I'vä'ga,
Våra brifler öfverfe.

Wilhelm Tack, min bäfla Pappa! för den*
oa vaekra Julklapp; den är väl mer värd, än
alla de and ra jag fatt i alton! Och, hör du
Lotta ! nu ikole vi fnart liira ofs della Verffer
utantil, få at vi väl minnas dem, då vi halla
vara morgon-och afton-böner. Den goda Gudert hjejper ofs väl fedan at bli bcfkedligare än
vi härtils värit!
.

Lotta,
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Lotta. Ja, jag Ikall be Pappa äa några
gåtigor 'liila denna Bon för ois, iå lära Vi vai
oi S tien.

det.

r

Fadren. Gärna, minä Barn-J vil jag göra
Guddäte den bli vällignad på Er, til Er

iörbättring

och

dageliga tilväxt i alt bvad

godt är.
27‘

Det är förmer at vara djgdig, än
at vara Jkön.
T cvifa var en liten vack,er Flicka. Skada var
det bara at ligan, iom dageligen klådde på
henne,. äiven fom det ölriga hjasfolket, och i
fynperhet hennes loma Ämmä, jåmt och lamt
fade henue, at, höh vfö iå vackcr och täck, och
at hon dageligen växte iå til lig, at hon fnart
vore den Ikönalle Flicka i hela Staden.
Lovifa hörde gärna på detta olörhåndigS
Ocli oförijenta beröm, och inbillade lig inart
at hon var förmer än andra Barn, iom ej hade
den lyckan at vara iå vackva iom hon. Så
fnart hon derföre låg at någon at hennes jämnåriga var koppärrjg, eller iläckig och vanhalle!
i anliktet, eller .annorlunda lytt, iå väjde ' hon
gärna at umgås med de m j ja, hon gjor de- til
och med narr at dem, och ikrattade at deras
ij

lyten,
•
Hennes Foräldrar mäikte fnart med tm ('snöje hennes högdragenhet, och gjordp Ijg län•

...

E
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ge ali uptänkelig möda at vanja fin Dotter ifrån en Jå ful vanart. En dag, da hon löljde
fin Far i Trädgården, bad hon om låt at få taga lig et par äpplen af et närä henne fiående
äppleträd, loin hade en ganfka Ikon och angenäm frukt, ehuru det var krokigt och ilJa
växt, och fåledcs til utvärtcs påfeende tycktes vara af föga värdej då dercmot et annat
näit intil ifående träd, med rak och vacker
il air m, lair.t väl putfade grenar, bar äpplen af
den tämfla och vedervärdigalie fmak, ehuru
vackra de ock voro til iärg och utleende, Fadren bjöd henne tvänne af defla äpplen j men
Lovifa bad at fä väljä af det andra triidets
frukt, fom hon vifste vara få utvald och väl*
fmakande.
”Ser du fåledes, irutt Barn,” fade Fadrcn,
lätt man kan bedraga fig pä yttre utfeen”dct? Du vct at det där vackia och rakftanjfni*
”ga trädet bär få Ofmaklig frukt, då elettä, fom
”är få krokigt och oänfenligt, har de bälla äp-s>plen. Så är det ock ofta med Männifkjor. Den
”vackra kan ofta vara rätt obefkedlig, då den
”fom ful och lytt är, kan äga de ällkansvärda*
dygder och egenfkaper. Lär dig häraf at
s,
ej dömma eller värdera någon blott efter ut"värtes utfeendet,
at det vackrafle ej altid
"är det bälla,
och at myeket godt kan döi*’jas under en ful yta.”
5
Säg mig derföre, min Lovifa!” fbrtfor Fa*
vidare,
dren
’hvarföre vil du lä ogärna leka
”med dina Coufiner Henric och Nora?
CoufiLovifa (liat och Itammande), Ja
-

"

-

-

ner-
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nerna \ Henric
och Coufine Nora
(Härvid rodnade hon Ibm en blod, llog ner ögonen, och liidoin blygdes at fäga rent ut hvad
hon tänkte),
Jag iörllår väl din mening,” fade Fadren,
”de aro ej få vackra och välklädda fom Frc"dric och Sophie dem du få gärna unigås liied ?
"Är det icke ia? Henric är puckelryggig, och
”A
'ora, fom blifvit illa fkadd af kopporna, har
>J
derjämte en blek ocli fjuklig hy men råda väl
"della god* Barnen för fädana iyten?’ 1
-

-

-

•

’

,

•

Lovifa.

Ingahinda [ ,
Fadren-, Är det då rätt, at du få öfverfer
och föraktar dem? Vet du icke at Henric har

alhnänt beröm för fin befkecllighet, at lian läfer och fkrifver fnällt, ocii at hän är ganika
artig i alt fitt upförande? Deremot klagar Informatorn ofta öfver Fredrics både Ikalkliycken och tröghet at lära, få. At Henric ofta mäfle hjelpa lionom med hans läxor, och afhåll»
honom från allahanda bofftrek och oartighetef.
kan du väl neka härtil?
Lovifa (Ikäraflat) Nej! nog är det fant, *£
Henric är en fnäll och befkedlig GofTe.
Fadren, Än Nora då? Hvarken kan du el*
ler Sophie ly och iiieka la fnällt fom hon, Mäfte hon icke ofta lälä peh förklara' för Er det
Ni ej iörllår, eller annars ej kommer til rättä
med, berätta för Er Fabler och Sagor, då Hi
har ledfarnt, och teckna St Er allehanda fmä
Ritningar, at roa Er med? Och likafullt tycks
Ni likfom blygas at leka med henne, ochjliafE 2
va
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va henne i Ert fälllkap. Är fådant rätt, min
Lovija?
Lavifa fann nu mecl blygfel at hon gjort
Henric och Nora oriit t. Hon it ocl en Itund
helt tylt och harrafen öfver litt oi orhin d, och
då hon ändteligen ville .begynna at liiga något
til lin urliikt, taita des henne ord dertil, och
tårarna började liiga henne i, ögonen.
Fadren rörd ai hennes ånger och erkiinlla
af fit fel, räckte henne nu med godhst de ivanne äpplenhon beg|rt,dä hon förft kormu iTräcfgården. Med tillreclsll iillcl upfyn emottog hon
deuna gälva, kyfste tackfamt lin goda Fadfers
händer, och tviflade nu ej mer ora hans ömhet
~

och iörlåtelfe.
Fadren tilgaf ock henne gärna hvad hon
af o för 11and mot lina goda Couliner felat 3 tog henne i lin lanan, och Irägade med godhet; ”Du vägrar väl cj hiidanefter, min Lovi"Ja, at leka med Henric och Nora ?
Lovija. Ach nej, bäfta Pappa! Om jag ockfå kunde bli få fnäll och befkedlig loin de aro!
1 detlamma kommo della belkedliga Barnen i Trädgården at h alfa på Lovija, då hon
genaft, för at betyga lin aktning och vänfkap
för dem, begärarle läf af fin Far at få plocka
några iipplen äfven lör Henric och Nora. Dertil erhöll hon fnart lin goda Fars tilltånd, och
frambar dem derpä åt deffa fina förr Ötverfedda
Couliner med den utmärktafte godhet, til tecken
dpraf, at de nu voro hos henne hjerteligen Väl-

komne.
Hou fåg dem ock federmera altid gärna i
lit
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fit fällfkap 3 ja, dc blefvo henne fluteligen, för
deras foitfarande och utinärkta befkedlighet
kärare än alla hennes ölriga Lck-Kamrater. Hoa
lärde fig ock häral, at ej blott efter anliktets
och klädernas utfeendo dömma öin männilkjors
värde, ulan at uian bör halva raer affeende på
livars och ens veit och upförande. Ja, hvad
lom lyckligalt var för henne fjelf; hon lärde
lig at det var. dåraktigt at högmodas öfver en
fkönhet, I'om inan ej Ijelf gifvithg, at inan laitmer genoin vackra cgeufkaper bör loka behaga
andra, och at vett och dygd utgöra en Männifkjas förnämha lägring.
Ej mg at du cv fk6n: var dygdig! det dr tnerj
Med dygden ökad glans du at din fdgring ger.
,

,

‘

V•

Man hhr i tid vanja fig vid fmjgghet och

ordmtlighet.
Jgrants och Ludvic

voro vlil Bröder, men
mycket olika i leder och upförande. Fräuts
fom var äldre, ällkade pä det högfta ordentlighet och fnygghet j då deremot Luivic alsingen
bojelle hade lör della goda egenlkaper.
Så fnart Fr anis hvarje morgon tidigt upllod, klädde hän genalt och i llörlla Ikyndfanihet på hgj ty hans vana var at hvarje afton, vid det hän klädde af fig, f,unia alla lina
h 5
klä-
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kläder tiifammans på et vilst lialle, la at hait
aldrig följande niorgonen behöfde loka dcm.
dageligen vid faimna
Ludvic väcktes
tid, loni hans åldre Bror 3 men gemenligen var
altid Frants fullklädd, innan Ludvic hunnit ur
fTuvgeh* och da häh ändteligen ikullej börja klii*
da pä Hg, mäfte hän kriug hela rumrnet, olla il under langar och ilolar, iammanföka lina
vårdslöft kringkailade kläder, om ej Frants
f undom gjort lig den mödaii, at delslörinnan
nptagd och liOplainla dem,
Så fnart Frants var klädd, var hans förHa ouilorg at katnhia iit hufvud, och tvätta llgj
bvarefter lian, fnygg och ordentelig, löriogade
lig lii lina vanliga göromål, var akid aktiani
on» lina kläder, demohan olla Ijelf danunade och
rcngjorde, och tog lig noga til vara at ej fliicka eller huutia dem, hvarkcn vid bordet, eller
dä hän på lina laflluhder lekte med lina Syflion och Skolkamrater»
Dcremot hrydde Ludvic lig fällan om at
Vara ren, hvarföre ock Föräldrarna oka niålio
vila honotn illan bordet, när hän med imutliga händer och okammadt hår infarm fig vid
måltiden,
Det gjorde noaom lika tnycket
om hans kläder voro hela, eller trafigaj och
gemenligen lattades altid något i det fom hoide til hans dageliga klädnad. Sallan koni lian
stiun bordet, litan at halva I'piljt öfver lig, och
Häckat lina klädcrjoch da lian llnndom lick låf
at leka och roa fig, ffög hän lå Öfverdådigt omkring, äfven på de våtade och fumpigalte Hiilien, at haa olla ftupade i djupaile orenlighetcn 3
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ten* bar altid både pu knän.och armbogar fula
märken af fin oaktiämhet, oeh brydde fig aldrig om at vaja fmuts och fläckar, antingen
hän var bättre ellcr fätrire klädd. Derföre lag
lian ock gemcnligeo altid oordentelig och ofinygg
ut, få at Föräldrarna ofta fingo fkämmas för
lionOm, och kunde fällan taga hononi inedjfig,
hvarken dä de gingo ut at fpatiera, eller om
de foro ut at beföka vänner och anhöriga, u*
tan mäfte Ludvic då gemenligen blifva heininä,
til välföftjent ftrait för fin ofnygghet och oordentligbet,
Dereinot var di*t et nöje för dem, at altid
hafva dc n ordenteliga och aktfamma Frahts i
lie lällikap; ty hän var allefiädes välkoinmen,
och alla Fönildrar fågo h olioni gärna liälfa pä
lina Bani, och leka med dem j ja, då deffe liundom ej voro nog reniige och hyffade, fade deras Föräldrar altid åt dem; *’Sen päden orden”teliga Frants hur hau altid är ien och hygg*’lig och lären Kr at blifva lika iå ordenteli,’’ga loni hän är 1”
Ludvic tyckte väl ej tnyeket derom, at
hän lällan eller aldrig fick föija lina Föräldrar
och Sylkon utom hus* unen löin hän Ijclf var
ikulden dertil, och hän defsutom märkte, at
äfven fiännnaftde väjde honom, och Ikämdc ut
honom för hans olnygghet, få beflöt hän ändteligen at vanja fig 'ilrån en fådan oart, och
at i renlighet ech ordentlighet likna fin äldre
Bror.
i början koflade det myeket på honom. At
komma ifiån lina gamla ovanorj men gtnoinea
E 4
lar-t
,
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fortfarande dagelig upmärkfamhet på % fjelf
på lina Föräldrars trägna lörmaningat och fin
Brois berömliga exempel, bragte lian det ändteligen få vida, at man näppeligen til flut Ikrnle
igenkänt den få fkickliga och hygglig blelna
?

,

Ludvic.

Hans Föräldrar gladdes icke litet åt deffa
hans lörbättrade .feder, berömde honom för hans
•aktfanjhet, och älfkade honom fedan, äfvenfoira
lina öfriga Barn med den .ömmalle kärlek.
,

2().

Vår-Vija,
VTåren kommer fent omfider!
Hvad den Våren dock ,är Ikon*
Rcn hvad varma Solen fprider!
Hvad den marken ren är grön!
Sippan öpnar lina knoppar,
Ängen kläs i blomllerlkrud,
Duivan glad kring llaget hoppar,
I Jyfslar vänligt om lin brud.
’

Mafken vaknar ur lin

dvala,
Lilla Fjäriln lefver än,
Och du fälllkapslika Svala
Nalkas våra hus igen,
Ren lit kucku Göken ikriker,
Grodan börjar med lit fnack,
Och den trefna Myran liker
Så beilällfam kring lin.ltack.
Löjan
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Löjän fpritter där i bäcken,
Gäddan plaikar i fin h vai s,
Och i fkygd af tätä häckeu
Gilrar Filkarn ut fin kafs.
Där på gälet JBonden trampar
Sjungande i plogens Ipär,
Manär idogt iina kampar,
Och fin ärfda jord befär.

-

Milda Vår! hvad du mig gläder!
Ger mig likfom lif pä nytt!
Glad jag dina nöjen qväder;
Vintren har då en gång fiytt!
Ren nog länge fick man litta
Innom hus, lå tung ochftel,
Tordes knapt ur dören titta,
Innan näfan fick fin del,
glade vi förgäta
Heiffa!
Defla billra vinterdar!
Gol Tar! ut at fältet mätä!
Luften är fä blid och klar.
Flickorna i blomlterkranfar,
Parvis, efter landets fed,
Svänga ren i lätta danfarj
Hvem vil då ej vara med?
-

f

,

-

Ren ger Gud ofs fol och varma!
Nu i tröjan, lätt och vig,
Far man än i leken fvarina,
Än i fojea mafa fig'
E 3

Gud
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Gnd Ike läf for defla tiderl
Våren är vår bälta vän!
Up, Kamrater! dagen lider,
Skyndom of s at njuta den !

\

3°*

Den

oaktfamma

Gojfcn

T)hilip var ej elak men få haflig och tankIpiidd, at hän laitan gaf.akt på hvad nian
fade honom. Hans Föräldrar, dfven fom hans
Lärare, förebrådde honom ofta denna oaktfamhet, men förgäfvesj hän lät aidrig rätta lig,
och fick derföre mänga gängor välförtjent ångra
denna lin vårdslöshet.
En vacker fommardag, då Philip med lina
Sylkon än höll pä at läla i den vanliga Skolkamrnarn, koin hans Far in til dem, och tikalta dan med vänlig wpiyn; ’Efter det i dag är
”vackert väder, minä Barn! har jag och Er
’’Mor ätnnat ofs at fära ut på båt til en at våra
’’bckanta; dem af Er, fom gjort väl befked för
’’lina läxor, tage vi gärna med ofs, om ni an”nars har luit at följa med V”
9,
Akför gärna!” ropade de med en röft. Glädly
jen ke redan ur allas ögon, och man täflacle med hvaraunan pä bälta iän. derom, hvem
fom för k fkulle blifva ledig ifrån boken.
Et buller på gatan hude emellertid lockat
Philip f il fenftret, där hans hela npmärkfamhet f« fiitades vfd nägra vanartiga GofTars boU
,

}

,

v

kytken.
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llycken, at hän aldele# gldmde at (änka pii lin
iiixa, och hade «nder alt delta icke heller gifvit akt på lin Faders varning, at dcn* Ibm li»
ge af Informatorn låf at toi ja med, borde lili
efter' en hali timuias förlopp infinna lig vid b.U-

hufet.

De öfrige Barnen hade redan läft up lina
läxor, och voro nn alt färdige at följa iin Far
fier til ftranden, då Philip förft faniade lig, af;
hän ock borde vara raed. Hän börjude du ändteligen at med allvare läfa pn lin läxa, dcn
hän ock fent omlicler lärde lig, Men då hau
jm Ikyndade til ftranden, voro hans Föråidrar
och bylkon redan bårtfarne, och Philip inäite
med tärarna i ögonen väuda mn hein igen, liat
och harmien öfvhr lin förfu nimelle ocla oakt-

iunhet.

