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ut.

huset var upp och ned, ty patron skulle fara
Hän var igen vid förfärligt dåligt lynne, ro-

pade an hit och än dit, röt ilsket åt frun, åt drängarne och åt pigorna, och desse rusade uppskrämda
att efterkomma befallningarna, dervid ständigt råkande i vägen för hvarandra.
Hvarför är rakvattnet så brännande hett,
att det raaste få stå ooh svalna timtals, innan man
kan doppa hakan deri? Hvarför, hva? Hvem är
det, som har värmt det? Hoj! Hvar ä’ de alla?
ropade hän, så att alla fönstren darrade.
Patron rakade sig i sin kammare och trodde,
att frun var i rummet bredvid. Men då hän inte
fick något svar, rusade hän ursinnig att söka henne
i de inre rummen. Hän hade ännu inte hunnit
1
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längre än tili tröskeln, då frun kom springande
från köket.
Hvarför är det här vattnet så hett? Vili
man att jag skall skållas som ett svin? Hva' ä'
meningen?
Det är den der Anni —• men jag skall gemumlade frun och skyndade tili köket efnast

—■

ter kalit vatten.

■
alltför

—•

Hvarför har Anni gjort patrons rakvatten
hett? Har man inte sagt dig många gån-

ger
Det var visst inte hetare än förr.

Det

det samma, menade frun brådskande,
ooh
patron är ond
gå fort efter patrons pels från tamburen och värm
den framför spisen.
Och sjelf sprang frun med det kalla vattnet
tili patrons kammare och började halla deraf i tvättfatet.
Hva'
hva' gör du der?
Jag slår i litet kalit vatten.
Ja, och så gör du det så kalit, att huden
stelnar deri. Skall man då aldrig lossa härifrån?
Så är det alltid, när man skall fara någonstans.
Då aro de alla just som galna. Ställ tvättkannan
här på komoden. Hvarför håller du den i din hand
hela dagen? Ooh hade du inte kunnat genast sjelf
hemta det?
är

men ge nu fort kalit

—■

....

..

.

PATEOI

7

HELLMAN.

Jag var i skafferiet och sade åt Anni
Fast jag redan hundra gånger sagt, att hon
inte kan laga rakvatten och att du inte får låta
henne göra det.
Inte skulle jag annars ha gjort det, men när
jag hörde, att du skall fara tili kyrkbyn, så tänkte
jag skicka åt kyrkväktarns madam. för strumpstickningen litet mat tili helgen.
Inte har jag tid att släpa era knyten
hon må sjelf komma och hemta det.
När hon inte sjelf har häst
Så kan hon ta det på kalke. Nå, slå nu då
vatten dit!
Så!
Och hvar är handduken?
Jag har den här.
Ge hit den.
Är det tillsagdt, att det skall
för?
spännas
men jag skall nog
Jag har inte ännu
ögonblicket
på
Och frun sprang för att säga tili derom. Hon
fick gå ända tili stallet, innan hon fann rätt på
drängen. Hon var redan i ångest, stackars menniskan, att hon alls inte skulle få tag på honom.
Hennes skuldror voro koptryckta och gestalten nedböjd, der hon med osäkra steg ilaxade öfver gården
tili stallet ooh från stallet tillbaka.
Ett sådant gammalt, fult åbäke! morrade
patron, der hän stod i fönstret ooh såg efter henne.
..

.

.

....

....

....

....
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Han hade satt sig och börjat rakningen.

Han

var fortfarande i full ilska, bet tänderna och fräste.
Här skall man också raka sig! För sådana der
herrar! Bäst vore att gå orakad som jag är. I nattrock! Och tofflor! Hah!
De sitta der och vär-

dera andra menniskors egendom! Fattiga råttor hvar
enda en! Men så förstå de att flå andra. Man skall
emellertid ännu få se, hvem som här
Saken var den, att i sockenstugan satt som bäst
....

taxeringsnämnden. Den satt der och bestämde. hur
stor bevillning folk skulle betala. Dit skulle också
patron nu fara för att bevaka sin fördel, då han
hade hört
Hoj! ropade han plötsligt, så att en stor flisa
hvitlimningen
af
föll ned från taket.
Han höll just på att stiga upp, då frun åter
kom inspringande.
Bed Pulkkinen
Har då ingen af er öron?
komina hit
sitter han inte i gårdsstugan.
Jag tror visst det, jag skall genast
Efter en stund kom i sjelfva verket Pulkkinen
in genom tamburdörren.
Hör du. Hur var det, de sade? Bara du
inte ljuger?
det är nog riktigt
Nå, inte ljuger jag
sant, eftersom jag med egna öron hörde dem sjelfva
säga så. Jag var i farstun och lade enkom på minnet det, som de talade inne i kammarn.
....

....

....

....
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Nå, nå, och hur var det de sade? Säg precist som du hörde dem säga.
Det kommer jag inte alldeles ordagrant ihåg,
och inte hörde jag heller alit, men så tycktes de
endast mena, att —•
Hvem af dem var det, som sade så?
Det sade de alla.
Sade också länsman?
Nog lär han också ha sagt, inte hörde jag
så noga.

nog hörde du, fast du
du är en stor hundsfott.
Nå, det må patron gerna tro
Och de sade, att patron Hellman skulle rik-

Nog hörde du

inte viii säga

.

...

....

....

tigt ordentligt taxeras?
Så var det, de sade.
Och hvad var det mer? Att han ä' rik och
att han bör riktigt klås? Inte sant?
Just så, och att bevillning skulle tagas för minst
. så hotade de.
sextusen marks inkomst
I patrons öga blänkte det tili mot spegeln, som
.

.

.

hos en arg hund.
För sextus
.! Jag skall visa de skurkarne,
Och det skall de få se, att om också gård
att
.!
Hoj! Hoj!
och grund stryka med
..

....

..

Pigan rusade in genom salen med en fart, som
skulle någon sparkat henne in.
Koni fortare, när mau ropar dig. För bort
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rakvattnet och hemta in tvättvattnet!
koni inte frun sjelf?
Hon var inte der.

hvarför

Hvar ä' hon då?
Hon är i stugan och håller patrons pels framför brasan.
För sextusen. De' ä' skamlöst, svinaktigt,
de' ä' judespel, att gå tili väga så. A' det jag,
som här ensam skall betala hela socknens utskylder? Häh?

Nagon tycktes der tili och med mena, att
man kunde sätta upp det tili tiotusen mark.
Hä
häh?

Ja, att

när stockaffärerna

gett stor vinst

....

allting taga de också reda på .
hyad angå
andras affärer dem
Pulkkinen trodde redan, att när han sade detta,
skulle patron rlyga honom i strupen och kunna
strypa ihjel honom. Han tog derför sinä vantar,
innan han nämnde de tio tusen, och grep i dörrlåset.
Men patron svarade inte ens. Han blekiiade endast litet, ådem på pannan svälde och blef blå, näsborrarne utbredde sig liksom ville de ge sig att nyga,
och han förvred otäckt sin imin ett par, tre gånger.
I det samma hemtade pigan tvättvatten.
A' hästen redan förspänd?
Må inte den vara
drängen bad fråga
om han skall komma och köra.
.

.

.

.

....

.

.
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När har jag förr behöft
Eller låt
komma. Och säg, att han binder klockan vid funmerstången och tar de beslagna betslen och seltygen. Vi ska' köra ståtligt in på gården. Här tiggs
int' om nåd, utan roan skall visa de djeflarne.
—

.

Koni du med Pulkkinen!
Nog kan jag komma
Frun hemtade in pelsen.

.

....

Vändande ryggen åt
henne tog patron den öfver axlarne och utan att
tacka fräste han efter bältet. Frun hade det tili hands.
Skall jag binda det bak ryggen?
Gå din väg!
Och utan att säga adjö gick han ned på gården,
med pisken i hand, hvilken alltid hängde på en
knagg i tamburen. Frun riktigt fick lättare att
ändas, när dörren smälde fast. Vreden hade lyckligtvis denna gång inte fått bryta ut mot henne,
men så mycket trodde frun sig kanna sin man, att
hon visste, att det inte skulle dröja länge, innan
den gjorde det. Fastän hon var rädd, gick hon
likväl tili fönstret, för att titta ut i smyg bakom
gardinen.
Hästen stod framför trappan, fällen var vänd
utåt, såsom patron ville hafva det, och drängen höll
tömmarne, för att ge dem åt patron, så snart denne
hade satt sig. Innan han satte sig i, granskade
patron noga redet, kände efter om klockan vid fimmerstången var ordentligt fäst, och pröfvade hur
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stramt sadelremmen var tilldragen. Alit var i det
skick, att han ingenting kunde anmärka. Frun hop-

pades redan, att han kanske kunde komma i väg
utan att han blef ond.
Bara inte den unga hästen
herre Jesus
välsigna . nå, så gick det ju!
Då patron satte sig i släden, hade hästen litet
tidigt
för
velat taga fart, och då tömmarne drogos
in, börjat skjuta tillbaka. När den härför fick några
slängar af pisken, rusade den framåt. Men då tömmarne ständigt höllo tillbaka och piskslagen ständigt hveno, stegrade den sig först gång på gång och
störtade sedän i fullt sträck framåt, hvarvid släden
slog mot portstolpen.
Den spändes då ur och fördes tili stallet.
Voj, voj, nu skall den igen piskas, klagade
frun och skyndade ut i köksfarstun. Der stodo redan
pigorna och tittade uppskrämda omkring sig; men
alltid måste de dock ut och höra, hur patron piskade
sinä hästar.
Turvis hördes från stallet patrons ilskna rop,
pisksnärtens klatschande och hästfötternas tramp.
Drängen stod förskrämd vid stallsdörren och visste
inte, hvad han skulle företaga sig. Men då patron
slutligen hade fått nog och hemtade den skälfvande
hästen ut på gården, var det närä att också drängen hade fått sin del.
Hvad står du der och glor efter, med svan....

.

.
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Drag släden hit eller får du
af piskskaftet! röt patron åt honom.
Frun och pigorna hade med det samma försvunnit från farstudörren, ty patron tålte inte att man
stod ooh lyssnade, då han „uppfostrade" sinä hästar.
Skälfvande, men för öfrigt utan att röra en lem,
lät hästen nu spänna sig.
Hoppa upp på medarne Pulkkinen! ropade
patron vid porten åt denna, som hade stått der och
Och
väntat, och under tiden stoppat sin pipa.
försök nu köra, om du kan! morrade han åt drängen, som nu hoppade upp på kuskbocken, och gaf
sen mellan benen?

tömmarne åt honom.

Men oväsendet på gården och i stallet hade hörts
tili granngårdarne och folket der, som rörde sig
ute, hade stannat för att lyssna derpå.
I dag sitta inte skatorna och skratta på herrgårdens tak, menade någon.
Hvad må nu igen ha retat honom? frågade

—■

en annan.
Dertill behöfs inte mycket
kanske en sticka
råkade falla på tvären ned på vägen
En likadan bastu fick hästen också i går, då
....

den inte vände sig så hastigt i spiltan, som han
ville det. Ja han hade då piskat först den och sedän alla de andra hästarna, hingstarne, stoen och
den gamla vattenhästen. Tili sist hade också stalldrängen fått sig kring öronen
....
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Nej, men!
Nå, det är sant! Hart talade sjelf om det.
Ville han hindra honom?
Jo, det var det han ville.
Sådant der gör den bitvargen
men frun
åt henne dundrar och
sägs vara illa deran
svär han mest
Nå, men pigorna?
At pigorna också.
Sadan var grannarnes nastan dagliga kritik om
patron Hellman.
Kan man aldrig få honom pliktfäld?
Han har inte blifvit det ännu
men om
passar
det någon gång
Det skulle göra honom godt, så skulle han
kanske en gång låta bli
Det är ingen säkerhet, att han ändå skulle
låta bli
....

.

.

.

.

....

....

....

.

.

...

.

.

.

11.
satt i sockenstugans farstukammare och värderade folks förmögenhet. Bordet stoxl
framför bakre fönstret, från hvilket man såg prestgårdens vidsträckta åkrar och bakom åkrarne kyrkan. Vid bordets ena ända satt, granskande längderna, nämndens ordförande, en f. d indelt kapten
och för närvarande jordbrukare, med glasögon på
näsan och pennan i munnen. Midt emot honom
hade länsmannen sin plats. Hän satt der på kronans vägnar, stödande ryggen mot väggen och med
högra armbågen mot bordet, under det handen höll
pipan; ty bland så bekanta personer var tobaksrökning inte förbjuden ens i ämbetsrummet. He öfriga
medlemmarne i nämnden, enkom valde för tillfället,
sutto vid väggarna här och der i rummet, Några
af dera rökte, andra sutto sysslolöst framåtlutade

16
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och spottade tid efter annan ned mellan sinä knän.
En del gjorde inte ens det, utan sutto blott der och
tittade ibland från fönstret ut på gården, der folket rörde sig under ett oupphörligt sorl. En hade

för beqvämlighetens skull klifvit upp på kyrkväktarens högt bäddade säng och under det lian sjönk
allt djupare ned, pöste madrassen och de smutsiga
dynorna fram under täcket.
Sedän ha vi Hukkanen, sade ordföranden, i
det hän vände bladet.
I fjol var hän uppsatt tili
250
skola vi sätta det samma nu?
Vi ska’ sätta bara, sade en af nämnden, utan
att lyfta på hufvudet ooh spottande mellan knäna.
....

n:o 5

.

Kaarnajäryi-åldermannen kommer sedän
är hän sjelf här?
.
.

.

.

.

.

.

Knapt nog lär hän vara.
Hän hade 500 i fjol.
Det samma kan man taga ookså nu.

Det kan man mycket väl.
Torparn Pehkonen från gamma gård.
Hän är sjelf här
hän sågs just nyss
komma körande, upplyste en, som satt ooh såg ut
från fönstret.
Är det inte hans häst, som står der vid gärdsgården, sade med utsträckt hals den som satt i
....

sängen.

Brofogcle, bed honom in.
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Brofogden tycks ha gått ut, sade länsmannen. Grå någon annan och bed Pehkonen komma in.
En af nämnden åtog sig detta.
Hur stor värderar Pehkonen sin beskattningsbara inkomst vara för i år? frågade ordföranden, då Pehkonen hade kömmit och tagit alla i hand.
Det var 100 i f joi
Inte är den att värdera tili just någonting
alls
kunde det inte bli efterskänkt för den
här gången, menade torparn, skrapande sig bak i
hufvudet.
Men mot det protesterade genast länsmannen
och flere af nämnden.
....

....

Efterskänkas, sade du? Hvem skall då beskattas, om inte du, som tili och med har pengar
utlånade.
Hvarifrån skulle de hafva kömmit.
Hvad skall Pehkonen nu göra sig tili! Det
är ju allmänt kändt
sade en af nämnden.
Det vore inte för mycket, om vi också satte

300

mark, föreslog länsmannen.

Trehundra! Nej, bästa herrar!
Trehundra är kanske för mycket, men man
kan sätta tvåhundra, det passar kanske bäst, menade ordföranden.
Är inte alla ense derom?
alla.
Jo, alla
Nog blef det nu för mycket, mumlade Pehkonen, då han gick.

■

—
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Och nu kommer, sade ordföranden, i det hän
skrattade litet och flyttade glasögonen upp på pannan, nn kommer patron Hellman.
Är det redan hän?
Nå, hnr mycket skola vi sätta upp åt honom? frågade hän sedän med särskild tonvigt på
Såsom det redan i dag på morgonen var
orden.
tai om, så kan ingen noga känna den mannens rike-

domar.
Så mycket känner man dem nog, sade länsmannen och gick att knacka askan ur sin pipa framför kakelugnen, att det inte är för mycket, om man
också skulle sätta åt honom mer än åt någon annan.
Man bör likväl noga öfverväga, så ätt det
inte blir något misstag, sade ordföranden och tände

sin pipa.
Det blef sedän ett litet uppehåll i förrättningen ooh frågan lemnades tills vidare. Eller, rättare
sagdt, man höll sig blott tili den. Ett allmänt samtal uppstod nemligen nn om patron Hellmans förmögenhet och isynnerhet om sättet, bur hän hade
samlat den. Man visste att hän redan egde into så

först flyttade tili orten från Österden förfallna Hovi egendom. Hän
köpte
botten och
hemtade åt sig genast derpå en hustru från sin
hemtrakt och sades äfven med henne hafva fått pengar, med hvilka hän började sätta gården i stånd.
Men hustrnn dog redan efter några år i lungsot

litet,

när hän

.

.

.
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hvem sora helst kan ju dö i händerna på en sadan
bitvarg, svartmuskig, grofiemmad och våldsam .
Se så, .det kan kanske vara nog nu med prat,
sade ordföranden med en mild tillrättavisning åt
den af nämnden, som fälde dessa yttranden.
inte bryr jag mig
Ja, gerna för mig
tili
tals
om det, men när det kom
Har han inte dessutom förtjenat åtskilligt
på hästhandel? frågade ordföranden, liksom för att
stryka öfver sin tillrättavisning.
Det har han, men mest har han tagit in på
spanmålsuppköp. Under goda år köper han för lågt
pris och imder dåliga år säljer han sedän för mångdubbelt högre.
Och hur han knäpte med flngrarna och skröt
deröfver helt nyligen. Jag vann, så att det brakade! hade han sagt. Och han hade vunnit mer än
tio mark på tunnan.
Han klår åt sig, hvar han kan, tili och med
sinä
från
torpare. På hans egor kan ingen komma
tili rätta. På några år gick ju också för Aappo
alit för arrendet och dagsverken, hästarne och korna
och alit
Var det han, som inte fick gå att skära råfrån
sin egen åker, fast han bad derom, då han
gen
såg, att det skulle bli frost?
Jo, han var det, Aappo Huttunen. Nu är
dräng
och hans familj går och tigger.
karien
.

....

....

....

.

.
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På det sättet samlar han sinä rikedemar
Ja, och sedän är han så ytterst snål

....

....

det sägs att han låter räkna tili och med de mujkor,
som sättas fram för folket, och de äro dessutom
sura; och något tecken tili smör är det inte ens
tai om
I det samma hördes der ute en fimmerstångsklocka gält klinga och förbi fönstret sågs någon
....

köra i vild fart.
Der är han nu sjelf! ropade en af dem, som
sutto vid fönstret, och alla skyndade sig att se ut.
Tili och med ordföranden sträckte fram hufvudet
en smula, men steg likväl inte upp från sin plats,
såsom den i sängen gjorde, dervid dragande ned på
golfvet hälften af sängkläderna. Och det var inte

tid att taga upp dem, innan han hade sett tillräckligt.
Der ha vi honom!
Han har kört hästen alldeles våt
Och kusk har han också

.

.

.

,

....

Om nämnden intar sinä platser, så fortsätta
vi förrättningen! uppmanade likväl plötsligen kaptenen i ämbetston.
Alldenstund vederbörande
part sjelf har infunnit sig och man inte har fullständig kännedom om hans bevillning underkastade
förmögenhet, så torde det vara bäst att kalla honom
sjelf in, så att han får tillfälle, om han så önskar, att
lemna tili nämdens godkännande en uppgift om sinä
tillgångar. Brofogden går och ber patron Hellman in.

