
1871
«jiLKMJiiSEii

FÖR IDE TJlSr<3rjf±.

Sii//rs lill fiirmån för sjukhemmet.

( 'i

i l e 1singfors,

Theodor Sederholms boktryck «5 ri,
irti.





Innehåll.

Den förvissnade handen Sid. 1.

En gammal saga 7.

Julbullarne 26.

Åtminstone biskop
„ 31.

En bön ~ 53.

Zizi 55.

S:t Gotthard och Vesuvius .. 76.





Den förvissnade hantien.
Marc. I—s.

Min hand! Min hand! Min högra hand!
Hvad har du brutit, att i hand
Dig Herrens vrede slagit?
Du har dook gjort den armo godt,
Du fyllt ditt mått,
Du ärligt murat fridens härd,
Du burit svärd
För menskorätt ooh fosterbygd:
Hvi har då Herren Gud med hlygd
Din styrka nu förtagit?

Yid dig ej låder nägon skuld
För orättfänget gods ooh guld,
Ooh blod har du ej gjutit.
Du har ej slösat bort din kraft



2

Pä drufyosaft,
Du har ej i den snöda lust
Förspillt din must;
Ren bar du tili Gruds alttarrand
Ditt offer fram; och dig, min hand
Har Herren nederbrutit!

Hyein löser gåtan af Gruds räd ?

Hvi slog ej hämden utan nåd
Sä många röfvarhänder,
Sä mången, full af öfvermod
Och dränkt i blod,
Sä mången, som af enkors tår
Bär färska spår?
Och du, min högra hand, allen
Förtvinar som den yissna gren,
Hvars saft ej återvänder!

Så Ijöd en klagan
Vid synagogan
I Capernaum
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Pä insjöns strand.
Det yar en fattig,
Obotlig krympling;
Hau bar förtorkad
Sin högra hand.

Doek var lian koitunen
Med mänga andra,
Att söka Jesus
Af timlig nöd:
Den underbare
HeLbregdagörarn,
Soin läkte smärtor
Ooh väckte dcid.

Ooh folket trängdes
Vid synagogan,
Ooh mänga sjuka
Begärde bot.
De fariseer
Sin ståt utbredde
Ooh stodo Jesus
Med falskhet mot.
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De sågo häpne
Profetens under,
Ty folket vändes
Erän dem tili Giid.
o(di sig emellan
De liöllo rådslag,
Att snärja mästarn

Med lagens bud.

Hvad vill du krympling? Hvem gaf dig
rätt,

Att här mot sabbathen fela?
Jag väntar Jesus af Nazareth,

Soin alla brister kan kela.
Grå bort! I dag är det sabbathsdag;

Det är förbjudet i Mose lag:
Nu kan hän ej läkdom dela.

Ooh stod’ jag här nti tjugu är,
Vill jag förlossaren bida.
Det sägs, hän torkar ju hyarje tär
Ooh tröstar alla, som lida.



Var still! Hän kommer! —O, Davids son!
. .

. Hän hör mig ej, hän är långt ifrän,
Hän känner ju ej min qvida.

Och Mästarn kom. Ooh hän säg sig kring,
Såg allas tankar sä klara:
Hän visste alla de dolda ting,
Hän kände frestarnes snara.

Är det förbjudet i Mose lag,
Att göra godt pä en sabbathsdag?
Då kunde de icke svara.

Träd fram! Sä hördes hans milda röst,
Den laine stod der förgräten.

Eäck fram din hand, och yar vid god tröst;
Din synd dig väre förläten!
Och strax yardt handen af helsa Ml;
Guds sabbath gjordes för menskans sknll.
Ej menskan för sabbathsståten.

Min hand! Min hand! Min högra hand!
Du är förlossad från ditt hand;



Z. T

Sträcks ut, att Herren lofva!
Mig syntes, att så ren du yar,
Ocli se, du bar
En blodfläck af din synds förderf
[ livarje nerv!
Du tjenat hjertats onda lust,
Ooh derför tvinade din must,
Ooh Herren tog sin gåfva.

Ty ingen krämpa finns så ond,
Soin ej upprann ur syndens grund
Ocli sä sitt gift utdelar.
Ocli ingen läkdom flnnes bar,
Soin ioke är
En själens balsani först ocli sen
Cxör kroppen ren.

Men lof ske Gud i Herren Cbrist,
Soin näderik af ali vår brist
Tili kropp ooh själ oss lielar!
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En gammal saga.

Ja det är ingenting nytt du kommer att fä
höra, det säger jag dig pä förhand. Derför
om du ej har tälamod att följa med, sä vänd
hara om ett par blad och du kommer förbi min
saga!

Der, längst borta i en vrä stod hon, den
gamla julgranen. Gömd och glömd tänker du
—äh nej! sä illa var det ej. Man hade blott
flyttat ut henne, pä det hon desto längre skulle
behälla sinä vackra gröna barr. Gärdsdrengen
som om julafton, klädd i pappas lurfviga pels,
spelat julbock, hade burit henne upp pä toppen
af snödrifvan, der hon, under barnens högljudda
fröjd, planterades, ett yackert grönt träd, midt
i snön. Sedän dess hade gärden fått ett helt
festligt utseende tyckte de smä. Der var an-
nars nägot instängdt mellan de höga byggna'



derna man säg ju blott en liten ruta af
Gruds klara blå himmel, ocb så hörde man utan-
för på gatan bnllret af gående ooh åkande.
Men pappa ooh mamma kade bestämt den tränga
gårdsplanen för barnens kälkäkning af fruktan
att de smä älsklingarne sknlle bli öfverkörda
derute i den stora hvimlande staden. Nå, mi
gick det ändå an, sedän man hade sin kara
gran som sällskap derute. Det var en smula
skog ooh en smula kan ofta gifya mer fröjd
iin öfverflöd. Det förnöjda sinnet, barnasinnet,
se der den sanna glädjen! De smä byggde sinä
snöhus kring granen; de byggde lätta, genom-
skinliga kyrkor ooh torn af snöbollar, ooh om
aftnarne, d& var fröjden stor. Den snälla mam-
ma gaf åt barnen alla stearinstumpar hon fann
i ljuslådan ooh der blef ett illuminerande ide
skimrande snötornen, sä det lyste öfver drif-
vorna. Dä klappade de små i händerna, ja
tillochmed gamla Moppe, som annars gerna i
ali maklighet tog en lur under soffan, sprang
upp ooh gaf genom sitt gläfs tillk&nna att hän
förstod det hans små vänner hade nägon sär-



skild anledning att vara glada. Och snöbanan
som pappa lätit bygga för att kälken akulle
löpa fortare, den läg just tätt invid granen sä
man snuddade vid dess gröna armar, då man i
svindlande fart åkte der utföre. Då sirulle du
sett de sinä! Vilhelm som styrde för systrarna
hurrade och hviftade med mössan, Elin nickade
helt tyst och vänligt öfver tili granen och den
nickade tillbaka ett: ja, ja, jag känner dig nog,
lilla friska smultronblonima! Liten Hanna, de
andras skyddsling, hon som säg ut som sagor-
nas fina lätta elfva, hon hvarken hviftade eller
nickade. Hon satt helt tyst och orörlig, om-
sluten af syster Elins armar, men de klara
ögonen strälade så mildt och godt då hon säg
bort tili granen. Och hvad tänkte hon, vår
lilla elfva? '"tack, tack du gamla gran för de
många julstjernorna som Hanna säg brinna pä
dina grenar! 11 Nej, hon var ej förgäten, den
der granen i vrån; hon hade mycket hon
hade: barnens kärlek.

Det var en kulen, ruskig dag, som man plär
säga, då lumien är grä, luften bitande kali och
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allt lefvande gerna häller sig inom de varma
rummen. Men ute i snödrifvan stod vär gran.
Vindeu blåste skarp ocli for skramlande bland
pappersstjernorna på hennes grenar; nere vid
hennes fötter trippade en liten frusen sparf,
plockande sin magra föda ooh smätt qvittrande
af otålighet öfver det gråumlna vädret. Man
tackar ej alltid för den dag som är, man glöm-
mer att den kunde vara sämre. Oranen, hvad
tänkte bon på, der hon stod så fundersam ocli
skakade sinä gröna lockar? hon tyoktes hvar-
ken märkä sin ensamhet eller det ovänliga vft-
dret. Hon stod försänkt i sinä minnen, som
de gamla kanna det; och lutade man sig tätt
intill henne, hörde man ett sakta sus det
var hennes sätt att sjunga. Och det är en god
sak att kanna sjanga at sinä fröjder ooh sorger.
Rösten gör föga tili saken; man sjanger för
det man måste, det är allt. Ooh granen sjöng:

Skogens sus,
Blomsterdoft och vftr och Ijäs,
Mjuka, gröna tufvans drägt,
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Yestanvindens milda flägt
Hur det yar

Fordna dar,
Alit har minnet qvar.

Fogelsäng
Hela vackra dagen om,
Solens klara, varma sken
Ofver högan furngren
Hvad som var,
Alit jag har
Gömdt i minnet qvar.

Herren Grud
Gaf mig oförvansklig skrud.
Gamla furan grönklädd står

Vinterdag som ljuflig vår.
Hvad jag fått,
Alit var godt,
Afundsvärd min lott.

Och hon kände sig så lycklig, så tacksam. Men
gråsparfven, som hoppade i närheten, tittade



12

förvänad, ja, litet rädd upp pä sin allvarsam-
ma, höga granne. Ocli som vår sparf liade en
meddelsam natur, hvem undrar öfver att det
slutligen blef honom omöjligt att tiga: T 'FuraTl

,

qyittrade hän helt sakta, '"säg mig, livad mum-
lar du der för besynnerliga saker? jag kan inte
tro att du är på godt humör nu då man håller
pä att sätta lifvet tili i denna koki, ooh förgäfves
längtar efter en enda fattig solstråle? 1,1 11Jag
känner ej stort tili kölden, ty den är jag van
vid”, svarade furan, T, och solsken har der fallit
nog öfver mitt lif. Jag vägar ej klaga, utan
mäste tacka för den onda dagen då jag njutit
många godafl . 1

, menade sparf-
ven, 11 du talar som en gammal filosof, men så

der retsamt lugn som du är kommer jag väl
aldrig att blifva. Vili du verkligen inbilla mig
att du kan känna dig glad och nöjd nu, der
du stär yäntande pä att småningom vissna och
dö i drifvan, beröfvad alla de granna saker man
hade hängt pä dig julaftonen? Då satt jag
derutanför vid rutan och säg dig strålande i
glansen af de många vaxljusen, ooh, jag kan



13

väl tilistä det, jag afundades dig den fröjd du
spred omkring dig. Nu deremot, granne, nu
ser det ut som vore du snart blott en hop för-
torhadt qvastris som man kastar pä sophögen.
Och du kan yerkligen vara glad vid allt detta? 11

11Jag kan det”, sade granen, dag är för-
liden, det är sannt, mcn den var ljus och varmll

.

Sparfven skakade betftnksamt sitt lilla hufvud:
der förstär jag ejr>

, sade lian. du
ej ändå säga mig hur du här, ensam och öfver-
gifven kan fä de länga, träkiga dagarna tili
ända ?fl 11 Jag lefver i minä minncnll svarade
granen. fl Minnen?” funderade vär sparf. Hän
var sä ung ännu, lian hade lefvat blott en kort
tid och hade sjelf inga minnen. Dessutom, icke
alla fä något att minnas, icke alla Uiva af lif-
vet. Men det hade granen gjort: granneI’,

sade hon tycks i dag Amra vid dåligt lynne;
kan jag förströ dig en stiind, så vill jag det
gcrna. Flyg liit npp pä minä starka armar,
jag vill visa dig en talia nr mitt lif och du
skall förstå hur rikt det värit och hur otack-
samt det vore att klaga!” Sparfven lät ej säga
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sig detta flera gånger, utan lioppade upp, gömde
sig aldralängst in under de skyddande barren
ooh glömde både köld ocli tråk sedän granen
började heratta:

■'Jag växte upp långt bort i den tysta sko-
gen. Du lilla vän, som valt din bostad här
midt inne i den bullrande staden, i närheten
af yärmande menniskoboningar, du kan knappt
tänka dig skogarnes stilla lif. Du vet ej hvad
det är att hafva den mjuka tufvan tili vagga,
att se solen falla in mellan de höga furornas
grenar och i gyllne strimmor draga sig öfyer

den mjuka skogsmattan. Du vet ej hur ljufligt
foglarna sjunga sinä morgonhymner ellei* hur
deras säng allt saktare dör bort i qvällen då
solen färgar trädstammarna röda. Du har fram-
förallt aldrig hört hyiskandet ooh susandet i
de höga furorna. Med hvilken vördnad säg
jag ej upp tili de gamla, de visa, som hade
lefvat flera menniskoäldrar ooh som kunde he-
ratta sådaua förunderliga saker. Så stod jag
mänget är en liten låg buske ooh blott gladde
mig ät lifvet. Öfver mitt hufvud flögo de lätta
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fjärilarna, men storraen som skakade trädens
kronor lemnade mig oberörd. Grud kar i sin
kärlok sä velat det: de smä skola lefva ett
skyddadt, soligt lif; när engäng stormen när
dem, d& kuuna de möta den, dä liafva krafter-
na vuxit. Jag niinnes så tydligt niin kansia,
dä snön om vintrarne föll ned i tätä flockar.
Att börja med var det nägot nytt ooh jag tyckte
om de livita, lätta stjernorna soin satte sig på
minä qvistar, så frös det om natten ooh jag
fick bebålla min gnistrande, skira drägt. Det
riktigt rörde sig nägot liknande fäfänga lios
mig. Men då mulnade himlen. Snön föll allt
tätare tili slut öfvertäckte den mig belt
ooh hället, ocli jag stod der i min livita graf,
utestängd frän allt yttre. Jag trodde dä att
det var förbi med ali glädje, att den blå him-
len, den kära solen aldrig mer skulle finna vä-
gen tili mig, men deruti bedrog jag mig.
Efter långa dagar oob veckor började ett stilla
lif under snön; den smälte ned ooh bildade fina
vattenådror, som sökte sig väg bland rötterna
i mossan, och en herrlig morgon sken solen
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äter öfver mitt Imfvud och innan kort öfver
en mängd nyyaknade bläsippor i min närhet.
0 detta Ijufliga vårvaknande i skogen!

