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VÄRLDSTRÄDET

M ågonstädes uppe på ett högt berg växer ett
* ' ensamt, väldigt träd; dess rötter tränga alit
• » »I djupare in i jordens innersta innandöme,
dess krona susar högt över moinen inunder de
eviga rymdernas valv. I skuggan av dess vitt-
famnande grenar vandra mänskornas skaror här
nere på jorden. De köpslå och ockra, de träta
och enas, de levä sitt liv och försvinna i natten.

Men alla de tårar, som iallit och stundligen
falla, och alla de strömmar av blod, som ilutit och
flyta, nå genom den törstande jordenvärldsträdets
rötter. Och ali den suckan, som stigit och stiger
mot höjden, ali himmelstormande längtan, ali evig-
hetstro, de susa däruppe i trädets mångtusenåriga
krona.

Vid foten av detta träd hade i forna tider en
ensam man, Arnt kallad, byggt sin boning. Han
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livnärde sig av markens frukter, och hans dryck
var källans vatten. Redan som barn stillsam och
inåtvänd, hade hän här ute i ensamheten hiivit
en fridsäll man, för vilken allt levande var heligt.
Djuren gjorde honom heller intet för när. Så högt
som tili hans bostad uppe på berget kommo de
aldrig, och mötte de honom någon gång nere på
sluttningen, när hän kom för att söka sig föda,
ströko de förbi honom, som hade hän värit ett
träd i skogen eller en sten vid vägen. Ja, små-
ningom blevo de så vana vid hans åsyn, att de
lato honom klappa deras päls eller stryka dem
över nackskinnet.

Hans boning var byggd av grenar och lav.
Utanför dörren låg en flat sten, vilken hän använde
som bänk. Där satt hän timme efter timme, lu-
tad emot trädets stam, lyssnande tili lövens under-
liga sus. Hän lärde sig förstä de röster, som ta-
lade ur det förgångna, och hans aning lät honom
fatta summan av sorg och lidande, summan av
längtan och tro. Men därför att hans ensamma
tankar och drömmar omspände en så oändlig tid-
rymd, tycktes honom hans eget liv så utan någon
betydelse.

Stundom hände det, att hän sökte sig ner tili
människor för att skaffa sig något av det hän be-
hövde, en gång ett klädesplagg, en annan gång ett
redskap. Nu bör man minnas, att hän aldrig dö-
dade ett djur annars hade det ju värit en lätt
sak för honom att kläda sig i skinn, i likhet med
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de flesta stigman, vilka levä ensamma i ödemar-
kerna hän dödade aldrig ett djur, men väl fällde
hän med sin yxa då och då ett träd för att tända
sig en stockeld, när vinterkölden blev alltför bister.

Under en av sinä vandringar ner åt bygden
stötte hän ihop med en irämling på väg neråt
likasom hän. Den okände var tillgänglig och prat-
sam och sällade sig tili honom.

„Vart gäller färden?" sporde han och granskade
nyfiket den ensamma skogsmannen.

„Jag skall neråt dalen", svarade denne dröjande.
„Nåja", menade den andra, „det svaret säger

inte mer än jag ser med bägge minä ögon." Men
han lät sig icke avskräckas, utan frågade vidare:
„Varifrån är du hemma? Jag har inte sett dig nere
i byn."

„Nej", sade skogsmannen stilla, „jag är inte ofta
där. Jag bor högt uppe på berget."

„Var någonstans?" sporde den frågvise.
„Vid världsträdets fot", sade Arnt.
„Världsträdet", tog den andre vid, „världsträ-

det, det känner jag inte tili, vad är det för ett
träd?"

„Också du bor i dess skugga", sade Arnt.
Då blev den nykomne vred. „Vad pratar du

för dumheter", sade han, „på min gård växer bara
ett äppelträd, och det är så litet, att det alls ingen
skugga ger."

„Det är lättare ibland att se det lilla än det
stora", sade Arnt, och utan att vänta på vad man-
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nen möjligen kunde ha att invända började hän
berätta om världsträdet och alla de underliga sän-
ger och sagor, som susade igenom dess grenar.
Karien gick och hörde på med ett misstroget
leende, och vid vägaskillnaden, ett litet stycke före
kvarnbron, tog hän ganska hastigt avsked.

„Här går vägen tili mitt, jag är Måns mjölnare",
sade hän. „Ditt världsträd lär jag näppeligen få
skåda, men har du lust att se äppelträdet, så kan
du vika in en dag.“

„Tack“, sade Arnt, fastän hän gott förstod, att
det inte var menat som en vänlighet.

Någon tid därefter hade Arnt återigen haft
ett ärende nere i byn. På hemvägen stötte han
ihop med en man, som skulle uppåt likasom han
själv.

„Vart gäller iärden?" sporde mannen.
„Jag skall hemåt, jag," sade Arnt.
„Vad har ödemarken för hem att bjuda på?"

sade irämlingen igen.
„ Världsträdets grenar skänka hägn," sade Arnt.
»VarldsträdeP, inföll mannen undrande, „är du

densamme, som bor under världsträdet?"
„Visserligen är jag det", sade Arnt, „vem kan

ha taiat om mig?"
„Måns mjölnare berättade om dig och ditt träd,"

sade vandraren. „Men när hän väl förtalt om
dess skyhöga stam och dess sagoomsusade gre-
nar, så slog hän sin hand i bordets skiva och
sade, att alltsammans var historier och lögn och
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att ett ruttet kart av hans äppelträd var förmer
än världsträdets evigt vårgröna krona."

När Arnt ingenting genmälte härtill, fortsatte
främlingen att tala.

„Jag är Bengt bysmed", sade han. „Dagen i
ända står jag vid mitt städ. Om kvällen, när skym-
ningen iallit på och elden sprakar och lyser, stänka
gnistorna runt omkring mig långt ut i mörkret.
Låter jag släggan vila ett tag och vänder blicken
från järnet, ser jag dem glimma som eldflugor
ute i natten ser dem glimma och dö, glimma
och dö. Och därför," sade han, „grep mig Måns
mjölnares tai, och jag trodde på världsträdet, un-
der vars grenar släkten komma och gå, komma
och gå."

,Om vi stå stilla“, sade Arnt, „kunna vi höra
dess sus.“

„Ja", sade Bengt bysmed, „nu hörjagdet."
Nere i dalen blev det efter den dagen mycket

ordande hit och dit om världsträdet och om alit
vad Arnt berättat. Var gång Måns mjölnare sade,
att det var historier och lögn alltsammans, sade
Bengt bysmed, att han visste bättre och att Måns
gärna kunde behålla sinä ruttna äppel iör sig själv.
Somliga togo Måns parti, och andra höllo med
Bengt. De mest företagsamma begåvo sig upp i
bergen för att se, huru med saken förhöll sig, men
de kommo alltid ner igen med oförrättat ärende.
Det var ingen, som fann vägen och nådde fram,
och det är därför inte att undra på, om många
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{ortfarande tycka, att Måns taiat klokast. Men det
finns också de, som tro sig höra trädets sus ända
här nere i dalen. De kuona stanna mitt i sitt
arbete och lyssna bortåt, och när de taga vid igen,
är där stillhet i deras vasen, ro mitt i livets oro.

Men över dem alla, dem som tro och dem som
tvivla, och över dem som taga livet sådant det är
utan att tanka framåt eller tillbaka, över dem alla
välver sig världsträdets evigt grönskande krona.
Engång skola också deras tårar nå världsträdets
rötter, och ali deras längtan skall susa som sång
i dess grenar.



SOMMARSOL
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SOMMARSOL

Huru skall jag kunna lägga minä ord väl tili—-
rätta, när jag nu viii tala med er om det

777 ställe, som värit mig kärast på jorden. Hela
den ånga vintern drömde jag mellan läxorna om
vad alit jag skulle göra, när vi igen voro där ute.
Och när sommaren kom, ville dagarna aldrig räcka
tili. Det var tusen saker att hinna med: än skulle
vi bygga oss en riskoja ute i skogen och än
nere vid stranden binda oss simdynor av säv. I
grannens hage stodo albuskarna i långa rader
som gröna väggar i luitiga salar; där var rövare-
hövdingens slott, och leken gick genom gläntor
och snår, när förföljarene satte eiter hövdingen
och hans folk. Men stundom smog man sig oför-
märkt undan, kröp upp i ett soffhörn med sin
bok, och över berättelsens sidor stodo timmarna
stilla.
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Det händer ibland, att det förflutna blir så un-
derligt närvarande. Och efter ni ha tid, ni likasom
jag, och tåget går just nu, följa vi allesammans
med och resa ut ett tag för att se efter, om
allt står på sin garnla plats. Ångvisslan ljuder
och vagnarna rassia. Det kan tyckas de gå för
långsamt, det kan tyckas de stanna för ofta, men
tro mig, där har otåligheten fel, ge vi oss bara
ro, är färden icke lång. Nu stannar tåget åter-
igen, och där står redan Lisa av gammal tra-
varestam med åbokärran och väntar. Vi sätta
oss upp så många det går, och den som vill får
köra. Solen skiner och markerna dofta. Det är
sommarlov, det är sommarlov, och nu äro vi änt-
ligt här ute.

Lisa lunkar i sakta trav, men vägen går fort
ändå för den, som känner var sväng och var krök.
När vi hunnit förbi kyrkan och rundat den tvära
backvändningen omkring socknemagasinen, ha vi
inte stor bit kvar. Där skymtar redan lövträdens
ljusa vårgrönska uppe på backkrönet och här, där
stengärdet börjar, tar hemskogen vid.

Vi åka upp för den långa alle"n. „Välkomna,
välkomnal" vaja de skyhöga björkarna runt om
gårdsplanen. Här på stället äro alla alltid väl-
komna. „Välkomna hem!" säger också mamma,
som står på trappan, och så gå vi in i salen med
de röd- och vitrandiga överdragen på soffor och
stolar och virkade dukar i stjärnmönster på alla
bord. På väggarna hänga bilder från Italien i
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smala guldramar, och det är svalt och skönt här
inne, ty solen skiner inte hit in på törmiddagarna.
Men senare på kvällen fyller den hela rummet med
sitt ljus. Den skiner in genom fönstren, och den
skiner ut genom dörren, långt ut på gårdsplanen.
Så långt skiner den, att när man kommer gående
upp för all£n, den väg vi just körde, sticker solen
en i ögonen tvärs igenom hela huset. „Se, se“,
tänker man, „här lyser solen inte utifrån in som
på andra gårdar, utan initrån ut“, och man förstår
strax, att här på stället är ingenting i vägen, när
solen vill lysa. Ute på den öppna verandan, där
om sommaren kaprifolierna dofta, få vi kafle med
dopp och brunkindade pepparkakor.

Men vi ha mycket att se, och det är bäst att
begifva sig av ut. Strax vi kömmit utom dörren,
börjar en av gossarne kalla och locka: „Mikko",
ropar han, „Mikko, kom ut!" och vips tittar ett
litet brunt huvud ur en av källargluggarna. Två
spelande ögon speja försiktigt åt alla sidor, och så
kommer lill-mickel, som bor i källaren och är
mycket tam och mycket vänligt stämd mot oss
alla, ut och tar nådigt emot en bit kringla och
låter oss stryka hans lurviga päls. Hela tiden ser
han i alla fall med ett öga på er, som han inte
känner, och ett tu tre är han försvunnen igen, lika
hastigt som han kom.

Då gå vi vidare och titta i förbifarten in i vagns-
lidret, där alla de många gammaldags kareterna
och slädarna, vilka aldrig komma ut i solljuset,
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stå längs väggarna. Gamla historier, som man
någongång läst, dyka upp i minnet och få liv. Man
tycker sig se den tunga karossen dragen av post-
hästar komma rullande längs landsvägen. Bredvid
kusken sitter en lakej, och baktill är en väldig res-
kista fastsurrad. Inne i vagnen sitta damer i stora
reshuvor och kavaljerer med fjädrar i hatten. Strax
efter vagnen kommer den tvähjuliga schäsen vip-
pande på höga ressårer. När vi vända oss om, är
synen försvunnen och borta, och vi gå in i den
lilla byggnaden, som står på andra sidan vägen,
mitt emot vagnslidret. Där är skolrummet beläget,
det ligger så ostört och ensamt för sig, att ingen-
ting drar tankarna bort ifrån böckerna. Det kan
ju hända var och en, att man någongång vill läsa
också på sommaren, ja, det kan ju rent av någon-
gång inträffa, att man råkat få villkor och måste
„plugga.“

Men ute i skogen glömmer man snart alla led-
samheter, där brusa äventyren och där susa sa-
gorna, mossan är mjuk att trampa på och dunklet
lockande. Skogen är full av liv och full av hem-
ligheter, och djupast inne i skogen bor stillheten.

Men nu få vi skynda på vara steg, ty nu skall
det kokas och stekas och bakas, och nu skall det
ställas tili middagskalas. Köksan får vila och vi
få arbeta, var och en eiter bästa förstånd. En
blandar tili kallskålen och en kokar potäterna och
en steker kotletterna och en bakar tårtorna, men
hon är förtvivlad, ty hälften av degen äts genast
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upp. Sä pryda vi bordet med girlander och blom-
mor och bryta servietterna och lägga upp smöret
i en konstrik fason. Sist präntas matsedeln pä blek-
röd kartong och allt är i ordning. Vi samlas tili
bords, aptiten är god och humöret än bättre.

På eftermiddagen ha vi återigen fullt upp att
göra, ty i kväll är det stor festföreställning på
teatern uppe på vinden. Vi måste hjälpa tili med
litet av varje, det kan nog behövas.

Alla de vitmålade spjälsoiiorna skola lyftas ut
från glasverandan däruppe och ställas i rader på
första parkett. Scenen skall ordnas och kostymerna
granskas. Den bengaliska elden måste provas och
programmen skrivas ut. Ett långt program blir
det, det kan jag lova. Det rymmer mångt och
mycket av det, som under årens lopp här gått över
scenen. Det börjar med „Per Svinaherde" och
det slutar med „Prins Paris' dom".

1 första akten av „Svinaherden“ är hela hovet
församlat i ali sin prakt. Konungen sitter i en röd
tvillmantel på sin tron, och drottningen har sin
plats vid hans sida. En av hovherrarna är iklädd
svarta sammetskläder, och hän är den finaste av
hela sällskapet. „Medan vi vänta“, säger konungen,
„kunna vi gissa en gåta: Vad bliva alla människor,
då de talla i sjön?“ „Våta“, säger någon av hov-
folket. Det är rätt svarat, och kvickheten har framgång
på parkett. Sedän kommer prinsen som Per
Svinaherde, och allt går efter noter, prinsessan tår
sinä leksaker och hän sinä kyssar, och i sista akten
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är hän prins igen i grå shirtingsdräkt med guld-
galoner. När hän gått, sitten prinsessan ensam
kvar och sjunger: „Ach, du lieber Augustin, alles
ist weg, weg, weg! Ach du lieber Augustin, alles
ist wegl“

Det blir stormande applåd, när pjäsen är slut,
och så komma tablåerna. När ridån dragits för
efter den sista av dem, följa vi hem vara grannar
längs landsvägen, och rösterna klinga som silver-
klockor i natten.

Och nu är det tid för oss också att taga farväl.
Helt säkert står redan Lisa med åbokärran och
väntar framme vid trappan. Vi klatscha med piskan
och bege oss utav. Alit längre bort, alit längre
bort leder vår väg. Och tiden går. Men un-
derligt var det med solen därute, den lyser inom
en, den lyser inom en under levnadens alla dar.



SAGAN OM DEN PULA
LILLA PRINSESSAN
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SAGAN OM DEN PULA LILLA PRINSESSAN

Nu skall jag berätta för er en saga om en stac-
kars liten prinsessa. Den börjar, som alla

w: sagor börja, men den slutar helt annorlunda.
Det var en gång för länge, länge sedän en

konung, som hade en enda liten dotter, och hon
var mycket ful. Det gjorde kungens hjärta tungt,
och han och drottningen och hovet och hela lan-
det sörjde, men den lilla prinsessan själv, hon sörjde
icke alls. Hon tänkte icke på, om hon var ful
eller vacker. Parken var ju full av fågelsång och
rabatterna fulla av blomster. Allting var så härligt,
tyckte hon, och alla människor så goda. Men
själv hade hon det bästa hjärta i världen.

Åren gingo, tiden led, och hur det var, blev den
lilla prinsessan giftasvuxen. Nu kommo där prin-
sar från när och fjärran, ty den gamla kungen var
känd längt ut över rikets gränser. Hän var en
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mäktig herre, och gärna ville envar hiiva släkt
med honom. Men när de sett prinsessan, drogo de
hem tili sitt land igen, så fort de kunde, och ingen
kom sig för att fria. Och ändå hade hon ett
hjärta som guld.

