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INLEDNINGSORD.

Jag minns en liten inlandsstad, en liten
stad, på vars tysta gator grässträn och tili
och med ranunkler och klöverblommor vä-
gade visa sig. På de gatorna hände just
ingenting, ingen sammanstötning av biler
och skramlande vagnar. Där blev ingen
överkörd, där kunde människan lugnt gå
sin väg framåt och drömma. Där gingo
inga odygdiga män och spejade kring sig
i aftonskymningen, nej, jag vågar tro, att de
vänaste jungfrur där oskadda kunde sitta i
parkerna, beundrande trädens vita blommor
i månskenet.

Visst kunde det hända, att man någon
vårkväll fick se tili exempel borgmästarn med
blicken full av lycka och oro åka upp tili
det lilla trevna värdshuset Naisvaara. Men
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vem rörde det, om damen, som satt vid hans
sida, inte var hans fru. Man vände blott
litet på huvudet och lyssnade då helt lugnt
tili göken, som just ropade i någon av de
många blommande trädgårdarna, vars vit-
målade plank stodo som hemlighetsfulla mu-
rar mot den gräsbevuxna gatan.

Det var medvetna, välmående borgare,
som bodde i de tysta gårdarna, och det
funnes säkert mycket att förtälja om dem.

Men nu stannar min tanke vid ett av
husen, som såg kanske ännu mera heder-
samt ut än de andra. Jag ser den åldriga
klocksträngen på den med glasrutor försedda
gatdörren. Jag ser den gamla tittspegeln
på ett av fönstren. Jag känner igen alltsam-
man, gardinerna, blommorna, den vita porien.

Här bodde Kärrmans, den lilla, aktade
hedervärda familjen.

Och nu vill jag tala litet om de själar,
som hörde tili denna familj, och
jag tala om den enda sorien.
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I dopet hade hän fått namnet Severin.
Då hän kom tili denna världen, blev hän

lagd på en våg, och man fann, att hän i
vikt ej var förmer än en spädgris eller en
ung skogsfågel.

Men hans mor förundrade sig över ho-
nom, och hans fyratioåriga far var stolt över
honom, stolt och glad som en kung, som
äntligen ser dynastin säkerställd. Ty hand-
landen Karl Severin Kärrman hade skapat
ett rike, en stor affär, där hän i andanom
såg sin egen son sitta vid styret i en Ijus
och strålande framtid.

De första månaderna av sitt liv gjorde
tronarvtngen emellertid ännu ingenting an-
nat än grät, åt och sov, men mest av allt
grät hän ändå. Intet fel kunde upptäckas i
hans kropp, det var hara tydligt, att hän alls
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inte var beläten med den värld, i vilken hän
blivit placerad. Därför gav hän strax från
första stund sin moder så mycket att tänka på.

Maken tröstade henne visserligen och
sade; Låt honom skrika för fulla lungor, det
är bra. Hän blir en god affärsman.

Kokerskan Ulrika sade: Hän blir präst,
när hän blir stor, det säger jag.

Men fru Kärrman skakade vemodigt smä-
leende på huvudet. Präst, sade hon sakta,
nej, kanske ändå inte präst. Hon tänkte i
hemlighet redan på något som var förmer
än präst, förmer än läkare, förmer än do-
mare, ja, hon visste ju ännu inte riktigt.

Men kokerskan, som en gång tog saken
som om man stätt inför avgörandet, sade:
En präst bar åtminstone bröd tili dödeda-
gen, men man vet aldrig så noga, burn det
går med andra herran

Nej, man vet ingenting, gocia Ulrika,
ingenting, sade fru Kärrman då och tryckte
barnet mot sitt bröst. fion visste ju ändå
en sak, att hon älskade, älskade det.
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Men åren gingo, och gossen växte upp
och blev en yngling och artade sig väl, så-
vitt man kunde förstå. Den ena kostymen
växte hän ur efter den andra, fick utan egen
förskyllan mustasch på läppen, och själv för-
skaffade hän sig helt lätt den vita mössan
med lyran.

Och då var det livet riktigt begynte där
nere i huvudstaden, dit moderns tankar stän-
digt sträckte sig efter sonen. Ibland oroade
hon sig, men försökte ock lugna sig igen.
Hon hade ju breven, hon hade de många
porträtten att tillgå och utfråga. Så allvarlig
hän ändå såg ut. Pannan lovade något,
munnen lovade något annat, och axlarnas
bredd var redan aktningsvärd. Endast hai-
sen och nacken satt ännu rätt lös och gäng-
lig i stärkkragen, och håret var bångstyrigt
och ville inte bena sig. Ett under var hän
ändå, rätt sagt. Och fru Kärrman kysste
sin Stora valp på hiiden, som om hän ännu
värit fyra år. Och hon visste allt gott om
honom. Ännu rökte hän inte, vin hade hän
aldrig smakat, och månntro det inte var så,
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att hän rent av annu trodde på sagan om
storken och skogsbäcken.

Varmt omhuldat hade det kära barnet
också alltid värit av den gamla, trogna Ul-
rika. Om hän ock ej var fullt så felfri ur
hennes synpunkt som ur moderns, gick det
ändå så märkvärdigt lätt att förlåta honom,
när hän stal deg och sylt vid bakningarna,
eller när hän annars kom ut i köket för att
prata och fråga, och därvid kastade sig rak-
läng på rygg i hennes säng och skrynklade
och suddade det vita löstäcket så obarm-
härtigt.

Vad husets herre själv, numera kommer-
serådet Karl Severin Kärrman, tänkte om sin
son, det talade hän ännu inte om för nå-
gon. Med gott hopp tycktes hän se tiden
an. Pojken idkade ju nu med framgång
handelsstudier där nere i huvudstaden.
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Det var den femtonde maj, dagen då
Severin skulle komma hem tili ferier. Man
hade putsat och fejat och piskat i tre dagar.
Fru Kärrman hade kallat det vårstädning,
men i sitt hjärta sade hon sig, att inte hade
det städats bära för våren som var koitunen.
Nej, det var ju Severin, Severin, som skulle
komma.

Och där stod hon nu i köket och vis-
pade ivrigt en gräddkaka, medan Ulrika vid
diskbordet plockade en väldig tjädertnpp.

Tili kvällen taga vi upp litet vinbärs-
saft från källarn, ifall hau vore förkyld, sade
fru Kärrman.

Och kanske litet hjortronsylt också,
det tycker hän om att breda på brödet, me-
nade Ulrika.
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Åtta fyratiofem är täget här, sade fru
Kärrman och såg ut genom fönstret, medan
hon ivrigt fortfor att vispa.

Det är kvart före nio, tänkte Ulrika
högt.

Ur de inre rummen trädde då kommer-
serådet ut i köket. Ingen gav sig tid att
kasta ens den allra minsta sidoblick på hu-
sets herre.

Men dennes ögon spelade däremot ba-
kom de starka glasögonen som riktiga pojk-
ögon, ett par kraftiga händer fattade tag
om fru Kärrmans midja, och fru Kärrman
rycktes med i en liten svängom, en liten
svindlande lustig svängom.

Har du kaffe, min gumma?
Se, så där lätt dansar mitt herrskap

ännu vid femtio och sextio år, skrattade
Ulrika borta vid diskbordet.

Litet röd om kinden, något andtruten
stack fru Kärrman in hårnålarna, som höllo
på att falla ur hennes släta, hederliga koaf-
fyr. Men hon tycktes ändå inte hiivit allt-
för mycket ledsen, ty hennes ögon lyste nu



13

i sin tur som riktiga flickögon, fastän hon
sade; ja, du blir då aldrig gammal och för-
ständig.

Men herr Kärrman jämkade blott litet
om de blixtrande glasögonen, stack tum-
marna i västens ärmhål, sträckte på sig och
betraktade en stund med ett lyckligt små-
leende sin prydliga gemål.

Men ställ nu i alla tali så tili, att jag
får kaffe nu med detsamma, och kom själv
också in och sätt dig en stund i salen med
mig. För tusan, jag vill ha sällskap nu.

Fru Kärrman såg på sin man, log vän-
ligt och varmt, kastade köksförklädet av sig
och började ställa servisen på brickan.

Smågnolande och med tummarna be-
kvämt krökta i västens ärmhäl gick herr
Kärrman åter in i de inre rummen. Men
hän lämnade dörren tili köket på vid gavel
efter sig.

Ulrika, vi få kanske lov att tända en
brasa där inne i Severins rum. Filtar och
dynor äro kanske något kalla. Vårluften har
spelat in där hela dagen genom det öppna
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fönstret. Värluften kan ibland kannas sä
varm, men ändå vara farlig, sade fru Kärr-
man, innan hon gick in tili sin man med
sig själv och kaffebrickan.

På kvällen densamma dagen stod bordet
i matsalen nästan festligt dukat. Men ingen
människa var ännu där inne. Klockan slog
nio. Kanariefåglarna, som redan somnat
under skynket i sin bur, rörde på sig litet
vid den gamla klockans sångfyllda, lång-
samma slag. Levande vårblommor drucko
tysta och törstiga friskt vatten ur klara glas-
skälar. Och genom det breda fönstret flöt
vårkvällens skymning in och sällade sig tili
rummets väntande tystnad.

1 Severins rum var luften om möjligt
ännu mera vårlig och vartti. Men ingen
människa var ännu där inne. En brasa hade
brunnit ut i spiseln, men spjällen hade man
ej brytt sig om att skjuta tili. Det var ju
nästan sommar redan. Och där stod bäd-
den färdig, kungligt bred och mjuk och
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svällande. Ett par rätt stora tofflor hade
man ställt ytterst jämfota på den handbro-
derade mattan. Friskt vatten fyllde glaskan-
nan på bordet. Alit, allt var så väl iord-
ningställt för den som skulle komma.

Och salen, den gamla hederliga och sym-
metriska. Dess mörkröda, schaggklädda
soffor och stolar väntade blott att få sluta
alla husets anhöriga i sinä mjuka sköten.
Och blank och klar stod trymån mitt emel-
lan de båda fönstren, bidande att få säga
dem, huru bra de egentligen alla sägo ut.

Men inne i rummet tili vänster satt kom-
merserådet Kärrman i allsköns ro vid sitt
skrivbord och ögnade genom en färsk mer-
kantil tidskrift.

Det tycktes vara goda saker tidningen
sade honom, ty alltemellan lyste det tili i
hans ansikte. Och hän drog upp bordslå-
dorna, sökte upp några kladdar, antecknade
på pappef en summa härifrån, en annan
därifrån, summerade och kalkylerade, pratade
för sig själv, svor tili och med av idel för-
tjusning över de lovande utsikterna för det
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Kärrmanska etablissemanget. Ja-a, vad fan
fanns det egentligen numera, som inte fir-
man Karl Severin Kärrman kunde leverera?
Och nu var det rätta tiden att börja ta upp
arbetet också med den inhemska ulien. Fåra-
hjordar fanns det här på Saimens stränder
mer än nog, det gällde nu blott att sätta
saxar och maskiner i gång. Sen blev det
för Severin bara att "fortsätta och göra till-
byggnader vid väverierna. Severin
ja det var ju sant, pojken kommer hem
i kväll.

Herr Kärrman såg i förbigående på sitt
ur. Nio på pricken, nå gott.

Herr Kärrman tog igen itu med att forska
i den intressanta skriften.

Men nu blev hän störd av sin fru, som
kom in genom salsdörren.

Foxterriern kom därvid också inrusande,
så det sprakade mot linoleummattan.

Tåget från söder visslade redan för
tjugo minuter sedän. Du hörde väl?

Herr Kärrman säg lugnt och vänligt upp
på sin fru.
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Kanske, Fiffi, det kan nog hända att
jag hörde.

Fru Josefina Kärrman suckade oförmärkt.
Severin borde redan vara här.
Hon gick fram tili fönstret och tittade i

skvallerspegeln.
Ingen Severin syns där ännu. Gatan

är så märkvärdigt tom i kväll. Inte en enda
människa ser jag varken gå eller komma.

Aj, vänta nu, där kommer någon om
hörnet vid brandkårsparken. Men Severin
kan det inte vara, Severin är längre, Severin
är grövre, Severin har raskare gång.

Nänä, nånå, mamma lilla, stack herr
Kärrman bromsande emellan.

Men fru Kärrman hörde intet, hon en-
dast såg.

Ack, nu ser jag, det är ju bara unga
Uimonen. Hän lär ha kömmit hem redan i
går kväll från sin idrottsresa.

Var är det pojken egentligen bar vä-

rit? frågade herr Kärrman, lade bort tidnin-
gen och började söka sig en rök.

1 Petersburg och Moskva.
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Åh, fanken, då har vi gumman här
endera dagen och berätta.

Men utsikten tili det lilla familjenöjet
förmådde inte nu det aiira minsta muntra
upp fru Kärrman. Var dröjde Severin? Hade
det hänt honom något? Vad kunde det
betyda, att hän inte kom?

Fru Kärrman såg på sin man med orolig
och sorgsen blick.

Nånå, lugna dig, mor lilla. Kommer
inte pojken hem i kväll, då är det jag, som
i morgon sälter mig på tåget, som går sö-
derut. Jag skall väl nog hämta hem vår
unga herre.

Mera sade herr Kärrman inte, men lian
drog upp bordslådan och sökte reda pä
checkboken. Nåja, femhundra var den se-
naste summan för pojken. Dumt kanske,
att ge honom så mycket åt gången. Vem
kunde här numera lita på ungdomen? Tiden
var ond och huvudstaden ännu värre, och
de unga männen i det Stora hela ett svagt
kön.
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Fru Kärrman sade ingenting. Hon gick
ut i salen. Hon grät inte, men hon kände,
huru tårar samlade sig på hjärtat.

Hon gick fram tili den blankslipade try-
män. På dess lilla hylla fanns Severins
porträtt i alla äldrar och alla format. Fru
Kärrman såg iänge på vart och ett av dem.
Och när hon sett på dem alla, såg hon på
sin egen bild i spegeln. hon slätade heh
lätt med handen över håret vid tinningen.
Så mycket grått, sä mycket, mycket grått.
Vad hjälpte det, om en god man ocksä sade
att det var vackert, nej, det hjälpte inte myc-
ket. Öet var sommarn som slutade, obarm-
härtigt. Fru Kärrman stack huvudet ännu
närmare spegeln. Så mycket grått. Men
hon suckade resignerat, och strax därpå
höjde hon litet på huvudet. Nåväl, sådan
var livets gång. För resten var det ändå
något, att ännu vid femtiotre år ha sin
ungdomshy i gott behåll.

Ringde det på tamburdörren?
Fru Kärrman vädrade litet med sinä fina,

mjuka näsvingar och hennes mörkblå ögon
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blänkte tili. Hon lyssnade. Nej, allt var ju
så tyst, så tyst. Var var Severin, Severin?

Fru Kärrman brast i gråt.

I köket bäddade emellertid Ulrika sin
utdragssoffa. Det resultatlösa väntandet hade
gjort henne otålig, fastän hon annars nog
var den, som bar både sitt tjänarinneskap
och sinä femtio är med lugn och värdighet.
Hon pöste upp bolstren med kraft och ef-
tertryck. Det var aldrig på rätt numera
med den pojken. Stackars frun, stackars
frun. Hon har alltid trott för mycket gott
om honom.

När bäddningen var undanstökad, tog
Ulrika sin strumpstickning från byrän och
gick och satte sig på stolen vid fönstret.
Och där satt hon sen och stickade och
nuckade ända tills klockan började gå på
tolv.

