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F Ö R E T A L,

\

33et är ett glädandc hopp, den upplyste men*

niskovännen hyser: att hans flägte i en framtid
fkall nä en högre förädling, än dcn , hvaröfver
hans hjerta än kan fägna fig. Hän vantar denna
förädling, icke af någon ftörre klokhet eller för-
ökad finhet i lefnadsfättet, men vai af en renare
och mera allrnänt rådande fedlighet. Hans hopp
lifvas och underftödes , då hän fördomsfritt och
utan enfidighet öfverväger dess grunder. Långt
ifrän att hän, af de mänga, kanfkc otaliga, min*
drc lyckade förfök, fom, undcr loppet af fcxtio
länga fiekler, blifvit gjorda tili fullkoranande
af menniikoflägtets fedliga odling, fkulle Auta
tili orimligheten att bättre lyckas häruti, finner
hän ingen ting naturligare för ett infkränkt ocb
Sndligt förftänd, fom menniskans ,

än just . den-
na irringarnas väg, tili vinnande af en verkelig
framgäng i delta ädla beraödande.

Af en fedolära hvars fanning i våra dai
blifvit både bevist och af mänga infedd _ fom
hänvisar menniskan tili uppfyllande af lia pligt,
icke för den vinnings Ikull, hon derigenom kan
fkörda, eller för några färlkilta ändamål hon der-
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igenom kunde uppnå, utan blott i följd af den
förbindelse hon fäsorn förnuftig kanner fig ä-

lagd __ af denna fedoläras inflytande, viintar
den klarfyntare menniskovännen dc mcst välgö-
rande följder för jordens förnuftiga inbyggare.
Det kommer mi, fen denna fedoläras grunder en

gång aro ftadgadc och utredde, blott an uppå,
att lätta och utvidga dess menniskoförädlande
verkningskraft.

Mcn äftadkomma detta, dertill fordras, kan
bända, flere dödligas hela förenade omtanke,

flere gällande efterdömens fammanlagda och of*
vcrvägande ftyrka, än nian inora en kortare ti-
derymd ännu törs lofva fig.

Ibland de förberedande medel fom tili detta
ftora ändamäls vinnande bidraga, lärer emedler-
tid fvärligen något verksammare kunna uppgif*
vas, än det uppfostringsböcker, grundade pä en

ren tnoralprincip oth en jann menniskokannedom ■>
Ikulle utgöra, om de talrikt bland allmänhetcn
utfpriddes och lästes, Af fkrifter, fom rätt

uppfylla dessa fordringar, hafva vi ännu på vårt
fpruk ett allt för ringa förräd.

Hvad vi i denna väg hafva, är beräknadt up-
pä att antingen endast bibringa vära unga lands»
niin några erforderliga och lönande kunskaper ,

eller
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ellet att hos dcm väcka en forgfällig omtanke
för ett dygdigt uppförande, blott få vida de der-
igcnom ftädse kunna gcra fig räkning på en mer
eller mindre ädel, itien alltid efterlängtad och i
njutningen angenäm vinning.

Alit delta kan i fin män vara nyttigt och för»

delaktigt, cnicdan det dels odlar och tili en viss
fkarphet uppäggar förftåndet hos dc lärande, dels
vänjer dem vid den nödiga uppmärksanihct pä
fig Ijelfva, fom äfven fordras för att kunna visa
en oklanderlig lydnad för den yttre famhällsord-
ningen och att kunna tillvinna fig de rättighe-
ter fom deraf äro följder: tnen få myeket Ur
visst; ädla, oegennyttiga menniskor, fom utan
enfidiga affigter, af rent pligtälskande hjerta, ar-
vota för fina medborgares och fin öfverhets väl,
bildas genom ett fädant uppfostringsfätt icke.

Skola derföre fkrifter i uppfostringsvägen å-
ftadkomma hvad de böra, bidraga tili bildande
af menniskor, fadana de enligt fin högre, förnuf-
tiga natur böra vara och verkligen kunna blifva,
få är oundgängeligt, att dessa Ikriftcr äro förfat-
tade med en blick, ftadigt fästad på det höga
mål, dit menniskan bör anvisas att med hela fitt
bemödande fträfva. Byggda på en djup och fann
kannettani af tnenniskonaturen, böra de tydligen
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ächgalägg», aft i menniskans hela vai ftär intet
högre, intet ädlarc och värdigare att cftcrfträfva,
an den ftyrka i viljan att kunna böja alla lina
begär och företag tili enlighet med fedlighetcns
lag. De böra lära: att menniskans fanna beftilm-
melse beftär i ett oaflätligt beraödande om en rii-
dan flyrkas crnäende; att hon fäledes blott ge«
nom uppriktigt fträfvande dereftcr kan anfcs va.
ra fin pligt trogen, och att allt hennes verkli-
ga, ehuru alldeles anfpråkslösa värdc, endast ef-
ter denna pligtlydnad kan mätäs och beftämmas.

Men för att göra det allmänna innehällct af
fedelagens bud fattligare, och derigenora målet
för menniskans högsta bemödande för fjälen ali-
tid mera närvarande, är äfven ytterligarc nödigtt
att de i metnniskans finliga natur grundade drif-
ter, känslor och begär föreläggas henne fädana
de verkligen aro: i fitt urfprungliga tillftand o-
fkyldiga, men alltid, fä fnart de lätnnas obeva»
kade och obellridda, upphäfvande fig tili ett öf-
vervälde, hvarigenom de göra monniskan tili en
kastboll för fig, och hennes förnuft tili en flaf,
fom genom fin infigt och fin öfverläggnings-
kraft blott fkall tjena tili en låg anlkaffarc af de-
ras alltid omattliga fordringar.

En tydlig följd af allt detta blir, att ali upp=
fostran bör vara beräknad och anlagd pä en in.
om Inenniskan, emellan hennes finliga och för-
auftiga natur nödvändig flrid, fom visst icke

flwll
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flcall gå ut uppä, att tili den fenares fördel till-
jntetgöra eller cns förfvaga den forra, men väl
att införa och fladga det dem emcllan tillbörliga
förhållande, hvarigenom finligheten villigt Star
lig den trogct tilgifne Underfåtens pligter öch
fiJrrättningar, racn förnuftet intar den uppmärk.
samma och alltid oföränderligt rättvisa Regen*
tens tryggade fäte.

Men om af uppfostringsfkrifter, ehuru bygg-
da pä en fädan pian, fkail kutina väntas ali den
verkan de böra äfyfta, fä tyckes ockfä det vara
hufvudfakligt: att ibland dem finnas icke blett
af det flag, fom tned vetenfkaplig form ocb
grundlighet afhandla vigten och fättet af en verk-
ligt god uppfostran; utan ock lidana, fom ge-
nora anförda exempel, vencliga eller ätminstone
med en upplyst erfarenhet och fann mennisko-
kännedom enliga, föreftälh en fädan uppfostrings-
metod, af föräldrar pä lini barn , ifrån deras för-
sta intrade i verlden allt tili deras mognade ål«
»ler, pä det fkickligaste och forgfälligaste til-
lämpad och utöfvad,

Genom ett fådant föreftällningsfäit vinnes den
dubbla fördel, att få väl föräldrar och uppfost"
rare deraf kuntia hämta dc lättast användbara
undcrrättelscr och anvisnitigar, fom äfven unga,
ännu oförderfvade hjertan, deraf eraottaga in-
tryck och lärdomar lika varsktiga fom vigtiga
och dyrbar»,

Men
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Mcn en fammanlagd verkan af ett raängfaldi-
gare förräd af della flags fkrifter, är Snnu dess-
utom att förmoda i följande trcnne hiinfeenden.

Att man först allmännare och rättare börjar
infe dcn riktning en cfter menniskans högre __

tnoraliska _ anlag lärnpad uppfostran bör hafva.

Att man i följd deraf ockfa börjar finna, att
den hitintills vanliga metoden i edukation en-
ligt hvilken maa dömt en få längt fom möjligt
drifven m.fngknnnighet och en miingd af fä kai-
lade talangcr för det yppersta och hufvudfakligas-
te, man kunnat bibringa unga bildningsäskande
menniskor, och deremot viint dem att anfc plig-
ternas famtliga bud, eller moralitetcn , fom en bi-
fak, hvilken dat vore väl om dc fä mycket gåf-
vo akt uppå, fom dcn tjentc tili att läkrare be-
vara dem för begärens och böjelsernas märkliga-
re utfväfningar att denna härtilldags verkli-
gen allmänt öfliga, i f:nning ät en på det Ikän-
dcligaste förvänd metod.

Och flutligen att ma», förkastande detta för-
väuda uppfostringsfätt, ifven kan, ej mindre u-

tan fvärighet förcllälla % möjlighcten, än föka
införa fjelfva verkligletcn af en renarc bland
menniskorna rädande fediighet, hvarigenom de,
di den redan ifrin ungdomen med f jäi och hjer-
ta införlifvas, kuina ernå ftyrka tili friviliiga

■cch glada försakel*r cckfä af fina kiiiast* önsk-
nin-
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ningar, (5 vida dessa med pligtlagen ftä i nägoa
ftridighct.

Men ailt detta en gång infedt fäfom en out-
bliflig, eller ätminstone högst fannolik följd af
goda uppfostringsfkrifter, Ikall otvifvelaktigt för
deras författare medföra en mcr än belönande
uppmuntran. _ Man Ikall allmänt tilldömma dctn
en förtjenst af högsta värde ; man Ikall fe dsras
bemödande kraftigt medverka tili vinnande af det
ftörsta ändamål; fann menniskoförädling !

Det är dcrföre ali anledning att äfven af va-
ra författare vänta en den forgfälligaste uppmärk-
samhet vänd ät detta få Iköna lom fvårt upp*
nådda mäl.

Emedlertid kan jemväl det (kattaa fom en li-
ka verklig vinning för vär läsande allmänhet, ora,
genom dugliga öfverfättningar ifrän främmande
fpräk, fädana uppfostringsfkrifter äfven hos oss

göras allmänt brukbara, hvilka tili en ren fedo-
läras kraftigare inflytelse med (käl kunna anfes
verksamt bidraga.

Föregående anmärkningar har jag trott här
kunna lämpligen äga rum, ehurU icke alla egente-
ligen föranlcdda af närvarande lilla Boks innehåll:
nu tili en fom dermed har närmare fammanhang.

Det är nämligenvid den fpädare älderns upp-
fostring nudigt, att icke blott vilja lära och un-

der-
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dervisa förständet, utan fast raera, atl genoi»

talrika exempels ledande verkningskraft pä, kiina*
lofättet, och en omtänksamt vårdande länkning af
hela den finliga naturen hos dcn unga menniskan.
föka grundlägga en fann och Varaktig mensklig
bildning. Det tyckcs i följd häraf ockfä vara at*
vigt, att ibland böckcr fom ha ungdomcns bild-
ning tili föremål, äfven finnes tillgäng pä fådana,
hvilkas innehäll gifva hjertat och inbiklmngskraf-
ten en föda, hvarigenom de fig fmäningoiu utvick-
lande känslorna och begären kumia, mä hända,
böjas tili en med fedlighetens fordringar öfver.
ensftäramande riktning, Dä närvarande tili vär
allmänhet nu utgående bok , ockfit cnligt dc mcst
godkända Recenfenters omdöme ä)j kan hänföras
tili detta flags för ungdom nyttiga läsning, bar
jag trott förföket tili en Svensk öfverfättning der-
af åtminftone förtjena urfäkt. Men ...matta
vara unga Läsares och Läsarinnors bifall göra ali
urfäkt umbärlig! Och otn fakkunnige granska-
rc värdigas unna mig nöjet, att få mottaga deras
upplysande och rättande päminnelsef få väl vid
nyss gjorda anmärkningar fom fjelfva öfverfätt-
ningen, Ikall jag deri fmna bevis af en välvilja

’/ hvilken jag är Ikyldig att alltid med uppriktigas-
\ te tacksamhet erkänna.

Öfv erfiittare n.

Se Jen. Allgem. Littcr. Zeitung f. ISO2. N:o 290.



IX

INNEHÅLL,

För mognare Läsare • • fid. i
Tili min Son • • ‘4
Naturen > • {

Trädet • • »8
Boet • • »Il

Lugnet • • *l4
Kriget *

• l6
Verldskropparna « • Vt
Sjukfängen • • 31
Begrafningen • • ‘ 3S
Den rika Mannen • • * 37
Utur Allvins Dagbok • •

Cubben • • * £8
Skördefesten • • 6y
Eldsvådan • • • 7*
Felix • • • 8f

Drömmen • » »86
Fiskargossen • • *9O
Vinteraftonen • * * 96
Årsmarknaden * * • 101





ALLVIN och THEODOR;

En Läfebok för Barn,

For mognare Läfare.
Det är nagra uppfostrares forderfliga ma-
xim att binda det moralista goda, dcls vid
vanana makt, dels vid känuedomen af den
fordel fom ätfoljer vissa moralista förelkrif-
ters iakttagande. Begge delarna lyfta rakt
tili bildande af menniskor, fom aldrig Iko-
la hoja fig ofver den trånga kretsen af till-
vanda dygdcr. Men memiiskans fanna adel
uppgar ur ett annat fro, fom det fordna
upploflringsfättets regelioshet lät ovardadt
uppflrjuta , men äter af dc nyarcs fystematis-
ka granlagenhet, ibland i den bSsta affigt,
forqvafves.

For att af barn bilda män, for att ryc-
ka dem uiman den kraftloshet i fjålen , fom
ren derforc fornedrar att den icke uppho-
jer, bör man. manligen tala med dem och
uppmuntra dem. Man bor föka att lifva
deras inbilluingskralt, att uppvacka den fjelf-

A verk-



vcrksainma kraften iderasfjSl, och, derige»
noin att man fåreftaller dem naruren och
nrenKiskan i intacönde och behaghga forhål*
Janden, eller dengenom att man anför dem
tili afkadande af det oåndliga , hvarpå hela
mcnniskonaturen ger antydning, bor man
oppna de rena kallot hvarur religion och en
fann gudsfruktan leda fitt urfprung.

Nu eftej frage man i de flesta uppfostrings-
anflalter, hvad man i deima affigt verkfiah
lei ? Hvad fkali blifva fvaret? Ga icke de
flesta forfattare med fltt forfarande och fina
fkrifter derpa ut, att utrota ftrafvandet efter
det idealiska; att fjettra inbillningskraften
vid veikligheten; och att tillvSlla det kalla
forftändet ett dystert envalde ofver de ofri-
ga krafterua i fjalen ? I fina alfvarsamma
fysselHitiungar, äfvcnfom i fina lekat beva-
kadt, for ensamheten fom for en den farli-
gastc fiende fkyddadt, kommer barnet Tallan
eller aldrig att kSnna ett behof, att inneflu-
ta fig inom fig fjelft, och att genoin egen
fiihet i tankat, forefiåilningar ocii diktnin*
gar upphöja fig ofver de tranga gransor,
hvarmed det af fin ofta altfor inlkrånkta upp-
fostrare har blifvit omflängdt. Om det blott
ankomme derpa , att det nyttiga veikflalldes;
eller om menniskan vore ätnad tili imet vi-
dare, S n att halla lifs- och fiatsmacbinen i
giing; fä vore det fullkomligen enligt med

Ui*
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Sndamålet, att forvandla dygden, fa mycket
mojligt, i en mekanisk fårdighet, d. a. helt
och hallit upphafva henne, och i hennes flsl*
le upptaga en laglikmatighet, foin fjelf ej
ar annat Sn en dotter af flugheten. Men
menskliga naturen ftrafvar tili ett hogremäl*
foin med en fa ringa anvanduing af kraft
icke kan uppnas. Hon firåfvar, få fnart
lion blir medvetandc af fin Sdlare art, tili
en fulikomligare, ofyhlig verld, foin 5r hen*
nes egentliga hembygd, och arbetar fig opp
mot en (låndpunkt, från hvilken hon i en
falig och guddomlig fornojsamhet må kun*
na nedfkada pa lefnadens morka kaos.

For att forfåkra menskligheten öin denna
egendom, bor hvar och en bemoda fig att
fcirvisa dcn ekononiiska andan utur upp-
fostringen, och i denfamma införa fann hu-
mamtet. Men denna befiar icke i aflågsnan-
de af kroppsliga befiraffningar, icke i an-
vSndande af beloningar och årebetygelser,
icke i den Jekande metoden af undervis-
ningen; utan i bemodandc att upphoja fjS*
len tili ett rent och oegennyttigt vålbehag
tili det goda och tkona.

For dem, fom erkånna dessa grundfatt*
sers riktighet, (kali denna lilla bok tillafven-
tyrs icke vara alldeles obuikbar. Atminsto*
ne bar det värit forfattarens affigt, att dcr-
igenoin befordra deras utöfning. Hän ha*

A 2 de
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dc i bSrjan endast beflåmt den tili enfkilt
bruk, och dcn blef af barn List och forfiådd.

fkulle ock, af ett eller annat barn, ie*
ke allt genast fullkomligen kunna fattas, få
fynes det honom ej i något affeende fkad-
ligt, att i ett ungt finne nedlågga något o*

ntvickladt åmne, hvars innehäll det i bsr-
jän endast bar några aningarom. Tiden, un-
der hvilken dessa aningar utvickla fig, Sr ic-
ke forlorad. Ty i den undransvårda eko-
nomien af vär fjål 6fva fig de adlaste kraf-
terna ofta obemärkt och iikfom 1 londomj
och ofta Sr det redan nog gjordt, om hen-
ne kan bibringas ett åmne fom befordrar deu-
na hcmliga utvickliug.

Tili min Son.

Denna lilla bok fkånker jag dig på din fo-
delscdag, fom ett bevis af min kårlek. Hvad
du finner deri, bor du inpregla i ditt min-
ne, och ofta upprepa, fanit handia derefter.
Detta Audi bidraga dertill, att gora dig tili
en god menniska. Dä Ikola dina foråldrac
altid mer ålska dig; du fkali blifva andra
menniskor nyttig, och det fom ar det vig-
tigaste, du (kali alltid vara fornåjd och till-
frcdsflålld. Ett förnöjdt hjerta uppmuntrar

oss
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oss mef 5n en leende fommardag; men med-
vetenheten att hafva handlat orätt, och miss-
nojet med oss fjelfva gor värt inre likt en
mork fiormande vinterdag. Den fvåra vå-
derleken kan man undgå; det onda famve-
tet deremot foljer oss. Det gifves blott ett
medel, att frän detta befvårande fSllskap be-
fria fig: att maa allSgger fina ofeder och
båttrar fig.

Mycket i denna lilla bok år befiSmdt
tili ditt noje; ty jag onskar att du ville läsa
benne gerna och med fågnad, tili en be-
flåndig hugkomst af mig och min kSrlek tili
dig. Nagot deri lär kanille ännu icke vara
dig alldeies tydligt; men med tidcn Ikall du
vai bSttre forfiå det. Jag Ikall ej alltid bli
hos dig: men minä låror och åtankan af
mig kan du alltid behalla i hjertat. Detta
kan ånnu vara dig nyttigt och uppmuntran-
de, liinge efter fen jag är dod. Den
flitige landtmanncn planterar tråd, afhvilka
lians barnabarn och barnabarns barn håmta
frukterna; och likafä lågger en far fr<set tili
det goda i fina barns hjertan, och detta gäc
opp och hugnar verlden, ånnu fen hän län-
ge värit fkiid ifrån dem.

Naturen.
En far hade tvenne barn, Allvin och Theo-
dor, dem hän älskade med den llorsta dm-

A 3 het.
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het. Hän fysselfatte fig med dem, fa ofta
hans goromål medgäfvo det, ochundervac-
kra dagar Jedsagade hän dem på deras fpat-
sergäligaf, Detta var deras ftorsta gladje.
Ty de voro gerna hos fin fader och gladde
fig ofver hans nårvaro och at hans faintal.