■

—
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Men Hellman kom redan ntan att kallas. Hän
ryckte upp dörren på vid gafvel ooh steg med pelsen på in i rummet.
God dag, sade lian kort ooh hotfullt.
Ordföranden bugade sig stelt på sin plats vid

ändan af bordet ooh bläddrade bland sinä papper.
De öfrige rörde sig inte ens. Patron Hellman lät
sin blick argt gå från den ena tili den andra, under
det hän lösgjorde bältet kring pelsen.
Man tar plats, fast ingen ber! morrade hän
halfhögt ooh satte sig på en ledig stol framför kakelugnen, sedän hän fått af sig pelsen ooh slängt
den på sängen. Ingen yttrade ett ord, ooh man
hörde blott prasslet af ordförandens papper. Sedän
denne bläddrat i dem en god stund, sade hän slutligen:
Det var torparen Pehkonen från Kaarnajärvi
by; uppskattad tili 200 marks inkomst.
Så var det.
Tvåhundra är alltför litet, sade Hellman ooh
Den karien förtjenar att få
steg myndigt upp.
mera. Jag vet, att hans tillgångar bara i klingande mynt stiga tili fyrahundra.
Jag ber att få påminna, att saken redan är
afgjord ooh attendast nämndens medlemmarhär hafva
att yttra sig.
Aha! Jaha!
Patron Hellman blef en smula förlägen, men
försökte dölja det gendm att morskt se omkring sig.
2
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Han bemödade sig att halla sin mun försmädligt
dragen på sned och vände pikanellen från den ena
kinden tili den andra. Med utspärrade ben stod
han der och strök utan uppehåll sitt yfviga, svarta
hakskägg.
Ater sysslade ordföranden under tystnad så länge
med sinä papper, att Hellman slutligen förlorade tålamodet.
Det lär då aldrig bli slut en gång på det der
bläddrandet? frågade han.
Ordföranden höjde slutligen lugnt sinä ögon:
Egaren af n:o 6 i Kaarnajärvi, patron A.
Hellman.
Jaha. Jo—o! Hittades det nu redan?
Var vid senaste bevillningstaxering beräknad att ega. enligt egen uppgift, 1,000 mark skattbar inkomst.
Så var det.
—• Då vederbörande äfven nu är tillstädes
Jo, jag är tillstädes.
så ber jag att å nämndens vägnar få
fråga, huru högt patron Hellman beräknat sin inkomst för detta år.
Det må vara som förr, ehuru det inte blefve
så mycket.
Från ordföranden och nämnden hördes ett gemensamt, förargiigt:
Pyh!

....

.

.

.

.
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Hva'? fräste Hellman och man såg, hur bio
det redan rusade mot hufvudet.
Herr ordförande, sade länsmannen, jag skulle
ha att mot denna uppgiffc göra den invändningen,
att summan är alltför låg.
Hvad för slag? Låg? Och patron Hellman
befriade hastigt sin mun från pikanellen, som han
spottade långt bort ifrån sig.
-

Det vet hvem som helst, att den är låg.
Alla nämndens medlemmar kumia säga det.

Låg är den, bekräftade alla enstämmigt.
.?
Hur i helvetet kan ni
Hör du, Rothur i helvetet känner du minä tillgångar?
.

berg,

.

Har väl du räknat minä penningar?
Oin jag också inte räknat dem, så känner
om också kanske inte så alldejag det ändå
....

les på pennin, så vet jag det ändå. Nog äro ju dina
stockaffärer kända, och hvad du fått ärfva och dina
en hvar känner det, utan att
spannmålsaffärer
räkna dina pengar, alla från hvilka du köpt skogar
och sålt åt andra. Du har sjelf skrutit derom för
alla
för mig och många andra, men senast
för mig.
När har jag skrutit för dig? Du ska' inte
ljuga! Jag har inte skrutit för någon.
Du har skrutit. Och om du också inte hade
gjort det, så skulle man se det af dina nyodlingar
och andra arbeten,
....

....
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Skall jag beskattas för det, att jag viii förbättra mitt? Skall jag beskattas för det? Hä?
Deraf ser man dina tillgångar. Ooh du har
arf och också räntor.
Säg, du, skall jag beskattas derför, att jag
arbetar upp minä åkrar och lägger ned raina pengar i jorden. Hä?
Tiotusen rnark fick du i förra vintras för
Honkakangas skogarna, och dessa pengar ha väl
inte ännu gått i jorden?
Om inte i jorden
Du skall inte låtsa vara qvick, Juntunen
det är min egen sak.
Inte är du klokare än andra,
fast du är nämndeman.
Man får inte här gå tili personligheter,
anmärkte ordföranden strängt. Af herr Hellman
begär man inga andra upplysningar, än den korta
uppgift, huru högt lian beräknar detta års in-

■—

....

....

komst.
Det är så, som jag redan sade det.
Kanske är ni så god och stiger ut för ett
ögonblick. Om ni önskar höra nämndens beslut, så
får ni om en stund åter komma in.
Men det säger jag

bara, att om man taxerar

mig för högt
Det skall inte bli för högt, skrattade nämnden, och Hellman hörde, då han gick ut, samma retsamma skratt ljuda bakom sig.
....
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Tili svar härpå slog han dörren efter sig fast
med sadan fart, att fönstren skallrade.
Hans ilska hade blott ytterligare stegrats derinne.
Hva' ä' de för karlar der i kammarn? sade
han häftigt åt dem som voro i farsfcun. Hvem har
gett dem rättighet att siitä der och räkna folks pengar? Hvem? Vet någon af er, hvem?
Manne inte den der kommunalstämman har
valt dem?
Kätten har valt dem. Och de ä' storå skurkar hvarenda en, fattiga kronoråttor. Sådana sättas
dit i komiten. Sådana, som för egen del inte ha en
futtig penni ens att ge.
Hvarför ha de inte valt patron?
Hä? Hall mun, du der! Hvad har du här
att säga?
Åhå!
Jag har inte taiat tili dig. Så att du har
derför heller ingenting att säga åt mig. Och håll
mun! Mins det!
Jag ska' väl halla
Vilja de taxera herrn för högt? frågade en
annan ur hopen.
Hvad rör det dig?
Hvad kan det heller röra.
Bind grimman kortare, Olli! skrek han från
Har du ännu inte lärt dig
trappan åt drängen.
att binda en häst?
....

—■
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Ptruu
såh! hvad lioppar du der? Tror du
såh! säger jag.
kanske? Ptruu
Men den ystra hästen fruktade denna röst mer
piskens
hvinande ocli försökte endast dess mer
än
hoppa upp mot väggen, så mycket det korta grimskaftet medgaf. Ocli den ansträngde sig alit häftigare, då den såg Hellman gå tili släden och taga
fram pisken derifrån.
Jag skall lära dig! hväste han och i det
samma skar pisksnärten genom luften och träffade
den fina bringan. Hvarje gång den såg pisken höjas, försökte hästen resa sig på två ben mot väggen,
men när slaget träffade, stod den orörlig mellan fimmerstängerna och darrade i hela kroppen, tills pisken
åter höjdes och hästen åter sökte undvika slaget.
Farstudörren var fullpackad af åskådare, men
när andra kommo tili inifrån, trängdes de främsta ut och samlade sig omkring Hellman. Detta
retade honom, och han slog sin häst så nrycket
argare.
Den krossar knäna mot väggen, vågade drängen anmärka.
Tig du! Eller viii också du ha af den här?
Ptruu
såh! säger jag. Ptruu såh!
Pörst när hästen helt och hållet upphörde att
hoppa, lade lian pisken tillbaka i släden. Men han
såg på den alltjemnt med brinnande ögon och tyglade den med sin blick. Hästen rörde sig i sjelfva
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verket inte dess mer, än att den ofrivilligt darrade.
Den hade skjutit nacken upp i båge mot väggen
och följde med skygg fruktan i blicken sin herres
minsta rörelser.
sade hän som
Seså! Yill du inte nu
Men
åt ett risadt barn.
sedän vände hän sig om
på klackarne mot folkhopen och röt: Hvad står
ni här och gapar, erä lymlar? Har ni inte förut
sett, hur man lär.en häst? Packa er bort!
Folket drog sig litet tillbaka, och i det samma
kallade brofogden honom åter in.
Hans vrede hade ännu inte fått uttömma sig
ens tili hälften. Det susade i hans hufvud, mungiporna voro förvridna, en mörk skuggning läg öfver ögonbrynen och nackhåren reste sig på ända
....

under hatten.

hän,

Nå
hvad ha herrarne att säga? halft röt
då hän kömmit in, och blef stående bredbent

midt på golfvet.
Ordföranden tillkännagaf lugnt:
Alldenstund nämnden frän säkert håll fått
veta, att egaren af nro 6 i Kaarnajärvi, herr A. Hellman, under sist förflutet år genom affärer och andra
inkomster, hvilket lian känner lika vai som nämnden,
förökat sin förmögenhet så mycket, att hans bevillning billigtvis bör ansenligt förhöjas, så bar nämnden ansett som sin skyldighet att värdera hans beskattningsbara tillgång tili sjutusen mark.
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Det är helvetes

....

Hvilket vederbörande härmed
Det är satans lögn, säger jag, och ui ä' alla
stora skurkar ooh stråtröfvare, de varsta röfvare i
verlden. Och det säger jag, att
Och om ni
helst vore som folk
men ni hyser hyarenda
en hat och afund mot mig. M hata mig af gammalt, och det är ditt verk, Rotberg, det är ditt verk;
du viii hämnas, för att du inte fick lana pengar.
Men säg du, hvad du är för en! Eller skall jag
säga? Du är drinkare, äktenskapsbrytare
Herr ordförande. Jag begär
Den der ä' ordförande? Hvad är han för en
ordförande, mer än andra heller? Han bläddrar der
i pappren, men knapt nog vet han ens sjelf, hvad
som står i dem. Du ä' inte bättre än andra. Tili
och med dina kor dö alla vintrar i rödsot, men minä
kor dö inte. Hvad har du ens af det der mejeriet
ditt? Hvad ä' du förmer än andra. Du ä' ingenting annat än kronoboställs arrendator, landbonde,
inhysing och f. d. sergeant, stackare
Om int' bror slutar och aflägsnar sig på fläcken härifrån, så låter jag nämnden ta dej i nacken
och kasta ut dej! sade kaptenen på svenska.
Tala finska, om du kan och gnäll inte der!
Låt också andra höra, låt också bondlurkarna höra
dina ord. Kasta ut mig! Kom bara! E
åhåh!
knuten.
jag
Alltid vräker
en sadan der nämnd i
....

....

....

....

....

....
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Rör er ur liäcken, så flyger ni ut från fönstrefc framför era hästar hvar enda en.
Hvad ä' ni för folk?

Säger ni det sjelfva, eller skall jag säga det? Ni
ä' hvarenda en sooknens största stackare, tuppeliner, herrarnes svansbärare, fattiga råttor, bengnasvin!
Ni har
gare, snokare i andras egendom
aldrig sett någon förmögenhet, eller hört omtalas,
eller ens velat att någon sadan finnes, innan ni hörde,
att jag bar en sadan. Och jag har det! Jag har mera,
än ni vet ens. Bara sjutusen! Det är litet pengar
jag sku' skämmas att taxera så litet, när jag en
jag sku' sangång för den skull satt mig dit
nerligen skämmas. Sätt tiotusen med ens. Eller
hundratusen eller två! Skrif upp det i din bok, ordförande, om du kan. Sitt qvar och skrif det i din
bok tili de der sjutusen. Här har du ännu vantarne
heh!
på köpet
. tag vantarne i pant
Komisarie, stäng dörrn!
Låt dörren vara öppen bara! Inte diskuterar man här för slutna dörrar. Jag ska' genast
bege mig af, bara jag får pelsen på. Men pikanell
tuggan har jag ännu. Der är också den. Ptyh! Der
är den på väggen, bredvid orat ditt, länsman! Tag
den derifrån och' stoppa den i munnen. Stoppa den
i munnen bara, den är mycket söt. Och nämndens
medlemmar få komma hem och taga piprester. Ja,
sätt också det tili pappers, att jag har att beskattas två högar piprester, och flere blir det. Hä?
....

.

.

....
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Kasta ut honom!
E
åhåh! Inte kastar man Ut mig, om jag
inte går med godo. Men nu går jag redan. Jag
har för den här gången ingenting vidare att säga.
En annan gång mer! Adjö!
Skummande af raseri rusade han ut genom den

öppna dörren och vräkte dervid den i farstun sam-

lade folkbopen åt båda sidor.
Hästen hit! skrek han från trappan med händerna i sidan åt drängen. Kör fram hit tili trappan. Det är ingen fattig, som far härifrån, när man
betalar bevillning för sjutusen.
Han kastade sig raklång i släden, så att sitsen
brakade.
Hoppa upp bakpå, Pulkkinen, och låt gå, Olli!
Hästen stegrade sig och satte af i fullt
galopp.
Mjukaste tjenare! ropade han åt nämndens
medlemmar, hvilka alla samtliga nyfiket voro skockade vid fönstret. Mjukaste tjenare! mjukaste tjenare! ropade han, ryckte mössan från hufvudet och
svängde den bakom sig i båge den ena gången efter den andra, än höjande, än sänkande den, så att
den ibland var högt upplyftad, ibland åter släpade
längs vägkanten.
Pörstdå sockenstugan inte mer kundeses,slängde
han mössan djupt ned på hufvudet och satte sig tili
rätta i släden.
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Hän strålade af gränslös belåtenhet och munnen var hela tiden i ett bredt leende, då hän inte

skrattade högt.
Ähä, ähä! De fingo höra, det fingo de! Hä!
Pulkinen, hörde du, hur jag gaf dem?
Pulkinen balanserade på de smala medarne, turvia på hvardera, och hade mycket svårt att hållas
der under den svindlande farten.
Hva’? Hörde du? Kom och sitt hit på slädkanten.
Du hörde väl, hur jag gaf dem?
Nå, nog hörde jag det
riktigt på ryggen
gaf ni.
Nog skulle jag i länsmans ställe skämmas
för mindre.
Ja, inte sant? Märkte du, hur de sågo ut? Hva’?
Länsman såg allt sur ut.
Då när jag spottade pikanelltuggan bak orat
på honom?
Just då.
Hellman påminte sig detta och mycket annat,
som lian hade sagt. Och om och om igen skrattade
hän och frågade.
Hä, hä, hä! Så fick de en gång. Hä, hä, hä!
Nu gaf jag åt dem. De fick höra hvad de gå för.
Men det förtjenade de också. Togo de min tuggbuss från golfvet? Såg du, om de togo?
Jag såg inte.
Det gjorde de, du kan tro, att de gjorde
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det. Hä, hä, hä. Men såg du, om länsman stoppade min pikanelltugga i munnen. Gjorde han det?
Såg du?
Må han ändå gjorde det?
Han då? Det gjorde han. Du kan vara säker på, att han gjorde det. Nu tuggar han der som
bäst på den. Hä, hä, hä.
Under'hela färden talade han om samma sak,
om och om igen. Och han tycktes aldrig tröttna
att skratta deråt.
När han körde upp på gården, gick han inte
genast in, utan stannade qvar under det hästen spändes ur, och slätade och klappade den.
Ge hafra åt hästen, Olli! Låt den äta, så
mycket den viii! befalde han dertill än, då han gick.
Sedän ropade han åt Pulkkinen, som drog släden
in i lidret:
Kom in och ta en sup, Pulkkinen. Vi ska'
ta oss en liten snaps på den saken. Kom nu bort bara!
Jag skall först draga in släden.
låt vara
- Det är ingen hast dermed
bara
nog kan Olli draga in den.
Pulkkinen drog emellertid släden in och derefter gick han ännu tili stallet.
Kan ett sådant der uppträde gå af utan tings•
sak? menade drängen.
Det gör det inte
galna vore herrarne,
om de lemnade den

—■

....

....

—■
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Men den ena hunden trampar inte den andra
på svansen

....

Om också
Kan det gå illa?
Det är plikt på hundratals mark, kanske
tili ocli med tusentals, att oqväda sittande rätt
om lyckan är god, äfven fästning
....

....

Pfyhhyh! hvisslade drängen.

111.
goda humöret räckte på herrgården så länge,
ryktet
att
derom spred sig ända tili grannarna, och
en morgon sade en af gårdens torparhustrur tili sin
gubbe:
Patron sägs i förra veckan hafva skällt ned
herrarne och alla, och nu skall hän vara vid så godt
lynne, att hän är som en riktig menniska. Gå du,
Antti, och tala med honom och be att få årets arrende efterskänkt
vi kan ändå inte betala det.
Då vi ännu också ha den der skulden. Gå nu och he.
Må de der bönerna just gagna tili något?
Yi såg ju, hnr det gick med Aappo i höstas.
Ja, så gick det visst för honom då. Nog är
hän hård, den rike herrn, när hän engång föresätter sig. Men gå nu ändå ocli försök
Jag ska’ väl gå
—

.

.

.

.

.

.

.
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Antti begaf sig i väg med tunga steg. I förbifarten steg hän dock på en stund in i en granngård och satt der på bänken, tyst och nedslagen.
Gårdens svärdotter var ensam i stugan och rörde
sig ifrigt med brödspaden mellan bordet och ugnen
Har derifrån hörts något? frågade hon.
Just ingenting
än hit då?
Inte hit heller
patron tycks ha slutafc
att ilskas
åtminstone har man inte på de sista
dagarna hört något tili byn.
Jaså, inte.
Kanske hän nu redan börjar lefva som men.

.

.

....

.

.

.

niska.

väl vore det,
Svärdottern gick att föra ugnsqvasten ut på
gården, och när hon igen kom in, sade hon:
Hän tycks vara der vid spanmålsmagasinet,
han säljer visst råg.
Antti såg sorgset nt genom förstret ooh loinnade sedän efter en stund stugan. Hän hade att
gå derifrån öfver åkern upp tili gården. Der stod
patron i sin kerta pels framför magasinet ooh syntes ge befallningar tili öfre afdelningen, hvars lucka
var öppen. Den nedre afdelningens dörr var också
öppen och bakom tröskeln sågs en kari med händerna och tänderna knyta tili säckmynningarna. En
annan kari bar dem ut i en släde, som var körd
tätt tili magasinsväggen bredvid trappan.
Yet inte

....
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Kanske hän är vid godt lynne, då lian nu
säljer spanmål, hoppades Antti inom sig.
Patron började gå upp mot byggningen, ooh
Antti gick först tili magasinet, innan hän följde
honom.
Hvart föras de der säckarne? frågade hän
Tili bruket.
Hur myoket tar hän för tunnan?
Den snålingen klår svinaktigt. Trettio mark
för tunnan.
Tar hän det?

Men man är tvungen att ge, då man inte
får annorstans ifrån ens för pengar.
Gick hän in tili sig nu?
Hän lär ha gjort det.
Antti kastade först en blick in i magasinet,
der lårarne voro fylda med säd ända tili taket. Sedän började hän gå upp mot farstun. Med en granrisqyist slog hän sorgfälligt snön från sinä stöflar,
innan hän gick in.
Inte lär det här tjena tili något, tänkte hän,
då hän tog i låset.
Patron hade kastat sin pels öfver en stol ooh
satt i skjortärmarne vid bordet, drickande kaffe med
kvetebröd. Pulkkinen satt på en stol vid dörren
och lade just socker i kaffet, som pigan bjöd honom.
Hvad har du för ärende, frågade herrn genast, men röt ändå inte som vanligt.
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Antti hann ännu inte börja framställa sin sak,
då något tycktes falla patron in, och hän sade under det hän drack sitt kaffe:

Hör du, Antti, tänker du alls inte i år betala ditt arrende? Det borde blifvit betaldt redan
i förra veokan.
Det är just derför jag kom. för att tala med
patron.
Kom du för att betala?
Inte skulle jag ännu den här gången
Patron började redan bli ond.
Men hvarför löper du då här? Yet du inte,
att då du får begagna mitt torp, så bör du ookså
betala arrende derför? Hä?