Så gick är efter år ocli jag var blefven så
pass hög att jag ej mer fruktade att bli be-
grafven nnder snötäcket. En dag börde jag
ett ovanligt ljud i skogen. Jag varseblef på
afstånd tyenne män, som höllo pä att fälla en
af de gamla furorna. Kan jag väl säga Imr
ondt det gjorde mig, då jag börde Imr hon brast
och såg benne störta tili marken! Sedän qvista-
des hon och släpades bort. Men det var ej nog
dermed. Männorna kommo ätcr; de kommo alla
dagar under en lång tid. Jag hörde deras yx-
hugg däna dagen om genom den dittills sä tysta
skogen; när de hade fällt tillräckligt mänga af
minä gamla vänner, begynte de bygga och tim-
ra. Det växte deras arbete, yäxte tili en pryd-
lig liten skogshydda midt inne i ödemarken,
öom menniskorna säga. Då hösten kom med
sin kylä, sin frusna mark och de vissnade bla-
den flögo kring, då brann en munter brasa på
härden i det nya luiset och derinne bodde en
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af de nnga m iin, som så ifrigt timrat på detsamma.
Jag kunde om aftnarne, då eldskenet föll rakt
ut öfver drifvan, se in genom fönstret, och såg
honom sitta endera flitigt arbetande, eller med
hufvndet tankfullt lutadt i lianden, bctraktande
glöden. Att börja med hade jag ej vägat se
på honom af frnktan att lian akulle komina
bort tili mig och hugga af äfven mitt nnga lif.
Men det var ett barns tanke hvad akulle
lian med min smärta stam tili boningen som
uppfördes af groft timiner. Nu blef det nnga
ansigtet mig småningom kärt och jag tänkte
ofta dä jag ej såg honom: ”hvad förehar väl
mitt menniskobarn? 11 Så koin smäningom vä-
ren. Den nnga manncn vistades ej mera inne.
Hän öppnade hyddans fönster för skogsdoften,
hän tog haoka och spade och arbetade ifrigt
derute vid skogshuset. Mossans fina riitter vän-
des och hackades sönder, lian gjorde ett litet
jordstycke i ordning, lian sådde, lian planterade
och dervid sjöng lian så muntert att det klin
gade långt öfver bergen, djupt in i skogen. Alit
vackrare blef det ju längre vären skred fram.
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I)å säg jag lionoin en dag omsorgsfnllt klädd
och med strälande gladt ansigte vandra bort öf-
ver bergen. Der bakom i dalen låg jn byn
derifrän lian kanske var hemma. Och lian blef
borta en dag, tvä dagar. Jag började redan
sakna honom och tänkte: kanske ängrar det ho-
nom att lian valt det ensamma skogslifvet, hän
kommer visst aldrig tillbaka. Tredje dagen säg
jag nägot besynnerligt. Ofver bergen närmade
sig ett gladt täg af byns unga iiickor och gos-
sar. De skrattade, de sjöngo. Flickorna buro
blomsterkransar pä häret, gossarna buketter i
knapphålen. Och i spetsen för den mantra ska-
ran gick spelmannen, utstyrd med brokiga band
ooh ifrigt gnidande pä fiolen. Närmast honom
yandrade hand i hand ett nngt par ooh jag
igenkände min van från hyddan. Flickan vid
hans sida soin log så godt ooh som blomstrade
sä täck som den vilda nyponblomman, var hans
nnga maka, soin frän bröllopsgärden följdes tili
skogshemmet af sinä nnga vänner. Frän den-
na dag förändrades mycket i det lilla hoet. Jag
säg, dä hösten koni, med dnbbel nyfikenhet in
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genom rutan ooh såg de unga gladt arbeta till-
sammans vid brasan eller muntert prata ooh
glamma. Ooh s& lyokliga sågo de \it! Det läg
som solsken omkring dem äfven under de mul-
naste dagar. Ocli soin tiden skred fram blef
allt utvidgadt ocb förstoradt kring skogshemmet.
liannen grafde årligen jordstycket större ocb
hustrun, det var en fröjd att se hur lätt ocb
gladt bon förrättade sinä sysslor, antingen hon
dref kon på hete eller klippte fåren som beta-
de i närheten. En dag bar hon ut med sig i
solskenet ett litet, litet menniskobarn soin hon
varligt satte ned i den mjuka mossan. Jag ha-
de sett foglarna i boen pyssla om sinä små, men
det yar ett intet emot nöjet att se den unga
modren yärda sin lilla. Jag riktigt sörjde dä
vintern kom ooh beröfvade mig deras sällskap,
ty då såg jag ej mera tili fogelnngen. Nej, den
låg derinne i boet i den mjuka vaggan ooh
modren satt sjungande ooh stickande pä sin
strumpa dcriuvid. Men tiden står ej stilla.
Den lilla Hiekan yäxte ocb växte; hon kunde
redan tulta omkring bland tufvorna, bon sain-
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lade blommor i sinä smä händer ooh sökte för-
gäfves gripa efter de brokiga fjärilarna. Jag
stod ej längt från liyddan vid foten af en berg-
klack. Der nedanom satt det lilla mennisko-
barnet ofta ooh tittade npp i minä gröna qvistar.
Hon slätade min bark, hon log mot mig smä-
ningora allt bekantare. Jag blef bennes lek-
kamrat, så att säga, ty hon höll tili mig länga
tai af hvilka jag blott förstod att hon liksom
jag gladdes åt det klara solskenet, ooh allt godt
i denna verld. Xär hon blef litet äldre byggde
lion under minä grenar kojor af bark som fyll-
des med hela fårahjordar af grankOttar, dem
hon bar dit i sitt lilla förkläde. Far ooh mor

stodo i förstuguqyisten att åse leken och hur
flinkt de smä fingrarna ordnade allt. Hur de
logo solvarmt dervid! Jag log ookså, ty en
del af glädjen tillhörde mig. Den lilla Maj,
deras älskling, trifdes ju hos mig. Mången
gäng dä hon, ytterligt glad, kom springande
ooh slog sinä runda armar om min stam eller
smekande lutade sitt lockhufvud tili mig, kände
jag mjg sä lyoklig, så rik. Hon var skogs-
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hyddans varma, välsignade solsträle, det är vissi
Om vintrarne då vi ej kunde råkas säg jag ett
rosigt ansigte tryckt emot rutan; lion andades
pä den för att få isen att smälta ocli kunna
titta ut tili mig ooh hennes kara sommarlek-
plats, der de bruna grankorna voro gömda un-

der snön; jag visste att lion väntade pä våren.
Hur jag höll af detta barn som sprang så lätt
öfver tufvorna, som lookade pä fogelungarna,
som kysste blommorna ock log mot solen. Dock,
granne lilla, du som ej sett Maj, du ledsnar
visst pä min beskrifning. Jag vill skynda mig
vidare.

Som den dunkla natten smyger sig öfver
jorden, så komma mången gång bekymren, sor-
gerna. En vår dä vårt skogsbarn kom ut
tili mig voro de friska rosorna borta frän kin-
derna, var gängen matt, ooh i de blä ögonen
lyste väl leendet, men ett främmande, dröm-
mande leende. Alit mera långsamt vandrade
de små fötterna öfver mossan, allt mera tank-
full satt hon, slätande minä gröna barr. Slut-
ligen kom bon ej mera sjelf. Den unga mo-
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dren bar lienne en afton i solnedgängen ut tili
mig hon såg med tårade ögon ned pä sin
kara börda; nLät Maj ännn en gäng se granen,
mamma! 11 bade lion bedt. Ännn engång smekte
mig den flna lilla lianden, såg lion sig omkring
i skogen ocli nickade åt lekplatserna. Det var
den sista. bTiir man nasta gång bar ut lienne

Ar oro de klara ögonen slutna ooh lion läg med
sammanknäppta händer i pn liten kista. Modren
samlade en bukett doftande linfia ooh lade den
i de kalla liänderna, ooh jag såg stora tårar
droppa ned bland blommorna. S& förde de
lilla Maj, den yissnade skogsblomman, ditbort
öfver bergen, derifrän engång det glada brud-
täget kömmit. Byns klockor ringde stilla nr
fjerran ooh de unga makarne buro sörjande sitt
barn tili kyrkogården i dalen. Gräta kunde jag
ej, men djupa, dofva suckar flögo genom min
krona. Det var som hade det blifvit höst midt
i sommaren. Om aitonen då stjernorna tände
sig Arandrade det unga paret ensamt i skogen:
■”Ser du lilla Majs gran11

, sade Imstrun,
hör hur tungt det suckar i skogen. 11 11Yi få



23

ej siirja7’ sade mannen, '"lilla Maj är i barnens
rätta liem vi skola tacka Gud att vi liade
denna glädje helst en liten tid!" Hän ville
trösta, men jag såg liur den starke mannen i
tystliet torkade bort en tär.

Olyckan kommer säilän ensam, heter det.
Det blef en sorglig höst. Erosten, den skarpa,
obarmhertiga frosten tog de sinä axen på äk-
rarne och det blef missvext, blef luingersnöd i
Finland. Jag säg skogshyddan öfvergifvas; jag
såg det unga paret med sorg i bjertat, men
med fast förtröstan att Guds bjelp ej sviker,
vandra bort frän det kara hemmet soin såldes
tili fremlingar. Jag såg dem gå ut i verlden,
bort tili den lifliga, stora staden att siika sig
arbete. Aldrig trodde jag dä att jag sjelf en
dag skulle komina liit. Ett par ödsliga mäna-
der lefde jag på min gamla plats. Jag saknade
hvad soin värit: kara, glada anleten, soi, vär-
me. Sä blef det vinter; snön låg redan öfver
marken, då jag en dag fick se den nnge man-

nen med yxa på axeln komina vandrande rakt
fram tili mig. Hän stod länge ooh säg sig om-
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kring jag kunde i hans ögon läsa att taflor
från en lycklig tid gingo förbi hans inre syn.
Hän säg yisst åter liten Maj sitta lekande yid

min fot i solskenet, lian hörde hennes joller
ooh såg de smä armarne sträekta emot sig.
Då for hän med handen öfver pannan; alla de
kara drömmarna måste förjagas: '"Min lilla Maj
hade en sådan glädje af dig du vackra, smärta
gran, hvarföre akulle du ännu ej engäng hlifva
barnens glädje11

, talade hän vid sig sjelf, och
sä lade hän yxan tili min rot. Jag föll. Hur
var det att skiljas från sitt fäste, att föras bort
frän moderstorfvan och den tysta gröna skogen,
mitt hem? Ej lätt. Men tanken pä att åter
barnaögon skulle stråla af fröjd och att jag
vore en ringa orsak dertill, var mig nog. Man-
nen gjorde en korsformig fot under mig och
bar mig tili julmarknaden. Der köptes jag ooh
bars tili denna gård. Du har sett mig stråla
af ljus, du har sett de tindrande barnaögonen
helsa mig om julaftonen, tillochmed lilla Arne
som bars omkring sträcka armarne mot mig
du vet nu huru ljust mitt lif värit, kuru fullt
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af glädje och välsignelse ooh du frägar väl ej
mera, granne lilla, hvad jag tänker på hela
dagen, eller om jag är missnöjd att smäningom
nödgas visana hort och dö. Du tänker med
mig:. Gruds kärlek är stor!