Någon tid dcrefter hitnde honoin, juf* för

lanana hans tanklö.shct, et dylikc Jpratt. Laille nämligen hade lian önfkat iig en kälka för dcn
inftundande vintern, at roa lig med. Hans Far
hade öck läfvat, af hän vid nafta Marknad Ikul-

le iå köpa lig en kidan, och äfven gifvit hopcnningar til dcnna lilla handel. Då nu
inarknadsdagen itilöil, varnade Fadren Philip at
i god tid om morgonen Ikynda lig ut med Ber
tjehtcn ät torg t innan alla kälkar Ikulle hin*
;■!
na bårtfäljas.
Philip tanklos och oaktoide lig ingcn b.rålka,efam, Ib m altid
huvu både Fad
betjenten oftaft påminte
honom om at f
Sen f omlidcr blefhan
klädd, och lä
. ut på marknadeji* men
då hade jcda
Jra Goliarna upköpt alla
nom

kai-
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kälkar, fom den marknaden värit til falu, och
Philip måfte iåledes äh en vinter umbära et
nöje, loinhan la högeligen önfkat lig- halli Fadren tillika lörbjudit de andra Goffarna at lana
Philip lina kälkar, fedan hän -Fjelf lå vårdslöft
löriummat at fkaffa lig en fådan.
Men della bevis på Philips oaktfamhet voro ej dc endaj tamma ilurlvighet följde honom
äfven i ärender at' mera angelägenhet» Med
llörlla fvåfighct fattade hän det hän Ikulle lära, och ehuru mänga gångor man än tade honom en tak, gal hän lig dock tallan den mudan at begripa den. En flnga, loin furrade i
fenftret, eller någon katt, loin jammade i grannIkapet, eller det minfta buller på gatan, Ikingrade ta hela hans upmärklåinhet, at hän glömde både bok och Intönnator, och tänkte endaft på lådant lappii, loin hän ej borde tanka
uppå.
Hans Far bjöd väl til at äfven genoin belöningar och upmuntringar bringa honom til
mer eftertanka; ty lå oka hän kunde gora halli
någorlunda belked för hvad hän läti, eller minua s hvad hans Far och Inlonnator lagt honom,
få gaf hän honom både beröm och imå fkänker för denna lin upmärkfamhet. Men äfven
denna godhet var otilräckelig at återföra den
tankfpridda Philip til mer aktfamhet.
En dag hade fnformatorn i Fadrens.närvaro beråttat för Philip och hans Sylkon några niärkeliga händelk-r ur den fiamicdne ftore Svenlke Konungens Gujlnf Aåotphs filfloria.
Fadren, loni med nöje aihörtdepua iördåsning,
tog
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tog genaft från väggen flera vackra taflor, fom
föreftällde dcfla .tamma händelfer, och lålvads
at däfmecf helona dem at' dna Barn, fom kunde för honom uprepa några af Iniormatprns berättelfer. Alle, utom Philips hade då något at
heratta af hvad de i Skoian hört förelfällas,
och dngo äfven derföte lierit Iköna taflor af
Fadren til Ikänks, hvilken deistif piti med inycken go tiilet berömde deras Uit och upmärk-

famhet.

.

'

Men du dä, niin Golfe'!” fade Fadren,
vändande dg til Philip M Jiaf du ej äfven ria”Nej
got at fäga mj g'?’’
fvarade hau med
blygfel, 'jag mins ej mer hvad det var fom InJ
’ionnatotn talade ora,"
J,

,

”

"Ilfanog!” fvarade den h dröfvade Fadren,

s

’at du få värdslört förnöter dinå lärodunder. Du
”får nu äfven derlöre lida den {kämmen, at ej
”erhålla någon end.i af della taflor, fom jag an,snars ä innat fkänka få väl clig, fom de andra
”Barnen, om du ej med din vanliga oaktfamhet
’gjort dig denna min godhet ovärdig. Det är
”ju ftor fkatn, at dina yngre Sylkon Ikola ia
”mycket öfverträffa dig, och at du ej ännu vil
vänja dig vid aktfamhet och eftertanka !”■
Philip hlygdes väl nu ganfka myeket bäcle
öfver dn vårdslöshet, och det draif han derfdre måfle utftå, och förefatte dg äfven at framdeles blifva upraärkfammarej pen en gamal inritad ovana dod cj få lätt at förhättra, utan hau
förblef en flurfvig och opälitelig mannifkja i ali
fin tid, och fick ofta med fin dora både Ikamin
*

och Ikada umgälla denna fin oaktfamhet.
31. Det

»
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Det ar darakiigt

at vara

mhrkradd.

Guftafs Föräldrar voro mycket rika,
och äfven lå välgorande. De bodde närä til Suiden på en fior Landtegendorn, hvareft de med
mycken godhet förförjde flera af lina gamla
Tjenllehjon, fom i yngre åren med trohet och
belkedlighet gcått fitt Husbondefolk tilhanda.
Ibland deffa var äfven en gammal Deja, vid
namn Martha fen kiila och bcfkedlig G uin ma,
fom Bärnen derföre höllo mycket af, men derjämte ganfka lättrogen och full af allehanda
Ikråck och vidlkeppeliga inbillningar. Ofta tog
hon lig låledes det orådet före, at til tidsfördrii för den lilla Guftaf heratta de orimligake
Spökhiflorier, dem hän träget och med mycket
nöje afhörde, lä at hans minne var allt npfylldt
af liika förvända berätfelfer, Och fom ingen
Vetat varna honom, at man ej bör fätta tro til
fådant fladder, och hän fjelt än var för ung at
begripa oriraligheten af Gummans ufla faunia-'
gor få blef ban til flut helt faft i den inbillfom i
ningen, at Spöken värkeligen funnos
‘fynnerhet nattetid och i mörkret kunde oroa
och fkada Männifkjor. Så fnart det derföre blef
Ikumt, fruktade hän alltid at vara enfäm i et
rum, och at utan Jjus eller ledfagare gå utora
dören, var för honom alldeles omöjligt.
Hans Föräldrar märkte vai ändteligen iios
honom denna dåraktiga räddhoga J men fom de
trodde at den med åren, då hän komme til mer
efter- r
,

,

P"'

efter tanka, fisulle af lig Ijelf forfvinna, få gjorde de cj derå i horjun annan upmärklämhet, än
at de fökte afhålla honom ifrån det förtroliga
omgänget med gamla Martha. Men dä lädant
föga hjelpte, utan Guftaf faftmcr dag ifrån dag
blef allt klennlodigare och räddare af fig, böi>
jade dc ändtcligen> men fövient, at med mera
alfvare rätta honom, och återföra honom ifrån
fina barnsliga inbilJningar men allt förgäfves!
Hans Far iökie til och med at med ftränghet
bättra hän s o löi n and, 'Och inftängde honom ftundom entein i någon mörk kammarc, men da gret
och fkrek hän lå häfiigt ur full hals, at man
fruktade hän dermed (luille tkada lig, och liialle (åledes fnart iläppa honom ut igen.
Ofta fkiimde man ock ut honom för denna
otidiga räddhoga, Stundom åtcr ville man
noin exempel törmä honom at Öfvervinna den.
Maniat nämligen mycket mindre och yngreßarn
i hans älyn gä och uppehålla % i helt mörka
rum.
Någre af dem I’utto där helt Hilla och
iörnöjde, Ikrattande fin s cmellan åt Gnflaf och
andra lika mörkrädda Barnj andre åtef roade fig
tu i mörkret fpringa blindbock, då ändteligen
andre, trötte af lina lekar, infomnade i någon
Vrå af den mörka kammarin Alit detta fåg Guftaf men häde alldrig hvarken hog eller mod
at följa dcras exempel.
Hän var nu i fitt ättonde år, d 3
gammal van til hans Far afled, efterlämnande en nia
års gammal Son Gerhard at hvilken hän ej
lämnade annat arf, än en.god och fornuftlg upfollran. Guftaf s Far tog honom derföre i fitt
■

■,

en

,

hus 3
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hus, fin Son til fälllkap,

fom äfven lärde män*
den
Gerhard hvars
befkedliga
IVder
af
goda
ga
ilörfta nöje det var, at genom dygcl och et
vettigt uptorande föka lörtjana fin välgörares
,

godhet.
, Hän bjöd ibland annit til, at på flerehanda
lätt befria den lättrogna Gttflaf ifrån lina orim-

Spökenj Vålnadef

liga griller ora

och andra

dylika vidfkeppeliga dikter, och berättade honom Hera Hifiorier om fådana fom genom fin
öfverdnfna fruktan för morker och inbillade
Spöken, blilvit på hvarjehanda fatt olycklige.
Jag var omkring 7 år gammal, lade hän
dä jag en vacker hÖllafton tick låf
gång,
en
at gå ut och fpatfera med min Far, och nägra
hans vånner, fom äfven hade lina Söner med
fig. Vi Barn fprungo alltid några fteg förut,
och bunno andteligen fä långt ifrån det ötriga
SälUkapet, at vi ej raer kunde höra denl tala.
Dä började olörmodligt en af Gofiarne, vid namu
Clas hvars Far äfven var i SälUkapet, at ropa af alla krafter. Vi frågade hapne hvad ho*
Ser Ni da intit cldr! der 1”
nom fattades?
fyarade hän, ”den Styggan’’’ vifaude med händpn framåt vägen, där vi fkulle fräfngå. Vi lågo alla ditåt, men blefvo ej något varfe. "Ach!
y
”Ddr kommer hän;' fkrek hän åter til, Hän
kommer jtt på efs !” och började i detfamma at
fpringa af alla krafter, likfom hade nägon jagat eftcr honom. Vi ropade på honomoch
bådo honom ftadna, ellei; vända om; men hän
hörde ofs ej. Platfcb let det i detfamma,och
vi hörde et gräfeligt nödrop af den anna Clas y
,

,

?>

h var*
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hvarföre vi genaft af alla krafter lupo til Hans
hjelpj men då vi hunno fram, hade Föräldrarne redan förekommit ols, och updragitjden beftörta Golfen ur en djup daami, hvaruti hän I
bråfkan llörtat lig. De frågade ofs då, hvarföre vi ickc följts åt i et I'älllkap, då vi berättade hur Clas hals öfver hufvud fkiljt lig ifråti
ofs, och at vi ej förmått hejda eller qvarhåll*
honom,
Man frågade nu derlöre Clas fedan hän
kömmit lig litet före, hvarföre hän la hailigt
iprang ihan ofs? Då hän beräUade lig hafva
iett fram ät vägen et gräleligr, Spöke, loin liknade en ftor fvart Gubbe, mrd öppet gap, ocfi
långa, långa horn, och Gud vet för öfrigt huili ful och förlkräckelig hän fett honom• derlöre hade hän velat Ikynda lig tilbaka til fin
Far, och då i bråfkan och häpenheten fållit i
den djupa gölen. Så när hade vi i full hals
fkrattat at den lättlkrämda Clas, om vi ej tilliltä ömkat ofs öfver ha n s olycka; ty hari vac
nu alldeles våt och genomblött ifrån humidet
til Tötterna, famt öfver alk föjl af dy och orenlighet, och hade deistitoin i fallet flött (it
knä ,jå iila, at hän, ej utan ytterfta fvårighet, och blott mcd andras hjelp, kunderöralig
,

fläcken.
Vi började då nogare at efterfe hvad det
kunnat vara, fom lå Ikrämt den enfaldiga Clas a
då vi ändteligen blefvo varfe en vid vägen liående hög ftubbe, med tvärjne oprättftåchde förtorkade grenar, dem den förlkräckta Clas i lin
inbillaing trott vara den förmenta Gubbcns lånur

f

ga
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I flere månader hade Clas efter dethen, til ftraff för iin dåraktig»
räddhoga, Deremot koin jag både du, och äfven federmera ofta ihog hvad min lal, Fadev
fagt inig, nämligen; s '*Oin de lefvande ej göra
”ofs något ondt, få hatVe vi af de döda Vifst
BJ intet at fruktaj ty då männilkjan dör och be”gralves, fa förmultnar hennc-s kropp til jord
”igen, och konnner alldrig ur grafven, förr än
’’Gud Vid verldens ända åtcr (kali gifya honom
”et nytt lif, Hnru Ikulle väl dii de aflidne. kiinaa ip.öka b!and de lefvande? Uefsutom äre vi
”)U alltid, lå väl i mörkret, fom o m ljufa da”gen, under den gode och allfeende Gndens
”befkyddj hvcm ikulle vi väl tålcdfes halva at
”frukta före?"
ga horn.

ta fallet et lamt

Men oaktadt-alla deiTa Gerhards klokalärdomar, förblef dock den nförkfädda Guftaf dadan hän värit, och följande händelfe befannar
det; Gerhard hade nämligen en gång mcd mycken möda förmått honom at en vackcr alton i
xnånlkenet fpatfera med fig i Trädgården •, men
til ali olycka hade Trädgårdsmällaren dagen
lorut få pullat nägra flora granar i ena ändan
af Trädgården, at delTe nu Ster i fkymningen

lörckommo Guftaf fåfom flere förfamlade SpGken. Hän började derföre darra i hela kroppen, lättade häitigt i Gerhards händer, och ville nödvändigt förmå honom, at genaft lämna
Trädgården, Gerhard bjöd väl til at öfvertyga
honom om fin villfarelfe, men uträttade derjned intet, Cufiaf fprang bäfvand* fin väg, och
Ville

83
Ville federmera på lång tid alldrig någon afton
gå ur lin kammare,
Förmodeligen hade hän för ali fin tid blifvit en fådan mes, om ej följande tilfällighet
itadgat hos honom den förefatfen, at med ali Uit
vanja fig ifrån en få Ikamlig fördom och ovana:
En afton nämligen, då allt Husfolket råkade vara bårta hemifrån, blef Guflafs Far häftigt och i!la fjuk. Blodet fteg honom up i anfiktet, ögonen tillycktcs, en kali IVett öfvergick hela hans kropp, och hän höll på at maktlös digna ned från lin ilol, då Guftafs förfkräckti Mor fkyndade fig at emottagaj honom i fina
armar. Hon ropade högt om hjelp. Cuftaf och
Gerhard dc enda fom då voro tilftädes i hiilet, koramo genaft ipringande i rummet. ’’Gud
,s
hjelpe ofs!” fade den bekymrade Modren, ”Ec
”Far är ganfka illa fjuk, och ingen Läkare haf*ve vi til hands! Hvad Ikole vi nu taga ofa
,

Genaft erbjöd fig Gerhard at fpringa til
—■ ”Men du vet ej hvat
”han bor? Spring du min Guftaf med! du känSpringen, minä Barn! ia
’’ncr hans qvarter
”mycket J orken! Jag fruktar Pappa annars äc
"förlorad!”
Den forgsna Guftaf tog j iin beftortning
haftigt til hatten, fattade Gerbards hand, och
tänkte nu ikynda fig åt Staden. Men knapt vac
hän komsnen utom dörren, förr än hän började jämmerligen ropa: ”Aj!aj!detär ju få lå?ieligen mörkt! och där ikola vi äfven förbi
”Kyrkogården, Jag kan ej, jag törs ej komF 2
"ma
Starien efter Doftorn.
-

-
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cch i detfaramn var hän tilbaka
”ma med
i (in Mors kammare. Gerhard Iprang efter honoin, gret och bad honom pä -det ömmafte at
följa (ig. Modren äfvenfå; ’Så vii du da,” fade hbn, ”fe elin Far dö lör dina ögon, utan at
’’bjuda til en gäng at hjelpa honom? Vore det
”ej en ftor både lorg och IKamm för dig i ali
Men fålängt! Guftaf darrade
”din lifstid?”
ioni et afplöf, och var ej i il and at ölvervinna
”

-

•

iin räddhoga.
”Nå, få vil jag då gå enfain åttad,5 fade
den befkedliga Gerhard-, Det-är qck bäft at
Guftaf blir heininä, lin Mor til lälllkap. jag
”vet vål ej hvar den Doäorn bor, men til ho”nom, fom gick i min lal, Fars hus, hittar jag.
”Kalla hit den af dem, fom du förft kan
”träffa,” fvarade Guftaf Mor, ”och var få
M ihäU du någonliia kan,’ 5
Gerhard flög åftad fom en blixt, och inora
en ftund var ban i chaifen tilbaka med Dodorn,
fom lann fjukdomen vara ganlka farlig, öpnade genaft ådern på den fjuka, och använde dels*
utom med ytterlla forgfällighet äfven andra efter hans tilftånd palfande låkemedel. Förft mot
morgonen hörjade den fjuke komma lig före ;
men fmåningom blef det alli buttre med honom, få at Doftorn redan par dar derefter gaf
godt hopp oip hans vederfående, hvartil hän
lörläkrade den få fnart tilkomna hjelpcn halva
värit förnämfta orfaken.
Alla berömde nu den befkedliga och hur*
tjga Gerhard fom få fnällt hämtade Doftorn
Iran Staden, Den tllfrifknande Gubben omfani’

’

”

$

,

na dc
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nade Gerhard och fade: ”Dig, min Gofle! har
”jag då, näit Gud, at tacka iör det jag änjlet
”ver? Gud vfilfigne dig! Guftafs Mor var lika
få glad, kyfste Gerhard med en moderlig ömhet, och fade: "Utom dig hade läkert min go-s,da Gubbe värit förlorad både för mig och
”niin Guftaf! Albid fkall jag ihogkomma dig
”iör din belkcdlighet!” Ja, allt Legololket i
hiilet tackade Gerhard med tårar i ögonen, for
det hän värit lå mon om deras godi Husbonde, hvilken de af allt hjerta ällkade.
Gerhard gladde lig väl myeket åt detta allmänna beröm hän lick, men än mer åt den
nyttiga tjenft hän kunnat göra lin tollerfar, loin
ock rikeligen belönte honom for hans tilgifvenhet, älfkade honom fom fitt barn, och lät
honom lära allt hvad hän någonlin behöldeoch
,

’

önfkade.
Den klenmodiga

Gufiafhld deremot afden-

na olyekshändelfe lå rörd, at hän ifrån den tiden började at aflägga ali fåfäng fruktan; ty
hau fåg nu nogfamt hvad både blygd och Ikada man kan hafva at en få däraktig räddhoga,

och burn man derigenora ofta hindras ifrån dc
vackrafle gärningai.