Det första året gick, och det andra gjorde så
med. På tredje året kom grannkonungens son.
Hän hade sett prinsessan förr och lät sig icke
skrämma. Hän såg henne djupare in i ögonen,
än någon av de andra gjort det, och hän höll av
henne för hennes hjärtas godhets skull. Och den
lilla prinsessan tyckte så mycket om prinsen, att
hon blev glad ända in i själen, när hon tänkte på,
att det fanns någon så vacker och så manlig och
så god som hän.

Men när det kom tili stycket, kunde prinsen
ändå inte törmä sig att fria, hän heller. „Jag hål-
ler av henne som en syster", tänkte hän, „men
det är inte kärlek jag känner. Och så är hon
ju så ful 1 “

En vacker dag for också han hem tili sitt land
igen. Då grät prinsessan för första gången i sitt
liv tunga, bittra tårar, och för första gången förstod
hon, vad det betydde att vara ful.

Det hjälpte icke, att blommorna doftade och att
fåglarna sjöngo som förr i parken, prinsessan blev
icke gladare för det. Hon grät sinä ögon röda,
och hon sörjde sig blek och mager, så det skar
konungen i hjärtat var gång hon kom för att säga
god morgon eller kyssä honom tili godnatt. Alla
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läkare i hela riket lät hän kalla tili hovet, och de
undersökte och funderade och slogo sinä kloka
huvuden ihop och ordinerade och skrevo recept.
Men prinsessan blev inte bättre för det.

Då lät konungen en kväll, när mörkret fallit
på, föra tili sig den gamla häxan, som bodde långt
borta i skogen den blå, Öster om soi och väster
om måne.

„Hör på", sade kungen och sände henne en
dyster blick, „kan du göra min dotter vacker, så
skall du få guld och ädla stenar och komma tili
stor makt och ära!"

„Bättre upp skall det vara", sade häxan, Pot-
ter din kan jag göra vacker som en dag, men
guld, makt och ära frågar jag inte efter. Gör jag vad
du begär, skall jag ha prinsessans röda hjärtal"

„Detta kan jag inte giva utan min dotters sam-
tycke," sade kungen och såg bekymrad ut. Och
han lät sända bud efter prinsessan. När nu prin-
sessan hörde, vad det var fråga om, tänkte hon på
prinsen, och hon tog sitt skälvande, unga hjärta
och gav det åt den leda häxan. Men i samma nu
blev hon så vacker, att kungen och hovmästaren
och alla kammarherrarna skuggade för ögonen,
som såge de solen gå upp.

Och kungen och drottningen och hovet och
hela landet undrade, och själv undrade den lilla
prinsessan allra mest. Men hennes skönhet blev
berömd långt ut över rikets gränser, alldeles som
hennes faders makt.
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Nu kommo prinsarna igen och tävlade om hen-
nes ynnest. Och prinsen från grannlandet tiggde
och bad om hennes hand. Den fick hän också,
ty det var ju för hans skull undret skett.

Där blev stor fröjd i riket över prinsessans vai,
ty det hade alltid rått god grannsämja emellan de
båda länderna. Men alla de andra prinsarna drogo
med sorg i hjärtat envar åt sitt håll.

Nu borde ju prinsessan ha värit lycklig, men
det såg inte så ut. Icke heller var hon vänlig och
god som förr, utan i stället kali och högmodig.
Hennes tunga var så skarp, att alla räddes för
henne, men så vacker var hon även, att ingen
ändå kunde låta bli att skänka henne sin hyllning.

Var dag viskade prinsen de ljuvaste ord i prin-
sessans öra, men hon glömde dem strax igen, ty
hon hade ju intet hjärta att gömma dem i.

Tiden för bröllopet kom alit närmare, men det
var ingen fröjd med det, tyckte hon, allting var
henne likgiltigt. Fåglarna sjöngo och blommorna
doftade, men hon märkte det icke. Och hon kunde
icke förstå, varför hon förr värit så glad, blott so-
len skinit. Och än mindre kunde hon fatta, vad
hon funnit för märkvärdigt hos prinsen.

När bröllopsdagen var inne, satt prinsessan
uppe på sitt rum och väntade, att gästerna skulle
samlas. Festligheterna skulle vara i fem hela da-
gar, och så storartade skulle de bli, att säkert ingen
tillförene värit med om nägot liknande. Hov-
mästaren sprang omkring och såg efter att guld-
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skedarna och silvertallrikarna hiivit ordentligt sku-
rade och att allt annat var i ordning. Drottningen,
som eganhändigt fäst slöjan och kronan på prin-
sessana lockiga huvud, hade med sinä hovdamer
och kammarjungfrur dragit sig tillbaka tili sinä
gemak för att göra toalett, också hon. Under tiden
tog kungen sig en liten lur, och prinsessan satt
ensam uppe på sitt rum. Hon hade skickat bort
alla kammartärnorna; allena ville hon vara, ty hon
gitte inte mera höra ett ord om huru vacker hon
var i den långa vita slöjan.

Där satt hon nu vid fönstret och hörde fåglarna
sjunga och såg äppelträden stå ljusa av blom. I
detsamma drog en vindiläkt genom träden och
strök i förbifarten prinsessan på kinden.

„Stjärnöga, Stjärnöga", sade den, „varför är
du så sorgsen i hågen; och varför blicka dina
ögon så kalit? Säg, minns du inte, minns du inte
huru annorlunda det var förr, då äppleträden stodo
i blom?"

„Ack", sade prinsessan, „nog minnes jag."
Då gled en solstråle förbi gardinen, lyste på den
myrtenomvirade guldkronan och kom briljanterna
i halsbandet att gnistra. Den såg så varmt och
vänligt på prinsessan.

„Du är klädd som en brud", sade den, „men
som en lycklig brud ser du inte ut." Prinsessan slog
händerna för ansiktet och grät. Solstrålen dröjde.

»Det är saligare att giva än att taga", sade den,
„Gullebarn,Gullebarn,varharduditt stackars hjärta?"
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Då slet prinsessan bort kronan och slöjan och
alla de dyrbara smyckena av guld och ädla stenar.
Hon sprang ner för trappan och genom parken
och över vägen som gällde det livet. Ja, hon
sprang rakt in i den stora dystra skogen.

Och sidenklackarna tryckte märken på fjolårets
multnade löv. Och snären sieto i hennes kläder,
och grenarna slogo mot hennes kind. Men framåt
sprang hon, fram över kärr och myr, där gungflyn
ruvade mellan starrgräsets tuvor.

Så nådde hon slutligen häxans koja, Öster om
soi och väster om måne, långt inne i skogen den
blå, och hon dignade ner på trappan, men med
sinä båda händer slog hon mot dörren.

„Mitt hjärta, giv mig mitt hjärta", klagade hon
„tag alit vad du gav, men giv mig igen mitt
klappande hjärta!"

På slottet blev det stor oro och uppståndelse,
då man upptäckte, att prinsessan var försvunnen.
Hovfröknarna sprungo genom alla slottets gemak,
trappa upp och trappa ned sprungo de. På vinden
söktes det och i källaren, men ingenstädes stod
prinsessan att finna. Hovherrarna genomletade
parkens alla gångar och snår, de tittade bakom
de klippta rosenhäckarna och de spejade ängsligt
forskande ned i dammens klara spegel, men prin-
sessan stod ingenstädes att finna. Drottningen
stängde in sig och grät, och kungen lät uppbåda
hela traktens befolkning och sände den ut åt alla
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håll. Men kvällen nalkades och ingen prinsessa
hördes av.

Just när vakten uppe på tornet bläste i luren,
att nu var dagen slut och nu skulle portarna stän-
gas, kom någon vandrande över bron, kanhända
ett bud, någon som visste nägot om prinsessan.
Skiltvakterna glömde sin post, då hon gick förbi
dem, först stirrade de på henne och sedän på
varandra.

Prinsessan! Ja visst var det prinsessan; men
inte sadan de hade sett henne den sista tiden.
Nej, det var deras fula, lilla prinsessa från iörr,
hon som var så god mot alla och som alla måste
halla av. Bröllopskläderna voro söndertrasade,
skorna voro nedkippade och håret flög i långa
testar iör vinden.

Ja, det var prinsessan. Nu var hon hemma
igen och hovherrarna och kammarfröknarna be-
hövde icke mera springa omkring i slottet och i
parken och ideligen ropa „hallå!". Men det blev
inte något bröllop av för den skull. Det blev inte
något bröllop av. Gästerna drogo åt skilda håll,
och även prinsen reste hem igen. Prinsessan
hade så velat, därför att hon visste att prinsen
icke älskade henne sadan hon nu såg ut. Han
höll ju bara av henne, och det var icke nog.

Det blev tyst och stilla i konungariket och alit
gick sin jämna gång. Tiden led. Kungen och
drottningen blevo gamla. När de hade dött, blev
den lilla prinsessan mycket ensam.
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Men aldrig ett ögonblick hade hon ångrat den
tunga iärden på den dagen, som skulle ha värit
hennes bröllopsdag. Hon såg sig själv den mor-
gonen sitta där uppe vid sitt fönster och vänta på
bröllopsgästerna. Huru annorlunda än hon då
tänkte sig hade icke alit blivit, och i alla fall huru
mycket bättre. „Lyckan ser så säilän ut just så,
som vi drömt oss den," tänkte den lilla prinses-
san vemodigt, „men livet är rikt och gott, bara
vi kunna se det."

Tiden led, åren gingo. Ensam var den lilla
prinsessan, men över hennes liv lyste himmelens
soi och rymdernas tysta stjärnor.



GOSSEN SOM SKULLE
FÅNGA KRÄFTOR
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GOSSEN SOM SKULLE FÅNGA KRAFTOR

Detta är en mycket moralisk historie om en
gosse, som gick ut för att iånga kräftor på

. . . olaglig tid.
Det var dagen före den dag man skulle få fånga

dem. Han tänkte som så, att sålde han dem
tidigt följande morgon på torget, kunde han göra
sig en nätt förtjänst. Detta var nu visst och sant,
men saken blev icke mera rättrådig för den skull.

Emellertid gick gossen ner mot stranden längs
en åkerren. En sänkhåv hade han med sig och
en håv att vittja käpparne med; dessutom hade han
några fiskar tili bete och en säck att hämta hem
fångsten i. Just när han skulle klättra över gärdes-
gården tili strandängen, flög en kråka kraxande
över hans huvud.

„Den varslar ont“, tänkte pojken. Ett ögon-
blick hade hän lust att vända om, men så sköt

33
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hän bort ali onödig pjunkighet och gick vidare
med god fart. Ängen var icke slagen ännu, och
hän tyckte nog, att det var illa gjort att trampa
ner gräset; orätt var det förstås också, men det
kunde nu inte hjälpas.

När hän kom tili aldungen, skar hän käppar
åt sig, spetsade dem i den tjockare ändan och iät
upptill en liten bladvippa sitta kvar. Så band hän
fast betet och stack käpparna ut i vattnet, en eiter
en, längs strandbrädden. Sänkhåven, som var fästad
vid ett långt snöre, slängde hän mitt ut i ån och
band snöret omkring en knotig trädrot. Sedän
sträckte hän ut sig i skuggan och började fundera
på vad allt hän skulle köpa för penningarna. Det
var åtskilligt hän skulle få för dem, ty de första
dagarna betalades kräftorna högt på torget i staden.
Och vem vet, kanhända att mynten, ifall hän hade
god tur, skulle förslå tili en bössa. En bössa var
mälet för alla hans drömmar.

På den första käppen hän vittjade fick hän flere
stora kräftor, likaså på den andra och på den tredje
sammalunda. Hän trodde knappt sinä ögon, och
hän blev het av iver. Varje tag med håven gav
honom en ny riklig skörd, det slog icke fel. När hän
vittjat alla sinä käppar, kunde hän för idel belåten-
het inte sitta stilla. Hän gick småvisslande fram och
tillbaka, väntande på att börja fångsten på nytt.

Nästa slag hän vittjade var turen om möjligt
ännu större, hän fick fullt med kräftor på varje
käpp, och hän började undra över detta sakför-
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hållande. Underligt var det förstås, men hän gav
sig inte tid att tanka stort över saken, utan fort-
satte fängsten med brinnande iver, och den märk-
värdiga turen svek honom icke. Aldrig hade det
förr funnits så mycket kräftor i ån som nu. Inom
en timme var säcken fylld, och då kom hän ihåg,
att hän helt och hållet glömt bort sänkhåven.

Hän började alltså draga i snöret för att få
upp håven, och hän kände strax, att densamma var
mycket tung. Hän drog och drog, men hän fick
icke upp den. Snöret blev spänt som en bågsträng,
men håven kom icke upp.

„Månne den vara så överfull, eller månne den
kanske har fastnat bakom någon sten?“ undrade
gossen, och hän drog på av alla krafter. Bäst
det var, brast snöret. Det förargade gossen stor-
ligen, håven var dyr, och den var dessutom icke
hans egen. Hän fattade därför ett snabbt beslut,
kastade av sig kläderna och hoppade i ån för att
dyka efter håven.

Ån var ganska djup just på detta ställe, och
när gossen kom ner tili bottnet, såg hän att på
håven satt en ofantlig kräfta. Den satt alldeles
orörlig och stirrade på honom med sinä långskaf-
tade ögon. En så stor kräfta hade hän aldrig förr
sett, och knappast hade någon människa tillförene
sett en dylik kräfta. Många gånger större än den
största hummer var den. Ja, den var så stor, att
gossen kände bloden stelna i sinä ådror av för-
skräckelse.
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„Nu bar jag dig alltså här“, sade kräftan. Gos-
sen hade inte mera en tanke pä att rädda håven,
hän tänkte bara att så försiktigt som möjligt dra
sig tillbaka, men i detsamma högg kräftan med
sin ena väldiga klo tag om hans fot. Foten satt
såsom i ett skruvstäd, och gruvligt ont gjorde det
dessutom. Nu var hän fast, och det var ingenting
att göra tili den saken. Fri kunde hän inte bli
med egna krafter. Hän såg sig förtvivlad omkring,
men ingenstädes stod någon hjälp att få.

„Nu har jag dig", sade kräftan igen, och i det-
samma begynte den kräla baklänges, släpande
gossen med sig.

Gossen iörsökte linka med så gott han kunde,
men det gjorde fruktansvärt ont i foten. Han höll
sig dock tappert upprätt, tills han snubblade över
en sten, iöll och förlorade medvetandet.

När hän vaknade tili liv igen, befann hän sig
i en stor underjordisk håla. Hela hålan vimlade
av kräftor; vart hän än vände sinä blickar, såg
hän kräftor kräla ikring sig, och hän förstod, att
hän nu var kommen tili själva kräftriket. Stora
kräftor och små kräftor såg hän, ja, så små, att
de ännu hängde sin mamma i kjolarna. Hän såg
enstaka kräftor och kräftpar och hela kräftfamiljer.
Utmed väggarna stodo kräftor på huvudet och
sovo. Men alla de andra, de vilka ännu icke gått
tili vila, krälade gladeligen omkring, och som de
allesammans rörde sig bakåt, stötte de alltjämt
ihop och ramlade över varandra. Det hela såg
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så lustigt ut, att gossen helt och hållet glömde sin
rädsla och brast ut i ett smittosamt klingande pojk-
skratt. Då vände sig plötsligt alla de mänga kräit-
ögonen på sinä skaft emot honom, och runt om-
kring sig såg hän kräfta vid kräfta i en tät ring.
Men när kräftorna nu ville komma närmare för att
känna på honom, kröpo de i stället bakåt, och då
fick hän ännu roligare. Med ens kände hän emel-
lertid en olidlig smärta i foten, vilken påminte
honom om att hän var en fånge och att hans be-
lägenhet i själva verket var ganska ödesdiger. Den
väldiga kräftan hade icke släppt sitt tag, och nu
släpade den honom vidare. Några ögonblick senare
stannade den emellertid, och greppet om foten gav
efter.

När gossen reste sig, såg hän, att i denna del
av grottan var det alls intet vimmel. På bägge
sidor om honom voro två rader kräftor uppställda
som tili parad; och mitt framför honom satt en
ensam kräfta på en tron av sjögräs och snäckor.

„Herre och konung", sade den väldiga kräftan,
som följt honom hit, „här har jag missdådaren!"