Ulrika, det är redan sent, vi få lov
att äta vår kvällsvard utan Severin, sade fru
Kärrman i dörren helt sakta.
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Tyst bar Ulrika in teet i matsalen, där
värdfolket redan satt vid bordet.

Ulrika sitter nu här med oss vid bor-
det, sade fru Kärrman stilla och undergivet.

Ulrika suckade och satte sig.
Men kommerserådets hjärta var alls inte

oroligt och försagt.
Vili du ge mig assietten med rull-

syltan, sade hän helt giatt tili sin fru.
Fru Kärrman ät ingenting alls, hon såg

hara på den myckna maten. Ulrika, som
frös, drack en kopp te med vinbärssaft.

Men kommerserådet själv, hän åt så
friskt, så friskt.

Meri genom .hemmets vita port steg
Severin in på den lummiga gården, sedän
Iran sagt ett giatt farväl tili två andra vand-
rande vänner där ute på den stilla gatan.
Blicken, som ännu var rätt livad, höll hän
riktad rakt upp mot vårkvällens halvljusa
himmel. Den vita mössan var skjuten i nac-
ken, så att pannan var fri för den svalkande
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aftonluften. Överrocken hängde löst pä ena
skuldran, kappsäcken höll den vänstra ar-
men och handen i styr, medan den högra
var fri för käppen med silverkryckan, som
just slog takten tili den lilla visan, lian så
sakta som möjligt försökte sjunga:

De gam-la, de klo-ka
de le, le, le.
Vi ä-ro ej förstän-di-ga
som de, de, de.
Men vein skulle sjung-ga
om vå-ren den ung-ga
om vi vore klo-ka som de.

Hän stannade och såg in genom köks-
fönstret.

Kopparkastrullerna uppe på hyllan skeno
som sjuhundradetusen solar och stjärnor
för hans ögon. Men ingen människa såg
hän där inne.

Hän tog sig litet för pannan. Skulle
hän gå in eller inte. Full är jag ju ej, mum-
lade hän, men kanske ändå litet opasslig.
Papä fruktar jag visserligen inte, så morsk
hän än är. Men kara mamä, du är inte
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sträng, men jag fruktar dig, din blick. Du
skall inte få se mig. Full är jag inte. Jag
känner mig bara så ofantligt vänlig och så
förbannat trött.

Nu gjorde hän en skicklig svängom på
klacken. Bäst kanske att kliva in i träd-
gården och lägga sig i lusthuset.

Och hur det var, höll det nu på att bli
en liten sång igen:

1 den-ne Hile pavil-joong .

Lilla mamä, förlåt, full är jag inte, jag
är bara så förtvivlat trött.

Igen såg hän noga in genom köksfönst-
ret. Det är så fridfullt och skumt i köket.
Uirikas säng står färdigt bäddad. Lilla mamä,
förlåt, om jag ändå gär in och lägger mig,
jag skall gå så tyst, så tyst. Full är jag
inte. Men det är en skum och fridfull vrå
jag nu behöver.

Severin gick fram til! trappan, tog kän-
gorna av sig och steg nästan Ijudlöst in i
köket.

Långsamt och sömnigt drog hän plag-
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gen av sig och lade sig sen utan vidare så
lång hän var i Ulrikas soffa.

Hans ögon slöto sig strax som av sig
självt. Ulrika må ligga var fan som helst. Full
är jag inte, jag är bara så, så, så... Mamå, förlåt.

Och inom kort sov Severin Kärrman
som en sten eller som ett gott barn.

Klockan gick och gick och gick re-
dan på två.

Sömnig och tråkig kom Ulrika ut i kö-
ket med tebrickan och assietter, omeletter
och syltskålar. Hon såg varken åt höger
eller åt vänster, som en sömngångerska
ställde hon in kärlen i skafferiet.

Hon gäspade högljutt.
Men vad nu? Hörde hon något? Javisst,

var inte den otäcka foxterriern igen uppe i
hennes säng.

I hast fick hon tag på riskvasten uppe
på skäptaket och skyndade bort tili bädden,
där den stod litet skymundan i ett hörn av
det rymliga, gammaldags köket.
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Men på två stegs avstånd från sängen
stannade Ulrika, och hon tog sig med den
ena handen för hjärtat och med den andra
för pannan. .Riset föll ur hennes hand, och
hon mumlade: Qud hjälpe oss, det är hän,
det är verkligen hän.

Men Ulrika började se omkring sig litet.
På golvet låg en strumpa och en man-

schett, den andra strumpan var ordentligt
placerad uppe på hennes byrå, och där var
också klockan och hela stärkskjortan med
mera.

Stackars frun, stackars frun, suckade
Ulrika. Så är det att ha barn. 1 kväl! skall
hon emellertid ingenting få veta om detta
elände.

Och så den kanaljen sover, så hän
skiner i ansiktet. Säkert är det Naisvaara
som haft visit. Ja, dit dragas då både
gamla och vana och unga och nybörjare
med. Stackars frun, stackars frun. Nå, för-
lorad är hän ju inte ännu. Det give Qud.
Men bykas borde hän och det grundligt.
Och krogar och vin avskaffas och lättkyssta
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kvinnor med. Ja se nutidens ungdom, den
är som den är och lever och beter sig som
den själv behagar, om det sedän är herre
eller dräng. Men annat, annat yar det i min
ungdom. Då fanns det både tro på Gud
och respekt för föräldrar och annat gammalt
folk. Stackars frun. Jag kan ingenting an-
nat säga.

Ulrika gick och satte sig på stolen vid
fönstret, och rätt .länge satt hon och såg ut
på den tysta, halvljusa gården.

Där stod trädgården i sin första späda
grönska, inramande det gamla lusthuset, där
frun brukade silta och sy om somrarna, när
det var alltför starkt solsken utanför på de
öppna trädgårdsbänkarna. Och där satt
gubben själv ännu mången gång och rokte
och läste tidning och drack limonad och
sodavatten, när hän hade någon ledig stund.
Gubben är ändå en hedersman, en nykte-
rist, och det har hän värit i tio runda år.
Det sägs, att både borgmästarn och rådman
där i granngården mången gång frestat ho-
nom. Men när kommerserådet en gång sagt
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nej tili något, då är det sagt. Hän håller
sitt ord och bär sinä byxor som en man.

Jo jo, när man sitter så här, kommer
man att tänka på gamla saker. Där inne i
lusthuset lekte också Severin som liten gosse
med granngårdens barn. Där sprang hän i
trädgården och var både indian och rövare
och fasttagare. Annat lär hän inte heller
bli i det verkliga livet. Präst blir hän åt-
minstone aldrig, aldrig.

Ulrika suckade tungt.
Och ännu länge satt hon där i stilla fun-

deringar, steg sedän långsamt upp, gick och
tog sinä tofflor under sängen och försvann
därpå ijudlöst genom matsalsdörren.

Men där inne låg Ulrika vaken ända tili
de senare morgontimmarna. Hon hörde
morgonhälsningen både av Uimonens tupp
och granngårdens ko, och genom fönstret
säg hon bönder komma körande i sakta
mak in tili torget. Ulrika frös, ty det var så
ovant och kyligt att ligga på lädersoffan.

Men i sitt rum sov husets herre så att
ett darrande ljud trängde ända ut i matsalen,
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och från köket förnams genom tystnaden
också ljudet av den sovande sonens jämna,
friska andedräkt.

Men i det lilla mellanrummet hördes fru
Kärrman snyta sig, och vattenglaset klingade
litet mot den lilla brickan på nattduksbordet.
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Vid sjutiden kom solen in i köket, sken
först på spiseln, flöt över på Ulrikas byrå
och smog sig därpä tili sängen. Och då
började Severin vakna och stöna och sträcka
på armarna, men det dröjde en god stund,
innan hän riktigt fick ögonen upp. Men så
snart hän såg den första skymten av köks-
spiseln och Ulrikas gamla byrå, med allt
vad därpå var, reste hän sig upp i bädden,
och med en häpen syndares allvarliga blick
sträckte hän sig efter sinä kläder, för att
skyla sin nakenhet med. Och sen hän fått
på sig det oumbärligaste, började hän plocka
ihop sinä tillhörigheter. En del från sto-
larna, en annan del från golvet och resten
från byrån, och så bar det hastigt av genom
den lilla tapetdörren tili tamburen, och ge-
nom tamburen in i det egna rummet.
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Och här satte hän sig ned mitt i den
breda softan och företog sig att tänka litet
närmare efter, vad som hände den föregå-
ende dagen.

Och när hän i tankarna genomgått de
små händelserna: den främmande flickan på
tåget, som hän djärvdes tilitala och som
sade honom något med blicken, något som
hän mindes, och sen kamraterna, som mötte
på stationen här i lilla oskyldiga hemstaden,
och sen allt det andra där uppe på Naisvaara,
då kom hän tili den slutsatsen, att det hela
kanske ändå inte var så farligt. Och det
var väl ocksä meningen, att en myndig män-
niska skulle levä livet efter egen vilja och
eget behag.' Vilja nåja, inte ville hän ju
precis starta sitt livslopp i den riktningen,
det måste hän säga sig själv i allsköns tyst-
het, nej, nej. Men när skulle mor komma
in och se på honom och fråga honom blott
med ögonen?

Severin började söka efter något i kapp-
säcken. Min mor tycker om konfekt, sade
hän sig och ställde en ask i beredskap på
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bordet. Och därpå satte hän sig igen och
satt ännu en stund i funderingar.

Men smäningom började hän tvätta sig
och klä på sig.

Med kläderna hän samlade ihop från
Ulrikas byrå, tycktes där också följt med
diverse av hennes tillhörigheter. Där var
hennes nåldyna med sinä hundrade små
vassa, instuckna spjut, där var hans eget
porträtt i förgylld ram, och slutligen fanns
där ett exemplar av Hedningarnas tröst.

Severin åtskilde från sitt mycket omsorgs-
fullt allt som var Ulrikas.

En liten knackning hördes pä dörren,
och Severin ställde sig i giv akt.

Mor kom in.
Hon såg så hög ut i sin grågredelina

morgonklänning, att Severin, som i verklig-
heten var huvudet längre än hon, tyckte att
hän sjönk. ihop och blev nästan ingenting.

Och såsom fru Kärrman brukade, när
hon hade något tungt på hjärtat, sade hon
inte Heller nu ett ord. Hon såg blott
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på sonen, och hän försökte se på henne
tillbaka.

Det var inte första gången, sade hän,
men jag vill göra det tili den sista.

Men förlåtelsen fanns färdig i moderns
själ, redan innan den blev begärd, och hon
såg med bottenlös kärlek på sin son, fastän
hennes själ var så full av sorg för hans
skull.

Är du hungrig? frågade hon blott.
Jo, jag är mycket hungrig, kära mor,

sade Severin endast.
Och fru Kärrman såg, att hän talade är-

ligt och sant, och strax gick hon ut ur
rummet, ut i köket för att tala med Ulrika.

Men nu hörde Severin ett väldigt och
välkänt hostande och harklande från tam-
buren, och utan knackningar och ceremonier
steg far själv in.

Med tummarna instuckna i västens ärm-
hål och ögon blänkande bakom glasögo-
nen som på en riktig sate, tog hän plats
mitt i soffan på Severins manschetter och
halsrosett.
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Nå, det lär gå hett tili bland de stu-
derande pojkarna där nere i söder.

Inte så värst, far. De jag känner äro
ganska hyggliga gossar.

Känner du Severin Kärrman också?
Severin vågade dra litet på munnen.
Har den äran, bästa far, och jag tror, att

även hän bör kunna räknas bland de bättre.
Är det så, nå da må jag säga, att det

är uselt beställt.
Herr Kärrman höjde hotfullt på rösten.
Var höll du hus i går kväJl ända tili

midnatt? Här skali hela huset ligga och
vaka för dig. Akta dig bara. Var höll du
hus? Svara!

Severin gick litet bakåt och satte sig på
sängkanten.

Svara! Ijöd herr Kärrmans röst, mäk-
tigt som en dombasun.

Severin hostade litet.
Vi var där uppe på Naisvaara, sade

hän lågmält. Och den erfarenheten har jag
nu, att det där går varken sämre eller bättre
tili än på huvudstadens värdshus. Där var
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visserligen bara medelålders och äldre her-
rar, men

Herr Kärrman rörde häftigt på sig. Va
fän har du med medelåldern och de äldre
att skaffa, då jag talar om ungdomen.

Nå så tala då, tänkte Severin, men vå-
gade ej säga något.

Men nu var det med ens som hade
kommerserådet tappat bort något. Hän visste
inte strax, vad hän skulle säga och började
därför se efter på vad hän satt. Och hän
makade undan både manschetter och roset-
ter och fick ocksa tag på Hedningarnas
tröst.

Och härvid följde en grundlig jämkning
om glasögonen.

Jassåå, du läser det här bladet. Ja,
se religiositet, det besitter jag inte. Men
bra kan religionen nog vara, isynnerhet för
ungdomen. Läs du bara flitigt det här bla-
det, det kan kanske med tiden göra dig gott.
Emellertid i morgon efter middagen kom-
mer du in på mitt rum, och då skali jag
tala med dig om minä affärsplaner, som du
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i en framtid kommer att fä realisera. Vår
marknad på Ryssland blir allt mer och mer
utvidgad. Jag har från huvudstaden enga-
gerat en andra rysk korrespondent, som bör
anlända hit endera dagen. Nåja, vidare om
den saken i morgon.

Herr Kärrman steg upp, hostade som en
grobian och gick ut ur rummet.

Och när hän gick genom salen, såg lian
genom de starka glasögonen rakt upp i ta-
ket och tänkte: Ett konstföremäl hela poj-
ken. Går ute om nätterna och laser reli-
giösa skrifter om dagarna. Undrar på vem
hän brås; inte är det på Fiffi, och inte är
det på mej.

Men i sitt rum log Severin ganska gott
mot sitt eget konterfej i spegeln, där hän
stod och knäppte på sig en ny finstruken
stärkkrage.



Det var sedvanlig middagssiesta i Kärr-
manska huset. Frun tog sig en lur på sin
mjuka soffa i mellanrummet. Kommerse-
rådet sov som ett mätt barn, djupt och tungt
i sitt tysta rum på lädersoffan, och i sitt
eget rum låg unga herrn på rygg i den
breda sängen och lyfte vikter så det kna-
kade i armarna.

Och just då hände det, att någon ringde
på tamburklockan. Severin hörde det, itien

lät enligt finsk sed visst inte avbryta sig
mitt i de tjugo tag, hän föresatt sig att
sträcka upp vikten. Ulrika var ju för övrigt
den, som höll reda på alla Ijudfenomen i
huset.

Denna gång blundade emellertid också
Ulrika, och klockan skramlade redan helt
litet för tredje gången.

36
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Men gamla herrn hade vaknat. Litet
murrig och varm kom hän ut i tamburen,
och något otåligt reglade hän och ryckte
upp dörren, i det hän brummade: Stig på,
stig på.

Över tröskeln steg då en klen och oan-
senlig varelse, ett feminint vasen. Hon var
klädd i en kappa av mössgrått tyg, omslu-
ten kring midjan av ett tunt sammetsbälte.
På huvudet hade hon en liten hatt av spin-
delvävsfärgad tyll, mitt framtill prydd med
en blomma i blek rosa. Och en muff hade
hon av chiffon, och om hennes hals satt en
boa, som baktill slutade som en yvig ekorr-
svans.

Susi Hård, sade den främmande nå-
got lågt, men mycket tydligt och räckte fram
sin hand.