32
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Barnen och Injefficrne.
ja g en klar och vaeker fonimrdag fpafferade ut åt Jandet, fåg jag en hop lina Barn
f 3
roa
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am fig i gröngräfet med flerebanda lekar och
fmä ofkyldiga uptåg. Ibland alla andra fäite
lilla Lifette min lynnerliga upmärkfamhet, icke
lör det hon var vackrare an de andra, ty många vackra barn äro rätt oartiga, utan för det
hon viläde fig mer ömjint och godhjertad än
hennes Lekiyfkon. Sedän hon fprungit fig trött
cch varm, fatte hon fig pä en tufVa i Ikogslunden, blefi detlamma där varfe en liten vacLer Fjärii eller Sommarfogel, pä hvilken en rofgirig Sparf lå begärligt lurade från fpitfen af
en närä fiående hög iten, och började il med
fakta och menlös röft at ijunga:

Lilla Fjärii! fe dig ora!
Hör du Sparfvens qvitter ?
Kom til mig, min Lilla, kom!
Se hvar bofven fittei'l
Hör da ej mot denna flen
Honom nähben flipa ?
Lär hän Inrar på dig ren,
dig iå knipa.

Nyfsfödd da ej än förftår
Hvart du flygten
Jag uppå mit ijunde år
Verlden bättre, känner.
Ingen Fjärii är få nätt*
Nej, min Lilla, ingen!
Där du fväfvar vig och lait
Med lörgyllda vingen.

Vackra
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Vackra Fjäril! koni til mig!
Ja g dig ömt vil akta,
liå lörliktigt gömuia dig,
Gömma dig la fakta!

V

Ja, var aktiani-! jag dig ber!
Kom til mig, min tippa!
Då det ej äV lära mer,
Skali du från mig Hippa.
:•

Fjäriln horde med nöje pä den menlöfa Fliekaifs lång, flackfade en ftund vänligen kring
henne, och (atte fig ändteligen på hemies hand,
likfom hade hän velat tacka henne för den gcda varning lian af henne undlått. Med myo
Ken fornöjelfe becraktade Lifette det lilla vacKta kräket, och de många Ikiftande iärgor, loin
prydde dels vingar, och fägnade lig icke litet
dcröfver, at den fnäla och lilliga Sparfven ej
fått upfluka en la Ikon Sommarlbgcl, Efter en
ilund var åter ali lara lörbi, och dä lät hon,
efter fitt löfte, Fjäriln olkadd flyga hvart hän
ville.
Men 13, mycket nöje jag hade af den ömlinta Lifcttes vackra förhållande, lå hjerteligen
oroade mig Wblttms obarmjiertighet emot et
annat lika la olkyldigt kräk, en liten vacker
och glänfande Skalmalk, loin, utan at göra nå*
gon illa, eller veta af någon lara,' i ali llillhet
Jökte lig födan å bladet af en hailelbulke. Den
lättiinnige IVohnar kunde dock cj lämna honom
i fred, utan lättade i honom med niycken hårdhet, knöt en fin liikesända ora hans lilla hen,
F i
och
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och, då hrm ville frälfa fig ur fin plågares hän*
der, ryckte honom få häftigt tflbaka, at foten
faftnade vid lilkesändan, hvaraf den anna rnafken jämmerligen qvaldes, ljk.Com. beklagande
fig ölver IVolmars obarmhertighct. 1 detfamma kom den goda Lifette tilllädes, ömkade fig
öfver den fprättlande ma(ken, och lade tillika
ganfka alfvarfatnt åt JVolmar: ”Än om du, min
“kära JDolmar! vore i malkens lialle, hvad Ikul-3,1e du väl tyeka derom, at tnan ryckte benet
*’afdig? Tänk hvad finärta det arina olkyidi”ga kräket nu måtle lida för dit öfverdåds
*’lkalL! Gud har fkapat inalken med känlla, lå

“väl fom ofs, och Vili ej at någon Ikall plå“gas och vara olyekdig.”
Wolmar rördes ganfka myeket af denna
Lifettes Öinma erinran, ängrade at hän få lila
handterat den flackars malken, och låfvade at
alldrig iner ihan den dagen vara lå lättfinnig
och känllolös.,

33-

Det upriktiga Barnet.

pn

gång hände lilla Wilhelm den olyekan, at
under lina Föräldrars utevaro fönderllä et
myeket vaekert dricksglas, Penningar hade hau
ej at köpa et annat, och ovilst var det, ora
maken en gång kunnat fås för penningar. Bedröfvad lag hän på de kring gålfvet ftrödda.
gUslkärfvorna, och viiste nu t j lumi hau IkulAt
le hjelpa faken.

89

«»

At förtiga min olycka, tänkte hän, går
icke an, ty clå kunde någon annan få fkulden derlore j nej, utan iå fnart Föräldrarna komma hem,
Ora jag ock blir afkall jag bekänna nait fel.
gad derlöre, iå bar jag förtjent mit ftraffj men
iå kan jag ock iå iörlåtelfe, då jag förläkrar,
at jag ej med upfåt, eller af öfverdåd, vallat
denna ikada.
In på aftonen kommo Föräldrarne hem.
Stra«t var Wilhelm färdig at med förfagd uplyn, och odmjuka åtbörder, fäga til lin Mor;
”*öta Mamma! bli tj ond på mig, då jag be”känner et lörfeende, fom jag i dag oförva"randos begått J
~N
ej, min Wilhelm !’* fade Modren, "ora
"du ej tiplåteligen gjort det fom ondt är, iå
”Vet du at jag gärua förlåter dig, Men hvad
"Ula hai. du då gjort i dagfc"
Wilhelm. Jag var törllig,' och tog då til
det Vackra Ui päde glalet med lörgylida Kanteina, iör at hämta mig Vatten, 1 detlamma llu»
päde jag öfver trölkeln, och glalet gick fönder.
Modren. Det var vifst en ledfam händelle
med det Iköna glalet, fom du vet at Kappa tyckte lå mycket om! Du hade ju helhe Jgunnat
väljä et annat j men faken kan nu ej mer hjelpas tag dig bättre tilvara en annan gång!
Wilhelm låfvade med glädje at. framdel.cs
kyfste väl tie gångor fin
vara aktlammare
Mors händer, och tänkte i detlamma tör lig (jeil:
"Vjfst var det ju nu bättre, at jag frivijligt
"och upriktigt bekände mit fel j annars hade jag
alldrig
F 5
-

}

,
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"alldrig kunnat vara få tlöjd til finnes, fonijag
”nu är”
Den goda Modren erinrade honom derpå
hur vackert det är för Barn, at
ytterligare
an
vara upriktiga och tilftå fanningen, äfven da
de feiat, hvarigenom de fnarall kuuna få bäde
rättelle, och äfven förlåtelfe för fina fel, och
flöt fin förmaning med följande berättelfe, hvarat Wilhelm tydeligen kunde lära huru fulc det
deremot är at dölja en begången förfcclfe, hur
rnan derigenora förhärdar lig i ondfkan, gör lig
fjelf olyckelig, och äfven oftafi fkadar olkyldtga niedmännifkjor.
Adolphs Föräldrar, ”fade hon,” voro en
gång hårtrelte liemihän. Endalt en gamma! tro
gen Betjent, vid namn Johan, hade de 1 aumat
lieminä tll Adolphs värd, och äfven förtrott
honom alla nyckiarna tii hufct. Undcr det hän
en dag höll p'å at fläda fin Husbondes kammare, erinrade hah lig i detfamma nägon angelägenhet, foin i Trädgården bordt utiättas fprang
la Ikyndfamt dit, och glömde i bråikan nyckeln i kammardörren. Adotpb koni firaxt efte-r
at tala vid Johan i cägot ärende, och fann
kammarn öppen, xuen Betjenten vara bårtgången.
Nu hade hans Far, foin var en ftor alikaaf
te
blomfter, åtfkilliga fköna blomkrukor liået bräde hogt up i fit kammarienfter.
på
etide
Adolpb fick lull at befe dera något närmare,
klältrade lig up] i fenllret, och ville halla lig
falt vid det brädet, fom krukorna fiodt>' uppä.
Men fom hän tog för ftarkt deruti, fä lolsnacfc
brädet
,

t
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brädet frän fpikarna, och alla de vackrä blomkrukorna folio llupande Adolpb öfver hufvudet
ner i gålfvet, och gingo i tulende ftycken.
Där ftod nu Adolpb fprvånad, och vifste
ej hvad rad lian Ikulle påfinna. Flere gängor
Iprang hän än ut, och ropade pä Johan, än
in at betrakta de kringllrödda blomllren, och
de fönderllagna krukorna, Men Johan hördcs
ej til, och Adolpb var lämnad enfam tii lin
ängllan och lörlkräckelfe,
Andteligen föll honom den tröftcn in, at
efter hän var allena i ruinmet, då olyckan
hände, la torde hans Far ej få veta at hän vallat denfaunna, och fåledes icke heller kunna
tiltala honom för hans oaktfamhet. btraxt be*
Ilot den lilla bolven at lörtiga lin illgärning,
fmög lig lå ofönnärkt urrrummet, lälle dören
jgen etter lig, och låddes ej mer veta af hela

händelfen.

Ilnappalf hade hän åter hunnit tilbaka i
Skolkammaren, förrän Johan kom tilllädes, och
Föräldrarnas vagn i detlämma kom rullande på
gården, då hans Far genaft fkyndade i lin kainjnare,
”Ach! hvad lär hän nu väl fäga,"
tänkte den lörlkiäckta Adolpb för lig Ijelf,
”då hän får le lina iköna blomllerkrukor få for-

"llörda

och fönderllagna? Ora hän viiste at jag

"gjort detta mäfterftycke, Ikulle det fäkerligeu
"ej bekomraa mig mycket väl. Men til alliycs’ka lag ju hvarken Johan, eller min Far, burn
"brädet nedföll. Jag Ikall vai ock akta mig at
"tilliä det, ora man än fkulle fråga mig der”

0111.”
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Så obefkcdlig förefats följcle im den illptriga Adolpb under det hän (nart derpå hörde
fin Far med mycken häftighet banna den olkyldiga Jobiin tör fina förllörda blomkrukor. Hän
förläkiade väl fin förbittrade Husbondc, niycket
ödmjukt om fin olkuld och föregaf at antingen
et liarkt väderil, eller hågori råtta, eller nägot håftigt bnller å gatan, kunnat orullörta da
i fenllret upllällde krukorna; (ty på nägot botkunde hans
ttycke at den lilla Adolpb
mdstankar omöjeligen talla.) Meri alla della
gifsningar förekonuno hans Hugbonde endalt
fom toma undanflykter, och la orimmeliga, at
lian i heltan ftraxt afikedade Johan ur lin ijånlt,
efter ban alldrig plägade täla nägoa lögnare i
,

,

,

iit hus.

Med ondt famvete oeh bäfvande upfyn inkoin ändteligen Adolpb at halla på lina hemkonina Föräldrar och fick du med mycken häpenhethöra, at'den trogna Johan var bärtkörd ur hufst för et tel, töni lian icke begått,
och at hän med mycken forg, och tårar i ögonen,
nyligen var bårtgängen. Redan var Adolpb pä
vägen at yppa hela tilgåhgen; ty det tved honom i hjertat, at hän Ikulle vara orfaken til den
belkedliga Johans olyeka, hvilken i hela hafet värit la länge och alhmnt ällkad. Men lian
frtiktade för fin upretade Fars vrede, och derfore törblef hän hellre en hårdnackad Lögnare, än at hän genom fanningens bekämiande
fkulle blottfiällt lig för et välförtjent firalfi
Man gick derpå til aftonmåltidcn j men den
ängfliga Adolpb hade alldeles ingea matluft. Hän
,

.

-
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lade fig derftire genaft til fängs; men hans illgärning, och den ärliga Johans förvifande ur

den tjenil, hän lå länge och redeligen innehaft, fväfvade befländigt för hans tankar, oeh
oroade honom få niycket, at hän hela natten
cj hck någon ionin. ’’Hvart ikall väl nu den
”llackars Johan taga vägen,” tänkte i\an, ”då
”han få i haliva året blifvit, fkild från lin tjenil?
”Och hvem vil nu taga til fig en i få olaga tid
”afviil Berjent? Fattig är hän defsutora, och
”har ingen ting at lefva af; och, hvad mäif grä’Wr mi g, hän iir ofkyldig til den ikada, hvar”före man ilraffat honom. jag borde ju bekän”na mig ioni bråttslig, clå den beikedliga Jobhan kanfke kunde ta återkomma i lin tjenil?
”Nu lider hän oikyldigt för min lkull,har kanlke

”ingen inat, och intet boningsilälle, och ingen
”fom bryr iig otn honom! Ach, den anna och

”olyckeliga Johan?'
Med della löreilällningar plågadcs hans o-

roliga ia mv ete hela natten öfverj men löljande morgonen var hari dock lika ihärdig i lit
förra fula heilut, at ej omtala fitt fel, Och lå
förflöto hela 8 dagarne, utan at hän orkade
hvarken äta eller tåfva. De bittralle förebiå*
clfer oroade honom jämnt och
hans förra glada humeur var alldeles bårta* fjelfva hans
upfyn blef förvirrad och undcriig, och ingen
begrep hvad fom fåttades den nedllagna

dolpb.

Ändteligen beflöt hans bekymrade Far at
rådfråga en Läkare, fom bodde midt öfver gatan, och annars dageligen pl%ade gå i hulet.
men
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på 8 clar värit utreft åt landet. Straxt
efter henikomflcn bjöd hän honora til middag,
för at få rådgöra rned h oho m o m Adolpbs för-'
nientä fjnklighet,
Under det man fpifade, faknade Doäom den gamla Johan, foin annars
alltid plägade paffa up vid bordct, och frågade
hvarett hän nu var,? Fadren berättade da, hur
hän vaiit nodlakad at Ikilja lig vid honom för
det gemena ftrecket hän fpelt honom med blömkrnkorna, och än mer, för det lian ej velat tilliä fanningen, och upriktigt bekänna hur derHien mi