Men när de små barnen deruppe i salen hop-
pade omkring mig, dä visste de kanske ej att de-
ras julgran hade en mängd gamla skogsminnen
och jag tror att hvarken Elin eller Vilhelm, som
begge annars så gerna lyssna tili sagor, den ai-
tonen skulle gifvit sig ro att höra mig, om jag
äfven, så fäordig jag är, kunnat kerättä dem min
korta lefnadssaga. Men du lilla sparf, du kan gö-
ra det engäng när jag längesedan är glömd och
när barnen en vinterdag sitta stilla vid fönstret
och se ut öfver de hvita drifvorna. Picka då
på riitän och kerättä dem vårt samtal denna
ruskiga morgon.

Ooh sparfven? lian berättade väl? Atmin-
stone skylla vi på honom om sagan var träkig.

talia.
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Julbullarne.

Stort julstök rår i mormors kök;
Loyisa sait ooh peppar stöter;
Mor Stina slamrar; jungfru Höök,
Som alltid, vörtbrödsbaket sköter.
Hvar bulla nu, med gås uppå,
Skall ugnens eldprof genomgä.

Ocli snart de pösa, rad i rad,
Som kyrkfolk putsade tili helgen.

fl Se barn! körs derpä mormor glad,
Se hvilka bullar! kommen! väljen! 11

Hvad budskap! skaran trillar ut
Med fart, som gryn ur spruoken strut.

Hvem kinner först tili mormors sai?
Småherrskapet, af ifver fulla,
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Förrätta här sitt svära vai!
Man tummar gås, man tnmmar bulla . .

”Den här tar jag!” ”Den mä bli
”När hvar tar sin, så tar jag min!”

elin!”

”At flickorna de smä, förstås!”
Hörs Knut ooh Paul ooh Anton mena!
Men hvem tar bullan utan gås?
; ”Det mä bli jag!” sad’ lilla Lena
Ooh snälla Hiekan går med fröjd

5

Att sämsta bullan ta, förnöjd.

Så kommer qyällen med sin bock!
Hvem törs i pelsen bonom nappa?
Se hur lian gläntar, ful ooh tjock,
På dörrn ooh hviskar der med pappa.
För hvar gång faller då en skänk
Ut frän den ludna handen! tänk!

Man önskar tyst att hvar sekund
Af lifvet mätte likna denna! .

.
.

Att glädjen är, pä jordens rund,
En flyktig gäst ej barnen kanna!
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Men qvällen giok, hvart ljus brann ned,
Ooh bullarna de ströko med!

Sä när dock som pä en, förlåt!
Ty Lenas bulla är bevarad! . .

.

Men tyst! . . . hörs ej derute gråt?
Ack jo! af ljusens sken förklarad,
Der stär vid dörrn en bleknad hamn,
En mor som bär sitt barn i famn.

I Ogonblicket, som smä bin
Nu barnen omkring gruppen svärma;
De frusna gäster bjudas in
Att sig vid Stora spiseln värma;
Då gär ett ljus för Lena opp! .

der mä fä min bulla, topp!'°

Ooh med ett skutt i blinken stär
Hon der ooh låter bullan trilla
För barnet, torkar gladt dess tår:

11Ät du! det smakar icke illa! 11

Så sagdt, ät liten julgäst nu
Hon bryter bullan midt itu.
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Men se! Hvad lyser der? lull, lull!
Midt irniti den mjuka degen
Känns något härdt? hvad, solklart gull?
Yår Lena stär der högst förlägen!
Ooh rodnande hon framdrar flat
En dubbel, dubbel gulldukat!

Hon ser sig om försagd .
. . nej, lyss!

Står icke mormor der ooh skrattar!
Den skälmen mormor! Hennes kyss
Gör nu att Lena'allting fattar . .

.

hviskar mormor ömt, ali fröjd,
Har den som är med litet nöjd'”.

Dä purpras Lenas kind så varm;
Hon rycker lätt i mormors klädning:

~!Hur trasig Hiekan är ooh arm!
Säg, Mormor, kan för denna penning
Man skaffa henne bättre drägt
Hvarmed hon är för vintern täckt?'>',

Ett famntag, det var mormors svar!
Med fuktig glans nti sitt öga,
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Den gamla vände blicken klar
Från barnet uppåt, tili det höga;

-n Ja barn, åt glada gifvaren
Ger Herren hundrafaldt igen!”

A—i—a.

✓
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Åtminstone biskop!

Det var en kulen och mörk Novemberdag.
En blågrå himmel hyälfde sig öfver en nejd,
der allt skiftade i grätt och brunt. Den tidiga
skymningen höll redan på att ntplåna ocksä
dessa nyanser ocb insvepa allt i sitt färglösa
flor. En kali vind svepte öfver knllarne. Der
uppe på åsen syntes ännu i den tilltagande
skymningen, dock numera endast synlig mot
den ljusare himmelen, en gammal byggnad, ge-
nom hvars smårutade fönster en klar eld lyste.

Der inne i det trefliga bvardagsrummet, så

simpelt ocb dock i sin utmärkta ordning sä in-
bjudande, endast npplyst af den flammande spi-
selelden, satt gamla Fru Sabina vid brasan och
spann flitigt och tyst. I hennes åldrade, men
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ännu regelbundna drag läste man en stilla lycka.
Det var också ioke någon vanlig afton för Fru
Sabina. Hon hemväntade denna afton sin ende
son. Hän kade värit i Helsingfors för att taga
studentexamen. Alit emellanät lyssnade lion utät
gården om någon åkande skulle liöras. Också
den gamla tjenarinnan, Maja, tycktes lika ifrigt
vänta den hemkommande. Atminstone visade
sig i hennes, också åldrade, men ingalunda re-
gelbnndna drag allt emellanät en otålighet, som
kom den stilla matmodren att smäleende säga:

VNä, nå, kara Maja, vi få ge oss tili tåls!
Nog hinner du gnabbas med Gustaf ännu många
gånger under hans hemmavaroI’.

■"Ja, den vildfogeln 11
,

sade Maja i sträf ton.
Visat kommer lian en ibland att förlora täla-

modet. Men ett välsignadt barn bar lian ändå
alltid värit, och nog öminar mitt gamla hjerta
för lionom, om vi också gnabbas allt som oftast.
Jo, jo, men, när jag blef enkä, samtidigt med
frun och jag då flyttade hit, dä var lian bara
ett vaggbarn ännu och rätt som det är stiger
lian här in som magister. Nog bar jag många
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kunnat glömma när hän var en liten pys ooh
slog sönder fruns enda vackra, blå ooh livita
porslins tvättfat, soin jag liade hållit soin mitt
öga och nog niinnes jag ock de otaliga gän-
ger lian släppte grisarna ur kättan för inig
men sä kunde hän tala så vackert och säga
sen att det inte var meningen engång, och när
hän då klappade mig på kinden och frågade:
Nog är jag ju din gullgosse, Maja? då måste
man förlåta alltihop!

Ja, yr och sjelfsvåldig har hau värit 11
, med-

gaf modren, 11 inen nog liafva vi ju nu fått folk
af lionom ändå, eller huru, Maja? 11

o
11Ah jo, och inte för att herömma mig sjelf,

men nog har jag ock min del deri 11
,

sade Maja
stolt, 11ty visat var det alltid sä att frnn var för
lionom som tuppen i abc-hoken och jag var riset 11 .

Fru Sabina smålog ät liknelsen, som hon fann
ganska trätfande och Maja lät kardorna sjunka i
knäet och satt smärunkande på sin stol, stirrande
i elden, i minnet återkallande de tider som gätt.

11Xu tyckte jag minsann jag hörde någon
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köra in pä garden”, utropade Maja, plötsligt
störd i sinä betraktelser. Men de gainla hunno
ännu ej reda för sig om deras öron bedragit
dem innan dörren öppnades ooh jeinte den kalla
luftströmmen en läng, pelsbeklädd, manlig figur
störtade in. Både frn Sabina ooh gamla Maja
blefvo af samme figur sä mänga gånger om-

famnade ooh kyssta, sä de blefvo bäde döfva
ooh blinda för en läng stnnd.

”Nå ändtligen är jag dä hemma!” utropade
Gustaf med en af rörelse ooh glädje vibreran-
de röst, i det lian afkastade reskläderna. ‘‘Kuru
raär du mamma ooh du, gamla hexa?”

”Xå tag först af sig ooh värin sig, innan
hän börjar med de gamla smekorden”, sade
Maja, halft buttert, halft skämtande. Fru Sa-
bina» spinnrock stod glömd.

Hon drog den älskade sonen fram tili eld-
brasan.

"Koni, kara barn! Sätt dig, värin dig! Är
du nu student? 17

nu är jag student’1 ooh Gustaf höj-
de helt stolt sitt brunlockiga hufvud.
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"Herre Gud ändå, min Gustaf student! sade
den gamla frnn ocli hennes öga tårades och hon
såg med obeskriflig stoltliet på den hemkomne.

"Och nu skall hän väl blifya prest", frågade
Maja.

"'Ja biskop, åtminstone biskop", sade Gustaf
med ett förhoppningsfullt leende.

Då Maja fått detta högeligen tillfredsstäl-
lande syar gick hon tyst ut för att ställa i ord-
ning en värdig qyällsvard ät den blifvande bi-
skopen ooh mor ooh son sutto nu pä tu man
hand yid den halft nedbrunna brasan. Modren
tryckte allt emellanät sonens varma hand och säg
ömt ooh granskande in i de ungdomliga dragen.

"Sä, så, du ämnar blifva biskop 11
, sade fru

Sabina med ett halft frägande, halft tviflande
leende.

■"Ja visst ämnar jag det 11
, sade Gustaf helt

frimodigt, "och då", tillade hän gladt, "då,
mamma, kommer du tili biskopsgården ooh bor
der hos mig i prakt ooh herrlighet ooh då får
du lemna detta lilla, obetydliga torp11

.
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liemman, kara barn", sade fru
Sabina rättande.

cller torp, så medgif mamma, att
i jemförelse med en biskopsgård, är det bara
obetydligheter11

.

Visscrligen, visserligen"', sade fru Sabina
stilla, 11men icke ser jag dig som biskop. Då
bar du längesedan jordat din gamla mor, då
du kommer tili den lierrliglieten".

r'Nej, nej, du skall lefva tili hundrade är11
,

utropade Gustaf, omfamnande modren. "Tänk
dig, då du i siden ocli sammet sitter der sora
biskopens moder ocli bvar ocb en med vördnad
talar ora din son, biskopen 11

.

Fru Sabina log. "Tror du, min son, att
jag någonsin passar för siden ooh sammet. På
det sättet kunde du lätt göra en kråkskrämma
af mig. Men nog skall jag komma tili dig,
om du är nöjd med mig sådan jag är i ali en-
kelliet'”.

du vill, huru du sjelf yill, älskade
moder! i siden ooh sammet eller i denna blä-
rutiga bomullsklädning; du är dock alltid den-
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samma! Men tro ej att jag tänker blott pä
biskopsgärden, med dess tillbeliör. 0 nej 1"
Ooh det blixtrade tili i Gustafs figon ocb hans
kinder lågade. '"Jag vill blifva en verklig,
andens stridskämpe. Jag vill arbeta för Guds
tillbedjan i anda ocb sanning. Jag fruktar ej
att blifva en ny Luther, sora störtar det som
störtas skall, det soin, under tidernas utveckling
redan förmultnat. O, det är mycket jag ville
refonnera, det är mycket jag ville omskapa!"
utropade Gustaf i ungdomlig hänförelse ooh fast
tilltro tili framtiden. "Vänta blott några år,
att jag hinner arbeta mig in i mitt kali! Yänta
blott några år, så jag hinner skåda omkring
mig med forskningens lampa. Om man rätt
ställer dess ljus, visar det sig nog snart hvad
som täi renoveras. O, moder, om du visste
hvad det är för en hänförande kansia att veta
sig hafva kraft ooh mod att omskapa verbien,
bereda sanningen nya segrar, trampa vidskepel-
sen, mörkret, förvillelsen under sinä fötter!
Min lösen är; Framåt! framåt i lifvet, framåt
i sanning ooh ljus!'°
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”Gå blott framät, min son, gä framät! Gud
mä leda dig på den rätta vägen. Hemmets
stigar blifva dig för trånga du måste ut
ooh uppsöka nya. Minns hlott att de mest
beträdda vägarne icke alltid äro de som säkrast
leda tili målet, ooh de som leda tili högsta höjden,
hafva ej alltid den skönaste utsigten. Min hand
kan ej mera leda dig i dessa, för mig okända
nejder. 11

har dook hittills ledit mig ooh jag
anar att jag i mången strid ooh i mängen mot-
gång kommer att hos dig söka tröst.11

Gustaf hade hlifvit allvarsam ooh stirrade
nu tyst ooh tankfull i elden. ‘M huru många
år har du nu hållit mig i skola ooh frän morgon
tili qväll sörjt för mig ll

, frägade hän vemodigt.
”Ja, lät mig se 11

, svarade fru Sabina, ef-
tertänkande. ''Törst läste du för byskolmästa-
ren ooh sedän, då du var tio är gammal, sän-
des du tili staden i skola. Det är nu under
ätta års tid du gått igenom skola ooh gymna-
sium men nu har jag dig ock som student! 15

tillade hon med ett triumferande leende.
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huru har detta homman kunnat gifva
dig inkomster för alla dessa utgifter”, frågade
Gustaf vidare.

det har väl sett mörkt ut ihland. Men
ser du, min kare gosse, då man är riktigt noga
och mån, så skrapar man ändå i hop nägra
penni här och några der. Ser du, när man
icke låter smöret gå tili bordssmör, utan säljer
det; då fåren gifva ull och man sjelf spinner
och väfver den; och för den väfven får man

också nägot. Och då det var riktigt svärt, ja,
då drack jag kaffe hlott om söndags morgnarne.
Jo, jo, ett ooh hvarje har man försökt11

,
tillade

fru Sabina suckande. fortsatte hon le-
ende, jag nu först fått försöka, det är

att hafva sin egen son, soin student sittande
framför ens eldbrasa."