Den ensamma kräftan stirrade på honom. „Jaså",
sade den, „det är alltså du, som olovligen är
ute på kräftfångst. Vet du inte att det är först
i morgon fridlysningstiden går ut?" Jo, det
måste gossen medgiva, att han visste. „Då var
du kanske så utsvulten, att du inte såg någon
annan råd?" sade kräftan, »kanske höll du rakt
på att svälta ihjäl?"
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„Nej“, sade gossen, som blev het och kali om
vartannat, „det var inte så farligt med den saken.“

„Ja", sade kräftan igen, „då vet jag verkligen
inte varför du icke kunde vänta tili i morgon."

„En dag förr eller senare gör väl inte stor
skillnad", sade gossen.

„Det kunde kanske så tyckas", sade kräftan,
„men, ser du, nu förhåller sig saken sålunda, att
vi kräftor mycket väl ha reda på, att människorna
lovat oss frid tili och med i dag. Därför sände
jag i dag min polismästare omkring för att på-
minna kräftfolket om att fristen går ut i natt kloc-
kan tolv. Och jag lät kungöra, att alla tilldess
lugnt kunde äta och dricka och göra sig en glad
dag, på deras härskares ord och ansvar. Så
dyker där plötsligt upp från människornas land en
sådan spoling som du och kommer min försäkran
på skam. Nar jag fick klart för mig, att det var
list och bedrägeri med i spelet, gav jag order om
att du skulle infångas. Och här har jag dig nu“.

„Vad tänker du göra med mig?" frågade gossen.
„Ja, vad skall jag göra med dig?" sade kräitan.

„Ni människor stiita lagar iör er räkning och för
andras och skryta med att ni halla dem i helgd.
Ni virta med er lagtrogenhet i luften och säga:
se, sådana äro vii Men jag skall säga dig, huru-
dana ni äro, ni alla, som bygga och bo däruppe.
Stora i ord äro ni och svaga i handling, svaga i
handling". Gossen vågade icke öppna sin mun,
och efter ett ögonblick fortsatte kräftan: „Gjorde
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jag nu som jag borde, skulle jag sammankalla
alla minä tusentals undersåtar och låta dem nypa
dig så grön och blå, att du i morgon kunde visas
på torget, men då skulle du visst få betalt för
sveda och värk av de höga i landet, säsom seden
är däruppe hos eder. Ja, vad skall jag göra med
dig, din stackare, som råkat så illa fast? För mig
fär du gärna löpa, sen du fått dig en skrapa. Men
minns minä ord och gör vad ditt samvete bjuder
dig. Farväl!“

När gossen kom upp på land igen, var hän
mera död än levande. Hän kastade sig på rygg
i gräset och drog djupt efter andan. Några ögon-
blick därpå reste hän sig hastigt och gick med
betänksamma steg fram tili säcken. Långsamt
löste hän snöret, med vilket den var hopvirad, och
stjälpte säcken överända. Kräftorna myllrade ut
i en mörk massa, som spred sig och vidgades och
allesammans kravlade sig genast baklänges mot
ån och plumsade en efter en i vattnet. Så tog
gossen sin tomma säck och sin ena håv och vand-
rade hemåt. Och aldrig i livet glömde hän den
kräftfärden.





SKRADDAREN I

SUNNANBY
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SKRÄDDAREN I SUNNANBY

Vad veta vi människor om varandra? Där
var nu tili exempel skräddaren i Sunnanby.

.» . Han var liten och spinkig och så särskilt
obetydlig tili det yttre, och ändå berättades de
otroligaste saker om honom, men med bestämdhet
visste ingen något. Alit som sades viskades bara
man och man emellan. Och de som viskade ivri-
gast voro också som räddast, att skräddaren skulle
få en aning om vad de viskade.

Det var inte gott att ha honom tili fiende, det
begrep envar, ty ett var säkert, det stod nog inte
riktigt rätt tili med honom. Varje barn i hela byn
hade ju reda på, att det var någonting underligt
med de rockar och byxor hän sydde. Det fanns
människor, som blevo dystra och tungsinta, när
de drogo dem på, och andra, vilka blevo obe-
gripligt förnöjsamma och glada. Det var lika som
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ingen måtta åt någotdera hållet. Det var därför
icke att undra över, att många drogo sig för att
gä tili honom med sinä arbeten. Men då hän
var billig och arbetade bra, hade hän i alla fall
alltid fullt upp att göra. Hän klippte och sydde,
vände och lappade, och för det mesta lappade hän,
eftersora byns åkertäppor gåvo ett magert leve-
bröd. Någonting underligt var det också med hans
lappar, det kan inte. förnekas, men märkvärdigt
starka voro de. Hade hän lappat ens byxor, kunde
man siitä och lila på dem huru mycket man ville,
blanka och skinande kunde de bli, men hål gick
det inte.

Dagen i ända satt han med benen i kors på
sitt bord. Om vintern var fönstret så immigt och
tjockt, att han icke kunde se ut, men om som-
maren, när det stod öppet, plirade han med ett
öga på alla dem, som gingo förbi. De flesta sade
ett ord i förbifarten för att ställa sig in, ty det var
nu engång så, att man hellre ville vara vän med
honom än ovän.

„Hur står det tili i dag, master Hans?" sade
de och försökte sig på att grina välvilligt.

„Tackar som frågar," snäste han tillbaks, „gik-
ten anfäktar mig svårligen, men någon orsak skall
döden ha."

„Ni lever nog länge, master Hans, Ni, som ser
så ung och rask ut," återtog den, som ville ställa
sig in.

„Jag reder mig själv, antingen jag så lever eller
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döiy' slängde master Hans ur sig, och han utan-
för fönstret fick vanligen brått om att gå vidare.

Men ibland hände det, när master var vid hu-
mör, att samtalet iöll annorlunda ut. Det var en
risk att börja tala, men det var också en risk att
låta bli. Där funnos nog de i byn, som gjorde
långa omvägar iör att icke nödgas vandra iörbi
master Hans fönster.

En omständighet gav folk särskilt mycket att
tänka på, och det kan ju inte nekas, att det såg
ut, som om något skulle ligga därunder. Det
förhöll sig nämligen så, att om man på kvällen
gick tili master Hans och bad att få hem sin rock,
eftersom man såg att hän just sydde sista knappen
i den, sade skräddaren helt kort: „Kom igen i
morgon bitti klockan åtta.“ Det kan nu hända,
att den som icke hade reda på sig envisades, ef-
tersom rocken var färdig. Master Hans blängde
då på honom över glasögonen. „Jämka sig ut“,
sade hän, „rocken fås inte iörr än i morgon." Hade
hän engång sagt det, stod där ingenting att göra,
då var det allt bäst att bara se tili, att man själv
kom i väg; men underligt var det ju i alla fall,
att man inte fick rocken med sig.

Underligt var det också, att det aldrig sägs ljus
därinne hos skräddaren efter klockan åtta på kväl-
len. Klappade någon vandrare då på dörren, slapp
hän icke in. Stugan låg, som hade den värit öde
och tom, och där var ingen, som öppnade. Var
mästarn inne eller ute, hemma eller borta? Det
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var frågan. Men därom fick man aldrig säkert
besked, hur ryktena än gingo i byn.

Den kväll jag nu tänker på var osedvanlig
mörk och dyster. Man var i slutet av oktober,
och köiden hade icke ännu kömmit. Det hade
duggregnat under en veckas tid, himlen var bly-
tung och vägarna bottenlösa.

I Sunnanby skräddarens stuga lyste efter van-
ligheten intet ljus, men den som hade kunnat titta
in genom mörkret, skulle ha sett, att skräddaren
nog var hemma. Hän hade brett ut ett grönt
skynke på skräddarbordet och stod nu och vek
ihop diverse klädespersedlar: det var de rockar
och byxor hän lappat under de tre senaste dagarna.
Hans små ögon gnistrade med ett gulaktigt sken,
vilket gjorde, att man kunde se en skymt av klä-
derna på bordet. Hän vecklade omsorgsfullt in
dem uti det gröna skynket och slängde byltet på
ryggen. Med smygande steg gick hän ut i farstu-
gan, sköt upp dörren tili kontoret under vindstrap-
pan, där en färdigtänd blindlykta stod på golvet
och osade, tog lyktan, lyfte upp den tunga ytter-
dörrklinkan och lörsvann i mörkret.

En stund senare kom hän linkande längs den
skogsväg, som leder tili borgbacken; ibland för-
svann hän mellan buskarna, och det såg redan ut,
som om hän slagit in på en annan väg, men så
dök hän upp igen ett stycke längre iram. När
hän nått borgbacken, stannade hän och tittade sig
försiktigt omkring. Vallgraven var tuli med vatten,
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efter detta ideliga regnande. Den var ju för övrigt
aldrig torr. Också på klara solskensdagar steg det
unkna slemmiga vattnet högt upp längs de gräs-
bevuxna vallkanterna.

Skräddaren lät ljuset från blindlyktan ett ögon-
blick spela över vattenytan. Så kavade hän upp
den högra rockärmen, lade sig på magen på vall-
kanten och trevade med handen i vattnet. Hän
fick tag i en rostig ketting och begynte häftigt
rycka och dra i den. I samma minut började
vattnet långsamt sjunka. Master Hans sprang upp
igen. Vattnet likasom sögs in i en virvel, med allt
hastigare och hastigare fart drogs det nedåt. Allt
emellanåt lät skräddaren ljuskenet blänka över den
grönslammiga ytan. När vattnet i det närmaste
hade försvunnit, fick man klart för sig, att en lucka
öppnat sig på bottnen av löpgraven, och det var
genom denna vattnet forsat. Icke långt från luck-
öppningen sköt klippväggen brant ut, och nu kunde
man, när blindlyktans ljusstråle föll ditåt, skymta
konturerna av en väldig port, vilken befann sig
rätt under klippan.

Skräddaren hasade sig behändigt ned för välien
och gick med hastiga steg längs bottnen av löp-
graven, tills hän nådde porten. Denna var försedd
med väldiga gångjärn och bastanta riglar, alltsam-
mans halvförvittrat av ålder och rost. Mannen
lyfte portklappen och slog tre rungande slag på
dörren; man skulle ha trott, att de slagen hörts
ända långt borta i byn och att människorna skulle
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ha vaknat, satt sig upp i sängen och undrat, vad
som var på färde. Men måhända voro människorna
på denna kant så vana vid underliga ljud i natten.

ögonblicket därpå hörde man emellertid, huru
riglarna skötos undan innanföre och dörren öpp-
nades på glänt jämt så mycket, att mäster Hans
spinkiga sigur kunde slinka in. Knappt var hän
innaniör porien, förr än dörren med en skräll slog
igen efter honom och vattnet i vallgraven längsamt
begynte stiga. Det steg och steg, snart nådde det
nästan upp tili vallkanten, lika unket och grön-
slammigt som alltid. Och återigen sjönk tystna-
den och skogsensamheten över borgbacken, borg-
backen med alla dess minnen irån gamla tider, då
stället bar skäl iör namnet, dä murarna reste sig
höga mot himlen, då hornstötar och hästars tramp
Ijödo på borggården, borgbacken med alla dess
gamla minnen och alla dess tysta hemligheter.

I samma stund porten slog igen bakom skräd-
daren, var det nägon, som beiriade honom ifrån
lyktan och klädbyltet, och själv kände hän sig
upplyftad och bortburen. Hän kunde emellertid
ingenting se. Lyktan hade slocknat i luitdraget
och det var alldeles mörkt. Det var många hän-
der, som buro honom, och hän hade det bekvämt
och gott. Färden gick genom långa, slingrande
gångar, där man kände Sukten drypa längs väg-
garna. Ibland trampade fötterna mjukt, och ibland
gav klippgrunden genljud vid varje steg. Inte ett
ord sades. Uppför trappor och nedför trappor bar
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det, men med ens stannade de vandrande. Åter-
igen hördes rasslet av tunga nycklar. En rigel
vreds undan, en dörr sprang upp.

Så intensivt och så bländande var ljuset i den
sai, tili vilken dörren ledde, att envar, som inträdde,
ofrivilligt slöt ögonen och blinkade och blinkade
för att kanna se. Alit detta underliga ljus atstrå-
lade från taket, och såg man närmare efter hara
därmed förhöll sig, så apptäckte man, att det Stora
valvet var alldeles fallsatt med millioner lysmaskar;
de hängde i konstrika festoner längs klippatsprån-
gen, och de trängdes i tätä rader, som likt gnist-
rande girlander virade sig omkring de väldiga
gråstenskolonnerna.

Skräddaren kände återigen fast mark under
fötterna, han såg sig omkring och blinkade och
blinkade också han.

„God dag, minä barn", sade han så med ett
brett leende, „här har ni mig igen!"

„Leve vår överman, leve vår mästare!" ljöd
det ur hundratals strupar. Bergsfolket hade slagit
ring omkring skräddaremästaren, och allas ögon
stirrade på honom. Klädbyltet i det gröna skyn-
ket hade hamnat bredvid master Hans, han böjde
sig ner och löste upp knutarna. „Hallilulla och
Seiiulla", sade han, „du tar rockarna och du
västarna. Detta är Martens i österås och detta
är Görans i Vesterbys, detta är Persons och Matt-
sons och Olsons, och här har du byxorna, du,
Asifulla."

49



50

„Det finns ett och varje att lappa i världen,"
utlät sig Asifulla och anlade en djupsinnig min.

„Gör er plikt", sade master, utan att höra
på honom, „slå upp namnen och se efter vad
iolket går för; gör er plikt, ni vet huru jag viii
ha det".

„Äro jordens bebyggare alit ännu lika ond-
skefulla som tillförene?" frågade en liten grå
och mossbelupen gubbe, som krupit fram ur ett
hörn, „ser du ingen bättring, master, ingen ljus-
ning?"

„Det är inte gott att levä bland människorna
på jorden", sade master Hans, „ont ha de och ont
göra de, men kanske randas engång den dag, då
kampen emellan de goda och de onda makterna
är lyktad, då vårt värv är slutat och jag får stanna
i frid här hos eder".

Mitt i salen stod det någonting, som liknade
ett väldigt isblock. Ljusstrålarna från de tusendetals
lysmaskarna bröto sig i dess blanka ytor och dansade
i alla regnbägens tärger utåt golvet. Såg man
närmare på isblocket, så märkte man, att det egent-
ligen var en ofantlig bergskristall. En sådan sten
hade nog aldrig ännu skådats i solljuset. Djupt
inne i berget stod den, och knappast skulle väl
solen någonsin komma att bryta sinä strålars glans
i den. Den var flat och jämn, och mäster Hans
hade stigit upp på dess krön. Allt bergfolket hade
samlat sig runt om stenen, och under de sista
orden hade det hiivit alldeles tyst i salen. Mäster
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Hans stod stilla och såg ner på den sällsamma
församlingen omkring honom.

„De goda och de onda makterna", fortsatte han
slutligen, likasom för sig själv, med en underligt
klar och mild röst, „däruppe tror folket, att det
onda kommer nerifrån, men korta äro människors
tankar. Vi, som leta skatter i det fördolda", sade
han och såg ner på stenen, på vilken han stod,
„vi veta bättre, vi veta att det, som ligger djupast
inne, är det renaste".

När han sagt detta, hoppade han ner från stenen
och gick med snabba steg tili den bakersta ändan
av salen och försvann genom en smal klyfta. Klyf-
tan ledde tili ett nytt valv i bergets innandöme,
vida mindre än det iörsta. Detta valv upplystes
av två stora eldar, som brunno på var sin sida
om rummet. Seifulla och Hallilulla hade vården
om var sin eld. Det underliga var emellertid, att
tjocka svarta rökmoln virvlade upp ur den ena
elden, medan röken från den andra lätt och genom-
skinlig steg upp mot taket. Mitt i rummet stod
Asifulla, med alla klädesplaggen runt omkring sig,
och läste högt ur en stor bok.

„Mårtens i österås", läste han just nu, „två
röda streck och femton svarta", med detsamma
kastade han en rock åt Hallilulla; denne tog rocken
och svängde den med några mystiskt besvärjande
ord över elden. Lågorna slogo upp, och de rnörka
rökmolnen blevo dubbelt så tjocka.

„Görans i Vesterbys", läste Asifulla igen, „tjugu
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röda streck och tre svarta“, och så slängde hän
ett par byxor åt Seifulla. Seifulla svängde dem
över elden, och den lätta, ljusa röken svepte dem
i sinä luftiga, blå skyar.

Asifulla fortfor att läsa med hög röst, medan
han vände bladen i den stora folianten, där män-
niskornas goda och onda gärningar voro bokförda
med röda och svarta streck. Han kastade klädes-
plaggen tili höger eller tili vänster enligt de dom-
slut sidorna hade att uppvisa. Eldarna gnistrade
och flammade, och genom sprakandet hördes ljudet
av de underliga besvärjelseorden, som Hallilulla
och Seifulla då och då mumlade, medan de svängde
klädesplaggen i hastigare fart. Master Hans stod
stilla och såg på.