:

med tilgått.
Doäorn. Var ni då öfvertygad derom, at
hän, och ingen annan, viillät denna olycka?
Fadren. Ja, hvem annan än hän, ktliide
vai hatva gjort mjg detta puts? Hän hade nyrkein til min kammare* ingen hund eller katt
Hn nes i gårdeng brädet var väl faftfpikadt vid
fenderkarmen, och fenflerhakarne voro iifvon
väl förvarade. Säg fjelf, ora jag då borde cller kunde mifstänka nägon annan än honom i
DoSiorn. Ja, faken fynes väl hog mifstänkelig för den ftackars Johan j me n jag tror
ändock at hän är ofkyldig, och at någon, fo m
Ni ej en gång ka n gifla på, lörilört Fr plantering ?
Fadren. Jag förfiår Er ej, Herr Doflor!
Har Ni då någon uplysning at gifva mig‘#
Dottorn. Lät ofs litet tåla tidetv, ia tror
jag denna gåtan fnart Ilta 11 uplöfa dg.
Under detta famtal hade Adoljib utftått en
gräfciig ångett, och Doäorns upmärkfamma ögiiitkatt hade jätnt värit fältade på honom. Hän
härda*
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mi ej längre ut dermed, utan Ikyllde
derpå at hän mådde illa och bad öin låf at fä
gå ifran bördet. Föräldrarna anfägo delta fom
et nyt bevis på hans ijuklighet, och bådo honotti gå at lägga fig, tils Doftorn på eltermiddagett Kunne komina at fe efter honom*
När måltiden ändteligen var förbi och
Dofltorn med Adolpbs föräldrar återkommit I
Fadrens karamare, berättade hän för defla lina
vänner, huru hän den lörenämnde dagen, näit
förr an de hemkommit ifrån fin landtrefa, hade frän litt hn s lett den lilla Adolph klänga fig
np i fin Fars fenfter, h varvi d hau burit fig få
oförliktigt åt, at det omtalta brädet med blomkrukorna tallit öfver honom. Men fom Do~
Horn tamma afton reft ur Staden, hade hau ej
förr iin nu värit i liljalle at yppa denna ledfamma
olyckshänddfe,
Föräldrarne blefvo vid denna uptäckt mycket bekymrade, lå vai ötver deras hårdlinta
Son, toin lå länge och envilt kunnat dölja
fin förfeelte, fom öfver den olkyldigt bårtvilia
Betjenten, och kuride ej få i hali fania lig hur
faken nu borde hjclpas. De begrepo emellertid nu lätteligen orfakcn til Adolpbs ängflan
och nedflagenhet, och DoHorn åtog fig at pa
tjenligt fätt bfSnga honom til erkänlla och ånger öfver litt fei.
Undertiden hade Adolpb i fin kammare utIbärdac en grulvelig ångelt, ”Säkert,’* fadehan
för fig fjelf, ’Vet DoHorn af hela tiigången,
"efter hän under hela måltiden fåg på mig mcdi
’’fä fkarpa ögon? Och nu lär ha» väl rcn fagt
”åt

härdade

,

,
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-&t min Pappa, at jag, och ingen annan, fön”derflagit hans blomkrukor? och fnart lär jag
*Väl ta mitt iörtjenta llratt? Ach, hvad jag är
Hvad råd?
Hnr viil jag
”olyckelig!
är
g?
ju den olycknu
urlkulda
mi
jag
väl
(in
vai
Hän
i
vånda
leilitio gängick
”ligalte!’'
tuckade,
kammargåll,
llt
gret och
gor öfver
hvart
ögnablick
lina
och
Iruktade
der,
vred
hän
tör On Fars ankoniit. Redan hörde hau någon
nai kis i förilugan, låfet knarrade, dörren öpnades, ocit DoSlorn fteg in i rummet med en
«livariani imen tnedlidande upfyn.
”Hvad fattas dig, min kara Adolph'. fads
lian, ’’du är lå blek ! du darrar! du har grätit!
”Hur ftår nu til med dig?
Adolph hapen och förvirrad, kunde ej
fvara et oi d härti-I. Doflorn bad honom da
komina til Ug tog honom vid händen, och til
taite honom lalunda; Adolph ! jag har alltid
anlett dig för en belkedlig GolTe och äiven
MerfSre hallit mycket af dig; men nu har du
’ju blifvit en clak och förhärdad bof ?
Adolph. Ach, Herr Dodor! Jag bar vifst
begått en ganfka elak gärning, och jag är värd
det lv aralle flraff! Mcn kanfke ärjag redan nog
ttraftad af den fafeliga våndan jag della dagar
värit nti ? Hvarken dag eller natt har jag haft
någon ro, och jag är än utom mig ai ångeft
och fqrebråelfer.
DoQorn. Och likväl har du fä länge dålt
fel
för dina Föräldrat V Och kunnat le den
dit
redeliga Jobini olkyldigt förvifas ur lin tjenit?
Och
-

-

-
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Och vefa at hän nu lider förakt och armod
cch kanfke hunger för din Audi?
Adolpb. Ja vifferligcn har jag gjort illa!
altför illa ! Nog ämnade jag llraxt bekänna min
förleeife j nien jag var få rädd at bli llraftäd
derförej och då jag fedan efterfinnade, at jag
var en fani i rummet, när olyckan hände, fä
trodde jag mig fäkralt kumia undgå ali olägenhet, om jag Itällde mig okunnig om hela
laken.
Do&orn, Hvad du denna gången tänkt
mycket orätt! Vet du cj, at du har en god
Far, fom gärna förlåter de lei, dem du ångiar
och för honom öppenhjertigt bekänner ? Hän
hade (äkert tilgifvit dig äfven denna förfeelfe,
om du bett honom derom, och Jåfvat at fraindelcs vara aktfammare. Defsutom bör man alldrig inbilla (ig, at en elak gärning länge ka»
bli dåld, Vittnen dertil finnas ofta, då man minlt
förmodar deitij fåledes lag jag från mit lentler
ganflca väl huru du bar dig åt i din Pappaa
kammare, och kanlke Hera från gatan fågo detfamma ? Men om ocklå ingen mannilkja Je t
det, vifste du dock ej at Gud, den allleenda
Guden, var hos dig, hän fom nödvändigt afIkyr och llraffar alli hvad ondt är? och at dit
eget lamvete defsutom alldrig kunde lämna dig
utaa förebråelter ?
Adolph. Nej 3 allt detta tänkte jag ej uppä. Hundrade gängor har jag väl fedan ämnat tilitä min vatiart, men
Ach minä goda Föräldrar! hvad lära de väl nu tänka om
mig? Jag lörtjcnar ej mer deras kärlek! Ach,
G
Öin
-
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jag bara denna gångcn kunde få förlåtelTel
alklrig, alldiig
Hän kunde ej laga mer j tårarna ftröramade honom ur ögonen, ooh Iriyftning på fnyftning gjorde det lör honom omöjligt at vidara
fäga et ord.
Doßovn. Väl, min Adolph\ din ånger fÖrfonar dma brått, och jag kan förlakra clig, at
din Far och Möi’ än äro täidige at tilgifva dig
tlem. Följ mig! Jag vil til det bäfta bemedla
hela faken,
Adolpb. Ach, jag blyges at mer vifa mig
iå
goda Föiäldrar!
för
Med bdfvande lleg följde mi Adolpb med
Doßovn i lin Pars kammare, Vid åfynen at lina bedröfvade Föräldrar brafi hän åter ut i en
hättig grät, flog ned ögonen, och vifste ej hur
hau IkuDe iramliamma fin bekännelfe ocli bön
cm tilgift. Men Fadren förekom honom deti;
”Nä, min Adolphl" tade hän med en rörande
lon, ’’alldrig bade jag trott dig om få myc*
’ken och ihärdig elakhet! Du lär väl fjelf re”dan förfiå hur Ula du handlat både emot mig,
*’och den redeliga Johan? At lörft gora Ula,
s
’och fedan få illparigt och få länge dölja litc
”brått, utan at en gång röras af en ofkyldig
’’och befkedelig männilkjas olyeka,
detta rö”jer ju, min Adolpb\ et få ondt hjerta, at jag
”och din Mor målte både förja och blygas öt”ver en få vanartig Son!”
Adolpb■ Ach min Far! af innerfta hjerta
Sr jag beuröfvad ötver mit obelkedliga upförande. Miu Far bar vifst orfak at både hata och
ftraf*
om

-

-

-
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ftraffa mig; men om dock min Far denna gän*
gen
iörlåta mig, alldrig Avulle jagmerförgä mig la tila!
Fadren. Ja, min Gofie! nog Vet du at jag
allticl är täidig at förlåta, då jag fer at du
ångrar dina förfeelfer och läfvar at ta a m dele s
bättra dig. Du hade låledes ej bordc frnkta, at
genalt tör mig uppenbara och afbedja din förlla ovarfamhet, da du knlliljelpte blomkrukorna, Derigcnom hade du ock undgått at öka
dia bråttslighet med andra än fvårare tel. Men
hur vill dti väl tiliiedsllälla dcn tiackars Johan, Ibtn liidit lä mycket olkyldigt för dm
,

fkull?
Far,

Adolpb. Jag vill på det ödmjukafie bc min

at haa fåi komina til ois igen och la vill
jag ätVen be houom om forlåtel e i minä Föräldrars och allt husfolkets närvaro, eltef hän
genom mit forvållande blilvit få olkyldigt utIkämd, oth delsutom gärna ge houom alla de
penningar jag lamlat i min fparböiTa, til en liten erfättning för det hän nu en hei vecka kantke lidit nöd, eller åtminftone nödgats tära på
egua med fvett och möda lamlade medel.
föräldrarne fågo nu på Adolph med nöj»
darp blickar, och hän, deraf öivertygad oni deras godhet och förlåtelle, Iprahg med glädje
fin Fader i famnen, kylste många gångor lina
hulda Föraldrars händer, cch gal dc m de upriktigalle lohen, at alidiig hädanefter, genom
lina tels fördöljande, gitva dem oriak til for g
och mijsnöje,
G 2
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För

at

göra denna Adolphs förfoning

}

äf-

ven lom hans glädje, lullkomlig, Ikickade Fadreii än fanuna eitenniddag at nplöka den la
oförfkyklt mifshatdlade Johan och at återbju*
da honom i lin tjenll, hvilket anbud hän äfvetl
med glädje emottog, da hän iick höra rätta
fanunanhanget af den ledfatnuia händelfen, och
jntänn % än fanuna alton at iörrätta lina van,

liga göromål,

Adolph höll ock ärligen hvad hän låf-

at tillredslfällä den redeliga Johan
lom låledes Inart glömde den ofönätt nau lidit, och federrnera alltid fortfor at ällka budd
Adolpb och lilt Henlkap med ganunal kärlck
och lilgifvenhet.

vat

"för

,

Adolph bättrade li g ock ifr än den dagen
få märkeligen, at hVarken hans Föraldrar, eller den upmärklainma Dodlorn, någonfin mer behöfde förebrå honom hans fÖrbehällfamhet, ellei någOt lörtigande af lina fel. JDå hän än
någon gång leladc, var det en tröft och tilfredsftållelfe för honom, at gcnall lå tilliä hvad
ällä hän gjort, och at derpå afbedja fin förfeel(e, da hän ock alltid kunde göra fig förfäkrad
om lina Föräldrars tilgift.

Da
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34*
Det låtta Rytteriet.
Carl

TJp Ryttare! BröderJ!
Ren

Fömtnlen Er liär!
(e där!
Fritt ilen at I'ältet i höglta galopp,
Jag trotfar Er alla jag hinner Er opp.
•

häftarna vänta: diir flå de,

Fredric.
Een ralkafie kampen den väljer jag mig;
Hur gnäggar hän, Golfar! hur bröltar hän fig{
'

Och lait jag an rider i Itarkalte traf,
jag lalvar Er, Bröder! hän flår mig ej af.

Gujlaf

»

Hör den, hvad hän Ikryter, Jo, nu är hän kari;
Men mins du, niin Gubbe! hur rädd du väl var,
Få Jötis härom dagen dig fatte på lek
At r;da på Snoppen hur fasligt du Ikrek l i
,

Fredric.
Få Snoppen det tror jag, den yltralte häll ‘
bom li n s uti llallet; det vet jag väl hali:
Fet var för en tid len, då Kulken få när
1
bjcll (iumpit i backen, få ralk hän ock är. *ft
,

Carl,

Cch det var få failgt y kan tanka! din mesj
Snoppen nog ridit, ej bättre hait gcsj
G 3
Haa
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Hän danfar väl flundora, och gör fina fprång,
Meu hejdas få lätt båd* til UuU och til gång
0

Robert,
lätt at den pojken blir utfkämd och bädd,
Bom bäfvar för faran, är qvinlig och rädd.
H Vein ville väl vara bland Buflarna fämlt?
Up hurtigtj Kauirater! Kung den loin är ftäinft!

Ja

Carl.
Ja op, minä GolTar! i flygande ha(l 3
Och päden på tygeln 3 och iitten väl faftj

Alkfamman,
Ja, nti är det färdigt; vi Ikynde åtlad
Förliktigt, men hurtigt, och alla i rad.

35Man bör uuäfhj elakt fälljkzp.
Bättre är at enfara vara
Än at onda fälllkap ha;
De ofs kuuna lätt bedta,
Leda ols i lallens fnara.
och Edla voro två väl upfodrade Sy-

nägon deras begäranj ty det de anhöllo om,
var gemenligen alltid fä artigt och godt, och
deras lätt at begära, få belkedligt, at man med
aöje gjorde dcui lii viljes, Och då det iiågon
g an g

f
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gSng hän de, at de ej vunno (in önfkan, blefvo
de deröfver alldrig onde etlcr milslynte, utan
tänkte för fig Ij.lfva; Vara goda Föräldrar,
iom £å mycket ällka ois, förfta väl bättre un
vi at lådant ej är ofs nyttigt} annars fluille de
väl läkert och gärna uunat ois hvad vi bctt
dein om.
En dag voro Föväldrarne utbjudne til en
vän på laodet. De hade gärna tagit fina Barn
med fig} men då nu ej var niin för dun i vagnen, lå mäfte de denna gången btifva hejnma
i en gamma! Mofters lällikap, lojn mycket höli
af deffa belkedliga Barnen,
Förr än Föräldrarne afrelle, frågade Edla
fin Mo? : ”Få vi ej i dag be Coulinerna Berndt
'’och Ulla til ofs?”
"Bertil får Ni ej läf,’’ fvarade Modren,
’utan roen Er nu fjellva bäll Nikanj i morgon
*är jag åter helt vifst hemma hos Er.’’
"Mins du ej, Edla E lade Carl, ”at Pappa
"redan laivat ois, at emellertid la leka iTräd"gårdenV”

Edla. Ja du bar rätt} vi Ikola nu göra
vår lilla Trädgåid tärdig, och när kappa och
Mamma i morgon komina hem
Carl. Ja, då Ikola vi bjuda dem at fej på
vår plantering; och hvad Pappa då ikall roa
fig åt värt arbetel
Fadren, Ji, jag vill vifst med nöje fe derpä, om jag tilbka får höra, at Ni Ikickat Er
bdkcdligea under vår bårtavarO,
G 4
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Föräldrarne refte nu bårt, och Carl oeh
Edla voro undertidcn få nöjfamt fyfielfatte, at
de ej en gång kommo ihog Berndt och Ulla.
När nu Föräldrarne foljande dagen koin*no hein, fprungo Barnen ined glädje at möta.
tieni, bi.rättade at de mått väl, och bädo On
Far och Mor at fe på fin lilla Trädgård, tora
nu var allt färtlig. De gjorde ock Barnen harmi til viljes, och berönrde deras flit och or»
dentlighet i fin lilla anläggning*
J
’Menfade Modren derpå til
'ru föll der dig i går in, at vilja bjuda Berndt
och Ulla til Er?
Ed!a. Jo, efter vi fkulle bli fä enfamma
hemma, och vi ej mer halva Couliu Axel at
,

xoa ois tned.

Modren. Ja, Axel var en belkediig och ällk»
värd Golle, loin jag gärna lag i Ert fällfkap j
tuen känner du Ulla oeh hennes Bror?
Ed la. Jo, vi fågo ju dem för en Vecka fe»
dan, da vi nred Manuna voro på belök hos deias Föräklrar.
Modren. Ja, nog vet jag at Ni fett demJ
inen jag menar ora Ni känner dem til deras
Feder, och ora de avo få belkedliga fom Axel
var?

Edln. Derom tviflar jag ej. Ulla var ja
lå ganlka artig, och bad mig ofta kourina lii
lig, eller ock begära af Mamma låf, at vi finge Ikicka efter henne til ofs.
Carl, Och Berndt var lika få munter och
egeft
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pgcn mot Riig, och berättade mig ibland annat,
hur många lekar hän kunde.
Edla. Ja, det var fkadaat vi få liten ftund
fingo vara i deras fälllkap,

Modren. Skulle Ni då önlka, at de nagon
gång fiuge komma til Er? (Barnen tego härvid, ty de voro ej fäkra derom, huruvida deras Mor ville tilliltä dem detta nöjet, ellcr ej?)
*Om det roar Er, vill jag i xnorgon eftermiddag, emedan jag då är helt enfam hennna, fkie*’ka efter dem, Er til fälllkap?
Carl och Edla. Skönt! fkönt! Hvad 'det
fkall bli fbligt i morgon! Tack, bälla Mamma!
för detta goda iöftet!
Modren. Ja, lät le ora Ni nu fär få roligt,
fora Ni väntar Er?
Carl Och Edla Vifst, vifst! dermed är
ingen la ra 3 vi Ikola nog roa ofs!
Följande morgonen lät Modren bjnda Berndt
och Ulla til lig pä eftermiddagenj och budet
återkom fnart med det fvaret, at de helt läkert
Ikulle komma. Redan var klockan 3 Hagen
och än fyntes ej de med få myeken otålighet
väntade Gäfterna. Än fprang Carl, än Edla
til fenftret; Komma de ej ren ?
Synas de ej
”ren där bårta på gatan?
Ach, hvad de drö*ja!
Hvad det redan blir fent!
Kanfke
Andteligen hette det:
”komraa de ej heller?”
.

,

*

-

-

”Nu komma de!”
Carl och Edla fprungo dem med glädje til
niötcs, ciiiottogo deni med myeken fägnad och
G 5
artig-
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artighet, och förde dem genaft i Trädgården,
där deras goJa Mor hade j ikuggan af en fval
bch tiit hae,k låtit auratta för dem et litet Lord.
med några talrickar bär och litet bakelfe, at
dcrtned fägna fina främmande. Eeliä ledde Ulla,
och Carl höll Berndt vid handen. Men knapt
hade de hunnit lät ta iig, och talas vid några
ord förr iin det hette: ”Lät ofs lorit fpatfera
”omknng i denna vaekra Trädgården, nog hintaa vi ien med trukteringen.’’ Och ia bröt Siili'
,

ikapet genait up.