Herr Kärrman tryckte rätt kraftigt den
framräckta kvinnohanden, men det välkom-
men hän mumlade var något osäkert och
matt. Här hjälpte emellertid ingenting an-
nat än att taga emot den nya korresponden-
ten som hon gick och stod. Herr Kärrman
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kom ett ögonblick att tanka på den präktiga
fågel hans fru en gång per katalog beställt
från ett annat land, och som, när den kom
fram, var något helt annat än hon tänkt, var
blott en liten grå siska med rött bröst.

Men hän gjorde likväl en rätt artig gest
med handen. Var så god, stig in här tili
höger.

Susi Hård steg försiktigt in i salen. Kom-
merserådet gick tätt i hälarna efter henne.

Här längre fram, om jag får he, sade
hän och förde den främmande in i sitt rum.

Här satte hän sig ned i den stora sto-
len, och Susi Hård bjöds plats i den andra
stora stolen vid sidan av skrivbordet. Hans
ögon blänkte skarpt genom glasögonen.

Ni är då fulit mäktig grannlands-
språket?

Ja, nickade Susi.
Ja, ja. Men hur var det, ni var inte

inne i bokföringskonsten?
- Nej.

Ja ja, nå, det är ju också korresponden-
sen saken gäller. Och korrespondera kan ni?
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Ja-a, svarade Susi Hård endast.
Nå gott, vi ska ta ett litet prov här

så här i hastigheten, sade kommerserådet
och tog fram ett ark papper ur bords-
lådan.

Man bytte plats.
Detta skriver ni att börja med på ert

modersmål.
Susi Hård var i det stora hela rätt lugn,

trots att hon aldrig haft tjänst förut och var
medveten om sin ovana. Men att korres-
pondera var ju inte att lösa ekvationer, att
korrespondera var ju överhuvudtaget det
enklaste som fanns människor emellan.

Susi doppade pennan i bläckhornet och
såg upp på herr Kärrman.

Herr Kärrman jämkade litet om glas-
ögonen och såg tillbaka riktigt skarpt på
h enne.

Det gäller nu tili exempel, sade hän,
att hos Vasili Popoff & Söner i Moskva
göra en förfrågan, huruvida de inom förlop-
pet av två veckor kunde leverera oss ett
större parti silkestråd.
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Susi gömde sitt anslkte ett ogonblick
bakom chiffonmuffen. Hon funderade. Men
därpå skrev hon:

Förtjusande herrar,
Där borta i det rika, sköna Moskva.

.Vi undra, om den lilla silkesmasken vä-

rit Er bevågen. Kanhända har hon spunnit
Eder mycket av det glänsande tina fjun, som
hon så väl kan spinna, och som endast Ni,
kära herrar, så mästerligt kan förvandla tili
tråd. Vi

Men herr Kärrman hade stigit upp och
stod och läste över korrespondentens tyll-
hatt.

Va, va, va i helsike? brummade hän.
Susi Hård ryckte lätt tili och såg frå-

gande upp. Hon var så säker på sin kunskap
i korrespondens, att hon ej begrep vad hän
menade.

Tja, insikt i affärskorrespondens äger
ni tyvärr inte, min fröken, sade kommerse-
rådet Kärrman så lugnt hän förmådde. Men
hän stack häftigt tummarna i västens ärm-



hål och borjade gå fram och tillbakad rum-
met. Hän var helt enkelt förargad. Hade
hän här nu haft att göra med ett maskuli-
num, ut på dörren hade hän jagat det, hade
det också kömmit ända från bortre Indien.
Men en kvinna, en kvinna. Fallet blev öm-
mare och saken i hög grad komplicerad.

Men Susi Hård visade sig alldeles lugn,
fastän det nog kändes litet tungt i haisen.
Hon sade: Såsom jag har skrivit, så skriver
jag, och jag vet, att herrarna i Moskva
skola skynda sig att sända oss silkes-
träden.

Kommerserådet Kärrman stannade och
ställde sig att betrakta sin korrespondent.

Är det så, sade hän endast och bör-
jade igen gå fram och åter. Rakt förbannat
nu för tiden, tänkte hän. Tili och med unga
kvinnor hade numera ett sådant jäkla skinn
på näsan, så genomskinliga och lätta de än
sågo ut. Tvungen blev hän emellertid nu
att åtminstone någon tid framåt behålla vad
hän fått mottaga. Sen fick man väl igen
börja se sig om efter en annan.

41
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Susi hade emellertid gjort brevet färdigt
och steg upp.

Nåja, i morgon vid tiotiden infinner
ui er på kontoret här snett emot på andra
sidan gatan. Ni bor på hotellet, eller hur?

Ja, sade Susi endast och räckte sin
hand.

Och kommerserådet Kärrman tryckte den
på ett fast och manligt sätt, som gjorde, att
Susi Hård trots allt såg morgondagen an
med mod och förtröstan.

Då hon gick genom tamburen, såg hon
en ung mans ansikte skymta i en lindrigt
siliten dörr. Hon tyckte sig känna igen
ansiktet och blev något förvånad.

Javisst, det var ju på tåget, sade hon sig,
när hon kom ut på den lilla gröna gatan.

Hon tittade i förbigående upp i ett av
fönstren, men vände hastigt bort huvudet
igen.

Ty där stod unga Kärrman på lur i gar-
dinens lätta skugga.
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På kvällen satt kommerserådet vid sitt
bord och rökte, medan hän ögnade genom
det brev den nya korrespondenten skrivit.
Och det var inte utan att hän suckade, när
hän igen lade ned skrivelsen på bordet.

Ja-a, vem var den svaga kari, som först
öppnade porten för kvinnan tili mannens
arbetsfält. Vad hade hon där att göra? Jo,
klotta bort alltsamman. Och lär hon sig
en gång att verkligen klarera arbetet där, då
är det vi män, som av idel artighet få söka
oss tili köket och barnkammarn. Och där
bli vi sen så förbannat ,ljuva.

Kommerserådet grimaserade härvid omed-
vetet på den borstbekransade överläppen.

Och se, just dä visade Severin sig i
dörren.
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Du ser syrlig ut, bästa far, men du
bad ju mig komma.

Severin satte sig ned i stolen vid sidan
av skrivbordet.

Herr Kärrman sade inte nägot tili den
saken. Hän hade redan hunnit tänka sig
ett stycke in på kvinnofrågan. Det roade
honom därför att fråga:

Består du dig redan med några åsikter
om kvinnan som arbetande medborgarinna.

Severin såg en smula förvånad ut.
Javisst, sade hän, på alla områden är

kvinnan ju så bra, så bra, och allt bättre
och bättre blir hon.

Här har jag ett affärsbrev av kvinno-
hand. Är det också bra?

Med ett litet leende räckte herr Kärrman
brevet tili Severin.

Severin lutade sig bekvämt tillbaka i
stolen, slog högra benet över det vänstra
och läste.

Nå, vad sägs? sade kommerserådet
och såg prövande på sin son, medan hän
sög en rök ur cigaretten.
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Jag tar det här, bästa papä, sade Se-
verin, vek hastigt ihop brevet och stoppade
det i sin barmficka. Och hur det var, ville
där med ens väliä fram ur hans strupe:

O, hur härligt majsol ler .

Men nu slog kommerserådet knytnäven
i bordet.

Ingen lek här nu. Tvungen blir jag
att låta flickan gå med detsamma.

Severin rätade på sig i stolen.
Varför har du alls sökt en kvinnlig

korrespondent? Därför, att hon är billigare
än en manlig. Bästa far, du är affärsman
ända in i hjärtats rötter, sade Severin kyligt.

Kan vara, sade herr Kärrman helt
lugnt, ty hän var, vad hän ville vara. Denna
gång har jag troligen dock misslyckats. Och
det vill jag säga dig nu, att när jag i en
framtid lämnar affärerna i dina händer, håll
dig tili manliga biträden, det är säkrare, om
det också ställer sig något dyrare.

Severin satt tyst. Något mycket tungt
smog sig med ens in i hans tankar. Hän
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kände sig plågad. Faderns vilja hade redan
länge legat som en tung börda på hans
axlar. För ingen hade hän taiat om det.
Och det tyngsta var, att fars vilja också
hade hiivit mors önskan. Och moderns
önskan var dock en makt i honom, men
faderns vilja en plåga.

Du tiger och säger ingenting, sade
herr Kärrman. Hans blick var synnerligen
skarp.

Jo, jag har tegat, men om jag nu fär
tala, så hör mig, sade Severin nu. Handels-
studierna bereda mig ingen glädje, ingen
tillfredsställelse. Detta sysslande med siff-
ror har hiivit mig en pläga, ett tvång, ett
straffarbete, som jag måste siippa. Jag är
på orätt väg, jag känner det. Aibetet be-
reder mig inga svärigheter, inga problem
att lösa, det tråkar ut mig. Därför har jag
sökt glädje på annat håll och tunnit därav
också. Ty glädje måste jag ha, jag är så
beskaffad, goda far. Men jag har redan
länge saknat arbetsglädje. Jag är på orätt
väg, hör du det, far.
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Jag hör, jag hör, men vad fan är det
jag hör. Att siffror tråka ut dig, att du är på
orätt väg, att du behöver glädje, att, att, att...

Herr Kärrman hade blivit blek av vrede,
hans röst grumlade sig, och hän slog näven
i bordet och skrek:

Du är lat, det är bara det, att du är
lat. Du har inte lust att göra ett reellt ar-
bete. Tamejfan, du vet inte själv, vad du vill.
Men ser du, jag vet vad du måste vilja.

Severin sade inte ett ord.
Herr Kärrman steg upp och började gå

av och an i rummet.
Du, du, du vill kanske bli en drönare,

en svärmare, en strunt. Du vill kanske
börje kludda blomsterstycken som en mam-
sell, eller spela teater och klä ut dig och
sminka dig som ett litet fruntimmer. Fy fan.
Och jag, jag skulle nödgas lämna min stora
affär i främmande händer. Nej, Severin, sade
hän och försökte lugna sig något, du måste
fortsätta mitt verk, ty det är någonting värt
inte blott för hemtraktens Industri, men i en
framtid ocksä för hela landets. En verkligtför-
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nuftig människa kan inte avsky siffror. Att
arbeta med siffror är att handskas med rama
sanningen, och en sifferkarl är en kari, som
oftast också bäst får sitt livs stora bokslut
att stämma. Jo, jo, just så är det.

Severin steg långsamt upp.
Förlåt far, sade hän, det du sagt är

din mening, men inte min.
Hän gick ut ur rummet.
Herr Kärrman satte sig. Hän var trött,

hän var matt, hän var nastan sjuk. Sådana
vägar ville således sonen, den enda sonen,
börja vandra, egna oklara vägar, och inte
dem hän själv ville leda honom på. Alit
tedde sig nu för kommerserådet Kärrman
så märkvärdigt inklämt och grått. Hela
hans verk, hans affär stod för hans sinne
som en tavia utan perspektiv, som en väg,
som tar slut, som något, som brister.

Hän suckade mycket tungt och försjönk
i djupa funderingar —.

Matsalsklockan hördes slå.
Herr Kärrman såg omkring sig litet, steg

upp från stolen, kastade en blick ut genom
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fönstret, såg hastigt på sitt ur och började
göra toalett. Ren krage, sammetsväst. En
hastig klapp på fickorna. Åja, plånboken
satt på rätta stället, cigarrettetuiet likaså. 1
lilla bakfickan fanns, vad där skulle finnas,
och någonstädes skramlade ju också nyckel-
knippan. Men näsduken!

Dörren tili mellanrummet flög hastigt
upp. Får jag en ren näsduk, Josefina.

Fru Kärrman, som stod och sysslade
med något i matsalen, kom strax med en
näsduk tili mannen.

Hon såg något förvånat på sin välklädda,
trevliga, kära man, men hon frågade intet.

Jag går ut nu, mamma lilla, sade hän
endast och stoppade med djävulsk min näs-
duken i rockfickan.

Och fru Kärrman fick endast se på, huru
hän gick genom salen, ut i tamburen, tog på
sig paletå och hatt och käpp i handen och gick.

Länge sutto mor och son uppe den-
samma kvällen och talade. Och de talade
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lugnt och stilla såsom vänner, som säilän
träffas, och de lyssnade med andakt tili var-
andras ord.

Men Severin berättade också små histo-
rier ur kamratlivet där nere i huvudstan, his-
torier, dem fru Kärrman nästan hade svårt
att tro på. Men hon var likväl road, öch
Severin var nöjd. Och om sinä studieplaner
talade han slutligen länge.

Jag skall tala med far, sade fru Kärr-
raan sakta. Han skall kanske lugna sig.

Men vad han dröjer märkvärdigt länge
ute i kväll. Klockan går ju redan på ett.
Fru Kärrman började se fundersam ut.

Nej, men nu är det ju också tid på
att gå tili sängs, käraste gosse.

Fru Kärrman steg upp, sade god natt
och gick in tili sig själv och sin bädd i
mellanrummet.

Men ännu länge satt Severin kvar i den
tysta salen.

Vad skulle han göra? Fortsätta ännu ett
år med handelsstudierna, för att sen stanna
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lieminä att köpa och sälja, sälja och köpa
hela livet igenom, Nej, nu visste hän, att
det ville hän inte, kunde hän inte.

Men vad, vad ville hän då? Det var något,
hän ännu inte kunde definiera. Det var visst
något hän kunde hänge sig ät, något, som
kunde fröjda honom och frälsa hans själ ur
den grå ledsnaden, som ofta kom mitt i gläd-
jen smygande över hans sinne. Läkarens fräl-
sarekall stod som något värmande för hans
inre. Någonting sådant kanske hän ville. Men
ingenting var ännu riktigt tydligt och klart.

Hän steg upp och gick fram tili fönstret.
Gatan låg där så tyst och fin som en dröm
i sommarnatten. Människorna sovo i alla
de små vita gårdarna. Där längre bort läg
liotellet så litet och ensamt förnämt. Där
bodde säkert den främmande flickan. Vem
var hon riktigt? Det låg något overkligt
öyer henne. Var det florshuvan, som gjorde
det? Var det den tunna kappan, som fladd-
rade lätt för vinddraget, när hon steg ned
för trappan? Men verkliga små fötter tyck-
tes hon ha, när hon gick.
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Severin började med ens heit sakta
gnola en gammal kärleksvisa, men tystnade
strax igen. Flickan försvann igen ur hans
tankar.

Hän gick in i sitt eget rum och kastade
sig fullklädd på sängen. Så många olika
tankar och känslor myllrade inom honom.
Hän steg upp igen, hän måste röra på sig.
Hän ville rent av börja brottas. Med vad,
med vem? Hän tog sig för pannan. Var
hän sjuk, nej. Hän slog ett glas vatten ur
glaskannan och drack. Men oron stillades
ej i hans sinne. Hän kände blott en häftig
lust att krossa något, att besegra något.
Vad var detta?

Hän slängde upp sitt fönster på vid ga-
vel, så hakarnas skrammel Ijöd fult och hårt
ut i den tysta, ljusa natten. Hän andades
häftigt. Det var livet, som stod så utma-
nande framför honom, nu visste hän det.
Livet, hän skulle få brottas med, livet, det
okända, hemska och berusande, som för-
skräckte och lockade och lugnade på samma
gång.
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Hän satte sig vid bordet, fick tag i ett
penna och ritade något på ett papper. Käns-
lorna måste få form eller ljud, det kunde ej
hjälpas.

Ett litet poem blev fött i natten, ett litet
svagt och bräckligt.

Severin blygdes för det, men älskade det
tillika. Hän gömde det djupt på bottnen av
sin låda. Hän skulle dock ej göra poem en
gång tili, nej aldrig.