„Väl gjort", sade han slutligen, „elden förgör
och elden renar, den bränner och den värmer,
den är en ond makt och en god en god, en
välsignad makt".

I salen hade bergfolket under tiden börjat reda
tili aftonvard, och när mäster Hans kom in tillbaka,
var allt i ordning. Det blev en festmåltid i sitt
slag med blänkande fat och rågade skålar. Alla
kappades om att få betjäna skräddaren, som slagit
sig ner pä den stora bergskristallen. Glädjen stod
högt i tak, och hela natten spelade musiken. Ja,
det vill säga, det var kanske icke nägon musik.
Det var helt enkelt toner och välljud och harmo-
nien Alla jordens toner Ijödo där. Vindens sus
i grantopparna och skogsbäckens sorl, fåglarnas
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kvitter på gren och regnets fallande droppar. Men
där Ijödo också djupare och mäktigare toner: stor-
mens dånande vingslag och tordönets mullrande
bas. AH jordens hymn tili livet.

Nattens timmar svunno snabbt. När utposterna
förkunnade, att nu grydde dagen och snart skulle
solen gå upp i Öster, reste master Hans sig hastigt
och klappade tre gånger i händerna. I ett huj
stod alit bergsfolket i ring omkring honom.

„Nu måste vi skiljas igen", sade master Hans,
„farväl med er, minä barnl Det är inte roligt att
gå, och det är en hård strid vi kampa, vi alla, som
vilja de goda makternas seger, men vår sak är
rättvis!"

I detsamma kände han sig upplyftad av många
händer. Järndörrarna tili salen slogos upp på vid
gavel, det kalla luitdraget i den underjordiska gån-
gen kom svepande emot dem och släckte blind-
lyktan, som stått färdigtänd, fötternas tramp gav
genljud i berget. Uppåt bar det mot ljuset, mot
livet, den nyktra vardagens liv.

På morgonen, några minuter efter klockan åtta,
kom Mårten i österås inklivande tili skräddaren i
Sunnanby för att avhämta rocken, såsom överens-
kommet var.

„God morgon", sade han, „hur står det tili i
dag?"

„Tackar som frågar", sade master Hans, som
satt med benen i kors på bordet, „det reder sig".
De bytte några ord om väder och vind, och när
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han gick, tänkte Mårten i österås om skräddare-
mästaren: „Den blir man inte klok på."

Och rätt hade han. Vad veta vi människor
om varandra?
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HOVITSMANNEN OCH HANS PANSARSK}ORTA

J"\ et var en gång fordomtima en hövitsman, som
U hade stor makt och myndighet i sitt höv-
Trq dingedöme. I tukt och herrans iörmaning
löll han sinä undersåtar, och alla och envar bä-
vade för hans onåd.

Han var icke orättrådig så tili vida, att han
skulle pålagt oskäliga skatter eller tagit mera än
honom tillkom, lagens bokstav höll han i helgd,
men han fordrade även, att varje medborgare i
hela landet irån den ringaste tili den högst upp-
satte skulle göra detsamma. Vad han i kraft av
lagen hade rätt att fordra krävde han ut, om det
så värit bondens sista ko, och det kan ju inte
förnekas, att han stundom var strängare än nödigt
värit. Däriör blev han mera fruktad än älskad,
och det var inga goda ord, som viskades man och
man emellan, när han red fram längs vägarna.
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Han var en tungsint och sluten man, och ofta
såg man honom ensam komma ridande igenom
bygden. Den som engång sett hans höga, resliga
gestalt tog aldrig miste på honom, och den som
icke sett honom tilliörene, visste likafullt strax vem
mannen var, som tyglade den bredbringade skym-
meln så hårt, att fradgan yrde om stångbetslet.

Ett rykte visste berätta, att han som ung haft
en eller annan sorg av det slag, som gör männi-
skornas hjärtan hårda. Alit nog, bönderna stodo
honom emot, och den man skulle helt visst icke
bliva illa tåld, som fördristade sig att taga hans liv.

En dag under höslåttern kom hövitsmannen
efter vanligheten ensam ridande hemåt längs skogs-
vägen. Skogen var på denna sida gles och låg-
vuxen, och strax vid skogsbrynet togo ängsmarkerna
vid. Här hade gräset nyligen slagits, och tätä rader
av höstackar stodo uppresta på fälten. Skymningen
hade begynt falla, och allt slåtterlolket hade redan
för en dryg timme sedän begivit sig hem. När mi

skymmeln med den högreste mannen i sadeln blev
synlig i skogsbrynet, susade plötsligt från tre sär-
skilda häll välriktade pilar mot ryttarens bröst, men
utan att såra honom studsade de med ett klirrande
ljud tillbaka och folio tili marken. Hövitsmannen
höll in sin häst och satt orörlig. Pilarnas antal
fördubblades, men han satt lika lugnt orörlig i
sadeln. Då kom med ens en pii vinande och träf-
fade springaren i bogen; djuret stegrade sig, och i
samma nu satte ryttaren sporrarna i hästens sidor,
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och i susande iart svängde hän in pä fältet mellan
höstackarna.

„Fram, edra nidingarl" ropade hövitsmannen
med dundrande stämma. Bönderna, som legat i
iörsåt, flydde från stack tili stack. De voro tre tili
antalet, och hövitsmannen såg dem springa. De
sprungo åt skilda håll, och han sprängde efter den
längste av männen. När hövitsmannen hann upp
honom, var karien så vettskrämd, att han icke
tänkte på att försvara sig. „Stanna!" röt hövits-
mannen och höjde sitt svärd. Bonden kastade sig
på knä med huvudet mot jorden.

„Res dig", sade hövitsmannen dystert. Karien
lydde, darrande i alla leder.

„Jaså, det är du Måns mjölnare", sade hövits-
mannen, „vilka voro de andra?"

Det ville mjölnaren icke ro iram med, men när
hövitsmannen hotande höjde sitt svärd, erkände
mjölnaren det likafullt.

„Hälsa de andra och säg, att er tid blir inte
lång", sade hövitsmannen och red bort.

Samma afton uppspårade krigsfolket de tre män-
nen, vilka försökt sticka sig undan i skogen, och
nasta morgon dinglade de i galgen. Från den
dagen hette det, att hövitsmannen var i förbund
med den onde, som gjort honom hård eller omot-
taglig för pilarnas gaddar.

Men ingen utom hans livtjänare visste, att hän
under vapenrocken alltid bar en pansarskjorta med
länkar av härdat stål.
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En tid därpå hade det värit utmätning hos några
av bönderna, därför att de icke kunnat betala sinä
skatter. Oron och missnöjet jäste på alla håll.

En dag, medan rågskörden pågick, kom hövits-
mannen återigen ensam ridande genom skogen.
Skymningen hade begynt talla. Vägen var ödslig,
och ingen levande varelse syntes på närä nejder.
Med ens såg hän sig omringad av sex grovlemmade
män med Stora knölpåkar. Mannen hade sinä
huvudbonader nerdragna i pannan, och hän kunde
icke se, vilka de voro. Hövitsmannen hade under
den sista tiden värit ännu mera dyster och grubb-
lande än vanligt. Också nu hade hän suitit för-
sjunken i djupa tankar och låtit hästen i sakta mak
iinna vägen hem, bäst den kunde. Innan hän där-
Sör hunnit besinna, vad saken egentligen gällde,
och kömmit sig för att draga sitt svärd, var detta
redan för sent. Ett klubbslag hade kömmit hästen
att störta och ett annat kastade honom själv ur
sadeln.

„Nu är du dödens", ropade männen och trängde
inpå honom.

„Jag eller ni", sade han flämtande.
Han hade sprungit upp och trevade halvt be-

dövad eiter sitt svärd. I detsamma sträckte ett
nytt klubbslag honom medvetslös tili marken. „Det
är slut med honom", sade bönderna. Och såsom
de kömmit överens, släpade de hövitsmannens
kropp tili skogstjärnen, som låg ett stycke från
vägen. Vattnet i tjärnen var djupt och mörkt, det
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skulle förvara hemligheten, utplåna spåren av ogär-
ningen. Brådskande slängde de kroppen i vattnet
och hastade skyndsamt därifrån.

„Den gick tili botten som en sten", sade en
av dem, som sett sig tillbaka.

„Nu är hans nåde i gott förvar", tillade en
annan.

Men i själva verket förhöll det sig alls icke så,
som de antogo. Saken var nämligen den, att
hövitsmannen icke var död. Hän hade visserligen
tallit i vanmakt, men hän kom tili sig igen, medan
de släpade honom mot tjärnen. Hän törstod då
genast, vart tärden bar. Men hän törstod även,
att hän i denna belägenhet icke kunde rå med
dem alla sex. Pingo de så mycket som en aning
om, att hän icke var död, skulle hän ovillkorligen
komma att sätta livet tili. Därför lät hän huvudet
hänga slappt åt sidan och händerna släpa i marken.
Men när hän väl kömmit ner i vattnet, dök hövits-
mannen, som var en skicklig simmare, djupt under
vattenytan framåt, så tort hans kratter det med-
gåvo. Sålunda kunde det tör den, som icke såg
honom komma upp igen, tyckas, att hän sjunkit
tili bottnen såsom en sten.

På den ena sidan av tjärnen hade en väldig
trädstam böjt sig djupt över vattnet, och runtom-
kring den var lövverket på strandbädden tätt och
skymmande. Hitåt simmade hövitsmannen, ehuru
med stor svårighet, enär pansarskjortan hindrade
rörelserna, och hän tick tag i trädstammen, just
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när krafterna började svika. Med yttersta möda
lyckades hän hala sig upp i land, och där blev
hän liggande, dold av snåren. Hän visste nu, vilka
männen voro, emedan de samtalat med varandra
på vägen tili tjärnen och hän känt igen dem på
rösterna.

„Sådana skurkar", tänkte han för sig själv, och
han beslöt, att deras dom skulle falla hård.

När det mörknat, begav han sig på hemväg.
Redan samma natt beordrades en trupp krigare ut
för att anställa efterspaningar i omnejden, de skyl-
diga infångades, och morgonen därpå dinglade de
i galgen.

1 hövitsmannens tjänst belann sig en lärd man,
vid namn Jacobus. Hän var anställd som bok-
präntare och hade uppsikt över slottets bibliotek,
vilket var inrymt i en längsträckt sai uppe i andra
våningen. Här höll hän för det mesta tili, iördjupad
i sitt arbete. Hyllorna, vilka löpte längs rummets
väggar, och det massiva snidade bordet, som stod
i salens mitt, voro fullradade med pergaments-
rullar och stora folianter inbundna i svinläderband.

Vid ett hörn av bordet satt master Jacobus
vanligen, flitigt raspande med sin gåspenna. Hövits-
mannen hade tagit tili vana att söka upp mästern
här inne i biblioteket, i stället för att låta kalla
honom tili sig. Så även den gång jag nu tänker
på, några veckor efter det senaste mordförsöket.

Hövitsmannen kom hastigt in i salen, utan att
någon av hans livtjänare följde honom. Han var
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mycket blek och gick med snabba steg rakt mot
bordet, där master Jacobus satt och präntade. Hans
nåde slog handen i bordsskivan så hårt, att per-
gamentsrullarna trillade åt alla håll.

„Jag står icke ut med detta, master", sade han,
„du, som är en lärd man, måste hitta på något
råd." Master Jacobus, som rest sig vid hövits-
mannens inträde, gav honom en Sorskande blick.

„Ers nåde glömmer", sade han, „att mitt arbete
är riktat mot det förgångna och icke mot det tili—-
kommande."

„Jag minnes blott", sade hövitsmannen, „att du
är den man jag förlitar mig bäst på. Säg mig,
vad skall jag göra för att bliva denna ångesten
kvitt?"

„Det finnes ett lösenord", sade master Jacobus
eitersinnande, „men det är icke ur böcker det står
att inhämta."

„Kan du ingenting göra, Jacobus?" frågade
hans nåde och lät sinä tungsinta blickar glida längs
bokraderna.

„Nej, icke jag", sade master Jacobus stilla.
Inte så långt därefter hade slottsfogden vräkt

Stina på torpbacken iör ogulden hyra. Stina var
gammal och ledbruten. Mannen hade i tiden värit
torpare, och eiter hans död fick gumman bo kvar
mot en ringa årshyra, men som hon var skröplig
och kien, hade hon denna gång icke mäktat betala.
Det är ju möjligt att hövitsmannen inte hade reda
på detta särskilda fall, men fogden handlade i alla
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händelser i enlighet med givna förordningar. Hela
befolkningen i trakten var upprörd över att någon-
ting sådant kunnat hända.

Samma dag på kvällen hade hans nåde ridit
ut i sällskap med master Jacobus, och de över-
raskades mitt på öppna landsvägen av ett häftigt
åskväder.

„Här bör finnas en stuga någonstädes i när-
heten", sade hans nåde och vek av uppåt torp-
backen.

När de kommo fram tili torpet, stodo där två
krigsmän och höllo vakt vid dörren. Hövitsmannen
såg på männen utan att säga ett ord, kastade så
tyglarna åt den ena av dem, sprang av hästen,
gjorde tecken åt mästern att han skulle följa och
gick med långa steg in genom stugdörren.

Emellertid hade budkavle gått från gård och tili
gård, att karlarna skulle samlas för att driva bort
vakten vid mor Stinas stuga, och hövitsmannen
och master Jacobus hade inte ännu begivit sig
därifrån, när folket begynte tillströmma. Bönderna
kände genast igen hans nådes häst, och de drogo
sig skyndsamt åt sidan för att halla rådplägning.
De kommo tili den åsikten, att det var Guds dom,
som f allit, det var han, som lett hövitsmannens
väg hitåt, för att han här på själva stället för ogär-
ningen skulle lida straffet för sinä handlingar, och
de beslöto att innebränna honom levande. Där-
efter smögo några av karlarna sig ljudlöst om-
kring byggnaden, överföllo vakterna bakifrån, satte
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munkavle på dem och bundo dem tili händer och
fötter. När de gjort det, bommade de för dörren
och tände eld på stugan.

När hövitsmannen och mästern, som suttit där-
inne och samtalat, sågo ljusskenet flamma upp,
skyndade de mot dörren och funno den stängd.
Hans nåde gick då fram tili fönstret, slängde upp
det på dess gnisslande hakar, så att de rostiga
spikar, med vilka det värit fastslaget, flögo åt alla
håll. Fönstret var litet, och det var ingen möjlig-
het att komma ut den vägen.

„öppna!" ropade han befallande ut åt gården.
Folket stod i tätä skaror på stugbacken, men

ingen tog ett steg för att lyda.
„Nu kommer vedergällningen!" ropade karlarna.

„Nu är din timme slagenl"
Lågorna hade tagit fart och virvlade upp mot ta-

ket. I detsamma kom någon stretande uppförbacken,
viftande med armarna. Det var mor Stina, som fått
bud om, vad som var på färde. Hon hade större fart
i sig än säkerligen på mången god dag, och när hon
nådde gårdsplanen, kunde hon knappast tala.

„Släpp ut hans nåde, släpp genast ut hans
nådel" sade hon andfådd.

„ Vem är du?" sporde hövitsmannen från fönstret.
„Jag är mor Stina, mor Stina, som blivit vräkt

i dag".
I detsamma såg hon, huru Iågorna kröpo uppåt,

alit närmare och närmare halmtaket.
»Släpp för Guds skull ut hans nådel" ropade

65
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hon igen, men två av bönderna ställde sig hotande
närmare ingängen, iör att mota den sorti vågade
följa uppmaningen.

„Äro ni inte människor, eftersom ni lata en
människa brinna inne!" ropade mor Stina, vridande
sinä händer. „Förbarmande, {örbarmande!"

Då föll det en stor ro över hövitsmannen. „För-
barmande", sade han sakta för sig själv, nu hade
han lösenordet.

„Hör på", sade han, så högt och klart, att hans
stämma hördes ända långt ner på vägen, „hör på,
jag lovar eder, att jag stannar där jag är, måhända
har jag heller icke bättre förtjänat, men låt den
som utan skuld är draga sinä färde". Medan han
talade, hade han lagt sin hand på master Jacobus
axel och skjutit honom frarn tili fönstret.

Men folket därutanför greps av skräck.
„Visserligen har den mannen en starkare bakom

sig", sade de, „visserligen är han i förbund med
Gud eller med djävulen".