En liflos regnaktig vinter hade for en
lang tid afbrutit dessa fpatsergängar. Åndte-
ligen ätervände den lange onskade vären.
Snon var forfvunnen; den unga grönskan
träugde fig ofverallt fram ur den fuktiga
joiden, och i den milda, varma och blä luf-
ten ufvicklade fig de fpäda darrande lofven
fa poppeitråden och bjårkarne.

Allvin och Theodor ilade vid fin Fars
hand, likfom tili ett nytt (kädefpel, ut i det
fria. Alit hvad de, de forra ären, få ofta
hade fett, gjorde nu, efter den länga fakna-
den, ett dubbelt intryck uppä dem. De kun»
de ej fe fig matta pii de praktiga träden, fom
nu ej mer uppfiräckte nakua armar emot
himmelen; ej pä den glatta fpegelu af dam-
inen, i hvars djup de beundrade en annan
himmel, och ej pä de blä bergen, fom,
längt aflägsna, bekransade det (kona land-
skapet. De arbetsamma äkerbrukarnes verk-
samhet, lärkornas fäng, odi tili och med
grodornas hesa late forhojdc deras glädje och

kai»
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kallade forefiållningen af en och annan vår-
dag i deras minne tillbaka.

En liten kulle, fom de befiego, vidgade
deras utfigt. Deras blickar forlorade fig i
det oppna aflagsna, och deras glådje blef
Ailiare och innerligare. Solen nurmade fig
nu tili fin nedergäng. Nagra tumia moln
fummo fram om henne, och doppade fig i
det gylleue haf livari hon vid nedgängen
upplöstcs. ''Solen dor, minä barn, lade
fadren. Huru Ikon och välgorande Sr hon
ännu vid fitt affked! Och i morgon fkall
hon äter uppvakna tili ett nytt Jif och ny
vålgörenhet, och nedlanka fiua fruktgjutau*
de firålar tili joiden.”

I ostern hojde fig mänen och finnin fom
en lätt julle, i aterfkenet af aftonrodnaden.
Barnen viste pä honom for fin far: "Huru
fkon och fpåd hän år! fade Ailvin; få fer
hän icke alltid ut.” "Hau är i fin barn-
doni; fvarade fadren. Med hvarje dag fkall
hän våxa och hans Jjus fkall tilltaga, tills
hän vifar ofs hela den fulla fkifvan. Till-
afventyrs Ikola moln ibland betScka honom,
och lian likfom forjande holja fitt anfikte.
Efter nagon tid fkall hau åter aftaga och
blifva mindre, tills hän ändteligen alldeles
f(')rfvinner for att utgora en fuilkomiig bild
af menskiiga lifvet.”

A 4 "Jag
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”Jag forfiHr ej hVad du menar;” fade
Theodor.

”0 ja! infoll Allvin; jag vet hvad du
Vili faga. Menniskan tager ock tili och af;
hon Jyser eu tid uppa jorden, fedan forfvin-
ner hon och blir bortgomd i grafveu.”

”Och moinen fom ibland omholja mä*
nen?” fade fadren.

”Dessa fårftar jag icke att forklara.”
”Det sro niotgångarna fom tråffa men-

niskan; fortfor fadren; ingen lefnad har sn-
nu alltid Jysande och glad fkridit fram
ofver jorden; hvar och en har haft lina mui-
na och dystra dagar. Men for den olkyldi-
ga och goda mennifkan taga dessa moln for-
bi och lugnet i hennes fjäl blir ofiordt. Och
fen hon ockfa forfvinner for vara ogon, lå
gär hon ej tili intet, utan firälar i en annan
nejd evigt varande och oforånderlig.”

Det blef natt. Barnen hSngde fig fasta-
re vid fin faders hand och atervåude hem
tysta och tankfulla.

Trädet.

Fadren fatt med fina barn i fltuggan af en
urgammal lind. Solen genomftrålade det ri-

ka
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ka lofvct, t hvilket en fakta anda fpelte.
Otaliga foglar hoppade fran qvist tili qvist
och drilladefina glada langer i den bla JuJten.

''Hvilken rikedom af biad! ropade Theo-
dor med kansia. For några veckor fiod det-
ta tråd Sana naket och kait, och nu år
det pa alla fidor betSckt med en fä herrlig
srånfka."

”Detta Sr ett naturens undervexk, Jade
fadrea, af hvars likar vi fe mSnga omkring
oss utaa att tSnka derpå. Tradets inre ia-
råttning, de fina, for vara ogon nästan o-
bemarkbara adror, fom under dess bark upp-
fiiga, och faftcn, fom dessa ur jorden dra-
ga tili fig, fiftadkomma defta underverk.
Ur ett lirec frokorn framtrfmger ea fpäd
grodd och utvicklar fig fmäningom tili en
Hain, tili grenar, tili Jof, tili blommor och
frukter. En och famma faft antager de maiig-
faldigaste former, leker i tusende flags far-
ger och bildar de inest olikartade våfnader.
Geaom dess kraft btklåder fig trädet med
denna yppiga dragt, ängea med grSs, trå-
gärden med fina tufende flags blomfier. Når
den icke mer uppftiger i dem , fortorka plaa-
torna, och bladen falla forvisnade pii jorden,
fom geaom dem far fetma och blir uppfylld
med ny kraft och nya fafter.”

a 5 n
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”1 hafven h<srt fagor om trollare, fom
forvandlat menniskor i cijur, en ådemark i
en behaglig tragärd, faftdroppar i Sd la He-
nar, och kislar i guld. Sådana trollare bar
det alldrig gifvits. Men naturcn utlor des»
sa och Sinui inycket Horre underverk utan
trollftaf, och iorvandlar utan uppehor en
fonn, ett väsende i ett annat.”

”Utur en fmutsig jord framgär den kost-
bara faft fom gor att vinbåren, melonerna,
ananas och alla de adlafte frukter mogna
och fvålla. En härig larf afftryker fin hud,
iklader fig for en kort tid ett fastare panfsar
och framgar derpä ur denna hydda, beprydd
mcd mängfnrgade fpada vingar. Luften, fom
omilyter oss och hela Jonien, alflrar tid ef-
ter annan i fitt Ikote vatten, fno, hagel och
lagor, och i dctta nya (kick befruktar eller
ödelagger den joiden. I bergens Ikote for-
vandlar fig leran i marmor, och den obe»
tydliga flenen blir alstrarinna af en ådel me-
tali. Öfverallt och oupphårligen Sr denna
Ikapande och forvandlande kraft fysselfatt.
Hvarje ogonblick upphörer nagot att vara,
och nagot annat tar fin begynnelse. Alit
dor, allt upplefver ater. Ockfä menniskor*
na forena fig med joiden, och kroppen, fom
lange hlifvit närd af hennes alster, gar fjelf
tili fioft och gor marken fruktbarande.”

"Men
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0

''Meri det 5r en flor åtfltillnad emellan
den fårnuftiga inenniskan och den förnuft-
losa naturen, Traden, fienarne, mctaJler-
«a Jyda i fina forvandlingar en yttre makt,
hviiken ockla var kropp icke kan undandra-
ga fig. Men det Tom hos oss-tanker och vill
är icke denna makt underkustadt. Om vi
vilje vara friska, om vi vilje lefva, beror
icke afoss, men art gora oss bSttre och for-
nöjdare, flar helt och hailet i vär fSr tnäga.”

"Om vi alldrig ISmna denna fonnåga
ur handerna, fä upphoje vi oss ofver natu-
ren, och denna formaga Sr det, i anledning
hvaraf menniskan heter fkapelsens herra.

Boet.

En rodfljert hade byggt fitt bo i trSgar-
den. Ofortrutit lag honan pä fina ågg Hie-
dan liannen fong ifran de nSrmast bcJSgna
qvistarne. Ofta befokte barnen den tama
fogelns bo, klappade tienne och hamtade at
henne f6da. Åndteligen kropo ungarne fram,
och den trSgenhet, hvarmed de gamla nSr-
de dem, Ifimnade ett nytt fornojande fkä-
defpel.

Efter någon tid betScktes de fina foglar-
nes kropp af fjSdrar; de forfåkte, under Ii-

nat
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na foräldrars anforande, att flyga; innan kort
lyckades det. Nn ofvergafvo de inom nä-
gra dagar boet och äterkommo ej mer.

Barnen beklagade fig ofver denna forlust,
och ibJand var det, emellan dem och deras
foräldrar, tai ota boet. De meddeke dem
allehanda fmä anmärkningar. De beundra-
de liggfoglarnes forgfällighet, deras arbetsam-
het och kårlek for de hjelplosa fmä.

”Denna kärlek, fade fadren vid ett få-
dant tillfalle, år en ofkattbar drift, foin na»
turea nedlagt i djurens hjertan. Utom den
Ikulle deu djuriska verlden gä tili intet. Sjelf-
va den tänkande menniskan fkulle knapt ut-
om den uthSrda niodan, fom omforgen och
Uppfostran af de fmä hjelplosa barnen alåg»
ger henne.”

”Hos djuren visar fig denna kärlek en-
dast fä långe fom de fmä fostrens hjelplos-
het varar. När denna tid ar forbi, fä for-
gäta fåräldrarnc fina ungar, och ungarne
känna ingen tacksamhet emot fina foråldrar.
Erä rodlljertar hafva åfvergifvit fit möder-
ne-bo, de Ikola aldrig äterbeföka det; och
om de under fin kringfvafning möta de forg-
fälliga foräldrarne; Ikola de näppeligen gif-
va dessa ett tecken af erkänsla. De visa in-
gen äterkärlek, och endast i omvärdnaden

om
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om fina egna ungar, Ikola de framdeles af*
betala naturen fin fkuld !’*

”Huru helt annorlunda och huru myc«
ket Ikonare år icke den menskliga naturen
hSri inrSttad! Emcllan nienniskorna fortva-
rar den inbordes kårlcken fa långe de lef*
va; ty denna kårlek år icke blott grundad i
behofvet. Foraldrarne glåda fig då det gäc
deras barn vai, och deia deras lidanden pii
hvarje tid och hvarje ålder. Ockfa barnen
forgåta ej fina föråldrar och pii det långsta
afftånd tanka dc med faknad pii fitt fåder-
neshus. De bemoda fig, att genom goda
gerningar glada dem, och vedergälla dem i
deras älderdom den omvilrdnad och moda,
fom de fordom anvåndt pa barnens uppfost-
ran. Men djuret dör hjelplost i fkogen,
och intet af dess talrika barn nårmar fig tili
det, for att lindra de Usta ogonblicken af
dess lefnad. Intet annat djur beklagar dess
dod och onskar det tillbaka. Men menin»

skan ISinnar niinnet af fina goda gerningar
efter fig qvar, och hennes barn gläda fig åf-
ver denna hilgkomst, och fatta goda fårefat-
ser pS fina foraJdrars graf.”

Fadren tystnade vid dessa ord; hans hjer-
fa var rordt. Theodor hSngde fig vid hans
hals och fade: ”jag fkall aidrig forgiita dig,
båste far, och aldrig bedröfva dig: och fen

du
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du Sr dsd, vili jag likväl tanka, att du
Snuu lefver.”

Allvin omarmade fin far utan att faga
nagor; men i lltt hjerta tSnktc hän lika med
fin bror.

Lugnef.

Allvin och Theodor futto vid Aranden af
en fjo, i hvars grannskap deras far agde
en liten egendom. En ren himmel uppAra-
Jade ur det Jugna djupet; ty dess glatta y-
ta krusades af ingen Aakt, och blott vid Aran-
den fviktade bilderna af h6ga alar och pryd-
liga poplar ien fakta rorclse. AflSgsna berg
begrSnsade horizonten inot vestern och blan-
dade fin blä dunst med det bla pä himme*
len, fom betackte en glad landsAracka. Öf*
verallt herskade behag och Ailia gladje och
nieddclte fig tili barnens fjäl.

Önfkar ni er alltid Aidana dagar, fom
denna? frSgade fadren, fom en god Aund
hade gifvit akt pa dein.

Det vore (kont, om man hela aret ha-
de endast Aidana dagar, fvarade Allvin; och
om man alltid kundc ujuta dein pa en Ai-
dan landsbygd!

En
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En /kon landsbygd, infoll fadren, bi»
drar mycket tili vär munterhet; och anblic-
kea a£ den /köna naturen Sr tien o/kyldi-
gaste njutning fom ett valartadt finne kan
foi/kaffa fig. Men icke alltid Sr lumme»
len fä klar, luften fä /lilla ocli mild. Det
gifves (lormiga, fula dagar, fom fynas oss
nastaa odragliga. Och likväl kan maa Sf»
vea pa fädana dagar vara Jycklig.

Hvad Sr det vai, fom vi denna Ailia
och klara afton Anna behag i? hvad, fom
uppfyller oss med en fä liflig langtan elter
varaktighet? Hvad annat an lugnet pä na-
turens (kädeplats, det beftandiga och varak»
tiga i hennes mängfaldiga upptraden, Alit
inom henne tyekes fiä i den lullkomligafie
harmoni, hon tyekes vara fullkomligen en-
sc med fig fjelf. Man kunde likna henne
vid en huld moder, fom utan /loj, endast
genom behagligliet, munterhet och karlek,
glader och Jyckfaligar fina barn.

Om vi bemode oss, minä barn, att va-
ra Sfven fä ense med oss fjelfva, /kola vi
kanna oss Snnu lyckligare, Sn i nu kännen
er vid äfkädningen af den /kona naturen.
Men nar Sr man ense med fig fjelf; nSr
man gor det fom Sr ratt, och gerna g6r
det; nSr man herskar öfver fina begarj
«Sr man ingen ting gor med missuoje ®cb

häf»
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häftighet, utan ailt med en lugn eftertanka
och gladJynthet.

Under dessa tai Tiade manen gatt opp T
och framfkåt fina behagliga ftralar ofver
vattnets yta. De njoto en fluud denna an-
blick; fedan ftego de opp med lugnt finne
och med den forefats, att alltid xner och
iner bchcrska fig fjelfva och bilda {laa hjer-
tan tili en fpegel af den lugna naturein

Krigct.
I forsta dagarna af Maj forde fadren fina
barn ut. Deras våg gick nerfår en lang
alle', vid hvars ånda lag en publik trågard.
I defs oppflagna portar lago de ett tått vim-
lande af menniskor, fom gingo ut och in,
och en roande, ur det inre fkallande mu-
sik inbjod de fpatserande att deltaga i trå-
gardens nojen.

Det var en fondag, och en myckenhet
fornojda mcmufkor hvilade hår ihan de fur-
lidua dagarnas moda, och gingo en ny ar-
betsfull vecka tili motes, Mauga fparserade
lediga opp och ner i de breda gangarna, och
»jåto den ljumma aitonen, fom ur det fris-
ka lofvet och trådens blommor framlocka-
de angenåma viillukter. Man vandrade med

fina
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(ma hustrur, Och deras barn hoppa de for
dein cller tumlade lig i en glad yrsel ora-
kring i det grona. Alit lyntes lifvadt af
endragtens och den (Hila gladjens anda. De
glada toner fom klingade omkring dem,
aftonfolens glånsande ftråiar, och de ange.
nama ångorna, fom upprtego ur tusende
blomster, tycktes hafva upmuntrat alla fin-
nen och bragt dein i en ljuf furgåtenhet af
dna bekymmer.

Smäningom f6rfvann den ftorre
den, och den hogljud nde muslken tysmade.
Da hordes der fr;ln en buske ;it fidan ett
behagligt liojtljud, fom tid efter annan af-
brots af en okonstlad och rorande fang. De
(lestä af dein, fom annu blifvit qvar i rrs-
- ilade mi nyglriga at den ncjden,
och Allvin Och Theodor voro icke bland de
fista. De funno, fitiande pa en gron plats,
en gosse, fom bl ste tvenue llageoletfer och
for omvexling fkuli fjong deremellan.

Sangen hän fjong var et lof ofver fre-
den. Hän upprepade den hera gängerj
men alltid dä hän kom emot flutet, fyntes
hän rord. Sangen let fa:

Nu Freden bär fällhet kring berg och kring dal,
och fjunger få gladlynta fänger:
hans lof Jjuda lätkä och näktergal,

och
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got

och befartde hjordarnes grofva vokal,
fom eko tar om många gånger.
Och fröt, fom fädesman äkern förtror
i fcedena hyllande oravätdnad gror.

Åt fkuggrika trädet ge frukterna
och höja dess grenar mot jorden;
af axfulla kärfven fät Ikördarn en krans;
och landtmannen tackas för mada och ans
af tinfaldt ökade hjorden.
Hvem är det, ali denna rikedom ger?
Jo freden den gyllne freden fom ler.

Väl hoppaa foldaten fom utgjuter blod,
n 5 höjden af krigsärans lycka:
dock önskar hän hellre, vid visare mod,
alt fkyddsengeln freden invid honom ftod»
då bort honom döden fkall rycka.
I (Itt lugna hem , i fin makaa fanin,
prifar hän fredens lyckfaliga hamn.

Glad freden med bruden tili altaret glr,
och andällcr landtliga dansar;
lian Ikydciar de fpadas ofkyldiga arJ
och Itndar den forgfria gubbens grå hår
med vördnadens helgade kransar.
Och nedfjunker gubben i jordens bädd,
med blomster hana tysta graf blit beklädd»

Hvem Tom en g"mg hade kömmit, blef
flående och horde. Gossen tycktes vara n-
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got ofver tio Sr gammal. Hans behagliga
bildning intog hvar och en; och fri och o*

fkyldig fäg hän opp pä de kringftäende med
flora blä ogon. Invid honom lag en grå
hund, loin hän alltid efter en fiund fmek*
te. Hans kladnad utmarkte fattigdom men
tillika renlighet, och hans rorelser hade ett
visst naturhgt behag, fom tiilvann honoin
hvar och ens hjerta. Man ville veta hvem
haa var? hvarifråu hän koin? och hvem
hän tiilhorde?

”Jag har en fattig mor, fvarade hän,
hon bor längt hSrifrän vid Rhen. Jag gär
omkring, for att fortjena nägot.”

Dessa ord vacktc de kringfiäendes nyfi-
kenhet ånnu mer. Man astundade att h-
ra hans händelfer. Hän teg nägra ogon-
blick; fedan Jade hän lina ilojter invid fig;
tryckte hunden nårmare tili fig, och berätta-
de med hopknäppta hSuder, pä foljande fatt:

’'Jag koinmer ifran Pfalz, hvarest min
olyckiiga far var äkerbrukare. Vi hade ett
fnyggt hus, icke längt ifran floden och en
trågärd dervid; ockfä ett litet vinberg, tatt
vid firanden. Vi hade håstar och kor och
allt hvad vi onskade. Ockfä fade min fa-
der rStt ofta: Vara grannar åro vai rikare,
men visst icke fornojdare ån vi. Ty vi ä-

B 2 re
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fc tillfreds me<3 det fom Gud bar befltårl
oss och begåre ej mer ån vi hafve.’’

”Det var forr kriget, da gick allt for
oss lyckligt. Men da krigsorolighcterna be-
gynte, börjades afven minä foråldrars be«
kymmcr. Vi horde ofta af grymina går-
ningar, fom blifvit forofvade, och att maa
ej Ikonade någon, hvarken ung ellen gam-
inal. Ockfil kommo manga fiyktingar ifrån
andra ftranden ofver tili oss, med ganska
ringa qvarlefvor af fin egendom. Dessa be-
rättade forlkråckliga faker och fkramde oss
ganfka mycket, och ofta fago vi på him-
melcn forfkråckeliga eldtecken af brinnande
byar, Med fruktan gingo vi tili fångs och
flego med ångslan opp; ty ali olycka, fom
vi lago och horde, hotade likaledes oss.”