Men hän kände sig likväl för stunden
något lugnad, stängde fönstret, började klä
av sig och gick tili sängs.
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Pä den jungfruliga stadens gator vand-
rade i nattens stillhet två oskyldiga äldre
herremän. Arm i arm, men stadigt, stego
de fram över gatans blomster och dagg-
stänkta stenar. Hemät bar det från Naisvaara.

Borgniästarn, den lilla, korta, var vid
oklanderlig vigör och kände en obetvinglig
lust att sjunga fosterländska sånger. Hän
var glad som en gammal lärkhane om våren.

Men den andre, den vars kroppshydda
var starkare och större, herr Severin Kärr-
man senior, hän var pepprig och ettrig och
hade en så innerlig lust att slåss. Men så-
dan hän var, var hän dock människa och
herre över sinä egna klor och höll deni inne.
Stickord haglade likväl över den lille borg-
mästarn, riktigt fina stickord hela vägen.
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Men alla de giftiga pilarna beto inte ett dugg
på Hans Godhet Borgmästarn, som just
med hela sin själ låg inne i stilla sång och
musik. Och hän sjöng med vördade fader
Topelius:

Kom vän, koni främling tili vär Strand
Att glädjas med de glada!
Betrakta detta sköna land,
där Saimas döttrar bada!
Var har väl Skaparns majestät
tryckt in ett älskligare fjätt

Man var kommen tili Kärrmanska går-
den, och gårdens herre kände igen sin trappa.
Utan ansträngning fick hän tag på nyckel-
knippan, kände i detsamma en brinnande
lust att ge sin broder i Backus ett kraftigt
slag på orat, men gav det i stället på axeln
som en bättre smekning.

Fan, en sådan spiritusans poesi du
sjunger, iycksaliga lilleputt.

Och dörren slog igen efter kommerse-
rådet med en liten smäll.

Men oberörd av allt ont stod borgmäs-
tarn och lyfte artigt på sin höga, blanka hait.
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Ensam fick hän sedän vandra gatan fram.
Men hän gick som i ett hav av ljuva hem-
landstoner.

Herr Kärrman hade emellertid fätt hatten
och ytterrocken upp på hängarn och steg
in i matsalen.

Här tog hän en hastig överblick av vad
som fanns på matbordet. Och hans grå
ögon började lysa riktigt djävulskt bakom
de blixtrande glasögonen.

Hän kastade rocken av sig, drog man-
schetterna helt smidigt över handlovarna,
kastade dem på softan och kavlade upp
skjortärmarna. Och så bar det av ut i köket.

Upp, upp, upp, Ulrika!
Ulrika lyfte yrvaken på huvudet. Vad

vill herrn?
Tänd eld i spiseln, Ulrika, sade hau

endast och försvann med detsamma.
Ulrika fick hastigt litet kläder och toff-

lorna på sig. Hon visste ännu inte riktigt,
vad detta skulle betyda. Kom gamla herrn
verkligen från värdshuset så här mitt i natten,
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gamla herrn, som inte smakat en droppe
på tio år. Var det så, ja då var det riktigt
fördömt igen med alltsamman.

Ulrika slängde retligt sin långa, smala
hårpiska över axeln, medan hon stoppade
ved och spånor i hällen.

Men nu var hau redan där igen, och nu
hade hän händerna fulla med konservburkar
och assietter.

Hit med en stor kastrull, kommende-
rade hän som en fältherre. Jag skali väl,
tamejfan, lära er att koka mat, jag.

Ulrika, som kände sin herre från yngre
år, märkte nu, att här gällde att vara klok
för två, och hon satte lydigt en kittel på
hålet.

KVickt och säkert som en riktig sate
plockade herrn nu alla de små, nätta fiskarna
ur burkar och lådor, tömde assietternas
mångfald av saftig korv och rullader och
slog allt i den sjudande kitteln.

Slå upp soppan om tjugo minuter,
sade hän därpå och såg på Ulrika så glas-
ögonen blixtrade. I en blink märkte hän
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härvid hennes nattkoaffyr, den långa, spin-
kiga flätan, som dinglade på ryggen och
räckte ända tili knävecken.

Djävla kines, mumlade hän och läm-
nade köket.

Ulrika svalde orden med en del över-
seende och en del stolt förakt. Hon satte
sig på sängkanten och rullade långsamt upp
flätan. Jo se allt vad män var, det var då
ett kors och ett syndstraff för kvinnorna på
jorden. I detta fall hade hon ju ändå frihet
att gå sin väg, men stackars frun. Nä, hände
sådant som detta en gång på tio år, kunde
det ännu tålas, men annars, annars
En bra kari var gamla herrn ju för övrigt i
det stora hela. Nåja, man kunde ju aldrig
veta, vad som kan sticka en man i hiivudet.

Ulrika gäspade flere tag riktigt grundligt,
medan hon satt och knäppte litet mera klä-
der på sig.

Och minuterna och stunderna svunno
hän i den ljusa sommarnatten, och Ulrika
steg upp och gick långsamt och tog en vit
skål ur skafferiet, slog upp den helvetiskt
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skiftande soppan och bar in den i mat-
salen.

Här fann hon emellertid ingen väntande
herre, ty hän låg redan avklädd i sin mjuka
säng. Men Ulrika hörde en röst som ropade:

Hit, hit, hit, Ulrika!
Ulrika gick och gläntade på dörren.

Hit med mera sängkläder, här är ta-
mejfan så hårt under sidorna. Tror ni jag
ligger här för att späka mej?

Nu blev också Ulrika minst sagt kitslig,
men hon kunde behärska sig som en kvinna,
och från gästrummet bar hon in bolster sä
mycket hon förmådde. Och i en hast bäd-
dade hon om hela sängen, medan gamla
herrn stod och frös och såg på.

Men när hän sen låg där uppe och tyngde
på den pösande fjäderkullen, då teg hän.

Nå, nu ligger hän riktigt som prinsessan
på ärten i lille Severins bilderbok, mumlade
Ulrika, gick sakta bort och stängde dörren
efter sig.

Men herr Kärrman kunde inte sormia,
fastän hän redan var mycket trött. Hän hade
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något på hjärtat, något, som inte gätt att
skölja ned ens med vin och champagne.
Helt sakta försökte hän nu ropa Fiffi, men
fick intet svar. Det var tyst som i graven.

Men hän satte sig upp i bädden och
ropade litet ljudiigare: Josefina!

Då öppnades dörren på glänt tili mellan-
rummet.

Fru Kärrman, som inte sovit en blund,
var mer än utträkad. Bästa Kärrman, vad
vill du, sade hon så främmande och kyligt.

Fiffi, sade hän då så sakta och under-
givet, du är ändå den enda, den bästa, tror
du att Severin tänker bli präst?

Fru Kärrman kunde trots allt inte låta
bli att le en smula, och hon gick fram tili
sitt kommerseråd och sade sakta i Hans
öra: Nej, nej, inte blir hän präst, lugna dig
nu bara och somna.

Jag är lite upprörd, Fiffi.
Nåja, vem ber dig.

Sen sades det just ingenting mera, men
det hände, att här på begäran ännu blev
given en förlätelsens kyss mitt i natten.



61

Severin hade beslutit det: läkare skulle
lian bli. Redan hade hän genomtröskat en
hei del förberedande litteratur och läste fort-
farande flitigt hela sommarn.

Kommerserädinnan hade taiat förnuft med
sin envisa man, och denne beslöt då, att ge
sonen fria tyglar. Men hän skakade på hu-
vudet och sade tili sin fru:

Få se, få se, om det inte bär omkull
för Severin. Målet tror hän sig veta, vägen
känner hän inte, och innerst inne är hän
vek som en flicka. Flicka kunde hän också
gärna för mig fått vara, då hän ändå inte
viti bli min efterträdare i affären. Skada
blott, mamma lilla, att vi inte ha en pojke
tili, en riktig en, som verkligen tänker med
huvudet och har sinne för livets realiteter.
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Fru Kärrman suckade da litet, och tänkte
blott: Severin är en älsklig pojke, den älsk-
ligaste på jorden.

Emellertid stack Severin sig varje dag in
på affärskontoret, för att tala litet med de
manliga kontoristerna, för att skriva ut nå-
gon faktura eller registrera in några brev,
och därtill var det ju även så, att Susi Hård
var där.

Och Susi Hård. Där satt hon i sin lätta
klänning och lät arbetet gå undan med till-
börlig fart. Kommerserådet kunde numera
rakt intet invända mot henne Susi hade
nämligen märkt, huru fult och kalit de man-
liga kontoristerna skrevo, och också hon
kunde inom kort skriva så isande styvt, att
principalen såg med förvåning på henne.

Men unga Kärrman säg på henne nastan
med beundran, och en dag viskade hän i
sin faders Stora öra: Kvinnan tyckes ändå
inte vara så dum på mannens' arbetsfält.

Ja, det kan ju vara en kvinna, någon
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Höghet Kvinnan. Tänk på din mor. Var
är hon vackrare, och var passar hon bättre
än i hemmet?

Ja mor, hon har ju inte ens fått smaka
på någonting annat än hemarbete, sade Se-
verin och tänkte för sig själv ännu något
på saken. Och hän sade sig, att det säkert
var rättfärdigt, att läta de gamla få behålla
sinä åsikter och sinä fruar helt för sig själva.

En dag, när arbetstimmarna gått tili ända
och Susi blev ledig, då var unga Kärrman
också färdig med sitt, och de gingo bort
tillsamman.

Unga Kärrman var ganska nyfiken på
Susis förehavanden. Hän ville veta, varför
hon sökt tjänst så långt borta från hemmet
i huvudstan, vad hon gjorde om kvällarna
och om söndagarna och vad hon tyckte om
arbetet på kontoret.

Men Susi undvek så mycket som möj-
ligt att svara, och hon började hellre tala
om det som för ögonen var.

63
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Vem kan den raska unga mannen
vara, som just går in på den gröna gärden
där på andra sidan gatan, sade hon.

Severin såg upp. Hans blick blev med
ens riktigt vaken, hans annars något beslö-
jade mörkblåa blick.

Det tyckes vara vår lilla stads stora
idrottsman, Paavo Uimonen.

Det är en vacker gärd hän bor i, sade
Susi. Jag tittade in en dag genom por-
ien. Där fanns en sådan massa syrener,
vita och rödgredelina, och i rabatterna såg
jag att det lyste av röda georginer.

Vili ni, så gå vi in och se närmare
på den stora trädgården, sade Severin artigt.

Och Susi ville, och de gingo in genom
en port av vitt trägaller och hamnade näs-
iän strax in i en stor, lummig trädgård.

Susi Hård upptäckte strax en säregen
art av tusenskönan och var ganska betagen.
Och pionernas fetma imponerade starkt på
henne.

Severin gick tyst bredvid och såg också
på vad hon såg.
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Men Susi hade redan tittat omkring sig
och såg en vit spjälsoffa mellan buskarna.

Dit gick hon strax och satte sig, och
hon skrattade litet åt ingenting.

Severin tog plats på tillbörligt avstånd
från henne och började ivrigt rita med käp-
pen i trädgårdssanden.

Vad hän är blyg, men älskvärd, tänkte
Susi, såg oförmärkt på sin kavaljer och bör-
jade också rita något med tåspetsen i sanden.

Längre borta på den stora gården utan-
för trädgården utbredde sig en öppen pian,
och ut på planen trädde en ung man med
en diskusskiva i handen.

Där ha vi Uimonen, sade Severin
sakta och rätade på sig. Hän tränar sig.

Är det hän? viskade Susi och blev
mycket uppmärksam.

Hän har inte märkt oss. Nå, dess
bättre, menade Severin.

Mellan buskarna kunde Susi se hela are-
nan. Hon såg både mannen' och medlen
och målet, som var outprickat. Och man-
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nen var klädd i en vit blus, garnerad med
grekiska bärder och öppcn framtill ända tili
midjan. Hans bara bröst lyste fram, brunt
och friskt och starkt. Med diskusskivan i
hand steg hän upp på en låg plattform av
gammal grekisk modell.

Hän såg ut över planen.
Mälet stod inte givet som en fast punkt

på arenan; där fanns blott ett märke, huru
långt .hän senast nått. Men målet ville hän
nå, det längsta, högsta, det, som ännu ingen
nått.

Se på honom, sade Susi, just nu.
Hän är skön. Hans blick, hans hållning.

I detsamma flög den massiva diskus-
skivan över arenan, sä det ven genom
luften.

Ha ha, ett tuppsteg bakåt har jag
gått, hänade mannen sig själv, när hän nådde
fram tili stället, där skivan låg, tog upp den
och skyndade tillbaka med deri att igen taga
plats på satsbrädet.

Som en tigerhane spände hän vilja och
muskler, och som en blixt sprängde skivan
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genom luften, och den nådde längt, längre
än nägonsin.

Susi Hård tog häftigt Severin Kärrmans
hand. Förlåt, sade hon lågt, men här
måste jag deklamera:

»Jag älskar den djärva lust,
som flyger med egna vingar,
likt örnen i vilda ringar
tnot okänd kust,
och aldrig svikande,
när målet vikande
tili ständiga mödor tvingar,
vill idealet nå, och tror därpä.

Susi märkte, att hon hiivit litet het, och
hon log åt sig själv.

Men Severin Kärrman såg henne in i
ögonen, och Susi märkte nästan en skymt
av fruktan i hän s blick.

Länge sutto de därpä alldeles tysta. Men
Susi följde noga med mannens allvarslek
där ute på planen.

Men då de slutligen stego upp och
gingo genom trädgården fram tili grinden,
hade denna slagit i lås, och låset gick inte
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upp ens för Severin Kärrmans kraftiga
fingrar.

Diskuskastarn märkte nu, att hän haft
publik, och hän såg också, att den var in-
stängd och behövde hjälp.

Lugnt koni hän fram tili grinden. Över
håns ansikte låg ett godhetens sken.

Låset är konstigt och nyckfullt, sade
hän tili Severin, och jag har ingen dyrk här
nu tili hands.

Men hän vände sig tili Susi Hård.
Får jag kanske lov att stå tili tjänst med
minä två tomma händer?

Susi Hård såg upp och nickade.
Och mannen lyfte henne enkeli och lätt

över den stängda grinden.
Severin såg något retad ut, och hän tog

ett kraftigt tag i grinden. Låset sprang sön-
der, och en spjäle brast i det vita gallret.

Severin förklarade därpå, att man kömmit
blott för att titta litet pä trädgården, och
Susi Hård sade någonting vackert om dis-
kuskastning.

Och innan man gick, talade man ännu
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litet om väderleken och om sångfesten, som
skulle hållas nästa somman

Men nnder vägen tili hotejlet talade Se-
verin inte mycket, och Susi Hård var också
tyst. Hon gick blott och förundrade sig
över den lilla stadens tystnad och de vackra
gärdarna och över det stora lugnet hos
människorna, som bodde i dem.

Men vid hotellets trappa föreslog Se-
verin att följande afton få visa henne och
föra henne upp tili ett högt och märkvärdigt
berg utanför staden, och Susi antog för-
slaget.

Och då de skildes, sågo de på varandra
med vidgade pupiller, och deras unga själar
talade ganska mycket.
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Severin hade rest, och fru Kärrman satt
och tänkte på honom under de länga höst-
kvällarna, när * hon satt uppe och lappade
linnekläder och strumpor. Och Severin kom
inte hem tili julferien ens, hän stannade
där nere i huvudstan. Hän skulle läsa flitigt,
det hade hän skrivit.

Susi Härd var sedän helgen också i sin
hemstad, men Kärrmans väntade henne tili-
baka endera dagen. Hon hade redan dröjt
ett par dagar utöver det givna lovet.