Och de två, som stodo närmast, gingo fram och
låste upp dörren. I detsamma hördes rop från
vägen, och hövitsmannens folk sprängde uppför
backen. Vakterna i tornet hade sett eldskenet och
gjort alarm. Inom ett ögonblick hade folkhoparna
skingrats åt alla håll.

När hövitsmannen och mäster Jacobus, om-
ringade av det jublande manskapet, redo ner för
sluttningen, slogo de flammande lågorna tillsam-
man högt över takåsen på mor Stinas stuga.
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„Ers nåde“, sade kammartjänaren, när hän mor-
gonen därpå hjälpte hövitsmannen att kläda sig.
„Ers näde glömmer pansarskjortan av härdat stål“.

„Nej“, sade hövitsmannen, „låt den ligga, jag
har inte glömt den“. Och strax därpå tillade hän
som för sig själv: „nu behöver jag den icke mer“.

Sagan berättar, att efter den dagen grydde en
bättre tid för hövitsmannen och för folket, och
nu kunde envar undersåte i hela landet nå sin
härskares hjärta.





KORNA, SOM HADE DET BÄTTRE

AN ALLA ANDRA KOR I

HELA VÄRLDEN
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HORNA, SOM HADE DET BATTRE AN ALLA
ANDRA KOR I HELA VARLDEN

Det var en gång en gård, där korna hade det
bättre än på något annat ställe i hela värl-

7T~i\ den. Inte därför, att de skulle fått mera
eller bättre mat än annorstädes, inte heller där-
för, att koskötaren eller ladugårdsflickorna skulle
värit särskilt snälla emot dem; men därför, att de
hade det så bra ställt för sig tili natten.

På dagarna drevos de i väli, såsom fallet för
det mesta är om somrarna. Martin eller någon
av de andra gossarna, oita nog flere stycken på
en gång, drevo dem tidigt på morgonen ut tili
bete, på försommaren tili de mera avlägset be-
lägna hagarna och senare, när vallarna väl voro
slagna och gräset andra gången skjutit upp, ut
på den stora hemängen nere vid landsvägen.
Där dröjde korna dagarna i ända, medan gossarna
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slogo kullerbytta i backsluttningen eller med upp-
kavade byxor trampade omkring i lersörjan i det
stora diket. Det var nu i alla iall ingenting sär-
skilt med alit detta. Likadant hade de flesta andra
kor det ställt för sig. Men det var sannerligen
inte många andra kor, ja, kanske inte någon enda,
som tili natten hade en sadan fålla att vara i som
korna på den gård jag nu berättar om.

Fähuset låg uppe på backkrönet, och skogen
sträckte sig ända ner tili huslängan. Därför hade
husbonden bestämt, att fållan icke skulle byggas
invid fähusväggen, såsom man det oftast gör,
utan att den skulle anordnas i skogsbrynet just
på det ställe, där detsamma vågat sig fram tili
gården. Halm och boss och hackelse breddes ut
mellan de väldiga furornas stammar, och gärdes-
gården byggdes stadig och grov med ett led när-
mast fähuset, men inåt skogen stod fållan öppen.
När Marlin och de andra gossarna på kvällsidan
kommo vandrande med korna i en lång rad, såg
det visserligen ut, som om kuddorna funnit det
frestande att uppe på hembacken sprida sig åt
alla håll och kanter och här eller där få sig ännu
en mun full med gräs, men när ledet väl var öpp-
nat, var det alls ingen konst att driva dem in i
fållan. De kommo springande från alla sidor, så
skällorna pinglade och ringde; dessa voro stämda
så, att den ena tonen gick ihop med den andra,
det blev på sätt och vis en melodi, en mycket
enkel liten visstump.
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„Sommartid, sommartid", pinglade en skälla
gladeligt.

„Ängen grön, ängen grön", svarade strax en
annan.

„Aftonfrid, aftonfrid", iöll den tredje in i lång-
sammare takt..

„Vilan skön, vilan skön", ringde den fjärde.
Och Ijudet av någon enstaka, utdragen klockton
kunde ibland av aftonvinden bäras långa vägar.

Det var en god bit från gården ner tili havs-
viken, som långgrund och sank sträckte sig inåt
land. Ängsmarkerna därnere voro vattensjuka
och gyttjiga, och höet var svårt att bärga. Förr i
världen hade det mer än en gång skett, att någon
ko eller häst, som vågat sig för långt ut, stigit
tel emellan tuvorna och brutit benet av sig. Där-
för voro de farligaste platserna numera avstängda
med gärden, iastän gärdesgårdarna annars så gott
som helt och hället försvunnit irän ägorna, men
inga gärden kunde hindra dimman att på kvällarna
tät och ogenomtränglig komma svepande uppåt
land. Ibland sträckte den sig ända fram tili lands-
vägen, och någon enstaka gång kunde detinträffa, att
Stora lösryckta flak av dimma kommo drivande om-
kring husknutarna uppe på själva gården. Hade det
värit en mer än vanligt regnig tid, hände det, att
om husbonden vaknade på natten och steg upp
för att se ut genom fönstret, dimman stod som
en mur, tät och vit, runt huset. Men det var
som sagt mycket mycket säilän det inträffade.
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Därför att det hände så säilän, voro korna
särskilt oroliga dylika nätter. Det kan ju också
tänkas, att korna visste, att det, som människorna
kallade dimma, i själva verket var något helt an-
nat. Där den kom skymtande emellan trädstam-
marna, såg den också mycket underligare ut än
ute på öppna fältet. Tili korna kom dimman Irån
två håll. Den steg från havsviken och drog längs
strandvägarna över landsvägen in mot gården.
Men sådana ovanligt regniga tider kom den också
smygande över tuvorna inifrån skogen. Den gömde
sig bakom träden och den satte sig på huk hak-
ona buskarna, för att sedän vid en vindfläkt svepa
fram likt en månghövdad luftig skara i böljande
slöjor, vilken stigande och sjunkande skingras
och breder ut sig, samlas och tätnar på alla
håll.

Det var det okända, som skrämde. Korna
vände oroligt på sig, så skällornas kläppar slogo
mot klockorna.

„Given akt, given akt"l ringde en.
„På er vakt, på er vakt"l svarade strax en

annan.
Men det var ingenting att vara rädd för, det

märkte de snart. De lätta och luftiga skarorna
drogo in över fållan och smögo fram mellan korna,
men de gjorde ingen något förnär. Tvärtom, de
skrämde bort flugorna, och de fläktade svalka och
vederkvickelse.

Steg dimman iöljande afton, lato skällornas
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ljud helt annorlunda. Korna lågo lugnt och idis-
lade, och rörde någon på sig, ringde skällan:

„Smakar gott, smakar gott"! „Vad man fått,
vad man fått", ringde en annan.

Det var emellertid inte bara de dimmiga kväl-
larna någonting kom smygande inifrån skogen
ner emot koiållan. Det gick säilän någon afton
utan att korna hade besök, men de voro så vana
vid det, att de knappast gitte lyfta på huvudet.

Det var alltid en liten krokig gumma, som
med uppskörtad kjol och en lång käpp i handen
kom klivande genom Ijungen. Efter henne kom
med struttande steg och ryggen i kut en stor
svart kättä. Kattans ögon gnistrade gröna, och
svansen stod rätt upp i vädret. När gamman
kömmit ett litet stycke från lållan, stannade hon
och plirade med ögonen mot korna. Hon såg
Irån den ena kon tili den andra, och när hon
granskat dem en stund, började hon ropa i loc-
kande ton: „Rosa, kom Rosa, kom Rosa, Rosa
kom“! Hon behövde inte ropa länge, förrän kon
steg upp och långsamt följde henne.

Nasta afton ropade hon: „Docka, kom Docka,
kom Docka, Docka kom"!

Var afton ropade hon en annan ko, men vil-
ken hon än ropade, slog det aldrig fel, att kon
lydde. Först gick kätten, så gumman och sist
kon. Den följde utan vidare bråk. Då och då,
om kon ett ögonblick blev efter för att bita av
några grässtrån, ropade gumman på ett underligt
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befallande sätt: „Docka kom, Docka —" och
genast skuttade kon i väg på sinä styva ben.

De gingo en lång och villsam väg genom sko-
gen. Runt om det stora karret, där porsen blom-
made, gingo de. Kätten sprang alit snabbare,
gumman klev på också hon, käppen sjönk ner
mellan tuvorna och vattnet från sumpmarken stänkte
upp på hennes bara ben. Kom hon för närä kar-
ret, väjde hon åt sidan. Kon följde i sakta lunk
och fläktade med svansen bort skogsflugorna.

När de vandrat i en timmes tid, hade de hun-
nit omkring kärret och kömmit tili det stället, där
de underliga gula blommorna växte. Höga och
frodiga växte de ända längt upp på torra backen.
Strax bredvid var en öppen glänta, och på den
var gummans riskoja uppförd. Kätten sprang
iram tili kojans dörr och jamade, gumman kom
efter, sä fort hon kunde.

Hon gick in i kojan och kom strax ut igen
med en pall och en stäva; kattan följde henne i
hälarna. Kon hade börjat äta av de saftiga gula
blomstren, och det kan alls inte beskrivas, huru
bra det smakade. Gumman sköt den litet åt sidan,
så att hon fick rum för sin pall, och så slog hon
sig ner och började mjölka. Kattan satt bredvid
och spann hela tiden.

När stävan var full, gick gumman in efter en
stor skål, och nu var kisses tur kommen. Den
krökte rygg och drack och drack av den spenvarma
mjölken. Tili sist slickade den skålen och kom
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fram och strök sig mot gummans kjol. Under
tiden stod kon och åt och mumsade av de gula
blomstren.

„Seså", sade gumman och gav den en klapp,
„nu kan det vara så dags att jämka sig hem".

Kon tog ännu mun full av blommorna, men
när gumman gav den en klapp tili, förstod den,
att nu gällde det att lyda; den begav sig av hemåt,
och kattan sprang förut för att visa vägen om-
kring karret.

På samma sätt gick det tili varje natt.
Det märkvärdiga var emellertid, att den ko,

sora blivit mjölkad på natten, morgonen därpå
mjölkade dubbelt så mycket som vanligt, och
alltid var mjölken så särdeles gul och gräddstark.

Nu iörhöll det sig så, att på gärden hade för
icke länge sedän funnits en stor tjur, som var
hela traktens skräck, därför att den var så ond
av sig. Koskötaren själv hade den en gäng stän-
gat, så att hän kände av det i två mänader. Slut-
ligen kunde man inte tänka på att låta den gå
ut i väli med de andra kreaturen. Sommar och
vinter stod den fastkedjad vid sin plats inne i fä-
huset, tills husbonden slutligen i f joi hade låtit
slakta ner den.

Ungtjuren var liten och obetydlig, men för
närvarande fanns ingen annan tjur på gården.
Det var därför inte så utan, att värdigheten steg
honom en smula åt huvudet. Hän följde korna
ut på betet, pojkarna knuffade tili honom eller
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snärtade åt honom med videkvistarna, ifall hän
ett ögonblick stannade vid vägkanten, och ingen
människa var rädd iör hans korta horn. Själv
var hän emellertid, som sagt, medveten om sin
värdighet, och detta gav honom också en medveten
kansia av ansvar.

Då den ena kon efter den andra nattetid för-
svann ur fållan, beslöt hän därför att taga när-
mare reda pä förhållandet. När alltså gamman
och kattan följande natt uppenbarade sig, låg tju-
ren vaken och blängde bort åt skogen.

Knappast hade gamman ropat sitt: „Bella, kom
Bella, kom Bella, Bella kom“, och alla tre vand-
rat i väg inåt skogen, förrän tjuren iörsiktigt reste
sig, först bakfötterna och därefter frambenen. Så
tyst en tjur kunde det, skyndade hän sedän efter
de andra.

Gamman blev ytterst hapen, när hän plötsligt
uppenbarade sig, bäst hon satt och mjölkade.
Med hornen i marken och ett ilsket bölande kom
hän fram mot gamman. Det såg nästan at som
hade hän menat: „hur kan du understå dig att
mjölka andras kor?“

„Så, så, min gosse lilla", sade gumman, steg
upp och log honom lugnt i hornen, „nu vänder du
om och beger dig vackert hem igen, och en an-
nan gång låter du bli att stoppa din nos dit, där
du ingenting har att göra!"

Tjuren blev så hapen, att han en lång stund
stod alldeles stilla och såg ytterst flat och rådvill
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ut. Också Bella blängde ogillande pä honom. Kat-
tan hade dragit sig tillbaka tili stugdörren och
fräste föraktfullt. „Jämka sig i väg“, sade gum-
man igen och gav tjuren en ljudelig klatsch.

Detta var för mycket. Utan att bevärdiga gum-
man med en blick, sårad i sitt allra innersta, an-
trädde han med långsamma steg återfärden.

„Inte ditåt", ropade gumman efter honom,
„vänd åt högerl" Ursinnig gick tjuren emeller-
tid vidare, rakt framåt.

Tjuren var borta, tjuren var försvunnen, ingen
människa visste, vart den tagit vägen. Det blev
skallgång i skogen, och en av karlarna fann tju-
ren, som gått ner sig i karret. Hän hastade efter
hjälp, och hur det var, lyckades de hala upp dju-
ret. Mycket medtagen var stackaren förstås. När
hän väl var hemma igen, blev hän gniden och
omhuldad på allt vis, och den natten sov hän i
fähuset.

Dagen därpå byggdes gärdesgård kring fållan
också åt skogssidan. Stark och hög byggdes går-
den, det fanns intet led på den.

När gumman efter sedvanligheten kom tili fål-
lan och iick syn på den nya gärdesgården, blev
hon ganska hapen.

„Vad är nu detta för påfund!" muttrade hon
för sig själv, men hon förstod gott vad meningen
var.

Att börja med tyckte hon, att husbonden gjort
intrång i hennes goda rätt. Måste inte hennes katta
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få sin mjölk? Och vad skada hade hon väl vållat?
Visste hon inte bäst, att de kor hon tagit hand
om mjölkade rikligare än någonsin tillförene?
Mångdubbelt hade gården fått igen den mjölk-
skvätt hon tagit. Men nu skulle det hiiva annat
av. Nu ville hon visa dem med vem de hade att
göra. Ingen konst var det tör henne att få korna
över gärdet, hon som hade så många hemliga
makter i sitt våld.

En stund stod hon och bara stirrade på det
nya gärdet. Hon begrep intet av det hela och
var enbart kränkt och förtretad.

Plötsligt drog hon duken stramare åt under
hakan och vände tvärt om. Gärdet hade sett så
allvarligt och menande ut. Och medan hon vand-
rade, började det gry i hennes medvetande en
svag föreställning om, att det dock måhända gå-
ves någon mening i denna gräns mellan mitt och
ditt. Måhända människorna likväl visste bättre
om alit detta än hon.

Hon vandrade vidare och tänkte och tänkte.
Nej, av den mjölken skulle hennes kisse ej

få en endaste droppe. Alltid skulle hon hitta på
någon råd, ty inte fick kisse bli utan.

Träskorna smällde i marken, när hon linkade i väg,
och kissen sprang före henne med svansen i vädret.

Korna vände på huvudet och sågo eiter dem,
under det skällorna ringde och pinglade:

„Vi iörstått, vi förstått.
Slutet gott, slutet gott."



DEN BLÅ FJADERN
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DEN BLÄ F]ADERN

Det var en gång en gosse, som fann det svårt
att vara hemma. Inte därför, att någon där

» » »1 skulle värit stygg emot honom, tvärtom, felet
var nog helt och hållet hans eget. Det var helt
enkelt så, att han tyckte mera om att i frihet
springa kring berg och backar än att passa på
måltidstimmarna, mera om att slå boll tillsammans
med sinä kamrater ute i solskenet än att sitta en-
sam inne och läsa sinä läxor. Alit detta kan man
ju egentligen icke förtänka honom. Det skulle väl
också ha rett sig alltsammans, men i skolan voro
de iörstås inte nöjda, han fick straif gång på gång,
och bäst det var kom han hem igen med en
skarp anmärkning i dagboken. Hans pappa blev
mycket ledsen, och själv tyckte han också, att nu
kunde det vara nog. Därför sade han, såsom san-
ningen var, att han länge funderat på att lämna
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skolan och begiva sig ut tili sjös. Det ville fadern
nu inte höra talas om, och hans mor blev alldeles
förtvivlad, när hon fick veta vad saken gällde.
Emellertid var gossen envis. Tili skolan ville hän
icke, och varken övertalningar eller hot kunde
förmå honom att sätta sin fot i den.

