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AölMde sang , som under benämning af
barnet tillegnas författarens ungdoms wönner,
grundar sig aen händelse, hwilken tilldrog sig i
Kukkola by inom Kattis Kapell, af Wiborgs Soc«
le», för wid pah tjugu är tillbaka. Författaren har,
sawidt möjligt warit, troget följt händelstns gang, helst
han warit i tillfälle att höra den berättas af de per«
soner, som warit omedelbara wittnen till oensamma»
Äfwm har han sedt och talt wid Hedda, som nu s>elf
är moder till twenne minderarige barn. PK
fräga huru hon uppehällit sig wid lif i stogen under
lopptt af twenne dagar och nätter, tunde hon ej gifwa

annan förklaring, an att hon besöktes ofta af ett

djur, som liknade en Detta ädla djur haoe
legat wid henne, bortslekt hennes tarar och lilsom
sagt at henne: ..Grät icke, mamma är längt borta!".

*) Troligen en hunb, s,m !ltfiljt nlgon herde lill skonen.



Hon war, dä händilsen timade, nnrmare 3 är gam<
mal och sterfanns ien stog söndags morgon, wid

soluppgängen, pä <tt afstand af omkring 4 werst frän
hemmet.

Handelsen har wackt uppmärlsamhet, och ofwan«
nämde lilla poem är ämnad till en wälmenande wal''

ning for wara unga, Wwärda makar.

Mbdrar! i som pä jorden hafwen en sa hög be-
stämmelse och ägen sä tänslofulla hjertan för det ädl»
och siöna ; wärden edra barn, som Färsynen, sasom
ett län, gifwit eder! Denna pligt är helig. Eder
möda och edra dygder stola redan här, uti lidandets
och sorgernas werld, belbnas med edra barns kärlek.
kidandet är eder lott, men i stolen älsta, tro och hop«
p«s och bedja. Himmeten slall hora edta böner.

Alchof i April 1941.
FArfattilren.



Mittebarnek
2)»aji war kommen. I rymden och pä gungande

grenar

Fsglarne sjingo tärlekens hymner. Solen dm miloa

I bygderna spridde en allt upplifwanbe wärma.

Blomstren och gräset stego ster ur jorden, och swalan
I ftid byggde sitt bo under taket med nije.

Mättiga känslor i menniskans hjerta waknade uuder

Sängens och blommotnas dagar. Herrlig, gubom»
lig, war wären!
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Me» den gamle, förstandige Erik, Heddas farfar,

Gick ut pä den färdige akern och sädde till hösten '

Korn i tegar, dem han plöjt i scxtio somrar.
Inwid äkern i sanden lelte med Anders och Anna

Hedda, Carles, den raskes, späda mcn dottcr

I frid samt i ostuld och lugn uti soisten.
Erik den gamle slöt sitt arbct och wändc till mid-

dag

Tillbaka fran den enstaka äkern i stogcn mcd plogen.

Honom följde efter till gärden springande barncn,

Utom Hedda, hwars strumpband haoe sallit i stogcn.

Timmar förgingo, mcn frän skogcn kom Hedda ej
ater!

Barnet saknas af fader och moder. Hedda
man söker

I byn, och pä äker och wägar ända tills afton,

Utan att finna det späda, saknade barnet i ncjden.

Natten instundar; mcn till hwila waMascj Hedda
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Af far, ej Heller af de» bittert sörjande m«dren!

''Herre lesus! sä beder den saknades moder,

"lesus, du store, bewar» mttt bar» frsn olycka,

"Skydda, bewara Hedda i natt, det wärnlbsa barnet.
"Helige englar, bewaren den lilla fran faror i

sfogen!"

Sa bad, gjutande tärar, dm saknades moder, Maria,

Intill morgonens gryning, dä ho» sjönt ien slum.-
mer.

Men Carl, Heddas fader, samlar om morgonen
grannar

Och husfolk att sola sin ftknade Hedda i nejden.

Carle hon följes till skogen af fränder, wänner öch
grannar.

En hwar önslar att finna den lilla. Hedda man
ropar

Wil> namn. Hedda kallar och ropar pappa sä ömt:

Hedda! Hedda! swara, o swara din strjande

fader l
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Hedda man stker och ropar dagen igenom forgäfwes.'

Hedda swarar ei fader ei moder, ei wanner och
fränder!

Och den lilla ansägs förlorad> uppäten af wilddjur,

Dö man ej fann den pa Kuttolas ögor ochgrannars.

Tröstlis stkcr Maria en wederqwickande hwila
Ester sin wandring, i skogen. Hedda ser hon i

drömmen

An bortföras af ulfwen, än kringirrande ensam
I den mörka, dystra skogen i tusende faror.