Herr Kärrman puttrade smått en afton
över den saken, men fru Kärrman gav helt
lugnt sitt utlåtande.

Nåja, sade hon, Susi tyckes vara en
sådan, som gör hur hon behagar. Men jag
tycker ändå ganska mycket om henne.
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Hm, sade herr Kärrman, hon ser och
hör alldeles för mycket och tror sig vara
en viktig faktor också i affären. Ett sådant
sätt är inte naturligt hos en kvinna.

Men sådan är den moderna kvinnan,
bästa vän, och sådan bör hon väl också
vara.

Herr Kärrman blev litet förvånad över
hustruns tai.

Modern eller omodern, sade hän, Hie-

dan ögonen lyste halvt skämtsamt på ho-
nom. Handen på hjärtat, min vän, vad har
värit det största och viktigaste i ditt liv, är
det inte jag och Severin?

Fru Kärrman log litet åt mannens inbitna
ålderdomliga tro. Men hon teg av kärlek,
och hiir det var, gick det så lyckligt, att
hon alldeles slapp att svara, ty det knackade
litet på dörren från kökssidan och Susi
Hård steg in.

Förlåt att jag kommer in köksvägen,
sade Susi. Men det är roligare.

Efter en omfamning av husets fru och
en kraftig handtryckning av dess herre blev
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Susi tillbörligt avklädd. Hatten gav hon
dock inte ifrån sig.

Och där hon sen satt i den skinnklädda
stolen vid spiseln, där brasan brann, hade
hon farmien full med hälsningar.

Nå, berätta nu något om Severin, om
huru hän har det där, sade fru Kärrman
livligt.

Jag vet ju inte mycket, sade Susi
leende. Något vet jag ju dock.

1 ett gammalt hus i den vackra parkein
vid havet bor hän tillsamman med en hei
svärm av kamrater.

Jag bjöds dit en k väli.
Då jag trädde in genom dörren, hörde

jag en brusande sång av mänsröster. Jag
vände mig tili gossen, som stod som en
vakt vid dörren och frågade honom, varifrån
sängen Ijöd. Det är herrarna som sjunga
i samlingsrummet, sade gossen.

Sängen tystnade och jag blev införd i
rummen. Jag såg sju mm med trasiga möb-
ler, jag såg ett kök och flere tamburer, och
i samlingsrummet räknade jag lika många
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herran Och de voro alla mycket glada. Och
jag såg på dem var och en och tänkte; Den
som kunde utforska edra hjärtan och njurar.

Men de satte fram på det bara träbordet
bröd, ost, rökt kött, svagt vin och franska pä-
ron och bådo mig äta tillsammans med dem.

Och de talade mycket livligt om många
olika ting. En egendomlig yngling bergs-
rädet kallad av de andra var mycket upp-
lagd för att berätta om grundvattnets egen-
skaper. Men jag förstod inte mycket, och de
andra tystade också strax ned honom igen.

Men en av de sju, en tili synes allvarlig
magister, talade vackert om stora människors
underbara egenskaper. Och hän talade länge
om den store ryssen, Ni vet, hän med skäg-
get och stövlarna, som hela världen känner.
Hän, sanningssagarn, inte kyligt ren som en
halvgud eller en halvmänniska, utan brin-
nande av jordisk lust ända in i ålderns dagar,
men alltid stridande, lidande, aldrig svikande.
Syndarn, inför vilkens blick barnets oskulds-
blick reagerade som för en strålande lius-
kalla.
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Och medan den allvarliga magistern ta-
lade, stod den store ryssen så tydligt för
yåra själar, som om hän värit mitt ibland
oss. Och vi sägo Människan, den sauna,
härliga, och fylldes av stilla glädje.

Hm, humbug, tänkte herr Kärrman i sitt
stilla sinne.

Men Susi fortsatte: Bland de sju fanns
också en poet och en yrkessångare, men de
talade mindre än de andra.

Men Severin tolkade varmt ett par av
den unge poetens glödande kärleksdikter,
och då jag vände mig tili yrkessångaren,
nyfiken att också få veta hans vittnesmål
om livet, då tog hän sin luta ur skåpet och
sjöng också hän en sång om den gamla
och alltid unga kärleken.

Ja, sådan var- denna fria svärm av unga
män i den stund jag såg dem, sade Susi.

Herr Kärrman jämkade litet om glasögo-
nen och såg på sin fru.

Ett struntsällskap, eller hur, mamma
lilla? Kadar, som skriva vers och knäppa
på luta, nej tack, dem behöver vi inte.



Herr Kärrman steg upp, hostade väldeli-
gen och gick att söka sig en rök i sitt eget
lugna rum.

Men fru Kärrman och Susi Hård sutto
länge och talade, och Severin var det stän-
digt äterkommande temat i deras tai, som
Ijöd ut i rummet som en sakta sjungen
växelsång vid brasan i vinterkvällen.
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En dag på vårsidan mottog herr Kärr-
man ett brev av sonen, däri denne blott
meddelade honom sin avsikt att ändra namn.

Qamle herr Kärrman blev så häpen över
denna underrättelse, att hän inte ens koni
sig för att utslunga häftiga hårda ord.

Men på kvällen densamma dagen sade
hän tili sin hustru: Nu reser jag söderut,
jag reser i affärer och stannar borta ett par
dagar. Sköt väl om dig, och adjö så länge.

Fru Kärrman blev något förvånad, men
lion gjorde hastigt ett paket av diverse smä
saker och stack det i kappsäcken för Seve-
rins räkning. Och sen hann hon ännu i
sista minuten fara med en borste över man-
nens paletåkrage och uppslag.

Och herr Kärrman reste. Och där satt
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hän sen och nuckade i ett vagnshörn hela
långa natten, och när hän vaknade litet vid
någon häftigare ryckning, suckade hän myc-
ket tungt. Huru mycket hade hän inte re-
dan fått tåla, ja, nästan lida för den pojken.
Och nu detta, att se sitt naitin, det Kärr-
manska namnet, vanhedrat, ringaktat, bort-
kastat av sin egen son, det var ändå något
för mycket.

Det var rätt tidigt på morgonen tågel
ankom tili huvudstan. Herr Kärrman sökte
sig en rymlig, långsträckt hyrkusksläde och
åkte tili det uppgivna huset, som, alldeles
som Susi Hård berättat, låg i den Stora par-
ken vid havet.

Hän klev uppför trätrappan, stod en
stund i förstugan och studerade namntavlan;
Löytänä, Schönherr, Lyyränen, Kärrman o. s. v.,
sju stycken i rad.

Inlandsynglingar tyckas de vara för det
mesta. Nåja.

Herr Kärrman slog några kraftiga slag
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pä den breda dörren, som saknade ring-
klocka.

Dörren öppnades strax av en tretton-
fjortonårig yngling med klara blå ögon.

Vem är du? sade herr Kärrman och
såg skarpt på pojken.

Jag är uppassare, hjälp i köket och
springpojke här i huset, svarade gossen utan
fruktan.

Hm, sade herr Kärrman och tog av
sig galoscherna. Var går man in tili stu-
derande Kärrman?

Alla herrarna sova ännu, sade gossen,
och herr Kärrman bor i det sjunde rummet.
Och för att komma dit måste man gå ge-
nom femman och sexan. Och i femman
sover skalden och i sexan magistern.

Må skalder och magistrar sova, men in
skall jag tili min vanartige san, tänkte kom-
merserådet Kärrman och steg in i det femte
rummet, fullklädd och med kappsäck i
handen.

Borta i en vrå av rummet slumrade skal-
den ljuvt på sin bräckliga tältsäng. Men vid
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Ijudet av de tunga stegen lyfte lian litet pä
sitt torftiga täcke, en schaggbordduk med
brända hål och illa svedda fransar. Men
skaldens sömndruckna ögon slöto sig strax
igen, och hän gömde sig under sin bordduk,
och inne i hans själ sjöng en dunkel melodi:

Jag drömmer om resenärer,
som tåga förbi mig i natten
med väskor och necessärer
och en åldrig tason uppå hatten.
Varthän, varthän går ert tåg?
Ert mål jag än aldrig säg.

Herr Kärrman gick genom den sjätte
kammarn, och där låg magistern så finhyllt
och röd under ett ljusbiätt halvylletäcke, i
vilket tidens tand också huggit nägra hai.
Men magistern, hän satte sig plötsligt upp
i sängen.

Var lugn, det är jag, Severin Kärrmans
far, som går genom rummet, ijöd kommer-
serädets basröst.

Hän steg in i den sjunde kammarn. Där
rådde en så förvillande halvdager, att hän
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att börja med sökte sig fram tili fönstret
och lät rullgardinen rasslande åka upp.

Severin öppnade ögonen.
God morgon, min son! Mera ljus är

det första du behöver, mera ljus i alla av-
seenden.

Severin satte sig upp i sängen.
Herr Kärrman tog plats i gungstolen och

satt en stund och fixerade honom.
Din mening är säledes att kasta din

fars namn, det gamla Kärrmanska namnet
på sophögen. Så oextrumerlig trodde jag
ändå inte du var.

Jag ämnade ju blott bringa det i sam-
klang med inlandsspråket, det språk vi här
oftast tala, sade Severin.

Så-å, du har då tili på köpet hiivit
musikalisk. Och visst tusan är det allmänt
brukligt att vara det här i landet. Men,
min pojke, kustspråket är ändå ditt och
dina föräldrars modersmäl, och fosterlandet
far inte illa, om det också här och där inne
i landet finns män med namn som skorra.
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Ett iiamn, sådant man fått det i livet, är
nästan det enda, som inte kan fråntagas
människan, eller vi ska säga mannen. Där-
för är det dyrbart.

Herr Kärrman ställde glasögonen riktigt
tili rätta och fixerade ånyo länge och grund-
ligt sin enda son. Jo, Severin, det är
bara det, att din natur är så förbannat i släkt
med kvinnans. Såsom kvinnan lägger bort
sitt födelsenamn för det hon fär av sin kä-
resta, så vill också du offra ditt för det äls-
kade så kallade nationella idealet.

Severin sade ingenting. Hän klädde på
sig. Att tala med den gubben var som att
så sinä koru på hälleberget.

Vili du ha frukost, papå?
Herr Kärrman, som kände sig ganska

hungrig, började knäppa upp sin paletå.
Nå tack, vi få se, sade hän endast, och bör-
jade se sig omkring i rummet. Och hän
skakade hara på huvudet, när hän såg den
haita softan, sängens utsparkade gavel och
fracken, som vårdslöst var kastad över en
trasig stol.
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Men Severin var nu färdig med toaletten
och gick ut ur rummet.

Och inom kort voro alla de sju på benen.
Tältsängar siogos ihop, och det städades
smått här och där i rummen, och i köket
slamrade man med kari och kastruller. Och
det dröjde ej länge, innan bordet i samlings-
rummet stod uppdukat med allt vad huset
förmådde, otan att man därför gjort sig
nägot bråk.

Efter en ytterligare väl framsagd inbju-
dan av Severin kastade fadern ytterrocken
av sig och följde med tili samlingsrummet.

Här blev det att börja med presentation
över hela laget. Och när man hade satt sig
tili bords, lät kommerserådet Kärrman sitt
ansikte lysa en stund över de morgonfriska
unga männen och hän talade och sade:

Minä herrar! Vi läsa i en gammal bok:
Sörjen icke för Edert liv, vad 1 skolen äta
och vad I skolen dricka eller för Eder kropp,
vad i skolen kläda Eder med. Sen på fåg-
larna under himmein! De så icke och
skörda icke heller och insamla icke i lador,
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och Eder himmelske Fader föder dem. Skå-
den liljorna på marken, huru de växa, de
arbeta icke, ej heller spinna de, men inte
ens Salomo i ali sin härlighet var så klädd
som en av dem. Varen därför icke bekym-
rade för morgondagen.

Kommerserädet jämkade litet om glas-
ögonen.

Ja, så ungefär står det skrivet, om
jag minns rätt. Men jag säger eder; Sörjen
ocksä en smula för morgondagen. Ni ser
verkligen alltför sorglösa ut, minä herran

Härvid log skalden ett eget löje, och hän
säg på sin broder sångarn och deklame-
rade sakta:

De, som gråta, o, väre de,
som de gräte ej.

Sångarn nickade tyst och djupt för-
stäende.

Man hade emellertid börjat äta, Den lille
betjänten bar in ansenliga fat med rykande
fisk och potatis. Brödfatet gick runt åtskil-
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liga varv, liksoin också den rostbruna får-
steken, delikat, välpalvad och rökt i någon
savolaxbastu.

Och kommerserådet lät sig maten syn-
nerligen väl smaka, allt medan hän höll ett
öga på svärmen omkring sig. Hän såg
skalden sluka mujkor med fart och snoppa
av dem behändigt vid stjärten. Hän såg
sångarns naturliga grepp på fårfiolen, och
hän log inom sig en smula, men skakade
dock tillika på huvudet.

Ni för ett riktigt zigenarliv, minä
herrar.

Inte så farligt, papä, vi lever bara en
smula a Ia bohem, skyndade Severin att
svara mellan munsbitarna.

Herr Kärrman lade ned kniv och gaffel.
Hans blågrå blick blänkte klar genom glas-
ögonen.

Du sade bohem. Vänta nu, det är
uttytt bömare, zigenare, tatar. Slarvfolk,
kort sagt. Nåja, zigenare och bömare, de
äro ändä, vad de är. Men Ni är finnar,
minä herrar, det anstår er därför att levä
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som finnar. Ert bohemliv kallar jag ett
snobberi med slarv.

Min far är något djärv i sitt tai, sade
Severin lågmält och såg bönfaliande på sinä
medbröder.

Alls ej, sade magistern, visst för att
trösta Severin. Ärligt tai är bättre än fagert
tai. Men sanningen veta vi nog själva.

De unga männen sågo alla turvis något
frågande på varandra, och de svarade var-
andra blott med ett lugnt och förstående
löje, och gamla herr Kärrman blev ändå inte
riktigt klok på dem.

När alla slutligen ätit sig mätta och man
steg upp frän bordet, tyckte kommerserådet,
att hän ändå borde säga de unga männen
också något vänligt. Och hans blick gled
ett tag över bordet och hän sade som så:

Ni begagnar ändå inte spirituosa.
Det är bra, minä herran

Magistern hördes härvid viska något i
sångarns öra, och deras ögon skeno fint,
muntert.
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Men gamle herr Kärrman gav redan en
god dag i de övriga herrarna, hän stod ju
under ansvar blott för sitt eget kött och
blod. Och hän fällde sin tunga hand på
sonens axel, och med milt våld sköt hän
honom åter in i det sjunde rummet.

Hur blir det, frångår du ditt påhitt
med namnet? sade hän blott och började
göra sin kappsäck i ordning.

Det kan du väl ej fordra, att jag skall
kunna säga så här på rak arm, svarade Se-
verin och började veckla upp paketet, som
fadershanden just räckt honom.

Det tycktes innehålla kragrosetter och
hembakade »kyssar». Och de små nätta bak-
verken smälte ned det ena efter det andra
och blevo tili intet på Severin Kärrmans tunga.

Ja, hälsa nu bara och tacka mor för
det här.

Nåja, Severin, antingen behåller du
det Kärrmanska namnet och är min son,
eller byter du bort det och är inte längre
min son, och hemmet är stängt för dig.
Antingen eller.
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Severin märkte nu, att saken tog en all-
varsammare vändning än hän väntat, och
hän såg fadern forskande in i ögonen, men
svarade inte något,

Ja ja, sade herr Kärrman, jag går nu
tili hotellet och reser med åtta tio i kväll.
Hän tog sin paletå från gungstolskarmen.