Fadern sade, att blev hän sjöman, så skulle
hän i framtiden iå reda sig bäst hän det kunde,
någon hjälp hemiirån hade hän icke att päräkna.
Det sade hän därför, att hän tyckte, att detta var
bäst iör gossen själv. Men modern tog sonen av-
sides, just när hän skulle begiva sig i väg, såg på
honom med sinä rödgråtna ögon och sade, att vart
hans väg än skulle föra honom i livet, skulle hän
alltid veta, att hennes kärlek var hos honom och
att hon själv i dag, i morgon och varje dag av
sitt liv skulle vänta att äter få se honom stiga över
hemmets tröskel. Alit detta sade hon därför, att
hennes hjärta var så fullt.

Så drog hän då ut i världen, fattig och tom-
hänt, men med gott mod. Emedan de bodde inne
i landet, hade hän en lång väg att vandra, innan
hän nådde hamnstaden. När kvällen nalkades, hade
hän gått och gätt utan att giva sig ro tili några
ögonblicks vila, och nu kände hän sig både trött
och ensam. Där låg en liten stuga vid vägkanten,
och hän beslöt sig iör att stanna och söka natt-
härbärge. Det fick hän löfte om, och då hän slagit
sig ner på bänken utanför stugan, ställde bond-
kvinnan oombedd fram både mat och dryck. Sedän
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hon sagt„välbekomme“, lämnade hon honom allena.
Nå, hungrig var hän iörstås och hra smakade det.
Men bäst hän nu satt där och åt, hörde hän en
fågel, som kvittrade uppe i grantoppen.

„Vad är du för en liten en, som sjunger så
här dags på dygnet?a sade pojken. 1 detsamma
flög sångaren närmare och satte sig så, att gossen
kunde se den. Den såg underlig ut, tyckte hän,
blå var fjäderskruden och skimrande. En märk-
värdig fågel var det, men det märkvärdigaste var
ändå själva sången. Med den var det någonting
alldeles särskilt. Fägeln sjöng och sjöng, och me-
dan den sjöng, stod hiiden av hemmet, som hän
just lämnat, allt klarare för gossens blickar. Hän
såg sin far och mor och alla syskonen, och starkare
än någonsin tillförene där hemma kände hän hem-
mets värnande värme slå sinä vågor omkring ho-
nom. I detsamma hörde fågeln upp med sin sång,
och alla bilder den framkallat förtonade som blek-
nande hägringar.

Gossen fick tårar i ögonen och kände sig bit-
tert allena. Då satte fågeln sig ett ögonblick på
bordskanten och såg på honom. När den ilög
upp, låg där på bordet en liten blå vingpenna, som
den tappat. Gossen tog fjädern, satte den mellan
bladen i sin anteckningsbok och stack boken i
fickan. Sedän gick han in och lade sig.

En gång, många år senare, hade ett fartyg,
hemma någonstädes i norr, gått in i en hamn nå-
gonstädes i söder. Det låg och lastade apelsiner,
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och medan lejda sjåare buro ner lådorna i lastrum-
met under styrmannens ledning, fick besättningen
se sig omkring i staden.

Gossen, som inte längre var någon gosse utan
en högväxt yngling, stack en orangekvist i knapp-
hålet och gick med gungande steg längs den
breda boulevarden, där palmerna, höga och ma-
jestätiska, stodo som pelarrader på var sin sida
av vägen. Dagen hade värit mycket het, men nu
mot kvällen kommo människorna strömmande ut
ur de vita husen. Brokiga skaror myllrade på
promenaderna. Himlen var djupblå och luften
stark och äggande.

Ur en danslokal trängde musikens rytmiska vå-
gor. Ynglingen lät blicken glida in genom den
öppna dörren. En brunögd flicka nickade skrat-
tande åt honom. Hän gick mot ingången och
kände under vägen med ett hastigt tag mot barm-
fickan efter, att plånboken med månadslönen låg
tili hands.

I detsamma kom han att tanka på den lilla blå
vingpennan, som han en gång stuckit mellan bla-
den i sin anteckningsbok och som nu låg välbe-
varad mellan två vita pappersblad i plånboken.
Men när han tänkte på den, kom han ihåg fågeln
och den första aftonen efter sedän han dragit ut
i världen, och när han kom ihåg fågeln, mindes
han hemmet, det fjärran belägna.

Då steg med ens hemlängtans heta trånad upp
inom honom, och hans sinne fylldes med agg mot
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den stackars lilla fjädern, som kömmit hans glada
jämnmod att svikta. 1 sin iörargelse drog hän
fram vingpennan ur plånboken och lät den iladd-
rande sjunka ner på gatan.

,Nu skall du aldrig mera vara mig tili besvär",
sade hän, och för större säkerhets skull trampade
hän på den. Men när hän sä med en trotsig blick
vände sig om för att gå in i danslokalen, kom
ett elegant ekipage körande i svindlande fart förbi.
Hän hade jämt och nätt tid att draga sig ur vägen.
Dammet stod som ett moln om vagnen, hän skulle
just tili att slå av sig det värsta, när lian med
ens såg, att den blå fjädern virvlat upp med san-
den och fastnat på hans rockärm. Hän tog den
försiktigt mellan tummen och pekfingret, strök
dammet av den och lade den tillrätta igen i plån-
boken.

Lång tid eiteråt låg fartyget återigen i en hamn-
stad och lastade. Ynglingen, som inte längre var
någon yngling utan en bredaxlad man, satt på
kajtrappan och blickade ut över det rörliga livet
i hamnen. Solen gassade, och vågorna glittrade
i solskenet. De glittrade och skiftade i blått och
i grönt, och med ens kom mannen ihåg den blå-
skiftande vingpennan, som allt ännu låg välför-
varad i plånboken. När hän tänkte på den, min-
des hän den sällsamma fågeln, som sjungit för
honom. Hän tyckte sig åter höra de underliga
tonerna stiga och sjunka, och med ens stod hem-
met för honom, sådant hän sett det, allt sedän
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dess hän första gången säg det utiirån bort
ifrån.

Alit omkring honom försvann i en dimma, hän
hörde vägorna skvalpa och slå och kände en brän-
nande längtan. Vred stack hän handen i barm-
fickan, drog fram plånboken och slängde den lilla
blå vingpennan ut i rymden.

„Nu gör du mig aldrig mer förtret", sade hän.
En virvelvind fick tag uti fjädern och förde den
långt ut över vattnet. Om en stund reste hän sig
upp iör att gå. Hän såg sig omkring, som hade
hän vaknat ur en dröm, och visste icke riktigt var
hän var. När blicken stannade vid vågorna, som
skvalpade mot kajtrappan, fick hän sikte pä den
blå vingpennan, som gungade på vattenytan. Hän
böjde sig hastigt ned och tog upp den.

Långt senare hände det en gång, att en man
kömmit vandrande längs vägen och tagit in på ett
värdshus. När man sporde honom, varifrån han
var och vart han skulle, sade han kort: „Jag kom-
mer irån norr, och jag går åt söder". Det var alit
man fick reda på. Men sjöman hade han värit,
det syntes på gången, och mycket hade han prövat,
det kunde icke slå fel.

Nu satt han i skänkrummet innanför krogsalen
och värmde sig framför brasan.

Han blickade dystert i elden. Med ens drog
han upp ett pappersblad ur sin barmficka, vecklade
fram en iågelfjäder och kastade den hastigt på
glöden.
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„Nu lämnar du mig väl slutligt i fred“, sade
hän trött. Då flammade det så underligt tili i
härden. 1 detsamma höjde sig en liten blå fågel
ur elden, den stod några ögonblick på darrande
vingar över lågan, så ilög den bort, satte sig på
en stolkarm invid fönstret och begynte sjunga.

Mannen satt och stirrade på den och förstod,
att det var just densamma lilla fågeln, som sjungit
för honom för långa år sedän, kvällen av den dag
hän dragit ut i världen. Och medan fågeln sjöng,
steg den ena hiiden efter den andra fram för hans
blickar. Hemmet var det hän såg och alla de kära,
såg dem fjärran ifrån.

„Vem är du?" sade han doft, när fågeln höll
upp med sin sång. Fågeln satte sig på fönster-
brädet och såg på honom. „Vem är jag?" sade
den, „och hur fann jag vägen hit?"

„Ja, hur fann du vägen hit?" sporde mannen.
„Har jag icke värit med dig alltid?" sade få-

geln igen. „Se, ingen fot kan trampa mig tili döds,
hur tungt den stiger, intet hav kan dränka mig,
ingen eld förgöra mig, mitt namn är en moders
kärlek".

När fågeln hade sagt detta, lyfte den vingen,
och det var som hade den flugit rakt in i den
sjunkande aftonsolens glöd.

Men mannen steg upp, ryckte tili sig sin mössa
och gick ut genom krogsalen.

Med hastande steg slog han in på den vägen,
som ledde mot norr. Han såg sig icke om, han
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såg icke åt sidorna. Hän gick likt den, som känner
vägen och vet vart den bar, likt den, som för den
sjunkande aftonens svalka glömmer dagens hetta
och tunga, hän gick likt den, som äntligen,
äntligen, lått ett mål för sin vandring.



DE RODA BONORNA
OCH DEN VITA
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DE RODA BONORNA OCH DEN VITA

Det var engång två flickor, som en solig vår-
förmiddag satte rosenbönor ute i trädgården.

.. «[ Nu hade det måhända värit bättre valt
att sätta dem en eftermiddag, när solen hallit på att
dala, men det hade flickorna kanske inte tänkt på.

Den ena av dem petade med en träpinne en
liten fördjupning i mullen och den andra stack
en böna i gropen. Så snart ett hål var färdigt,
kom det strax en böna i det. Sålunda gick det
undan för undan. Den av flickorna, som lagt ner
bönan, krafsade mull över densamma, och sist
tryckte hon tili mullen med sin tumme. Detta
hade hon nu hellre kunnat låta bli, men hon för-
stod sig som sagt icke riktigt på vad som härvid-
lag bäst var.

Flickorna hade satt bönorna längs den södra
husgaveln, och de tänkte sedermera spänna ut
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snören, så att revorna kunde slingra sig uppåt
väggen. Det skulle överhuvudtaget hiiva en
mycket Sin rabatt, denna, som de nu höllo på
med. Allting skulle planteras i rader, varannan
rad röd och varannan gul. Först kommo som
sagt bönorna, de skulle kliva ett gott stycke upp
för stockväggen och deras röda blomknippen skulle
lysa mellan grönskan. Så följde solrosorna med
stora gullskirarande huvuden, och nasta rad var
sömnblommans, vallmornas, de vackra, djupröda
vallmornas; varje rad var något lägre än den före-
gående, och den allra sista bestod bara av en li-
ten gul kantväxt.

Ja, så skulle rabatten se ut, när den väl vore
iullvuxen. Men ännu var det långt dit, eftersom
fröna just kömmit i jorden. Tungt och drömlöst
slumrade de, och intet nytt liv hade ännu vaknat
inom dem.

När alit var färdigt, blev bänken grundligen
vattnad. Myllan ångade i solgasset, och vattnet
flöt i bruna rännilar långt ut på sandgången.

En tid därpå stucko små ljusgröna huvuden
upp genom jordskorpan. Det var bönorna, som
skyndat sig att komma fram tili först. Mullen var
av sämsta slag, och skötseln var heller ingenting
att komma med, ibland vattnades bänken och
ibland glömdes den bort.

Men sommarregnet silade så välsignat skönt
ner på de små gröna telningarna, och solen om-
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svepte dem och allt, sora spirade och grodde, med
sin drivande värme.

Också rabattens tynande blomster togo sig och
växte. Visserligen voro de klena och taniga, men
de växte i alla fall. Bönorna slingrade sig redan
högt upp för gavelväggen, och en vacker dag
gingo de i blom. Nu var det alldeles så sora
flickorna tänkt sig det; de röda blommorna lyste
och skeno så gladeligt fram mellan lövverkets
grönska.

Men det märkeliga var, att en av bönorna hade
vita blommor. Alla undrade varav detta kom
sig, och rosenbönorna själva undrade allra mest.

„Huru kan det vara möjligt", sade de tili var-
andra på kvällen, när människorna dragit sig
tillbaka och ingen kunde höra deras röster, „huru
kan det vara möjligt att en av oss blivit vit?"
Och de sågo på den vita bönan med oblida ögon;
„du stör helhetsintrycket", sade de, „hela raden
skulle hava värit röd!"

,Ja", sade solrosorna, vilka ännu inte slagit ut,
och vände på sinä stora blomknoppar, „den skulle
hava värit röd".

Bönan med de vita blommorna kände sig
mycket illa tili mods. Den försökte gömma sinä
blommor bakom rankans gröna blad, men det ville
icke Iyckas.

„Det är inte mitt fel att jag är vit“, sade den,
„jag rår inte för det. Vitt är dessutom en myc-
ket finare färg än rött, och jag tycker om den“.
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„Hör man på“, sade rosenbönorna, „det är
högfärd alltsammans, du vill vara annorlunda än
alla andra, det är hela saken".

„Jag kan inte hjälpa att jag är vackrare än ni“,
sade den vita bönan, och så började de alla att
tala på engång.

Samma kväll hade den ena av ilickorna hon
som sov i gavelrummet just invid den vägg, för
vilken bönorna klättrade upp en sä underlig dröm.

Hon drömde att hon öppnade dörren och gick
neråt trappan för att se efter, om solrosorna änt-
ligen velat öppna sinä kronor. Det hade de inte
gjort, fastän man redan var mitt inne i augusti.
Medan hon stod och såg på bönorna, hörde
hon dem plötsligt börja viska med varandra.

„Huru kan det vara möjligt", sade de, „att en
av oss blivit vit?“ och så började alla blommorna
igen att viska. Flickan stod orörlig, framåtböjd
och lyssnande, hennes öra uppfångade det svagaste
ljud, och nu hörde hon varje ord av det samtal,
som vi veta att blommorna i själva verket förde
med varandra.

„Hela raden skulle hava värit röd", sade just
nu en av de andra bönorna.

Då stack månens runda skiva fram ur ett sil-
verfransat moln, och dess bleka ljus och dess
gamla världsvisdom flödade över jorden.

„Hör på, ni därnere", sade den, „ni som tvista
om allt och ingenting, jag skall säga er att från
min synpunkt sett betyder färgen inte stortl“



7

Bönorna blevo alldeles tysta, då de märkte att
någon lyssnat tili dem. En hund skällde borta i
byn, och någon sentida färdeman kom i sin kärra
skramlande ned för backen.

Flickan hade alldeles glömt var hon var, och
nu kom hon ihäg, att hon ju stod här nere på
sandgängen framför rosenbönorna. Hon ryste tili
för nattluftens kylä, och i detsamma tyckte hon
att månen begynte tala igen i sin vishet.

„Jag som på min bana går jorden nmt, jor-
den runt“, sade den, „jag ser sorg och elände
mera än nog, men jag ser också split och strid
och hårda ord, som talla i tåvitsko. Kan du
inte komma hit upp ett tag, så skall jag visa dig
huru annorlunda allt ter sig, när man ser det här
uppifrån ?“

Flickan såg sig omkring, ty hon visste inte
riktigt, om det var henne månen talade tili. När
hon inte såg någon i närheten och dä bönorna alls
ingenting genmälte, tog hon mod tili sig.

„Huru skall jag komma upp tili dig“, sade
hon, „du som är så långt borta och så högt över
jorden?"

„Ser du silverstrimman därborta mellan träden",
sade månen, „tag ett stadigt tag om den, så skall
jag hjälpa dig".

Flickan gjorde så, och innan hon visste ordet
av, satt hon där högt uppe på den yttersta kanten
av månens skiva.

97
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„Häll vä! i dig", sade månen igen, och i det-
sarama kom ett stort moln seglande och skymde
utsikten, och nu såg hon ingenting alls av jorden.

„Kanhända att jag inte lever längre", tänkte
flickan, „kanhända är jag död och borta, och jag
skall aldrig mera springa kring berg och backar,
och när solrosorna stå i blom, skall jag icke se
dem“. Just när hon tänkte så, hade molnet seg-
lat törbi, och djupt under sig såg hon återigen
jorden.

„Kanhända det att vara död bara betyder att
man ser alit ifrån en annan sida", tänkte ilickan.

„Kära måne", sade hon, „det känns så under-
ligt att inte mera vara på jorden, kan du säga
mig om jag är död eller om jag lever?"

„Det är egentligen inte av någon betydelse",
sade månen, „var du bara lugn".

„Jag är inte rädd alls“, sade flickan, och när
hon såg neråt, tyckte hon, att jorden såg ut som
kartan under geografitimmen. Floder, sjöar och
berg såg hon, och här och där en stad, vars
torn och spiror glimmade i månskenet. Runt
omkring i bygderna såg hon gårdar och byar.
Och rakt under sig såg hon huset, där hon själv
bodde, och sandgången och trädgårdsbänken och
rosenbönorna.