”rvchfade Ulia, fom gick med Edla
’hvad bar tins my c ket Iköna blornfter !
”Ajropade Edla i detfamma, ’’fpring ej
’’up på iängarna, och traropa ej få dur ner dc
s
’vackra växternal’’ Men det var då radan gjordt a
fom gjordt var.
Ulin. Och hvad de lära luckta viil ?
Edla. Sota Ulla ! lät dem för ali ting vara
orörda! Vår Pappa-tyeker ej deroin, at vi ab
bryta de vaekraite blommorna.
Men Ulla hade då redan tagit at dem hela handen tuli, och ivarade Imit obekymrad;
”Lappri! lappri! det är ju ej få farligti’’
jämna fängerf,
Edla ville nu börja at
fom Ulla nedtrampat •, men Ulla hi nd ra de henne, och fade: ”Sådant hör ju TrädgårdsmäUarn
”tilj hau har ej annat at göra.”
Edla. Men Pappa är ej uöjd med fådant iörfarande.
Ulla. Bevars hvad hon är fedig! Pfardår
,

s
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ma n jii ej röra fig en gång? Kom til ofs, få
Ikall Ni lå ie hvad Iriheter vi tage ofs. Var
Pappa tycker väl ej heller få mycket ora at le
lina blomllerfängar trampade och plundradej
men livad bry vi ofs derora '{ Nog iär haa få
Veta hvem loin gjort det?
E älä, Dä kan hän ju raifstänka någon oIkyldig?
Ulla, Så mycket bättre för ofs! Ofta hafva vi hört, och hjerteligen lett, då hän hännät Ti ädgårdsraäftarn, för det hän ej bättre
aktat blouillerqvarteren.
Ed la. Stackars
Och fådant kan Ni
Ihratta at V Än ora hän någon gång fäger åt Er
bar, at ji,rll Ni förtjent della bannoi ?
Ulla. Sådant hafve vi ej at frnkta före, ty
hän vet nog at vi kanne haiys Inattcrier, och
Jumi hän dageligcn på eget bevåg ger Lårt
fallat, gurkor och andra grönfaker ur Trädgården, utan at derlöre göra någon redo för föräldrarna.
Eäla Och fådant yppar Ni ej för Er Far?
Ulla. Nej, derlöre veta vi nog at akta ofs,
nu
la vi göra i Trädgården hvad vi vilja j
ty
delsutora,
och
lå fnact bar och frukter blifva
mogna, iåter hän ofs äta deraf få mycket vi
bchaga, utan at hau fäger derom något åt vår
.

pappa.

Edla häpnade dä hon hörde den obelked*
liga Ulla lå tala, och fåg bekymrad kring lig,
oui någon til älventyrs hört henncs oartigheter.
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ter. Hon var ock redan jufl i beråd at föreftälla henne hennes obefkedlighet, då Berndt i
detfamma, flojande och i fullt galopp, koin
fpringande til dem.
Edla frågade genaft: ”Hvar är Carl? Hvar
”har hau blifvit?
Berndt Med den ftackarn är ej myeket bevändt. Där bårta i et hörn hade hän Ikapat tit
en få kallad Trädgård, och planteiat där allehanda fmå träd och växter. Jag kunde ej annat än fkratta åt deffa ufelheter, och ryckte i
detfamma up en hop af hans plantor, hvarvid
ätven nägra trädftammar blefvo rubbade, Häröfver blef hän nu få mifslynt och illa til mods,
fom hade juft någon ftor olyeka händt honom.
Edla än rodnade, än bleknade vid denna
Berndt s berättelfe. '*Men hvar är då Carlf
frågade hon än en gång.
Berndt Jo, där iänmade hän at återplantera hvad jag upryckt. Det är ej värdt at fråga etter den grälen. Icke et kersbär en gång
ville hän tillåta mig at gripa til. Dermed hade
ju ingen fara eller fynnerlig fkada värit'?'
"Ja, fade härvid hans Syfter UIJa t ”med
lina Mamfellen kommer man lika få li*’tet til rätta, Ätven della blommor ville hon
3
Vj nnna mig." (1 detfamma flängde hon ucm
’ifrån iig med förakteliga åtbörder, och få fula
ord, at man ej bör uprepa dem.) ”Är det ej
*länt, Berndt 1” fortfoi hon, "anuorhiuda pläga
‘Vi göra?’*
.

.
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Berndt var färdig

at {vara

la i detlämtna fade. ”Jag

henne, då Ed-

rår ej derföre, at vi
”måfte neka Er de friheter Ni här Velat taga
”Er, Vär goda Far är alltid få mifslynt, "da
”hans blomfter parterre eller fruktträn plundras,
”och vi vilje alldrig göra honom emot, Lät
nu gå in i löflalen, få Ikola vi clär laitta

”på några lekar at roa ofs ined.’*
Berndt. Må göra, efter det ej vil lyckas
med vara nöjen i Trädgärden, Men hvilken
le k Ikole vi då börja med?
Edla. Säg ijelf hvilken Ni tyeker mäft om.
Bror Carl bar lägt mig, at Ni känner få många artiga lekar.

Berndt Ja, deri bar hän rått; Ni bar väl
.

någon gunga til hands?
J
’Hvad det fkall bli luftigtropade ftraxt
den yra Ulla-, ”men då fkall Carl vara med;
”jag vill fpringa efter honom,”
och i detfamma for hon af i fyrfpfång at upföka honom.
Edla berättade emellcrtid för Berndt at
de ej hade någon gunga,
Berndt. Dermed är ingen fara; vi kunna
ju fnart göra ots en fådan ? Se där Mr en
bänk, och där utanföre porten ligga några
plankor. Mera behöfs ju ej,
Edla. Men vi hafve ej någon til hands at
,

hjelpa ofs med denna anlialt.
Berndt. Äh! Trädgårdsmäflarn är väl ej
för god dertil? Jag fkall ftraxt befalla honom
Homma hit,
Edla. Nej, hän har annat at göra; honom
få vi ingalunda belvära dermed.

Berndt
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Berndt. Nå,

få kunna vi jn fjelfva gor»

?

Men fer du ej hur della plankor,
där
i millien, äro både Irmltliga och.
fom ligga
Ikulle
dermed hara Ikämraa vara klä*
tungaj vi
der ■, iät ols hellre hitta på något annat lätt
at roa ols.
"Berndt .Sådana durahetefi’* (fåutbrall nu den
fortretade och oartiga Goffen,) bar tycks i dag
men ach £a där äro juen
bli riitt led(arat!
hop toma blorakrukor; dem Ikola vi ftälla där
tip pä bänken, och ledan (kali det bli rätt noj«
täint at kalla dem fulla med fmå llen, loin lig*
ger här på fandgångarna. Hvad det ikail kiiri*
ga i de toraa krukorna; ting! kling! klang !
Edla. Tro ej, kara Berndt ! at Trädgårds*
inällarn lär ge ols lät dertil! Krukorna kundä
ja inart I'präckas, eller lönderilåsj och dets-

Edla.

-

-
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I detfamma hörde raati pä atdånd Carl
klaga: ”Aj! aj! mk hufvud! niit hufvudl’’
Edla> (ora kände hans roll, Ikyndade lig
ftraxt at te efter hvad honom fattades, då hon
fann honora grätögd vid lin lilla Trädgård,hätlande ora iltt hufyud raed bäda händerna. Brcdvid honom llod Ulla, I'otn fkrattade iä Iljeneligen, och raed luit hals, at hon knapt hölls
på fötterna.
i>å tilfrågan fick Edla veta, at då den öfVerdådiga Flickan ren på långt hali lett Carl
llå framlutad ölver (in Trädgård, tör at ået
nedfätta de blonunllånd Berndt tör honora uptyckt. hade hon iäkta och otörmärkt liuygt lig
huk*

-
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bakom honom, och derpå få häftigt (kuffat til
honom, at hau fallit framßupa mot Trädgårdsmuren, oeh dervid llött fig et blodlår och en
fior bulnad i hufvudet.
Den oartiga Ulla berättade ora detta fitt
uptåg nied mycken lornöjelfe, utan at det ininlla bry lig hvarken om Carls tårar, eller det
får hon tilfogat honom. Eeliä var deremot
myeket röid öfver fin Brors olyeka, tog honom
Vid handen, och frågadc mcdlidande om det
gjorde myeket Ondt?
Gif dig tilfjeds,*’ fvarade den tåliga Carl,
**det biir väl fmäningom igen biiitre,
Ulla. Så tror äfven jag, och raan bör vanja lig at täla Ikärnt. Nog bar jag ofta lått lå*
dana, om ej värre flötar, men ändock alidrig
få där jämrat mi g.
Emellertid hade Barnen äter famlats 1 löffalen. Medömklam fåg Edla på iin flackars
Bror, och Var nu alldeles icke mer vid godt
lynne. Men Berndt och Ulla lato ej det miniia bekomma li g, och kunde omöjdigen halla
lig Hilla ej en gång under det de förtärde den
Välfägnad, fom för de m var amåttadj utan le*
dan de i llörfta hait, och med mycken fnålhet,
tönit de framfatta talrickarna, ville de åter ut
at fvänna kring Trädgården.
Carl och Edla redan halfledsna vid Rt o*
roliga lälllkap, fårellogo ändteligen andra flillare tidsiörclrif, fålom at berätta för hvarandra
artiga fagor, eller Ijuaga någon vaeker vila y
eller at betrakta de mångahanda Iköna teckningar af djur lilkar och loglar, fom deras Far
Ikiinkt.
!,

>

,
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Ikänkt dem at rita eftea, o. f. v. Mcn fåd-ina
nöjen voro ej deti oltyriga Berndt ooh Ulla t
finak.cn, hvarföre de ej heller förr voro nöjde,
än de iingo Carl och Edla med fig at leka blindbock i lullhufet.
En liten ftund gick härmed belkedeligen
til j nien Berndt kunde ej länge halla figittyrj
ty da Edla nu gick med förbundna ögon,
fträckte Berndt foten för Vnnc, få at hon föll
deröfver, flötte lig illa, och ref tilli ka hela
flycket af lit fina nya förkläde. Berndt och
Ulla fkrattade hjerteligen åt detta . bofllycke
men Edla blef deraf än mer nedllagen, i fynty hon var en
nerhet för fit förklädcs (kuli
inycket ordentelig Flicka, och höll alltid haa
kluder i bälla fkick,
Carl ville nu ej mer fortfara med demia
leken, och Edla bad äfven at maa roåfte uphöra dermed, då deras Mor i detfamma -koin i
Trädgården. Edla och Carl voro deröfver
ganika gladej men Berndt och Ulla-, fom fruktade at ej nu vidare la öfva lltt vanliga fjelfsvåld, lato förllå, at de numera ville iörfoga
fig hemät.
”Nå, minä Barn!” fade Modren, när hon
kom närmare, ’’bar Ni'nu fägnat väl Erä främJ
’mande, och haft roligt af deras fälllkap?
”Ganlka roligt, min goda Fafter,” fvarada
Ulla, med tilgjord glättighet, ”men nu få vi ej
”längre dröja qvar, emedan Mamma varnade
''ofs, at vid denna tiden åter vara hemma,”
Modren. Om få är, få gör Ni väl at Ni
•

,
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lyder Er Mor, och då vil jag cj en gång be
hr at längre göra vårt fällfkap,
Bermit och Ulla togo ftraxt dcrpå affkrd,
och Carl och Edla följde dem et ilycke på gatan, hvarunder Berndt och Ulla än en gång
bjödo dem at med det förfla komina til lig, och
läfvade dem at dsjUi fkulle få inycket roligt.
fa&trvCtf/Åg/ vid det hän med lin
Syfter gick tilbaka åt Trädgarden, ”jag begär
s
’väl alldrig mer låf at gå til della få ijelfsvål”diga Coöhner.’ 'Mamma lär nog känt dem, ei>
”ter hon ej gärna ville lilluta ols halva läll”lkap med dem.
Edla. Ja, jag är jull ledfen på mig fjelf
för det jag få enträget bad Mamma derom Om
hon dock luulle få veta af alla deras oaajghoter! Alldrig hade jag kunnat fro dem om lidani, Om du hört allt hvad Ulla lado mig?
Ca/l&Ä n om du viiste hur ovettig Berndt
var, och hvad fula namn hän gaf mig, då jag
ville hindra honom at uprycka minä blommqr?
Ach min lilla vaekra Trädgård, fom nu llår
alldeles förliörd! Hvad fkall vai Pappa fägi
derom? Och då jag åter ville nedlätta den lkö«
na rofenbulken, fom min Far Ikänkte mig på
min födelfedag, ftötte Ulla mig omkull deröfver, få at den nu är alldeles fönderbruten! Och:
det lilla vaekra äppelträdet!
Edla. Är äfven det föVdärfvadt ?
CatIb Ja, de llörfte greharne aro lösbrutne, och de tre högröda äpplen det nu bar för
förfta gången, dem ref lian åt lig och upåt
dem, få at jag ej fick fmaka en bit deraf,
,

,
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E(Uit. Och du var få froni och lillut honorn alle delta?

Carl. Hvad ville jag väl göra? no g nekfe
jag honom rnen derom brydde ha» fig ej, utan ju mer jag nektc, deis raer iörtret gjorde
hän mig.
Under detta fanital voro de redan äterkomne til fin Mor i löffalen, hvareft hon nu
frågade dein, huru nöjde de värit med lina
främmande ?
Etila. Jag iir juft liat bäde för dc m, fom
ej voro £ä artiga, fom jag trodde, och äfven
lör mig fjeli, lom få myeket längtade efter deras belök.
Moären. Du xer fäledss nu, at jag hade
goda fkal at alballa Er ifrän delta oartiga I3arnens umgänge, dem jag altför väl käpdej rae n
efter Ni dock en gång få gurna ville le dem
hos Er, och jag i dag var i tilfälle at halva
upflkt öfver Er, få bifoll jag denna Er beguran p‘å det Ni fjellve måtte komina i tilhille
at fe deras vanart; ty Ni ma ej tro, at jag i
dag lämnat Er bar på egen hand j jag har -där
bakom halfelhäcken hört och fett allt hvad Ni
hait Er före, och kom nu hit juft för at göra
flut på Erä lekar. Ni bar fåledes ej hait få
roligt,.fom Ni våntade Er?
Carl och Edla tego härvid, och nårmade
fig heh fkamflata til lin goda Mor, forn ytterligare fade til dem; ”Skulle Ni ej haft hingt
*’roligare, om Ni i dag värit enfamme hos Ex
‘'Mamma ? tdler om Ni roat Er med hvarandra
”här i Tiädgårdcn? Ni fex fåledes, at hvad
>S
;
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’jag nekar Er, det är Er icke nyttigt. | kynine: het äro elaka fällfkaper farliga för Barn;
”dem raäfte Ni alltid akta Er före.
Vili Ni
”än at jag framdeles fkall Ikicka efter Berndt
”och UllaT
’’Ncj nej,’’ ropadede bägge Barnen; "längt
”hellre äre vi en [amme hemma hos vår goda
s,
Pappa och Mamma. En få ledfara eftenniddag
s,
önlke vi ofs alldrig raer,”
,

r/Kätten

,

Den gamla och unga Raitein.
FabeL
Kätten

.

lilla Råtta! fatta mod!
Jag är raot dig lå huld och god,
Om du en kyls raig ville gifva!

"JZom,

Gantia Rättan,
Min dotter, lät ej narra dig l

Kätten.
Se della nötter ger jag dig;
De ikola alla dina biiiva,
Blott du en kyfs rnig ville gifva l
Unga Rattan.
Hur vänligt Kätten bjuder mig!
Hör Mamma?
H 2
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Garnla Raitan.
Lät ej narra dig!
Kätten,
Och denna fkeina iockerkaka, ;
Hur läcker Ikall ej den dig fmaka!

Unga Raitaa.
Om fara blir jag aktar mig,
Jag gärV

Camla Råttan.
Nej, lät ej narra dig!

Un ga Råttan.
Hän ju få viinlig upfyn har?
Catilla Råttnn.
Defs fnarare hän dig bedrar!
Nej, akta dig!

Kätten
Koin-, kom, min Lilla!
.

Unga Råttan.

JaS
Camla Råttan.
Gu ej! hän dig färför!

Unga

17

Unga Rattan.
Aj! aj! hvad hän mig gör!
Jag går
Aj! Mamma bjelp! hän gör mig illaj
Hän dräper mig! jag dör! jag dörl
-

-

-

Gatula Rattan.
För fent J Jag dig ej hjelpa kan,
Då du ej goda rad tog au.