"Åndteligen borjade nodcn åfven i vilc
ort. Det kommo ofta foldater til oss; ån
vånner, an fiender. Men de voro alla li-
ka , och fordrade alltid ett ellcr annat. De
fade vai, att kriget fordcs for oss, forvår
våifårds Ikull. Men med allt det, togo de
ifran oss allt hvad vi hade, och når vi gif-
vit detn allt, betygade de oss derfore ingen
tacklamhet.”

”En dag horde vi fiarkt kanoneras och
emot aftonen erforo vi, att fienden var Ha-
gen och drog fig med ftorsta fkyndsamhet

un-
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liudan. Med dodlig Sngest afvaktade vi den
flyende fiendens ankomst. Min far gick ic-
ke tili fångs, utan tillftångde huset och af-
bidade utgängen."

”Tidigt, fore dagningen, då jag Snnu
fof, blef med niycken häftighet bultat pa
husvaggen. Jag for forlkrackt opp och fäg
genom fönstret en tropp ryttare, fom gjor-
de anftalter att uppbryta dorren. Men min
far iaflfippte dem godvilligt, tv de voro
for manga for att kumia afhallas, och fra-
gade dem hoHigt: hvad de begårte. Da for-
drade de alla pengar hau sgde; och nagra
drogo fiblarna, andra fpnnde pistolerna e-
mot honom, och hotade att morda honom,
om lian ett ogonblick betånkte fig derpa.”

”Jag hade emedlertid lupit ut, och bad
min far, att ge dem allt. Da fvångde en
af de vilda ryttarne leende fin fabcl ofver
mig, for att fatta mig i fruktan; men en
annan, fom nedlligit fran hasten, fattade
mig vånligt vid hakan, och firök mig fak-
ta om hufvudet och fade mig, alt jag ej
behofde vara rådd. jag rades icke, fvara-
de jag, men goren ingen ting at min far.”

”Min far hade gatt in uti huset for att
hSmta pengar. Emedlertid hollo de mig
och min mor fangslade. Nagra utforo i for-

B 3 fkrack-



Ikräckliga ord, och hotade att föra oss med
fig elJer taga lifvct af oss.’’

”Nu hSmta de min far en Tumma pen-
ningar ■—• jag vet ej hum mycket och
gaf det åt dem. Men de voro ej tillfreds,
utan utoste fvordomar och ville nedfliga och
foka fjelfva, Pa en gang horde man nä-
gra kanonfkott i gransknpet. Da forlkrack»
tes de, gafvo Tina håsitar fpararna och ila«
de bort med fit byte.”

"Da de voro borta, tackade vi alla Gud,
att infet var händt. Men min fac
var tyst och min mor gret. Hon har fe-
dermera fagt mig, att olyckan, Tom fore-
ftod oss, hade auat henne.”

"Milnga krigsmSn tili häst och Tot, ilade
hela dagea forbi, och ingen uppeholl fig,
tills emot aitonen trc ryttare kommo pa
var gärd och fordrade med bullrande håf*
tigliet penningar.*’

"Min far fkyndade ut, for att fagä dem,
att hau ingen ting mer ågde, och nekade
oss att folja fig. Men vi lyssnade vid dor-
ren och horde en forlkråcklig ordvexling.
Da lupo vi ut fen bullret blef Ta forfärligt,
for att komina min fattiga far tili hjelp.
I famma dgonblick fvangde en ryttare la-
hoin ofver honom och kaliade honom en

kund,
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Lund, och en annan lossade fift Ikjutgevår
p". honomj och vi filgo min far faJJa i fin
blod.”

Gossen tystnade af vicl dessa ord; tiiran-
ne runno ofver Hans kinder, och alla kring-
fiäende voro rorda.

”Dä min mor fäg denna obotliga olyc-
ka, fortfor hän efter en liten paus, kasta-
de hon fig ned o/ver min olyckliga far,
och ropade och gret tiUs rösten forgick hen-
ne. Da troddc jag, att hon vore äfven
död, och fatte mig vid dem, och ville ock-
la do.”

•"Ryttarne hade emedlertid gatt uti Im-
set och fkrapade ihop alle hvad de funno.
Sedän redo de med llörsta Ikyndsamhet der-
ifnln, da det redan var helt morkt, och
bekymrade fig icke vidare ora oss.”

”Jag visste ej hvad jag fkuile gora. Ger-
na ville jag lopa tili granskapet och fo-
ka hjelp; men jag var i en fa fior lingeft,
att jag ej kunde komina ur fiallet. Jag
kunde blott ropa och fkrika; och det horde
ingen, ty vart hus lag enftaka.’*

”Andteligcn förekom det mig likfom
min moder äter drog andan. Jag ropade
henne med hog rost, och hon flog ogonen
opp och fragade h var hon vore?”

B 4 "Jag
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’’Jag kunde ej fvara for glSdje, och Sf-

ven ej för bedrofvelfe, ty tararne qvafde
minä ord. Men ack! i famma ogonblick
flog liigan opp ur taket pä värt hus.’’

*’Min mor fprang opp och ville in i det
bnnnande huset; men jag höil henne fast
och (lippte ej henne Jos, ty hnn hade få-
kert omkommit i eiden. Huset ftod pä ea
g"mg i fulj Jaga. N gra menniskor ankoin*
mo, for att hfelpa, men ali hjelp var få-
fnng; huset brann ned , och vi hade ej rad»
dat nlgot, utoin det vi buro pa kroppen.’*

”Nu förf mlade fig myckct folk omkring
oss och beklagade vär olycka. Och hvar
och en berattadc hvad honom hade veder-
farits, den ena ett, den andra annat; ty
det hade ingcn blifvit förfkont. Men om-
kommit hade dock ingen, utom min olyck-
lige far.”

”Da morgonen frambrot, var min mor
ganska fjuk; ty vi hade hela natten värit
under bar himmel, och ännu visste vi ej
hvart vi fkulle vända oss. Min mor fatt
jenit vid min doda fader och hali mig tStt
mot fin fanin; på det hon ockla icke fkul-
le forlora mig, fade hon.”

”Då koin en fattig enkä fran granska-
pct, hvilken min far i båttre tider hade

gjor*
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gjort någon valgerning. Hon bad min mor
uppftå och folja med tili hennes koja. Hon
ville dela allt med oss hvad hon hade.”

”Andra dagen begrofvo de min far, och
fockenpreflen taite vid grafven och Tade:
min far vore nu i himmelen, ty hän hade
fruktat och Silkat Gud. Och det var visat
ockfa fant; ty min far var from och gjor-
de alla mennilkor godt.”

”Då alla voro borta, blef jag allena pa
kyrkogarden och fatte mig pä grafven och
gret och namde min far vid namu; och fe-
dan bad jag, och fattade det heilut, att
blifva afven fa god fom hän. Sa fatt jag
lange pa grafven och kunde ej få mig bort.
Hunden lag invid mig och fag forgfen up*

.pa mig; och da malle jag grilta annu mer,
nar jag paminte mig huru kårt min far ha-
de haft det trogna djuret.w

Vid dessa ord lade gossen fitt anligte
pa hundens hufvud och tryckte honom flarkl
deremot. Sedän fortfor hän:

”Min mor var nu långe fjuk och vi lef»
de ganska kuapt. Var goda vardinna Sgde
ganska litet, och min mor kunde ingen
ting fortjaia/’

”Då jag nu fag, att hon alltid var forg-
sen och qvalde fig ofver att vi lägo den

£ 5 fat-
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fattiga hustrun tili last, fade jag tili lienne:
Basta mor; Ni år fä bedrötvad för det vi
ingen ting age och intet kuuna förtjena.
Men var ändä tillfreds! Kan icke jag fpela
flöjt och ljunga allehanda fänger? Jag vill
bege mig tili vags och fpela; fa blir Ni en
forg qvitt, och jag hoppas förtjena nägot.
Sedän kommer jag ater tillbaka och hein-
bår er hvad jag förvärfvat.”

"Min inor fvarade intet: men jag lagade
mig fardig tili resan, bad min vårdinna on»
nägot- bröd, kallade pa hunden och ville
bort. Da hon nu lag att det var mitt alt
väre, ville hon ej läta mig gä, utan taite
tili mig härdt och llretade och bad."

’JDä väri det Tamma en gammal granne
tUlftådes, för hvilken foldaterna ock bortta»
git allt; denne fade: Lät honom fara, mor!
Det har vai mången braf kari borjat pä det
fiittet; Gud Ikali befkydda honom! Och
dä jag ockla blef vid min begåran, fade hon
Buteligen under mänga tårar: Nä fä gä i
Guds namu! Jag vill bedja för Dig, att
ingen olycka möter Dig, och att du ma ali-
tit! blifva god."

"Da gaf jag henne handen och gick
bort: och det är nu tvenne mänader, fom
jag farit omkring och muficerat, och fmiui
Jur intet ondt cller olyekiigt träflat mig.
> H
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Jag har redan fammanfpart något, och nsr
det ökas tili nsigot mera, vånder jag åter
tillbaka tili Rhea och glader min fattiga
mor, Tom vai lär göra fig mangen forgior
min fkull.”

Med dessa ord flutade gossen fin berät-
telse och drog fram en liten bors, fom hän
med vaibehag tryckte mellan hSnderna. Alla
kringfiaende visade fig frikostiga, och Ime-
kade gossen och berömde honom. Da fram*
tradde utur mangden en äldrig man, fom
sgde en anfenlig formögenhet, och hade
förlorat fina barn. Hau fattade gossen vid
handen och fade: ”vili du komina med mig?’*

Gossen iag pa honom med fiora ogon
och fade: ”Jag vill fpela for er fä mänga
fanger jag kan.”

Mannen Jog och gick bort med gossen.
Snart derpå erfor man, att hän hade anta*
git honom i barns ftålle, och bar oraforg
för haus mor.

Verldskropparna.

Pa en Ikon fommardag hade fadren hyrt
fig en farkost, för att med fin familj göra
«n liten fård pa fjön. De ftego i land vid

en
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en liten leende byplats, fom lag vid mot-
fatta firanden, njoto har nägra forfrisknin*
gar och vände dä emot aitonen tillbaka.
En gynnande frisk vind fyllde feglet, och
det latta fartyget drog langa gyllene färor
i fjon. I dcn blä luften fladdrade de mäng-
fargade vimplarne, och ifrån vattnets km*
siga yta flralade folens bild tillbaka, likfoin
ifran otaliga fpcglar.

Pä firanden tycktes afit fkrida hvilan tili
mötes. Fiskrarne bundo lina ekfiockar fjun*
gande vid landet, och ätervände med red-
skapen pä fkuldrorne tili fina hyddor. Öf-
verallt horde nian bolande bjordar, och fjun-
gande landsfolk, och här och der en her-
depipa, fom uppfordrade bergens genljud
att fvara flg. Men dä folen fjonk hakoin
bergen, aftynade det ena ljudet effer det
andra, och djup tystnad beherskadc nejden.
Dä upphof fig frän firanden nägra valdt-
borns lent Ijudande inusik, och de intagan*
de tonerna tycktes täga ofver fjön och bian*
da fig med vägornas forlande.

Barnen voro utom fig af glndje. Fa*
dren fatt pä fordåcket, holl barnen i fina
afinar, och fägnade* mcr af deras fortjus-
sing, än af aftonens Ikonhet.

Kedan h6ljde fig de aflägsna foremälen
i rnorkcr. Aftonrodnaden forjfvauoj en och

an*
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annan Ajerna tradde med blekt (ken fram
pä det mörka hvalfvet, och derpa oupphor-
ligen Aere, tills andteligen heh himmeien
var betackt med oråkneliga Ajemor.

Barnen hade ofta hort att de flesta af
dessa Ajernor voro folar. Detta erinrade de
fig nu; men det forekom dem otroligr, att
dessa fmä punkter ikulle vara liitä med den
kropp, fom de nyss hade fett Jyfa i en 6f-
verjordilk glans.

De meddelte fadren fin anmlrkning och
bado honom att forklara for fig fvärigheten.
Hän erinrade dem ora Ajernornas Aora af-
lagsenhet, hvarigenom deras Jjus forfvaga-
des och deras Aorlek formirskades for o-
goneu.

De gjorde Snnu manga andra fragor,
ofver verldsbygguadens bellaffenhet, fom
hän lofvade framdeles befvara dem. Men
foljande trodde hän vara afmatt efter deras
fattningskraft:

"J vefen, fade hän, att denna jord Sr
ett forfårligen Aort kiot, hvars yta beAäc
af Aenar, metaller, vatten och jord. Dess
inanmäte känna vi ickc. Detta klot ror fig
oupphorligen i ofattiigt vida kretsar om-
kring folen. Dess tyngd drifver det vSI o*

ajiåtligcn emot folen, och det Ikuiie inAor-
ta
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ta i henne, om det cj af en annan kraft
oupphorligen fkulle tillbakadrifvas ifrän fo*
len. Dessa bågge ti liika verkande krafter
drifva det omkring henne i en ringformig
bane, hvilken det med en få utomordent-
lig hastighet genoinlöper, att det pä fextion-
dedelen af en timme tiliryggalngger en våg
af etthundrsdefjuttiotre Syenika inil.

”Sa beundransvård denna hastighet Sr,
fa år dock den hvarmed folen och lljernor»
na nedfkieka fina ftralar tili oss, myeket be-
undransyårdire. Solen Sr fa langt fkild i-
från oss, att inan nodgades Jågga tolf tusen-
de fa liota klot fom jorden ihvid hvarandra
om man ville bygga en bro Snda tili hen-
ne. Likval beholver en Ijusflrale på fin fart
iiriin henne Sida tili jorden icke mer an
en half fjerndds timmes tid.”

”Men det gifves ibland folarne, fom
j fen Mr ofver er, ganlka många fom åro
fa langt aflågsna, att en Urille ifrån dem,
oaktadt fin 11ora hastighet, likvål drojer lle-
re tusende år *) på fin v.'g. Skulle nu på
detta omåtliga afllånd uppkomma nya fo-
Jar, få Urulle dc forst efter forlöppet af en
få lång tid blifva fynliga for oss jordinbyg-

ga-

*) Enligt Herfche! gifves det föekenaktiga ftjcr-
nor, hvilkas ljus fordra en niillion och nio-
hundradetio tulende åi för att hinna tili oss.
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gare, och om nu en af dcssa Hjernor fkul-
le flockna, fä fkulle dock mennilkorna fe
denfamma glånsa åunu i flere tusende är.”

"Sannolikt år hvar och en af dessa fo-
lar, åfven fom var, raed jordar omgifven*
3 fcn den oråkneliga mångden af fixdjernor,
af hvilka många, fammantrSngda i hela
massor, endast fynas fom ett tunnt moln.
Huru omåtligt maste faledes antalet af pla-
neterna vara, fom i eviga kretfar vålfva
fig omkring dessa folar!”

utropade bada barnen, och
deras inbillningskraft forlorade fig i det o-
utgrundeliga djupet. Med obortvanda blic-
kar faste de nu fin uppmSrksamhet vid fljer-
norna, och himmelens hvalf hade blifvit for
dem ett fköuare foremäl, än fjons lugn och
bergeus eko.

Sjukfängen.
I granskapet af landtflället fom AllvinS Och
Theodors fader ågde, bodde eu fortraffelig
man fom hade ett enda barn, en gosse af
nio är. Denne kom ibland tili barnen, näe
de med fiua foråldrar voro pä landet, och
de Slskade hvaraudra omsefides af ailt .hjer-

ta,
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ta, ty de voro alla tre valartade, och Tal-
lan fiordc en tvist glädjen i deras fmä kkar.

Denna gosse blcf fjuk. En tårande fe-
ber medtog hans krafter, och ali lakarnes
hjelp formådde intet. Dagligen blef hän
fvagarc och fjukare.

Hän hade flere gänger under fin fjuk-
dom frågat efter fma fmå vanner ocli on-
Ikat att le dem, medan de ännu voro i fta-
den. Åndtligen kommo de ut pä landet,
och fa fnart de crhollo kunskap om Carls
ijukdom och hans ISngtan, bädo de fina for»
åJdrar om tillätelse att fä befoka dea fjuke.

Forran de gingo, hollo de rad med
hvarandra, iiuru de fkulle foka att glada
honom; och hvardera utvalde af fina lek»
faker det, fom lian holi for det ikonasfe.
Sedän gingo de L trågarden ocli plockade fi-
na vaekraste blommor, och hvardera band
en bloimpast. Dermed gingo de i den fju»
kas hus.

Den fjuka lag i fin fäng. Med ena
kinden hvilade hau uppä handen, och hans
bionda lockar folio honom ofver anfigtet.
Da lian horde fina fmä vånners bekanta rost,
vande hän fig tili dem och en fvag rod-
nad bctåckte hans bleka anfigte. Allvin och
Theodor trädde tili bäda fidorna af fSngeu

och
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och fattade Hans hSnder. Derpå lade de
fkankerna, fom de hade medbragt, fram-
för lionom. Hän nickade väuligt och tae*
kande at dem. Lekfakerna tog hau ej,
men blomsterna gladde honotn myeket. H.in
tog dem Here giinger opp, betraktade dcm
med innerligt valbehag, och lade dem bort
och tog dem åter.

Derpå fade hän tned någon liflighet:
,J jag vill uppfiiga tili fonstret atf fc de grö-
na trSden/' Man lyfte bonom ur fangen;
hän förfökte göra nägra fteg; men hän fonk
flrax kraftlös i fin fars armar. Denne bar
lionom tili fonstret. Hän upplyfte fina ö-
gon mot himmelcn, och gladde fig at de
tunna bortfmåltande moinen, och at de grö-
na trSden, i hvilkas fkugga hän fa ofia ha-
de futtit. Nägra ögonbiick derefter ville
lian åter tili fin fång.

Nu föllo några ftrålat af den nedg"eti-
de folen uppä våggen i rummet. Carl on*
skade fä fin fång ditflyttad. Föråldrarne
uppfylide hans önskan, och de fmä voro
fårdiga att hjelpa och att flälla fangen, få-
fom den fjuke ville hafva den.

Då nu folfirålarne föllo pabadden, blef*
vo hans miuer alltid gladare, och leende
fag hau på de kringfiåcjide. Sinä armar

C ha-
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hade hän utfirackta framfor fig, fä att fo-
len lyste pä dem.

Denna fönk mx allt djupare och afto-
nen blef allt fkonare. Den fjuke fattade
da Allvin fakta vid handen och drog ho-
noni tili fig, och under det hän fmog fin
arm honom ora haisen, fade hän med fak-
ta rost: ”Jag dor tillika med folen; men
fig det icke at far och mor.” Men modren
hade hoit de lågmäita orden. Hon kastade
fig på knå vid fin docnde alsklings badd,
kysste honom under tusende tarar och gom-
de firt anfigte. "Grat icke, basta mamma,
fade den docnde: jag Sr ej mera fjuk/’

”Jag fkall ju icke blifva i grafven, tilla-
de hän, nagra ogonblick derefter, med fvag
rost. Du har ofta fagt mig det. Och när
du ocktå Sr dod, famt pappa, da komina vi
alla tillfammans i himlen och do icke mera.”

Da hän hade fagt detta, lag hän nagra
ogonblick Hilla : fedan ratte hau fig hastigt
upp, lonk tillbaka och dog. De fista
fträlarne af den nedgäende folen äterfpritta-
de friin hans bleka anfigte.

Barnen koinmo gratande och fnyftande
hem, och beråttadc fina foråldrar hela det
bedrölliga forloppet. De hade erhållit en
angenam bild af doden,och fa ofta de hår-

ef-
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efter tänkte pä doden, tänkte de honora
undcr fin allidne våns bild.

Begrafningen.

Tvenne dar derpa blef Carls lik fort tili
gralveii. Allvin och Theodor giago dit ut,
och deras far var dem foljaktig.