Nog borde det betalas, men som man inte
tycks kunna.
Hvarför kan du inte? Du fick ju godt år.
Inte var det godt. Urosten tog vårsäden.
Du sådde för sent. Eget fel.
Såningstiden fick gå förbi, då jag måste
vara i hästdagsverke på gården, och sedän började
det regna.
Inte var det jag, som gjorde regnet.
jag lida förlust för dina regn!

Skall

Om ni ville vänta helst med er skuldfordså
att jag kunde hinna tili nästa skörd, så
ran,
skulle kanske båda då kunna betalas bort.
Jag kan inte vänta hvarken på arrendet el3
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ler skulden. Skulden har redan värit hos guvernören och är nu i länsmans händer.
Men då kommer min sista ko att gå.

Mä den gå, ingalunda kan jag hjelpa, att det
din
sista.
är
Patron stod rökande vid fönstret ooh såg ut
Der kommer nu igen af de der tiggarena.
De aro dylika gnällare, som du. Det blir ingenting
af ett sådant här lefverne. Alla dar löper här sådant folk, som ni.

Hoj, käring! ropade hän redan från trappan,
vänd om der, hör du!
dit hän skyndat sig ut
Pörsök inte ens att komma! Glå annorstans
se
så, bråka inte! Yänd om kaiken bara, och det genast på fläcken.
Antti kastade en stel bliek mot fönstret och
såg vid porten en tiggargumma, som drog efter sig
på en kalke ett barn, under det ett äldre barn gick
bakom och sköt på. Men då patron igen ropade åt
dem och med ännu hårdare ton, under det haa stampade i det frusna, dånande farstugolfvet, vände gmnman, som syntes alldeles uttröttad, om sin kälke
och började streta bort igen längs den igensnöade
-

...

vägen.

Ja, det här går inte, sade patron,sedän hän
kömmit in, åter tili Antti. Jag kan inte vänta på
hvad jag har att få, af den ena lika litet som af
den andra.

Och jag behöfver inte vänta.

Jag kan
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inte låta dig ha mitt torp för ingenting. Och kom
ihåg, hvad det blir af, om inte arrenderågen inom
en vecka är i min lår.

Het, som iin s förut, syns inte ens riktigt få
rum der, sade Antti halfhögt, med ett bittert leende.
Hva’?

Just ingenting, sade Antti och gick.
Hva’ sa’ hän? frågade hän Pulkkinen, som
hela tiden hade suttit och rökt.
Hän tycktes säga, att erä lårar äro såfulla,
att inte ens det, som fins förut, ryms dit.
Jaså, hän sturskas också? He äro sådana
lymlar.
Sådana vilja de vara. Inte tycks den der
Antti heller kunna sköta ett torp, fast jag trodde så.
Ingen kan, ingen enda.
Om ni skulle sälja torpet åt mig, så skulle
jag nog sköta det och betala arrendet i tid.
Hu? Hvad skulle du göra med torp, en en•

sam kari?

Nog borde ju också jag ha eget qvarter; jag
liksom skäms att ho på hyra. Ooh då det ligger
der på ett så bra ställe yid sjöstranden.
Skulle du verkligen köpa torpet?
Jag sknlle köpa byggnaderna och ni skulle
sjelf få bruka åkern och ängarna. He äro i temligen godt skiok
Hän tycks ha Hallit dem någorlunda hra,
....
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men inte kan jag köra Antti bort derifrån, om hän

betalar arrendet.
Inte kan hän betala. När ni först utmäter er
fordran, så med hvad skall hän sedän betala, om ni
genast derpå låter söka ut arrendet.

Hellman gjorde hastigt en kalkyl i hufvudet.
Två gånger två, de’ ä’ fyra
fyrahundra
en tili, de’ ä’ femhundra. Hm! Betalar du
tvåhundra för byggnaderna?
Kanske skulle jag nog kumia betala det.
Då får du ta det. Men Antti måste stämmas snart, ty tinget börjar innan kort.
der tycks en
Kär man talar om trollet
nämndeman vara i antågande.
Hva’ tusan har hän för ärende hit?
Kanske är hän bara ute och åker.
Hva’ sku’ hän också eljes
Men en misstanke hade vaknat hos honom och
kan började gå oroligt af och an öfver golfvet, allt
emellanåt stannande vid fönstret och kastande en
blick ut. Kämndemannen syntes inte hafva någon
hast. Hän band sin häst vid grindstolpen, gräfde
fram en hötapp från släden och kastade den framför hästen, bredde hästtftcket öfver dess rygg och
började sedän långsamt komina öfver gården.
Hän var en temligen reslig man med smalt ansigte och lugn blick. Hellman sökte gissa sig tili
hans ärende, men detta syntes inte det minsta utanpå.
—•

....

.

.

.
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Tag plats, tvang Hellman sig att säga, då
nämndemannen inte sade sitt ärende utan blef stående vid dörren.
Nog har jag fått sitta tillräckligt, sade nämndemannen, men satte sig likväl.
Äfven tobak måste lian bjuda, fastän en elak
aning började allt mer och mer gnaga hans bröst.
Pulkkinen såg nog, hvad som rörde sig inom honom, hän kände mycket väl nämndemannens ärende
och följde med en illistig sidoblick bådas beteende.
Det är ganska vackert väder
det är
inte blidt, men inte så alldeles smällkalt heller, började nämndemannen, sedän hän tändt pipan och begynt långsamt röka ur den. Hän drog korta, prydliga rökar och såg på piphufvudet, under det hän
hela tiden vippade med tåspetsen.
....

Det är ett nätt vinterväder, menade Pulk-

kinen.
Kommer

nämndeman

hemifrån? frågade

patron.

Hemifrån for jag ut redan tidigt på morgonen.
Har det värit många stämningar? sade Pulk-

kinen.
Nog har det då och då förekommit äfven sådana.
Pigan liemtade kaffe i två koppar, den ena åt
Pulkkinen, den andra åt patron.
Bjud åt nämndeman!
Under tiden denne drack, kunde patron inte af-
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hålla sig från att fråga, om nämndemannen hade
något ärende tili honom.
Jo, nog skulle jag ha tili patron.
Glå bort, Pulkkinen, så får nämndeman
Inte behöfver hän gå
nog får det ske
också i vitnens närvaro.
Nn var Hellman säker på, att det var stämning.
Ämnar du stämma?
stammade hän.
sörplade
Nämndemannen
för sista gången kaffe
från tefatet, stälde koppen sedän på sin plats på
det samma och flyttade teskeden från knäet på fatet. Sedän stälde hän allt på bordet, tog upp pipan från golfvet, der den stod lutad mot stolen, och
tände på. Pörst när hän dragit några rökar, sade hän:
Stämma, ja!
Hvarför då? Hä? På hvems uppdrag? Är
det för skuld? Står jag i skuld tili någon?
Det är alls inte för någon skuld.
Nämndemannen steg upp, stälde pipan på dess
plats på hyllan och sade med fast, ämbetsmässig röst:
Men för ärekränkning, hvilken har skett i
förra tisdags i sockenstugan, stämmes ni att svara
för tinget nästkommande måndag af kapten Stålhammar å taxeringsnämndens vägnar.
Jaså, jaså! Ahåh! Alltså! Hm!
Patron Hellman hade blifvit alldeles förvirrad.
Hän hade genast vid nämndemannens åsyn börjat
frukta detta, men hän hade inte velat tro sin aning.
...

.
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Nu kom det som en blixt från molnfri himmel.
Ooh nämndemannens trygga och värdiga hållning
hindrade honom från att utbryta i skymford.
För ärekränkning? Ja så! När har jagförolämpat honom?
Nog vet ni väl det, eftersom jag fått i uppdrag att stämma er tili tinget.
Men skall jag gå på hans kallelse? Nej,
jag gör det inte, tro inte ens det.
Deri får ni väl göra hur ni vill
Hvem bad stämma mig?
Kaptenen gaf mig stämningspengarne.
hän
Säg honom, att jag inte kommer
behöfver inte ens tro det. Be stryka ut stämninDet är onödigt begen från domarens bok
syär! A—alldeles onödigt besvär.
Hän gick osäkert och oroligt fram och tillbaka
öfver golfvet och försäkrade oupphörligt, att hän
inte skulle komma ooh att det var onödigt besvär.
Det är tid på, att jag far nu, sade nämndemannen och gaf hand tili afsked.
ISTär nämndemannen hade stängt dörren, gjorde
Hellman en rörelse för att gå efter honom. Men
hän vände sig ändå sedän tili Pulkkinen.
Hör, Pulkkinen, tror du det blir något af
der?
det
Jag känner inte lagen. Månne det kunna
Gå och fråga nämndemannen, hvad hän me....

....

....
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Gå nu fort, innan hän hinner fara. Hän
gör redan lös hästen. Men fråga inte så, som om
jag skulle skickat dig. Du skall låtsa fråga liksom
för egen räkning.
TJnder tiden Pulkkinen sägs tala med nämndenar

....

mannen, hvilken stod och höll hästtäcket, som hän
tagit från hästen för att lägga i släden, märkte Hellman de tomma kaffekopparne på bordet. Easande
deröfver rusade hän genom salen ut tili matsalsdörren ooh skrek derifrån åt pigorna i köket:
Hvad är det för tusans skamlöshet, att inte
kopparna tagas bort? Ämnar du låta dem stå der?
Der alltså? Ooh du svarar inte, limsa! Hä?
Herre Jesus välsigne! Jag kom inte ännu
att

—■

Jaså, du svarar ookså! Om du öppnar munnen, kör jag dig bort på fläcken —! Marsch efter

dem!
Hän stod i dörren och tecknade med utsträckt
hand åt lienne att gå förbi. Pigan skyndade med

gråten i haisen efter koppanne och Hellman följde
henne i hälarne. Hela tiden hade flickan en rädd
känsla af, att när lion skulle komma tili bordet och
taga kopparna, skulle hän taga henne i håret och

rifva

....

Men i det samma kom

lyckades smyga sig undan.
Nå, hvad sade lian?

Pulkkinen, ocli pigan
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Hän sade att det är plikt på hnndratals mark
och, om lyckan är god, tili och med fästning.
E
åhåh! Det är det inte. Ljug inte. Hän
lian ljuger
vill skrämma upp
vet inte
....

....

mig
Manne inte nämndemannen borde veta?
Inte vet lian det bättre an andra heller
Det högsta det kan vara, är en femtio mark. Jaså,
fästning! Jag tror inte, nej, jag tror inte ett

....

dugg.
Men lian trodde det ändå och hans ögon bör-

jade allt mer blänka af fruktan.
Pulkkinen gjorde min af att gå.
Hör

du, Pulkkinen, gå inte

hur stor

....

plikt sade hän, att det var?
Hän sade, att det var plikt på hnndratals
mark att skymfa sittande rätt, men den lär kunna
stiga ända tili flere tusen. Och det sägs inte alltid
gå af för pengar heller.
Hellmans hår var alldeles i oordning och det
ryckte kring munnen liksom af begynnande gråt.
Hundratals
tusentals marks plikt
tusentals marks plikt, och kanske fästning dertill
Men kanske vilja de hara skrämma mig med
denna stämning? Tror du, att det är deras allvar?
Hva’ ?
Jag frågade nämndemannen också om det,
och hän sade, att nog tycks det vara deras allvar.
....

.

.

.

.
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Det är deras allvar! Ja, det är det
lemua det inte! De äro sådana vargar
aro de riktiga skurkar.

de

....

nog

....

Nämndemannen menade, att de måhända
skulle de vara villiga att förlikas, om man skulle

betala
Om man skulle betala?
Inte skulle de väl annars
det är tydligt
Nej, inte annars
jaså annars? Inte skulle de heller låta det gå för
små smulor
nog veta de att taga, när de en
de aro just sådana vargar.
gång få
Men på det sättet vore saken åtminstone
hjelpt med bara pengar.
Månne det eljes skulle bli fästning,
....

.

.

.

.

....

....

Hur nu rätten må se saken

det vet

ingen på förhand
Nog tager den det så

inte ha de nåde ha alla af gammalt hat
got förbarmande
just
Yoj,
tili mig
de aro
sådana advokater!
en sådan olyeka! Yoj, en sådan olyeka!
Eifvan de sitt hår ooh klagande gick Hellman
fram o eli åter genom alla rummen i hela våningen.
Pulkkinen gjorde flere gånger min af att gå, men
Hellman släpte honom inte ifrån sig.
Hvart har du en sådan hast?
Du har
ingenting, som brådskar
vänta nu, gå inte!
dig
der
stolen.
Sätt
på
....

....

....
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Månne det ändå inte vore bäst för er att söka
förlikning?
Det är nog det bästa, det är nog det bästa!
Gå, Pulkkinen, ocb be spänna för. Säg, att man
genast spänner för. Yoj, en sådan olycka!
Alit gårdsfolket förundrade sig öfver, att patron så tyst ocb stilla for från gården, men pigan
allra mest. Intet rytande ocb befallande, inga skrik
ocb skällsord, såsom ständigt förr. Patron gick ocl\
stapplade preois som en gammal gubbe ocb när
ban satt i släden, stönade ban som en sjuk.
Gif bit tömmarne! sade ban med ynklig, nastan ödmjuk ton tili drängen, ocb manade sedän
trögt på bästen.
Hän är nu som en våt bund, sade drängen
åt Pulkkinen, i det ban betraktade husbondens affärd.

Men patron körde vägen fram ocb tyckte sig
vara den olyckligaste menniska på jorden. Hän var
liatad ooh förföljd. Alla hade sammansvurit sig mot
bonom. När en böi’jar processa mot lionom, så följa
alla efter. Alltid får man någon orsak, när man
blott börjar söka. Det fin s ingen så bra kari, att
ban inte får Imgg på sig, när man tar tili intriger
ocb advokatyr
Hän liade kört ner på isen, der en skarp blåst
dref isblandadt snöslagg mot bans ansigte ocli öron.
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Blåsten kom från sidan och kylde först ut högra
skuldran och hela sidan, trängde igenom tili venstra
sidan och kylde småningom hela kroppen.
Snöslagget vätte pelskragen och lät derifrån
vatten drypa ned på haisen och i barmen. Hän darrade och skälfde, som om hän velat skaka lemmarna
från hvarandra.
Det onda samvetet begagnade sig af dcn skydslösas lägliga sinnesstämning ooh började bulta på
alla håll, liksoin om det velat stiga upp genom golfvet. Småningom lyckades det af några dåliga ställen i lians lif göra gapande remnor. Från dem grinade mot honom mången gerning, som länge liade
värit försänkt i det fördolda ooh slutligen alldeles
fallit ur mirmet. Der sågs bland annat de blanka
silfverrublar ooh skrynkliga sedlar, af hvilka hvarje
afton några slintat ned i fickan den tiden, då
hän stod hakoni disken hos kommerserådet i Uleåborg. Kommerserådet var en rik man, ooh det kändes inte stort i hans räkningar, försökte Hellman
försvara sig. Men hämnaren har inte frågat derefter, rann det honom åter i hågen. Kanske har hän
nu börjat sitt förstörelseverk, kanske fordrar hän nt
sitt, sedän hän låtit honom besitta det en tid? Kanske
hän nu ämnade vända upp ooh ned på allt?
Bakom
silfverrublarna ooh sedlarna skymtade fram smärre
bedrägerier vid hästhandel; Ijödo doft hans egna
hårda ord åt hjelpbegärande och rörde sig en dun-
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kel skara otydliga, trashöljda gestalter, bland hvilka
äfven syntes den nyss bortkörda tiggargumman
med sin kalke ooh sinä barn. Hän råkade i ångest af allt detta, och hän försökte med våld sluta
tili springorna; men ju mer hän bemödade sig, dess
bredare gapade de. Då försökte hän att inte fästa

sig dervid och inte låtsa

Se

något. Hän visste nog,

att någon ville skrämma honom. Men hän skulle
visa, att det inte lönade sig stort att försöka!
Det hjelpte emellertid inte att taga på sig en

stursk min och de dåliga ställena ville inte sluta
sig. Då fick fegheten magt med honom ooh bragte
hans själ att darra, i samma mån som kölden blef
känbarare ooh isbarken allt skarpare slog honom mot
ansigtet. Med allt hårdare näfvar grep den föreställningen hans själ, att hämmaren nu begynt ansatta honom och att hän tillställt allt detta. Hän
och ingenting annat hade förblindat honom och
bragt honom att skymfa der i sockenstugan, för att
derigenom ge åt hans fiender magt öfver honom.
Hän var slug och skicklig, lade krokben och slog
omkull, just som man minst förstod akta sig.
Instinktmässigt började nu lians själ famla efter
något vapen, hvarmed hän kunde drifva bort ifrån
sig hämnaren och försvara sig mot hans angrepp.
Lange sökte hän, innan hän fann, men slutligen
rann i hans minne en sådan god gerning, som dugde
tili vapen. Ooh det, lian sålunda hade fått i hän-
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derna, höll hän ständigt framför sig ooh svängde
det som en fogelskrämma. Det var en gammal tiggargumma. som hän en gång, när hän körde öfver
samma fjärd, hade tagit upp i sin släde ooh sålnnda
räddat från att förfrysa. Med sitt barn hade gamman släpat sig fram längs den igensnöade vägen
och hon skulle snart hafva frnsit ihjäl der på isen,
om hän inte hade hjelpt henne, lyft henne att sitta
i släden och täckt henne med fällarne. Sjelf hade
hän ännu dertill satt sig på kuskbocken, fast det
var sträng köld och blåste hårdt. På detta sätt
hade hän kört hem och der hade qyinnan fått äta
och blifvit vårdad närä två veckor, och åt barnet
hade tili och med ibland gifvits skorpor, liksom
också åt gamman sjelf kaffe. Och ändå var det inte
ens egen sockens fattiga; någonstans långt bort från
Osterbotten var hon, och hon visste berätta ett och
annat från patrons hemtrakt. Hon hade också värit en god gniderska och hade gnidit patron och
hela gårdsfolket. Men en god gerning förblir alltid en god gerning och nog skulle det funnits gniderskor tili och med bland egna underhafvande.
Då hän erinrade sig detta, började hän återfå
sin tillförsigt, ooh springorna tycktes blifva allt
mindre. I det samma var också isvägen slut. Hästen som hittills långsamt stretat framåt på den
igenyrda vägen, drog plötsligen släden i fyrsprång uppför strandbranten, klockan pinglade gält
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tryckande tankarna

veko bort.

Hej! ropade hän och klatsohade med tömmarne
på hästen, för att sätta bättre fart i den. Hvad
yår det för dumheter, att sitta här och grubbla öfver sinä synder. Inte var hän värre än andra heller!
Ooh dä patron Hellman närmade sig kaptenens
gård och med £art körde in, hade alla de nyss så
gapande springorna sintit sig, så att samvetet befann sig liksom under ett omsorgsfullt spåntadt
golf. Inga springor syntes, och inte ens några fogar. Alit var en fnllkomligt siat yta.