Severin skyndade att hjälpa den på ho-
nom. Och utan vidare ord var herr Kärr-
man färdig att gå.

Något orolig följde Severin efter honom
ut i tamburen:

Jag ber, goda far, häisa mor ändå
och men den andra hälsningen fann lian
för gott att ändå inte anförtro fadern.

Hm, sade herr Kärrman endast, och
hans blick var så grå, sä grå.
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På kvällen satt Severin vid sitt lilla osvar-
vade arbetsbord och höll råd med sig själv.
Faderns ultimatum hade gått honom djupt
tili sinnes. Själva namnförändringsfrågan
var ur hans synpunkt en bagatell, men detta
antingen-eller eldade upp honom. Hän kunde
ju gott beta Kärrman såsom hän hetle, och
inte Suojärvi, vilket klang och sjöng i hans
öra så hemvarmt, innerligt och vemodsfullt.
Ja, Kärrman hette hän, och Kärrman skulle
hän allt framgent heta, men för honom skulle
också hemrnet få vara stängt. Mor kunde
hän ju alltid ändå få träffa någon gång.

Men pengarna skulle utebli, pengarna,
de fördömda pengarna. Severin tog sig rik-
tigt för pannan. Det nastan svindlade smått
i Hans huvud. Nu gällde det verkligen att
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stå på egna fötter eller falla. Men Severin
Kärrman beslöt att stå.

Och hän steg upp och gick ut tili in-
genjör Schönherr, som låg på en trasig
schäslong och läste tidning.

Fan, så högtidlig du ser ut i kväll,
sade Schönherr, när hän såg upp från tid-
ningen.

Undra på det, när man med ens blir
liksom faderlös, sade Severin och slog sig
ned på en kretongbeklädd packlåda.

Blev det fiendskap er emellan?
Näräpä det, sade Severin och tände

en cigarrett. Annars tänkte jag fråga dig,
om du kunde skaffa mig en borgesman. Jag
ämnar nämligen försöka få upp ett större län.
Tant Sidonia blir nog den ena borgenären.

Schönherr bergsrådet kallad knäppte
händerna om nacken och sträckte riktigt ut
sig. Månne man inte kunde få gubben
Godenheim att skriva på? Hän accepterar
ju allt för Strofelius.

Du sade ett ord. Severin steg strax
upp och gick och slog upp dörren tili det
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angränsande rummet. Strofelius, kom in
tili oss på en stund.

Skalden kom in, ljus, mager och nyfiken.
Förlåt om jag störde dig i dina gyl-

lene drömmar, men här gäller nu att få ihop
ett papper, som ger klingande valuta, sade
Severin och tryckte ned honom bredvid sig
på packlådan. Godenheim klingar så för-
bannat bra här i vära öron. Tror du hän
skulle skriva på för mig?

Har rika Kärrman blivit fattig nu med
ens? sade skalden och tog Severin i rock-
kragen.

Severin nickade endast och rökte och
bolmade.

Nåja, om sä är, var ni säkra på att
gubben skriver, sade Strofelius. Vem an-
nan tänkte ni ha?

Tant Sidonia, sade Severin endast och
rökte och bolmade.

Sade jag redan, att tant Sidonia var
här i går kväll, när du var borta, inföl! bergs-
rådet nu och vände litet på huvudet, där
hau allt fortfarande låg vidöppen med hän-
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derna knäppta om nacken. Du hittade
väl sockerkakan på ditt bord?

Severin smålog endast och rökte och
bolmade.

Har ni inte sett långborsten, som stär
i tamburen? frågade bergsrådet. Den för-
ärade tant Sidonia åt mig. Borsten är in-
fälld i en skinande vit påse, och det hela
skulle användas för borttagande av damm
och spindelnät. Jag mottog naturligtvis pjä-
sen med en djup bugning. Men säg, ska
vi verkligen ställa tili städning? Det kunde
möjligen behövas. Ty i går morse när poj-
ken kom in med tidningen, blev det kors-
drag eller vad det var, men från skåptaket
började det flyga ned sådana lurviga gråa
fåglar, så det bara var att krypa under sitt
körsbärsröda och vänta tills allt var lugnt
igen.

lngen må. röra vid minä spindelnät,
sade Strofelius då med djupt allvar i ögonen.
Jag bar upptäckt sju skilda byggnadsföretag
där inne hos mig. De göras av finaste, sprö-
daste material. En blågrå spindel jag
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tror den är flicka har spunnit ut ett nät
för min enda spegel. Men ingen mä röra
vid detta verk med ett finger. Om ni blott
kunde se, vad jag ser, när solen lyser på det,
dä skulle ni skåda ett rosenskimmer och få
en aning om de många boningarna.

Strofelius, du har alltid värit lite tas-
sig, vi vet det nog, sade bergsrådet.

Men Severin Kärrman strök faderligt sin
hand över skaldens huvud. Du är en Ijuv-
lig själ, Strofelius.

Bergsrådet reste sig emellertid upp och
blev sittande gränsle en stund på schäslon-
gen. Hän liksom tänkte på något.

Men Severin slog i ett tag cigarrettaskan
från byxknät och steg upp.

Bröder, sade hän, i kväll går vi tiil
Pia Dolorosa.

Och strax var Schönherr färdig.
Och medan Strofelius drog ytterrocken

på sig, diktade och sjöng hän allt i ett drag:

Så tyst, så lätt, pä tå vi gä
tili villa Amorosa,
där kanske lätt en kyss vi fä
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och rött och eldigt vin,
vid spel på mandolin
av Pia Dolorosa.

Så tyst, så iätt, pä ta vi gå
tili villa Amorosa

sjöngo de alla tre ännu ute i tamburen, och
sakta stego de ned för den knarrande trä-
trappan, där parkens breda väg öppnade sig
för dem i vårkvällens fulla, mörka tjusning.

*



94

Påskaftonen var länetransaktionen äntli-
gen klar, och den hade gått briljant. Severin
var nu en gäldenär, men en gäldenär, som
såg sin skuld i rosenskimmer. Far skulle
nu få behålla både sinä pengar och sin
myndighet för sig själv. Nu gällde det blott
att kunna levä livet så snällt och sparsamt
som möjligt.

Severin smålog fint åt sig själv, där hän
satt i sin torftiga vilstol av säckväv och
opolerade spjälar.

Det gällde blott att lugna sig inne i sjä-
len och själv fatta med kraft i tyglarna på
dessa starka springare, lustarna och begären,
soin galopperade vilt åt så olika häll på
själens friska betesmarker.

Severin tog upp ur barmfickan en iiten
rund spegel.
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Och oxögat sade honom helt djävulskt
mitt i ansiktet: Severin Kärrman, när du är
välrakad och putsad som nu, är du fräsch
som en dygdig kvinna. Dina ögon blänka
av liv, dina läppar ha livets röda friskhet
och din näsa har kvar sin nobla färg. Elden
biter inte pä dig, Severin Kärrman. Din
själ är av eldfast materia!. Frukta inte, lev!

Severin skakade litet på huvudet.
Ett oxöga kan Ijuga så mycket, sade

hän och fällde spegeln tillbaka i barmfickan.
Nej, bort allt annat, nu skulle hän arbeta,
arbeta, endast arbeta. Huru mycket hade
hän inte redan vunnit och övervunnit på
sitt arbetsfält. Pä ett -år hade hän arbetat
nästan för tre. Redan hade hän värit med
om att sprätta upp döda människokroppar,
och det var inte längre en ryslig, det var en
Ijuvlig förrättning, ty det gav ievande kun-
skap om konstruktionen på människan,
detta vår jords största, outgrundligaste
fenomen. Människokroppen var en stor
värld, där det fanns mänga underbara land
att upptäcka och att lära kanna. De inre
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organens funktioner och blodets gång, det
var den Stora Andens liv i den stora Ma-
terien. Det var något stort att lyssna tili
i andakt och ödmjukhet. Där, just där läg
kanske hela världsgåtan fördold.

Hör du Kärrman, hördes bergsrådets
röst från grannrummet.

Severin vaknade upp. Ja, vad är det?
Vi tänker fara tili Gazellbyn i kväll.

Är du med om det?
Nej, svarade Severin kort. Men så

tillade hän: Det blir för dyrt för mig.
Och för resten har jag här just stärkt min
inre människa med goda föresatser.

Prata persilja, med skalldu! Strofelius
är redan så oregerligt livad för saken.

Hm, sade Severin Kärrman och små-
log litet. Men hän led.

Och hur det var, började hans sämre
jag inleda små underhandlingar med ho-
nom.

Nåja, annars är det ju nog bra för män-
niskan att ha litet glädje nu och då. Det
är bra att med flit vara litet tokig då och
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då, så kanske man slipper att en gång på
allvar bli stormgalen.

Severin suckade. Liv, liv, varför satte
du elden och oron att bo i min själ, min
själ, som en gång var som ett vitt slott
under blä himmel. Nu är det redan blodigt
och sotat och grått. Hjälp mig, liv! Ur
djupet tillber jag alltid, alltid det evigt vita
och blåa.

Severin steg upp, tvättade händerna, tog
på sig en bättre rock, och satte sig sen
ännu en stund ned i gungstolen och lät
tankarna ha sin gång. Och hur det var, gingo
de med ens tili hemmet, och Severin såg
sin mor så tydligt för sinä ögon, som om
hän plötsligt fått en uppenbarelse.

Men hän steg hastigt upp och gick ut
ur rummet.

I tamburen höllo fem glada bröder just
på att draga ytterrockarna på sig, medan de
vid strålande lynne unisont sjöngo:

Vi växa här i ljuset opp,
soin blommor små ännu i knopp.
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Som blo-om-mor sinä, ännu i knopp,
gol Strofelius ljudeligt med blåa, uppåtvända
blickar.

Severin letade efter sin paletå, men fick
blott tag i någon armaus päls. Nä, dess bättre.

Någon frågade efter sångarn. Men hän
stod ej att upptäcka.

Oott, hän fick bli då.
Knallar och mössor slogos på skallarna,

och så bar det av ut i förstugan.
Men redan ute på trappan mötte de sån-

garn, och vid hans sida svävade en varelse,
en beslöjad gestalt.

Sjöjungfrun, sade Strofelius andäktigt,
jag ser det på linjerna.

Men Schönherr, som inte kundb se utan
att röra, lyfte litet på floret, som täckte den
främmandes ansikte.

Ha ha, sorlade de då alla, det är ju
Mariatta från gropkafeet vid Gökens brink,
gipsmakarns egen flicka.

Oå ni er väg, och lycka tili, vi skall
musicera litet tillsamman, sade sångarn blott
och förde flickan förbi dem uppför trappan.
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Men hela svärmen vände helt om och
strömmade in i samlingsrummet.

Och sängarn lyfte flickan upp på det
stora bordet och satte en violin i hennes
hand.

Flickan såg forskande omkring sig, och
hon föll på sinä knän och stödde den fint
avrundade baken på sinä späda hälar som
en ängel. Hennes fingrar fattade lätt i strå-
ken och snart sjöng violinen en säng om
Napolis varma soi och dunkelblåa himmel.

Ingen rörde vid flickan, man lyssnade
och säg blott. Hon var ännu mycket ung,
och hela hennes varelse var som ett ax för
vinden. Hon var inte ämnad tili en glädje-
flicka, vartill livet redan ville göra henne.
Men ännu hade det ej lyckats.

Violinen tystnade. Flickans blick gled
som en smärtfylld fräga förbi de unga män-
nen, som stodo i en ring kring bordet.

Sankta Maria, mumlade skalden och
knäppte sinä händer.

Men flickans blick stannade på Severin
Kärrman, och hon sade sorgset:
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Ert land är mycket kalit, jag fryser här.
Och se, då, i samma minut var hon för-

svunnen från bordet, och ut sprang Severin
Kärrman med flickan under pälsen.

För fan, nu for hän i väg med hela
päsktrollet, sade bergsrådet. .

Tätt efter i fjäten, gossar, ropade sån-
garn och skyndade ut i tamburen.

Tili Gökens brink! kommenderade
magistern, tog långborsten i förbifarten från
tamburen och red som småpojkar bruka
käpphäst nedför trappan på den.

Hör ni treklangen, sade Schönherr
och puttrade hädiskt:

Kiseleff, Kiseleff, Kiseleff,
Uschakoff, Uschakoff, Uschakoff,
Duldin, Duldin, Duldin.

Det var klockorna i den österländska ka-
tedralen, som klingade så gladeligt, melodiskt.

Ett kattdjur sjöng sinä vårsänger i någon
av villornas trädgårdar.

Längt borta syntes Severin Kärrman för-
svinna med sitt varma byte i marsdunklet.
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Husets herre satt bred och myndig
mitt i sin stora lädersoffa, och bredvid ho-
nom satt foxterriern.

Och husets fru, som just hade en ledig
stund, stod och såg i fönsterspegeln.

Men nu drog hon sig litet åt sidan.
Där kommer Uimonen körande sin

nya häst. Men vänta nu, är det inte Susi
Hård, som sitter bredvid honom i åkdonet.
Javisst, och det tyckes vara hon som kör.

Herr Kärrman hostade ett tag. Är där
månne någonting i görningen?

Ack nej, det är det inte, hon tycker
hara mycket om att åka, sade fru Kärrman.
Och i detsainma nickade hon och viftade
med handen ut tili Susi, som just hälsade
och nickade så livligt i förbifarten.
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Hon äker kanske med ut för att få
se Paavos nya lantställe, sade fru Kärrman.

Hm, sade herr Kärrman endast och
tog foxterriern om nosen.

Men se där kommer ju fru Uimonen!
Nu får du visit, min gubbe.

Fru Kärrman gick ut i salen.

När herr Kärrman om en stund trädde
ut i salen, satt fru Uimonen redan i soffan
och såg i ett väldigt plyschbeklätt fotografi-
album.

Fru Kärrman hade just gätt ut i köket
för att bestyra om kaffet.

Nej, se farbror Kärrman! Fru Uimo-
nens små, blå ögon glimmade tili. Jag
säger alltid farbror alldeles som Paavo, fastän
vi är av samma årgång.

Herr Kärrman log med ögonen, i det
hän fattade fru Uimonens hand med efter-
tryck. Och bra står det tili bara, ser jag.
Rosor på kinderna och ung och fyllig och
förträfflig som alltid.
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Aja, Gud väre tack och lov, hälsan
har jag ju nog.

Herr Kärrman satt nu riktigt bekvämt i
länstolen.

Och Paavo, hän vandrar allt fortfa-
rande ärones stigar.

Fru Uimonen log lycksaligt och lade ned
albumet på schaggduken. Jo, nog är det
ju roligt, när barnen utmärker sig, nog är
det ju roligt. Tänk, att Paavo blev student
redan vid femton år, och alla trodde ju då,
att hän skulle bli läskarl. Men hän var stor
och stark, och gymnastiken var ändå alltid
hans första och bästa. Det såg jag för res-
ten nog själv redan frän första stund.

Farbror Kärrman har väl läst i tidnin-
garna, att Paavo numera innehar världsmäs-
terskapet i spjutkastning.

Fru Uimonens ögon vidgade sig, det svind-
lade nägot i hennes huvud och hon skälvde
på röslen vid ordet: världsmästerskapet.

Jo-o, nog ha vi alla läst det, lilla fru
Uimonen. Herr Kärrman krökte tummarna
i västens ärmhål. Nog ha vi läst.
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Fru Uimonen myste. Herr Kärrman likaså.
Och det lär slå sig tili pengar också,

har jag hört, tillade hän. Och nu var där
mycket allvar i rösten.