„Ja, så ser det nu ut“, sade månen, „nu gulna
fälten och skördarna mogna; nästa månvarv
är allt redan helt annorlunda, och sedän kommer
vintern. Så blir det vår på nytt. Ett år går om.



99

Men högt på himlens fäste går jag min bana
fram genom århundraden. På jorden skifta tiderna.
Folkslag dö ut och riken grusas, och dock förbli
människorna sig lika i dårskap. An vore man
färdig att skratta åt allt ihop, om en mäne bara
kunde skratta, och än ville man gråta tårar av
blod. Nu frågar jag dig, vad betyder det sä,
om en böna är vit eller röd?“

»Ja", sade Hiekan, „du har rätt. Alit det där har
jag aldrig kömmit att tanka på". Och i detsamma
vaknade hon.

Det var ljusan dag, och solen sken långt in i
rummet. En fluga surrade emot rutan. Flickan
satte sig hastigt upp och gnuggade sömnen ur ögo-
nen. Hon klädde sig i en fart och glömde hela
drömmen.

Men när hon kom ut i solskenet, mindes hon
månens bleka ljus och natten och det sällsamma
hon upplevat i drömmen. Hon kände återigen
samma förnimmelse, som när hon satt däruppe
på månens kant och såg jorden djupt under sig
och runt om sig rymdens stjärnor. „Nu visste
hon någonting underligt och stort“, tänkte Hie-
kan, „som ingen annan hade en aning om“.

Men i detsamma såg hon sig omkring och
tänkte, att allt ändå var sä märkvärdigt vaekert.
Det var också en så ljuviig dag. Luften stod
blånande över de gula åkerlälten, och alla som-
marens färger strålade. Flickan kände hjärtat
hoppa tili av fröjd.
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Och solen lyste och sken på gårdsplanen, på
husgaveln, på blomsterbänken och på bönorna,
de röda och den vita.



MÅSEN MED DE SNABBA
VINGARNA
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MÅSEN MED DE SNABBA VINGARNA

Nere vid havsbandet låg en fattig iiskarstuga.
Den låg uppkrupen på en av de röda klip-

rrrl porna närmast vattnet. Utan skydd låg den,
utsatt för alla havets vindar. Regnbyarna svepte
om husknutarna och saltvattnet stänkte, när sjön
gick hög, långt upp på stugans väggar. Timret
såg mörknat och murket ut, omålat som det var.
Glasrutorna i de små fönstren hade bränts av
sommarens gassande soi, tills de skimrade i alla
regnbågens färger.

En kväll emot hösten hade allt folket begivit
sig av utskärs med skötbåten. I gryningen skulle
noten läggas ut. Kvinnorna voro med också de,
hemma var ingen annan än gammelmor och Ca-
ren. Caren var stora hiekan, redan tretton år
gammal, och hon skulle hjälpa iarmor med vad
som behövdes och se tili, att det ianns kaffe på
morgonen och gröt tili kväll.
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Det hade värit hårt väder, när de andra be-
gåvo sig av, men alla tecken tydde på att blåsten
skulle bedarra. Emellertid gick vinden över på
ost och snarare tili- än avtog. Det var en ojämn
och byig vind, som än piskade vågorna, så att
fradgan yrde och än höll andan så länge, att man
redan trodde, att den helt och hället hade upphört.

Caren låg vaken och kunde inte sova för
stormens skull. Borta frän sängen hördes far-
mors lugna andedrag, hon var så döv, farmor, att
ingenting störde henne. Var gång stormbyn ven
om husknutarna, tänkte Caren på skötbåten och
på mor och far och bröderna, som voro ute, och
så drog hon täcket högt över öronen och tyckte,
att dagen aldrig ville gry.

Hon blev mycket trött av att ligga vaken och
stirra ut i mörkret, och rätt som det var föll hon
i alla fall i sömn. Hon vaknade vid att höra nå-
gon knacka på fönstret. Hastigt satte hon sig
upp i sängen och såg sig yrvaken omkring. I
detsamma föll det henne in, att hon visst hade
drömt alltsammans, och hon lade sig åter ner.
Då hördes ånyo tre skarpa slag mot rutan, och
huttrande av skrämsel och köld knäppte hon kjo-
len och sprang tili fönstret.

Där ute hade det börjat dagas. Det var dock
fortfarande mycket skymt, och hon kunde tili först
ingenting urskilja, men sedän hon strukit dimman
av glaset, såg hon bättre. Strax utanför fönstret
såg hon en stor fiskmås, som flaxande höll sig
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i jämnhöjd med detsamma, och då hon icke gjorde
någon min av att öppna, slog fågeln igen tre gån-
ger med näbben mot rutan. Caren var alls inte
rädd nu mera, och när hon törstod vad måsen
ville, sköt hon hastigt upp ena fönsterhalvan.

„Stackare", sade hon „kom in och värm dig".
Måsen hade satt sig på fönsterbrädet och

såg med sinä kloka ögon på Caren.
„Käre", sade Hiekan „kanske är du hungrig,

du skall få mitt frukostbröd".
Hon lade brödet på bordet, men måsen rörde

det icke.
„Du viii inte komma in och du viii inte ha

mat", sade Caren och strök fiskmåsens glänsande
ijädrar. „Då är det visst något annat du viii mig".

Måsen blinkade med ögonen, som hade den
förstått vart ord, så vände den på huvudet och
blickade ut mot havet. Flere gånger såg den på
Caren, och iör varje gång vände den huvudet
från henne mot havet och flaxade otåligt med
vingarna.

„Skall jag komma med"? sade Caren.
Måsen blinkade återigen med ögonen, och

det såg nastan ut, som om den niekat. Så flög
den med långa vingslag tili det ställe, där ekan
låg uppdragen på stranden.

Caren slängde koftan på sig, ty blåsten hade
visserligen upphört, men luiten kändes rå och
fuktig. Hon gav sig icke tid att snöra kängrem-
marna, utan virade dem endast om smalbenen
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och drog dem i stenknut. Sedän kröp hon fÖr-
siktigt ut genom fönstret för att icke slamra med
den tunga dörrigeln. När hon kom ned tili
stranden, flög måsen ett stycke ut över vattnet,
och Caren tyckte, att den vinkade med vingarna.
Båten låg högt uppdragen på land, och det var
ett styvt göra att få den ut, men ut skulle den,
tänkte Caren. Det lyckades också tili sist, och
hon satte sig att hopa för att bättre se, vartåt må-
sen styrde kosan.

Fågeln flög så lågt, att vingpennorna ofta
doppade i vattnet, ekan höll god kurs och Caren
iörde årarna så snabbt hon kunde. Rätt som det
var, såg hon någonting stort och mörkt ligga rakt
förut, och när de kommo närmare, märkte hon,
att det var ett skepp, som rakat på grund. Må-
sen blev stående på utbredda vingar mitt över
iartyget. Caren iörstod, att de voro vid målet.

„Det är visst meningen, att jag skall om-
bord", tänkte hon. Och hon började ro omkring
fartyget, undrande, huru det skulle bli möjligt att
komma upp. Då såg hon en lina, som hängde
ner längs skrovet. Hon hade så många gånger
tillsammans med fadern legat ute i farleden för
att sälja fisk åt utländska Sartyg, att det inte var
någon konst för henne att äntra en lina. Och
som hon var orädd och företagsam, förtöjde hon
båten vid linan och klättrade uppåt. Fartyget var
en stor tremastare, utan synnerlig last, skrovet
var högt, och ju närmare relingen Caren kom,



107

desto hastigare började hennes hjärta klappa. Vem
kunde veta i alla fall, vad som väntade henne
ombord, ensam som hon var. Hon hade god
lust att vända om, men hon gjorde det inte, utan
kröp i stället modigt upp på däck.

Ingen människa syntes tili, hela fartyget tyck-
tes öde och övergivet. Plötsligen såg hon fisk-
måsen skjuta ner bakom några packlårar, vilka
voro uppstaplade på fördäck. När hon kömmit
omkring lårarna, fick hon syn på en gosse, som
var fastsurrad vid den främre masten.

„Ohi ohej"! ropade han emot henne, „det är
rätt, att du kommer och hjälper mej".

„Din stackare", sade Caren „vem är du?"
„Hav tack för dina vänliga ord, jag är skepps-

pojke här ombord", sade gossen, och hela tiden
klappade han måsen på huvudet.

„Du är inte ängslig av dig, du", sade Caren.
„Jag har värit ängslig nog ibland, men det

har icke båtat ett grand", svarade skeppspojken
genast.

Caren stod full av undran och såg på hans
glada ansikte, hon tyckte, att hon aldrig i världen
sett någon så frimodig och talför som han.

»Lika gärna kunde du hjälpa mig som stå
där och titta", sade han plötsligen skrattande.

„Ja, det är sä sant det", sade Caren. Hon för-
sökte lösa knuten, men den var för hårt åtdragen.

„Gå du ner i kökskabyssen", sade skeppspoj-
ken, „den stora förskärarkniven måste ligga där
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någonstädes, och med den få vi linan av i ett huj".
Caren gjorde så, och några ögonblick dareiter
var gossen fri. Måsen satte sig på hans axel och
flaxade med vingarna.

„Vi äro goda vänner, vi två", sade skepps-
pojken.

I detsamma tog han fågelns huvud mellan båda
sinä händer och lutade ansiktet ned, som om han
viskat i fågelns öra.

„Flyg, ilyg", sade han, „flyg i glans mot him-
melen, tills jag kallar dig igenl"

Måsen satt ännu ett ögonblick orörlig, så höjde
den sig med några kraftiga vingslag och seglade
i en vid båge över den ljusnande sommarhim-
melen.

Skeppspojken och Caren klättrade längs linan
ner i ekan, de togo var sin åre och båten sköt
fart mot land. När iören skrapade i sanden och
de hoppade ur ekan, sade han:

„Vad jag kan ge dig betyder ej stort, men du
skall ha tack iör vad du gjort".

Han kramade hennes hand och ville alls inte
släppa den.

Solen hade gått upp och himlen var så ljus
och livet var så gladeligt och roligt.

När de andra kommo hem, blev det stor und-
ran och förvåning. Fadern och bröderna berömde
Caren och tyckte, att hon rett sig riktigt väl.

Skeppspojken iick många gånger om berätta
historien från början och tili slut. Han berättade
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om färden från Ostindien, om huru de seglat och
seglat, om huru manskapet hiivit missnöjt och
knorrat, först i löndom och sedän allt högljud-
dare och högljuddare däröver, att de på flere må-
nader inte fått ut sin lön. Hän berättade om huru
de lämnat kaptenen i en hamn någonstädes i Syd-
Amerika en natt, medan hän sov i land. Hän be-
rättade vidare om huru kamraterna fattat agg tili
honom själv, därför, att hän alltid tagit kaptenen i
försvar. Hän berättade om stormen och huru de
bundit honom vid masten för att hän skulle förgås
och aldrig kunna förråda deras brott. Men först
och sist berättade hän om huru Caren kömmit som
en himraelens ängel och räddat honom ur elän-
det. Om fiskmåsen sade hän inte ett ord, och
Caren nämnde heller ingenting om den.

Men var kväll kom måsen flygande, och de
vita vingarna skimrade i solnedgångens Ijus. Då
sutto Caren och skeppsgossen ute på strandklip-
porna, och var kväll fick måsen bröd och fisk och
många vänliga ord.

Emellertid hade fartyget ute på revet bärgats.
De skyldiga kommo fast, och det blev rättegång
och förhör och vittnesmål. Efter ransakningen
föll domen, men alit detta hör egentligen inte hit,
och det är för långt att berätta om.

Skeppsgossen stannade hos fiskarfolket och blev,
alit efter som åren gingo, som barn i huset. De
tyckte alla rätt väl om honom, ty han var munter
och glad och aldrig rädd för någonting. Inte
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heller drog hän sig för att hjälpa tili, där hjälp
behövdes. Alit som var tråkigt att göra föll så
smäningom på Hans lott.

Han åt deras bröd och han gav dem sitt ar-
bete. Vid fisket var han rent av oumbärlig, så
vig och stark och behändig som han var. Ingen
lön hade han, men han kände sig hemma.

Stor var därför ledsnaden, när han en dag sade,
att han ville ut tili sjös igen. Huru det nu var,
drog honom havet och äventyret, och han måste
ut, såsom hans håg drev honom.

Kvällen innan han reste sutto Caren och han
ute på de röda klipporna. Vattnet var stålblankt
och lockande, vågorna gingo från land, från land.
Då kom måsen flygande på sinä vita vingar, och
vingarna glänste och skimrade.

„Honom tar jag med", sade skeppspojken, „och
kanhända hämtar han dig engång bud från mig".

„Det blir så ledsamt efter er bägge", sade Caren.
„Har du ingenting alls att giva mig på färden"?

sade han igen.
„Nej, vad skulle det vara", sade Caren.
Hon hade en liten silverring med en röd sten

på sitt finger; han tog hennes hand och vred sakta
på ringen.

„Nej", sade hon förskräckt, „den har jag fått
av min gudmor".

Det drog som en mörk sky över hans ansikte,
och han blev helt tyst. Men strax efteråt reste han
sig med ett glatt leende.
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„En liten ring, en liten ring", gnolade han på
en lustig melodi, „betyder alit eller ingenting".

Och dagen därpå var han redan långt borta.
Flere år senare hände det en kväll, att Caren

satt ensam på en av strandklipporna och lät sinä
blickar iölja vågornas gungande iärd.

„En liten ring, en liten ring", ljöd det inom
henne, och hon tänkte, att det var illa i alla fall,
att hon inte gett honöm ringen, såsom han velat.
Himlen var så hög, havet så stort och måsarnas
vingar glänste i aftonsolens Ijus, men aldrig kom
budet hon väntade.

Då sköt en iågel med snabba vingslag genom
luften. Den tycktes Caren så väl bekant, och i
samrna nu slog fågeln ner bredvid henne. Flic-
kan lade i sin glädje armarna om måsens hals.

„Du kom tili sist", sade hon, „du kom tili
sist".

Då märkte hon, att fågeln hade ett band virat
om sitt ena ben. Försiktigt lindade hon upp det.

„Ohi, ohej", stod där, „jag har så ledsamt
eiter dej!"

Det lät inte sorgligt alls, och ändå runno tå-
rarna utför Carens kinder.

Plötsligt drog hon av sig den lilla silverringen
med den röda stenen, trädde den försiktigt över
måsens fot och sköt den högt upp på benet, så
lade hon bägge sinä händer om fägelns huvud,
alldeles så som hon en gång för många år sedän
sett skeppsgossen göra. Och hon lutade ansiktet
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ner och det var, som om hon hade viskat i få-
gelns öra.

„Flyg, flyg", sade hon. „Flyg så fort som vin-
gen bär, flyg tili den, som jag har kär!"

I mastkorgen på ett skepp långt borta på Stilla
havet satt en dag en ung matros och spejade utåt
rymden. Han spejade och spejade, undrande om
han icke skulle se ett par vita vingar skimra i
solskenet. Under flere dagar redan hade han
varje ledig stund suttit uppe i masten för att halla
utkik. Och nu kom det, budet han väntade. När-
mare och närmare bars det av starka, böljande
vingslag.

Och när fågeln slog ner på hans axel, såg hän
ringen. Då strök matrosen måsens glänsande
fjädrar, och hän drog varligt ringen av foten. Hän
visste, vad den lilla tingesten ville säga honom,
och hän tog den mellan sinä brunbarkade fingrar,
och de slöto sig om den så fast, som hade hän
sintit en annans hand i sin.

Den unga matrosen såg med en lång blick ut
över Stilla havets vida vatten. Hän hade önskat,
att en stormby fyllt seglen och jagat skeppet
iramåt över vågorna, och det tycktes honom, att
hän någonstädes långt borta såg en liten iiskar-
stuga nere vid havsbandet. Röken stod blånande
emot aftonhimlen och strandklipporna lyste röda.
Hän tyckte sig kanna doften av tång och tjära,
och när hän klättrade ned för masten, sjöng hän
med klar och ljudande röst en visstump, som
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han aldrig hört iörr, men som runnit honom i
hågen.

„Ett hem, ett land" sjöng han, „de binda, de
binda med starka band"!

Och högt över skeppet kretsade iiskmåsen på
skimrande vita vingar.