"^v^

YL

j||änsmannenHellman

litet innan

bade kömmit på besök tili kaptenen,
körde in på gården.

se der är ban
Der är vargen, hvarest
nu! ropade båda, då de sågo Hellman köra in på
....

gården.
Hän kommer för att söka förlikning, bvarvi göra alltså, såsom vi
för skulle ban eljes
Det blir en god
nyss kommo öfverens om
....

historia!
Det måtte bafva värit någonting trefligt, emedan båda skrattade godt för sig sjelfva.
De’ ska’ bli så innerligt roligt att se
Ts! Hän är redan i farstun. Håll god min
-

,jag skall stå bär ocb höra på hela tiden
Länsmannen bann jnst jämnt slinka in i rummet bredvid, då Hellman steg in.
....
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Temligen modigt trädde hän genom dörren och
kastade mössa och vantar på en stol.
Go’ dag! sade hän lika ogeneradt, som vanligt.
Kaptenen hade hastigt satt sig vid bordet, tagit glasögonen på sig och låtsade nu läsa något.
Hän visade, att hän nog hörde att någon kom, men
först efter en stund lyfte hän på hufvudet för att
betrakta den kommando öfver glasögonen.
G-o’ dag! svarade hän kalit och långsamt, i
det hän på samma gång visade sig litet förvånad,
och utan att röra sig från stället.
Hellman hade tänkt låtsa som om allt skulle
vara såsom förr. men detta mottagande beröfvade

honom den säkerhet, hän redan var på väg att börja
kanna. Hän försökte likväl att hålla den uppe
och gick fram för att ge hand. Fastän kaptenens
handtryckning var Ijnm, så gjorde den likväl så
mycket, att Hellman oombedd tog plats i soffan.
Emellertid började hans ögon skygt irra omkring
rummet, kring tak och väggar, då kaptenen ingenting sade. Denne satt blott qvar med hufvudet bortvändt för att dölja sin skrattlust, som hän hade
svårt att lägga band på.
Är det någonting, hvarmed jag kan stå
bror tili tjenst? frågade hän slutligen mycket all—

varsamt.

Ja nå, de’ ä’ nu den der tråkiga affären
låss int’ om den. Bry dig int’ om något .
.

.

4

.

vi
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ska' låta den vara
hva' ska' vi sockenbor börja
processa om struntsaker!
Och lian försökte småle och gjorde med handen
en föraktlig åtbörd åt hela saken.
Det är bra, att bror medger, att det är en
....

isynledsam affär. Ledsam är den verkligen
nerliet för oss.
Ja nå, ni ska' inte bry er om det nu mer
hva' ska' det tjena tili
låt oss förlikas!
Ja så, bror vore således böjd för förlikning?
Hm!
Jci Sei, bror viii ha förlikning! Hm! Jaha,
jaha! Det gläder mig.
Just så, ja, hva' ska' mau gå tili tings för
sådant
det ä' ju bara en bagatell
och
tili
än
det
inte gagnar det
att
bara väcker
annat,
Får det vara då?
det må
onödigt sqvaller
då vara afgjordt!
Kaptenen stod alit fortfarande med hufvudet
bortvändt, men sneglade gång på gång åt dörrspringan, der länsmannens ena öga lyste.
Hm! hostade han åter beslutsamt. Vet bror.
hvad för ett ansvar vår lag bestämmer för ett dylikt uppförande?
Inte vet jag, men det ä'
. väl i alla fall
inte stort
. En bagatell!
Alit beror på, hvilket namn man ger en sak.
Kanske får jag lof att visa den lagparagraf, som hänför
var god och koin och läs.
sig tili den här saken
....

....

....

-

....

....

....

.

.

.

....

.
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Kaptenen hade redan lagen uppslagen vid det
i fråga varande stället, och han lade den på bordshörnet. Hellman kom f ram och stälde sig vid bordet, men, bad Kaptenen läsa
Emedan jag inte har glasögon med mig, upp....

gaf han som orsak.
Kejserliga förordningen om falsk angifvelse
och annan ärehränkning, gifven den 26 november 1866,
läste kaptenen, följande texten med fmgret.
Sjette paragrafen: en hvar, som åsyftar att nedsätta en annan i hans medborgerliga anseende eller
minska förtroendet tili honom i den tjenst eller yrhe, han
ntöfvar
det har du just gjort
.
Ja, ja, nå hva' är det sedän vidare
Antingen i tai eller tecken eller skriftlig
framställning, som han utsprider eller låter utsprida,
falskeligen beskyller honom för någon bestämd förbrytelse eller sadan gerning, som kan förskaffa honom andras förakt, straffes för smädelse med tukthus från två månader tili två år, eller med fängelse
från en månad tili ett år, eller med böter från femtio tili tusen mark.
Jaha, hm! Jaså! Men ä' det här nu gällande lag?
Den är nyss stadfäst. Se sjelf!
det syns vara så
Ja, ja
nog ser
jag
Det är en sträng paragraf.
....

....

.

.

...

.

...

.

.

.

.

.

.
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Men ä' inte lägsta beloppet der 50 mark.
Det kan inte i det här fallet komma i fråga.
Att smäda sittande rätt bör tvärtom hänföras under
den strängaste straffbestämmelsen
....

Det tror jag inte.
Då må rätten afgöra, om du inte tror.
Det fins förmildrande omständigheter

jag var inte riktigt nykter

.

.

....

.

Visst var du nykter, det såg en hvar, innan
du började skälla.
Jag var inte nykter
der tiden

.

jag var ute un-

....

....

Det är verkligen märkvärdigt, ty man har
berättat mig, att du inte gjorde der något annat än
piskade din oskyldiga häst
Hellman kunde inte svara någonting tili detta.
Han teg och bet på sitt skägg.
.

.

.

Ja nå, låt oss förlikas nu då
.
kan ni inte förlikas

.

.

hvarför

.

.

.

Nog skulle jag för min del
jag bryr
mig inte så mycket om hela saken . . nog kan
jag förlikas
men jag vet inte, hur
En grymtning af välbehag trängde sig ur patron Hellmans hals. Han tog kaptenens hand:
Tack bror! Tack bror!
....

.

.

....

jag, men jag

vet

inte, hur det

är

.

.

med de andra.
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Länsmans sak är den varsta. Honom förolämpade
du mer än någon annan.
Hellman trodde sig redan hafva sluppit ur klämman, och nu var lian der åter värre än förr.
Det är derför bäst, fortsatte kaptenen, att
du nu genast far ooh talar med honom och försöker få honom att gå in på förlikning
Jag skall fara, jag skall på fläcken fara
hva
dit .
kanske går han in derpå
....

....

.

.

tror du?

Tror du inte, att han går in på för-

likning?
Kanske gör han det?
Har han inte sagt någonting?
Jag har inte träffat honom sen sist.

Nå, hva' sa' han då? Var han ond?
Nog var han ond då.
han är arg och långOnd är hau visst
sint. Men månne han ändå inte går in på förlikning? Tror du int', att han gör det?
Det kan man inte veta.
Kanske skall jag fara tili honom nu. Hvad
menar du, skall jag fara?
Jag vet inte, hvad som vore det bästa.
Jag reser dit genast på fläcken. Jag ska'
jag far raka vägen förbi.
inte ens vika in hem
Du ä', bror, en präktig kari. Jag känner ingen annan sadan
nej sannerligen jag känner.
Adjö nu. Helsa på, kara bror, hos mig också en
....

—■

....

....

JUHANI AHO.

58

gång

Du visar dig så säilän, fast vi ä' socken-

....

Men adjö nu.
Hvart har du sadan liast? . . Sitt nu ooh rök.
tack så
Nej, nej, nog sku' jag röka
jag
men inte den här gången
mycket

bor

....

.

....

....

....

masto skynda mig tili den der länsman

....

Om han hinner fara ut i sooknen
förlåt nu . .
att nog måste jag
.

.

.

så

.

Nå, adjö då
Adjö, bror, helsa din hustru ooh glöm inte
bort

....

Bugande ooh ifrig gick han ut, ooh i det samma
kom länsman fram från sitt gömställe. Kaptenen ooh
han sågo från fönstret, huru Hellman löste hästen
från stegen ooh skyndade sig att fara ut i snöslagget.
Sedän de skrattat en god stund åt detta påhitt,
sade slutligen kaptenen:
Men nog är det ändå litet synd om karien.
Strunt i den juden! Låt honom en gång få
erfara, hur det käns att vara beroende af andra.
Det vore roligt att se, hur han beter sig :
när han inte fmner dig hemma.
När han hör, att jag är här, så vänder han
om ooh kommer hit.
Knapt nog kommer han nu mer .
jag ger
Du skall få se, att han gör det
mitt hufvud i pant på, att vi ha honom här i afton.
.

.

....
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Knapt hade man tändt upp ljus, innan mycket
riktigfc patron Hellman i den tilltagande skymningen för andra gången körde in på kaptenens
gård

Kaptenen ooh länsmannen sntto vid sinä toddyglas, då tramp och famlande på lås hördes från
farstun. Slutligen trädde en ända tili ögonbrynen
snöhöljd man in i rummet. Under dagens lopp hade
nemligen vinden gått öfver tili ostlig och medfört ett
ordentligt snöfall.
Hos länsmannens hade man sagt åt patron Hellman, att denne redan tidigt på dagen hade farit tili
kaptenen. Han hade då genast vändt om igen och
-

kört gena vägen tillbaka. Han hade inte ens gett
sig tid att vika in hem, och under hela den långa
färden hade han endast en tanke:

Nu koka de ihop något der på tumanhand
eljes narrar länsman

nu måste jag skynda dit
kapten på sin sida

....

....

Men mot slutet af vägen började han likväl
få en misstanke:
Hur kommer det sig, att jag inte mötte länsman på vägen . .?
Och i hälarne på denna misstanke följde ge.

.

nast en annan:

Kanske den spelivinkern just var hos kapten på samma gång som jag?
Och det var ju
jag
hans släde,
såg der utanför lidret.
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Ett par verat från gården for han förbi en af
kaptenens drängar, som körde hö .
A' länsman hos er?
.

.

.

Jag vet inte, om han nu mer är der; nog
han
der i dag på morgonen
var
Men i stället för att blifva rasande öfver, att
han hållits för narr, blef han ännu mer ödmjuk och
....

underdånig.

Go' afton! sade han derför skygt.
God afton, god afton, svarade de andra vänligt. Bror är god och tar plats.
Med en misstänksani' blick på dem hvardera och
kammande sitt våta skägg med fmgrarne, satte Hellman sig på en stol bredvid soffan. Värden bjöd
tobak och toddy, men han tog inte någondera. Sedän fortsatte kaptenen och hans gäst att tala
om godt och dåligt väder, om snöyra och köld,
och försökte att också draga Hellman in i samtalet. Han var tvungen att då och då deltaga deri,
för att få tillfälle att komma fram med sitt eget
ärende. Slutligen gick kaptenen ut för att hemta nytt
toddyvatten, och då vände sig Hellman tili länsmannen.

Jag har sökt dig för den der sakens skull...
kapten har väl nämnt om det?
Nej? Hvad är det för en sak?
Det ä' den
der i sockenstugan
då
nog mins du det!
....

.

.

.

.

.

.

.
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Länsman bolmar från sin pipa hela tiden.
. . . hvad är det
Den då?
Ja
så
.

med den?
—• Som jag har blifvit stämd för denskull
men vi ska' int' låta den gå tili tings
Hvarför int e? Så fås den bäst på det klara ...
vi ska' förlikas
Nej, vi ska' int' låta

.

....

som redliga män
Länsmannen bolmade fortfarande ooh sade ingenting tili detta, så att Hellman var tvungen att
....

tillägga:
Ooh nog ska jag betala förlikning, om det. .
Hm!
du
Det är inte bra med det
skälde mig på ett så groft sätt, du kallade mig
..

....

skurk, drinkare, äktenskapsbrytare

....

lnt' sa' jag äktenskapsbrytare
Sa' du inte? menade länsmannen ond, viii
du påstå, att du inte sa'? Alit det sa' du och mycket värre saker dertill
du spottade mig tili
och med i synen, en kronans tjensteman, inför sit....

....

tande rätt.
lnt' gjorde jag annat, än lät pikanellen
ja, just
falla på golfvet
Ja så, du lät den falla? På det här viset sprät....

....

tade du ut den från din mun med pekfingret ooh
sigtade mot mig, och det betyder ingenting, att du
inte träffade, när det i alla fall var din afsigt. Du
borde veta, att jag inte tål sådant, att jag inte tål

62

JUHANI AHO.

att man offentligt hånar ordningens ooh den allmänna säkerhetens upprätthållare ooh öfvervakare!

Vet du, livad det är för ansvar för sådant?
Nog vet jag det . . . . d' a' mycket stort
ansvar
men som jag kom att göra det i häftigheten
och jag vet int' hva' jag gör, när
jag ä' häftig
Det angår mig inte. Rfttten må döma.
Länsmannen hade verkligen blifvit ond, då han
ånyo erinrade sig tilldragelsen, och han gick häftigt fram och åter öfver golfvet med händerna på
ryggen. Hellman gick bakefter och talade alltid
vid vändningarna.
Du ska' nu int', kara bror, låta det gå tili
ta' tillbaks stämningen, bästa vän
tings
.
ta' tillbaks, kara
jag ska' betala förlikning
också
re'n
kapten
bror
lofvade
förlikas
lofvade du int'?
Jo, nog lofvade jag, sade kaptenen i det han
stälde vattenkannan på bordet.
Hvarför kan då int' du också
förlåt
det nu, goda bror
bringa mig int' i olycka.
. . nog ska' jag betala, hva' du viii'
Betalar du så mycket, jag viii?
Jo, jo, efter hvad som &' rätt och billigt
Nog känner man, hvad du menar med rätt
billigt
och
utan att det kommer tili tings, betalar du inte en penni ens.
....

....

....

.

....

.

....

....

....

....

....

.

.

....

...

....
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Jag betalar
jag betalar på näcken!
Hur mycket viii du ha?
Men för resten är betalningen ingalunda hufvudsaken, sade kaptenen. Hufvudsaken är att be
....

om förlåtelse

Det

gång

....

har jag ju redan gjort och ber

än en

....

Af oss ? Hvad hjelper det, om du skulle be
oss hela ditt lif, när du ändå måste söka förlikning
med hela nämnden?
Nämnden?
Ja, just nämnden. Dina skällsord träffade
alla, och en hvar af dem har bedt mig föra deras taian.
Voj, voj ändå! Ja men voj, voj ändå! No g
ä' jag nu förlorad, för evigt förlorad och olycklig
.
. voj, voj ändå!
När länsmannen njutit en stund af hans klagan och jämmer, sade han:
Nå, om jag nu då af mitt goda hjerta skulle
försöka hjelpa dig. Men kom i håg, att jag gör
det af mitt goda hjerta, för du skulle inte ha förtjent det.
Voj, hfelp nu, kara bror
var inte grym
mot mig
Har du aldrig värit grym mot någon?
Jag har inte värit
Skinnar och utsuger du inte tili exempel
dina torpare?
.

.

....

....

....
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Hör du, Rothberg, inföll kaptenen, hvad rör
det
det oss, hurudan han är mot sinä torpare
är deras egen sak
....

....

Men som jag sade, så
Na, det är det
kan jag försöka, fastän jag inte vet, hur det går.
....

Men kan jag bara på något sätt, så skall jag försöka hjelpa dig ur klämman.

Försök det, go'a bror, försök det! Tala med
A' inte
de andra ooh försök få dem att förlikas.
af
dem
ookså
åt
skyldiga
några
dig?
Här kan inte komina i fråga något tvång.
Na nej, det förstås, inte något tvång
Det enda, som jag tror kan lijelpa saken, är
.

.

.

offentlig afbön.
Ja, ja
Det fordrar åtminstone jag för min egen del,
och det samma tror jag, att också kapten gör .
Det fordrar jag, sade kaptenen med näsan i
glaset, under det han tog en klunk.
Och det samina fordra äfven de andra.
Ja, ja
Kort om godt: du måste sålunda i främmande personers närvaro be om förlåtelse af oss
alla, som du på ett groft sätt förolämpat.
när skall jag.
Ja, ja, det gör jag nog
Det är det bästa, att du lemnar saken helt
och hållet åt mig, för eljes
Helt och hållet åt dig
ja, naturligtvis
.

.

...
.

.

.

.

..

....

....

..

.
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Denna sak skulle vara före vid tinget om
aftonen förut kan du komma tili tingsmåndag
gårdens sai, dit jag kallar vederbörande samt vit....

nen

....

Kalla int' vitnen

....

Det är för ditt eget bästa, och för öfrigt är
det inte lagligt eljes.
Kalla åtminstone int' många
ett par, tre
Det är min sak!
...

....

■—•

Ja, ja
Och i stället för att du betalar förlikning åt
hvar och en skildt, skall jag försöka förmå dem att
vara nöjda dermed, att man tillbringar qvällen litet
angenämt på vederbörandens bekostnad
Ja, på hva' sätt då
Jo, att jag anskaffar någon, som lagar qvällsvard med lämpliga rätter och dessutom dryckesvaror efter behof
—v a, |a
.
Går du in derpå?
Ja. de' haran
Det blir väl
jaså
int'
hur skall det
Jag har aldrig värit
med om sådana tillställningar, men sku' det bli ett
kalas, såsom du sa'?
Kalas? Det beror på, hvad man viii kalla
det . .
uå ja, ett kalas. Hva' se'n?
Ingenting, ingenting!
Int' kan man väl
på förhand veta, hur dyrt det
.

.

.

....

.

.

.

.

....

...

....

....

.

.

....

—■

.

.

....

....
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Det vet jag inte
men om du räknar
på några tiotal mark, så låt det gå tili tings
samma är det för oss.
Nej, int' menar jag ju det
jag sa' bara
eljes
Jo!
Hm!
nog blir det bra så
Saken var således afgjord, och efter en stunds
tystnad började man tala om annat. Samtalet ville
emellertid inte riktigt flyta för Hellman. Han var
högeligen tankspridd och lät sin pipa, som kaptenen hade nödgat honom atfc tända, alit efter litet
slockna. Sedän han suttit en stund, steg han upp,
tog afsked och gick ut.
Men i farstun vände han om och bad i dörren
länsmannen komma ut, ty han skulle ännu ha nå....

....

....

....

got att säga
jag ville .
De' haran
så att .
att det inte tili det der kalaset skulle gå alit för
mycket pengar
jag har haft ondt om pengar
för närvarande
och så kunde man säga åt
....

....

.

.

.

.

.

....

....

gästgifvarvärdinnan, att hon skulle komma och taga

kött, fi.sk och mjölk från oss, och man kunde också
få från oss matlagerska, som också förut lagat kafast det här blir väl ändå inte något
lasmat
ja, ja . .
kalas
Hör du, bror, sade länsmannen, kanske vi
öfverlemna alit det der åt gästgifvarvärdinnan,....
eller om du inte viii ha det så här, så må vi gå
tili tings, så slipper du från alltsamman
.
....

.

.

.
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int' viii jag
Nej, nej för ingen del
adjö im bara
Men den här historien ska' då ändtligen cirkulera, skrattade länsmannen, då han berättade detta
sista samtal åt kaptenen.
Rolig ska' den bli hei och hallen, menade
kaptenen, men tillade ånyo, att det ändå gjorde honom litet ondt om karien.
Strunt i den girigbuken, sade länsmannen då.
Samma kan det väl vara
medgaf kapoch
gnuggade
de sinä händer och skratderpå
tenen,
tade åt sitt fiffiga påhitt, hvarigenom de lyckats
tvinga socknens störste gnidare att halla kalas
för dem.
Vi skall kalla dit främmande, så många det
sade
länsmannen minst tio gånger under afryms,
tonens lopp.
Märkte du, hur ödmjuk han var här hela
qvällen? Så är det, då en menniska inte har något
det
medhåll, fast han vore huru rik. Det här
det
fröjdar ända in tili lilltån.
här,
Skål på den saken!
....

....

....

....

Skål!