Åja, sade fru Uimonen och slog ut
med handen. Paavo är rik.

Husets värdinna kom just i detsamma
in med kaffet. Hon smålog fint. när hon
ställde ned brickan på bordet. Jag hör,
att här talas om Paavo.

Jo, kära Josefina, om vad skulle vi
tala, om inte om barnen.

Fru Uimonen satt och knäppte upp och
fast igen en stor läderväska, som hon höll
i famnen.

Men vad din filodendron där vid
fönstret har vuxit!

Fru Kärrman vände litet på huvudet.
Jo, den får också soi nästan hela dagen,

sade hon glatt.
Men nu skulle man ju börja mcd kaffet,

och nu började man tala litet om andra och
andras barn också. Och fru Kärrman lät
talet löpa in på borgmästarn, ty i sitt stilla
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sinne intresserade hon sig mycket för hans
senaste historia. Och fru Uimonen kunde
berätta den utförligt, och tillika skötte hon
så mästerligt om kritiken, att herr Kärrman
bara satt och hörde pä, slagen av de älsk-
liga fruarnas rika och skapande fantasi.

Jo jo, kära Josefina, sådant är det
här livet.

Fru Uimonen snöt sig litet. Men kära
vänner, nu skall jag visa er några av Paa-
vos pris och medaljer, som ni ännu inte sett.

Men nu sjönk hennes röst tili en visk-
ning; Paavo tycker inte om, att jag visar
dem, hän gömmer alltid bort dem. Men
här har jag dem nu ändå.

Och ur den stora läderväskan började
fru Uimonen rada upp en massa pokaler, me-
daljer och andra små guld- och silverpjäser.

Titta nu, snälla farbror Kärrman. Det
här lilla skrinet har Paavo fått av en engelsk
lord. Där står någonting vackert på engelska,
Läs nu!

Och det här lilla guldsvärdet! Ser du,
Josefina, infattningen här uppe. Äkta stenar.
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Svärdet fick Paavo nu senast i Moskva av
en rysk grevinna.

Fru Uimonen log halvt förläget, men
lyckligt.

Och här, ser ni här har jag ännu
några av de senaste medaljerna.

Fru Kärrman såg länge med stort nöje
pä det gyllene miniatyrsvärdet, provande det
på sin blus både högre och lägre, och herr
Kärrman lyfte högt det silverbeslagna dryc-
keshornet och sade: Ur detta skall Paavo
en gäng dricka mjöd, när hän äter fläsk
där uppe med gudarna i Valhalla.

Vid dessa ord såg fru Uimonen litet frå-
gande ut. Hon hade i livet ej råkat bli in-
vigd i fornskandinavernas gudasagor. Men
hon sken likväl strax igen av stilla lycka
och sade:

Och Paavo, som tycker så mycket öin

fläsk.
Men sen var det ju ingenting annat, än

att tigande och varsamt åter lägga in hornet
och allt det övriga i väskan igen. Och talet
gick sakta över tili annat igen.
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Men hur det var, i ett nu erinrade fru
Uimonen sig att Paavo bjudit middagsgäs-
ter, och hon fick skyndsamt att gå.

Men hör nu, kära vänner, hur mår
Severin? Man var redan ute i tamburen.

Fru Kärrman blåste ett dammkorn från
bröstet på sin blus. Hon väntade att man-
nen skulle svara.

Men herr Kärrman tog inte den frägan
i öronen ens, hän höll ögonen bara litet på
giänt mot fru Uimonens hatt, som var nå-
got ovan att skåda. Den var svart och mörk
och hemiighetsfull som ett kråkbo, prydd
med en stelnad knut av atlasband, och mitt
inne i knuten satt en trohjärtad kvist av
konstgjord syren. Den hade numera intet
med modet att skaffa. Det var helt enkelt
en hatt, en klassisk hatt.

Jo, tack, Severin mår väl nog bra,
sade fru Kärrman sakta med en blick upp
på tnannen.

Jag tror farbror ännu är ledsen på
Severin, för att hän inte ville bli köpman.
Snälla farbror Kärrman, barnen måste få göra
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vad de själv viti. Då bli de allra bäst. Så-
som Paavo. Vänta hara, farbror Kärrman,
nog blir Severin professor ännu.

Herr Kärrman smålog. Fru Kärrman
smålog också, men hon suckade tungt inom
sig tillika.

Men medan fru Uimonen knäppte sin
kappa, såg hon upp pä herr Kärrman och
sade:

Aj aj, vad jag tycker, att den farbror
liknar Runeberg pä figuren, såsom hän står
pä sin sten där nere i huvudstan. Nej, adjö
nu, kära vänner, jag vet hara, att nu är jag
så nöjd med Paavo, så nöjd.

Adjööö, sade herr Kärrman och jäm-
kade Hiet om glasögonen.

108
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Det var en junikväll med Ijusblå skym-
ning över stadein. Trädgärdarna doftade av
värme och aftondagg. Det var tyst och
ljuviigt på gatorna som i drömmarnas stad.

Men i Uimonens trädgård Ijöd prat och
skratt. Ty här var mycken ungdom försam-
lad, ungdom i alla åldrar. Här sjöngs och
repeterades och bands girlander för sång-
festen med stor iver och energi.

Borta på den öppna verandatrappan sutto
tre fylliga, välvilliga fruar jämte husets vär-
dinna och sydde hop flaggor. Och de pra-
tade hela tiden med varandra och skeno
som vähliga solar vid maskinernas låga surr.

Och på Paavos sportplan stod en hei
kör och sjöng under borgmästarns eldiga
ledning. Där fanns sångvana studentstrupar,
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där fanns kommerserådsbasar och glada bod-
betjänttenorer. Och där fanns jämlikhet och
broderskap och mycken tillfredsställelse,
Man kunde ju sjunga, sjunga. Vad ville
man mera begära.

Och man sjöng också. Borgmästarn
visste knappt av tid och rum och hän små-
log som i en dröm åt den i alla avseenden
spiknyktra herr Kärrman, som redan sade
adjö åt hela sällskapet och gick.

På en bänk i trädgården satt Susi Hård
och fabricerade jättestora, röda pappersrosor
för girlanderna, och vid trädgårdsbordet stod
Paavo Uimonen och vred ihop en väldig
enrislyra för parkens sängestrad.

Men Susi Hård hade inte roligt. Helst
av allt hade hon nu velat sjunga med i kö-
ren. Men hennes röst var klen, den skulle
inte hörts alls bland de andra.

Men Paavo Uimonen var mycket god.
Hän frågade, om hon ville ha te eller limo-
nad eller appelsin. Men Susi skakade blott
på huvudet och höll nästan på att börja
gråta.
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Jag gär hem på en stund, sade hon
och steg upp, jag kommer väl snart till-
baka.

Paavo såg något orolig ut, och i skyddet
av den stora syrenbusken satte hän en has-
tig kyss på hennes nacke, när hon gick.

Och hon gick och torrsnyftade på gatan.
För att hon inte kunde sjunga, för att hon
i ett svagt ögonblick lovat älska den gode
Uimonen, för att det var sommar och varmt?
Nej, hon visste inte varför.

Då hon kom tili Kärrmans port, stan-
nade hon och såg in genom den. Där var
så tyst och fridfullt i trädgården. Ingen
människa syntes tili.

Hon gick långsamt in genom trädgårds-
grinden. Hon lyssnade. Helt sakta hördes
sången från Uimonens gård.

Hon gick och satte sig på en bänk i
lusthuset och tog hatten av sig. Och här
fanns äntligen en balustrad av trä att stöda
armarna på och kita huvudet mot.

Men sången från Uimonens gård susade
sakta i hennes öron:
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Blommande sköna dalar,
hein för mitt hjärtas ro,
lummiga gröna salar,
där vår och kärlek gro.

Susi rätade långsamt på sig och torkade
sig i ansiktet. Det var visst ingenting an-
nat, än att människan i juni månad alltid är
lite tokig och inte vet vad hon vill. Att
människan är olyckligast, när ingenting sär-
skilt fattas henne.

Hon jämkade litet om sin klänning och
stack näsduken med en suck inunder bältet.
Så knäppte hon händerna och satt sen hara
och såg längt, långt bort. Var fanns hän
väl nu? Severin Kärrman. Hos någon flicka
som hän älskade. Hän älskade en ny varje
dag. Sådan var hän.

Och Susi lade händerna för ansiktet, och
hon grät djupt över honom och över sig själv.

Men just denna samma junikväll hände
det, att Severin Kärrman kom vandrande
hemåt på den lilla stadens gator. Och hän
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kom där orolig, mager och eländig som en
utjagad hund, som söker rent friskt vatten.
Hän hade lekt och levät alltför häftigt, hän
hade farit ilia med andra och med sig själv.
Och smutsen kvalde honom, plågade honom,
tyngde på honom, som om hän haft en
järntröja på kroppen.

Hän drev omkring på de tysta gatorna
och visste inte var hän skulle stanna.

På kyrktrappan satt hän en stund. Hän
hade velat gå in, klä ailt av sig och doppa
sig i ett renande vatten och vara allena i
tystnaden. Men dörren var stängd, och en
vakt kom ut från sin lilla bostad invid kyr-
kan och jagade bort honom. Unga Kärr-
man var inte igenkänd.

Svin, sade mannen, ni är full, gå er väg.
Severin Kärrman hade ingenting druckit,

men hans gång var en förtvivlads stapplande
gång. Svin, svin, viskade det i hans öron,
när hän gick. Svin, svin.

Då Severin var kommen tili den gatan,
där hemgården låg, kände hän syrendoften
från trädgårdarna slå emot sig. Kvällens
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frid var omkring honom, men själv var hän
en förtappad, som gick på en gata i Bet-
lehem.

Och hän gick sakta framåt och gick.
Butikerna var stängda, och människor syn-
tes just inte tili.

Men på en trappa satt ett barn och åt
på en vetebulle. Barnet såg upp på Severin
Kärrman litan särskild mening. Och där
flög liksom en hastig förvåning över Seve-
rin Kärrmans ansikte. Hän såg en glimt av
paradiset, hän hade velat kasta sig på mar-
ken och böja sig i stoftet inför detta stora
och tjusande majestät.

Men hän gick vidare, där stod ju en av
stadens poliser i gathörnet.

Vid hemporten stannade hän.
De gamla hade säkert redan lagt sig. I

det gamla lusthuset kunde man ändå få sitta
och vila sig litet.

Svin, svin! Ijöd det igen i Severin
Kärrmans öron.

Men hän gick in genom porten och ända
fram tili trädgårdsgrinden.
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Hau såg någon sitta i lusthuset. Hän
säg också, att det var Susi Hård. Och för
hans sjuka själ blev denna verklighet tili en
bild, en dröm, en saga, där man kunde få
vara och visa sig såsom man är. Hän sade
inte god afton, såsom den ena människan
säger tili den andra. Hän kastade hatten
av sig och skyndade att lägga ansiktet i
hennes famn.

Hjälp mig, sade hän , häftigt, du är
ren och lika bra som Jungfru Maria. Jag
måste få bedja och bikta. Jag är usel, elän-
dig. Jag drunknar, jag drunknar. Hjälp mig.
Säg, att du hjälper mig.

Svetten pärlade ut på Severin Kärrmans
panna.

Men Susi Hård vågade inte röra på sig
och fick inte fram ett ord. Severin Kärrman
hade blivit galen, alldeles säkert var hän
galen. Vad skulle hon nu göra?

Sakta sköt hon bort hans huvud och
drog sig längre bort på bänken. Och hon
började be tili Gud, tili sin gammalmodiga
barndomsgud, som satt högt uppe på något
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obestämt blånande ställe och kunde bade
se och höra.

Hjälp oss, mumlade hon häftigt, hjälp
oss, du som har levät och vet och ser och
känner, vad i människornas själar och krop-
par bor, hjälp oss och fräls oss ifrån allt ont.

Någonting annat fick hon ej fram.
Severin Kärrman reste sig upp och satte

sig på bänken, men hän satt med ansiktet
dolt i händerna.

Susi Hård såg bävande på honom. Vad
var detta? Vad hade skett?

Severin torkade sin panna.
Susi såg bort åt det häll, där Uimonens

gärd låg. Hon måste säga något. Kan
du höra, att de sjunger? viskade hon.

Severin nickade litet.
1 morgon är sångfesten, sade Susi

och såg noga på Severin, undrande om hän
förstod något.

Igen nickade Severin blott litet.
Susi jämkade om vecken på sin klänning.

Själva luften kändes tung som en sten på
bröstet.
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Men nu vände Severin sig tili henne, såg
noga på henne och sade sakta: Paavo Ui-
monen är kanske tiemmä, hän mår väl bra.

Susi vände bort sitt ansikte. Hon rod-
nade litet. Hon önskade, att hon värit en
igelkott. Hän mär nog bra, sade hon
tonlöst.

Severin frågade ingenting mera.
Och Susi steg långsamt upp, sade god-

natt och gick. Men hon såg bakom sig
med sorgsna, oroliga ögon, när hon kom
ut på den stilla gatan. Så trasig hans rock
var, så feberglänsande hans blick, och sä
skalvande och magra hans händer.

Severin Kärrman satt kvar en stund.
Hän kände att hän frös, det brände i hans
hals. Hän tog sin hatt, och med en bot-
görares tunga steg sökte hän sig in tili de
gamla.
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Den lilla staden log vid uppvaknandet
mot en mycket klar och blå himmel. Dagen
lovade bli symierligen varm.

Hos Kärrmans sov man längre än van-
ligt, man hade lagt sig sent den föregående
kvällen.

Kommerserådet steg upp, duven och grå.
Inte ett ord hade hän pä kvällen förmätt
säga den hemkomne sonen, och på mor-
gonen teg hän envist också.

Endast den tysta salen var vittne tili de
ord, som i den sena kvällen växlats mellan
mor och son.

Men på morgonen tycktes mycket mellan
dem vara förklarat och ännu mera förlåtet.

Severin, , sade fru Kärrman, och glän-
tade litet på dörren tili sonens rum, du går
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ju på festen. Sängen kommer att friska
upp dig.

Ja, jag har just beslutit att gå, sade
Severin, där hän stod med händerna i tvätt-
fatet. Men hur är det, mor, har jag nå-
gon bättre kostym här hemma? Min rock
är sä trasig.

Men du har ju den grårandiga.
Den mäste Strofelius ta på sig. Hän

blev med ännu sämre än jag.
Och ändå den bruna kostymen?

Severin teg en stund. Hän led. Ja,
uppriktigt sagt, den gick åt en kväll för en
tia, koin det dovt fram.

Tigande stängde fru Kärrman dörren
och gick tungt suckande ut i tamburen att
söka i stora klädskåpet.

Severin doppade hela sitt tunga och
brännande huvud i tvättfatet.

Men i den gatnla parken gick ett sakta
siis genom de äldriga björkarnas kronor.
Uppe i det blä sjöng sommarns ljurnma
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vind tyst och stilla sin eviga sång över en
glad och sorlande människomassa.

Sångarskaror hade samlats från alla
landsändar, karelare, tavaster, österbottnin-
gar. Där fanns kantelespelare och runo-
sångare. Där fanns sångjungfrur från hu-
vudstaden med märkvärdiga sångfågelstru-
par. Och lyssnarnas skara var som ett enda
böljande hav.

Hälsningstalet var undanstökat, en horn-
orkester spelade hymnen tili fosterlandet
och varenda människa sjöng med efter
bästa förmåga.