Det var en af de lugna mornar, då al-
la luftfläktar halla fin anda tillbaka, da dag-
gen tindrar ororlig på de vcka gräsfirän,
och alit med en (Ulla väritän afvaktar den
uppgående folens ankonist.

Mänga menniskor voro forfamlade p5
kyrkogärden och väntade liktäget. De ilos-
ta hade känt den ailidne och beromde ho-
nom, och berättade hvarandra,. huru lydig
hän värit fina foräldrar, huru god emot
allt husfolket, huru vettgirig, huru forfiän-
dig. Mänga greto ofver honom, och alla
beklagade de barnlosa foräidrarna.

Nu koin liket. Carls far gick gråtan-
de invid det.

Vid grafven oppnade man likkistan;
den dode tycktes fäfva, hans anfigte var
Ingat och gladt. Intet drag tilikännagaf

C a plä-



36
plagor. I fina hopknappta hSnder höll hau
blomqvaseen, fom Allvin och Theodor hade
lagt på hans bådd.

Barnen trådde intill Och fago allt. Theo-
dor gret och fnyftade; Allvin kastade fig
ofver den dode och kyste honom. Sakta
drog honom fadren tillbaka och tog honom
i fina armar. Ingen kunde halla fig från
tarar, fom fåg barnens fmarta.

' Likkistan blef fånkt i jorden och fnart
hojde fig den lilla kulien Sfver henne. So-
len gick opp i en obelkrillig prakt, och
forgyllte den nya grafven: men hans ögon
fom fof dernere oppnade fig ickc mer, att
betrakta den frambrytande morgonens (kön-

het och den fjunkande aftonens. Obemårk-
ta (kredo nu glada och dystra dagar ofver
hans hufvud Irani, och cj gaf hän akt på
rSgnet fom föll på hans kulle, och ickc på
fol/lrålarna, fom torkade och vårmde den.
Hän fag icke mer menniskornas glada och
trågna verkfamhet; icke mer de gyllene fijer-
norua och månens blyga (ken. Vårens bloin-
mor blomstrade ej mera for honom, och
hosfens frukter mognade icke for honom.
För honom hade himlens evigt ej vissnande
blomster uppgått. På de faligas fält ploc»
kade lian (konare kransar, med hvilka en-
dast de goda och dygdiga pryda fig.

Uc
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Ur jordens mörka trogna fköta
fädsbrodden gror och växer tili*
gär fadesmtnnens hopp tili möte,
och fyller det; fä Himlen väli.
Värt hopp, när vi i grafvcn gömma
an faknad vän, ock tröftfullt är:
ty här hän forgerna ikall glömma,
och £nna glädjen oppe derl

Den vika Mannen.

En vinterafeon, då Allvin och Theodor
futto med fin fader vid fpiselden, blef ett
forgbref burit tili den fistnämde, hvilket haa
läste med fynbar rorelfe. Hän vicklade
det derpa iangsamt ihop, holl det länge e-
melJan fina händec och fäg tankfull i elden.
Kanien betraktade fin far med en fpand
vfmtan. Åndteligen bröt hän tystnaden och
fade;

Paminnen i er annu det prSktiga palat*
set i nejden af H ...foin vi forra äret be-
fago under vär resa, och hvilket inneholl få
mycket fotn vackte er beuudran?

Du menar, fade Allvin, det fe'flottet,
fom man fer fä längt pä den fkona flätten;
deri alla väggarne voro betSckta med de

C 3 fko*
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fkönaste malningar, alla trappor och falar
med bildfloder?

O! jag fer annu def herrliga rummet,'
info li Theodor, der, pä de Jjusblå fidenta-
pererna, de fkönaste blomster, fjerilar och
paiadisfoglar voro mälade, iikfom de värit
lefvande; och Nafuralie-kabinettet, der vi
figo fä mänga utlåndska djur.

Men det fkönaste, fortfor Allvin, var
dock paiken, fom ifran balkongen forekom
oss nedanföre fåfom ett obegränsat landskap,
fom erinrade oss om allt hvad vi nagonsin
hade hört om fetrågardar. Marmortemplen,
de (kummande vattenfallen, de lugna och
fvala gi ottoina allt detta flar mig snnu
för ögonen, och jag mins annu ganskaväl,
huru vi pa livar öppen plats blefvo öfver-
raskade af någon ting nytt och (könt.

Åfven der var det, tillade Theodor, fom
de fköna guldfasauerna förfkråckte oss, da
de la ovantadt flögo opp framfor oss. Hvil-
ken mångd af fållfynta foglar var icke der
att fe! och huru önskade vi icke, att be-
fländigt kunna ujuta detta allt!

Ni Ikattade agaren tili alla dessa ting
myckct lycklig, fade fadren; och jag erin»
rade cr, om jag ej misstar mig, att man
bordc ånuu önska fig rStt niycket dertill

for
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for att kurina glSdja fig at en fadan egen-
dom.

Du fade, infoll Theodor, en fjuk fisul-
le vSI vara tåmmeligen likgiltig i anfeende
tili allt detta, och den Tom hade ett oro-
ligt famvete kunde alldeles icke deraf gora
fig en njutning.

Åfven borde man hafva vSnner fom glad-
de ilg med oss, tillade Allvin.

Sä Sr det, minä barn, fortfor fadren,
och liisterien om mannen, hvilken detta
praktiga hus tillhorde, bevisar mer an vai
riktigheten af denna anmårkning. Hän Sr
dod for några dar fen, denna olycklige
man, och detta bref ger mig underrattelsen
om hans dod, hvarefter hän redau ISnge
hade ISngtat.

Barnen onskade att veta hvarl den lika
mannens olyeka hade beflatt. Fadren till-
fredsftallde deras onskan genom foljande be-
rSttelse.

Herr Adams, fa hette denna rika och
olycklige man, var fon tili en liten kram-
handlare i Nederfachsen, fom dog ganska
tidigt i torftiga omflandigheter och efter-
lemnade denna fon och en dotter. En l;ing-
vSga flSgtinge tili den doda antog fig gos-
sen och bragte honom in hos en kopman i

C 4 Ham-
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Hamburg, for att 15ra fig handein. Don
tern nodgades foka tjenst. Adams var en
gosse af förträffliga anlag. Hau bemodade
«g att behaga fin Herre, forråttade fina go-
romäl med fkicklighet och trohet, och for-
fiud att ännu desutom fkafFa fig tid tili nyt-
tiga kunskapers 15rande. Deaua ifver blef
ej obelont. Hans Herre utmarkte honom
fnart framfor alla fina åfriga betjenfer, for-
trodde honom de vigtigaste årender, och
f.g dem lyckas undcr bans hSnder. Flerc
fpckulationer, hvartill Adams foranlåtit bo>
noin , aflupo öfver ali formodan vai och faN
te honom i befittning af en fior formogen-
het. Tili tacksamhet utnamde hän deuna
bctjenten tili fin handelskompanjon.

Adams bar fin lycka utan ofvermod.
Hans fiållning var ganska behaglig. Hän
utforde fina goromal med låtthet, och da
de olta gafvo honom tillfålle tili resor, be-
gaguad» hau fig af dem att rikta fina kun-
skaper och bilda fin fmak. Hans fjålakraf-
ter utvicklade fig alltmer, och hän forvärf-
vade fig ofverallt aktning och kärlek. De
rika fökte hans omglnge, emedan det var
älskansvårdt; de fattige fokte hans rad och
ofta hans underfiodj och hän var alitid får-
dig att hjelpa. Ni kan lått tro, att hän
med dessa tankelatt icke fårglomde fin fat*

tiga
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tiga fyster. Hän drog henne verkligen ur
fitt armod och bortgifte henne med en lands-
prest Tom älskade henne och genom Adams
underftod blef författ i ett ganska vålmåen-
de tillftånd. Efter några ars forlopp bief
haus fordna Herre dödligcn fjuk, och da
hän ej fag något hopp att åter komina fig
före, lät hän kalia fin handelskompanjon tili
fig och lade tili honom: "Jag lär icke lefva
länge mera, det år tid att jag befiyr om
mitt hus. Annu i dag vill jag Jåmna min
yttersta vilja tili domstolen, hvari du blir
utnämnd tili min enda arfvingc. Du for-
tjenar detta; ty du har troget förvaltat min
egendom och tiofaldt förökat den. I din
hand (kali den ha trefnad, och jag behöf-
ver ej frukta, att hvad jag under min lefnad
mödosamt förvårft, llcall efter min död
iättfinnigt förflösas. Min fysters barn åro
uteflutna. De hafva ej Ikickat fig efter min
vilja, och jag år ofvertygad att de gläda fig
at min död. Dcnna glådje fkall bli för-
fiörd för dem.”

Alla dessa omflåndighetcr vct jag tili
ftörsta delen af Herr Adams egen heråttelse,
Jag befökte honom för flere år fedan, och
ban öppnade för mig hela fitt hjerta. Dä
hau koin tili denna punkt af fin berättelse,
Utropade hän: ''Jag olycklige! jag trodde

6 S mig.
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mig, då Jag fornamm detta, fia vid lioj-
den af min lycka, och det anade mig ic-
ke, att odet lagt for mig en farlig fuara.”

"Minä goromai, fortfor hän, nodgade
mig omedelbarligen efter detta upptrade, tili
en liten resa, hvilken jag trodde mig fuli-
borda tidigt nog, for att ånnu finna min
van vid lif. Himmelen hade annorlunda
beflutit det. Minä arender blefvo vidlofti-
gare ån jag kunnat formoda; hän dog, och
forst några milnader efter hans d6d kom
jag hem, for att taga mitt arf i befittning.”

"De nSrmaste anforvandter tili min allid-
ne van voro en fysterfon och en fysterdot-
ter, hvilka, jag vet icke hvarigenom, iidra-
git fig hans ovilja. Deras lefnadsfått larer ej
hafva värit det ordentligaste, och de hade
i hopp om det riku arfvet efter fin morbror,
pabordat fig en fior (kuld. De hade, un-
der min franvaro, iatit oppna testamentet,
och da de hörde dess innehfdl, hade de ut-
brustit i de håftigaste forbanuelser emot mig.
I fina forhoppningar bedragna, af fina bor-
genårer forföljda, lago de fig nodgade att
gripa tili flykten. Man fade, de hade ta*

git vSgen tili England."
Herr Adams tog nu i befittning en o*

matlig formogenhet, fom hän genom fram*
gang och flit Snuu dageligen lorokade. Hän

gif-
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gifte fig med en fkon och ålfkansvSrd fru,
fom inom tvä är fodde honom en fon och
en dotter.

Da var det, fom hän byggde det Iho-
na och fmakfulla hus, fom ni fa mycket
beundrat. Hän hade fett mycket på fina
resor, och ingatt vidstråckta bekantskaper
med konstnSrer och konstkånnare. Af des*
sa begagnadc lian fig nu, och ni har fjeifva
fett, hvilken mangd af de fkonaste prydna-
der hau har fammanbragt. I denna for-
tjusaude boning lefde hän de lyckligaste da-
gar i fkotet af fin familj och 1 en angenåm
krets af bildade och med qvickhet och fnii-
le begafvade vSnner, hvilka hans rikedom
och de utvalda nojen i hans hus famlade
omkring honom.

Herr Adams fkildrade med de lifligaste
fårgor for mig den lyckfalighet fom hän
da njutit. "Aila minä onskningar voro upp*
fyllda, fade hän ibland annat, eller hellrc,
min lycka ofvertrSfiade allt hvad jag ään-

sin kunnat inbilla mig. När jag, vid min
fkona- och Slskvårda hustrus fida, fatt pa
balkongen af mitt hus och gungade minä
barn pa minä knan, trodde jag mig fe en
verld under minä fotter, och tyckte mig va-
ra dess beherskare. Men den lyckliga lott,
fom var mig tillfalJen Iran himtnelen, ha-

de



44
de firan himmelen bortvSndt minä blickar,
ooh jag hade forgStit alla menskliga forde-
lars ombytlighet. Ack! da forst når jag
hade forlorat båsta delen af dem, fankte
jag ater pä Gud, och mitt forgfulla hjerta
uppfokte houom fom jag i minä gladjeda-
gar hade forgStit. Ni fer mitt lidande, til«
lade hän, och dock ar det, fom ni fer,
blott en ringa del deraf."

Dä Herr Adams fade detta, lag hän i
en liten kammare pa fin landtegendom dit
ingen folftrale koin, på en fång hvars gar-
diner blott fallan oppnades. En obotlig
gikt hade bemaktigat fig nastan alla hans
leder och få ftarkt angripit hans ogon, att
ofta det mattaste ljusiken var honom odrag-
ligt. Den minsta törclse fårorfakade ho-
nom fmårtor. H..n emottog fallan befok;
och hans fyster, fom ffiriorat fin man, var
den enda person fom hän kunde tiila i fin
kammare, och fom forjdc for hans behof,
Hans hus ägde hvarken virdinna eller barn,
och der man fordom blott plagade höra
glådjens Ijud, der hordes nu endast en o-
botligt fjuk draga Sngsligt klagande fuckar.

Herr Adams hade just da nagra drngli-
ga Sgonblick. Da hän f>g, att jag var rdrd
af hans tillfiand, tryckte hau min hand
och fade; ”J ag vill utgjuta for er hela mitt

bjer-
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hjerta. Ni deltat i min olyckliga belågen-
het, och jag kSnner mig lättad, när jag
kan nedlagga mitt bekymmer i ett medli-
dande Ikote.’’

Hän fortfor efter en liten paus; "Sex
Sr hade jag lefvat i min Jyckliga belägen-
het, da minä handclsSrender kallade mig
tili London, hvarest jag nådgades i Hera
manader uppehalla mig. Det var forsta
gangen, fedan mitt giftermål, fom jag på
la Tang tid fkilde mig iiriin min familj.
Min faknad af den var utomordentlig och
jag njot foga af den omStliga fladens mang-
faldiga nojcn. Ty mitt hjerta var betryckt,
och aningen om en ftor olycka tycktcs lig-
ga ofver det.”

"En dag gick jag vid Newgate förbi,
da man der fom bäst gjorde anstalt att upp-
hanga nagra fträtrofvare. Jag hade tj min-
sta Just att droja vid detta flcädefpel; meu
da jag tillfälligtvis i folkhopen horde att en
af dem var en Tysk, underråttade jag mig
likvål närmare derom. Forefläll er min
beftörtning, da jag horde namnet Olivier,
den mannens namu, fom min fordna Herre
for min fkuil hade gjort arH6s. Jag hop-
pades dock Snnu ett ogonblick, att hän tor-
de värit en annan; men da jag riktade mi-
tta 6gon at fchavotten, dod pä dess trappa

fam-
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famma man, i hvars forflorda niiner jag
alltför tydligen igenkSnde de vålbekanta an-
letsdragen.”

”Jag blef vid denna förfkråckliga upp*
tackt likafom tråffad af äskan. Jag iladc
liero, utan att veta hvad jag gjorde och
hvad fom gick at mig. Och knappt hadc
jag ifrän den första fkakningen nägorlunda
harotat mig, da jag erhöll ett brcf ifrän
niin hustru, deri hon fkref tili mig, att
vär dotter lag fjuk i fkarlakansfeber; och
att äfven pä gossen de första fymptomerna
af denna fjukdom viste dg. Hon bad mig
vara lugn och hoppaa det bästa.”

”Denna underrättelse (kulle i alla om<
ftändigheter hafva ■ förfkråckt mig; men i
detta ogonblick nedflog den mig aildeles.
Jag hade ej det roinsta hopp, att fe minä
barn raddade; och fammanband faran, i
hvilken de befunno fig, i en bedrofvande
förening med Oiiviers olyckliga öde. Hvad
jag ännu icke hade vägat att tydligen tän*
ka, ftod i detta faseliga ogonblick tydligt
för min fjäl. Jag fade tili mig fjell: Dn
år orfaken tili Oiiviers gSrningar och död.
Du äger den förmögcnhet fom tillhörde ho-
nom: du äger den, emedan du med intet
ord lagt dig ut för honora, och icke fökt
att försona hans morbror med honom. Nu,

dä
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d; 1 denne olycklige, fom fortviilan dref ur
fut fädernesland, nu, da hän uppbar ftraffet
for en forbrytelse, hvartill hans nodHaldta
belSgenhet tvungit honom, lider du i ängs*
lan for dina barn en dubbel dod, och plik-
tar for den forgloshet hvarmcd du bar be-
traktat den arllosgjordas olycka.”

"Jag hade ej mer nagot roligt ogonblick
i England; jag fkulle uodvåndigt hein, och
lyckligtvis fanns der ett (kepp fom just nu
var fårdigt att affegla. Min oro ledsaga-
de mig under ofverfarten, och alltid ftod
minä barns bild for minä ogon. Ack! jag
fkulle ej aterfe dem! \Medan jag dref om-
kring uppå hafvet, fofvo mitt hjertas Slsk-
lingar i jordens fkote.”

MKnapt hade jag kömmit i land, innan
jag fkyndade tili mitt landthus. Det blef
natt forrån jag framkom, och jag ffig langt
ifråö en del af huset flarkt illumineradt; i
de mörka rummen rordes ibland ett Ijuslkcn
ån hit an dif. Min oro var obelkriliig,
och ehuru hastigt jag åkfe tycktes dock for
mig vagnen flä flilla. Andteligen ankoin*
mo vi. Jag ilade uppfor trappan; ingen
motte mig. Jag uppryckte dorrcn tili den
illumincrade falen och fäg min Jiustru i
likkistan.”

Herr
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Herr Adams afbrSt vid dessa Ord, hop*

knappte hfmderna och fyntes foriorad i erin*
ringen af fin fmårta. Sedän fortfor hän:

”Jag vill ej befkrifva for er minä käns*
lor. Miu fmärta var oandelig. SansJos ha»
de jag nedfallit vid likkistan hvari min ål»
skade maka lag med en leende min. En
hetsig feber angrep mig, jag yrade flere
dagar, och lakarne åfvergåfvo mig. Men
ack! jag hade ej Snnu tomt minä plågors
kalk, och ätervånde emot formodan tili
lifvet.”

*lfrån denna tid fyntes mig mitt hus»
fom forut värit gladjens och fornojsarahetens
boning, likfom en oppen graf, fom hade
uppflukat mitt hjertas ålsklingar. Hvar j.ig
gick, hvart jag vånde minä ogon, fag |ag
iatet annat an fpiir af bortilydda nojeu, ef»
ter hvilka jag forgåfves bortfånde minä tarar
och fuckar. Men ockfa njutningen af en me»
lankolisk forgsenhet var mig missunnad ; ty
öfverallt trångde fig Oliviers fårlkräckande
bild ibland de kara fkuggorna af minä barn
och min åiskade hustru. Honom fåg jag va»
kande och fofvande. Huru ofta har jag ej
i dodlig ångest uppfarit ur min fång, da
jag fåg honom i drommeu, huru hän firyp*
te minä barn, cller ftortade dem i lagorna
af mitt hus, eller ftretadc med mig och for-

dr?*
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drade fin förmögenhet, fom hän kallade
fin rättmätiga egendom.”

”Dessa drömmar tycktes mig alltid
mer och mer vara famvetets röst. Minä
ägodelar gjorde mig ingen glädje mer,
och jag anlåg detta fom ett bevis att jag
med oratta ägde dem. Ack! min van,
fqrtfor Herr Adams med en fuck, jag
fisulle ockiå i min olycka ännu värit lyck-
lig, om mitt famvete i denna punkt fri»
iagt mig. Jag kunde väl icke förebrå
mig, alt på ett orättvist (ätt genom fmic-
ker och IVekfulla tillftällningar hafva til-
lockat mig testamentet af min principal;
ifrän en fädan nedrig brottslighet var jag
fullkomligen fri. Men hade jag väl gjort
rågot det minsta förlök att mildra det här»
da beslut, enligt hvilket hän gjorde fma
nannasta anförvandter arflösa? Ack ty
värr! det hade jag icke! Detta underlå-
tande plägade mig nu, och jag tillräkna-
de mig Oliviers gärningar äfvenfom hans
död. Det var alldeles förgäfves att jag
motftred denna tanke; den vände alltid
tillbaka j och när jag om dagen hade för*
jagat den , fattade den mig åter få myc-
ket häftigare om natten.”