Sonen tog raodrens knotiga och härda hand,
samt förde den med vördnad och kärlek tili
sinä läppar. r, Alskade moder, skall jag kunna
återgälda dig dina försakelser? Skall jag kunna
göra för dig, hvad du gjort för mig? Ser du,
du har skämt bort mig. Jag har lärt mig att
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anse det helt naturligt att du skall arbeta ooh
försaka för mig. Jag bar värit sjelfvisk, dock
håller jag på att bättra migll

, sade Gustaf med
en vanu blick. Jag gjorde i Helsingfors be-
kantskap med en student, som arbetade natt
ooh dag. Då jag ville föra honom tili en för-
lustelse, sade lian: bar ej tid; min gamla
mor sitter i sin gamla stuga, långt borta på
landet ooh väntar på min framtid.11 Och Gustaf
lade sin arm om modren och sade vekt: 11'Dä
säg jag dig sitta här ensam, arbetande ocb
sträfvande för mig. Jag blygdes för min sjelf-
viskhet och sedän dess bar jag, klarare än nä-
gonsin, mitt lefnads mäl i sigte. Jag vill framåt
tili ära och heder, men ej allenast för min egen
skuld ocksä för att föra dig tili bättre dagar.11

välsigne dig, min son. Dessa dina ord
bafva redan mängfaldt betalat minä mödor. 11

Ocb hon förde lycklig och rörd, förklädssnibben
tili ögonen, för att aftorka de glädjetärar, hvilka
redan droppade ned pä hennes skrynkliga kind,

Maja inträdde med tillbehör för qvällsvarden.
Det var en ej vanlig måltig som nu uppdukades.
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Det sura brödet, den saita mujkan ocli den, af
svagdricka bruna ölosten, voro för denna afton
bannlysta frän fru Sabina» bord ooh i dessas
ställe framsattes en treflig tbesupe med mujk-
rom, hemgjord ost, hårdkokade ägg ocb det
skönaste hvita hvetebröd. Den festliga anrätt-
ningen upplystes af tvenne länga, i spetsen
ytterst smala, hemgjorda talgljus, ställda i ett
par blanka messingsstakar.

Mältiden försiggick nnder skärat ocb glain
från Gustafs sida. Fru Sabina satt midt emot
honom ocli skjöt allt som oftast Ijnsen, än fram,
än tillbaka, så hon bättre skulle knnna se sin
sons vaokra, älskade drag.

Då Gustaf tillfredsställt sin aptit, hvilken
efter resan var förträfflig, vände lian sig tili
Maja ocb frågade med en skalkaktig blick:

mä grisarna, Maja? Trifvas de i
kättan bättre än deras föregftngare, eller hafva
också dessa någon sjelfsvåldig pojke, soin öppnar
dörren för dem?’1

®Nej, Gnd ske lof -n
, småmuttrade Maja,

“sädana pojkar bafva vi ej raera här, nu fä
grisarna vara i frcd."'
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Gustaf riktigt njöt af att, på gammalt vis,
hafva dessa smä skärmytslingar med Maja och
hän visste nog att det sötsura leendet på hen-
nes tumia läppar, var beviset på innerlig tili-
fredsstftllelse.

Under noggranna förfrägningar om allt i
hemmet fortgiek aftonen och slutligen gick det
lilla hushållet tili hvila. Den unge studenten
drömde de mest lysande framtidsdrömmar
också i den garala modrens drömmar syntes en
hägring af dem.

Ären förrinna. Planer och förhoppningar
födas och dö med menniskorna. Hvem räknar
alla de förhoppningar, hvilka hysas af det unga
hjertat, och af det emottagas, såsom om de vore
himmelens hara, dessa förrädiska eldar, hvilka
lysa ungdomens väg, men mattas och slockna
då vi hinna modelålderas grilns och lemua oss
i mörkcr, om vi endast efter dem ledt vårasteg?
Huru mänget hjerta tröttnar ej att gäckas af
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dem! Och likvisst, hvad vore lifvet utan dessa
lysande ungdomsförhoppningar ? Om de icke
akulle måla framtidshimmelen i så lockande
färger, hvem akulle med mod ooli ifver skynda
framåt ? Det unga sinnet akulle nedstämmas
af den enformiga, grå färgtonen ooh förlora sin
spänstigliet.

Och om ungdomen kände alla de spökgestal-
ter, hvilka smyga vid vägen, tiitt vid vår sida!
Ye öfver den unge som hör deras fotsteg, som

lyssnar tili dein, hän vågar sig ej framåt
hän fruktar att stöta emot dessa spöken, dessa
osedda händelser, hvilka vandra vid vär sida
och blott då de korsa vår väg, blifva af oss

sedda. De bära alla olyckors namn, dessa smy-
gande gestalter. På af oss undgå att mOta någon
af dem. Men då vi möta dem, och ej förmå
bekämpa dem, hvad hafva vi att företaga oss
annat, än att taga dem vackert vid lianden och
sä mycket som möjligt göra oss förtrogna med
vårt objudna resesällskap. Yi måste med tåla-
mod se huru de andas på den himmel som för-
hoppningarna målat sä skön måste med täla-
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mod se dess lysande färger försvinna för deras
andedrägt, såsom snöstjernorna för vår.

Fyra är hafva förflutit sedän yärt besök i
den lilla byggnaden, der borta pä åsen. Det
är dock samma mörka höstafton, som för fyra
är tillbaka. Samina grä stuga, samma små-
rutade fönster, ifrån hvilka en klar eld lyser.
De båda gamla sitta vid samma eld, såsom om
de suttit der i fyra är. Men frn Sabinas hår
är nu silfverhvitt och lion ser myoket, mycket
äldre ut. Hon bar psalmboken framför sig
uppslagen, men det måste vara något som skym-
mer för ögonen, ty hon måste alltsom oftast
aftaga glasögonen och torka dem med det blä-
rutiga förklädet.

Nu höres ljudet af en äkande, den gamla
frun slär igen sin bok och skyndar tili dörren.
Hon hinner dit, hon hinner ut, men i förstugan
mötes hon af den resande, som långsamt, ledd
af körsyennen, nalkas dörren. Det är hennes
son, som också nu återvänder tili hemmet. Dä
lian hunnit in i det välbekanta rummet känner
man igen hans brunlockiga hufvud, hans vackra
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drag. Men det bleka ansigtet talar om sjuk-
dom ooh den blick lian kastar omkring sig
säger mer än tydligt, att den glada studenten,
fnll af lefnadsmod ooh förtröstan, ej mera finnes.
Hän hade mött en af dessa spökgestalter, som

smyga vid vår sida, en, mot hvilken ingen strid
hjelper. Den heter: obotlig sjukdom. Denne
fiende hade framträdt plötsligt, oförberedt. Hän
kftnde den ej hän stridde ooh kämpade få-
fängt. Den följde ocdi skulle följa honom hela
vftgen fram.

Modren ledde den nnge sonen tili elden:
här i min mjuka, gamla stol; här är godt.”

Hau satte sig der, stödde armbägarne raot
knäen ooh lät sitt hufvud sjunka i händerna.

r, Huru är det raed dig, Gustaf? Har dn ej
ännn kännt dig bättre? Hafva ej läkarne i
den Stora staden kunnat göra dig frisk? 11 frä-
gade modren orat.

Gustaf höjde sitt hufvud: 11Sitt ned, mamma,
här bredvid raig, jag skall säga dig sanningen.
Minnes du, huru vi för fyra är sedän, en afton
som denne, sutto här? Minnes du minä pla-
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ner, minä förhoppningar? Det är nu slut med
demT>

, tillade lian med bitterhet ooh tryokte
härdt modrens hand. som ej förr visste
hvad sjukdom var, jag har nu en lång tid plä-
gats på sjuksängen och läkarne säga att jag ej
bör lioppas på helsa! Jag har sagt den farväl,
för hela lifvet! Jag är blott tjuguett år, men
jag är nu en bruten man. Minä lefnadsförhopp-
ningar ligga alla i sin graf. Jag har sagt den
lefvande, rörliga verlden farväl och kömmit hit
tili dig, min mor, för att framsläpa ett onyttigt,
uselt, eländigt lif en börda för dig och för
raig sjelf!

Vili du taga emot mig, sädan jag nu är?
Kan du hafva tålamod att dragas med en elän-
dig sjukling, som kommer för att falla dig tili
last pä dina gamla dagar?ll

”0, moder'1
,

utropade hän med söndersli-
tande smärta, "här är din son, för hvilken du
arbetat och försakat och sträfvat, för hvilken
du bedit, för hvilken du hoppats allt; hän som
skulle gifva dig en framtid af ära och välstånd,
här eer du lumoni nu! En onyttig sjukling,
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oduglig för lifvet -,T) Hans hufvud sjönk mot
modrens axel.

Strida tårar sköljde modrens kinder.
skade barn, görj ej för mig, jag vill intet hafva
för min egen del och mähända dn ännu kan
ätervinna lielsan ooh blifva densamme som förr. 11

nej, det finnes intet hopp dåra
dig ej med ett dylikt. Det är slut med mig. ll

11Ioke allt slnt. Om ock verbien ej mera
stär dig öppen, om du ej kan blifva det du
hoppats och önskat, så kan du kanske ännu linna
frid, om ej lycka, hnr hos din gamla moder. 11

■"kinner den lycka och frid, som fiill af
längtan seglar mot en tjnsande ö, hvilken vin-
kar i fjerran, men som lider skeppsbrott, som
kastas pä en öde Strand, som ser det älskade
mälet, men tillika ser en ocean ligga deremellan,
omöjlig för honom att befara. Ser du, mo-

der, jag är skeppsbruten, målet ser jag men
kan ej nä det! 1”

■"Men, Gustaf, ocksä den öde stranden har
nägra blommor, nägra läkande örter, om du
blott värdar dig om att uppsöka dem. 11
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■"Den, soin gått ut att söka Victoria Eegia,
nöjer sig ej med ängens blommor 11

, svarade
sonen bittert.

Gustaf! Försaka med undergifven-
het, hvad du ej kan åtkomma. Xär du yar ett
litet barn ville du gripa efter den fladdrande
lågan i spiseln ooh du gret bittert, då jag
hiudrade dig. Måbända skulle det mål du nu
velat gripa, värit dig lika farligt. 11

"O moder, lär mig undergifvenhet, lär mig
tälamod! 11 utropade Gustaf ocli fattade med häf-
tighet modrens hand. 110m du visste hvad jag
lidit denna tid. Och dock vredgas jag på mig
sjelf att jag ej mäktar bära det inom mig. Jag
borde som en man bära min smärta och ej,
genom att meddela den dig, öka din. Kanske
att jag dock lär mig det ena och det andra här
hos dig. Tid har jag nog. Hela lifvet har jag
ju framför mig. ll Och Gustaf log, men det
var ett leende, som skar den gamla modren i
hjertat.
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111,

Det lilla husets innevånare gingo tili hvila.
Men nu, dä Gustaf blef ensam i sitt frän barn-
domen så kara och välbekanta rum, nu fram-
trädde hans läge för honom i än mera skarpa
drag än någonsin förr. Med för honom sjelf
pinsam noggrannhet, framkallade lian alla de
förr närda fraiutidsplanerna, lät dem tåga förbi
sin själs öga, såsom ett glänsande triumftäg,
anfördt af det ungdoinliga hoppet, hvilket med
tillförsigt visade framät, framåt! Der var ära
och lyeka, der var rikedom och makt, der var
allt hvarrned ett ungt, glödande, förhoppnings-
fullt sinne smyekar sin framtid. Men plötsligt
förmörkades hiiden; lian räknade nu med för-
tviflan de hemska skuggor, hvilka intogo plat-
sen. Fattigdom, sjukdoui, nöd, overksamhet,
förnedring! Hans hjerta sammanpressades, lian
uppgaf ett qväfdt rop och sjönk ned pä sin säng,
Då hörde lian från rummet bredvid sin moders
röst, sakta läsande, men ofta afbruten af qväfda
snyftningar. Den anna frun fann ej heller

4
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någon hvila; lion hade icke heller ännu kunnat
försona sig med det grymma öde, som dömde
hennes nyss så kraftfulle, herrlige, framåt-
gående son tili ett olyckligt lif, framsläpadt i
mörker, sjukdom ooh overksamhet. Hennes del-
tagande kärlek förstod nog de strider, det nnga
hjertat hade att käinpä innan det kunde hoppas
pä frid med sig sjelf. Hon kände nog den väg
som ledde tili detta mål, men hon tviflade om
hon kunde föra sin son på denna, af ungdomen
säilän beträdda, aldrig älskade hana.