LARLINGEN OCH
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LARLINGEN OCH MASTAREN

Det var en underbar tid, den som i historien
bär namnet renässans, vilket betyder på-

., »| nyttiödelse. Förnyelsens anda drog genom
världen och inblåste nytt liv i gamla iormer, men
alit detta veta ni själva lika bra som jag. Ni veta
också, att sederna dåtilldags voro helt andra än
nu och att, fastän kulturen i vissa stycken stod
så sällsynt och beundransvärt högt, de yttre for-
merna iör livet voro i många avseenden råa. Det
var en styrkans och en nävrättens tid på samma
gång det var en tid, under vilken de andliga och
intellektuella krafterna voro ända tili övermått
stegrade.

Under denna sällsamma tid, då konsten blom-
strade i Italien säsom aldrig någonstädes tillförene
eller efteråt, hände det en gång, att den yngsta
sonen i ett fattigt arbetarehem, strax utanför Flo-
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rens stads portar, gick och drömde om att en gång
hiiva stor och berömd som konstnär. Hän hade
börjat älska konsten redan som liten gosse, då hän
iöljde sin fromma moder i alla Florens’ kyrkor, och
medan hon uppsände trosvarma böner tili madon-
nan, själv lät sinä undrande ögon förlora sig i
väggarnas fresker eller följa valvens granna mön-
ster och fasoner. Föll då solen in igenom fön-
strens bågar, kunde hän glömma hela världen iör
glasmålningarnas prakt.

Senare blev det konsten huggen i marmor,
konsten gjuten i brons, som tog hans själ fången.

Dagarna i ända kunde han ströva omkring på
Florens' gator och halvt omedvetet och halvt beta-
gen stanna framför en springbrunn, en portal, ett
monument. Och i kyrkan hängde hans blickar
vid silver kandelabrarnas sirater och altarskåpens
konstrika ornering.

Då han ingenting annat beställde än drev om-
kring på gator och gränder eller ock därhemma
ensam och tystlåten gjorde sig helgonbilder
av flodbäddens mjuka lera, satte hans fader ho-
nom i guldsmedslära för att han skulle få följa
sin håg.

Guldsmedsyrket stod den tiden högt i rop, och
många dess utövare voro vida berömda konstnärer.

Den lärare gossen fått var emellertid av an-
språkslösaste slag. I hans verkstad, vilken var
inrymd i ett halvmörkt kyffe, i en portgång i
stadens utkant, restaurerades och polerades
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och omförgylldes kyrkornas silver käril. Någon
enstaka gång utfördes ett arbete av mera själv-
ständig art. Så ock under den senaste tiden, då
pokalerna, vilka beställts tili den unga franska
markisens giftermål, kommo tili utförande.

Mästern själv var gammal och föga böjd för
sitt yrke, men den äldsta gesällen var skicklig i
facket och glad att någon gång få pröva sinä
krafter. Det var också han, som nu gjort ritnin-
gar och utkast tili de beställda bägarena. Han
var annars ganska odräglig genom sin högfärd.
I tid och otid skröt han med att han gått i lära
hos landets största konstnär. Väl tjugu gånger
och än flere berättade han samma historier om
igen, men Pietro tröttnade aldrig att höra honom.

„Det vore något", tänkte gossen, „att få arbeta
hos en sadan mästarel"

„Ni skulle bara ha sett", sade Antonio igen,
„vilka klenoder, som på vår verkstad utfördes iör
påvens och de högförnäma herrskapens räkning.
Tänk er ett vigvattenkäril, ensamt för sig värt
många hundrade guldmynt, utsirat med de heliga
apostlarna i basrelief och överst en ängel med
vingar av hamrat guld! —Ett konstverk, säger
jag er, av enastående slag".

„Varför lämnade du då en så härlig mästare?"
sade den andre av gesällerna iör att retas.

„Pytt", sade Antonio, „du vet mer än väl, att
jag inte nu hört tili de levandes tai, om jag dröjt.
Med den saken förhöll det sig sålunda".
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,Jag vet, jag vet, vi kunna det alla utantill",
sade den andre.

„Nej, berätta!" inföll Pietro.
„Med den saken förhöll det sig sålunda", fort-

satte Antonio, „att en förnäm irämling en dag
kom in i verkstaden och bad att få tala med mä-
stern. Mästern, som värit sent ute föregående
natt, låg ännu och sov. Medan jag såg mig om
efter uppasserskan för att skicka henne in att an-
mäla den irämmande, blev denne ett ögonblick
ensam i verkstaden. När sedän mästern kom ut,
talade de länge tillsammans om en stor beställ-
ning, som vi för någon tid sedän mottagit. Främ-
lingen framställde på uppdrag av hertigen, vilken
skulle hava arbetet, särskilda nya förslag be-
träffande anordningen. Mästern, som var nöjd
med sitt utkast, blev ivrig, det kom tili en häftig
ordväxling, och den främmande gick i vredes-
mod sinä färde. När han gått, saknade vi en
dyrbar ring, som tillhörde en markis och som
värit inlämnad hos oss för att göras ren. Mä-
stern blev utom sig över förlusten.

„Du har i timmotal värit här inne allena i dag,
Antonio", sade han, de andra gesällerna hade i
själva verket skolkat, „du har värit allena här
och ingen annan än du kan ha tagit ringen. Be-
känn dina synder, så framt livet är dig kärt!"

Han hade ryckt tili sig en värja från väggen
och stod framför mig, blek av vrede. Jag kunde
intet bekänna, eftersom jag intet gjort.
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,Jag är oskyldig", sade jag, „den främmande
herren måste ha tagit ringen". „Vid Gud“,
sade mästern, „din fräckhet övergår alla gränser“.
Hän stack efter mig med värjan, och hade inte
det väldiga ekbordet stått emellan oss, hade hän
nått mig. Jag lörstod, att här gällde det livet
och jag slank ut. Dä jag var vigare än hän och
mera snabbtad, kom jag undan.

Emellertid hörde jag senare genom de andra,
att han icke trodde på min oskuld och att hans
vrede höll i sig. Det är hela historien".

„Den kunde vi förut", sade den andra ge-
sällen.

Några dagar senare kom den franske markisen
in för att se huru långt arbetet med bägaren
framskridit.

„Nå, Antonio", sade han, „har du hört, att din
förre mästare tagit tjänst hos Frans den iörste.
Han är redan på väg tili Frankrike, och endera
dagen inträffar han här, ty han färdas tili lands".

Pietro, som satt och polerade en ljusstake,
höll upp mitt i arbetet.

„Kommer han verkligen hit?"
»Visst kommer han hit", sade fransmannen.
Gossen hörde inte vidare på de andras tai;

efter några ögonblick steg han upp och gick ut.
Han kom icke tillbaks tili verkstaden den dagen,
icke heller den iöljande. Han gick omkring på
gatorna från härbärge tili härbärge. Tredje dagen
på kvällen fann han den han sökte.
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Messeren hade nyss anlänt med sitt följe, hä-
starna voro avsadlade, och sällskapet hade slagit
sig ner i krogsalen för att få någonting tili livs.
Pojken beställde sig en mugg lantvin och satte
sig i ett hörn av salen. Här ville han invänta
det rätta ögonblicket.

Väntan blev honom emellertid rätt lång. Vid
resenärernas bord gick det glatt tili. Det ena
fatet bars in efter det andra och kannorna fyll-
des titt. Rösterna blevo alit mera larmande.

Pietro satt i sitt hörn och hörde och såg,
medan oviljan steg alit högre inom honom.

„Vad skulle hans fromma moder ha sagt tili alit
detta", tänkte gossen, och han tänkte vidare, att
den gode guden i alla fall hade överseende med
messeren, därför att han var en så stor konstnär.

Sent omsider bröt sällskapet upp. Pietro ställde
sig i utgångsdörren, då mästern skulle passera.

„Messer," sade han, „låt migfölja Eder tili Frank-
rike som lärling".

„Vad är du för en?" sade konstnären.
„I dag är jag ett sandkorn i öknen", sade gos-

sen, „men går det såsom jag viii, skall eftervärl-
den minnas mitt namn".

„Du är icke anspråkslös, du", sade konstnären;
„vad kan du vidare?"

„Jag har värit i guldsmedslära ett år", sade
gossen.

„Kan du borsta en rock?" sade mästern, „e 11er
rykta en häst?"
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„Det går jag i land med", sade Pietro.
„Kan du svälta, när det behövs?" sade mä-

stern.
„Det har jag gjort förut", sade gossen.
„Kan du bruka ett svärd"? frågade guldsmeden

åter igen.
„Hör den kunskapen yrket tili, kan den väl

inhämtas", genmälde Pietro.
„Gott", sade mästern „då äro vi överens. Du

kan iölja med trossen. Och här", tillade han skrat-
tande och gav gossen en smällande örfil, „har du
din lön i iörskott".

En brännande blodvåg sköt högt upp på Pietros
bleka panna. Med gnistrande ögon stod han fram-
för konstnären.

„Här har ni betalt och igen", sade han och
måttade en kraftig kindpust mot mästerns blossande
ansikte. „Jag tar intet för intet jag, farväl".

Mästern hade tagit ett steg tillbaka.
„Vad vågar du olycklige", flämtade han, tre-

vande efter sitt svärd. Men i detsamma slocknade
vreden i hans blick och han brast ut i ett klin-
gande skratt.

„Du är mig en skön juvel", sade hän, „men
dig tycker jag om. 1 morgon köper jag dig
en häst och så rider du med. Och går ditt
namn sedän icke tili eftervärlden, får du skylla
dig själv.“ Dagen därpå var Pietro med i följet,
när konstnären drog ut genom Florens’ stads-
portar.
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Skiftande öden gick hän i möte, och många
år skulle gå om, innan hän vände hem igen.
Hän förblev konsten trogen och sitt yrke fick hän
lära i grund. Mähända lärde livet honom även,
att det finns en rättsordning högre än den, som
kräver öga för öga och tand för tand.
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VANDRARE

För ett par hundra år sedän eller måhända
ännu längre tillbaka i tiden bodde en ensam

. . ,| prästman med sin hushållerska i ett präst-
gäll uppåt ödemarken. Från pastorsbostället var
det en dryg väg tili närmaste gård och från den
gården lika långt tili den nasta. Klent var det
även med utkomsten, ty jorden var karg och mager.

Prästen var, såsom redan sagts, ensam och
ogiit, och säilän eller aldrig körde någon gästande
fram för trappan. Tomma och spöklika gapade
den åldriga byggnadens fönster ut i kvällsmörkret,
och ingen hade någonsin sett dem lysa i festligt
ljus välkomnande neråt bygden. Men prästens
arbetslampa brann tili långt in på natten, och i
köket rörde sig den gamla hushållerskan som en
skugga fram och åter. På sommaren stodo för-
stugudörrarna öppna dagarna i ända, men ofta
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hände det icke, att en vandrare vek in på den
väg, som ledde upp tili gården.

En kväll i månaden juli, när hushållerskan strax
efter solnedgången skulle stänga dörrarna, fick hon
emellertid sikte på två unga män, vilka med trötta
steg kommo gående uppför vägen. Deras dräkter
voro blekta av soi och regn och gråa av färdens
damm. Då de märkte kvinnan i dörren, lyfte de på
baretterna och bådo om natthärbärge, „inte heller
hade de njutit en bit mat på hela dagen", sade
de, „de voro två vandrande djäknar, och Gud
skulle rikligen belöna henne för vad hon gav
dem".

När hon hörde vad de sade, blev hon skrämd,
ty redan på denna tid voro fula rykten i omlopp
om djäknarna. Hon skulle därför skyndsamt
stängt dörren, om inte pastorn i detsamma hän-
delsevis kömmit ut i farstugan. När hän fick
syn på ynglingarna och hörde vad saken gällde,
skickade hän gamla Gustava att ställa fram något
tili aftonvard. Gästerna kunde få sova ute i ladan,
om de höllo tillgodo med den sängplatsen, nägon
annan hade hän inte att bjuda på, men tili först
kunde de taga sig ett bad nere i sjön, ifall de så
funno för gott.

Ynglingarna läto sig icke två gånger bjudas,
de förklarade genast sin stora belåtenhet med för-
slagen, och redan en halv timme därpå sutto de
tillsammans med pastorn vid matbordet ute på
den åt trädgårdssidan öppna verandan. Det tunga,
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omålade furubordet var vitskurat med borste och
sand, men det var dukat utan duk, och husgerådet
var av enklaste slag. Var och en hade en tallrik
och ett tennstop framför sig, och mitt pä bordet
stod en trästånka med surmjölk; saltad fisk, korn-
bakat bröd och smör utgjorde i övrigt hela trak-
teringen.

Samtalet gick att börja med trögt. Gästerna
voro tulit upptagna av måltiden, och pastorn satt
ordknapp och tystlåten. Dä och då tollo några
frågor och svar ora skolan i Åbo och om stu-
dierna. Det var en underbart vacker kväll, och
här högt uppåt norden var sommarnatten ljus som
dagen. „Det var ljuset, som lockat dem hit upp“,
sade de.

En av djäknarna tillade någonting om land-
skapet och trakten och huru väl man lärde kanna
landet, när man sålunda vandrade från bygd tili
bygd.

„Ja", sade prästen, „och man behöver bara låta
tankarna gå ett eller annat århundrade tillbaka
för att fullt få klart för sig, av vilken bärvidd
ett sådant vägfarande liv kan vara i folkens ut-
veckling. Besinna vad skolarernas vandringar
i tiden betydde i historien. Och utan att han
själv märkte det, började han tala och berätta
om den underligt brokiga tid, då larmande
skaror drogo genom landen och gjorde byg-
derna osäkra, då stråkvägarna där ute i Eu-
ropa vimlade av fotgängare, stadda på långfärder,

129
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vandrande hantverksgesäller med hela sitt bohag
i renseln, vandrande konstnärer, guldsmeder och
målare, vilkas oroliga blod drev dem från land
tili land. Och främst skolarerna själva, på lätin
kallade vaganter, vilket namn av folket förvräng-
des tili bacchanter, därför att så många av dem
skattade åt vinguden Bacchus och förde ett vilt
och tygellöst liv. Vilka förmedlare av vetande
och lärdom voro de dock icke. Hade en lärare
vid något universitet en gång kömmit i ropet,
så strömmade lärjungarna tili Irän alla håll, och
hans lärdomar gingo ut över landen.

Det kom färg och skimmer över den stillsam-
ma prästmannens tai, de döda bokstäverna på
böckernas gulnade sidor hade inom honom hiivit
tili levande liv, och nu vällde det iram som hii-
det för hans syn, som ord på hans läppar. Vad
hän talade om hade djäknarna hört många gån-
ger förr, men aldrig hade detta sällsamma skolliv
med dess brokiga äventyr och dess mörka slag-
skuggor så levande trätt dem i möte, som när de,
denna ljumma sommarnatt, lyssnade tili prästman-
nens lågmälta ord.

De vandrande skarorna, vilka släckte sin törst
vid vetandets brunn och drogo vidare, för att i
sin tur sprida kunskap och ljus, eller måhända
för att själva gå under i mörker, tycktes dem växa
tili en symbol för hela mänskligheten och dess
kamp för utveckling. De kände sig själva som
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länkar i den långa keden engång skulle andra
förtälja om deras öden.

Natten var långt liden, innan de sökte vila.
Dagen därpå lyste solen högt uppe på nimien,

när de togo farväl och drogo åstad. Prästen stod
ute på iarstugutrappan och såg efter dem. När de
hunnit ett stycke på väg, stämde de upp en gam-
mal latinsk studentsång:

igitur, juvenes dum sumus.
Post jucundam juventutem,
Post molestam senectutem,
Nos habebit humus".

Prästen stod kvar på förstugutrappan. När hän
såg ut över det solbelysta landet med dess ste-
niga åkerfält, där de knappa skördarna grodde och
där vid horizonten ödemarkernas skogar susade,
såsom de skulle bliva vid att susa långt efter se-
dän hän själv var död och borta, var det honom,
som hade hän sett ut över tiderna, och genom
gångna århundraden Ijödo och klingade orden i
den gamla studentsången:

»Låtom oss vara glada, medan vi äro unga.
Efter den ljuvliga ungdomstiden,
efter den mödosamma ålderdomen,
skall jorden taga oss".

De två djäknerna försvunno vid vägkrökningen,
och tonerna dogo bort. Mannen på trappan blev
ännulänge stående,blickande mot synranden. Fram-
för honom, badande i sommarens soi, lågo åker-
tegarna, där de nödvuxna skördarna vajade och
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bortom dem skogarna, som skulle bliva vid att
susa. Men på andra sidan om den gräns, dit blic-
ken nådde, längt bortom ödemarkernas vidder,
togo oändlighetens ändlösa rymder vid.
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