”En gäng, da jag oroligt flängde mig
omkring i min fäng, föll det mig hasligt

D in
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in nagon ting, hvarpå jag hitintill ännu
ej hade tänkt, att Olivier haft en iyster
och att hän bortflyktat tillika med henne,
Denna tanke föll mig med ny väldsam*
het på hjertat: men äfven iå hastigt upp*
gick derur för mig ett fvagt Iken af tröst.
Gud väre prifad! utropade jag få kan
jag ändå kanfke godtgöra en del af min
orättvisa! Jag vill rädda henne, hvar
hon ockfå mä vara!”

”Med dessa ord fprang jag opp och
fjorde ftrax anftaher tili afresan. Ingen

egrep min affigt, ty jag hade förtrott
tnig tili ingen , och jag lät verldcn tro
att min familjes död var den enda oriaken
tili min bedröfvelse. Jag kom hastigt tili
London. Med outfägelig möda erhöll jag
några efterrättelser om den person jag fök-
tej men fpåren tili hennes vistelse voro
alldeles utplånade, och det lilla jag erfor
var icke gjordt att uppmuntra mig. Utaf
det allt blef Hutligen fannolikt, att bon
farit bort tili Amerika. Jag ilade ockfå
dit efter henne, men utan framgäng. Så
förfpilldes för mig flera år under fruktlö-
sa efterfpaningar, tills jag flutligen åtcr-
vände hem. De mångfaldiga resorna, fa*
rorna fom jag utftätt, oron fom aldrig
lämnade mig allt detta hade utödt mi*

na
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na krafter, och jag förfönk fmåningom tili
detta hjelplösa tillftånd, hvari ni nu fer
mig. Min helsa är oäterkalleligen förlo-
radj minä rikedomar äro mig förhatlige;
och alla minä förhoppningar äro (lälida pä
döden, fom fkall befria mig frän minä
lidanden och återföra mig i min makas
och minä barns armar.*’

Detta är den ömkansvarda mannens hi»
storie, hvilken genom underlätande af en
enda menniskoälskande handling hade gjort
lig la obefkrifligt olycklig. Klott en myc»
ket ädel man kunde för underlätande af
en fadan gerning la hårdt artklaga lig fjelf
och kanna deröfver en få längvarig änger.
Sedän hän på det bedröfligaste lätt till-
bragt många år, dog hans lyster, hvars
närvaro och omlorger mildrat hans lidan-
den j och denna nya olycka pålkyndade
hans död. Då hän kände dess annalkan-
de, tackade hän Gud, att hän ville be-
fria honom från detta tillllånd. Ty hans
lidanden hade längst för detta fkiljt ho-
nom frän verlden, och hän längtade ef*
ter himlen och hvilan i grafven.

På fådant fätt kan den trånga och mör*
ka grafven blifva menniskan kärare än
det praktfullaste palats.

D 2 sä
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Så litet kan hefitfningen af yttre ä-

godelar göra oss lyckliga, om den ej är
förenacl med ägandet af det högsta goda 9
den invärtes freden, enigheten raed oss
fjelfva och ett rent famvetes vittnesbörd.

Ur Allvins Dagbok.
Allvin och Theodor hade, pä fin fars
inrådan, antagit den vanan, att uppfkrif-
va allt märkvärdigt de fågo och hörde.
Härigenom vunno de en dubbel fördelj
först att de blefvo upmärksammare pä det
fom föregick omkring demj för det an-
dra att de fastare inpreglade det hos fig
och kunde när fom helst upprepa det.
Jag vill här meddela några flällen ur Ail-
vins dagbok.

Den - - Oflober. ”För fista gången
delta år, har jag befökt vår trägård: ty
i morgon fara vi tilibaka tili ftaden. Jag
bar tagit aflked af den, affked af alla
blomstren fom hösten lämnat öfriga. Det
tycktes mig, likfom de alla (kiille talt tili
mig, och alla iörllätt mig. Jag tackade
dem , att de hade blomstrat få (könt, och
önskade dem en fen död, och nästkom-
mande är en glad uppflåndelsehögtid. O,

att
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att dock vintren redan vore förbi och vä-
ren med fina (köna glädande blomster å-
tervände! Men tälamod! ocklå vintren
bar (köna dagar, och min farfäger; man
kan gösa hvarje dag angenäm, om man
endast är rätt ädel och god.”

Den •
- November. Min födelsedag!

Min gode fader var ganska rörd da jag
denna morgon kom tili honom. Hän (löt
mig i lina armar och fade: ”Dä du i dag
för tretton är len blef hämtad tili mig
fom ett nyfödt barn, tog jag dig rörd på
minä armar och bad Gud i mitt hjerta,
att hän ville göra dig tili en god och
lycklig medlem i den verld, fom du nu
hade inträdt uti. Jag hoppas att Gud
bar hört min bön. Du har ofta gjort mig
glädje. Fortfar pä denna vägj blif god 3
gör det fom är rätt, emotllä dina be-
gär; derigenom (kali du blifva förnöjd
och lycklig.”

Vid dessa ord fryckte ban mig tili fitt
bröst. Jag föll honom om haisen, gret,
och tackade honom för ali (in godhet och
kärlek. När jag fedan äter var allena på
min kammare, erinrade jag mig allt det
goda jag hade att tacka min far före.
Mitt hjerta var fullt af goda förefatser.

D 3 Måt-
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Måtte de dock alldrig vika ur mitt min*
ne! Mätte dock. min vilja alltid vara
ftark nog att redligen bringa dem i full-
bordan!

Jag vill ännu en gäng upprepa alli
hos raig; i dag och i morgon och hvar
dag. Hvarje morgon vill jag erinra mig
minä förefatser, och hvarje afton vill jag
med dem jemföra minä förehafvanden om
dagen. Huru glad fkall jag då vara om
min räkning llår in; om aitonen ej bc-
höfver blygas för morgondagen!

Likafä fkall jag flrida emot böjelsen
tili förftröelser lom gör mig fä mycket
ondt j jag fkall blifva uppmärksammare
pä minä göromål och icke mer uppfkjuta
något. Upplkåf, fäger min far, är en
tidtjuf. Träget arbete, fade hän en an-
nan gäng, gör gladt hjerta. Jag tili och
med har mången gäng erfarit det.

Jag fkall Ufva fogligare och förlikli-
gare med min bror. Jag älskar honom o-
utfägeligen, och likväl har ofta en liten
tvist kunnat blifva få alfvarsam oss emel-
lan. Har jag äfven icke blifvit missnöjd
med min far fjelf, då hän befallt mig nå-
got, fom jag ockfå utom hans befallning
bort göra af kansia för min pligt. All-

drig
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drig (kali jag mera blifva det nej ali*
drig (kali det mera (ke!

Ockfå emot andra menniskor vill jag
vara mera förekommande och mera tjenst*
aktig. Att göra andra förnöjelse a fäger
min far, är dcn ftörsta glädje.

Jag vill icke fätta min lycka i nagra
önskningars tiilfredsilällelse, fom få hastigt
uppftiga i hjertat och hafva få liten var-
aktighet. Har jag icke redan ofta erfa*
rit, att ting , cfter hvilka jag mycket
längtat, blifvit mig likgiltiga få fnart jag
kömmit tili ägande af dem. Derpä vill
jag alltid tanka, då ett hastigt begär an-
faller mig. Det gifves, fäger min far,
bloit en öntkan , vid hvilken vi böre fäs-
ta vår lyckfalighet; önskan att alltid
bli bättre.

Jag vill ofta tanka på Gud och på min
mor, fom är hos Gud och väntar (ina
barn tili fig. Jag vill tanka på min fars
kärlek, fom lörjer ölver hvarje af minä
fel och gläder fig öfver allt godt fom hän
finner hos mig. Jag vill tanka på alla
de goda och (tora menniskor, om hvilka
min far berättat för mig, och fom deri-
genom förtjent namn af ftora, att de be-
herskat fig fjelfva.

D 4 Min
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Min far fade i dag: ett gladt anfigte
är ett lättköpt medel att göra andra men-
niskor förnöjda, Den yänlighet hvarmed
man ger en allmosa, är at ftörre värde
än fjelfva allmosan, Ty den fenare hjel-
per den fattiga endast ett ögonblick i fin
nödj den förra bibehåller fig länge i hans
minne. Det beviser att man ikänker med
välvilja, icke med förakt, icke för att
blott bli fri ifrån honom. Ett tjenstehjon
gör för ett vänligt ansigte fkull tusende
gånger mer, än för ali lön. Menniskan
allena kan fe glad utj derftjre förenar ock
en glad blick menniskorna med hvarandra.

Den • • Mars. I dag är vär moders
dödsdag. Min far berättade mycket om
henne och om de fista ögonblicken af hen*
nes lefnad. Hon dog leende och gråtan-
de tillika. Ack! hvarföre har du fä ti-
digt tkiljt dig frän dina barn, du goda och
fromma mor! Huru Ikuile vi icke älska
dig , om du ännu vore hos oss j huru vil-
le vi ej gläda dig genom lydnad ochflit!
Men du hvilar i de faligas lugna honing,
dit vara händer icke kuuna nä, och fer
ned pä oss och fröjdar dig i ditt moder*
liga hjerta, när vi göra det lom godt är.

i • Ali”
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Alldrig, alldrig vill jag förgäta, att du
på din dödsfäng tagit mig i clina armar
och bedt Gud, att göra mig tili en god
menniska, eller om det ej kunde Ike, då
låta mig tidigt dö. Se, jag lofvar dig,
att fä lefva, fo m jag hvarje ögonhlick.
borde dö. jag vill bevara mitt hjerta rent,
pä det jag alldrig må behöfva frukta dö-
denj och att jag, dä hän kallar mig bort,
måtte våga komma tili dig och I'äga: Här,
o! moder ,är din Allvin! Din bön har
blifvit hörd.

Den -
• Maji. Vi tillbragte fiörsta de-

len af denna Iköna vårdag i trägården.
Vår far var ganska tillfredsllälld med oss,
och hans tillfredsllälielse ökade vår.

Hän fade ibland annat: den fom går
en törnros förbi, gläder fig öfver dess
fkönhet och vällukt. Ännu mera gläder
oss anblicken af en god menniska. Rosen
blomstrar ut och lämnar inga fpår elter
fig qvar; men goda menniskors handiin-
gar fortfara att verka på kommande tider,
och åtankan af dem gläder oss och är oss
lärorik ännu länge efter deras död.

Sedän fade hän äter: lefva är en konst,
fom icke hvar och en förftår. Man kan
blifva åttatio är gamma!, utan att egen-

D 5 te-
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teligen hafva lefvat. Ty menniskan bor
lefva annorlunda än plantan och djuret.
En romersk ftatsman, fom tillbragt llör-
sta delen af fin lefnad i krig, begaf (ig
i fin ålderdom på landet, hvarest hän tili-
bragte nio är i ensamhet under (lilla be-
traktelser och välgörande gerningar. Da
hän dog, befallte hän att man fkulle
fkrifva på hans graf, att hän hade lef-
vat i nio år. Eftertänken meningen af
dessa ord, och ni Ikolen förfiå , hvad jag
menar med konsten at lefva.

Gubben.
En dag blefvo fadren och hans barn un-
der en fpatsergång öfverraskade af ett åsk-
väder. De ilade tili en närä belägen by
och vände in tili det första hus, hvars
dörr de fägo öppen. Pä goifvet inom det-
famma fatt en gammal man etnellan tre
barn, hvilka, äfvenfom hän, voro fys-
selfatta att fläta fmä korgar af mångfär-
gadt vide.

De helsade på det lilla fälskapet och
bädo om tillftånd att här fä öfvervara
åskvädret. ”Af hjertat gernafade den
gamle , och bad dem fätta fig på en bänk*
”Gud fkickat åskvädret i en lycklig ftund,

fort-
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fortfor hän. Jorden torstade efter regn.
Vi lära fä en god fkörd och ett förträff-
ligt fruktår.”

Herr O ... °) frägade honom om hän
ägde åker och trägårdar.

"Videbusken är niin äker, fvarade den
gamle, och hela fältet min trägård. Jag
har ingen ting i verlden, fom jag kunde
kalla mitt, utom kanfke dessa barn, fom
minä döttrar åt mig lämnat efter fig.”

Herr O ... frågade vidare ,om hän
alltid hade idkat det handtverk, (om hän
im, tillika nied dessa barn, idKade.

Den gamle fade nej dertill. ”Först fe-
dan minä gamla armar ej mer kunna fö*
ra fpaden, har jag återtagit det. Sora
barn bar jag lärt konsten af min far, fom
ockfå öfvade den fen hän hade blifvit grå
och kraftlös. Denna arm har i fordna ti*
der fört (abein; nu tröttas den redan af
det lätta arbetet.*’

”Ni har da värit foldat, goda ålders*
man?” fade Herr 0...

”Och husar tili på köpet, inföll den
förra. Hela fjuåriga kriget har jag vä-
rit med, och det under den t?ppra

Zieten.
*) SS nämner författaren liär och i det följandc

fadren tili Allvin och Theodor.



60

Tieten. Det var en man det! Hän älska-
de oss fotn fiua barn!

Den gamle lade vid dessa ord arbe-
tet hed framfnr fig, knäppte iliop hän-
derna och fortfor:

”Hvad det menskliga hjertat dock är
för ett befynnerligt ting. Man önskar och
Vet icke hvad man vill. Man borde blott
öfverlemna allt åt himtnelen och följa dess
Ikickelse. Men menniskan vill i ali ting
hafva fin egen vilja, och äfven det kan
man ej tillräkna henne loni någon ting
verkeligen ondt.”

”Scr ni, kara Herre! jag lefde här fom
en ung gosse förnöjd och glad. Väl ha-
de jag ingen ting; men det felade mig
ocklä icke något, ty jag hade friska ar-
inat och en god förtjenst. Då förekom
det mig pä en gång, likfom allt värit
mig för trångt. Jag ville fe verlden, och
litet förfökamig, fom många andra. Min
nior ville ej läta mig fara äftad ; men
min iar var af annat tankefätt och be-
römde mitt mod. Då gick jag bort med
tvenne andra och tog krigstjenst. De bå-
da återfägo ej fin hembygdj den ena foll
vid min lida, den andra har dödt i fängen-
!kap. Mig allena har fvärdet förlkonat.’*

"Hvad
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”Hvad har jag icke allt upplefvat pä
de fju blodiga åren! hum mänga faror,
huru många förlkräckliga händelfer! Och
dock täuker jag icke ogerna derpå. Men-
niskan vänjer lig vid allt, ocklådet, hvar-
löre hon i förftone ryste. Men Gud vä-
re tack! jag bar alltid handlat fom en är-
lig foldat, och ej utgjutit nägot blod,
der det ej var nödvändigt. Hum Ikuile
jag ock eljest litta få lugn här ibland
barnen?”

”Då kriget var Uutat, tog jag mitt
affked. Jag hade väl ej iboplagt nägot,
fälom mänga at minä kararater, bvilka
togo hvad de kunde ätkomma, plundrade
fattiga fängar och ofkyldiga bönder. Det
har jag alldrig kunnat. Jag gick fä fat-
tig ur tjensten fom jag inkommit, men
jag önskade mig nu ur den vilda letna-
den tili min hembygd tillbaka, der jag
ville loka mig en braf hustru och Auta
mitt lif.”

”Med få gladt hjerta fom jag fordom
vandrat ut i vida verlden, äfven få glad
och förnöjd vände jag nu tillbaka tili vär
lilla by. Jag hade öfverlefvat mycket
och fett llora fiäder: och likväl förekotn
mig nu ingen ort Ikönare än den, der jag
var född. Här gifte jag mig med en fat-

tig
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tig men god flicka, med hvilken jag i
tjugu år lefde förnöjd och lycklig. Hon
har för mig gått tili evigheten, och mi-
nä tvenne döttrar hafva efterföljdt hen-
ne. Ockfå (kali väl jag nu (nart folja
dem, och fast det icke gär mig il la i verl-
den, få är jag dock hvarje ögonblick (är-

dig att dö. Ty den fom fört ett gladt
hjerta hos fig igcnom verlden, tar ockfå
ett gladt hjerta med fig ur verlden."

Herr O. .. frägade ännu efter ett och
annat: fedan fade hän: ”Ni fade, gode
man, ni hade ingen Ung eget i verlden.
Har ni alldrig hait en egendom? alldrig
längtat att få en?”

"Längtat? ack jo! fvarade den gamle;
men det har alldrig velat lyckas mig.
Hvad jag förtjenade, var fällan mer än
nödtorften tordrade; och när jag hade he-
fpart något, fann jag alltid folk, fom nö-
digare behöfde det än jag. Nu är jag
gammal blefven, och har värit vid gladt
mod min hela lefnad igenom, men män-
ga fom ägde hus och åkrar och allt, vo-
ro det icke. De fom äga mycket päjor-
den, halla fig ockfå fast vid jorden, och
bli fällan rätt glada. Det fer man väl
när det kommer an pä att dö. Deras hjer-
ta hänger vid det jordiska, och de (kul-

ia
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le ej gerna vilja höra Guds (lämma fotn
bortkallar dem. När jag betänker detta,
är jag rätt glad, att jag intet bar lom
håller mig vid jorden. När de hafva lagt
mig i grafven, (kali jag ej mera behöfva
nägot hus, och ingen bunger ooh törst
fkall plåga mig, och Hän för hvars ögorf
jag dä ftår, fkall ej förfkjuta mig, för
det att jag är fättig. Naken kom jag tili
verlden; naken (kali jag åter utgå. Gud
fer tili hjertat, är ett gammalt ordfpräk,
fom innebär mycket.*‘

”Det är lällfynt, fade Herr 0...,
att gammalt folk fä litet frukta för dö-
den. Lilvet blir dem vanligtvis kärarc,
ju längre det vaiat3 och de frukta alltid,
att den lilla resten deraf alltför fnart måt-
te gå tili ända,”

”Äfven är lifvet mig kärt, fade gub*
ben. Hvarföre Ikulle jag icke gerna lef-
va ? det har ändå alltid gått mig väl. När
niin Maria dog, det är lant, dä ville jag
väl ockfä dö. Jag bad Gud om döden,
men Hän beviljade mig ej denna önskan,
utan Ikickade mig tröst. Sedän bar jag
funnit mig vid allt fom kommer ifrän
Gud. Herren har gifvit det, tänker jag ,

Herren har tagit det. Är icke allt hans
goda, och en välgerning af honom? Ger

icke
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icke äfven Hän oss döden få väl fom lif-
vet ? Och visst är döden en Ikon gåfva,
då hän för oss tili Gud i himlen. När
jag derföre tänker pä döden, upphöjer fig
min fjäl tili Gud, och jag uppolFrar ho>
nom gerna alla önskningar, fom kunde
fästa mitt hjerta qvar vid Jifvet.”

Innerligt rörda hörde barnen hvad den
gatnla mannen fålunda taite med en mun*
terhet, fom uttryckte fjälens rena känsiä.
Åskvädret ' hade emedlertid gått öfver,
och man tänkte på hemgången. Alla tryck*
te dcn gamla i handen och fade honom
och hans barnabarn ett hjertligt farväl.
Regnet hade uppfriskat jorden, och allt
framlyste med en lifligare grönska och
fkönhet. Den blå himmein blickade ge-
rom de Ikingrade moinen, den nedgående
folen utgöt breda fträiar ölver den befruk-
tade jorden, och foglarna Ijöngo fin af-
tonfäng. Nägra fvalor liroko hain langs-
åt jorden och jagade efter rof: myggor-
na dansade i aftonljusctj öfverallt tycktes
ett muntert och gladt iif fira dagens liat
och förbereda nattens lugn.