Gustaf gömde sitt hufyud i dynan så hän
ej skulle höra modrens sakta klagan, den bräd-
dade för honom lidandets bägare öfverfull. Hela
natten låg hän i dessa smärtsamma tankar och
ingen enda fridens droppe fuktade hans sargade
hjerta.

Dagar kommo och gingo. Hän kämpade
många heta strider inom sig sjelf, hvilka ej
ens modren anade. Hän försökte glömma hvad
lian förr drömt, hän fördjupade sig i sinä böo-
ker så mycket hans sjukdom det tillät, men
det föreföll honom som om lian värit en seglare,
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hvilken intagit ballast ooh gjort sinä segel i

ordning ulan att dock nägonsin ämna styra ut
pä det svallande hafvet.

Aren förgingo. Den gamla frun lefde som
förr i sin gamla boning; arbetade ooh sträfyade

som förr för sin son. Hän lefde inom hemmets
tränga krets, nastan utan beröring med den
yttre verlden. Hän, den unge, satt i overk-
samhet, dä hans gamla moder arbetade. Det
var lion som fick stödja hans steg, bana hans
väg; ty den väg hän nn beträdt, den kände
hon, det var ödmjukhetens ooh försakelsens.
O! hän var tili en början en dälig lärjnnge!
Hans blick irrade bort mot den lockande stran-
den ooh dä stötte hans fot emot alla hinder
och hän kom ej framåt. Men fru Sabina var
en trogen ledare, hon lemnade ej sitt verk
halfgjordt. För hvarje är säg hon honom van-
dra säkrare, tillitsfullare. Hän hade nu börjat
söka ett annat mål att nppfostra sig sjelf.

Dä fru Sabina trött gick tili hvila, lemnade
hon med den fasta öfvertygelsen sin son att
hän nu kunde leda sig sjelf framåt och att hän
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med säkra steg beträdde den väg sora sinille
föra honom fram tili ett godt ocli eftersträf-
vansvärdt mål.
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En bön.
T Der går upp en stjerna i natten,

Längt borta i Osterland I’,

Hon skiner kring land ooh kring vatten,
Öfver söder som nordanstrand.

Tili palatsernas gyllne salar
Med en helsning af frid kon gdr,
Hvarje hydda i gömda dalar
Utaf henne en ljusblick fär.

Hvar den heliga julens stjerna
Blickar fram ur sin rena höjd,
O! der glömmer raan jorden gerna
För att famna dess liimlafröjd.

Ock hon tränger tili qvalens lilger,
Som tili glädjens ooh lyckans bo,
Alit hvad hviskande mildt hon säger
Är ora kärlek om hopp ooh tro.
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När hon in i ditt hjerta skiner
Blir der aolig ooh herrlig vär;
Der blir lugnt om än stormen hviner
Ooh din vinter i blouimor stär.

Men när så det är varmt derinne,
När ditt hjerta af kärlek slår,
Kalla vänligt fram i ditt minne
Den soin ensam ooh sorgsen stär.

Jag, det fattiga blad i vinden,
Har en bön ifrån alla dem
Hvilka smärtan har blekt om kinden,
Och soin söka ett skydd, ett hem.

Lät den flammande österstjerna
Stråla tyst i ditt hjerta ned!
Dä beveks du att gifva gerna,
Dä beveks dn att vara med.

Hvad i kärlek du ödmjukt gifver
Skall, hur ringa det synes än,
När af Herren det signadt blifver,
Gifva tnsendefaldt igen.

talia,
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Zizi.

Den som läst geografie vet hvar den stora
Atlantiska oceanen ligger. På en af de sköna
Canarieöarne, hvilkas stränder sköljas af denna
stora ocean, vandrade, en het sommardag, en
ung sjömansgosse i de herrliga skogarne, be-
traktande de höga träden, nti hvilka fåglar tili
tusendetal qvittrade ooh sjöngo, den gröna mar-
ken med sinä mångfärgade blommor ooh den
rena, höga, blå himmelen på hvilken ieke ett

enda moln syntes.
11Kuru obeskrifligt vackert!” utbrast gossen,

''kan det hafva värit Ijufligare i paradiset?
Ooh dock jag ville ej byta mitt fattiga
Finland med denna ö, jag ville ej byta våra
grå klippor, vår kalla vinter ooh våra langa
nätter mot detta paradis, ty
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„Fördcs vi att bo i glans
Bland gnldmoln i det blå
Och blcf vårt lif en stjernednns
Der tår ej gjöts, der suck ej fanns
Tili detta anna land ändå
Yår längtan skullc stå!“

liuneberg har rätt i det!1,1

Vi se att det yar en finsk sjömansgosse.
Det fartyg tili hvars besättning hän hörde
yaggade der ute på den omätliga oceanen ooh
derifrån hade man ntsändt en håt för att frän
Canarieöarne hemta friskt vatten. Den unge
gossen hade Mjt med och gick nu omkring för
att njuta af den sköna naturen.

förut har jag vetat huru myeket jag
älskar mitt land 11

, sade hän tili en gammal
matros soin satt i båten vid stranden,
tänkte det yore ingen konst att lemna Finland
blott jag hade min mor ooh min lilla syster
med mig, men sedän jag värit borta i tyä års
tid har jag lärt mig längta efter Finland oak-
tadt jag sett många rikare och vaekrare län-
der. Eller jag vet ioke ändå om jag sett
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någonting vackrare än våra berg och våra
furor, Matta, och våra forsar och blåa sjöar?11

"Hm®, sade den gamle matroscn och förde
sin grofva hand långsamt fram och tillbaka på
den beckiga tröjärmen, 11 jag vet att hafvet är

bäst. 11

ja, dn är en riktig sjögast, jag glömde
det 11

, ntbrast gossen, "'Mu akulle mest tycka om
att det ej funnes något land alla. 11

aom helat 11
, fortfor matrosen, "'"hara

gamla Matta får lefva och dö på hafvet. Men
lemua mi den der dejliga skogen och koni om-

bord, der komma de andra redan. 11

11Jag ville dock hafva ett minne tili min
syster 11

, sade gossen och blickade omkring sig
efter någonting pasaande. Hän ämnade redan
afbryta on af de praktfnlla blommorna för att
sedän presaa den och sålunda föra den hem tili
Finland, då i detaamma ett ängsligt pipande
hördes i gräset, närä invid nägra buskar. Gos-
sen skyndade tili och såg en liten vacker ka-
nariefågel, nastan ännu en nnge, soin ängsligt
flaxande med aina vingar sökte undfly en stor
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fläckig orm som redan hade öppnat sitt stygga
gap för att sluka den lilla väreisen. Vär finska
sjömansgosse gaf den ett kraftigt hugg med sin
goda yxa ooh upptog derefter varsanit den ängs-
ligt pipande lilla fågeln. Derefter skyndade
hän tili bäten soin redan var färdig att äter-
vända tili fartyget. Med den ömmaste vård
lyokades det gossen att icke allenast bibehålla
fågeln vid lif under hela den länga resan hem,
utan ock att få den frisk ooh färdig så att den
nu från morgon tili afton qvittrade sinä vackra
visor i den rymliga bur som gossen förfärdi-
gat åt den.

Hemma i Finland stod ett litet hus vid stran-
den, omgifvet af doftande gröna björkar ooh
höga susande furor. I huset bodde en god
moder och hennes lilla dotter. Det var en som-
marafton. Solen höll just på att gå ned, vå-
gorna lekte glittrande och klara vid stranden,
björkarna susade och längt inne i skogen hör-
des vallherdarnes säng. Fulla af längtan och
otålig väntan sutto moder och dotter på trap-
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pan tili det lilla luiset de väntade en kär
längväga gäst som icke besökt dem på tre är.

”Nu kommer lian!'” ropade den lilla flickan
plötsligt ocli pekade på en båt, längt nte på
viken.

Ja, det var lian. Blott några få minuter
ännn och båten stötte mot stenarne vid stran-
den, en ung smärt gosse hoppade i land och
läg i nästa ögonblick i sin moders armar.
Också den lilla systern fick många varma kys-
sar och smekningar.

”Hvad du bar blifvit stor, Jenny!’1 utbrast
gossen.

11Ooh du, Arthur 11
, ropade Jenny, ”du har

blifvit sä lång och så smal och jag tror

äh! jag tror du börjar få mustascher!”
Arthur skrattade och lyftade den lätta lilla

flickan högt upp.
Nu gingo de in i det lilla huset. Arthur

blickade onikring sig med strålande ögon.
”Dyra moder! huru ofta jag tänkt på eder

här heininä, på dig och Jenny och värt lilla
nätta hein; den gamla gungstolen, vår gråa
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katt ocli gamla Lotta. G-od dag, snälla Lotta!
Känner du igen din egen bullerbas, Arthur!”

Här omfamnade den glada gossen husets gamla
trotjenarinna, som nigande bäde glad ooh förlä-
gen stod i köksdörren.

”Har du ooksä herntat någonting åt mig, Ar-
thur?” frågade Jenny, ”du lofvade det.”

«Jo, det har jag”, svarade Arthur ooh sprang
ned tili sin bät, ”här är någonting rart”, sade
lian ooh räckte systern en vaoker bur af glän-
sande messingsträd uti hvilken en vaoker liten
gul fågel hoppade från pinne tili pinne.

”En kanariefågel! En kanariefägel! utropade
Jenny ooh klappade i händerna af förtjusning.

”Den är från Canarieöarne”, sade Arthur,
”jag har sjelf fångat den der”, ooh nu berät-
tade lian händolsen med den stygga onnen, ty
det var just den samme sjömansgossen som
vandrade i skogen på Canarieöarne.

”Visst är det härdt att hålla den anna lilla
fängen”, sade Jenny, sedän lion med lifligt in-
tresse ähört Arthurs berättelse, ”men jag tän-
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ker att det ändä är bättre än om den stygga
onnen fått uppsluka den.' 1

Fågeln fick heta Zizi ooh blef Jennys kära-
ste van oeli dyrbaraste skatt.

Den fick bo i sin yackra glänsande bnr i
fönstret, der äppelträden förtroligt tittade in i
rummet och aftonvinden fläktade sval ocli dof-
tande emellan de snöhvita gardinerna. Zizi qvitt •

rade gladt från morgon tili qväll och blef snart
sä förtrogen med sin lilla vårdarinna att den
pickade frö ur hennes hand, satt på hennes
axel ooh tog sookersmulor från de rosiga varma/
barnläpparne. Under vintern när fönstret mäste
stängas, äppelträden stodo kala och den hvita
snön betäckte marken, ställde Jenny sin älsk-
lings bnr emellan blonimorna och vexterna i
det varma rummet; der säg Zizi kanske någon
gammal bekant från sitt hemland, der stod det
doftande citronträdet, oallan med sin vackra
snöhvita blomma, mandelträdet med sinä mörk-
gröna glänsande blad, paimen, myrten och många
andra sydländska vexter. När vären kom mäste
Arthur åter lemua det stilla hemmet och segla



62

ut på den yida oceanen. Visst var det litet
tungt att taga farväl af moder och syster, men
hän älskade dock den blä vägen, ty hän var
en äkta sjömansgosse tili själ och hjerta. Litet
tomt blef det också i hemmet då hän rest och
man ioke mera hörde de raska stegen och den
glada rösten, men Jenny hade så mycket nöje
af sin lilla Zizi, sä hon lättare än förut trö-
stade sig öfver brodrens frånvaro och modren
följde honom med aina böner långt, långt ut
öfver hafven i storm och faror.

Zizi var det som om morgonen vid solens
uppgång väckte Jenny med sin glada sång,
Zizi var det som i nppslnppen liflighet flög
omkring i rummet medan Jenny lekte, Zizi var
det som accompagnerade Jenny dä hon sjöng

de voro oskiljaktiga vänner. När Jenny
kände sig riktigt glad, sä mäste hon skynda
tili buren och öppna den lilla dörren. Då flög
Zizi straxt ut, satte sig på hennes axel och
qvittrade högljudt för att öfverrösta flickans
skratt. Var Jenny sorgsen så blef hon tröstad
af att betrakta den lilla glada vännen i buren.
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Ofta koin dä Zizi ooh satte sig pä närmaste
pinne betraktande Jenny så länge med sinä
runda klara ögon tills hon måste torka bort
tårarne och amåle. Hade hon felat så var Zizi
en lefvande förebråelse; Jenny kunde icke höra
den rena sängen som kom frän ett oskyldigt
litet fågelhjerta, utan att ängra sitt fel och
bedja om förlåtelse. Sedän klingade sängen
äter uppmuntrande och frisk som förut.