Men med vexlande känslor for patron Hellman
genom natten hem tili sig. Vägen var igenyrd, och
det gick långsamt. I början manade han på hästen,
och då det inte hjelpte, blef han ond och tog tili
pisken. Hästen tog några hopp, men gick snart
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åter fot för fot i de djupa drifvorna. Och slutligen måste han finna sig hari.
Det var tvenne tankar och tvenne omständighe-

ter, som turvis plågade honom. Först gnagde det
honom, att han värit utsatt för de andras drift och
kanske ännu skulle bli det. Och sedän grubblade
han öfver, hvad det der kalaset skulle komma att
kosta. Det skulle ju kunna stiga så högt, som de
andra blott vilja. Det var ju de som hade att bestämma om maten och dryckesvarorna, och att bjuda
gästerna. Han försökte räkna ihop, hur många de
skulle bjuda, men han vågade inte ens summera
alla de utgifter. som han tyckte att skulle bli nödvändiga. Plötsligen kom han att tanka på det Uleåborgska kommerserådets kalas med champagne och
desserter

i fråga

Men det skulle väl ändå inte komma
Så gudlösa kunde de ändå inte

....

.

.

.
.

vara? Men hvem kan svara för dem? De kunna
ju göra hvad som helst
och de ha gammalt
....

hat

....

Under slutet af färden nastan klagade han högt
sig
för
sjelf. Och när han slutligen kom hem, var
han som sjuk. Han stånkade och talade med ynklig röst, under det pannan låg i djupa rynkor. Frun
måste hjelpa honom af med pelsen och de öfriga
plaggen och draga af öfverstöflorna.
Hvad fattas dig? Hvar är du sjuk? försökte
frun fråga, men han gaf inte något svar.
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Har du ondt i hufvudet? Eller är
■
ske förkyld? Om jag skulle låta

du kan-

—

koka te?

Det behöfs int'

....

G-nidning skulle kanske göra dig godt
det är helt säkert din gamla lialsåkomma, låter du
mig försöka
Hva' i helvete bråkar du der
låt mig
vara i fred
ooh dra åt fanders derifrån, din ko!
Han dängde tili sin fru med ena handen så att
hon föll att sitta på en stol; hon gaf tili ett kort
anskri ooh började af skrämsel gråta ooh snyfta i
sitt förkläde.
ni ä' alla dylika, både
Gnäll nu der
borta ooh hemma!
I ondskan ryokte han åter pelsen öfver sig, störtade sig ut, slog igen dörren, så att det skrälde
ooh gick in i sitt eget rum. Han läste häftigt dörren svepte in sig i pelsen ooh kastade sig att sofva
på soffan.

....

....

.

.

.

.

....

.

.

.

.
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V.
blef allmänt jubel bland herrarne i sooknen,
när det blef kändt, att Hellman hade blifvit tvingad att ställa tili ett kalas, tili hvilket länsmannen
skulle få bjuda gästerna. Alla hade de något agg
tili patron Hellman, om inte af annan orsak, så för
det att hän var rik, och nu njöt man af denna godbit, hvarhelst tvenne råkades. I hvarje gård, dit
länsmannen förde nyheten, gnuggade man händerna
af förtjusning, ooh både när hän kom och när hän
gick, sade länsmannen ständigt på samma sätt:
Det
det fröjdar mig ända intill lilltån,
den här historien
Det är rätfc åt honom! Så gick också hän en
gång i tallan, den räfven! tillade då alltid de andra.
Länsmannen hade bjudit alla sinä bekanta tili
kalaset som „vitnen“ och de öfriga sakegande hade
gjort på samma sätt. Så att, då tinget just samti....
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digt skulle börjas, alla skxdfvare, advokater, domarebiträden, nämndemän, brofogdar och öfriga med
anledning
tinget församlade personer, slickande
sig om munnen beredde sig att hra en angenäm afton på patron Hellman s bekostnad. Förutom dessa
voro domaren, doktorn, apotekaren och ett halft tjog
landthandlare äfven bjudna att infinna sig.
Kyrkbyn var liksom en liten köping, der det
bland annat fans ett gästgifveri ooh dernied förenadt värdshus. Yärdshusets stora sai, som äfven
användes som tingssal, var npplåten för aftonens
tillställning. Rättens bord var flyttadt tili ena väggen, ooh domarsätet likaså. Bibeln ooh lagboken
voro lyfta upp på det dammiga bokskåpets öfversta
hylla. I stället hade man midt på golfvet stält bagarstugans stora bakbord, täckt med en hvit bordsduk, der förlikningsbålarne skulle drickas ooh sedän qvällsvarden intagas. Rundt kring väggarne
voro stälda mindre bord, på hvilka toddybrickorna,
papyrossbundtarne ooh askkopparna hade sinä platsei'.
Alit skulle vara som på det sjangtilaste kalas, och länsmannen hade inte heller sagt tili om
qvällsvard, utan bestält „supe“.
Grästgifvarvärdinnan stälde, biträdd af en piga,
glasen tili bålarne i rad längs bordskanten, ocb gästgifvaren, som tillika var landthandlare, hemtade in
från boden papyrosser tili de små borden, samt slog
från buteljen konjak i karafinerna.
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Tar du upp hummer från källarn tili supen?
frågade gästgifvarn.
inte blir man
Jo, det ämnar jag göra
Hellman kan nog en
ändå eljes af med den
....

....

gång få betala också åt oss
Hän har nog råd

Från Uleåborg låter
hvad
lian
behöfver, tili ooh
eljes
hän
alltid hemta,
men slutligen stannar nu en gång
med sait
en smula vinst också i vår ficka.
Nog är den Hellman en hei skojare
Nog är den bra, den också, föll pigan i talet,
nog är den bra, som hän slår sinä pigor och drängar förderfvade; men de andra ä’ inte dess bättre
Hvilka?
De der herrarna, länsman och de andra, då
det onödigtvis ska’ betalas för sådant här.
Ska’ du nödvändigt skälla.
Skällsord slå int’ hål i hufvu’.
Låt honom betala, det rör int’ dig
Hur många bundtar skall jaglägga på hvart bord
kanske två?
ju mer du lägger dit,
fyra
Lägg tre
. när det fins tillräckligt,
dess mer går det åt
en
ny
ta de alltid
och kasta bort den förra halfbränd
Nå, har jag inte många gånger sagt, att du
är xnyoket förståndigare än jag
det ä’ inte
alla, som har en så förståndig gamma, som jag.
....

....

....

.

.

.

.

.

.
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Den feta värdinnan puifade pigan i sidan, gaf
benne en blick ocb bviskade:
Hän talar, som om det likväl här vore hän,
som
pyh!
Yärdinnan egde i sjelfva verket boden ocb allt,
ocb det var bon, som bade magten i gården. Hon
hade tagit sin bokbållare tili sin andre man ocb
styrde ocb stälde fortfarande sjelf.
När det led mot sjutiden på qvällen, började
gästerna köra in på gården. Länsmannen kom först,
såsom det anstår en värd, ocb tog emot de andra.
Hän sade tili, att man skulle ställa en lykta i farstun och bad bemta llere ljus på borden ooh i fönstren, så att gästerna skulle hitta fram och att det
skulle synas ut på vägen, att här var lika stort kalas, som om det vore bröllop. Det var alldeles
onödigt att spara. Det träffade jn ingen fattig.
Gästerna aro goda ocb stiga längre in
fram
och nu strax en liten konjackom
bara
bemta
kare, när man kommer från kölden
Kippis!
socker ocb kalit vatten!
Här fins tobak, cigarrer och papyrosser, hvilketdera bara bebavar så goda! uppmanade länsmannen de
gas
kommando ocb förde sinä gäster fram tili salens
öfre an da.
Doktorn kom, bärande på sin stora mage. Domarn kom och lät sin näsa trumpeta. Äfven apotekaren kom smygande fram, bekymrad om, hvart
,

....

,

.

.

.

....

.

.

.

.

.
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han skulle ställa undan sin hatt, och när hän fick
plats för den på fönstret bakom blommorna, tog hän
genast ihop med sitt skägg och kammade det länge
med en kam, som hän bar i fickan
först derefter tände hän en papyross och slöt sig tili de andra.
Sedän infann sig kaptenen i sin stora vargskinnspels, och när hän kom ut ur den, steg hän fram i
salen i en snygg bonjonr, omsorgsfullt rakad, med
mustascherna prydligt ordnade och egen pipa i
hand. Derefter kommo sedän alla de andra nämndemännen, skrifvarene, advokaterne, domarens biträden och några af socknens rikaste husbönder.
Länsmannen uppmanade sedän för undan de
kommande att sitta ned ooh röka.
Sitt ned ooh rök och va’ som hemma här!
sade hän oupphörligt och tillade hviskande särskildt
åt hvar och en, med ett listigt leende;
Hedersgästen har ännu inte kömmit, men det
vi kunna börja ändå.
gör ingenting
Hedersgästen! utbrusto de alla skrattande,
och skrattade först med länsmannen och sedän sinsemellan, böjde sig ihop och rätade sedän efter en
stund åter på sig och lyfte upp byxlinningen.
Kaptcnen följde efter befallningsmannen och
stack in sitt hufvud i hvarje grupp, som hade uppstått af „hedersgästen.“
int’
Det var ett fanken så godt påhitt
sant?
....

.

.

.

.

....
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De’ kär vore ett ypperligt stoflf tili en komedi, sade doktorn, som var homma i dramatiken.
De’ skulle bli af en förträfflig effekt, i fall det vore
någon,‘som kunde komponera den.
Yoj du tusan, kva’ de’ skulle bli ypperligt.
Alldeles utomordentligt!
Men kur fick man konom att gå in derpå?
Hän måste, kan måste
det kär är rättast min uppfinning, ke, ke, ke! Vi kade förr i verlden, när jag var löjtnant, en likadan affär med en
(och nu
kamrat, kvilken kade värit lika dum
berättade kan vidt och bredt hela den historien)
ock inte sant, ä’ inte det kär bästa sättet att straffa?
ooh så ha
Det är det bästa, det är det
också andra fått vara med om den kär glädjen
Ha ni inte kört, kur vi lato konom kuska
fram ock tillbaka
I yrväder ock snöslagg, jo .! Länsman berättade det redan
Men man skulle inte kunnat tro, att Hellman skulle låta lura sig så der
Hän måste, kan måste, ke, ke, ke! Het kjelpte
då
fästningen stod ock skrämde
ke, ke, ke!
inte,
Hvad för tusans fästning för sådant?
Ts! jo, så är lagen, men derom får man inte
mun fast i afton
tala förr än i morgon
ke, ke, ke!
Alla skrattade, ty saken var nu i allas tycke
dubbelt fiffigare, och kaptenens och länsman—
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nens knep var det allmänna samtalsämnet i alla

grupper.
Men länsmannen började tycka, att Hellman
dröjde alit för länge, hvarför han gick ut i köket
ooh gaf order, att toddyvattnet skulle hemtas in.

Då inte hedersgästen syns komma ännu
och vi här ha värdskapet
sade han och började
lägga socker i glaset. Men då kom gästgifvarens
dräng in och sade, att patron Hellman bad honom
komma ut tili tals.
Hvarför kommer han inte in?
Der sitter han i släden och skickade efter er.
mumlade länsmanHvad tusan är det
nen, men gick ändå ut. Nagra skrifvare sprungo
genast efter för att titta från dörrspringan.
Sitter han ännu i släden, frågade dem de
andra.
Han stiger upp nu
Hvarför kommer han inte in?
Han viii inte komma den här vägen
han sade, att han hellre går genom bodkammarn
var tysta, man hör ingenting
„Ar der mycket
främmande?" frågar han. Länsman säger, att det
„Hvilkas ä' alla de här häinte är mycket
Ts!—Länsstarna?"
Aha, märkte han nu?
bryr
dig
man sade, att hvad
du
om hästarna
Aj, för tusan!
De drogo sig hastigt åt sidan, ty i detsamma
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öppnade länsmannen dörren och sköt Hellman in
vid skuldrorna. Alla gästerna stego upp ooh de,
som voro i rörelse, stannade och bugade sig för den
nykomne. Denne svarade på helsningen först med
en förlägen hostning och sedän med ett par tafatta
bugningar.
Länsmaimen uppmanade honom att lemna ifrån
sig pelsen, och en af skrifvarene kom för att taga
emot den. Sedän kom kaptenen och slog hand med
honom och han och länsmannen förde honom derpå
längre in i rummet förbi den bugande skaran vid
bordet. Hellman fick endast fram några afbrutna:
hm! go' afton
de' härän
„go' dag!
nej,
inte
hm
hm!" och när han slutligen var
fri från dem alla, bad han länsmannen komma med
honom i ett sidorum.
Ska' jag nu strax?
Jo, bara bålen blir färdig.
Blir det då bål?
Naturligtvis! Hur annors?
Ja, ja
Grå du in, så går jag och skyndar på bålen.
Hör du, gå inte!
Ja
jag menar, att
inte
i
viii du
göra det mitt ställe
Det viii säga göra afbön?
Ja
de' ä' ju de' samma om du
. jag
ä' inte riktigt
Hvarför inte, nog kan jag göra det, när du
.
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sjelf är närvarande i salen
gå dit nu bara och
stoppa en pipa och brygg åt dig toddy
Nog kan jag vänta här så länge
men när du hör mig
Gör som du vill
knacka i kanten af bålen, så kommer du in.
Jo, jo!
Länsmannen lemnade Hellman i bodkammaren
och gick sjelf in i salen och derifrån i nasta rum,
der gästgifvaren och apotekaren tillagade bålen.
Dit samlades småningom omkring dem en grupp
nyfikna nämndemän och andra bönder, hvilka aldrig förr hade sett detta under.
Det är en brygd, det der, sade någon.
Yore det inte lika bra att äta sockret skildt
för sig och dricka konjaken och vinerna sådana
de äro?
På det här sättet blir det godt.
Se så! Nu är det nog med konjak. Nu ett
par flaskor vin tili, ordinerade apotekarn.
Tag med ens fyra och ännu en fLaska konjak! uppmanade länsmannen.
Den blir för stark
Och för dyr
Grör ingenting. God ska' den bli och sak
samma hvad den kostar. Man sku' nu här börja
dricka sockervatten! Ahåh!
Hur dyr må den der nu redan vara?
Du ska' inte fråga der, utan smaka på den.
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ja—a, nog
Låt också mig få smaka
är det godt.
Långt ifrån som den ska' vara. Hemta hit
ett par flaskor clianipagne.
Nej, för tusan!
Hvad pratar du
alltid brukas det i
bättre bålar.
Alla skrattade illistigt och sågo på hvarandra.
Bålen tillblandades och alit flere goda saker slogos deri, tili dess slutligen länsmannen och apotekaren blefvo eniga om, att den gick an, fast den
kanske nog kunnat tåla ett par flaskor \in tili.
Den är bra! . . . Och sedän bars bålen in,
och alla följde efter.
Under tiden satt Hellman i bodkammaren och
hörde genom väggen silfverslefvens taktmässiga klingande mot bålens sida, på samma gång genom andra väggen från köket trängde slammer och matlukt. En oräknelig mängd svordomar och vredgade
ord tumlade om inom honom, men sluppo inte fram.
Han satte sig vresigt på en stol, steg upp och
gick några steg, stannade, lyssnade och satte sig åter.
Slutligen hördes från salen ett gällt klingande,
och han gick in.
Länsmannen stod redan med glaset i hand och
gästgifvaren fylde ur en mjölkkanna de sista glasen lägst vid bordsändan. Alla de andra hade också
.
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stigit upp och vände sinä blickar mot Hellman,
som stod vid kammardörren.
Länsmannen klingade ännu en gång mot bålens
sida och började sitt tai.
Minä Herrar! Hm! Ja, nå, vi veta nu alla,
ja, så att derom behvarför vi samlats här
höfver inte vidare ordas ens. Skam åt den som är
....

långsint!

eller hur?

....

Ja, ja! ropades från alla håll.
Det har skett af misstag, och hvilken menniska kan inte förgå sig? Menniskan är svag. Men
å vederbörandes vägnar viii jag endast be, att man
skall glömma alit gammalt agg och vara vänner
eller hur?
och att hela saken derför må få vara
.

.

.

Ja, ja! Hellman är en bra kari!
Alit så din skål
lefve Hellman!
Hurra! hurra!
.

.

.

Talet var inte dess längre, och under det de
hurrade, störtade alla tili glasen. De, som inte lyckades få något, sökte åt sig kaffekoppar från köket
och fyllde dem med bål. Länsmannen gaf ett glas
åt Hellman, klingade med honom och räckte honom
sin hand och så gjorde äfven alla de öfriga, såväl
vitnena, som sakegarene: först doktorn. sedän apotekaren, domaren n. s. v. i ordning efter rang. När
detta var gjordt kommo sedän länsmannen och kaptenen, togo Hellmans händer och ledde honom att
sitta i soffan. På bordet framför soffan stäldes en
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med bål fyld mjölkkanna och der omkring samlade
sig en krets af herrar och några nämndemän, under
tiden de öfriga stimmade i salen, drickande och. rökande flitigt.
Hellman kunde emellertid inte riktigt uppskatta
denna ära. Länsmannen hade nastan med våld stoppat en cigarr i hans mun och Hellman sugade klumpigt på den, der han satt något generad med den
hårdt stärkta kragen stramt kring haisen och ärr
efter rakknifven i det nyss rakade ansigtet. Hans
hand darrade litet då han höll cigarren eller tände
den, när den alit emellan slocknade.
Här är

eld, sade länsmannen! Du ska' inte

vi
bry dig om hela saken nu mer, Hellman
voro väl då litet förargade. men skam åt den, som
är långsint
.vi ska' inte mer tala derom
....

...

....

skål!

Skål bror! sade äfven kaptenen, der han satt
förnöjd med ögonen litet plirande, den egna pipan
mollan tänderna och toddyglaset framför sig, ty
han brydde sig inte om bål. —Är du någon gång
hemma, jag har tänkt komma och se på din unga
häst
den skall vara utmärkt
Nog är det ett ståtligt djur
Han har de bästa hästarne i hela socknen.
På det här viset fick vi den ledsamma historien bäst klarerad, sade åter länsmannen. På det
här viset kommo vi hyggligast ifrån den och ingen
....

....

,

....
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jag för min del har inte det
kan säga ett ord
minsta groll
Ooh inte vi heller
....

....

....

Ooh om någon säger, att inte Hellman är en
bra kari, så får han med mig att göra?
Hör
hur är det med utmätningen hos Antti....
du
är det hast med den?
....