37'

Man bör liira fig i tid at datapa Jina bcgär.
TAenna varning hadc lilla facoh ofta fått ai
fin Far j men beklageligen hade hän ej deraE gjort Eig den nytta hanbordt, utan allt hvad
fom förekom honom vackert, ville hän nödvändigt halva, och äta allt hvad fom Imakade houom, och roa fig äfven rned de oartigaiie och
farligalle lekar, loni hän lag aijdra ijelfsvåldi*
ga Golfar halva lör fig, utan at efterfinna hvad
fkada och olägenhct hän derigenom kunde räkä Nti.
En dag fpatEerade hän med fin Far vid en
åhrädd, där en Gubbe höll på at meta lifk.
”Hvad dc fifkarna äro dnmma,” fade hän til fia
Far, ”fom läta få där narra lig!
*’ja, mafeen fmakar dem la väl j" fade Fadren; ”låledes få de för fin fnålhets Ikull lialMen är du
la til godo at jallua på kroken,
väl klokare, min Golfe!” fortfor hän, ”då du
”oita lika få inålt äter allehanda klifs och fötH 3
"ia’
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”faker, hvaraf du får ondt i dln raage, och fa”ledes fkadar dia häitä V Har icke jag oka varkaat dig, at ej låta fmaken aarra di g, och
”likväl är du ej ftort förliktjgarc än filkame?’’
Sedän Jacob en flund beiinnat lig på denna jämnforelfe, flatnade lian öfver lin obetänkfamhet, och bellöt hos lig fjelf, at alldrig mer
ihan den flundea gifva lin Far orfak. til en iådan erinran.
Under det de vidare gingo vägen fram,
fade Fadren til honoin: 55 Vili du, min GotTe!
”höra en iiten Hiltorie, hvaraf du ytterligaru
3>
kan liira, burn angeläget det är at i tid blif,;>Va Herre öfver lina begär ?
Jacob, Altlör gärna, om min Far vill Vara
god och heratta mig den.
Fadren, Jag kände för flera Sr tilbaka eu
Goffe i granfkapet, fom heite Hans. Ifrån barnaåren ren var hän myeket fnål, och en oförilåndig Amina, fom hans Föräldrar hade i hiilet at Jköta honom, vaude honom dageligen än
mer vid den ofeden at förtära ajlehanda klifs,
och det fom l;ickert var. Härigenom blefhans
Imak få fördärfvad, at hän alldrig ville äta någon mat, fom icke var väl fockrad och föt*
och få Inart hän hade för fig några fötfaker,
förtärde hän deraf få fnålt och omåtteligen, at
hän deraf oftail mådde ganfka illa.
Förgalves varnade hans Föräldrar honom,
at i tid bårtlägga dcnna fula ovanan, medan
lian än var i lina Föräldrats hus, och innan
hau gcnom lin fnålhet kunde ådraga fig fvåra_
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re olagenheter; men hän rnente at dertned vore
ingcn fära, och bemodade lig laledes allddg at
tlifva Herre öfvcr Un böjelfe.
I lit tolfte år forlorade hän fina Föräldrar,
hvarefter hän koni til en Förmyndare, i hvars
hus man nyttjade en ganfka tarflig matordning,
och däi den fnäla Hans fåledes kom gairfks.
mycket til karta.

Mcn hvad gjorde hän du? Så länge hän

hade en ftyfver cjvar ai lina handpengar, köple hän lig dageligen nisiin Ukon, och allehanda confed hos Sockerbagarn, tils pungen blef
alldeles toin, Emellertid blef hans begär allt
ilarkare, och det var honom numera naitan omöjligt at tvinga Un fmak.
Hän började derpå at dels faija, dels pantfätta bådc böcker och kläder, och hvad annat
fmätt hän ägde j och då fluteligen ej heller detta knep mer giek an, f'å vidtog hän den gemena utvägen at belijäla lin Förmyndare och
Välgörare, loin väl ofta laknade än- mer äa
niindre af lina penningar, men kunde omojeligen mifstänka Hans )ör en lii Ikändelig vanart.
Det dröjde dock ej länge, Innan detts hans
fnatteri blef bekantj och loin Hans med fkäi
Iruktade at dertöre blifva bäde mikärad och
Uraffad, ryrade hän en natt bärc på et Ikcpp,
ioni då lag färdigt at fegla ät 01iindien.|
,

Men hän undgick dockj ej heller där lit
välförtjenta Itraff; ty fedan Ikeppet Jyckeligen
anländt til en af dc fruktbaralte orter i den
verldsdckn, oeh Hans där kömmit i land,ät hän,

H 4
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oaktadt det öfriga fkeppsfolkets varningar, fa
Inält och myeket af de läckra frukter honotti
däf på alla lidor moite, at hän gemilt föll in i
en Ivar och hetfig ijukdom, fom efter några
dagar ändade hans lib
Således fick hän dyrt plikta för det haa
ej i lin hurmioin vant lig vid at dämpa et upväxande begär, eller at neka iin fmak den jlörnöjelfe, fom ändteligen förde honom i fördätf
och olyeka.
Henna heruttelfe ffadgade än mer hos lii»
H Jacob det goda beflutet, at alldrig låta begären råda öfver fig, på det hän ej af dem mälte
föiledas til laller och de fkändeiigaite utiväl»
ningar.
Idan var redan under dettafamtal med fin
Far återkommen hem, och hade äfven beflecdeligen g joit redo för lina vanliga eftemfid»
dags Jäxor, då Fadren för at pröfva hans
flåndaktighct i Tm goda förefats, vägrade honom, at pä de Jåfflunder hari nu hade qvar af
dagen, roa lig med den lilla nya vagnen hän
nyligen at (in Far til fkänks erhållit.
Hvarlöre” frågade Jacob med bedröfvarj
«pfyn, ”nekar Pappa mig delta nöjet? Pappa
*’har jn ijelf gifvit mig vagnen at leka med i
Fadren. Alldeles rätt, min GoffeJ men jag
vill ock at dn med liknöjdt finne fkall kutina
förfaka della dig fä kara tidsfördrif. Jag har
luit at fe, om du är få myeket Herre "öfver
«lig fjelf ?
,

*

Jacob.
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Jicob
jåu

hadc nämligen förll för par dägar
den lilla nya vackra vagnen, och
dt-n var honom derförc nu la kär, at hau vid
hvarje ledig Huuti fkyndade lig at draga denlaniina kring gåidcn, ja, få at hän knapt ga£
lig ro at litta Hilla uuder måltids timmarna.
Jacob. Mcn hvarföie Ikali jag ej i afton
lå leka med min vagu?
Fadrcn Du bör vanja dig at llundom,oeh
da omltändigheterna lå fordra. Vara et nöje
lorut an, fom du annars lå mycket äilkar och
lätter värde tippa.
Jacob. Men i dctta nöjet är ju ej något
ondt l
Fadren. Deri bar du vai rättj men ockfå
låfliga nöjen böra med matta och förfakelle
ujuta s, at de ej af vana ma blifva et nödvändigt behof för ofs, då de låtteligen kuuna tilIkynda ols hvarjehanda olägenheter, Jntet be*
ho ft, ex. tyck.es vara naturligare och ljufvare
ai tilfredsftälla, än en brännande torit,
iMea
ätven denna i fig fjelf lå olkyldiga njutning ka n
genOm obctänkfamhet blifva ganlka vådebg ba.
de för halla och lii. Du mins väl hur det nyligen gick med unga Lifctte fom af blott oloriiktighet, at med iskalit källvatteu fläcka lin
törll, ledan hon fprungit lig Varm och Ivettig,
ådrog lig för 11 en het lig leber, och ändteligcu
döden. Förgäfves hade man varnat henne för
Jaran af et lädant oförllånd, och bett henne at
bida, åtminftone en llund, til s hon litet hunnit
ivalka fig hon var ej van at liyra lina begär,
.H 3
btyddo

ferlan

-

,
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brydde fig fåtedes ej om andras räd, utan blet
i fin muntraile ålder et ofler för fin öfverilning
och envishet.
Jacob. Ja g fkall lange Mihin as denna bedröfveliga händelfe! Hvad dcn Ha ekars Li f ette
mångä gångor på ijukCängen lar ångrat den vattudryeken?
Fadren, Utan tvifvel! Men dermed atertas
«j en gjord gärning. Den loin ej i tid lä-rt lig
at vara, Herre öfver llg. ijelt, at urobära, da1
ia päfordrasätven de oikyldigafte behof, och
at alltid tanka pä följderna at våra hjutningar ,■ den för ofta och iänge umgälla lin obetänkfamhet.
Den unga och vaekra Lifcttcs olyckliga
öde Ikulle Väckt än mer medlidande, om hon ej!
ijelt i la nfönga a tie end e n viillät lin olyeka. Fadren ville , göra hennes exempelätven fon»
hennes tel, Lärorika och varnande for andra lika ia oförllåndiga och tjelfkloka at hennes järpnåriga, och lluet derlöre öfver benue töljandc

Grallkritt!

envis Flicka var.
ieder,
Som åt lin goda Mor odi Far
Ej giol'dc myeken heder.

Lifette

en

En Flicka

utan

Hon flog, och larmade, och ikrek,
Var ylter utan hoiva,
Och det var hennes hvardagslek

At tulen pojkfircck^ätva,

Hoa

123
ilon alltid fags la röd och varm
Kring fält och backar hoppa,
Och {vetten ned för hals och barnj
1 I’tora pårlor droppa.

En dag, få rörd och het hon är 3
Hon kalla kiillän nalkas,
(3ch kan ej llyia lit begär,
At at' defs vatteu tvalkas.

lorgafves Brcdren, lilla Lars

,

I det ta. utrop brider:
Lif ette ! hvad gor du: Gud hevarsi
,7
oä där du lifvet milier !

”Lifettef

for Guds Iknll drick ej meri

Meu glas på glas hon tomöter,
Och at fin ihoders varning ler,
Och lif och hiillä glönnnep.

Nu qvälien kom: til fängs hon gick.
Ken ondt i biöllet kiindej
Om natten hon en feher lick:
Hå eldhct paunan biände.
Och pulien höjdes, hjertat llog,

I'rån ögat fömnen llyddc.
Ren ångrade hon bitter: nog

At hon lin Bror ej lydde.

Fä
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På Doftorns råd

en

feberfaft

Man henne ville gifva;
Hon Ikriker nej af ali Un
Och vill ej hulpen blitva.

kraft,

Med tårar Modren henne ber:
’’Var fnäll, och lyd, niin Flicka
Hon fvarar nej det jeke Iker,
”Jag kan ej galla dricka.
:

•

,

Modren.
’’Du annars dör, lag icke nej!
hui' elin Mamma gråter!

Li[ett e.
’Jag har ju fagt; det gör jag ej,
**Jag mig ej tvinga iåter.
Hon envis var; det blef
Hvad hiinde? Jo, loin lades.
At efter åtta dagars tid
Hon kali i joiden lades.
Den goda Modren bittert gret
Det henne ömmaft rörde,
At öfvcrdåd och envishec
Lifette i grafven förde*
3<y. Den
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3 S'

Dm

fnale flrafar

fig fjelf

hade vant lilla Måns ifrån de fpädafle
TV/fan
A
åren vid klils ooh läckerheter, fanit tillå-

*

tit honom at alltid få fmaka af allt hvad haa
iåg and ra äta eller dricka. När hän blef äldre, ville ändteligen Föräldrarna taga ihan honom denna lida ovanan.
”Du fkadar din hiilfa,” fade Hans Mor ofta til honom, ”då du äter få myeket lött, och
”du kan en gång komina at må rätt i 11a derföre, Jag har känt en GolTe,’’ fortfor hoit, ”fpm
"hade lått fannna ovana loin du. När hän blef
"äldre, hade hän ej alltid nog penningar at ko’’pa fig fötfaker före, och utan kunde hän ej
''vara. Kan du väl då giflä hvad hän gjorde?
"Jo, hän fial til detta bdrol pengar hvar hau
’atkom, tils hän en gång blef ertappad, llral*’fad för fitt fnatteri, och infatt på tukthafet.”
Sådana förefiällninsar fick Måns ofta höra;7
men de bättrade honom föga. Hän aktade fig
väl ändteligen at vifa lin fnålhet i lina Föräldrars närvaro; men var hän undan deras ögon,
få var hän lika fnål, fom alltid tilförene, ehuru det ftundom bekom honom rätt illa.
En gång hade Hushållerfkan fiällten gräddfnäeka på kökshyllan. Då Måns en itund derefter gick genom köket, blef hän fnäekan varfe j och fom ingen var tilftädes, fniög hän fig
fakta up på en 110 l , och drack ut alltfammans, I detfamma hörde hän fitt namn ropas,
O

_

då
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då hän ganika fnällt fkyndade fig bårf utan at
någon blef hans uptåg varfe.
Det var den årstiden då Klräbären höjade mogna. Hans Mor hade *nn kallat på honom, för at ge honom en hand lull Kirsbär,
£orn hoii syfs för honom afplockat, ulan at veta af den tÖrtäring lian i kökct lk-> n fjg, Efc, ;
■tn, tre, voro bären förtärde, och Måns hade
vä! önlkat ffg dobbelt iå mycket (il. Men efter en ftund fick hän f vara knipivingar i tmderlifvet. Hans Mor -tröSade väl honörif dermed at de fnart fkulle gå ofver s'näe® de bklvoallt varro och värre, få at Måns qvcd jämraerligen, och kaftade lig fom en maiti .i,hangen.
Man började då på at tfråga honom, am -hau
iitit nägot näft förr äh hän fick Kirsbären ? då
hän til iin 110ra Ikanmi made bekäana hela Mflorien ora gräddfnäokan. Ingcra hade nuniera'
någon mcdömkan med honom. Hela aitonen
©ch natten derpå -fick hän ingen fömn, och
mäfle deltufom feljande dagen halla fig inne,
och nyttja allehanda bäfka iäkemedef, då hans
Sylkon fingo låf at gå ut och fpatfera at landet, d.är de .hade rätt roligt.
Hän tog lig väl derpå någon tid filvara
för fin vanliga Inålhet men länge kunde hän
dock ej halla fig, och fick än en gång lika fä
fvårt plikta för denna fin vanart. En niorgon
nämUgen, då Måns under Info-rmatorns lianvaro komm up i Skolkamraarn, blef hän på et Utet aflides llående bord varfe et dricksglas,
hvaruti inan halit något fomliknade mjölk och
yatten. Straxt fkulle hän åftad at fiuaka der,

•

Pj
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pa \ och fom det var fött,
flcre gångor, tils vid pals

läppiä de Ivan deraf
haliva glafet var
förtärdt. Snart började hän kanna li g må la
'slla, at lian måile gä ut och Uigga iig.; mcn
det onda tog all t ti!
lian blci blek fom et
piirit, en kali fvett fteg honorn i pannan, och
hän klagade öfver de [varalle qval.
Hans Föräldrar bleivo harat niyCket bekymrade. ”Hvad fattas dig Mansi" fade dc,
"hara du ej åter värit åftad och Utit nagot*
ioni värit dig fkadeligt?
Måns. Ätit har jag jutl ej, mcn väl (mahat på något.
Modren. Pii hvad d:i? Nu har du }u åter
glömt minä många varningar! Gud nåde mi g
•

för din fnåihet!

Måns, I a et litet hord i Informatorns katumar e llod et glas med en föt faft nti. Och eiter jag tyckte at den fmakade mi g, lå drack
jag deraf litet i fcnder til vid pals häitten.

Modren. ölycklige GotTe! Gud vet hvad
du nu åter kömmit ötverV Än o m delta nu är
din fifta dag!
I det kimma koni Pnformatern in, då de heky mra de Föräldrarne af honorn fingo vcta, at
lian för en tjuk Betjent i hufet tilredt et kräkmedel, och at Måns under det Informatorn på
en liten flund var utgången
hade kömmit ötver det nplöfla kräkfakct-, hvaråf lian nu måd»
de iå ilta. •
”Så tår du åter” fade då Föräldrarne åt ho*
nom.
,

,
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-

~välförtjent

lida för din fnålhet; och
”det är rätt åt dig! Du får nu erlära faunin*
”gen af hvad nian få ofta lagt dig; at denfnu•

noin,

l:i firnffar fig fjelfå'
Tii ali olycka för Måns värkade ock kräkinedlet ganika långfamt, la at hän i flera tiinmar fick tulla de IVårafte qval, h varat' hän än
den följande dagen var ia matt, at hän knapt
iorkade gå öfver kammargollVet.
Denna och några andra dylika händelfer
ibrngte honom ändteligen at nied mer alivare
efterfirma lina Föräidrars fönnaningar. Stun•doni hände vål än, at den gatnla oarten röjde
’

men mercndels var .hän dock i Hand at öfden, och var nu fjclf ganfka giad der-

vervinna

'ötver, at hän ändteligen kunnat bli Herre öfver iitt begär.
Föräldrarne kunde ock nu annorlunda npföra fig emot honom än tilforene, då de nödgats undaagöoima för honom allt hvad de fruk.
tade ikulle iällä hanoin på läppen, iå at,dåhans
yngre liro der alitid förr bli tv i t ombetrodd at i
Föräldrarnas frånvaro halva värdom Trädgårdsnyckeln, fick nu Mim detta förtroende, och
fkickade fig demnder få belkedligt, at Föräldrarne hade allt tkäl at vara nöjde tned honom.

39Gojfen och Fjuriin,
haroin dagen
J Jcnric
Uu gröna hagui
Fick
s
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Fick en Fjäril fe:
«Flyg til mig, min Lilla!
”Sätt dig ner få Ailia!
Börjar lian at be.
Men på lätta vingar
Fjäriln Irögt lig fvingar
Undan Henrics fyn.
Goffen, yr och trägen,
Springer oförvägen,
Kikar up mot fkynj
Da uti fin ifver
Hän ej varfe blifver
Hvar et dike gick;
Plumfar in, och gråter,
Kryper op få våter,
Och med forgfen blick
Smog lig fma färde,
Och af madan larde
Bättre för fig fe,
Springa alltid fakta,
Sig för faran akta,
Och bli klokare.