En gäng blef det hungersnöd och dyr tid:
dä suckade modren öfver den hårda pröfningen
och bekymrade sig öfver hnru hon sknlle kuuna
lifnära sig ooh sin lilla dotter. Det gjorde
Jenny ondt att se den älskade modrens sorgsna
ansigte och hon måste vända sig bort för att
dölja en tär som smog sig upp i hennes öga.
Se, dä stod hon midt framför Zizis bur och
fågeln hoppade glad frän pinne tili pinne, så

som om ingen sorg i verlden funnes.
I,Mamma!* utbrast Jenny, x minns du det

ställe i vår bibel der det står: ser uppä fåg-
larne under himmelen, de sä intet, och intet
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skära (ie heller upp ooh församla intet i ladorna
och likväl föder eder liimmelske fader dem,
ären J icke mycket mer än de? 11

"Jo, jag minns dem 11
, svarade modren och

hennes ansigte uppklarnade, "taok mitt barn
för att du påminte mig derom, må Gud förläta
mig att jag värit klentrogen! Hän skall nog
sorja för oss nu som alltid. Yi skola blott
bedja och arbeta, så skall Hän nog hjelpa oss.
Nu, Jenny, skall du icke mera se mig bedröfvad."

Jenny öppnade burens dörr och lät Zizi sätta
sig pä hennes axel, '"du har tröstat oss", sade
lion och smekte de skimrande gula fjedrarne,
"du har tröstat oss och pämint oss om vär
fader i himmeten."

Nog hade Jenny ibland bekymmer af sin
lilla älskling ooksä. En gång då Jenny kom
hein från en promenad i skogen hörde hon ett
ängestfullt pipande och flaxande i rummet der
Zizis bur stod. Hon sprang in och kom just
i rättan tid för att rädda sin lilla fågel frän
döden. En stor grå katt hade nemligen smugit
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sig in ooh genom den öppna hurdörren gripit
sitt rof. Jenny kunde på länge ej glömma den
stygga kätten, soin med sinä falska gulgröna
ögon girigt betraktade den arma Zizi, som dar-
rande låg i Jennys hand med fuktiga fjädrar
och ett sär under vingun, ty kätten hade redan
haft den i mnnnen. Länge var den lilla sån-
garen sjuk och dufven, ville ej sjunga utan satt
«tiliä på sin pinne med ruggiga fjädrar. Men
smäningom lyckades det Jenny att med trogen
vård och kftrleksfull omsorg fä Zizi frisk och
glad igen. Men hädanefter giok hon ocksä al-
drig mera bort utan att stänga burdörren.

En annan gång hade Jenny värit i staden
nägra dagar med sin moder för att helsa på
slägtingar ooh bekanta. Gamla Lotta hade fått
i uppdrag att sköta om Zizi under tiden.

’'H;ir har du liampfrö och kanariefrö och
här är roffrö, ooh snälla Lotta gif den friskt
vatten alla dagar. Ibland kan du låta den flyga
omkring i rummet, men stäng in den om du går
nt så att ej nägon olycka händer. 11
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Dessa voro Jenuys sista ord. Lotta akulle
också helt säkert hafva troget följt Jennys före-
skrifter, meu under natten insjuknade lion så
häftigt och var sä sjnk, sä lion knappt kunde
sträcka ut sin hand för att föra en mugg friskt
vatten tili sinä läppar. Yäl tänkte hon ibland
pä Zizi, luen buren stod flera rum derifrän ooh
det var Lotta omöjligt att gå så långt. Då
Jenny ooh hennes moder ätervände, blefvo de
ganska förskräckta öfver att Anna sin kära
ganila Lotta sjuk och beklagadc att hon nöd-
gats ligga ensam utan nägon hjelp och värd.
De skyndade att ge henne medioin, hemtade
friskt vatten, bäddade hennes säng och sökte
på allt sätt lindra hennes phlgor.

ri Zizi rl , sade den sjuka med svag stämma,
efter den. 1"

Jenny var i ögonblicket vid dens bur.
Zizi låg stilla pä golfvet med halfslutna ögon
och flämtade svagt. Under strida tårar tog
Jenny den i sin hand, kräfvan var nästan tom!
Hon var djupt bedröfvad; men kunde den då
icke räddas ännu? Hon tog några hvetebröds
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smulor fuktade i yarm mjölk ocli förde dem
försigtigt i Zizis halföppna mun. Fågeln rörde
litet på tungan, öppnade ögonen ooh föraökte
svälja. Med klappande hjerta lade Jenny nya
brödsmulor i den lilla munnen. Nu giek det
bättre. Zizi lät sig väl smaka ooh efter en

stund kunde den sätta sig upp ooh picka frö.
Jenny var nog försigtig att endast smäningom
mätta den lilla ocli snart var den bra igen.

Sä förgick tiden. Jennys klädning blef lång,
lookarne samlades i tjocka präktiga flätor om-
kring en kam, dockorna gömdes i en låda på
vinden, barnböokerna ställdes högt upp på bok-
byllan ooh Jenny satt lielt förnuftigt vid sy-
bordet, pianot eller i väfstolen eller ock läste
bon. Det kom icke ifråga några lekar, nien

ingen mä tro att Jenny för det var trumpen
eller tyst. Ah nej! Hon kunde ännu sjunga
i kapp med sin lilla fågel ooh dansa omkring i
rummet ocli skratta så hjertligt som förr, ty
hon var en lika glad flicka som hon var snäll
ooh flitig.

67
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Nu randades åter den glada dagen dä Ar-
thur skulle komma liem. Från tidigt om mor-
gonen hade Jenny fejat ooh stökat i det lilla
luiset för att riktigt väl kunna emottaga den
kara brodren. Det var äter en stilla ljuflig
sommarafton säsom sista gången ooh mor ooh
dotter sutto väntande vid stranden. Jenny hade
just fyllt vaserna med hlommor som uppfyllde
de små nunnien med ljuflig doft, fönstren stodo
öppna ooh Zizi qvittrade gladt ooh lifligt, ty
solen hade ännu ej gått ned.

Bäten syntes! Arthur viftade med hatten,
hän yar nu så lång, så läng ooh hade riktigt
mustascher ooh en så manlig röst. Men hän
var icke ensam denna gäng, hän hade en god
vän med sig, en kamrat med hvilken hän seglat
flera år.

■"Du måste hålla af honom, JennyI’, sade
Arthur ooh klappade vännen på axeln, ”det är
en präktig gosse.”

Jenny lofvade skrattande ooh räckte vänligt
sin hand åt fremlingen.
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"Och du, mamma, mäste också vårda dig uin
honom; hän har hvarken fader, moder eller
syskon 71

, sade Arthur.

Den goda modren betraktade med deltagande
den raske unge sjömannen, hän såg ioke så
glad och yr ut som hennes Arthur, men hän
hade ju också länge, länge värit så ensam i
verlden ända tills hän lärde känna Arthur.

Mycket god ooh vänlig såg hän ut och blef
snart afhållen i det lilla huset och behandlad
som son och broder. Edvard, så liette Arthurs
vän, fann sig väl i det nya hemmet så att lian
blef gladare än förr, och dä afskedsstunden kom
trodde man att lian också lemnade moder ooh
syster, så sorgsen såg hän ut. Men skiljsmes-
san skulle ej blifva läng denna gäng, redan
efter ett är skulle de återvända. Dook föreföll
det Jenny som om detta år värit särdeles långt.
Hon tyckte att hon aldrig saknat Arthur så som

denna gång ooh aldrig så otåligt väntat honom
hem, men så hade hon ju också tvenne att vänta
hem nu, ty Edvard skulle hädanefter alltid hafva
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sitt hein hos Arthurs moder; så hade de alla
kömmit Ofverens.

Ändteligen kom våren ooh mecl tien ett bref.
De imga vännerna sknlle komma mot slutet af
sommaren, stod der, ooh Edvard hade fått eget
fartyg. Jenny var sä glad, så glad, lion dan-
sade ooh sjöng dagen om ooh pratade så mycket
med Zizi, ibland så sakta att ingen annan äu
den lilla fågeln kunde höra det, men den tycktes
förstå allt, den qyittrade jublande ooh blickade
så klokt på Jenny med sinä klara runda ögon.

Den sköna sommaren stod i sin fulla fägring.
borde komma ännu ett bref från minä

gossar7’, sade modren. Men intet bref kom.
fl De komma kanske ooh öfverraska oss tidi-

gare an de ämnat7)
, sade Jenny, men de kommo

ej. Allt oftare blickade mor ooh dotter ntåt

sjön, allt otäligare väntade de posten, men för-
gäfves, ständigt förgäfves. Sommaren var slut,
blommorna vissnade, löfven gulnade, höststor-
marne kommo. 15Hvar kunna minä gossar vara! 11

klagade modren. Jenny hade blifvit allt tystare
ooh sorgsnare för hvarje dag, rosorna på hen-
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nes kinder började blekna, glansen i honnes
ögon försvinna, hon kunde hvarken dansa eller
sjunga raera, ocb ioke ens Zizi knnde locka ett
smäleende på hennes läppar. Den qyittrade
väl som förr, men då den ej fiok böra sin vä-
ninnas glada säng, lioppade den närä intill bu-
rens galler, lade sitt lilla hufvud pä sned ocb
blickade förundrad på Jenny. Hon brukado då
sträcka ut sin hand ooh när Zizi satte sig på
den, kysste ooh smekte hon ömt den lilla, men
heta tårar droppade ned som klara perlor ur
Jennyä ögon ooh hon var så sorgsen, så sorgsen.

komina aldrig mera’1
, sade hon, '"min

kara lilla Zizi, de komina aldrig mora, den
stora oceanen har sintit dem i sin kalla fanin.
Sjnng, sjnng min lilla vän! Du är lycklig,
men jag kan endast gräta.'n

En stormig, reguig oktoberqyäll sntto mor
ooh dotter vid brasan i salen. Zizi satt med
näbben under vingen, den sofde ooh det var så

tyst, så tyst i Iniset. Stormen tjöt derute ooh
vägorna stänkte högt upp emot rutan. Varma
böner nppstego tili G-ud för alla sjöfarande.
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l)å liördes gärdshunden skälla ocli raaka steg
närmade sig dörren. Mor ooh dotter störtade
upp der Ktodo ju deras kara vänner! Glädje-
tårar, kyssar och omfamningar, frågor ocli svar.
Det yar en fröjd! De hade haft en svär resa,
herättade Arthur, de hade länge blifvit redlöst
kringdrifna på hafvet, de trodde att de aldrig
mera akulle fä äterse hemmet, men nu var allt,
Grud ske lofl öfverståndet.

r ']\[iii mor, omfamna Edvard, utan honom
akulle kanske din Arthur ej atå här, lian räd-
dade mig en gäng då en stor våg slungade mig
öfver bord. "'Kys s honom, min gyster TI

, fortfor
Arthur, 11 det är den ädlaate man jag keänner. 1,1

Aldrig hade det lilla huset under sitt läga
tak hyst så lyckliga menniskor soin denna
stormiga, mörka afton, aldrig hade varmare
tacksägelaer nppstigit tili Gud än ur dessa fyra
menniskohjertan.

Kort derpå firades en bröllopsfest i det lilla
huset. Brudgummen var Edvard och bruden
var den unga älskeliga Jenny. Löfven lågo
gula och vissnade på marken, alla blommor
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slumrade sött, vågorna hade tinder riatten fått
ett tunt, tunt istäcke, himmeten var mulen,

luften kylig, flyttfoglarne horta, det var ganska
tomt ooh ödsligt, men i det lilla huset vid
stranden var ljust ooh varmt ooh godt ooh gladt.
De unga männen stannade lieminä öfver denna
vinter och hvarje dag var soin en högtidsdag.
Zizi var icke den minst glada, den sjöng och
sjöng, ty nu hörde den åter Jennys sång ocli
inga tärar droppade mera ned på dess glän-
sande fjädrar.

På väron reste Arthur ooh Edvard ut, men
denna gång följde Jenny med. Hon hade en
liten, liten kammare på Edvards fartyg och njöt
obeskrifligt af den friska sjöluften och det «kiina
hlä hafvet. Modrcn var nu ensam der lieminä
med Zizi, men det var endast öfver sommaren,
tili hösten kommo Edvard och Jenny tillbaka.
Arthur «kiille ioke komina hein denna vinter.