Nog vore det hast
Bra, jag skall låta utlysa auktion i morgon
i kyrkan tili nasta vecka, så får du genast pengarna
i hand. De äro sådana lymlar, de torparena.
Ja, riktiga lymlar ä' de, inföll ifrigt en husde betala
bonde, man är illa hallen med dem
inte sinä skulder, som de göra året igenom, och de
erlägga inte sitt arrende på utsatt tid, de sköta inte
ordentligt sinä åkrar och rödja inte ängarna
Men kanske orsaken är den, att husbönderna
betunga dem för mycket
Det är en helvetes lögn
du ska' int'
tala, när du ingenting vet
Nå, ni ska' inte gräla om det der! Skål nu!
anmärkte kaptenen.
Skål, Hellman! Du ska' inte vara på dåligt
humör! Drick nu så, att du vet att du en gång vähemta hit mera bål
rit på kalas
inte
mer
Det fms
Är den slut redan?
God vara har god åtgång!
....
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Nå, toddy då. Det var inte heller meningen,
att bålen skulle räcka hela qvällen
brygg i
....

toddy, go’ vänner.
Hellman satt der som en främmande i sin egen
gård, om hvars egodelar andra köpslä. Hän hörde
allt, som talades i salen, följde med ögonen hvar
enda en och räknade hvarje glas, som dracks, och
hvarje papyross, som röktes.
Det sved isynnerhet i hans hjerta, då hän såg,
huru som halfbrända stumpar kastades på golfvet
och nya papyrosser ständigt tändes. Och handelsmannen tröttnade inte att hemta nya bundtar från
boden. Det hade redan gått åt sådana minst för
tio mark, utan att ens tala om cigarrerna
Ooh
hur de alla tycktes riktigt kappas om att dricka.
Glas efter glas tömdes och gång efter annan lyfte
länsmannen på de tomma karaffinerna och ropade
att man skulle fylla på dem.
Hän var också redan ansenligt drucken och på
samma sätt många af de andra.
Ni ska’ int krusa go’ vänner, drick ni hara!
Hellman har lemnat värdskapet åt mig, så att när
jag säger, så drick ni. Drick du också sjelf, Hellman
se inte så der trumpen ut. Drick
då du slapp för så godt pris
skål!
Sedän vred länsmannen hufvudet tili höger och
tili venster och sprutade ut i ett våldsamt skratt:
. hä, hä,
Tasan, hvad du då var rasande
....
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hä! Man skulle inte mer kanna igen dig, der du
sitter och ser glåmig ut
Du skälde oss som
en kari
tusan. Kommer du i håg, hur du
pikanellen
mot ansigtet på mig? Lyckligtslängde
vis träffade den inte, utan for i väggen
Det
var lycka för dig, taeka du lyckan, att den inte träfdu har ju inte ens
fade
Skål du, der
glas? Ge hit, ska' jag brygga åt dig en riktig
karltoddy.
Jag viii inte ha
jag måste fara hem.
Skall du inte äta qvällsvard?
Ska' här också bli qvällsvard?
Naturligtvis, ser du inte att man dukar
bordet?
Nog ser jag det. Men ska de alla äta?
Visserligen, och på din bekostnad, så var
ju
det
öfverenskommet.
Alla de här
Visserligen
så var det ju sagdt
bli qvar bara
det blir god supo
bli
du qvar!
jag mår inte
Nej
jag kan inte
riktigt bra.
Na, jag kan ingenting göra tili det
.
hör hit, go' vänner!
Hva' ämnar du?
Nå, att de få säga adjö!
Nej, säg ingenting
.

.

.

.

....

....

....

....

....

....

.

.

.

.

.

....

....

.

.

....

....

.

....

.

.

.

85

PATEON HELLMAN.

Visserligen. Hör hit, go'

vänner

och ärade

gäster
Men skrålet var redan så starkt och rummet
så fullt af tobaksrök, att man hvarken såg eller hörde hvarandra. Dessutom var länsmannens
röst alldeles hes, så att endast de närmaste kunde
....

höra den.
Låss int' om
jag smyger mig bort....
ska'
du
onödigtvis
hva'
Nå, gör som du tycker, gör som du tycker
Länsmannen följde honom tili dörren, och bred....

....

....

bent stod han sedän der och såg på, hur Hellman
tog på sig bredvid kakelugnen. Denne såg derun-

der, hur man dukade bordet och bar fram ölbuteljer och vinflaskor och stälde upp dem på ett litet
afstånd från hvarandra. Han kunde redan räkna
ett dussin ölbuteljer och ett halft dussin vinflaskor.
Men alit flere buros in från bodkammarn.
Inte mer nu, kara vän. inte
Hva'?
Låt inte hemta mer öl och vin
der
kom de igen med famnen full
Var du alldeles lugn och gå hem och lägg
dig att sofva bredvid din gumma och mucka inte.
Men kom tillika ihåg, att om inte räkningen blir
betald i morgon, så ä' det inte långt härifrån tili
Adjö nu och gå!
tinget
....

....

....

....
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Patron Hellman nödgades svälja ännu detta.
Han smog sig ut genom dörren och satte sig i släden, som hela tiden väntat framför trappan. När
han körde förbi fönstren, hörde han skrål och skratt
derifrån och såg männen röra sig derinne bakom
de immiga rutorna.
Det blir nog också en gång min tur, hörde
drängen honom hväsa. Denne vågade inte vända
på hufvudet, men han trodde sig se, när han
skelade åt sidan, hur husbonden länge och väl
såg bakom sig och knöt näfven, under det han
hväste:
Vänta bara, era skojare!
nog blir det
också min tur en gång

■

—

■

—

....

....

I en olycklig stund kom Antti följande dag för
att ännu en gång bedja om uppskof med skuldens

betalande. Kanske skulle han ha bättre lycka på
en söndag, hade hans hustru sagt.
bättre deraf, protesterade Antti, men gick ändå.
Patron Hellman hade just framför sig en räk-

ning på tvåhundra mark, då Antti trädde in, och
gästgifvarn stod vid dörren och väntade. Antti
skulle velat draga sig tillbaka, men då han tyckte
att det inte mer gick an, stannade han qvar vid
dörren och stirrade sömnigt framför sig. Också
Pulkkinen var der och satt på sin vanliga plats på
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stolen framför piphyllan, rökande med oskyldig uppsyn och i hemlighet observerande de andra.
De' här ä' alltför myoket, jag betalar int'
der har du din räkning tillbaks, jag
de' här
betalar bara hälften, resten få de sjelfva betala.
Först hade han sagt sig inte ämna betala ens
en penni, sedän lofvade han ge fjerdedelen och nu
gick han upp tili hälften.
Hei och hallen skall den betalas . . så sa'
länsman.
Den här hei och hallen! Tvåhundra mark?
Aldrig i lifvet! Dryckesvarorna betalar jag, men de
jag åt inandra må betala för hvad de ätit
genting
och, som jag säger, hälften betalar
der ä' hundra. He!
jag
jag tar
Hei och hallen skall den betalas
inte en penni, om ni inte betalar fullt tvåhundra.
Låt bli då att ta! Dess bättre för mig! Den
får gå tillbaks i birongslådan. Nog hålls den der.
Och se'n bad de mig föra tili patron sådana
helsningar, att om räkningen inte betalas, kommer
det ny stämning före middagen
och att det
inte ens behöfs, då den förra stämningen ännu inte
....

.
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....

....

är

återtagen.

Ni ä' de största hundsfotter, skurkar, skojare

....

Saken hjelps inte med att ni skäller
lägg tvåhundra mark på bordet, så går jag

.

.
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det är bäst att ui inte retar dem mer, utan låter
alit vara godt, så blir det inga nya spektakel
af
ni är i alla fall tvungen att betala räk....

ningen.
Jag ä' inte tvungen, utan om jag betalar,
så sker de' af god vilja. Jag ä' inte en sadan stackare, som de der herrarne i kyrkbyn. De kan inte
Ja, nå
betala hvad de sjelfva äta ens
nej, jag ger inte den
se der! Der har du
en söndrig sedel duger nog åt dig
....

...

.

..

.

.

....

Samma är det

....

Och packa dig nu bort genast, och kom inte
hit en gång tili!
Jag går nog gerna.
Och gästgifvarn gick, men hade knapt hunnit
ut i farstun, innan Hellman rusade efter honom:
De lymlarne kan int' en stänga dörren efter sig.
Man hörde ett par tre skrällar, så att fönstren
dallrade, då Hellman stängde farstudörren. När han
sedän kom in igen, röt han åt Antti:
Hva' har du igen här att göra?
Jag kommer för den gamla saken, som
de' tjenar tili ingenPacka dig bort
ting. Jag ä' i behof af pengar
du såg ju att
sjön
jag fick kasta tvåhundra som i
Är det då jag som ska' betala era kalaser?
Hä?
Jag menar bara, att ska' mau nu ta från

....

....

....
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mig alit hvad jag har, för det ni sjelf värit herrarnes narr?
Hall mun du! Och om du inte hufvudstupa
ämnar packa dig härifrån så långt vägen räcker
Ah ja, den står ju öppen nu . .
för tig.

.

...

.

garen tar vägen aldrig. slut och han har inte trångt

Adjö.
Sådana sluskar! Der står de snart med tiggarstafven i hand och våga ännu sturskas!
ju fattigare, dess fräckare.
Sådana ä' de
Men de' haran, jag skulle just fråga, att jag
ju
får
nu torpet?
Vänta litet
hörde du, om de voro der
länge i går?
I dag i gryningen foro de sista bort .
.
länsman bars medvetslös ut i släden.
De ä' ena riktiga svin! Ja de' ä' de, den här
sockens herrar
Fyj!
Det förstår jag inte riktigt, hur patron ides
betala deras kalas?
De' hjelpte int' annat
om de' hade blifvit tingssak, så hade jag kunnat komma på fästning
Hva' än! .
. så trodde också jag i början,
men domarn sägs ha yttrat, att det på sin höjd
kanske skulle blifvit ett par hundra marks böter
Du ska' int' ljuga
fästning skulle de'
blifvit
nog vet jag de'
om utrymme
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inte har jag för
Så sägs han ha yttrat
resten reda på det, men så lär han ha yttrat
Men jag har sjelf läst den paragrafen
ooh jag vet nog
Hellman började redan tvifla sjelf, men han ville
ändå inte förmå sig att tro derpå.
Jag såg lagparagrafen, försäkrade han, jag såg
den med egna ögon.
Ja, de'häran, köper du torpet?
Jo, nog köper jag, om vi bara komma öfverens om priset.
Hva' betalar du?
Två hundra .
nu får ni samma summa,
som ni nyss förlorade
Hva' bryr jag mig om de'?
Och på det sättet kommer kalaset att kosta
er ingenting
Hur så?
Nå, när Antti har uppfört byggnaderna ooh
ni nu får tvåhundra mark för dem.
Men stockarna ä' från min mark
Hvad äro de några stockarna värda?
Hm! Ja de' va' så!
Och patron Hellmans
ansigte ljusnade alit mer. Han hade inte ens kömmit att tanka på den saken. Det passade verkligen
förträffligt. Samma summa!
Men har du pengar att betala med? Jag
lemnar int' på skuld ens en penni.
En stockhandlare är aldrig utan pengar ..
....
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ni skall få pengarna i hand, och alldeles nya och
vackra sedlar skall jag ge .
.

.

.

Pulkkinen gräfde fram plånboken från bröst-

fickan, löste upp dess många band, sökte fram derifrån åtta alldeles nya tjugufem marks sedlar och
räknade upp dem på bordshörnet.
Hellman skramlade med skåpnycklarne i fickan
och kunde inte afhålla si,g från att småmysa. Hän
tog pengarne, såg igenom dem mot dagern, att de
voro äkta, och öppnade penninglådan. Sedän lade
hän pengarne varsamt i det tomrum, som nyss hade
uppkommit. När det var gjordt, sköt hän långsamt
in lådan, lyfte upp klaffen och vred- om låset.
Och det kändes nu, som om kugghjulen i hans
verld åter skulle gripit fast i hvarandra, sedän de
flere dagars tid värit i oordning.
Och lifvet gick en lång tid på herrgården så
lätt och tyst, som när man åker på en nyss smörjad kärra. Pulkkinen var daglig gäst, ooh der sutto
de på tumanhand ooh upprepade ständigt med ett
illmarigt skratt, att den der lyckans gullgosse
hän tycks då aldrig råka i klämma. Hvad som förloras nr den ena lianden, kommer genast tillbaks
i den andra.
Och socknens herrar skröto ooh skryta ännu
öfver sin stora slughet, då de hade tvungit patron
Hellman att hålla ett kalas, tili hvilket de sjelfva
fingo bjuda gästerna.
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Men Antti går rned hustru ooh barn ooh tigger,
vandrande tungt vägen framåt ooh med stela ögon
betraktande denna verldens gång, der hän tycker
att den fattige har så litet medhåll
ooh knapt
....

xiog

nånsin kommer att få det.
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mitt tyoke är den der nykterheten en riktigfc
ja riken utmärkt sak
förträfiiig sak
tigt utmärkt
Ooh helt ifrig att skåda kastade magistern tidningen Uusi Suometar ifrån sig, och tändande en
....

....

....

papyross, hvarvid ögonen plirade af välbehag, tilllade han:
Och nykterhetsföreningarna äro den största
lycka för vårt land
en hvar borde gå in i
dessa sällskap; hvar enda finsk medborgare, man och
qvinna. Och, såsom här står, presterna böra med
det är hvarje själasitt exempel gå i spetsen
herdes moraliska pligt mot sin församling. Derför
hör också jag tili nykterhetsföreningen och tänker
af alla krafter arbeta för den.
Han var en ung prest, han som talade så der
ifrigt, adjunkt i stadens församling. Nu gungade
han i sin gungstol, med sidan mot bordet, kastade
....

....
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då och då en blick öfver Boulevardsgatan och talade
fortfarande i samma riktning, i det han läste om
och om de ställen i tidningen, soin berörde nykterhetsfrågan. Ibland mattades talet och läsandet af
bland röken, som strömmade från papyrossen ner i
hans bröst och derifrån åter tillbaka längs papyrossen. Och det kändes så godt, att det ibland tili
och med litet ryckte i hans ansigte af välbehag.
Den andre satt vid bordsändan och rökte, också
han, och blåste makligt ut röken an hitåt och än
ditåt. Han såg rakt framför sig mot kakelugnen i
andra ändan af runimet och tvinnade långsamt sinä
mustascher. Det syntes tydligfc, att han inte var
någon passionerad rökare, utan att han rökte endast
för att göra något.
Hvad menar du? Du säger ingenting
jag tycker det åtminär det inte en god sak
..

.

.

....

stone

....

det, det,

det är

se nu, hur det står

....

hör på, hur det heter om starka drycker
Nog känner jag tili det der.... det är ständigt ett och det samma
Hä? Ett och detsamma? Det är det inte
du har ännu inte ens hört det här
se här:
man
viii
eftersträfva
det
finska
folkets
väre
~om
sig materiella eller andliga bästa, om man viii upprätthålla vårt folks sedliga kraft och bevara dess
fysiska styrka, hvilka båda jemte kristendomen äro
alla folks lifsvilkor och utan hvilka ett folk står på
här

....

....

....

....

....
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just så! .
förderfvets brant"
ooh sedän
heter det vidare: „så fins det för bibehållande af
alit detta ett medel, hvilket man för närvarande
nastan vore frestad att kalla det enda, och detta
medel innehålles i ett enda yrkande: bort med alla
starka drycker, och i stället —"
....

.

.

.

Lemonad och tevatten!

Nej, utan absolut nykterhet i stället!
Du gycklar efter vanligheten, men jag tycker att sådant alls inte är på sin plats i en så här vigtig
.

.

sak

.

.

....

må alla gerna
Jag gycklar visst inte
för mig upphöra att dricka, om de anse det nödvändigt
men behöfs det då nödvändigt förde kunna låta bli utan
eningar för sådant
dylika.
Men skulle de då låta bli? Skulle de låta
bli? Nej, det skulle de inte. Man har sett, att de
inte göra det. Menniskan är svag och kan inte stå
ensam för sig, om inte andra stöda henne, om inte
andra taga vård om henne, om de inte skydda henne
och föregå med goda exempel, de som sjelfva äro
starkare och stå på en högre bildningsgrad, såsom
t. ex. presterna
och också andra bildade
och dessa hafva sålunda en moralisk skyldighet,
isynnerhet i de här otrostiderna, då den sig alit mer
hm
ja, just 5å....
utbredande realismen
är det inte så?
....

....

....

....

....

....

....
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Magistern invecklade sig litet mot slutet af sitt
tai, ty hans gäst hade vid „otron" ocli „realismen"
dragit munnen tili ett litet, satiriskt leende, såsom
han hade för vana.
—•

Hvad? Är det inte så? frågade han för an-

dra gången.
Nog är det väl på det viset, sade den ändre.
Och du smakar alltså inte en droppe ens?
lnte en droppe.
Det är väl också lätt för dig att låta bli, då
du aldrig vant dig vid sådant ooh aldrig värit i
någon frestelse.
Jag i frestelse? Skall jag säga dig, i hvilken frestelse jag har värit och hvad det då hade
kunnat blifva af mig
en lika så stor drinkare
hade det kunnat blifva af mig, som af hvem som
helst annan.
Af dig då? Det skulle jag inte trott, om jag
nu
skulle hört det med egna öron.
inte
Na nå, inte bör det tag
alldeles efter
under min stuorden
men någon gång
men G-ud väre lof, det måste jag erdenttid
känna, att jag hade ett godt hem och stränga föräldrar, och det dracks aldrig i hemmet eller bjöds
åt andra, annat än på stora högtidsdagar
men
det oaktadt var jag, såsom jag redan nämnde
och såsom här står: „om det dåliga fröet en gång
....

....

....

....

....

....
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får gro, så vet man inte, i hvilket ögonblick det
skjuter upp en frodig planta".
Han blef alltid ifrig, när han talade om denna
mörka prick i sitt lif, ooh gerna tog han den också

tili tals.
. du
Men låt det här vara oss emellan .
skall inte tala om det för någon
menniskorna
missförstå alltid sådant
ocli dessutom tror jag
för min del, att det der fröet redan är förqyäfdt
hos mig, ooh åtminstone får det inte mer tillfälle
att utveckla sig, äfven om det försökte, då jag nu
hör tili nykterhetsföreningen.
Magistern hade taiat så länge, att papyrossen
hade slocknat. Han tände den åter ooh tillade ännu:
För öfrigt är kanske det största ooh vigtigaste skälet, hvarför jag ingått i denna förening,
det att jag viii vara ett föredöme för andra svagare.
Den andre hade en stund tyst sett på, hur presten rökte papyross, och med ett litet småleende
på läpparne hört på hans tai. När han sjelf rökt
sin papyross tili slut, kastade han stumpen öfver
rummet framför kakelugnen, sträokte ut sig i en
vårdslös ställning med benen rätt framför sig, och
stack händerna i byxfickorna.
Det borde, tycker jag, vara en riktigt absolut nykterhetsförening, der inte ens tobaksrökning
är tillåten, sade han sedän gäspande.
Hur så? frågada magistern retligt.
.

....

....

.
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Nå ja, när man en gång sätter sig emot den
ena njutningen, så kunde man också sätta sig emot
den andra.
Det der är alltid den sista utvägen för nyknär mau inte
terhetsföreningarnas motståndare
eljes kan motarbeta nykterhetssträfvandena, så kommer man alltid fram med det der för att kullslå
dem. Men det säger jag, att det är rent af barns....

lindrigast sagdt, rent af barnsligt
he!
Hvarför blir du så der häftig?
lnte blir jag häftig
det lönar sig inte
att bli häftig deröfver. Men säg du, jemför du verkligen tobaksrökningen med njutandet af starka
drycker?
De aro båda alldeles lika onödiga.
Men skilnaden är ändå ofantlig, kara bror,
så stor, att
det ena är någonting alldeles oskyloch lägg märke tili,
digt, hvaremot det andra
huru olika följderna äro.
Jag bedömer inte en passions intensitet så
mycket efter dess följder, som der efter, tili hvilken grad den gör menniskorna tili sinä slafligt

....

....

....

....

....

var

....

nog känner
Ja, ja, visserligen
■
der åsigterna, jag känner dem mycket väl

jag de
det
är dessa moderna, dessa Björnsons och Ibsens ideer ...
jag vet, eller vet
he, he! Men det säger jag
inte, men jag tror, att dessa herrar norrmän och de
—

....

....

....
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öfriga Strindbergarna, att de röka i alla f ali, och
lika mycket som vi här i Finland he, he!
Magistern var helt allvarsam och hans mun hade
dragit sig tili ett förnärmadt leende.
Den andre brast ut i ett långt friskt skratt,
men deraf förargades magistern så, att han steg upp
och började häftigt gå fram och åter öfver golfvet.
Bli nn inte ond, kara bror, att jag inte kan
låta bli att skratta
rök ni bara alla
det
skulle ju kanske inte ens lända menskligheten tili
gagn, om man plötsligen skulle sluta upp att dricka
och att röka
hvarifrån skulle staten få pengar, såsom Toppo säger
ja, det är sant, har
....