J

40.

Bvm

tror en Lögnaref

böildag, da det Var kalit och fuktigt Va»
J7nder,
hade Ludvic få länge fprungit
i f 1 ia
ut

luften, at hän o m aitonen, när hän kom hein,
kände lig deraf må mycket illa. Hän beklagade lig då för fin Mor, tora genall gaf honom
I
några

lät)

===

några goda droppar i fött vin, at dermed upvärma hans förkylda mage, hvaraf lian ock efter några timmar hiet fullkomligen frilk,
Men
då dropparne, eller faftmer det löta vinet, hade
fmakat honom mycket väl, begärade lian än en
gång in deraf, livilket dock hans förfiändiga
Mor atflogj ty mycket vin, fade hon, är ej
nyltigt för JBarn, och defsutom bör man ej för
ro Haili nyttja Medicamenter, einedan man derigenom få vänjer lig vid dem, at de ej hjelpa
då man är fjuk och väfkeligen behöfver dem,
Lndvic förnyade väl än en gäng fin begäran, men fick äter famma allia g, Då tänkte
lian för lig sjelf; Jag fkall väl fVamdclcs vara
llugare för at ändock fä frain hvad jag vill.
Några dar derefter kom hän fäledes äter
in til fin Mor med forgelig upfyn fatte figlutande på en Hoi, och tog lig med ömkeliga åtbörder om magen, ,s Hvad fattas dig, min Gos”fe!’’ fade Modren, ”efter du har dig få där
”illa ”Jag är åter fjuk i min mage,’ fvarade lian, ”juft fom fill om Mamma dock ville
”vara få god och än en gång gifva mig af de
”goda dropparna 1” Modren trodde Lndvics föregifvande, och gaf honom dem, med litet vin
dertil. Lndvic var nu rätt nöjd deröfver, at
lian kunnat narra fin Mor, (ty den bofven mådde rätt braf, faftän hän gjorde fig få ljuk) och,
hvad an värre var, beflöt lian inom fig at väl
oftare bruka famma knep.
En tid derefter koni Lndvic åter ihog
dropparna och vinet, och ftraxt var hän igen
helt oiörmodadt fjwk, och färdig at beklaga fig
för
,

,

*
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!ör lin Mor,

Meh nu blef hans upförande mifstänkeligt.
”Hör Ludvic !” fade derföre Hans
Mor ”jag tror du har bara bofftreck för dig?
s’Var upriktig! är det ej
fä, at det föta vinet
s,
lmakar dig> och derföre vil du fiter narra mig
*’at ge dig in droppar deruti? Tiiltä at (å är,
”lå vil jag hellre ge dig litet vin, otn du ber
5
mig Vackert derom, än at du ikall värii dip,

*

”vid ofanning.’’

”Bevars! jag fkulle få förflälla tnig!’’ fade
den illilliga bofven med en bekyiilrad liplyn,
s
föch narra min goda Mamma? Nej, fä elak
”kunde jag Vai alldrig vara, Ach om Mamma
Vviiste hur det kniper mig i magen få iduille
’Mamma vlfsl fkynda at ge mig in. | detfamrna drog hau fä ömkeligen ihop fig, qVed >'och
betedde fig få jämmerligen, at Modren ändteligen lät öfvertala lig an en gång at göra honom til Viljes.
Således lyckades an en gång Ludvict bedrägeri; men nu borde llraffet komina.
Följande dagen blef hän värkeligen fjuk.
Redan mot middagen kände hän lig mä hågot
lila j men fom hän med lina Sylkon fått låf at
på eftermiddagen roa fig i gröngiäfet, få lät
hän ej märkä lig, för at ej bli tvuttgen at länttiä hemma.
Emellertid hade hans Mor yppat för fin
Man eller Liidvics Far, de mifstankar hon fattat om hans föregifnä fjukljghet, och Foräldrar*
ne höllo fom bält pä at tala om detta hans bedrägeri, dä Ludvic i detfattima hctnkom ifråti
lin promenade*
I2
Fadren
>

,

}
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Fadren frågade honom då,' om hän haffc
roligtt ”Sa där,”-fvaiade Ludvic ’’allenaft jag
”ej haft få ondt i hufvudet och i magen. Jag
”vet ej hvad loin nu igen kömmit åt mig* Jag
”oikacle ej Hoit leka med de andre Barnen.
Modrcn (med en alfvarfam upfyn ,) Du gör
”juft vana ai, miu Ludvic at vaia ijuk?”
Ludvic. Ach Mamma! Alldrig bar jag mått
få illa fom nu.
Ockiå brann hän mycket het i anliktet,
och ögonen voro ganlka matta j men Föräldrarne trodde fådant härröra af för rr.ycken och
häftig rörelfe. Derföre fade ock Fadren: ’’Du
*’bör vanja dig at tåla litct ondtj kom ibog du
”är redan ftora Golfen!”
Ludvic (grätande'). Aj! men det tar mig
;

få hårdt; jag oi kar ej mer vara uppe.
Fadren. Så gå och iägg dig, och kinka ejj
det går väl öfver.
Ludvic. Om dock Pappa förft ville ge mig
något in!
Fadren,{fortretad). Kanfke åter af de där
dropparna, med det föta vinet? Men vet, min
Gubbe! At detta narri ej alltid fkall lyckas dig!
Gå nu ftraxt och lägg dig innan qvallsvården
ty den fom är ijuk, orkar ju ej äta få hoppaa jag du ikall vara frilk i morgon igen.
Denna Fadrens befailning, och den alfvarfamma ton hvarmed hän framförde den, förekom väl Ludvic något oväntad; men fom hän
viiste at det ej var at narras med hvad trans
Pappa befallte, få tog hän vaekert god natt af
lina Föräldrar, och gick op i Skolka uimani
-

,

,

,
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<lär hän hade fin fäng näft til Informatorns,
Mcd tårarna i ögonen klädde hän af fig, och
lade fig med iiark hufvudvärk och inycken
pliiga i underlifvet, men med ärr fvårare bedrötvellb öfver fin Fars förmenta hårdhet. Soma
fitk hau alldeles icke. Redan flog klockan tålf,
och alli lag an Ludvic och beklagade lig, likväl lä fakta ioni möjligt var, på det hän ej
ikulle väcka fin Informator, lom längefedan var
inlomnad, men ändteligen vid midnattstidcn
vaknadc, och hörde Ludvics ängflan,
Denna beikedliga Mannen, loin ofta förjt
bfver Ludvics lida böjelle at ljuga, led an hän
jörgäfvcs bjudit til at hos honora rätta denna
vanan, trodde, äfven fom Fadren, i början, at
hela hans opalslighct åter var diktadj men da
hän nu märkte honom värkeligen må illa, fieg
hän up, och gaf honom in några tjenliga Jäkcmedel, lom hän hade til hands, af hvilka
Ludvic äfven genaft lick den lindring, at hän
en timma derclter roligt infomnade.
l a hau om morgonen vaknade, var hufviidväiken myeket lättad, och hän kände fig
må vida bättre än aitonen lorut. ’’Men”, (a-de hän bekymrad til Iniormatorn, ”nog lär Papupa nu åter tro., at hela min ljukdoin var til”gjord, dä jag la I'nart blihvit bättre? Om dock
”lnfbnnatorn ville vara god och lörfäkra bäde
5
honom och min Mamma derora, at jag värke”Jigen var ijuk!
Informatorn. Ja, kara Ludvic'. du må
Ikylla dig lje.il derlbre, at dia Far ej kunnat
lätta (ro til ditt lorcgilvande, ledan du lå ofta
I o
med
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med dina lögner vågat bedraga honom; och
det bar värit et rättmätigt ftraff för dig, at du
ejj ehuru fjuk, fick in af de goda dropparna,
da du flere gångor förut mifsbrukat din Mora
godhet Et gitva dig dem. Så få alla Lögnare
omiidcr plikta för fina ofanningar. Ockfå dl
de fäga fant, tror maa dem ej x ai fruktan at
blifva bedragen.
Ludvic. Ach, ora min Far nu ej vore ond
pl mig, få (kulle jag alldrig mer raed någon
ofanning lörtörna honom!
Jag fkall bjuda til at gitva
Jnfnrmatorn.
tankax
om
hän härtils haft 4
honom bättre
goda
honom
din
förefats,
at, hl*
och heratta
danefter alltid halla dig vid lanningen, Jag
hoppa s at du ock redeligen upfyller denna dia
låfven?
Informatorn höll ock ord med hvad hän
Jlfvat, iå at Fadren ihan den dagen började
an le tn dvie med helt audra ögon, och halla af
honom, för det hän nu alldrig fade annat än
hvad ioni (ant var.
Ludvic å fin fida vinnlade fig ock allt hvad
hän kimde, at aflägga den fula ovanan at ljuga,
Man glömde fnart hans barndoms förfeclfer.,, och
Ludvic blef med tiden en ordhållen och he*

derlig Man.

Den ärga

shs.

TVunml Jons i vrcdesmod
En gång pl en landsyäg ftod A

Och
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Och fin häfl: förtvifladt dängde.
Vid hvart llag, fom pifkan tog,
Hiilten argt tilbaka flog,
Stampäde och fvantfen fvängde,
Ti Is hän ledfen tog en fats,
Slog af jf-ons få Jöns i pultea
Hufvudltupa fick lin plats,
Och bröt benet i tien Ikjuflen,
,

Gofie! lär i tid at ftyra
Vredens ifver i ditt bröflj
Vild uti paslionens yra
Hör dn ej löruuftets roll.

Det iir

cj

/Infon. Ach

42.
det lyckligajle at
man vill.

fa

ghra fom

min Far! Om jag ren vore fullvuxen, och få llor fom min Pappa!
Fadren. Hvarlbre önfkar du det, min Goife?
Anton Då hade ingcn mer at befalla ötmig,
utan jag finge göra allt hvad jag
ver
,

,

Yille.it
Fndren.

Och det

tror du vore få roligt?
ja
vifst! förträffligt!
Anton. Ach,
Fadren. Än du Jenna \ Hvad mcnar du?
Skulle tiu, iifven (om Anton, tycka om at fritt
Jå göia allt hvad dig lyller?
Jenna. Det vore vifst en koflelig fak!
Anton
I 4
.

«*
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Anton Hej, Jenna'- Pu och jag, hvad vi
da fisulle roa ofs!
Fadren. Må Ike, minaßarn! I morgon fkolen J efter Er önfkan få full frihet at göra allfc
hvad Er bchagar.
Anton och Jenna. (hoppande af glädje ). Vi
få i inorgon göra allt hvad ofs behagar.
Fadren. Ja, det fkall Ni få, och hvarken
jag, eller Er Mamma, eller någon annan i hiilet, fkall hela dagen halva något at helalla öf.

ver Er,

Anton och Jenna. Skönt! Ikönt! det fkall
bli ofs en luflig dag!
Fadren. Far le hnru nöjda Ni blir dermed? Kommen nu ihog, at i morgon frågar ingen i hela hufet efter Er, eller hvad Ni tar

Er före,

Morgondagen konini. I det fiället at Barnen alltid förr blifvit väckfe oinkring klockan
7,'fåfvo de nu til ineniot 10, då de ändteli-

gen at fig fjelfve vakuade, gäfpande och duf-

ne ai det de låfvit få länge.
Men de mornade 'lig ändteligen, då de ihogkommo, at de den dagen fkulle få göra allt
hvad de ville,klädde få pä lig i llörlta hait, och
gjorde lig en god frukoll at det häitä och liicHralte fom lanns i matlkåpet,
i
”Men hvad fkole vi nu göra?” fade Anton,
Jenna♦ Hvad annat, än leka hela dagen?
Anton. Ja, men hvad lekar förtt ?
Jenna- Lät ofs bygga korthus.

med

Anton, Sädant lappu må fmå Barn roa fig
!

Jenna

t
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tu

jfcafM. Nå, få lät ols löpa blindbock!
Anton. Ja, det var klokt! du och jae pa
man hand?
Jeana. Elier karta kägel där på den nya

hanan.
Anton. Vet du ej
fen dervid?

at

jag ren är allt led-

Jenna. Så hitta da du på nägot roligare?
Anton. Vet du hvad? Vi Ikola rida p«
käpp rundt kring backarna hela dagen.
Jenna. Fy! hur pafTar det iig för en FlicNej,
det kan jag cj göra.
ka?
Anton. Valan, lät ols leka For man: Da
fkall vara fiärt, och jag kufken.
Jenna. Ja, få at du åter fkall få rtä mjg
med pilkan i anliktet, fom i går? Ne], jag tackar för lidana lekar!
Anton, Nog vet du, kara Jenna at jag
ej gjorde det med vilja?
Jenna, Ma få vara; men det gjorde ändock rätt ondt; jag vil ej mer förloka det.
Anton. Nå, hvad vill du da at vi fitola
ols leka jnga: jag är Jä»
roa ols
garn, och du Haran,
Jenna. Du är dig få lik! AUticl kommor
du Ira m med diaa pojkknep; men ti o ej at jag
är få enfaldig och låtcr narra inig.
Anton. Sä leker jag ej heller med dig, mj
,

,

du veta!

veta!

,

Jcana. Och

jag ej heller med dig, ml du
I 5

Ledsnft
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Ledsne åt hvarandra, fatte dö fig nu i
livar lin knut,hängde läppen, och taite ej på
långa llunclen et ord med hvarannan.
Redan llog klockån 11. Blott en timma
var fåledes an qvar at dcn vackra förmiddagen,
elä Anton ändteligen vände lig til lin Syller, och
fade; Så komin dä och kalla kägel, fom du for
en ftund ledan ville.
Jenna. Ja, mä göra! tnen du är mig fem
nisiin Ikyldig, ledan vi kallade i
dem må-11 e du töiil betala mig.
Anton. Tro ej at jag är få enfaldig och
betalar i dag hvad jag hiet Ikyldig i går.
‘Jeniin, Hvarlöre ejV
Anton. För det at ingen i tlag har at befalla ötver mig,
om jag fäger åt Pappa, få HifiJenna. Men
mig
dem.
lle du betala
Anton. 1 dag har ej heller Pappa någou
makt ötver oi s.
Jenna Så fpelar jag ej!
Anton. Lät bli! lätbli! intoå (kali jag tvinga dig,
Åter en llund harm och bedrötvelfe, och
Anton hvifslade, och
åter hvar i fin knut,
en vifa, tils Anton fick rätt
Jenna gnolade påbörjade
linälla dermed, under
på fin piika, och
det Jenna i tyllhet talade någta ord med lin
,

,

“

docka.

(kiille

Tiden led, och ai hela förmiddagen, fom
bli få rolig, var cndall en llund öfrig at

roa
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Anton lika ledfen vicl pilkan, fom

roa fig på.

vid dockan, fuckade
Jeana
uret at klockan redan

djupt då hän låg
led emot tålf, ieende
tillika på lin Syfter med bekymmerfam uplyn, tvehogfe om hän cracllerljd ikulle iäga henne nägot ord, elier ej.
Ändteligen bröt Jeanaf tyftnaden: n ßättnu
”är det middag,’’ fade hon, ’’kom då Antoni
”och lek en Itund, innan man ber ols in at ä*'taj jag (kali nu bli dia hait”.
Anton. Godt! det hade du kunnat genall
göra. Se här äro tömmarna; tag nu tygeln i
munnen J
Jeana. Hvarföre juft i munnen? Kan du ej
binda -dem om annarna på mig ?
Anton Du förftår ju ej hur man fkall vara hait, Har du ej fett at man alltid bitter
betslct i munnen på halien, när man Ikall ut och
köra f och at tömmarna fedan äro läilade vid
betsk f?
Jeana, Men du fkall veta s at jag ej ärnågon Hall!
Auton. Det vet jag väl j men du bör dock
nu bära dig ia åt, ioni om du vore det.
Jenna. Det är alldeles ickc nödigt.
Anton. Alltid vill du vara få flug, kara
Jenna ! Gor nu fom jag läger, och tag betslet

på

.

i munnen.

icke,

Jenna.

Nej

3

j

munnen

tar

jag det vifst

Antaa,
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Anton, Så lät då bli! Jag vill ej mer le-

ka mcd dig!