Några år voro förflutna, Den gamla modren
hade alldeles snöhvitt hår. Lotta hade en ung rask

flicka tili «in hjelp, hon var redan gammal och
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kom ej tillrätta ensam. Jenny var en god och
förståndig liten fru och i trädgården sprang en
liten Arthur med sin käppliäst och sin boll.
I Edvards famn satt en liten Jenny med klara
blå ögon oeli ljusa lockar. Ooh Arthur —ja
Arthur var morbror Artliur ooh en stor favorit
hos de små. Hau kunde göra bätar ooh fartyg
åt lilla Arthur och sjunga för lilla Jenny ooh
deremellan seglade lian med sin stora slup på
viken. Men Zizi? Jo, Zizi liado blifvit myc-
ket, mycket gammal; den sjöng ioke mera, den
qvittrade hara hoit stilla i sin bur ooh satt
hopkrumpen på en pinne. Nu var det den lilla
Arthur som matade den med sookersmulor från
sinä varma röda läppar ooh lilla Jenny som
narrade den att sjunga med sitt glada barnsliga
skratt. En dag såg Zizi alltför matt ut, då
tog Jenny (mamma Jenny nemligen) den i sin
hand och lät den ligga der helt stilla. Det
lilla hjertat pickade svagt, ögonen föllo igen,
nu var allt slut Zizi var död. Då den lilla
kroppen kalinat gjorde Jenny en liten kista af
hvitt papper, lade rosenblad på bottnet, kysste
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sin lilla döda fägel ooh lade den i kistan.
Morbror Arthur gräfde en grop i trädgården
under en hyit syrenbuske ooh der begrafvades
lilla Zizi.

lilla vän i sorg ooh i glädje11
, sade

Jenny vemodigt ooh lade några blommor på
den lilla grafven. Lilla Jenny betraktade sin
mamina mcd Stora allvarsamma ögon, men lilla
Arthur sade: n i himmelen få vi uog se vär lilla
Zizi, der sjunger den för G-ud i Hans vackra
trftdgärdar ooh der behöfver den icke sitta in-
stängd i hiiren.^n

—il—
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S:t Gotthard och Vesuvius.
Ett reßemiiiixe.

Att resa är en herrlig sak blott man har
friskt sinne och friska krafter samt lätt hjerta
och lätt kappsäck. Alla dessa reseförnödenheter
stodo för tillfället oss tili bnds, vi fyra goda
vänner som en ruskig höstafton sutto tillsam-
mans i en landtgård i Östra delen af Sohweiti!
och hvälfde stora resplaner i vära hufvuden.
Den närvarande stunden tyoktes yisst ej vara
särdeles egnad för dylika planer, ty stormen
hven kring knntarna och regnet slog mot fön-
stren, men derpå gaf ingen akt i vär lilla krets,
som fann sig mycket väl vid en puttrande kaife-
kokare i den varma kammaren. Det gälde ju
ej heller att genast sätta sig i rörelse. Nej,
först skulle julen firas och det nya året vftl-
komnas. Men sedän ville vi draga mot söder,
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der Vesuvius som bäst stod i eld ooh lägor.
Det var detta storartade, af ingen hland oss
förut sedda skådespel som underlig makt
lockade vår Mg. 11

Ock sä begaf det sig att vi tidigt en mor-
gon i början af Januari voro stadda på väg
tili närmaste jernvägsstation. Ej heller nu var
vädret oss gynsamt. I mörker ooh snöfall bör-
jade vi tili fots vår färd tili det land "wo die
Citronen hltihn'1

, men när vi efter en tiinmes
ansträngd vandring hvita som snögubbar bade
uppnätt stationen ooh installerat oss i en be-
qväm bakkupe, der en treflig brasa från den
lilla i mellanväggen stäende jernkaminen spred
ljus ooh varma omkring sig, då kände vi oss

så glada ooh lätta tili mods, som man endast
på en resa kan kanna sig. Snart bar det af i
Hygande fart, ty vägen giok i skarp sluttning
nedåt; ooh då mörkret småningom gaf vika för
det bleka dagsljuset, bade ooksä de fallande
snöflingorna öfvergätt i regndroppar. Mot mid-
dagen voro vi redan i det täoka Luzern vid
stranden af VTierwaldstätter sjön.
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Men var väl detta samma sjö soin jag för
några månader sedän korsat i mängfaldiga rikt-
ningar ooh hvilken qvarstod i mitt minne leende
ocli glad, som en engels öga 71

, med de
bägge prydliga skildtvakterna Eigi ocli Pilatus
pä hvar sin sida om sig? Nu låg den ju der
så mörk ocli dyster som om solljus ooh glädje
aldrig skulle lekt på dess vägor, medan de
bägge trogna väktarena sorgsna liöljde sig i
tätä dimmor. Dock deröfver var nu ingen
tid att anställa betraktelser, ty ängbåten som
skulle föra oss tili Flyelen pep vid stranden
ooh vi skyndade ombord. Men i stället för att
med minä reskamrater siä mig ned i salongen,
stannade jag på dftck ocli försatte mig i tan-
karna tillbaka tili en dag dä jag frän denna
samma plats der jag nu stod mättat minä ögon
med en syn af öfverraskande skönhet. Jag erin-
rade mig hurusom jag en solklar eftermiddag från
ett besök pä Eigi kömmit tili Luzern ocli kuru dä
alla de sjön omgifvande liöjderna värit frän hjes-
san tili fotabjellet’ klädda i yppig grönska. Mot
aftonen kade under minä ströftäg i staden ett kalit



79

regn drifvit mig bem tili hotellet, men päföl-
jande morgon strålade solen åter klar från en
molnfri lumme!. Jag liade då skyndat ut ook om-

bord pä det vftntande ångfartyget, men när jag
från dess däck lät minä blickar sväfva bän
öfver den ännu i gär gröna soxnmartaflan, livil-
ket trolleri hade ej under nattens lopp försig-
gått med den! Eegnet här nere liade tallit
som snö der uppe på liöjderna, ocli dessa gni-
strade i solljuset nti bländande bvit färgpragt,
modan något lägre ner likasom efter en snörrät

■dragen linie grönskan omedelbarligen åter yidtog
med blommor ooh foglar oeh betande kreatur,
tills vid stranden af sjön den gröna färgen,
likasom nppe i skyn den Jivita, bägge Ofver-
gingo i geuomskiuligt blätt. Det var en bild
sådan man efter att engäng hafva sett den
aldrig kan glömma, en af de mänga nnderbara
naturmålningar hvarpå detta berrliga land är
så outtömmeligt rikt.

Emellertid bar ångbåten, medan jag svärmat
i minnets rosengårdar, denna gång i dimma ooh
dusk närmat sig sitt mäl, efter att under vägen
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hafva passerat många frän Wilhelm Tella tider
i folktraditionen med förkftrlek hetecknade stäl-
len, bland dem den klippa, kallad Tells-Platte,
på hvilken lian under storm och oväder räddade
sig ur Gesslers slup. Snart voro vi i Flyelen
och kort derpä i Altorf, hvareat enligt aägnen
Teli gjorde sitt berörada skott, och der vi nu
akulle hvila öfver natten för att följande mor-
gon börja vär S;t Gotthardsfärd.

I daggryningen fortsattes reaan uti en väl-
dig diligens föreapänd med fyra raaka häatar.
Det gick dock endast sakteliga framåt, ty vägen
drager uppåt om ock i förstone nästan omärk-
ligt. Vid Amstäg kommer man in på den
egentliga 8:t Gotthardsvägen som i mer ooh
mindre skarpa stigningar för det mesta följer
än den ena än den andra Strandell af den i
bruaande fart djupt mellan klipporna framstör-
tande hergströmmen Reuaa och på flere stållen
på väldiga, öfver gapande afgrunder djerft ka-
stade bryggor öfvergår densamma. Nu hade vi
just kömmit tili en af dessa bryggor och vår
stortaliga körsven, som ögonskenligen tagit sig



81

ett glas för myoket, ville i dumdristigt öfver-
mod med oförminskad fart böja in på densam-
ma, då, vid den alltför häftiga vändningen,
svängde vår tunga yagn ur späret ocdi började
att på den med tunn isskorpa belagda ooh i
följd deraf glatta vägen under ett ohyggligt
gnisslande ljud skrinna mot randen af det invid
varande brädjupet, hvars bottenlösa svalj mörkt
ooh hotande gapade emot oss. Hvilken mängd
af de raest olikartade tankar ooh känslor kunna
ej ibland koncentrera sig i nägra få flyktigt
förbiilande ögonblick, ooh de sekunder som för-
flöto medan åtta bleka menniskoanleten i denna
stund skådade döden alvarligt i ögonen inne-
buro säkert för en hvar af resenärerna mång-
faldt mera än hvad man nägonsin kan före-
ställa sig vara möjligt att inrymma i ett så

kort tidsmoment. Vår enda utsigt tili räddning
berodde nu derpå att vagnen skulle vid kanten
af vägen träffa uppå en af de der på temme-
ligen långt afständ från hvarandra uppställda
stenar, samt att denna sknlle ega styrka att
förhindra vårt nedstörtande i djupet. Ooh ehurn
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detta hopp var nog vanskligt gick det dock
underbarligen i fitllbordan ooh vi undsluppo
med blotta förskräckelsen den hotande faran;
men kuskens pratsamma tunga liade för den
återstäende delen af yägen tystnat ooh äfven
passagerarena tänkte i stillhet en liyar för sig
sinä egna tankar.

Utan yidare äfyentyr kommo yi tili Ander-
matt, der snön läg så djup att vagnen måste
utbytas mot slädar. Sädana framkördes ocli
befunnos ntgöras af små aflånga, med en häst
förespända lädor, nti hvilka ty& personer med
svårighet fingo plats sålunda att maa satte sig
emot hyarandra eller som det kallas ■"skafröttesI'’ 1'’
ocli så godt sig göra lät arrangerade sinä ben
i det för detta ändamål ganska otillräckliga mel-
lanrummet. I denna allt annat än beqvftma
ställning tillryggalades den sista delen af vägen,
som gående i zigzag uppför ena sidan af ber-
get, höjer sig terassformigt i allt kortare vänd-
ningar så långt ögat när. Mörkret inträdde;
kölden tilltog märkbart; en isande vind drog
hän öfyer den öde nejden, der hvarje spår af
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vegetation hade upphört, ooh dä, vi slutligen
hamnade vid stationen nppe på bergsplatän på
en höjd af omkring 6000 fot öfver hafvet, ra-
sade vid 15° E. köld ett häftigt yrväder, som
likväl ej hindrade oss att medau hästarne om-
byttes uppfriska eller rättare uppvärma vära
stelnade lemmar med en liten enöbollkastning,
hvilket kändes helt hemtrefligt, om ocksä snön

med svårighet ville låta forma sig tili de från
tidigare härnadståg välbekanta projektilerna.

Men postillonen manade tili uppbrott ooh nn
börjades en färd hvars make jag aldrig förr
värit med om ooh knappt nog skulle hafva Inst att
tornya. Hästarne sattes i snabb rörelse ooh i
svindlande fart bar det af nedför den A'äg som
likaledes gående i zigzag- förmedlar kommuni-
kationen å bergets italienska sida. De skarpa
vändningar som i hvarje vinkel af denna zig-
zag måste göras fingo ej i minsta män hejda
farten ooh följden var att släden i hvarje vänd-
ning beskref en vid oirkel ooh kastades med
förfärande hastighet ooh styrka mot de vid
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randen af det pä sidan af vägen befmteliga
brådjupet med koita mellanrum uppställda s len-
pelare. I början yäntade man ej annat än att

vid de häftiga svängningarna blifva slungad
långt ut i den gapande afgrunden, nien vanana

makt gjorde sig äfven här gällande ocb snart
blef det möjligt att med Ingn besinning deltaga
i denna vilda slängdans. För öfrigt räckte den
ej alltför länge, ty Hiedan slädfärden pä andra
sidan liade varat öfver tre timmar, behöfdes nu

ej mera än trefjerdedels timme för att uppnå
den punkt hvarest hjulåkdon åter mäste anlitas.
Ombytet skedde midt på vägen ooh vär nya
fortskaffningsmaschin, som der färdig förespännd
hade afvaktat vår ankomst, giok lungt ooh sta-
digt framåt. Luften blef nn allt mildare; i
stället för den isiga vinterstormen, fläktade
snart en Ijnm vind emot oss. Mänen uppgiok
på den klara himmeten ooh spred ett skimrande
ljus öfver landskapet, hvars ödsliga karakter
efterhand upphörde ooh i obestämda konturer
visade oss större ooh mindre lerhus, kring-
spridda bland träd ooh buskar samt långa spa-
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lierer af vinstockens im aflöfvade rankor. Yi
voro nti Italien.