Mer än en gäng befökte barnen den
gqda gubben, och alldrig kommo de till-
baka, utan att prisa honom lyckiig och
önska fig en ålderdom lik hans. Nasta

fom*
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fommar funno de honom ej mer. Då vå-
rens forsta firålar framftucko och håckarna
bårjade grånska, kåndc hän en afton en o-
vanlig trotthet; hän lade fig ncd, fomnade
in, flog, emot morgonen, ån en gang opp

a ogon, och tillflot dcm iedan for evigt.
VM den fom fä dor.

ShSrdefesten,

I granskapet af det landtftälle fom Herc
0... med fina hain plägade bebo om fom-
marn, lag en liten by hvars invanare ut-
mårktc fig genom vålmaga, goda feder och
graonfåmja. Öfverhetcn i laudet hadey hSr
loga att gora. BJott fåilan uppkom en tvist,
och nSr det (kedde, gjorde hvar och en
fig moda att forlika de oeniga. Alla un-
derflodde hvarandra inbordes, fä att om en
genom vidriga hfmdelscr råkade i obefiand,
hulpo de andra honom genom verksamt un-
derfiöd ater upp: pä fådant fått fanns i he-
la byn ingen utfattig. Derfore lag maa
hår ofvcr alle nojda anfigten. Och lafom
de fins cmellan lefdc fom medlemmar af en
flågt, fä voro de ockla vSnliga, furekom-
mande och tjeustfirdiga emot främmande.

li For
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For dessa goda egcnskapcr hade dc i fyii»
rerhet att tacka tvennc vårdiga iarare fom
efter hvarandra hade forvaltat predikoembe»
tet i denna forfamling. Den forsta hade
funnit dein i ett hogst obildadt tillfiand,
Deras flesta medleminar hade genom fpel
och dryckenskap forflost fin egendoni; och
lätfja, tråtgirighet och tiggeri hade hos dem
blifvit herafeder. BcgynneJsen af hans em-
betes forvaltning var derfore allt for bedrof-
vandc; tnen hän afllod derfore ej ifrän det
beflut, hvarmed hän tilltrådt embetet, att
anvanda alla kraftcr tili fin förfamlings bå»
fta, och att ibland dem utbreda kSrlekcn
tili Gud och det goda. Smaningom lyc-
kades det honom genom fin redlighet att
hos de battre i byn viima fortroende,
att genom fin ocgennytta viima allas akt»
nmg, och att hjelpa ndgra ur trSngande
ndd i fina husliga angelagcubeter. Hän ha»
de den gladjen, att uiigra af de oordentli»
gaste battradc fig; andra, hvilka tycktes va-
ja ohjelpliga, dogo bort; och da den un»
der Presteus ogon bildade ungdomeu upp-
vaxte, renade fig forfamlingen allt mc.
fran fina fordna laster. Det fom denna
rcdliga man hade herjat med fl ftor ifver,
fortlatte hans fon, fom Srfde fin fars dyg-
der ocb embete; och den fordom fa illa be»
ryktade forfamlingen blef genom fina goda

pre»
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Jtfedikanters vSlgorande inflytelse ett mon»
fler af goda feder for hela den omliggati*
de orren.

Da Herr O .%\ en fondag kom med ti-
na barn i granskapet af byn, fagö de pä
Sngenett lidigt vimlande af mennitkon, MSn*
tjvmnor och banl fyntes inbegrepna i ett
gladt goromal. Nagra btindo kransar af ax ;

andra blomsterflStor af blaklinf ooh 'ngs*
fteglikor; andra lindade prydllga hand om.
kring hvita danger. De hade forfamlat fig
har for att gofa ett hogtidligt intag tili kyf-
kan der Ikördefestcn fkulle fims. Tågel
blef med tysthel och lålthet i otdnjng ftåldt»
De yngsta gjorde borjan* och buro de bahd-
beprydda ktansarna bdgt uti luften. Dem
foljde fkördratne och tkordarintiornå par
Olli par,, med Ikaror Och liör, bvilka afvett-
ledes voro med hand utfmyckade. Uudet
del de framtagade fjongo de:

Gud oss glädje velat fkänka J
Skaparn af ali falighet ,

helg* vi vär lacksamhet;
o! hvad fröjd att rätt betanka
ali hans godhels ymnighet!

Omtänksamt Vi fädeh plojdfi
med i jorden* att gro opp;

e a un»
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undcr ftrets glada lopp.
Himlens huldhet icke dröjikj
att ge mognad åt vå,rt hoppl

AC Allfadrens huldhet njuter
rnenskan hvarje lycklig ftund,
fjälens ftyrka , fömnens blund ;

och Hans milda anda gjuter
glädje öfver dal och lund.

Hän, fom verldar bjudit välfva.
Hän, hvars makt ur dundret hörs»
blid i fommarfläkten rörs.
och i aspens löf, fom flcälfva,
och i källans fus hän hörs.

Tacksamt Ikon mot foleus ftrålar
öppnar rosen blyg fin knoppj
dalens djup och kullens topp
fända, ifrån blomstrens
Honom välluktsångor opp«

Sällhetsgifvarn i det höga
prisa fälten mognande;
Honom fjunga foglarne *

_

Skönt fom morgonfolens öga,
barnens ofkuldsblickar lei

Oss den gode fadren gifvit
allt hvad jordcns fliöte bar f

tei>



69
tena bjertans glädje är
fannt tecknet, att hän blifvlt
tackad, fotn hän det hegär.

Under denna fäng kom täget tili kyr-
kan, hvilken var beprydd med grona qvis<>
tar. Det emottogs af en hogtidlig tnusik,
Skordrarne omringade altaret pä den ena li-
dan, fk6rdarinnorna pa den andra, och Ja-
de deruppä nägra kransar. Alit gick for
fig med ftillhet och andakt. Gudstjensten
tog derpä fin begynnelse.

Af den vördnadsvarda prcstens predikan
npptecknade Allvin och Theodor i flna dag-
hacker föijande ftallen;

Hän fade i borjan af predikan: ”Vi fira,
minä Slskade vånner, i dag en fkon hog-
tid, en tackfagelse-hogtid tili Honom, ifrän
hvilken alla goda gäfvor komma tili oss,
en gladjens hogtid ofver erhällna fkSnker.”

”1 fen erä visthus fyllda och kunnen van-
ta vintren med tillfredsftailda hjertan. Der-
vid tänken I, derom är jag fäker, med
hjerfelig kari ek pä Honom, fom gaf oss
regn och folfken, att fäden kuude uppgä
och hara frukter. Jag vet, att hvar och
en af er tackar Honom, icke .blott med muu-
lien, utan af allt hjerta, for det Haa upp-
fyllt erä onskningar, forlkingrat erä bekym-

£ 3 nicr.
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mer, Ty dä n» ftrSdde fSden i jorden*
tånkten I: (kali den ock uppgå? och fedan
den lofvande hade uppgStt, och den tåta
halinen gick i vagor pä åkern och axen i-
fylldes, da tånkteu I ater: (l<all Gud ockfä
bevara den växaude fåden for ovåder och
hagei? Nå fen I, Hau har bevarat denj
Hän bar gifvit er hvad ni behofde- Her*
reus namu väre lofvadt I**

”Når Guds godhet gifver cc hvad f be»
hofven, fa vill hau alballa er ilr<in att for»
ga och att fåga: Hvad (kole vi sta| hvad
(kole vi dricka ? Ty fidana bekymmer pla-
ga menniskans hjerta, och draga det bort i-
fräu Gud och det goda, hvarpa allena det
dock bdr vara riktadt. Njuten derlore med
glad förnojsamhet hvad Gud eder forHnt,
Eherfinlfven icke myeket; ty de fom vilja
blifva rika, räka i fresteise. Varen tillfreds
Uied det fom l haiven, Fornojsamhet år
mer än rikedom. Alla jordens (katter kuu-
na icke niittä ett betungadt famvete ellet
göra ett nedflaget hjerta gladt, Att vara
tillfredsASlld och fornojd är den (konaste
tackfägelse fom man kau hembåra Gud. Ty
den fom 5r fornojd, 5r glad och prisar Gud
och ingar efter doden i hana eviga rike.”

Ytterligare fade hän: ”1 hafven dub-
hel orfak, att glåda er öfver er lycka, när

I tåft»
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I tSnken pa de fattiga, fom endast rhed tå»
rar kuuna paminna fig dcuna hogtid, men
jcke fira den. Ty ack! pa mäuga trakter
af viirt fådernesland hafva de gyllene axen
icke prydt akern, Hastens hof har ned»
trampat brodden och krigarns fvård har ned-
flagit halmen forran den kunde bara fruk»
ter. Vetesakern bar blifvit en Jikgärd,
och hvarest fordom lago kårfvar, framflic»
ka nu de flagnas ben utur jorden. Byar
och ftåder ligga lierhrSnda I aika, och de-
ras fordua invånare irra fkingrade omkring
och tigga fitf brdd; de, fom fordom åfven
firade fkördefester, och voro glada fom vi.
Ett fådant ondt hafven fej erfarit! Gud
väre dcrfore prisad I Men tånken pa dessa
och andra fattiga imder er glädje, och de»
len med dem af ert ofverfiod, Djuret i
Ikogen och fogeln pS trådet linna ofver-
allt nagot ftallc hvar de kunna uthvila; ty
Gud har öfverallt tillredt ett läger och kring»
dclat foda for dem, Men når den fattiga
menniskan forjagas Iran fin hembygd, fin»
ner hon icke Jätteligen en plats der hon
tryggt kan hvila fitt hufvud emot, Bekym-
ret ar hennes foda och tarar hennes dryck.
Derfore varen barmhertige mot henne och
hjelpen henne mbd forekommande vånlighet.
Gud har blott for få dagar fatt er pa denna
jorden och befiåmt er tili forvaltare af fina å-

E 4 go*
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godclar. Varen dertöre e} Sfverdrifvit fpaf"
samma med det fom endast for fä dagar ar
er forlänat; glSden andra denned, få hus*
hallen I fom goda forvaltare med de jor-
diska agodelarna. Ty när en gang den
hiinmelska dornarn, for hvilkens domllol vt

alla mas te inftaila oss, frågar er om ert lef-
nadsfätt, hvad (kola de fvara, fom blott
lefvat for fig och alidrig bekymrut fig ou>
fin nästas ufelhet?”

Slutligen fade hän: *’C3n nu och gIS»
den er ofver den närvarande dagen, Men
1 fkolen da rätt glada er ofver den, nsr
1 upphojen ert hjerta tili Gud och bemo-
ten andra med kärlek och hjelpsamhef. Hvar
Och en af er, ockfä den yngste och friska-
ste, bor tanka att hän ftär vid fin graf,
och att jonden, forr 5n hän tror det, tör
taga honom i fitt Ikote, Säfotn hvar och
en da Ikulle ånska att hafva handlat e-
niot den andra, fä bår hän nu verkellge»
handia. Detta (kali ej fiora er i er gladjej
och I fkolen med rent hjerta vandra genom
lifvet, tills I genom doden erhällen tili lott
en fkord af oforgSngliga nsjen/*.

Eldsvädan,
len nsra belägen by utbrot eldcn. Nat*
ten var fiormig, hvar och en lag i fin fdr-

sta
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sta fömn. Derigenom grep liigan hastigt
Oinkring fig, utan att maa kunde gora hen-
no motfland. De flesta hus blefvo Jagda i
aska, och deras olyckliga invänare kunde
rådda föga mer an fitt lif.

Sa fnart det blifvit dag, iladc Herr 0.. .

med fina barn tili det afbrända ftallet, for
att, fa mycket hans krafter medgafvo, hi-
flä de hjelpbehofvande. De naikades det
med forgsna foreflällningar. Ett fvart rök-
moln oinholjde platsen, der tillforene fnyg-
ga hus hade fiätt cmellan gröna tråd. Den
kringfpridda, tili en del af eiden fkadade, bo-
ftapen irrade bolande oinkring pä åkrarna.
Om hvarandra liigo de rfiddade husgcrads-
fakerna, och deras ågare futto gråtande der-
invid. Flera faknade nödiga kliider. Lati-
ga rader af glodande och rykande askhogar
utmårkte ftållet der vSgarne g/itt, och här
och der flod snnu en dorr, genom hvilken
ingen mera ut- och ingick. Pä nagra ftål.
len brann det Snnu. Danet af eldfprutor-
na, arbetarnes rop, qvinnornas och barnens
gnit fkallade oinkring hela trakten. En
mangd menniskor hade tillupit iiriin de nsr-
grånsande orterna. Man utdelade lifsmedel,
forfag de utblottadc med kläder och tillbåd
dem husrum. Öfverailt gjorde man fitt tili,
att afhjelpa noden. Herr O ... upptpg

E $ ock»
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ockfä ett af honom kändt HushSll pä fin c«
gcndom. Allvin och Theodor tillegnade fig
barnen och logo dcm med fig; foräldrarnq
Jofvade folja efter, fä fnart de imdanrojt
grufet frän den afhrända platsen.

Ibland dem for hvilka det afbrunnit, ut-

mSrk te fig en, fom var kSod under namu
af den rika Johannes. Hans hus hade va-
rit det (konaste i byn. Haa ägde fiere
flags filfverarbeten, och Ikonare husgeräd
an aSgoa af hans grannar; ty haa fatte
åra nti att hari likna fiadsboerne. AckJ
ali denna herrlighet, hvarofver hän fä myc-
ket yfdes och hvilken hän fä (krytsamt
plSgade visa, hade blifvit ett rof for lägor-
na. Hans finärta var grSnslos. Au lag hau
fHrrande, med ofver hvaran flagna armar*
lik en fortvifiad, pä brandtomten; än Jopp
hän af och tili och ropade ofverljudt. Men
ingen bekymradc fig om honom, ingeu ha-
de medomkan med honom. Hans hogmod
hade gjort honom förhatad och hans girig-
het foraktad. Ty hän korde de fattiga
med härdhet ifrån fin dorr, och det gafs in-
gen, fom hän med fin rikedom hade gjort;
oägon huguad.

Denne mannens befynnerliga uppforan-
de, hvilken äfven ännu efter denna forlust
forblef den rikaste maa i byn; och de tan-

Ke-
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kefått, föm Hans grannar bade yttrat emot
honom, gaf foranledning tili några famtal
fmellan Herr O. .. och hans barn.

"Ni har bar ett nytt exempel, fade fa*
dren ibland annat, huru litet rikedomcn goa
iycklig, om man ej bar forftänd, att kun*
na nmbSra den. Den ar visst en formån;
pien blott da, nar den befriar oss frän be-
kymmer, ocb forfkaffar oss ledighet tili a-
dla och vårdiga fysseiOutningar for var fjåb
Men få fnart den fjelf tilldrar fig ali var
omforg, få fnart dess vidmaktbållande gor
Oss bekyturade, dess forlust olyckliga få
Utgor den visst icke mera någon formån.”

”Men huru (kali maa båra fig åt, fade
Theodor, att icke bedrolvas, når man, få*
fom den rika Johannes, forlorar en fådan
mångd af faker fom Sro en kara och dyr*
hara/*

''Man (kali framfor allt, fvarade fadren,
piedan man ånnu åger dem i fullkomlig fa-
kerbet, ofta tanka på mojligheten af deras
forlust. Den fom bar Janat något af en
annan, kan utan forg tillbakalåmna det åt
Sgaren. Men nu 5r ali var egendom att
anfe fom ett lån, hvilket vi måste återbe-
tala tili lyckan, få fnart det faller henno
in att återfordra det. Och icke allenast våc
furmogenhet, åfven vårt lif.”

"Men
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”Men vore det icke bStfre, fade All«
vin, att hafva alldeles ingen ting, Sn att for*
lora det man har genom olyckshändelfer?”

”Det har gifvits visa menniflkor, fvara-
de fadren, fom Sfven värit af denna tan-
ka. De trodde fig Icke kuuna ftkrare bibe-
halla fjalens muntcrhet ofiord, ån om de
gjorde fig fria frfln alla behof, fom icke
omedelbarligen fordras tili lifvets uppehSlle.
Frivilligt vände de tillbaka i det tillftänd,
hvarur Viiden tråder, när hän inhagnac
och odlar at fig nagot fåfotn fin tillhorig-
liet. Fria och fornojda, bundna vid ingen
ort, vandrade de genom verlden; de flrSf-
vade efter ingen ting utom dygd och fin
Ijals utbildning, och intet jordiikt bekym-
iner hindrade dem i detta ädla bemodande.
Andra hafva anfett det får mera vardigt en
fornuftig man, att ej forfma den njutning,
fom befittningen af lifvets goda bjuder oss;
inen de fordrade tillika att m«n fkulle aga
återhSllsåmhet och ftyrka nog, for att hvar-
je ogonbtick kumia umbara denna njutaing,
och utau fmSrta affäga fig den.”

”Ni har hört om Diogenes, hvilken de
gamla plagade kalla den visa hundm. Ali
denne mannens egendom befiod i en kappa ,

en flaf och en rånfel, i hvilken hän bar
en trabägare. Sä Utet detta var, fa upp»
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fSckte hän dock att lian annu Runde umbå-
ra niigot deraf, och da lian en dag fäg en
herdcgosse dricka ur djupa handen, kastade
lian fin trSbSgare ifran fig. Efter alldelcs
olika grundfatser lefde denna vises famtida,
Ariftippus. Ockfä denne ftrSfvade efter en
lullkomlig frihet frän de yttre tingen, men
hän affade fig ej deras njutning. Hän var
önisevis an rik än fattig, och lefde i faN
tigdomen ej niindre glad ån i rikedomens
fkote. Da lian en gäng ,< under en resa
blef varse, att hans flaf fuckade undertyng-
den af penningarne, foin hän gifvit honom
att båra, befallte lian bonom kasta fin bor-
da ifran fig. Hän nj6t hvad hän Sgde,
och faknade icke det hän maste umbSra.
Af dessa begge msn, firåfvade den ena foin
den andra efter en oafbruten forgfrihet i
fjälen, och det ar fvårt att fåga, hvilken af
begge fårtjenar mera bifall, och hvilkende-
ra man i fynnerhet bör efterfölja. Tili äf-
ventyrs beggedera. För att ailtid vara Jyck-
lig och fri, bor konsten att behofva litet,
forenas med konsten att ej liitä beherska
fig af yttre ting.”

”Mig behagar dock den visa hunden tner
än den andra ” fade Allvin.

”Åfv*a mig,” fade Theodor.

''Der*
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"DerSfver f6rundrar jag mig fcj, fadC

fadren. Men det torde dock komrrta en
tid, da ni ville tilidomma dcn andra piiset."

"Hvarfåre tror du dctta?” frägade barnen.
"Ni Ikall vid tllltagande erfarenhet in*

ie, att menniskornas mängfalldiga forbindel*
ser fins erliellan fvärligen tilläta, att ofver*
allt fullfolja ett la enkelt och behoffrift lef*
nadsfatt. Men fä länge ni Snnu icke del*
tar i dessa forbindelser och forhållaudeil »

gor ni vål i att loka likna Diogenes. Ja
farre behof, desto mera fdhetj ju mela fri*
het, desto mera munterhef. Ju mindre mart
for mcd fig» dess lättare kommer man fram.
Fotgangarn hjelper fig utan fvärighct fram
pä hvilken våg loin helst. En krigshär loin
ej for annat med fig an lina vapen, är nå*
Stan alltid fegerrik; en tungt belastad noo*
gas alltid mera tanka pä befkyddande af
fin tross an pä fegren. Sa år det ock med
den enlkilta menniskan. Ju mera hon a*

ger, ju mänglalldigare faror ar hon blott*
fiälld for. Ju mera hon behofver, ju me*
ra nodgas hon tänka pa medel att tillfreds*
ftälla fina behof; ju fiere bekymmer, desto
mindre munterhet kan hon halva."