....

....

....

du sett

„Arbetarns hustru?"

går jag och ser på sådana skräpstycken.
—■ Inte
Nå, nå! Adjö nu nu då. Titta på. Och låt

för ingen del narra dig att lemna bort tobaksrökningen, om någon skulle föreslå det.
Du röker ju också sjelf.
Det gör jag, det gör jag, och dricker också,
jag
när
har lust.
Hvad pratar du då? Hvarför slutar du inte
sjelf först?
Derför att ingen skulle taga exempel af mig,
när jag inte är prest och inte något annat heller.
Prest? Om det der var meningen att vara
en pik, så var den illa riktad
he!
Magistern lät vännen gå och var ond. Det var
•

....
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för resten inte första gången. Det hände mycket
ofta, att denne på detta sätt förargade sin förra
skolkamrat.
Han gick sedän alltid en lång stund fram och
åter öfver golfvet, innan han blidkades. Nu gick
han häftigare än vanligt.
Men jag skall visa! sade han plötsligt med
afgörande ton, jag skall visa, att jag skall sluta att
röka förr, än han sjelf. Du tror, att jag inte kan
men jag skall visa af egen drift, hvem som har
styrka. Inte derför, att det skulle höra tili nykterhetsrörelsen, men vi ska' försöka på, vi ska' verkligen visa dem . . .he!
Skada, att du inte mer
är här, kara bror, så skulle du få höra, att jag i
klockan fem minuter före half
detta ögonblick
vi skola komma ihåg det.... lemnar bort
elfva
rökningen för hur lång tid som helst. Dit kastar
jag nu minä papyrosser och piporna få stå orörda
jag kommer inte att röra dem!
på sin hylla
Det är nu den 30 januari.
Segerns glädje lyste ur magisterns ögon, och
han lade ännu en gång noga på minnet, hvilken
dag det var, och hvilket klockslag. G-enom att
lägga detta på minnet fick beslutet liksom sigill på.
Och för öfrigt skulle det också vara trefligt att kunna
säga, när helst det blef tai derom, att då och då
lemnade han bort att röka och hade inte gjort det
sedän dess.
....

.

....

....

....
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Men när någon timme hade förflutit kände han
sig så egendomligt osäker. Han erfor liksom en
hemlig och litet motvillig opposition inom sig; kanske beslutet ändå hade värit en smula förhastadt....
han hade ju inte heller gått in i nykterhetsföreningen, innan han noga hade tänkt på saken. Men
det var det samina; gjordt som gjordt! Det här var
ju dessutom en alldeles obetydlig sak.
På prostgårdskansliet gick under förmiddagen
en mängd menniskor, den ena efter den andra. Magistern expedierade allahanda ärenden, talade med
de besökande, gaf råd åt andra och kände sig så
stark och belåten. Och han saknade inte alls tobaken
Trodde den der verkligen, att man inte,
när helst man viii, kan lemna något sådant, som
tobaksrökningen? Folk tror så gerna om andra det
samma, som om sig sjelfva.
Och nastan utmanande slog magistern kyrkböckerna upp och slängde dem lika modigt fast igen,
samt skötte raskt och dugtigt sinä åligganden.
Ett par gånger hände det likväl, att han räckte
ut sin hand efter papyrossbundten, der den stod bredvid bläckhornet på bordet
Det går ännu efDet är ändå
ter gammal vana, skrattade han
märkvärdigt, hur menniskan kan vanja sig.
....

....

....
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Två timmar hafva förfiutit, sedän han fattade
sitt beslut. Kanslitiden är slut och magistern är
åter ensam. Det har börjat kannas litet tomt. Vid
denna tid tände han vanligen sin långa pipa och

satte sig med den i gungstolen för att låta sinä tankar hvila och derunder se ut öfver Boulevardsgatan.
Der såg han då alltid gamla kyrkans torn höja sig
mot himlen, och han beundrade mycket denna utsigt och gjorde äfven sinä vänner uppmärksamma

de besökte honom.
Men i stället härför började han nu gå af och
an öfver golfvet. Han gick dervid från bordet förbi
gungstolen tili dörren och derifrån förbi kakelugnen
och piphyllan tili bordet.
Plötsligen trädde en illa klädd kari, synbarligen
derpå,

när

någon hamnbuse, bullersarnt in i kansliet.
Hvad är ärendet? frågade han litet vresigt
Nu är mottagningen slut.
och otåligt.
Herr pastor
förlåt . . .jag har ingen
jag är fattig, mycket fattig, he—herr
klocka
pa —hastor! Och jag skulle ödmjukast begära, att
ni ville vara så god och ge
....

.

....

.

.

.

.

Hvad? 'Ni är ju full?
Ja—hag då? Jag, herr pastor
i—inte är
jag fu—u—ull
men jag har hi—i—ick—ka ... .
Det hörs nog på ert tai, och er anda luktar
....

....

bränvin ända hit.

Ja, jag är fallen och jag är en stor syndare
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lian låtsade gråta
men om jag helst skulle få en
mark eller femti penni, att jag kunde köpa bröd ooh
inte smaka
äta, så skulle jag inte supa mer
....

pastorn kan tro det, inte en
en droppe ens
droppe ens, om också pastorn sjelf skulle bju—huda.
På det vilkoret kan jag hjelpa er, att ni slutar att dricka ocli går in i nykterhetsföreningen.
Herr pastor, jag har redan hört tili nykterhetsföreningen i Abo, men jag har fallit på nytt
i denna stora synd.
Under det magistern med sträng uppsyn gick
fram ooh åter öfver golfvet, fLyttade sig karlens leende från ögonen tili mungiporna, men försvann
genast, när magistern vände sig så, att han kunde
se honom.
Menniskan måste hafva styrka att strida mot
sinä begär
hon måste kunna halla det, som
hon en gång lofvat.
Men jagkunde inte då, hur jag an försökte
men nu skulle jag ha större styrka.
Jag hör också tili nykterhetsföreningen, men
jag har inte en enda gång ännu ens i minä tankar
brutit mitt löfte.
Herr pastorn är också en ädel man och herr
pastorn predikar så vackert.
Menniskan måste kunna halla de löften, hon
en gång gifvit, och om hennes egna krafter inte förhvarje
slå, bör hon bedja tili Grud om styrka
....

....

■

—

....
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morgon och hvarje qväll. Det har ni säkert inte
gjort.
Jag i var i söndags och hörde, när pastorn
predikade
predikar pastorn också i morgon?
Jo.
Men här skall ni nu få ett par mark
och kom ihåg det, att ni inte får slösa dem tili
bränvin
endast på det vilkoret ger jag dem
åt er, att ni genast går och köper er bröd för dem
och äter.
Jag skall äta, jag skall äta, herr pastor....
tackar ödmjukast
G-ud välsigne er!
Karien gick
När han kom ut på gatan.
betraktade han en stund slantarne och stack sig hastigt ned tili den i en stenfot belägna krogen.
Magistern fortfor att gå fram och åter och
tänkte för sig sjelf:
Hur skulle jag kunnat fordra fasthet af honom, om jag inte skulle kunnat försäkra honom, att
jag sjelf ålägger mig det samma. Ahå, jaja!
Han hade utan att tanka derpå gått tili piphyllan och alldeles oförvarandes blåst i den pipa, från
hvilken han vanligen rökte. Hastigt stälde han pipan tillbaka på dess plats och låtsade inte märkä
hela händelsen.
Han skulle ännu haft att fortsätta att skrifva
sin predikan för morgondagen, men han tyckte sig
för ögonblicket inte vara riktigt upplagd. Han kände
en egendomlig sugning under bröstet
kanske
....

....

....

....
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var det hunger. Men klockan var först ett, och
det var ännu en hei timme tili middagen.
Magistern spatserade ännu en stund och stannade ibland än vid det ena, än vid det andra fön-

stret och såg ut på gatan. Der körde en bonde
förbi, stående i sin släde och med en bolmande pipsnugga i munnen. Han hade inte förr märkt det
så tydligt som nu, att när man såg en annan röka,
så var det alldeles som om man sjelf känt röksmak

i munnen.
Men den åkande bonden försvann vid närmaste hörn, och magistern tog på sig manschetterna
för att gå ut att spatsera.
Han var litet nervös öfver att det var så hait

på trottoaren. Att inte pölisen dess bättre . .
man borde nastan göra anmärkning derom.
Der kom vännen, som på morgonen hade besökt honom. Af någon oförklarlig motvilja skulle
magistern helst sett, att den gamle skolkamraten
skulle gått förbi på andra trottoaren utan att märkä
honom. Men han märkte honom dock och kom tili
honom öfver gatan med papyrossen vårdslöst i mun.
Han tog dessutan fram sitt papyrossfodral ur paltåfickan och bjöd åt vännen.
Nej, tack så mycket.
Hvad? Köker du inte?
.

Hvad för slag? Har du lagt af

. .

.

.?

.
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Tror du, att jag inte skulle

kunna, om jag

ville?
Det skulle du visst
Han sade det med litet satiriskt tonfall, och
magistern svarade ingenting dertill. De gingo sedän en stund tj^sta.
Jag måste gå hitåt, sade magistern ooh ville
vika af på en annan gata.
....

Hvarför det? Koni nu och gå ett slag i esplanaden.
Nej, jag har inte tid nu.
Nå, adjö då.
Vännen fortsatte sin väg tili esplanaden, men
magistern gick en omväg hem
Den der karhonom
sällskap
lens
tråkade ut
ibland
han
hade stundom något så osympatiskt hos sig.
Han satte sig att skrifva på sin predikan, men
det ville inte gå. Han fann inte lämpliga ord, och
tankarna höllos inte tillhopa. Och huru skulle de
ens kunnat det, då han var hungrig? Det var tokigt, att han inte fick middag tidigare. Det kurrade ju i hans inelfvor och det kändes, som om de
vände ut och in på sig.
Slutligen hemtades middagen, och en god lördagsmiddag var det. Madamen hade gjort sitt bästa och under det han åt, kände han sitt förra obehag försvinna.
Efter middagen drog magistern ämbetsrocken
....

....
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af sig, klädde sig i en hemjacka och satte sig i
gungstolen. Hans blickar folio än på det ena, än
på det andra föremålet i rummet och han gned sig
med fingret om hakan och näsan. Han betraktade
skåpen, taket, väggarne och såg en lång stund på
spjellsnörena, dem han fått tili julklapp af madamen. Men alit det der var just inte något särskildt
intressant att se på.
Der stod också piphyllan rätt under spjellsnöpiphyllan med piporna
rets tofsar
och
der fans
Den sjunkande eftermiddagssolen lyste klart in
i rummet och tecknade fönstrets bild på kakelugnen närä piphyllan. Piporna stodo fredligt lutande
i sinä hål och tobakslådan var tili hälften öppen.
Hur det var, så koni han att tanka på, under
det han satt der och gned sig om hakan och näsan, att kardusen tili största delen var söndersmulad i lådan, men att han lemnat ett litet stycke
osmuladt. Han kom ändå inte riktigt säkert ihåg
det och kunde inte heller se det derifrån gungstolen. Han steg derför upp och gick att se efter....
Och så var det; en del af kardustobaken var ännu
osmulad, såsom han dagen förut rakat lemna den.
Men han hade ju god tid att göra det nu.
Sedän han smulat tobaken, sköt han lådan tili
och började åter vandra fram och tillbaka öfver
golfvet. Han gick litet ojemnt och oroligt, drack
....

....

....
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ett par gånger en klunk vatten och smackade då
och då med tungan, under det han såg otålig och
missbelåten ut.
Det kändes som
ja som om någonting
....

Han var inte i sitt normaltillstånd
kanske hade han förkyldt sig. Eeller var möjligen
magen i oordning, när han hade så eläk smak i munnen. Men för öfrigt befann han sig i alla fall inte
värit i olag.

....

som vanligt, ty det stack då och då i hans kropp
som med nålar. Det kunde ännu hända här, att
han blef sjuk
och kanske så sjuk, att han
inte skulle kunna predika i morgon.
....

Magistern gick tili spegeln och såg i den. Han
såg der en man, som hade pannan alldeles i rynkor
och ett lidande drag under ögonen.
Solen hade flyttat sig så, att ena hälften af
fönsterbilden ännu upplyste kakelugnen och den
andra redan hade brutit sig öfver piphyllan.
Det är skamlöst, hur mycket dam der ligger på
piphyllan
Puh! puh!
Och på pipskaften
....

....

har dammet trängt in ända i de minsta utskärningar. Hur skall man ens kunna få bort det derifrån.
Men magistern försökte i alla fall Han började med sin näsduk putsa skaften i alla deras sirater och hålor, och när han fått dem damfria, tog
han lös piphufvudena och krassade askan ur dem.

Sedän blåste han i hvarje skaft, satte hufvudena
åter på sin plats och blåste ännu en gång i dem
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för att försöka, om det giok luft igenom
dem utåt. Han sög oekså
för att försöka om
luften gick genom dem också inåt
och den
gick någorlunda.
Men hvad den der tobaken doftade starkt .
från lådan ända upp tili näsan. också om han stod
alldeles rak. Han hade inte förut gifvit akt på,
att den hade så stark doft. Huru månne den luktade, om man höll näsan alldeles närä? Eller om
man en gång på skämt skulle snusa af den?
Detta friskade litet upp sinnet. men när det
började skymma, ökades känslan af saknad ooh tomhet. Annu var det ett par timmar tili nykterhetsföreningens soare, som började först klockan sju.
Han skulle nog bort skrifva sin predikan färdig för
morgondagen, men han fann att han fullkomligt
saknade inspiration. Han såg på texten, läste evangeliet och började tanka. Men en grå skymning
hade lagt sig som ett förhänge framför hans tankar, hvilket han inte på något sätt fick bort.
Han kunde inte företaga sig någonting, och
allting plågade honom. Och så var också rummet
åtminstone var det inte tillräckalldeles kalit
ligt varmt. Det var skamlöst af madamen. Hvarför eldar hon inte, så att man inte behöfver frysa!
Hvarför eldar inte madam mitt rum, fast
jag sagt tili om det? sade han strängt från köksdörren.
alla
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Voj, kara pastorn, visst eldar jag
men
tidigt
som pasrorn inte förut velat ha så här
Här
kalit, att tänderna skallra i munnen.
Gud bevare!
pastorn är säkert inte
pastorn är så blek, att
riktigt frisk
Ja, jag är sannolikt inte heller riktigt frisk.
Och magistern sade det med så dyster stämma,
att han äfven sjelf deraf blef öfvertygad om, att
han inte mådde riktigt bra.
Madam förslog, att hon skulle gå efter läkare,
men magistern ville det inte.
Inte är det någonting farligt
För resten har jag lemnat bort tobaksrökningen och madam kan få bära piphyllan upp på vinden.
Hvarför har pastorn gjort det? utropade madamen nastan förskräckt.
Nå ja, deraf är det då,
som pastorn är sjuk
hvarför har pastorn gått
.?
så
gjort
och
Derför att det egentligen är en öfverflödig
njutning.
och madamen runkade medlidVoj, voj
samt på hufvudet
voj, voj. hur nutidens mennifara
med
sig
skor
nyss slutade pastorn att
smaka något
pastorn tar inte ens måltidssunu,
som det ändå är så helsosamt att taga, såpen
som min salig man sade
och nu röker pastorn
inte ens mera
och hvart skola sedän alla piporna taga vägen?
....
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Madam är god 'och för dem på vinden.
Herre Jesta! På vinden? Pastorns farfars
gamla vackra pipor? Min man gaf också en gång
sin pipa åt mig och bad att jag skulle gömma den
och samtidigt slutade lian upp med att taga måltidssupen, emedan doktorn hade ordinerat det. Men
han började frysa, såsom magistern nu, och hade
ingen matsmältning
men när han sedän ånyo
började röka och taga aptitssupen, så blef han alldeles frisk. Vili magistern verkligen, att jag skall
föra piporna upp på vinden?
. . kanske de nu ändå kunna få
Ja nå
vara der
för främmandes räkning. Och det
gör godt åt menniskan att vara utsatt för frestelser.
Pastorn bör inte gå tili sådana der ytterligheter
och pastorn
pastorn bör inte det
bör komma ihåg, att pastorn har en gammal mamma, varnade madamen ännu i dörren.
Under det brasan brann i kakelugnen. började
hvarjehanda tvifvel uppstiga hos honom.
Man bör absolut och orubbligt iakttaga nykterhet, för exemplets skull och de svagare tili uppmuntran, det är nödvändigt! Men att förneka sig
tobaksrökning, för hvem kan man dermed vara tili
föredöme? För ingen? Ingen märker det ens. Och
knapt nog yrka ens de ifrigaste abrolutister derpå.
Och skulle det dessutom ens vara tili gagn för nykterhetssaken, om man skulle fordra alit för mycket
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af dess anhängare? Om man nu skulle gå och taga
från en nyss förbättrad drinkare haris pipa eller cigarr eller papyross, så skulle helt säkert de flesta
återfalla i sitt förra onda. Det skulle just vara som
man säger, att spänna bågen tills den brister. Galenskap vore det, den största galenskap
Men klockan närmade sig småningom sju och
....

det var tid att gå tili soaren. Det var alltid trefovanligt att gå dit och sitta vid sin tekopp
ligt godt te fick man också der
och röka fina
papyrosser. Och ingen sade att man satt der på
vift. Och det hade tili och med gamla drinkare intygat, att när man satt der och hörde på tai och
sång, förflöt tiden mycket angenämare an förr på
krogen.
Det var emellertid någonting som gjorde, att
det denna gång inte kändes lika trefligt att gå dit,
som förr om lördagsqvällarne. Men han beslöt ändå
....

....

att gå.