Jcana. Och intet heller jag mcd dig!
Och lå hiet det igen lika fä tyft och ledfamt fom nyfs lorut. Anton i det ena hörnet
lökte åter up iin bårtkatlade piika, och Jeana
} det andra tog igen til (in docka; men ingcndera hade roligt, Anton fuckadej Jeana bör*
jade gråta, och til flut gret Anton med*
Nu var det middag, och Fadren komin redan in för at fråga dem, ora de nu hade luft
Rt komina til bords? '‘Men,” lade hän,
fattas Er minä Barn?” då hän lag dem bägge
gråta i hvar fin vrä af kararaarn.
”Juft ingen tingi” fvarade de, torkade oförmärkt tärarna ur ögonen, och följdes fä
ät i mat Isien.
Deras Föräldrar liade den dagen några bjndna Främraande hos Ifg, fåledes fiere ratter äo
i hvardagslag, och äfven vin på bordet,
’Mina Bärn !” fade Fadren, vid det maitibörjades,
■den
”am jag i dag hade något at beetalla öfver Er, fkulle jag ej tillåta Er at äta af
”alla deflå rätter, eiler at dricka något vin, e"medan fådant ej är för Er Hälfofamtj men na
’'måfte Ni la göra fom Er behagar, då jag ej
”har något at fäga öfver Er.”
Både Anton och Jama lato äfven tydeligfen märkä, at de voro fine egne Herrar. Äo
bcfallte de et, än et annat af alla lät fom på
bordet ftodo, Och drucko frilkt lit mältidavin ur
,

.

3

\

Mia glas.

Åfvea
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Äfven deras Mor lät dem nog tydeligen

,

foi ftå, at en fådäö omåttlighet ej (kuli; bekomina dem mycket
itien de hade nu fuli makt
at göra ooh låta lom de ville, och hvarken
Far trller Mor kunde genom några befallningar
inlkränka deras in het.
Ändteligen fteg man från bordet. Bägge
Barnenä magar voro omåtteligen öfverlafiade,
och af det myckna vinet de druckit vimlade
hela rummet iör deras ögon.
“Komin Jeanal" ropade den rufiga GolFen,
ocb dxog i detfaimna fin Syfler med halit våld
ner at Trädgården. Men fadren, loni märkte at det ej ilod riitt väl til med dem, följde
dem i hamn och häl, för at olörmärkt gifva
akt pä deras förehafvandc,
Genom Trädgården flot en liten å, och i
denna an lag en liten båt, med hvilken Anton
hade ftor luit at roa lig.
”Men mins du ej,” fade Jeana at fudarifc
”är ols förbjudit V’*
”Förbjudit.J” fvarade Anton ”Vet icke dtr,
”at vi i dag hafva Iåf at göra allt hvad vi
'»Vilje?”
ja, det är fant fade Jeana> räckto
handen ät fin Bror, och hoppade med honora
jämnfota i båten.
Fadren följde dem allt tätt i fpåren, dock
,

,

»tan at Barnen blelvo honom varlej och fonj

hän viiste

at

des hoppades

ån ej var mycket djnp och ISlefnart kurina få up dem, o m da
ock
,

at
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ock gcom fin oförvägenhet fölloderin, få läm*
nade hän dem fin frihet at rulla mcd båteu hut
de ville.
Med mycken beflällfamhet bjödo nu Bar*
nen til at göra båten lois* men den var få väl
faltgjord, at de ej kunde viima fin aflikt.
”Så lät ofs da gunga dermed,’* ropadedefl
oftyriga Anton y nc\\ började i detlamma at vinka bäten ät båda lidoma,* la mycket hän för*
mad de*
Men detta nöjet r.äckte ej lange; ty vid
det båten haftigt och ojämnt fvängdes af och
atm, tumlade de yra Barnen hufvudllupa i ån,
och ropade redan jämmerligen om hjelp, då
Fadren i llörfla hait ilade til deras räddning
drog dem helt vata up ur vattnet, och ledde
dem gråtande och beftörte op i hufet igen, där
de hela den ohi2a dagen mådde ganlka illa lå
vai af litt frolferi vid bordet fom litt få oföritiodade kalla bad i Trädgården, tils de ändteligen under ganlka elakt lynne, trotteoch leds*
tie infomnade.
FÖljande morgonen kom Fadren til deras
fäng, och frågade hur de den natten fåfvit V
*’Alldeles icke braf/* fvarade de illa mäende Barnen med ängllig rölt,” vi hafVe ihgett
”ro haft, utan ganlka ondt både i magen och
s,
hufvudct.
vDet gör mig ondt om Ei*,ftackars
Bam,’* fade den goda Fadren j ’’men fedan Ni nu redan
”nog futt plikta för Ert oförltåndj hoppas jag
’*at Ni fnart blir frilka ,igen, och då Vili Ni
väi
,

,

}

,,
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’väl åter hafva famrna frihet fom i går, at gö”ra allt hvacl Er behagar?
”Åh nej| nej! in gal un da!” ropade bägge
Barnen hvar om annan.
”Men hvarföte ej, Mrågade Fadrcn, ”Mi
”tyckte ju i går få mycket om at vara Edra
”egna Herrar V
fvarada
”Ja, få oförftändige Voro vi
Anton.
Ach ja, rätt dumma och oförftåndiga
fade Jenna.
Fadren. V il! Ni då ej numera i dag och
fraradeles njuta tamma frihet?
Anton och Jcana. Nej, bäha Pappa! Då
Vj lyda Vara Föräldrar, och följa deras råd,,
få är det för ofs mycket bättre och roligare,
Fadren. Så bar jag allt id 'trott. Men at
det då nu Ett fulla alfvare at gärna, och litan
genfägelfc, göra mig til viljes?
Anton och Jenna. Jo, gärna! Pappa håller ju få mycket af ofs} hvarföre Ikulle vi då
ej lyda honom?
Fadren. Nå väl! Se bar et Rhabarberpulver för Er hvardera. Det fraakar väl Ula,
men är nu för Er ganfka tjenligt och ha] fo fanit \
Ni måfte fåledes genaft taga in deraf, om Ni
vil göra mig til viljes.
Anton och Jenna, Åch den elaka Rha.
barbern!
Anton. Men Pappa bar ju befallt det, och
vi bere utan motfägelfe lyda honora. Se här
s

:,

Jennat
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Jemui! fä gör jag! (hvarvid hän på en gång
Iväijde ner hela pulfret.)
Jcaiut följde fnart hans exempel. Pullien
gjorde lin värkan, och Anton och Jeana voro
löljande dagen åter lika Irifka, forti tilförene.
Med lydnad och undergifvcnhet fortforo de
fedan ailticl at förtjena dna Föräldrars godhet,
fedan de af egen erfarenhet lärt lig, at det ej
är nyttigt eller rådeligc för yra och oförftåndi*
ga Barn, at få göra och låta efter eget godtycko.

43*
Fredrics Jllorgonpfalm,
T\u hör ju gärna Himlafar
At vi ditt läf lörkunnaj
Du älfkar ofs, du makten har
At mycket godt ofs unna.
Ty bar jag glad min bön för dig,
Och fjunger dig til ära.
Ach värdes nådjgt höra mig,
Och mig min bön belkära!
Ny är din godhet alla dar
Mot dina Barn och Vänner.
Vi äre fmå, och du vår Far,

Som bäil vår fvaghet känner»

En
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En rolig fömn du gifvit mig:
Jag frilk och inunter yakjiat,
Då mången fjuk olyckellg,
1 natt ad hvila faknat.
,

Med raat och dryck til öfverflöd
Du velat mig lörförja,
Då många tmå i hungersnöd
Med tårar dagen börja.

Foräldrar du, o Gud! mig gett,
Som mig med omforg kira.
At växa mi dygd och vett,
Och lefva dig til ära.
Må de med hvar förnyad dag
Ny hugnad at mig vinha,
Och, om det tä är ditt behag }

Den högfta ålder hinna!

Då fkall jag, mera Vis och Iroin t
Dem mera glädje giiva,
Och än på deras åldördom

AI dera vällignad blilVa,

44*

Den ohjckliga Våghalfen.
at en Gofle ej bör Vara klm
mig och rädd löi' tilit lappi ij mcn at at
öfverdådj och utan trängande nöd Ä atVehtyra

T\et är väl fant,

li

både
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både lif och hälfy, är en illgäriring, och tillika det ftörfta
Den oförv-o&ua Alexander fom för fin djerfliet och ofiyrighct allmänt kallarles Våghatjen
lyclde alldrig de varningar hän dägeiigen iick
för denna fin vanart; itien hau bkf ock llutcligen la ftraffad för fitt öfverdåd, at hän rnå
tjena til exempel och varnagcl för alla andra lika
lå olydiga och öregerliga Goflar.
Alldiig ha de hän nöje af andra än de äfvcntyrligaltc tidsfördrif. At klifva upföre de
hi ani alle flegar, ntan at efterfråga om de höl-10 honom, eller ej; at klänga lig up i de hög-11 a
fpringa kring plank och tak,och
hoppa ner til marken, äfven ifrån de fiörlla
höjdcr, voro hans hvardagslekar. Hän llötte
hg väl ftundom rätt illa, hade ofta flora blånader i pannan, och Ikråmor bäde på händerna och i anfiktet, och var fällan hei och ren
om lina kläder, hvarföre hän ock flere gångor
fick bäde ris och bannor j men hän lät ej raita lig, och blef derförc fluteliget» olycklig.
Hän hade nämligen en gång i fkymningen
af en kali höfldag, utan låf, fmygt lig ner til
hafsftranden, där man nyfs anländt med en flor
ilolta af flockar och plankor, dem man fom bäll
lösgjorde, för at famla dem uppå land. Här
var åter et iuftigt fpel för den oförvägna Alexander fom, oaktadt alla arbetslblkets varnititä länge fprang ifrån den ena löfa plangai
kan och llocken på den andra tils hän änclteligen i fkymningen fleg mifie, och halkade ner
iijön, emelian tväime qvifliga flockar, llötte
der,

,

>

,

,
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deryid fitt ben och fatt länge Ula i Mamman,
nian ändmed vattnet np under
rädda botelige;,, efter mycket
,

nom.
Emeltertid hade hän tiu få Ula brutit fitt
bcn ur led, at hän i flere vcckor, under de
fvAralle plågor, måixe halins vid längcn, och
blef iindock hait derat för lin öfriga lifstid.Me n
de n blef ej hcllcr långvarig- ty af Ivar förkylning i det iskällä vattnet, hade hän ådragit
iig en obotelig gikt och den fmärtfanmialle
värk i alla leder, fom gjorde lifvet för honom
til eri plåga, och förde honom i grafVen 5 Innan haa iin upnått iitt tjugunde lefnadsår.

45Samvetet

.

”lVlin
GofTe! var alltid befkedlig,
1 A
”Och niunter nied hoiva och raått,
5
allt
ditt upförande redlig
1
nitilk
”Och
för allt loin är godtl
alldrig
upiådiger. illaj
”Gör
Dovraie
hoi i ditt bröif,
’’En
en
odygd kan gilla ;
’’Som alldrig
”Lyd heligf hans varnande röh!
”Vik alldrig lian liygdernas hana,
”Men var cm ditt Samvete trioa!
Så hördes en Fader lomiapa
biu enda. lin älfkade bon.

K 2

En
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En da g, ren för Idnge tilbäka.,
komm
Clas
kirsbären (raaka.
Eick
Kröp
Jag fig la om
Ora någon hans knep fkulle röja,
i
Men innan lin aflikt ban nått,
Begynte reu Samvetet höja
Sin roll at ogilla hans brätt.
Clas rodnar, och blygdes, och lydde
Lät kirsbären vara i Ired,
1 lyrlprång ur Trädgården flydde,
Och undvek iå frettelfeu med,
Och lugn i lit Samvete kände.
Tilfredstlälld hän tnöu« fin Far,
Sitt elaka npfåt bekände
Och Samvetets varnande fvar.
,

,

*’Msn Son !*’! vdde Gubbens förmaning,
’’FöJj alltid dit Samvetes bud,
vOch

,**f)efs

vörda defs hcliga aningj
lag är en roll itrån Gud.

Djnpt fällade Clas i litfc minne
Peri varning hans Far honom gaf,
Och redlig, med famvctsgrant iiuue,
Hau vandrade intil lin graf.
Jr 6.

Eägnbagen,

pn

vaeker fommarafton var lilla Clken ute på
lahdet med ffn Far. Et Iruktlauu rägn ha.
de
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de nyligen fuktat de blomftrande ängsfalten,
luften var frilk, och folen i välter kaltade än
lina ftrålar på de flyende rägnmolnen, mot
hvilka en präktig rägnbåge lylie tpcd de {kiinalle färgor,
”Mvad denna rägnbåge är vacker!”ropade
Fiken med förkjusning, ”Det ges cj i naturen
”något Ikönare! Om jag dock vore där vid kul”len i ängen, där den tycks fänka lig få at
”jag bättre knge betrakta deCs glans, och rö*
’ra vid den, och le hvaraf den är lämtnan,

,

3Jfatt!”

Fadren Tro cj, mitfc Barn! At deffa fkhnrande färgor aro något värkeligt. Da lolftrålarna bryta genorn rägndropparna mot det mörka molnet, i'å vilar iig deraf för ögat et lådant
glänlande och månglärgadt Iken.
Vore ej
marken nu ia våt at det talina rägnet, få Ikulle jag lölja dig dit t l kulien, och du Ikulle ej
blilva där varle det niitillä fpår til ali denna
.

härlighet.

Liken. Det vore väJU KTyner igt! Så at ali
denna ikiftande
en lyövillä? Om ej
min Pappa iagt det, Ikulle jag väl alldrig lä
mifstro minä ögon.
Fadren. Unclra ej få mycket deröfver, snitt
Barn! I verlden ges mångt och mycket annat,
lem på alllånd lyler, och fynes vara någotj
me n uår det närmare betraktas, lörlorar iig I
et tomt prål,

J detiamma rullade dera förbi en präktig
Engelfk vagu, hvaruti fatt et mycket väl klädt
Fruntimmer, Fyra lialta och käitcligen utiiofK 3
fera-
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ferade häilar ftyrdes

af «n Kufk i et fkimran-

de liviee, och tva lika lytände Laquajet llodo
hak pä vagnen, Nli glömdq Fiken alla lina
bctrakteller öfver rägnbågcn. Den granna Frun,
och hennes blänkande cqLLipage, hade taitat hela hennes hpmärklämhet, och hon utbrait törvånad öfver ail denna uryckna itåt; *'Ach deit
”piäkiiga Frun! hvad hon är lycklig, loin kau

”iora

en kidan liat!

Fadren. Skulle då du öulka dig

at vara i

hennes (tälle ?
Fiken. Hvad hjelper det at önfka fig lidani? bå lycklig kan jag ändock alldrig bli.
Fndren. Hclt viist mycket lyckligare, niitt
Burn! I denna Frans omltändigbeter ville jag
alldrig le dig.
Fiken. Hvad min Pappa fäger! Kände då
Pappa tienne V Och hvad,-iiadle väl henne fattas, fom är få tik och löin äin?
Fndren. Ja, bäde förnäm och rik är hon
Vai, men dertöre ej lycklig. Såg du ej hur
blek, milslynt och barttrånad hon lait i lin
präkiiga yagn?^
Fiken Det hann jag jult ej fe pä, da jag
hade la mycket grannt på en gång för minä ögon,
Fndren. Men jag lag det med myeken medbffikan. Det var Gretvinrtan Ed elb eim loin
gettoni fin fåfänga, och lin flygtiga lein id i den
irora vei Iden, vedan i unga år lörllört bäde lin
h;ilj'a och (louhet, gjort fin Man Icdlen viel lig,
Jördärtvat lina Barn genom en elak npfotftran
llött iig med alla lina vänner, och nu derföre
fncd ali lin rikedom och höghet läilan har nägou
,

,
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gon nöjd flund. En fådan belågenhet lllr da
väl ej Hnna mycket afuudsvärd V
Fiken. Den ftackars Grefvinnan! Hvera
fkulle väl trott henne vara fä olyckelig?
Fadren Du ter tåledes, mitt Barn! hur
lätt man at' blotta utvärtes Ikenet kan mitstagf»
fig pä männilkjor. Hela värdet at deras glänfande prål törlorar fig oka, då man nännare
lär fig kanna de m, likfom färgorna i rägnbågen. Hvad båt-a ols titlar, och rikedomar, ocli
präktiga hus, och granna kläder, och lyfanda
tidsfördrif, om roifsnöjen fräta finnet, laiter och
et onclt famveh? förbittra njutningen at alla da
förmåher, hvarmed' Lyckan ofverhopat ofs? Et
odladt vett, et godt hjerta, en bevarad ofkuld,
och en varm männifkjokärlek
te defTa aro
de rätta, de enda källorna til Ufvets fällhet,
SÖk dem, öcb du är lycklisH—
Dctta tai gjorde på
Fiken
et djupt intryek. Tanktull
ihan lin
Far, päminte iig ofta hans
, och
bemödade lig ätven i ali lin lefnad at tölja dein.
.

47-

Det nögda Barnet.
,

och giad jag alltid är,
Glad at allt mitt hjerta,
Ler åt litvets fmå befvär,
Danfar bårt det* fmärta.

152
Sällheten hvar dag är ny,
Nya minä nöjen.
Dagarna fom timmar fly
Uudet lek och löjen.
Må jag til min ålders qviill,
Nöjd med mig och andra.
Lika munter, lika fäll,
Liivet genomvandra!

Och med olkuld i min Ijäl
Minä plikter öfva,
Alltid öin om ufslas väl,
Soin min hjelp behöfva!
Och då fen min Mor och Far
IViig fin kärlek lkänka s
Ja g på, lyckligare dar
Alldrig uier vili-tiuika*