Sist tror hon sig höra Heddas manande nöorop,

Och waknardagcnast, oroad och wäckt utaf drömmen.

Ei mer sofwa fömZdde Maria, den sirjande
modren.

Utan hon walar och beder ända tills morgonens an.-
komst.

Och da morgon war inne, , berättar Maria st Carle

Hur hon sag Hedda i drömmen, och ber Carle me»
dmhet
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Hn <lt fbrstk ti!l Heddas, den lillas, raodnmg att

göra.

Henne swarar den misinöjde, trogne mannen i wrede:

„O Maria ! Maria! Huru tunde du moder sa
glomma.

Din pligt, och ej böltre warda endaste barnct!

Mödrar! i glömmen de smä, men liksom gälde det
lifwet

Hangen i wid hushalls bestyren. 3!u ar förloradt

Barntt gmom dm stull. Straffar ej Gud dig?"

Honoui gmmälte i wemod Maria, den saknabes
moder:

.Iftcr min Hedda strjer jäcj bitterl. Om ock man
fmme

Hennes lekamen, wore mitt hjerta lattare mycket.

Bed fördenstull, o Carl! det här församlade folket

ÄLandra stogarne genom änn»; lofwa belönmg

st ven , hwilken himtar min Hedda tillbaka i lif
2
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Eller liftös. lag kunde ej tiltrackligt gröta i aftses

Rär jag sntt wid cnen, der Hedda lelte i oskuld
Tili sist. Herre min Gud wet och tanner min angest"

Talle Maun och tärar de runno m ogonen ymnigt.

Mcn Carl, hennes man söker med ord, böner och
löften

Karlar och qwinnor göra det sista försöket med jaglen.

Man spar, rädgör, förd»las och wandrar astad ren

tidigt,

Sen Carl hos sig efter wana förplägat dem alla.

Himlen förnam modren Marias brinnande böner:

Hedda hemtas frän stogen 4 lifwet af Iwan fran
Kos kis,

Medan mon Hedda, den lilla, i skogarnes gömmor

Ncra och langt ifran hemmet fäfängt än letar.

Inan lcmnar at modren Maria det dyibara fyndet

Ti!l c» outsägelig glädje, och sjef oändclig lycklig.

Iwan berattar, att han, efter en waudnng i skogen..
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Nara Kirjola hör en barnröst, ropande Mamma l

Han lyh atcr hör han Mamma ! Mamma !

upprcpas.

Han gsr, och snart finner han barnet, nyhwäckt ur

sömnen,

Sittande pa en tufwa med skalade qwistar «f wide.

Sägande wänliga ord, tager han Hedda pa armen,

Skyndar fedan mcd barnet till detz fader och moder.

Och Carl, kommen fran stogen, bjudcr at Iwan be.-

löning,

Hederlig gafwa sir det kära, dyrbara fyndet.

Redan belönad af himlen mcd stor och inncrlig glädje,

Tager ej Iwan belöning
, och bcdcr dctz gifwarc,

fadren.

Komma ihäg dc arme, saknande sida och hcmwist.
Hcdda, helsad, bcnndrad af alla, waggas till hwila,

Till e» uppfristandc hwil.i af mormor Johanna.
Sa för Hedda Johanna, den gamla, sjuxgcr mcd

ömhet:
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..Sof min gulle, niormot sMger >

Slumra, slumra stackars lilla.
Ingen fiuga stall dig störa,
Intet wilddjur dig uppäta;

Mornior, mamnia ii- dig närä.

Sof mitt bga, Hanna sjunger /

Slumra, slumra stackars lilla.
Intet bulltr stall dig störa,
Zngen orm fär dig förderfwa?
Sof i lugn i fadershuftt

Sof min swaln, Hanna sjunger/

Slumra, slumra stackars lilla.
Fafangt .Mamma! " uti stoget»
Barnet mera skall «1 ropa;

Sof i frib i fadershuset.

Sof min engel, Hanna sjunger,
Slumra, slumra stackars lilla.
Mamma lagar badstu'n särdig,



Hanna ftall big sedän bada,"
Twätta ömt i warma stugan."

8 s

Och den lilla hon slumrar, söfwad af sängen och waggam

Barnet sof i frid, och waknade stdan wid helsa
Till stor glädje för mormor och desi moder och fader.

Hon war den skonastc ros pä Kuttolas ägor;

Den rosti, wihnade ej wid nordista windar,

Icke wid winterns snö, ej i hbstliga mörkret,

litan hon wätte i frid, och hon tilltog med aren

I behng och stonhet. Mcd omsorg wärdades Hedda
Tills hon med bmdkrona slmligen pryddes i hemmet.—
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