Jaha, tänkte han på vägen med en litet bitter anstrykning, nu är det således beslutit, att tobaksrökningen skall lemnas bort
få se, hvad
de andra mena om saken. Det vore roligt att veta,
hvilken åsigt sällskapet har om tobaksrökning i
allmänhet.
Ja verkligen! tänkte han och den bittra
känslan försvann alldeles. Man kan ju under aftonens lopp taga denna fråga tili diskussionsämne.
....
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Man skulle t. ex. uppställa en sadan här thes: „står
tobaksrökningens afläggande, ooh i hvilken grad, i
nödvändigt sammanhang med nykterhetssällskapens
uppgift?“ Något egentligt beslut skulle naturligtvis
inte ännu kunna fattas, ty frågan var ju inte alls
förberedd. Men i form af ett föredrag kunde hän
likväl komina fram med den redan denna gång.
Som inledning passade det att börja t. ex. så här:
„en af nutidens mest inrotade svagheter eller, om
man så vill säga, dåliga vanor, minä herrar och damer, är tobaksrökningen“. Sedän skulle det passa
att skämtsamt antyda, att „fastän detta rätteligen
kanske rör oss män, så ber jag dock äfven om de
ärade damernas uppmärksamhet för några ögonblick.
hvarefter man kunde ge en blick på tobaksrökningens historia, huru och när den kömmit tili Europa o. s. v. Sedän skulle man kunna tala om de
ämnen, hvaraf tobaken är kemiskt sammansatt och
slutligen öfvergå tili det egentliga föredraget om
tobakens förderfliga verkningar.
Magistern fann sig i början synnerligen tilltalad af iden att halla ett föredrag om tobaken. Men
nnder det hän gick gatan framåt tili samlingsstället, började hän tycka, att det kanske var bäst att
för denna gång låta saken förfalla. Kanske det
inte var nödigt att ännu taga den offentligt tili
tals, innan man enskildt hört sig för om hvilka
åsigter, som voro gällande derom. Kanske större
11
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delen af sällskapets medlemmer var emot denna
sak
det var inte säkert, men i alla fall mycket troligt. Det kunde finnas många nog, hvilka
inte ville blanda in den vigtiga nykterhetsfrågan
....

med andra bisaker, hvilka kunde störande inverka
på den samma och splittra sällskapets ännu jemförelsevis svaga krafter
Denna sista tanke talade isynnerhet kraftigt
mot hans tidigare ide. Och en annan omständighet var dertill än den (magistern letade på intet
sätt fram dessa skäl; utan de framstälde sig af sig

sjelfva), att hän sjelf, tyokte hän, inte

var lämplig
att komina fram med det splitternya förslaget. Det
skulle alltid finnas personer, som skulle förklara det

så, att den der vill nu vara förmer än andra, vill lysa
med nya förslag. Och en prest bör undvika sådant.
Och när hän riktigt tänkte på saken, ansåg hän
det inte vara nödigt att tala om sitt eget beslut
för någon. ISTär behofvet af en förändring sjelfmant vaknade tili medvetande hos andra, så var
det jn äfven sedän tids nog att göra gemensam sak.
Men under det hän gick i dessa tankar, hade
hän redan hunnit tili Skilnadstorget och den röda
lyktan vid tobaksboden i hörnet af Mikaelsgatan

började skymta fram. Hän såg inte enkoni på den,
men den fans der och lyste honom i ögonen, såsom det ofta är fallet, då man ser föremålen utan
att särskildt rikta sin blick på dem.
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Hela tiden den var inom synhåll, sken den sålunda i hans ögon. Men ju närmare han kom, dess
mer började hau se på den. Och då väckte den i
inte aflägsna,
samma mån minnen hos honom
utan från gårdagen, förgårdagen och så långt tillbaka han kom ihåg. Den älskvärda försäljerskan
kom först, sedän papyrossaskarna och doften af en
fin cigarr. På väg tili soaren vek han alltid in der
i butiken, frågade efter den ena eller den andra nya,
fina tobakssorten och valde och profvade dem, som
fröken föreslog.
Richmond? Bostanjoglo? Med eller utan
munstycken? frågade fröken.
Kanske jag får med munstycken en låda
Bostanjoglo.
Jaha —en låda
75 penni
var så god!
Sedän öppnade fröken med saxudden lådan, magistern tog en papyross, inpassade den i ett munstycke af rosenträ, stack detta långsamt i munnen
och insög röken ännu långsammare. Sedän lemnade
han butiken och gick att långsamt promenera längs
Esplanadgatan i det han rökte den välluktande papyrossen.
Afven nu gick magistern den vanliga vägen,
men han vek denna gång inte in i tobaksboden.
Han kastade endast en hastig blick dit, när han
gick förbi på andra sidan gatan. Der syntes flere
herrar och den älskvärda frökens ljusa hår skym....

■

—
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tade fram mellan dem, och den tili hälften bara
armen sträckte sig gång på gång upp tili hyllorna
för att taga ned eller ställa tillbaka en låda.
Detta såg magistern, men det roade honom inte
att gå dit. För öfrigt roade honom inte heller hela
esplanaden, hvarken de upplysta fönstren eller de
förbi strömmande menniskorna.
Hän brydde sig i allmänhet om ingenting. Allting förargade honom
just ingenting särskildt,
men allt ihopa
Och med sin retligaste röst ropade magistern
på en isvoschik och bad köra tili nykterhetsvärdshuset.
....

....

Efter några timmars förlopp återvände magistem tili fots samma väg och var på alls inte bättre
humör, än när han begaf sig tili soaren.
Han trifdes inte der, och derför gick han bort
innan soaren var sltit.
Alla hans bekanta voro redan der, när han kom.
De sutto vid sinä bord, driokande den ene te, den
andra chokolad
och alla rökte de.
Magistern satte sig vid ett skildt bord ett stycke
från de andra och bestälde sig också ett glas te.
Men när det rykande teet kom, kände han på långt
när inte samma njutning som förr, då papyrossen
....
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redan låg i ordning på bordet, färdig att tändas så
snart teet var drucket.
Hvad kommer åt vår magister, som ser så
olycklig ut? frågade en bekant, gick fram tili honom ooh slog honom på axeln.
Har han sålt
smöret och tappat pengarna? Hvad är det? Hvad
står på? Aj, aj, kanske är han kär?
der tyckte nu, att han var qvick, tänkte han när
den andra hade gått, och rynkade hånfullt på näsan.
Han flyttade sig emellertid genast tili de andras bord för att höra, hvad de talade om.
Der diskuterades just som bäst om tobaksrökningen. Någon hade läst i en utländsk tidning, att
tobaksrökningen är skadlig för helsan.
Det medgåfvo alla, att tobaken i viss mån innehöll ohelsosamma ämnen och att den som njutning var öfverflödig, men när man en gång hade
vant sig dervid, så
Just så sade man förr, då man motsatte sig
när man en gång
den absoluta nykterheten
vant sig
föll magistern in och smålog satiriskt.
Tobaksrökning är ändå en helt annan sak!
ropade genast fiere andra med en mun.
Tobaksrökning är en helt annan sak, sade
äfven ordföranden, skakande askan från sin papyross och hållande pannan i djupsinniga rynkor.
Den kan inte ens jemföras med dryckenskapen, fastän
.

.

.
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det nog kan vara sant, att den för några organisMen något moraliskt förderf
nier inte är helsosam.
medför tobaken likväl inte, såsom de starka dryckerna hvilkas verkningar vi nog kanna. Helt nyss
läste jag en inhemsk läkares uttalande i denna sak
och han yttrar sig i den riktning, att i betraktande
af det stora nöje, pipan bereder arbetaren, vore det
orätt att taga den ifrån honom för den lilla ohelsosamhetens skull. Måttligt njuten, tror jag derför
att tobaken inte är synnerligen farlig, fastän supandet nog är det. Men som jag redan sade, de
äro två alldeles olika saker.
—■ Naturligtvis, naturligtvis!
För öfrigt har jag läst någonstädes, att om
en stark rökare plötsligt lägger bort att röka, så
kan han bli sjuk deraf.
Magistern kun de inte låta bli att tillägga:
Såsom drinkare och morfinister.
Alldeles så, såsom drinkare och morfinister.
Men skilnaden är likväl stor, ty man kan naturligtvis inte jemföra tobaksrökningen med dessa laster.
Ja, det säger jag inte heller, medgaf magistern.
Dermed var diskussionen slut, ty från salen började höras sång, och alla gingo dit.
Magistern blef likväl sittande på samma plats.
Det föreföll honom dunkelt, att ordförandens yttranden inte voro riktigt logiska; men han gjorde
sig inte besvär att tanka, i hvilket hänseende de
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inte voro det. Och det var ju i sjelfva verket också
af föga vigt. Och deri hade ordföranden i alla fall
rätt, att, såsom hän också sjelf hade sagt, det var
stor skilnad på en drinkares och en rökares begärelser.

Sången och musiken drogo dessutom hans tankar åt annat hali. En vacker kör sjöng, och alla
voro förtjnsta. Afven magistern flyttade sig tili
salsdörrn och försökte, stående på tå, få syn på sångarene. Efter sångens slut applåderade den tili sidorummen återvändande publiken på alla hali.
De slocknade papyrosserna tändes med stort välbehag ånyo, ooh en bekant bjöd åt magistern nr
sitt öppnade papyrossfodral, hvilket var fyldt med
tina ryska papyrosser.
Utan att tanka derpå, tog magistern en af dem,
men kom i det samma ihåg sitt beslnt. Hän tänkte
lemna tillbaka papyrossen, men den andre hade redan
sintit fodralet, så att hän måste hålla den i sin hand.
Och här är eld, sade vännen ooh tog ett ljus
från bordet, bjudande det åt magistern, på samma
gång hän sjelf tände sin papyross vid det.
Jag väcker onödig uppmärksamhet, om jag
inte tänder, tänkte magistern och tog eld på pa■—

pyrossen.
Men sedän hän dragit ett par rökar, kastade
hän den i askkoppen och drog sig tili andra sidan

af rummet.
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Der satt hari en liten tid, än på den ena, än
på den andra stolen, och lian hade ingen lust att
sluta sig tili de öfriga.
Och papyrossen der i askkoppen brann utan någon nytta och sände fin, blå rök upp i luften. Flere
gånger ertappade han sig med att se ditåt, och slut-

ligen blef han riktigt ond. Utan att säga adjö åt
någon, gick han ut i tamburen, stampade häftigt
galoscherna på sig, kastade paltån öfver skuldrorna
och begaf sig bort.
Han var så ond, att han nastan skar tänder.
In te deröfver, att han hade brutit mot sitt beslut;
han hade ju rent af värit tvungen, och det var inHvilket beslut?
galunda att bryta ett beslut
Det der ögonblickets infall på morgonen, det var
ju inte något beslut. Dessutom förargade honom
alla beslut!
Beslut, beslut, upprepade han och
töjde försmädligt ut detta ord.
Och det säger jag
så gingo hans tankar
i takt med hans häftiga gång
det säger jag, att
jag kan sluta att röka, om jag viii. Men jag viii
inte, ty det strider mot naturens lagar. Den är en
blind fanatiker, som inte tar i betraktande sin egen
fysiks fordringar! Helt plötsligt? Utan någon orsak? Jag kunde med det samma lägga af att äta
och helt visst skall man väl en gång fordra också
det
he!
„Allt eller intet!" he, he! Ha,
Och magistern började skratta åt ali
ha, ha!
....
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denna menniskornas dårskap, så att de förbigående
stannade för att se på honom. Det skulle vara en
förträfflig bit för skämttidningen Matti Meikäläinen,
det der, att kanske Ibsen och Björnson ännu skola
fordra att man skall lägga af att äta! Det var just
Ha, ha. ha!
„allt eller intet"
Men han hade ännu smaken af teet på tungan
och gommen och i haisen, och sedän den hade fått
ett par rökar, ropade den oupphörligt efter mer och
ansatte honom för hvarje ögonblick med ökad styrka.
Den förde med sig andra tankar, och glädjen lade
sig åter.
Huh! Han genomilades af en frosskakning. Hur
det än må ha värit, säkert var det i alla f ali, att organismien inte var i sitt normala tillstånd. Det sägs,
att om man plötsligt nekar organismen något, som
den vant sig vid, så händer det ofta, att något doldt
sjukdomsfrö börjar utveckla sig. Så står det i nåHur länge hade han nu värit utan
gon bok
Hvem vet
att röka? Närä tolf timmar
Men kanske det ändå inte så snart
I alla fall
var det inte skäl att längre
Och det råkade så, att han just nu kom tili tooch
baksbodens trappa under den röda lyktan
det råkade så, att en herre just gick dit in och lemnade dörrn öppen
och då råkade det sig vidare så, att magistern också stack sig in efter honom.
Men han tog inte en s af sig mössan och mörk
....
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och missnöjd var hans uppsyn, då han bad att få
papyrosser.
Hva' får de' lof att vara?
Hvad som helst, sade magistern kalit.
Kanske får de' lof att vara Richmond
.?
eller Rettig
eller

....

....

.

.

.

Jaha! Var så god! Kanske får jag öppna
lådan?

Nog öppnar jag den sjelf.
Fröken såg litet förvånad på honom. Långsamt
öppnade magistern lådan, såsom om han skulle öppnat en pillerask
med bister min och pannan
rynkad. Han kände tili och med sjelf under hatten, att den var rynkad, tog liksom motvilligt en
papyross mellan sinä fingrar, vred på den en stund
och stack den slutligen mellan sinä läppar .. .! Eld
skulle han också ha, när han en gång tagit tobaken. Elden var här liksom vattnet och sockret,
när man tar ett bäskt piller. Han såg derför inte
alls mildare ut, när han närmade papyrossen tili gaslågan. Han inbillade sig kanna, att det var för honom mycket motbjudande att så här igen börja
när han en gång hade tänkt sluta derröka
med
Men hvad skulle han göra, när det synbarligen var skadligt för helsan att sluta. Men troligen var den här papyrossen ändå den sista . . .
Adjö, mumlade magistern i det han gick,
....
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....
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tryckte hatte
kragen.

ännu

djupare ned

och

vek upp

Meri under det han tog de första stegen på gatan, hade redan papyrossröken slätat ut missmodets
djupaste rynkor från hans ansigte. Likgiltig ooh

vresig var ännu hans gång, när han gick öfver gatan tili esplanadsidans trottoar. Men hjertat slog
ändå redan så häftigt, att han ibland måste draga
några extra djupa andedrag.
För hvarje steg blef emellertid hans gång lifligare, och då han vid Edlunds hörn vände om, var
hans sinne lika lätt som alltid förr, när han promenerade i esplanaden.
Qvällen var klar och den mörkblå himlen strålade af stjernor. Ja, verkligen! Och hur hade han
inte nyss märkt det, när han gick tili soaren?
Han drog en lång rök in i sinä lungor och lät sin
blick glida längs gatan från lykta tili lykta. Här
och der lyste bland de andra äfven en röd lykta vid
en tobaksbutik
och der längs borta strålade
en rund elektrisk lampa vid Kiseleffska husets mörka
massa
och svenska teatern med operakällarns
Det var ändå skamligt, att
upplysta fönster
denna byggnad var i händerna på folkets fiender
så hög och så vacker. Om han värit rik, skulle han
genast löst in den och öfverlemnat den åt finska
men det
teatern. Om han bara haft pengar
Men om han
var just det, att han inte hade
....
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liaft, så skulle han lagt dem alla på fäderneslandets
altare. Ty Finland är fattigt, och det måste mau
hjelpa, arbeta för dess bästa efter sin förmåga. Men
det fins många, för hvilka fäderneslandet inte har
de förfölja dess språk, förakta
något värde
dess egentliga befolkning
Sålunda irrade magisterns fosterländska tankar.
Men en trasig pojke hade fått syn på honom och
sprang efter honom
Snälla herrn, ge mig en liten slant
snälla herrn, ge mej en liten slant
Kan du inte finska, pojke! Begär på finska,
så skall du få.
Ja' förstår int' finska.
Och jag inte svenska.
Snälla herrn, var så go'
Magistern gick vidare och låtsade inte mer
höra pojken, som en stund sprang gnällande efter
honom. Han drog de sista rökarne ur papyrossen
och tog sedän eld på en ny, innan han kastade
bort den gamla.
Röken från den nya papyrossen försatte honom
i en alit behagligare stämning, hjertat nastan hoppade af glädje, munnen smålog och blicken flyttade sig
lifligt från ställe tili ställe
upp tili högsta våningen i Grönqvistska huset, hvilken dunkelt aftecknade sig mot den mörka himlen
derifrån ned
längs hörnen tili de upplysta butikfönstren, der de
....
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elektriska lågorna lyste stadigt och kalit, under det
gaslågorna brunno oroligt och häftigt.... och förbi
fönstren skymtade de promenerandes hufvuden.
Annu ett slag gjorde magistern tili ändan af
esplanaden och rökte ännu en papyross. Men sedän
började han långsamt yandra uppför Skilnaden och
mot Boulevardsgatan.
När han kom tili sitt hem, aåg han en gestalt
slappt luta sig mot hans port.
Go' . af—af—ton, herr pastor . he, he, he!
Pastorn ska' int' ta' illa opp, att jag
jag gick
raka vägen tili krogen
har
int'
jag
men
en slant
mer
Om
he, he, he!
. alldeles fu—hu—ull
eller papastorn sku' ge en fem penni, att jag
storn sku' ge den den der papiross-stumpen
Detta kom så oväntadt och störde känslan af
behaglig stämning, att magistern i början inte kunde
finna några lämpliga ord tili svar.
Du har således druckit, fast
sade han
inte
sig
likväl sedän, men kom
för att fortsätta.
Fast jag lofvade
lofvade
he, he! Hva'
ä' de' för strunt me' en menniskas löften
int'
kan den halla, hva' den lofvar
Jag gaf åt dig två mark på det vilkor, att
du skulle köpa bröd
På de' vilkor
ja-a, på de' vilkor
sir herr pastorn, de' här
på de' vilkor
ja, att de' int' ä' så, herr pastor, att de' här men.
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niskan
menni.... menniskan
allena
bröd
....

inte lefver af

....

....

Karien pekade med utspända fingrar ned mot
gatan och upp mot lyktan och kom derunder helt
närä magistern, samt försökte fatta tag i en af paltåknapparna. Magistern drog sig i samma mån

tillbaka

....

Ja, på de' vilkor

ooh då tillfälle ges

....

men köttet ä' svagt, fast anden ä'
hur a' de' nu igen, herr pastor?
Gå din väg.
Att, de här

....

. .

....

anden ä'

pastorn får int' gå

.

.

.

.

.

.

en papiross-stump
Om du inte nu genast går härifrån, så rojag
på polis, sade magistern strängt vid farstupar
....

dörrn, dit karien hade följt honom.
Ropar polis
jag ropar sjelf
ropar polis
polis, att int' pastorn behöfver
poliis! poliis!
Slusk! mumlade magistern och stängde dörEn sadan trasvarg, vågar komma
ren efter sig.
.

.

.

.

....

och röra.

Magistern var ond, men sedän han tändt sinä
ljus och började taga hemrocken på sig, lugnade
han sig snart igen
Man måste ju ha förbarmande nied sådana der olyckliga, hvilka alltid ånyo
det är inte rätt att döma
falla, och åter falla
dem alltför strängt. Ahhå!
Magistern hade tagit af sig sortuten, klädt sig
....

....
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i sin hemrock och tagit tofflor på fötterna. Sedän
hade han tändt sin pipa och satt sig i gungstolen
med sidan åt bordet
....

Hm!

Det var, under det han satt der och

rökte, hans enda tanke och han ville inte få tag i
något annat.

Efter en stund hördes madamen kömma in med
matbrickan. Magistern lät henne komma, och sade
ingenting. Men redan i dörren utropade madamen:
Si-så!
Nå, nu röker pastorn sin pipa igen ...
det är det bästa .
nå nu tycker jag igen om
.
pastorn!
Madamen kom ända fram tili magistern och
strålade af så uppriktig fröjd, att också han måste
.

småle

.

....

Och magistern skall inte plåga sig onödigtdet skulle taga bort aptiten och humöret....
Tror madam det?
Så är det: min salig man
Nog ämnar jag ändå småningom vanja mig
af med det.
Ja, småningom
det är en annan sak,
att så småningom vanja sig
det kan pastorn
göra, om pastorn viii, men inte med ens
det
är inte helsosamt
God natt, pastorn. G-ud be-

vis

....

....

....

....

....

....

vare pastorn.

God natt, madam.
Sedän magistern ätit litet, vände han gungsto-
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len mot bordet och började skrifva på sin predikan.
Det gick nu som vatten. På en timme hade hän
den färdig. Men när hän slutade arbetet, var askkoppens kant fullradad med halfbrända papyrosser,
liksom mot himlen riktade kanoner.

När hän gick tili sängs, tände hän än en gång
sin pipa, rökte och lät ljuset brinna så länge.
Under det hän låg der och insöp röken, smog
sig i förbigående en och annan skymt af samvetsförebråelse öfver honom. Men den försvann genast
bakom de öfriga tankarna. Och magistern var öfvertygad om, att hän var van att lyssna tili samvetets röst. När den inte talade dess högre, så var
det naturligtvis inte heller något ondt deri, att
hän rökte. Dessutom var detta ju en så helt oeh
hållet obetydlig sak.
Sedän stälde magistern pipan pä golfvet, lutad
mot stolen, blåste ut ljuset och vände sig mot väggen för att somna.
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