* *

"Hvarfore hade man fä litet medlidonde
med
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mecl den rika Johannes? r Han hade dock
forlorat iner an nägon annan.”

”Utan tvifvel, emedan hän var hogmo*
dig och girig, fvarade Allvin. Jag horde
några bland folket fåga: hän bar fortjent
olyckan, hän loin alldrig gifvit en menni*
ska nagot.*’

”Detta ar gxrighetcns naturliga ftraff, fort-
for fadren, aft hon gör alla menniskor vi-
dtiga mot den fom beherskas af henne. Den
girige tillfluter fitt hjerta ockfå for den
Kansia, fom eljest kan göra alla hjertan
for fig tillgångliga, for niedlidandet. Den
girige älskar ingen annan an fig fjelf; ja
olta plagar hän afven fig fjelf, for att oka
de fkatter, hvilka hän fkånkt fin kårlek.
En fld an finnesart är Gud och menniskor
förhatlig. Hvad Sr naturligare an medde*
lande ? och hvar gifves det en (könare vSg
att oka fin lyckfalighet, Sn dä man befor-
drar andras lycka? Dcraf vet den girige
alldeles icke. Hän 5r egeukär, härdhjertad
och misstrogen. Dessa egcnskaper aliagsna
alla menniskor."

”Ni här fett huru hjelpsam hvaf och ett
tedde fig vid eldsvädan. Åfven de mest
frAmmande menniskor deltogo i de olycklt*
gas ode, och dessa voro fortroligare ån van*
ligea. Olyckan nånnar menniskorna tili

hvar*
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hvarandra. De fornSma och rika kanna vid
f/idana håndelser, att de ej fro fakra for
dyJika olycksfall; denna kånsla gör dem öin*
fintare och battre. Skulle hvar och en ali-
tid pa ett få kauhan fått pfuninnas att hän
är rnenniska, fä fisulle ingen blifva ftolt,
ofvermodig och hardhjertad.”

”Hum muntert och glädjefuilt fisulle lif*
vet vara, om alla menniskor anfågo hvar*
andra fom broder; om hvar och en, tlllfreds
nied det honom tilkielas af Guds handerf
ej missunnade andra fitt; om en genom med*
delande glfdde den andra, alla vore 6ppen*
hjertiga, ariiga, fortroliga och ådelmodiga.
De gamla hafva en dikr, om en tidalder,
fom de kalla den gyllene, da menniskorna
kande ingen afund, ingen illvilja och in*
gen girighet.' Da herskade glådjeu pa jor-
deu, och naturen frambod lina gäfvor i
ofverfiod; ty hvar och en var fornöjd
med det fom det verkeliga behofvet fordra*
de. Alla menniskor voro rfittvisa, men det
gafs inga doraare ocli Inga ftraff. Om man
Sndä kunde fin en gang aterflalla denna tid!
Kanlke är detta ej mojligt; men det infer
ni väl, att hvar och en valfinuad och ädel
rnenniska måste handia fa, loni om det ver*

keligen vore möjligt. Hvar och en bor li*
kaidat bfta hiiden af den gyllene verldsål*.

dern
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dern i fitt hjerta, och åtminstone inom fig
fjtlf bjuda tili att forvcrkliga den geuom glad-
iynthet, oegeunytta, råttvisa och ådelmod.”

Felix,

Felix anfags redan i fitt tolfte ar for en
ganska biidad gosse. Hän hade behagligt
utlcende och eu vacker vaxt, hvilken haa
smiu fdkte hoja genom vSlgjorda klSder;
lian lioll fig alltid rak, fiallde fötterna Tom
danmiastaren hade lart honoin, kysste han-
den pa alla fruntimmer, och uppforde fig
ctverallt loin en vuxen inan. Manga mo-
drar foreftållde honom fina barn tili mon*

ster, och tycktes icke tvilla att af en fä ar-
tig gosse Ikulle blifva en fortråffelig inan.

Men ju mera Felix vSxte opp och ju
mera inan våntade af honom, desto obetyd»
ligare blef hän. Hän blef fmaningoin fjelf
varse, att lian ofvertraffades af andra barn»
foin voro under honom i ålder, ocli Tom
hän fordom foraktat, emedan de voro blott
valfinnade, men icke belefvade. Ockla
markte lian fnart att fa menniskor Siskadc
honom , ehuru lian var artig mot alla och
gjorde ingen för när.

F Dä
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Da lian nq lag att man ringa fkattade
honom, och ej viste honom nagon upp-
märksamhet, ehuru niycket lian ock traag-
de fig fram och fokte gora fig betydlig;
kande lian fin fafanga filrad. Hän hade i
fina yngre är ibland lekt nied Allvin och
Theodor; nien federmera hade hau forsmn-
mat deras umgange, emedan de ej blelvo
budna tili fällskaper och ej gjorde nagra7 Vu
Siiter. Nu hade hän otta hort dem beröm-
inas, och lian förnyade den gamla bekant-
skapen igen. Hän ville fe hvad berömvardt
det var man fann hos dem, och •—« kunde
ingen ting upptåcka. Deras, klådnad var en-
kel och anfpräkslos, och ia var åtven de-
ras fatt att uppföra fig. De talle öppen-
hjertigt, men litet och utan prydlighet.
Stadens nojen, ofver hvilkas bivillande Fe-
lix gjorde fig få fiora tankar, voro dem o-
kanda, och de tycktes foga langta efter dem,
ty de visste ej annat, ån att della nojen vo-
ro befiamda endast for fulivuxna. For Fe-
lix utgjorde allt derta gåtor, fom lian ej
kunde upplösa för fig.

En dag, da hans fafånga i ett fallskap
hade lidit en liten forödmjukelse, heklaga-
de hän fig ofver fitt öde och den mindre
uppniårksa-mhet ,m»n viste honom; hau gaf
fina fma vanner att forfta, att det var ho-

nom
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«om obegripligt, hvarfore man fä mycket
ålskade ooh beromde dein, da de dock icke
värit med i verlden och verkeligen ägde
ringa belefveuhet. Hän had dein meddela
fig deras liemlighet. ''Huru flvall jag båra
mig at, utlåt hau llg, att gora mig fa äl-
skad, och att vinna fadant bifall? Hvad
kan jag mera göra an nu? Huru bär ni
cr at, att livar och en talar fa väl om er?”

Barnen visste foga fvara dertill.
Men Herr 0... hade pä afrtand hort

detta faintal. Hän kailade Felix på fin kam-
inare odi taite pä foljande fätt tili honom:

”Jag bar hort diaa frägor, kara Felix.
Minä barn kumia ej befvara dig dein. Men
jag kan det, om du vill tro, att jag menar
dig väl, då jag fäger dig nägra obeliagliga
fanningar."

Felix bockadq fig, och forfakrade, att
hän fkulie gerna hora allt.

"Du Sr en rätt artig och väl uppfostrad
gosse, fortfor Herr 0..., och ätininstone
är brist pä belefvenhet icke fkufil dertill,
öin du ej är allmänt ällskad. Men tro mig,
ditt fätt att uppfora dig är icke afpassadp
efter din älder. Du tränger dig ibland de
äldre, icke for att lära af dein detta
vore ganska bcroinligt —■ utan att deltaga i

F 2 de-
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deras nåjen och att flälla dig i bredd med
dem. Dctta år befvårande for åldre folk,
och de könna iblaud ej undgä, att ISta dig
kanna, att du ej år deras like. Detta lå-
rer utan tvifvel myckct fära dig, och jag
maste hogeligen roisstaga rnig, om dina ut-
lätelser i dag icke halva hårrort af en fä.
dan orfak.”

Felix rodnade och fäg ganska forlågen uf.

”Om du vill undvika fadana forodmju*
kelser, om det år din alfvarliga forelats,
att forvårfva ett varaktigt bifalJ, fä fök ic-
ke att fynas iner ån du är 5 men beinoda
dig att vara vida iner ån du (yne«. Du kan
ånnu ej gora anfpräk pä någon plats ibland
mån; meri om du fpånner alla dina kraf-
ter, att en gäng gÖra dig en lädan plats
vårdig, fä Ikall ma n ockfä redan gifva dig
fin aktning. Tro bara icke, att upmårk-
samheten pä ditt yttre Sr tillräcklig att ut«
verka detta. Det yttre hos dig år braf nog,
for att ej pä nägot fått vara anfiotande;
men det år mycket for litet, om man vill
crhälla bifall. Utom inre vårde, år det vac-
kra i yttre vasende och klådnad, endast ett
tomt flcal, fom lofvar nägot hvad det vid
nårmare betraktande ej uppfyller. Tånk der-
fore, om du vill forfkafla dig ett varaktigt
vårde, mer pä din fjäls utbildning, ån pä

din
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din kropps f6r(konandc; men vSnta icke,
att maa (Irax (kali beundra och beromma
dig. Den fom i fina lofvårda bemodanden,
ockla alltid tånker pä det berom fom hän
Ikall (korda, hän bar ej fullkomligt alfvare
med det goda, och hän (kali ofta finna fig
bedragen i fin vantan. Du bor frojda dig
vid den (lilla befittningen af det goda, ock-
fä da ingen vet deraf, och dina goda fo«
rehafvanden bor du utan (krytsamhet foka
att verkfiålla. Fatta tycke för enfamheten.
Har (kali du finna mer fornojelse, an vid
de glansande hogtidligheter, fom ej sro for
din alder, och vid hvilka man mera for-
drar an vårderar dig. Sedän du hår aflagt
diu fiifänga , fedan du infamlat nyttiga kun-
skaper, uppiifvat din inbillningskraft och
forädlat ditt hjerta, når du hunnit blifva
en mognad yngling, vand dä blygfamt till-
baka tili verlden, hvilken gerna (kali motta-
ga dig och fkånka dig kårlek och bifall.”

Hår tystnade Herr 0... och en firsm
af tarar utgot fig ur gossens ogon, hvilken
Mr fåg fin fäfönga fä djupt forodmjukad.
Fortrytelse och blygfel, de hos honom hit-
Intill herskande bojelserna, och den nya låra
fom Mr blef fsr honom predikad, kåmpa»
de i hans hjerta. Hän visste ej hvart hän
ikulle vånda fig. Åndteligen fegrade dock

F 3 kåns*



86

s

kånslan ai det goda. Hän lofvade Herr
O. .

. aft folja hans formaningar, och upp-
fyllde fitt lofte. Hän undvek fdrfiroelser
och trångde fig ej iner i gammalt folks fåll-
skap, Snart vann lian hog for vetenskaper-
«a, fom hän hitintill bloft anfett med olust;
hans formågenheter utvicklade fig hastigt tili
hans egcn forundran, och hän ujot en inre
tillftedsfiållelse fom hän tillforene alldeles
icke hade kånt. Ockfa den fjeliofvervin-
nelse, fom det i borjan kostade honom,
når hän forfakade ett noje hvarvid hän vant
fig, ockfii den blef for lionom en kalla tili
fornojsamhet. Ofta bad hau federmera,
Herr 0... om hans rad, och tackade ho-
nom alltid hjerteligen, att hän utan fkon-
samhet hade bragt honom iiriin fin forra våg.

Drommen,

Theodor dromde en giing, att hän var dod.
Det förekom honom likfom lian fiatt vid
Jikkistan, hvari hans doda kropp lag, och
hän kande en djup forg ofver att vara Ikild
vid denna fitt lifs foljellagare. Hän rorde
«agra ganger vid fig fjeif, och ville afven
råra vid liket, for att öfvertyga fig om fan-
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ningen af dcnna IkiljsmSssa, da lian hastigt
felef upplyft, och fvafvade, uran att hafva
vingar, olver jorden. Denna upplyftning
Var forbunden nied en la fortjusande kans-
ia, att Hans forra bedrofvelse alldeles for-
fvann. Den tunga massa fqm nu lag for
hans fötter, och det latta eteriska våsende,
hvarmed hän nu rorde fig i luften ,

tycktes
ej mer hafva forvaudtskap mcd hvarandra;
och nSr hän forr hade ryst vid ■ deu tankea
att ofvergifva fin keopp, få ryste hän nu
når hän tSnkte, att äter blifva fjattrad vid
detta grofva olikartade Sinne.

Pa en gang fag hän ingen ting mer af
hela likfiaten, och fvafvade ofver en tra-
gard, fom bepryddes af en inångd blomster
ide tackaste figurer. Smidiga veka trSd
höjde fig hogt nti luften, der de flatade li-
na qvistar om hvarandra, och bildade ett
tStt loftak, da tillika ett klarare Jjus Had-
dradc om de fpada ftammarna ocli tycktes
genomtrahga blad och qvistar, Sh ny den-
na fyn var, fann Theodor den dock allde-
les icke underbar, men det förnojde honom
otroligen, att nSr hän riktade lina blickar
pa et blomster, ikiadde detta fig pa ogna-
blicket en himmelsk glans. Dess lukt var
forlorad, men i fiallet andades hvarje blad
dc behagiigaste melodiska toner. Tillika ha-
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de hans eget jag blifvit Sfven få mufikaliskt
fom tingen omkring honom. Hvarje ton
taite tili hans innersta, och tycktes fpegla
fig deri och renare och med en klarare glans
flralande llyta derur tillbaka.

Harmonien af denna fårgornas musifc
blef fiadse ljufvare, tonerna alltid lenare och
faktare, dä ur blommornas kalkar menskligt
bildade våsenden framblomstrade. Dessa e-
teriska bildningar, fom blott tycktes vara ett
nytt flags blomstcr, omgäfvo gossen, utaa
den minsta fårundran och nyfikenhet, fäfom
äfven hän betraktat dem fom nagonting be-
Jcant. De taite och deras tai var fäng. Ord
h6rde Theodor ej, och likval forftod hän
talet i fitt innersta.

Medan hän med detta fAUskap fväfvade
ofver blomstren, f6rfvann det blä hvalfvet,
fom betkktc jorden, och en oändclig eld
»f obefkrifligt behag och renhet ofverlyste
dem ifriln alla fidor. I rtSllct for trågär-
den hade ett grånslost haf utvidgat fig. I
borjan fyntes djupet af detta haf morkt och
torat; men fmäningom drog natten fig un»
dan, fåfom når moinen fmSlta bort omkring
folen, och en ljusare verld glansade opp ut-
ur djupet. Mera lysande fijernor och en
klarare mane hade uppgatt deri, och logo
i hangande trågårdar fom i vattncts krystali

for-
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forklarade framlyste. En evig omvexling
herskade i denna rorliga verld, fom vSnde
fig i harmoniska kretsar och alitit! visade
nya former och fiallningar. Stjernorna ta»
gade emot hvarandra i m/lnfalldiga grup-
per, fom utan forvirring omblandade och
fltilde fig; och hvar de framtagade, utteck-
nade IjusArimmor af mångfalldiga fargor de-
ras om hvaran flåtade banor. Under det
Theodor betraktade de vandraude biiderna,
hånrycktes hau af fortjusningen ofver des-,
sa fyner, och Ikrcd gcnom de flytande kry-
fiallerna fakta ner tili Ajernorna, och ror-
de fig med dem, likfom hän lange hade?
tillhort dem. Strommar af Ijus omfloto ho-
nom, och regnbogarne fom omgäfvo honom „

klingade tili vid hvarje vidrörande fom i*Eols-
harpor. Hän famm uppä vSJljudets Aroni,
hvari hvarje droppe taite tili honom fäfom
ett lifvadt och vånskapligt vasende.

Men ali denna musik tvSrtystnade, dä
ljudct af en menniskofäng fkallade fjerran i-
friin. Det var fängen af en likprocession.
En likkista bars utaf man, och Theodor
blef varse bakom den fin far och fina anhs-
- i djup forgedrågt. En outfSgelig fmår*
ta fattade honom: hän firåcktc fina armar
efter fin gratande fader, och denna rorelse
vScktc honom opp.

f S En
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En likprocession gick flirbi fonstret, livil-

ken fdljde en gubbes Jikkista med fång tili
grafven, och Theodors drom hade värit ett
«sgnablicks fyn.

Fiskaregossen.
Vid en liten flod icke langt ifran deras
landtgard funno barnen flundom en gosse,
fom metade eller Jade ryssior. De helsade

på houom och frägade honom om konst-
grepen i lians nnringsfang; och da hän all-
tid fvarade med beredvillighet och forftänd,
uppkom en flags vånfkap dem emellan. De
uppfokre den vänliga gossen ofta med Uit,
och vid de manga flags famtal, livari de
inlato flg med honom, erforo de, att hän
ifrån en aliågse ort var kommen tili den
gamla fiskarens hus, for hvars fon de hit-
tiJJs alitid hade anfett honom.

De bado honom beråtta fina håndelser
for dem, och hän gjorde det ungefär med
foJjande ord:

”Det var, om jag ej far vill, om fom-
marn en dag emot aftonen, da jag fram-
för dorren af värt hus lekte under tråden.
Jag hade en mangfårgad korg under armen,

deri
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deri jag famlade allchanda fienar, och Hie-

dan jag endast tänkte hårpä, lårer jag haf-
va allagsnat mig nägot langt iiriin minä 51-
dre fyskon. Dii koni en hop frSmmande
folk tili mig, nägra tili hiist, amlra tili fots,
hvilka vänligen taite tili mig, och lade kirs-
bar i min korg; och fedan jag gatt ett li-
tet fiycke med deni, tog en mig pii fin hiist
och red fiarkt med mig hoit. Detta beha-
gade mig utomordentligen och jag tankte ic-
ke pii hem, innan det borjade blifva morkt.
Da sskade jag att komina tillbaka tili min
far, och fade att jag var trott och vi lie ga
tili fångs. Ryttaren fvarade, jag borde en-
dast hafva litet tillamod, vi (kulle vai fnart
komina hein. Så for man liani en tid bort-
iit, tills jag andteligen grct for trotthets (kuli.
Sannolikt fomnade jag kort derpii in 5 ty
jag vet ej hvad foin vidare Ikedde.”

”Da jag andra niorgonen vaknade, lag
jag under traden pa jorden. Jag visste ej
hvar jag var, och med fvarighet erinrade
jag mig huru jag kömmit hit. Dii jag
fiig mig helt allena, ropade jag efter min
nior med angslighet, och borjade flutligen
att dfverijudt griita. Vid mitt (krik köin-
mo nagra qvinnor tillopande, hvilka voro fä'
fvarta och vederfiyggligä, att jag forlkrack- ’
tes för dem och gret annu hiiftigare an for-

-1 '
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ut. De ville tilfredsftSlla mig och bjodo 5t
mig allehanda att åta; men jag ville ingen
ting emottaga och fkrek blott i ett efter min
mor. Jag mins ej huru jag fmitningora gaf
mig tilllreds, men det mins jag an, att den
ena ville fla mig, och den andra holl hen-
«e tillbaka och utbrast: ror du ett här pä
den vackra ungen, (kali jag dyrt låta dig
betala det! Denna qvinna blef i framti-
den alltid min bdkydderska, och jag holl
mig förnämligast tili henne och kallade hen*
ne mamma. Hon horde, få väl fom kar-
Jarna fom bortfnappat mig, tili ett Zigenare-
band, med hvilket jag liinge tägat omkring.
Om fommarn foro vi pä landsvägarna och
figgde i byarna, och qvinnorna flälldc fig
in hos allmogen genom fina fpädomar. Nät-
terna tillbragte vt tili det mesta i fitogen
der vi lägrade oss omkring en eld, dansadc
och Ijongo och forehade Hera (lags tokrolig-
heter. Om vintern folvo vi i lador pä halm.
Sä har jag tillbragt llere är ibland detta
folk. De lärdc mig fina länget och hvar-
jehanda musik, och dc ålskade mig mer 5n
de andra gossarne.”