Yid midnattstid gjorde yi vårt intåg i Be-
linzona oeli fnnno oss snart installerade nti ett
praktfullt hotel, i hvars marmorkladda geraak
yi möttes af en isande kylä, som på ett högst
obehagligt sätt kontrasterade mot den ljumma
vinternatton ute i det fria. Men burn yi bort-
klemade nordboer, som i förmåga att utstå kylä
inom hus alls icke kurina mätä oss med söderns
varmblodiga barn, här småningom komma tili
rätta; burn vi de följande dagarna foro om-
kring pä Lago Maggiore ooh Lago di Como;
burn yi plockade blommor i Isola bcllas träd-
gård, rostade kastanier på torget i Varese och
äkte öfver Magentas slagfält; burn vi lustvan-
drade bland de tusentals marmorbilderna på
taket af Milanos undransvärda katedral ooh
bland det närä nog lika stora antalet fartyg
på Gennas vaokra redd, allt detta ooh myc-
ket annat lemua vi nu äsido samt ftirflytta oss
med ens tili Italiens väna dotter, det Ijufva
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Heapel, der en bergfärd af helt annat slag än
den nyss skildrade väntade oss.

Det skulle ju nu vara vinter, men vintern i
Neapel är nägonting lielt annat än den natu-
rens dödsdvala soin vi förstå med detta ord.
Här sofvcr ej ens naturen, den är endast del-
vis försänkt i en lätt slummer. Luften är
mindre djupblå, grönskan är mindre rik. Men
solen nedsänder dock en rikedom af Ijns ooh
varma. Vegetationen ur tili ooh med yppig.
Orangeträden äro tyngda af gylleno fiukter;
ekar, pinier, oliver ooh Hera andra trädslag
stå i full grönska; blommor växa i den rikaste
mångfalld ute i det fria ooh kolossala buketter
utbjudas tili sala öfverallt. I de lysande ka-
feernas öppna salonger böljar tili sent pä nat-
ten eller rättare tili tidigt på morgonen en tallös
menniskomassa och lazaronerna begagna sig obe-
sväradt af sin vanliga lägerstad något öppet
pelarhvalf hvarlielst ett sådant står att linna.

Har regnet nägon gång värit för mycket ihär-
digt och blir luften i följd deraf dessa sorgfria
gynnare för kuslig, dä ser man dem som myror
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frän skilda häll draga tillsammans stickor, spå-
nor ooh ris, med ett ord allt bränbart soin de
få tag nti, ooh snart flammar midt på en gata
eller ett torg en lustig brasa, omkring hvilken
de glammande ooh sjungande lägra sig. De
taga stunden som den kommer ooh läta hvar
dag hafya sin egen omsorg.

På. samma sätt gör ooksä en äkta resenär
ooh äfyen vi hade tagit denna gy liene reseregel
tili värt rättesnöre. Dagar kommo ooh dagar
gingo. Alla voro de fullt upptagna. Tiden
för uppbrottet nalkades ooh ännu hade vi icke
nätt det egentliga målet för vär färd. Men vi
hade det ständigt för ögonen. Midt för vära
fönster låg Vesuvius, utsändande väldiga rök-
moln, hvilka under nattens mörker flammade i
eld ooh lågor. Någon eruption hade vi dock
förgäfves väntat uppä. Ooh säledes måste vi
ändtligen besluta oss att taga jätten i närmare
ögnasigte nti dess närvarande fredligare till-
stånd. Värt första steg i detta syfte var att
genom Portini, Penellas ooh Masaniellos väl-
bekanta fädernestad, samt Kesinä, hvardera
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egentligen utgtfrande endast förstäder tili Neapel,
besöka den i fortsättning invid golfens Strand be-
lägna lilla staden Torre del Grecco,hyilken denna
gäng hade värit närä att talla ett offer för sin
oroliga granne. Yid Yesuvii sista utbrott hade
nemligen på dess ena sida bildat sig en ny
krater, hvarnr en framqvällande lavaström med
förstörelse hotade nästnämnde stad, som dock
räddades derigenom att den glödande massan
sökte sig yäg under staden, oeh strax invid
densamma utföll i hafvet, hvilket vid einotta-
gandet af detta ovanliga tillflöde kokade upp
säsom vattnet i en gryta, nnder det att dess
yta betäektes af en mängd halfkokta fiskar, de
enda lefvande Aräsenden som vid detta tillfälle
liunnos af det bärjande elementet. Den nnder-
jordiska eldströmmen hade dock icke spårlöst
gätt sin hana fram. Breda romnor här ooh der
i jorden ur hvilka rök ännu framträngde be-
tecknade dess Aräg och i staden hade några hus
helt ooh liS.Het nedstörtat medan många andra
voro mer eller mindre skadade. Bmlnarena
hade naturligtvis vid farans annalkande skyndat
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att bringa sig sjelfva ooh sinä egodelar i sä-
kerhet, men nu höllo de som bäst pä att äter
inflytta i sinä öfvergifna bostäder ooh att bota
skadorna der det lät sig göra.

Efter denna första orienterande utfärd i den
hemsökta nejden, följde snart en annan tili
sjelfva verkstaden hvarifrån hcmsökelsen utgått.
För sådant ändamål satte vi oss i Eesina tili
häst ooh redo tili en början genom yppiga vin-
gårdar, hvilka småningom nppbörde ooh lem-
nado rnm för en dyster, ofniktbar trakt. der
ali förödelsens styggelse. uteslutande herrskade.
Naturen var äfven här död, men ieke som pä
S;t Gotthard i följd af köld ooh is utan genom
deras motsatser hetta ooh eld. Sä långt ögat
nädde betäcktes marken öfverallt af mörka lava-
block, hvilka slungade i vild oordning om hvar-
andra lågo uppstaplade i väldiga massor eller
kringkastade i olika formationer. Hellan ooh
öfver dem söker sig vägen mödosamt fram oeli
tog pä många ställcn de vid densamma vana
hästarnes sorgfälliga försigtighet i tulit anspräk.
Vid foten af den egentliga käglan gjordes hait
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och här hörjade en promenad som ingen må pä
egen hand försöka derest hän hyser det minsta
tvifvel om sinä fortskaffningsledamöters kraft
ooh uthållighet. Hjelpare infoina sig derföre
också i mftngd för att speknlera på den mensk-
liga svagheten, och hjelpen erhjudes på flere
olika sätt. Ett af de vanligaste, så framt nxan

ej rent af vill låta hära sig dit upp, är att
kring medjan pä den resande delinqventen fästes
ett tjockt läderhälte, vid hvilket en jernring är
fastsatt. Uti denna ring infälles en stark krok
af sauma metall och yid kroken äro åter två
eller flera linor fastbundna. Yid dessa linor
spänna sig i vanliga fall ett par menskliga dra-
gare, som framifrån anstränga sig att få den
tili deras hehandling öfyerlemnade individen i
rörelse, medan en tredje hakifrän skjuter på af
alla krafter. Personen i fråga behöfver då
endast mekaniskt framflytta benen för att ntan
egen möda komma tili målet. Men mindre
trefligt ser detta fortskalfningssätt nt och yi af-
visade ständaktigt alla i denna riktning oss
gjorda tjenstvilliga anhud. I>e menniskovänliga
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hjelparena följde oss detta oaktadt större delen
af vägen, ooh vid hvarje hait soin vi gjorde
erbjödo de ånyo sin tjenst, natnrligtvis alltid
med hillig nedsättning i den eskade ersättningen.
Först dä intet tvifvel mera förefanns derom att
vi utan deras biträde akulle liinna målot för
vär vandring, vände de tillbaka för att afvakta
ett gynsaumiare tillfälle att utöfva sin gagnande
verksamhet. Kanhända hade vi också icke med
sä orubblig ståndaktighet motstätt deras välta-
liga framställning om vi från början vetat lumi
svär ooh mödosam denna vandring i sjelfva
verket akulle blifva. Men vi sågo ju käglans
topp pä ringa afstånd öfver oss ooh ehurn vi
genom klättring i de Seliweitziska bergen hade
god erfarenhet af osäkerheten i alla på de egna
synorganerna grundade tidsberäkningar, trodde
vi oss icke behöfva anslå tiden för den oss nu

föreliggande promenaden tili mera iin högst en
timma. Ur denna villfarelse blefvo vi dock
snart nog tagne. Den beräknade timmen för-
gick och efterföljdes ytterligare af en annan
innan vi hade uppnätt bergets topp. Dertill
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var vandringen i liög grad tröttande. Nägon
tillstymmelse tili väg eller gångstig fanns här
ej, ty käglans hela yta betäckes först af ett
tjockt lager af sinä, hvassa, löst Hggande ste-
nar och högre upp af ett lika tjockt lager af
aska. Både i det ena och det andra tiedsjunker
foten ända tili vristen och lemnar vid upp-
lyftandet intet qvarhlifyande spår efter sig.
Högre upp mot sjelfva platån hlef askan värin,
på sinä stilllen tili och med het samt dertill
klibbig ocli fuktig i följd af de ur vulkanen
utkastade vattenpartiklarna. På andra stilllen
var marken gul af svafvel eller hetäiokt af andra
vulkaniska ämnen. Dä man i den djupare ned-
stack sin alpstaf framträngde stundom ur hälet
en qväfvande rök ooh en dylik rök, tjock,
ohygglig, mättad af svafvelängor, uppsteg rundt-
ondvring från större och mindre öppningar, fram-
förallt från den öppna hufvudkratern, och in-
höljde toppen af berget i en tät molnhufva. Man
kände sig dyster tili mods och tyckte sig se för
sinä ögon den förfärliga inskriften öfver Dantes
Infernum: V'l som här inträden läten lioppet fara! 11
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Men ju mora beklämd man i clenna tröstlösa
omgifning finner sig, desto starkare intryck gör
den paradisiska utsigt som öppnar sig för blic-
ken, då man trädande åt sidan ur rökmolnen,
skädar hän öfver den kringliggande nejden.
Den tafla som här utbreder sig under ens fötter
och som omfattar hafyet och golfen med den
vid dess Strand i halfcirkel liggande staden
samt dessutom många andra sinä städer jemte
byar, landthus, ruiner, berg, skogar och lunder,
ailt i strålande solglans under en klarblå him-
inel, är sä öfverraskande skön att man svärli-
gen mångenstädes kan finna nägot dermed jem-
förligt.

Fjettrade af denna anblick glömde vi hnru
tiden förgick och det behöfdes upprepade på-
minnelser af vår förare för att rycka oss bort
frän densamma ooh förmå oss att under hans
erfarna ledning företaga en nedstigning i den
gapande ooh rykande kratern så långt ntan
nägon egentlig fara ske knnde. Sedän vi der
fullgjort det oundgängliga turistprofvet att koka
ägg i den heta askan, satte vi oss vid vär i
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ilenna infernaliska spisel beredcla måltid sä att
vi ännu engång fingo skåda ut öfver det prakt-
fulla landskapet, ocli då vär värd för tillfället
serverade oss med det första glaset aleta låcry-
mffi cliristi, utbröto vi oemotståndeligt i ett Iju-
deligt Evviva! för det sköna Neapel.

Nedfärden utför bergskäglan var om möjligt
nästan svårare än uppvandringen hade värit,
endast att den gick betydligt fortare och er-

fordrade knapt en half tinimes tid. Den måste
nemligen för det mesta ske i språng ooh det
var dervid ytterst svärt att bibehälla balan-
cen, då man hvarken i askan eller stenhölstret
kunde fä något stadigt fotfäste. Andtligen voro
vi nere och bestego smutsiga och sönderbrå-
kade, men glada och belåtna med färden,
våra fyrbenta lokomotiver. Men ännu voro da-
gens besvärligheter långt ifrän tili ända. Vi
hade fördröjt oss der nppe och fingo nu plikta
för att vi ej bättre tagit tiden i akt. Mörkret
Ml med ens öfver oss innan vi ännu hade hun-
nit långt pä återvägen och medan vi befunno
oss i början af den förfärliga stenöknen som



95

bildar Vesuvii närmaste omgifning. Yar vägen
genom densamma redan vid dagsljus svår, så
var den nu i mörkret verkligen halsbrytande.
Efter nägra vägade försök att styra vära djur
efter vår vilja, hvilka försök hardt närä hade
kömmit att stå oss dyrt, mäste vi snart taga
det parti att helt ooh hållet öfverlemna oss ät
deras kloka ledning. Dervid funno vi oss bäst
ooh blefvo af dem omsider lyckligt ooh väl äter •

förda tili Eesina, hvarest vår vagn väntade oss.
Den återstående delen af resan hör ioke hit.

Hemfärden giok öfver Eom samt vidare från
Civita Yecchia tili Marseille ooh genom Frank-
rike tillbaka tili Schweitz. Ooh dä vi äter-
kommit tili vår utgängspnnkt samt der möttes
af vänner ooh bekanta med ifriga frågor om
resan ooh hvad vi derunder uträttat, dä gåfvo
vi gladt tili svar: 11Yi hafva kastat snöboll
uppe på S:t Gotthard ooh kokat ägg i kratern
af Vesuvius,' 1

Yackert så!
Th. Sm.