”Men huru kundc du fjunga och vara
fårnojd? frägade Allvin. Tankte du ej pä
dina foräldrar och deras bedfofvelse?”
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"T fsr*tone tSnkte jag vai ofta pä hem,
fvarade gossen, men aldrig foll det mig in
att niinä foräldrar fkulle for ja 6fver min
bortkomst. Stnåningom vande jag mig vid
det nya lefnadsfättet, och jag var i fkogen
likfom hemma. Men när vi voro pa vå-
gen, fag jag fä mängahanda, att det ej foll
mig in att tanka pä något fom ej der fo*
rekoni."

”Men huru kom du fluteligen bort i-
frän detta folk?” frägadc Allvin vidare.

"Jag vet icke hvad fom torde hafva f5«
refallit, fortfor gossen, men da en afton
en flor del af bandet fatt omkring clden,
kom plötsligen den underråttelse att folda-
ter voro i antäg for att uppfänga oss. Vi
räkade alla i den florsta be/lortning; ingen
visste hvad fom borde goras, och innan
ånnu ett beflut kundc fattas, hordc vi nå-
gra (kott lossas. Nn ilade alla bort tili den
motfatta lidan, och åfven jag lopp, af for-
Ikracktlse utora mig, in at fkogen. Skot-
teu blefvo nu tätare, och jag gomde mig
ibiand buskarne, der jag knapt vägade dra
andan, Emot morgonen fag jag pä ett li-
tet affänd nägra ryttare, af hvilka en och
annan forde med fig fängar, fom voro mig
ganska vai bekanta. Jag darradc obefkrif-
ligeu, ty jag trodde, att man fkulle m6r-

da
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da mig, om jag blcfve fedd. Emot tnid*
dagen horde jag iutet buller mer, och da
jag kande en ftark hunger, lämnade jag
min tillllyktsort, ofäker huru det (luille gä
med mig. Jag koin tili en by, der jag fick
nfigra lifsmedel, och da jag redan forut
var vand att hela och halfva dagar igenom
iåpa allena omkring och tigga, fortiatie
jag min vag pä detta fått, och kom ändtfc-
ligen tili min nuvarande fosterfars dorr. Jag
hade hela denna dagen ingen ting ätit 5 reg-
net hade genomblott mig ånda in pä krop-
pen och nattcn brot in. Jag klappade der-
iöre pä dorren och bad med kiagande rost
om en bit btod. Dä jag (venne gänger ha-
de upprepat detta , oppnade den gamla man-
nen fonstret, och dä lian lag mig i fä he*
klagliga omfländigheter, upplår hän dorren
for mig och lläppte mig in. Här gaf hän
mig mat och dricka, rackte mig en torr
troja och bad mig foka mig en hviloplats
pä hoet. Jag tror att jag alldrig värit fä
glad fom denna natt, dä jag fräimnitt tor-

ia läger horde regnet flä ocli Hornien hvi-
na. Morgonen derpä flod folen liron pä
himmelen, och jag ville gä vidare, fedan
jag tackat min goda vard tusende gänger
for fina vålgerningar. Jag liade redan dor-
ren oppnad, dä lian kallade mig tillhaka
oeh tililade mig, att jag borde vaata. Der-

pa
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PS befinnade lian fig en ftund och fade:
Hor, gosse, om jag visste, att du vore tro*

gen och ärlig, fä ville jag behälla dig hos
inig och gifva dig kläder och foda. Jag
lofvade allt ocli blef qvar. Hän har fedan
fagt mig, att lian fattat tycke for inig, e-
medan jag hade likhet med hans alledna
Gottfried , och da jag ärnat mig ut genom
dorren, hade det forekonunit honoin lik-
fom en rost ropat tili honom: Se, här har
du din Gottfried tillbaka."

Gossen berättade li arpa ännu mycket,
huru faderligen hans husbonde hallit houom,
huru hän fkickat honom tili Ikolan och un-
dervist honom i fin handtering. Hans tack-
sanihet yttrade fig pa det naturligaste och
hjertligaste fatt. ”Han fick nu lof, fade lian,
att gora nastan allt allena, emedan den gam-
le mannen blifvit fä fvag och kraftlos, att
hau fållan kunde lanana, ruuunet. Sälunda
kan jag, tillade lian, dock i nägon män ve-
dergalla lionom det goda lian gjort mig.”

De bägge barnen berSttade denna histo-
rie for fin far lieminä, fom. ähorde den
med mycken uppmärksamhet. Pä en af de
foljande dagarna fåljde lian fjelf ut med
dem, och uppfokte gossen och frägade ho-
nom om hans foräldrar och hans fodelse-
ort. Men denne visste litet att fäga der-

oni;
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om; dock paminte hau fig att pä en flor
flracka utmed hans faders hus Ilot en (Iroin,
och att fartyg gingo pä den fainma och vin-
berg Jago i nejden. Herr 0... flot harat’
att gossen mätte värit heininä ifrän trakten
vid Rhen, och da hän redan forut hade er*
inrat fig att for flere Sr fen, en gosse blif-
vit faknad pä den orten och hans bortkomst
flere ganger genom tidningarna kungjord,
beflot hän att anftälla vidare efterforsknin-
gar. Hans bemodanden lyckades. Gossen»
foraldrar, ett valmaende landsfoik, fom lan-
gefedaa uppgifvit hoppet att Sterfinna fitt
Slskade barn, blefvo underrättade om upp-
täckten och kommo fjelfva att afhämta ho-
nom. Fä dagar för deras ankomst hade
fiskarn dött af alder och kraftloshet, och
hans fosterfon hade tiilfiutit hans ogon. For-
åldrarnas glådje var obelkriflig.

Vinteraftonen.
Det var en flormig afton. Regnet flog
haftigt emot fonstret, och mänens fvaga
flralar uppiyste fparsamt mellan Ikingrade
flygande aioin den oblida natten.

Herr O• .. fatt med fina barn i fortro-
liga famtal vid fpisen. Elden Jagade gladt

opp
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opp i hojden, och den fladdrande, gnist-
raude liigan gaf alla ett bchagligt fkådefpel.

Hvar och en gjorde fina anmSrkniugar.
Åndfcligen Jade Allvin: Hvaraf kan det vSi
komina, att tili och med en fä obehag*
lig dag ar oss angenam? Ty mig tyckes,
vi fkulle ej fitta fa fornojda vid vär fortro-
liga fpiseld, om icke blilstens och regnets
dystra musik ätfdljde lägans fpiakande.

Theodor tillade hSrvid: Det 5r fant,
jag år fornojdare här, au om vi en fkon
fommaralron futte under den flora linden
och fage hjordarna vSnda tillbaka hem. Och
likväl Sr en (adan afton, och den vi hafve
i dag, icke att jemforas. Visst ar fommarn
en herrlig tid, men dock fröjda vi oss af-
ven at vintrens annalkande, och den for-
sta laon ar oss alltid en hogtid.

Kanfke fkulle vi tili och med blifva leds*
na at den fkona fommarn, om den varade
alltid. Vi langte alltid efter nilgon ting nytt,
om det tili och med vore mindre fkont.

Emedlertid , £6ll honom fadren i falet, lå-
rer det dock annu vara nägot annat, an var vi-
drighet emot det alltid enformiga och böjelsen
for ombytlighet, foni gor en flormig afton

G for
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för oss vid fpiselden fa attgenSm. M!g tyc-
kes, atf den kSnsla af fåkerhet, hvarmed
vi njuta varman och elden, och den tan-
ken att ingen ting kan oss har tillfogas af
/loimen och regnet, bidrar ockfä icke litet
tili vär förnojelse.

Denna tanke blef vidare betraktad, och
Herr O. .. anmårkte att de vidrigaste och
fruktansvårdaste upptrSden i naturcn kun-
na biifva for menuiskan en kalla tili for-
nojeiso.

Det ar intet ögnablick, fade lian ibland
annat, då vi icke aro omringade af faror.
Vi likna alla mer eller mindre en menniska
fom fofver pä en minä. Ty jorden under
oss och luften åfver oss år uppfylld med
en mangd förderfliga amnen, fom hvarje
ögnablick kuuna förena fig och förgora oss.

Ett ögonblicks upphafvande af elemen-
ternas jeninvigt alstrar orkaner, fkyfall, jord-
bafningar; ja det behofves icke en gang fa
llora naturverkningar, för att tillintetgöra
oss. En enda gnista fom upptåndes i luf-
ten ar dertill tillråcklig.

Detta har jag ånnu aidrig fårefiållt mig
fä.
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lii, fade Theodor. I fanning, det Sr for*
IkrSckaude.

Efter fom naturen pa detta fStt flSndigt
hotar menniskan, tillade Allvin, jag
aiJdrig mera tro, att menniskan Sr Ikapel-
scns herre.

Och likvSl Sr hon det, fvarade Herc
0..., och aldrig Sr hon det mer, an da
hon lugn och utan fiuktan tanker pa alla
dcssa faror. Ar icke afven en Kung herre
ofver fitt folk, och likvSl Sr detta honotn
vida ofverlngset i kraft. Och for en god
Konung ar tanken pä denna dfverlagsenhet
lika få litet fruktansvSrd, fom tanken på
naturens fofvande krafter ar det for men-
niskan. Om ett upproriskt folk fordrade en
oratrmStig handling af fin regent, fa Ikulle
denne trada for den rasande menighetcn
och fSga: Jag fer att erä dolkar aro rik-
tade emot mig ; I kurnien taga Jifvet af
mig, men Srelos kunnen I icke gora mig.
Om I uppoffren mig for er orattvisa vilja,
fa ikall likvSl min faks rSttmStighet fegra
ofver er, och innan kort flcolen I blygas
ofver er nidingsfulla fegej,! Äfvenfö hers-
kar ock den Sdla menniskan ofver natu-
ren. VSI kan naturen gora af med henne,
men fornedra henne kan den icke. Ehuru

G a vald-
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våldsamt ockfö alla dess krafter m?i ned*
kasta henne, la fegrar dock hennes fornäm-
Jigare del ofver den -fltenbara tillintetgorel*
sen af hennes våsende, ofver doden.

Detta forhojda medvetande af en cvig
och oforllorbar kraft, år det, fom gor å*
fynen af fruktansvSrda naturfenomener la an*

genam for oss, da vi med trygghet kunna
ujuta den.

Da jag for flere ar fcn nppeholl mig i
Neapel, hade jag det nojet att fe ett ut*
brott af Vesuvius. Jag begaf mig vid nat*
tcns annalkande tili hafsflranden, der en o*

råknelig mSngd menniskor med en radd
vSntan afvaktade utgangen. Öfver bergets
fpets hSngde tjocka moin, utur hvilka o*
upphorligen forlkräckliga blixtar nedflogo;
Lagorna, hvilka llcgo ur vulkanens öpp-
ning, färgade himmein med en dyster rod-
nad; ett dunder danade i djupet af berget,
och tid efter annan kande intin fvaga jord-
Höfar. Vi voro alla fysselfatte att åfkäda
denna fruktansvarda fcen, da manen tiigade
opp 6fver hafvet och fpeglade lltt Jjusa an*

lete i viigorna. I detta ogonblick forgat
jag vulkanens rysliga Ikadefpel, och med
mig vSnde de flesta lina blickar uppä nat-

tcns Hilla följeslagare, fom liknade en llor
och
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och sdel fjål, hvilken i fitt tysta medvetan-
de firar en feger ofver dea upprorda na-
turens forfidrelser och lifvets alla lidanden.

Arsmarknaden.

Herr 0... hade med en af dna ungdoms-
våuner, hvilken hän på manga år icke lett,
gjort aftal om en fammankomst tili mark-
naden i F... Hän tog fina barn med fig,
for att visa dem at fin van, hvilken iika-
ledes fkulle intråfia der med fin familj.

Rarnen vfmta de med otålighet pii de
mångfaldiga mårkvardigheter foni markna-
deu tikulle tillbjuda dem. De hade Jange-
fedan onskat att fä befoka den: nu fago
de fig, efter en kort och angenfm resa,
vid mälet af fina önskningar, Redan visa-
de fiaden fig långtifrån for dem, och mang-
den af menniskor fom på alla vfgar fkyn-
dade fig tili den, de långa tågen af for-
vagnar fom kommo ifrån olika trakter, och
flutligen trångseln » fiadsportarna forkimna-
de redan den liJlis a rörcise, fom dc kuude
vänta i dctriure af fiaden.

G 3 Sam-
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Samlingen af menniskor och varor of*
VerträfFade imedlertid tili mångd och ätflul-
lighet alit hvad de kunnat foreflalla fig.
Vadret var forträffeligt, och da Herr O. . *

med fitt lilla fålskap ällsinga årender ha*
de att utråtta, fä tillbragte hän florsta de-
len af dagen med att befe marknadens mSrk-
värdigheter, att uppfoka gamla vånner och
ingä nya bekantskaper.

NSstan vid hvarje fteg viste fig nagot
nytt. I långa rader af glansande hvalf vo«
ro de mängfalldigaste varor, ifrån alla trak-
ter af jorden, framfiållda, det dyrbaraste
få vål fom det ringaste, och det ena fotn
det andra efterfokt och omtyckt. I den
beftSllsamma myckenheten af k6 päre och
fåijare, väcktes ofta deras upmarksamhet af
fpråkens och klådedrägternas mangfaldiga
blandning, och ofta fiigo dc pa en gang
Christna, Turkar och Judar fysselfatte med
en och Tamma handel och forenade i ett
forehafvande.

Hoptrångningen af alit det mangfalldi-
ga pä ett Jitet rum, gaf en viss vigtighet
tili och med iit vanliga handelser. Axeln
brister pa en lastvagn, hfistarne (kråmas och
hvar man tranger fig mot husen. Nagra
marknadsfiand kulikastas i denna trängsel;

det
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det uppkommer en trata och en ny forvir-
ring. Fickrjufvar begagna fig af detta o-
goublick och bortfnappa ur och nSsdukar.
En af dem blir upptåckt och fasttagen. Nu
Jjuder en obehaglig musik utfore gatan, och
den åtfdljes af bjornar och apor, for att
genom deras dans och deras fprång for»
lusta a (Italiani e, hvilka fnart vånda fig ifrån
dem, for att (hanka fin uppmårksamhet at
en tropp lindansare, hvilkas antågande for-
kunnas af en krigsmusik. Sidcnfanor fom
flyta vidt nti luften, glånsande med fjå-
drar beprydda hjelmar fom upphoja fig of*
ver mängden af alle det ofriga, fmidiga,
vålväxta mSn och qvinnor pä prSgtiga hS-
star, draga, for en fiund, alla blickar tili
fig, tills åfven de forfvinna for att ISmna
rum at nägot nytt (kadefpel.

Efter tillbakakomsten på landct, var un*

der dc första dagarna ånnu ofta tai ora
marknaden. Man upprepade hvad man ha-
de fett, och ätankan på hvarje mSrkvår-
dig fyn blef alltid med ny fornojelse upp-
lifvad. Hvar och en fade, hvad fom mest
hade behagat honom, och hvad lian med
flörsta noje ånnu erinrade fig.

Den ena nåmde ett, den andra annat,

Mig, fade fadren, fornöjer mest den bild
G 4 af
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af endrågt fom hela marknaden foreftSllde
for oss.

Huru menar da det? frSgade barnen.
Det var ju dock ingeu brist pä kif och
tråtor.

Det var det visst icke, fvarade fadren,
ty fadant uteblir fallan, der manga men-
niskor for fin vinnings (kuli tili Tamman-
komina. Mcn enfkilta menniskors firidig-
heter aro obetydiiga emot det hela. Ni
har fett, att der voro menniskor Tanila-
de ifrän alla verldstrakter; de tyektes haf-
va aflagt alla fördomar, fom (kilja ett lolk*
flag fra n ett annat; marknaden hade Tor-
enat dem alla: de hade blifvit medlemmar
af en famiij. Derta år den fordel, fom
handein lemnar. Genom den blir hafvet,
fom tyekes ätfltilja folkllagen, ett Tållskaps-
band: den land med land,
folk med folk, och hvad naturen har for*
lanat blott en eller fa orter, blir genom
den en hela verlden tillhorig egendom.
Sä hlngc ett folk ej drifver nagon handel,
Sr det ofallskapiigt och anfer en framman-
de for en fiende. Dess feder fprblifva o-
bildade och raa, och dess kunskaper inlkrank*
ta och enfidiga. Men har det en gaug ISrt
kanna handeius behagligheter, fä oppnar

deu
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den forut tillflutna verlden fig fsr dess blic-
kar. Vid dess firander bilda fig hamnar;
fräralingar inkomma ifran alla orter; dess
fiader blifva Horre och fkonare, och gator-
na i dem viiniä af en otalig myckenhet gla»
da verksamma menniskor. Arbetsamheten
och konstfliten vaknar; landet oinkring blir
båttre odladt, dess produkter forgfålligare
anvSnda. Vettgirigheten far en lilligare våc-
kelse, och komterna och vettenskaperna
uppbloaistra i bredd med handein.

Delta allt aro fillskapsbojelsens frukter,
och ni fer'hvarfore jag anfer marknaden
fom en fkon bild af inensklig famdrägtig-
bet. Huru många maste ej forena fig och
fpanna fina kropps- och fjålskrafter, for att
frambringa den mangd af ting, fom ni fä-
go der, och att fullkomna dem! Hvilken
myckenhet af hSndcr maste cj fattas i ro-
relse for att uppfylla ett enda af hvalfven
der! Huru många resor foretagas, for att
anlkaffa de obearbetade rä ämnen; huru
många handtverkare och fabrikanter fara-
manverka, for att utarbeta dem! I fan-
»ing, cndrågten allena kan äfladkomma fä*
dana verkningar!

Men ni har anmårkt, huru mången firid
egennyttan uppvåckte på marknaden emcl-
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Jan enfkilta menniskor. Dylika Aridigheter
uppkomma ofta hela folkfkg emellan, och
da forAorer tvedrägten och kriget iunan
kort, hvad en famdragtig idoghet pa lang
tid och med mycken moda hade frambragt.
I Aållet for frcdliga flottor, fom tillfora ett
land det andras (katter, betackas da hafveix
af krigsfkepp, fom foka att forAora hvar-
andra, och ofta afhSnda den olkyldiga kop*
mannen fin egendotn. Genom kriget blir
handein forA6rd, och de hamnar och por-
tar tillflutna fom eljest ftatt oppna for ut-
ISndningar. Blomstrande handelsAader blif-
va lemnade tili pris for plundring, fedan
de blifvit (kadade af fiendtliga kulor, och
ofta uppbrSnnas de af de raferifulla krigar-
nes lägor. Da Aå gatorna ode, pä hvilka
forut glada menniskor vimlat orn hvaran*
dra, och der fordom palatser hade Aatt,
uppfoka nu (kogsdjur fin naring. Sa hae
i gamla verlden Carthago blifvit ett rof får
kriget. Denna Aad åfvertrSffade i Aorhet,
fkonhet och rikedom alla gamla verldens
Aåder, dess kolonier voro de talrikaste,
dess handel den mest utbredda. Men ett
krigiskt folk forAorde denna Aad, och knapt
kSnner man mera ASJlet, der den har Aått,
i de ruiner, ibland hvilka nu ett fattigt
halfnaket folk bar.

SS-
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Sadan år menskliga fakernas gang, Nå-
gra bygga, andra f6rflöra, ocb hvad men-
tiiskors raseri forikonar, blir ett rof for ti-
ilen. Denna tanke bor cmedlertid icke
aedflfi oss, eiJer afhålla oss ifran att till-
7agabringa få mycket godt och lk6nt, fotn
vi nånfin kunna. Imet jordiskf ar beflamdt
for cvigheten; men det gagnar och glåder
få JSnge det varan Och det Sr var pligt,
att fä mycket hos oss litir fåröka fumman
af det nyttiga och glSdande.