Kärrmans Ulrika och Uimonens köksa
hade ställt sig i första led, tätt invid borg-
mästarn, ty som savolaxare visste de så väl,
att »en är så god som en ann».

Marskalkar med blåvita skärp och vänliga
miner gledo beskäftigt omkring i parken.
Vid packlädsbuffeterna smällde mjödkorkarna
redan rätt flitigt, och limonad i alia kulörer
bornerade i glasen.

Den lille borgmästarn kom svettig och
varm fram til! ett av borden och drack hal-
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lonlimonad som en god nykterist. Och hän
log riktigt gott på saken och såg med muntra
ögon på Susi Hård, som stod litet i skug-
gan av Paavo Uimonen och smakade på en
bakelse.

Fru Uimonen dök plötsligt upp med en
handmålad björkstubbe i vardera handen.
Det var två älskliga bilder med väna björ-
kar och blåa Saimavatten och med glödritat
datum och årtal av festen. Blott därigenom
skilde stubbarna sig från varandra, att stran-
den och björkarna målats tili höger på den
ena, medan de på den andra lågo på väns-
terhand.

Ser du, Paavo, är de nu inte vackra,
sade fru Uimonen och svängde litet på hu-
vudet, så den lilla syrenkvisten vippade i
hatten.

Paavo iog ett faderlig löje.
Men tänk, att ingen av Kärrmans

syns tili, sade fru Uimonen nu. Hon såg
först omkring sig litet och sen upp på
Paavo. Märkvärdigt! Jag tycker Josefina
ändå bort komma. Farbror ska vi nu inte
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tala om. Hän tycker att hela festen är bara
barnlek.

Susi Hård suckade inom sig. Hon hade
inte roligt.

Se sä, nu blir det tai igen, sade fru
Uimonen.

Allas ögon riktades mot talarstolen, och
tili allas förvåning stod Severin Kärrman
där uppe.

Det gick en viskning bland fruar och
flickor. När, när hade hän kömmit hem?
Huru visste ingen människa i stan om det?
Stationsinspektorn hade bort veta om saken.
Men så mager hän såg ut där uppe, unga
Kärrman. Men vackrare var hän likväl än
någonsin förr, mente flickorna.

Till en början talade hän rnycket låg-
mält. Rakt intet kunde urskiljas, där Susi
och Uimonens stodo.

Men om en stund kunde man något
förnimma orden. Hän talade ju om glädjen.
Och hän talade livligt och i koita satser,
som endast en förtvivlad kan tala. Ooda
människor, bevaren glädjen i er själ! Oläd-
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jen är en blomma, som gör vårt tunga liv
tili fest. Olädjen är den värme vi behöva
mot den stora köld, som omger oss på alla
sidon Vi behöva glädjen, som den drunk-
nande behöver land, den törstige vatten, den
hungrige föda. Arbetsglädjen, livsglädjen,
bevaren den! Den är er själs hälsa, det
hcgsta goda, frälsningen. Vi ha hört, att
glädjen är vunnen av sängen. Sjungen då,
goda människor, sjungen, att glädjen må be-
varas i eder, glädjen.

Som ett brustet ljud, slutade hans tai mitt
i höjden. Hän kunde inte mer. Det slog
som en mörk våg över hans huvud. Livs-
glädjen var redän långt utanför honom, där-
för ropade hän så förtvivlat på den. Hän
var en övergiven. Med skrämda ögon och
med ett hemskt och stelnat leende kring
muninen gick hän obemärkt ut ur parkein.

Vart tog hän vägen? Ingen såg när hän
gick. Man sträckte förgäves på halsarna.
Men inan enades snart om, att lian taiat
alltför andfått och häftigt. Mera lugn, mera
bredd, mera ro, begärde lyssnarskaran.
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Nu stämde emellertid körerna upp.

Hör, hur härligt sången skallar
mellan Väinös runohallar

Susi Hård såg upp i-de äldriga björkar-
nas kronor. Hon hörde dem sjunga med i
hymnen och genom hennes själ gick en
ström av kärlek tili landet och dess skönaste
sång. Hon såg på Paavo Uimonen. 1 hans
ansikte märktes emellertid inte en skiftning.
Hon drag sig närmare borgmästarn, som
sjöng med fuktig och lycklig blick.

Se i natten högt vid polen
strälar klart midsominarsolen.

Men hemma i sin kammare satt kommer-
serådet Kärrman vid sinä brev och papper.
Hän skulle ju vara oberörd av dagens fest-
ligheter. Dock kunde hän inte låta bli, att
nu och då ta sig en titt i skvallerspegeln.

Ja, så de människorna nu löpte med sinä
festmärken. Och vad var det, om de unga
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och fruntimren voro i farten. Men när tili
och med gamla patron Pöndinen från grann-
gården gick där i ledet med studenterna och
smålog som ett fån med festlapp på den
runda magen.

Herr Kärrman ställde litet om glasögo-
nen och började igen syssla med sinä pap-
per. Hän dröjde länge vid ett av dokumen-
ten och började klå sig bakom orat. En
riktig fan den där Popoff i Moskva att dröja
med leveranserna. Vart i innersta H kom-
mer jag numera med det på vintern bestälida
trådpartiet. Bäst kanske, att låta fröken Hård
igen skriva några ord. Hon fick varan fram
på en vecka förra gången. Där blev inlagt
kanske för starka ord i telegrammet i går.

Men vad var det?
Droppade och tippade det inte där ute

på fönsterbläcket?
Ja se där har vi det nu. Och vatten

har de där förut redan tillräckiigt.
Herr Kärrman steg upp och såg riktigt

noga efter i fönsterspegeln. Långt borta
kunde hän se ett hörn av parken, Javisst,



126

stod de inte där och sjöng för fulla strupar
ännu under paraplyerna. Ja ja, de männis-
korna, de barnen.

Men där kom en ensam människa gående
på gatan. Man gick böjd med blicken stir-
rande mot marken. Regnet öste ner över
honom och omkring honom. Men hän
tycktes icke märkä det. Hans hait var buck-
lig som en stalldrängs hatt, och träckiga
voro hans kängor.

Herr Kärrman såg honom och gick lång-
samt bort från fönstret. Och hau började
vandra av och an på golvet sorti i en stor
klagan. Min son, min son, varför blev
du sådan?

Det slog dimma för glasögonen. De
logos hastigt av och slängdes på bordet.
Varför blev du sådan?
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Hela natten låg Severin med vidöppna
ögon. Hän kände med tasa, att själen höll
på att förgäs i hans kropp. Hän klämde
med händerna om sitt huvud. Jag, jag, jag
själv. Skall jag begravas levande? Jag ropar
på dig, den store hjälparen, var finns du,
att jag nu kunde tala tili dig. Det bästa
ville jag begära av dig, döden.

Nej, nej, döv är vår Oud och utan hjärta,
endast oss själva ha vi att vända oss tili.
Men vad är jag, vem är jag? Alit mer främ-
mande, främmande blir jag mig själv.

Severin sprang upp ur sängen. I bords-
lådan låg revolvern. Hän tog den och
höll den i handen. Människa, det står dig
fritt att frälsa dig själv, viskade det inom
honom.
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Hans blick föli hastigt pä dörren tili
tamburen. Mor hon kommer att gråta
mycket. Hän stod alldeles stilla, som för-
stenad.

Långsamt och tvekande lade hän revol-
vern tillbaka i lådan. Hän satte sig ned på
stoien, hans huvud sjönk mot bröstet. Nå-
got värmande fanns där ännu kvar i hans
själ, och hän fick liksom ett ögonblicks ro.

Då öppnades dörren tili tamburen helt
sakta. Fru Kärrman kom in. Hon var halv-
klädd och hade en schal över axlarna och
bar ett ljus i handen.

Jag kände, att du inte sov, jag fick
ingen ro tili natten.

Severin såg hjälplöst rakt framför sig.
Mor, jag lider mycket.

Modern tog hans hand och ledde ho-
nom tili soffan, och hän lät sig ledas som
ett barn, och hän lät sig sövas under hen-
nes schal som någon gång för länge, länge
sedän. Hän var nu blott ett barn, ett sjukt
barn.

Men lugnet var falski och svagt, det
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blott någon stund, ty oron i hans själ var
bottenlös som havet.

Så gick det många nätter.
Grå voro dagarna, gråa nätterna. En

förbannelse var det för honom att levä, en
pina att andas, äta, dricka och vara tili.

Fru Kärrman satt om kvällarna och grät
i sitt rum. Men ingen av husfolket visste
om det, ty om dagarna bjöd hon tili att le
mot dem alla.

Gamle herr Kärrman sade ingenting. Hän
skötte sinä affärer, gick regelbundet i bastun,
men var inte så matfrisk som förr.

Allvarlig stod Ulrika varje dag vid spi-
seln och kokade en särskild buljong, med
särskild omsorg för Severins räkning. An-
nars visste hon nog, vad som värit det bästa
för honom. En präst, som taiat och riktigt
framlagt för honom Guds mening med män-
niskan. Genom stora bedrövelser måste hon
ju vandra, för att nå fram tili Gud. Muru
stod det inte att läsa i Johannes Uppenba-
relser 7 kapitelet om de saliga, som stå i
sida vita kläder inför Guds ansikte: Dessa
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äro de, som komma ur den stora bedrövel-
sen. Ja, hur gammal hän än blev, unga
herrn, och hurudan hän än var, och vad hän
än gjorde, måste man hålla äv honom. Så
tokigt var det. En präst, en god präst skulle
här blott behövts.

Men ingen hörde på henne, Ulrika.

Och sommarn hade gått och vintern var
redan inne. Och med novembersnön föll
där också en smula frid in i Severins själ.
Vad man inte kan bestrida, det måste man
lida, sade hän trött tili sig själv. En blind,
en döv, en stum var dock lycklig jämförd
med honom, det visste hän.

Fru Kärrman skaffade hem en dag en
yrkesläkare.

Tja, sade denne, vi ska undvika att
äta kött, vi ska lägga oss tidigt om kväl-
larna, och framför allt ingenting starkt.

Stackars läkare, tänkte Severin, du kan
göra ännu mindre än de sjuka. De sjuka
kan ätminstone lida. Och var fanns väl för
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övrigt den läkare, som fick fatt på såren i
själens organer. Själva mikroskopet kom ju
här tili korta.

En stackars läkare ville också jag en
gäng bli. Kanske jag vill det ännu, om min
själ ännu får liv och lust och mod någon
gäng.

*

Och det gick mot vårsidan. Severin lyfte
ibland på huvudet och såg ut genom fönst-
ret, och hän sade sig själv i ali tysthet, att
livet kanhända ännu kunde bli värt att levä.

Fru Kärrman grät inte längre om kväl-
larna, och om dagarna log hon varmare
mot sitt husfolk än förr.

En dag kom hon hem med ett litet pa-
ket tili Severin. Hän öppnade det i tanke
på, att det igen var något nytt stärkande
medel, men det befann sig, att paketet inne-
höll en leksak, en riktig leksak, en docka,
som alltid ställde sig på huvudet, hur man
än svängde den.

Och Severin satte sig upp i sängen, såg
på sin mor och log en liten smula för första
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gången på så länge, länge. Och moderns
ögon strålade över honom och de omfam-
nade varandra och gräto.

Men gamle herr Kärrman, hän hade nog
också en mening om hela denna Severins
historia, men hän teg, ty ingen frågade ho-
nom om något. Hän var som hara luft i
hela huset och blev för övrigt grymt för-
summad. Både hans fru och hans kokerska
hade numera varken ögon eller öron för nå-
got annat än Severin, Severin. Vad Severin
ville ha, vad hän behövde, vad hän såg pä.
Öppnade Severin blott sin mun och talade
något litet, stodo de i gränslös förtjus-
ning och talade om det sinsemellan efteråt
ännu.

Men en dag tyckte husets herre ändå,
att allt detta gick för långt. Det var en
kväll, när hän tog kängorna av sig och
märkte, att hans strumpor inte var fullt
propra under sulorna.

Josefina! ropade hän, så ropet Ijöd
starkt som ett nödrop genom hela huset.
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Fru Kärrman skyndade så fort hon kunde
in tili mannen. Hon såg något frågande ut.

Huru länge tycker du egentligen att
jag skall gå i de här strumporna, sade hän
och visade upp sulorna för henne.

Men kara vän, du vet ju var strump-
påsen hänger.

Ja, om jag vet det, så vet jag det,
men bed nu i alla fall Ulrika hämta mig
ett par.

Fru Kärrman gick ut i mellanrummet och
kom strax tillbaka med ett par silkesblan-
dade ijusgrå. Och hon gav sitt kommerse-
råd ett slag på orat med dem. Och därpå
satte hon sig glatt ned i softan bredvid
honom.

Severin börjar bli allt bättre och bättre,
sade hon.

Herr Kärrman teg. Hän bytte om
strumpor.

Och när hän hara teg, kunde hans fru
inte låta bli att i hastigheten skämta litet
om hans fula fötter.

Vili du inte se dem, kan du se förbi
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dem, sade herr Kärrman med en glimt av
bättre humör i rösten. Hän trädde tofflorna
på sig.

Men nu var hän färdig.
Nåja, om vi nu då skulle tala litet om

Severin din. Det vill du ju. Vad jag tror,
så har där alldeles säkert värit en kvinna
med i spelet. En kari blir aldrig så knall
och fall utan kvinnohänder.

Så du pratar, sade fru Kärrman.
Vili du också tolka saken från den sidan,
så vet jag att Severin är omtyckt bland
kvinnor.

Ja ja, mycket möjligt, kvinnorna är ju
i allmänhet litet lätta. Men om där ändå
kunde vara någon, någon enda, som
Da är det värre.

Herr Kärrman tänkte i ali tysthet på Susi
Hård, och fru Kärrman gjorde nog också
detsamma.

Men hon såg litet nyfiket från sidan på
sin man. Vad kunde hän väl veta om så-
dana saker. Det var ju en gång, tänkte hon.
Hän var ljus och glad och ung. Hon var
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en blyg tämä. Och hän kom, och såg och
segrade. Så lätt gick det ju tili.

Mycket möjligt också det, sade fru
Kärrman nu och log litet. Men, men, man
blir inte professor i kärlekens psykologi utan
praktik. Jag syftar på dig.

Herr Kärrman lutade bekvämt ryggen mot
soffkarmen, stack tummarna i västens ärm-
hål och började vissiä litet.

Men fru Kärrman knyckte honom strax
i skjortärmen. Du stör ju Severin.

Nej, men låt oss verkligen nu tala
iitet om denna vår sons tunga historia, sade
fru Kärrman därpå. Jag tror du inte kan
fatta den. I min egen själ har jag känt me-
lankolin som en hastigt kommande och åter
hastigt försvinnande våg, men genom Seve-
rin har jag förnummit den som ett hemskt
och mörkt och böljande hav. Vi veta ju
ännu sä litet om de ömtåligaste själarna, om
dem, i vilkas väsen bor mystik. Förstår du,
jag talar ej om de dygdigaste, de klaraste
själarna, jag talar blott om de ömtåligaste.

Hm, sade herr Kärrman.
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Du vet ju, att jag i tre år skötte sjuka.
Jag såg och lärde känna många olika slags
lidanden och sorger, men minä sjuka kunde
alla ännu klaga. Men melankolin är det
stumma, tysta lidandet. Den är en själens
förkylning, som uppstår av livets köld. Den
angriper lättast de nakna, varma och sprud-
lande människosjälarna. Ja, tro mig, på Seve-
rins huvud har jag sett törnekronan, sett den
så tydligt under dessa gångna vinternätter.

Fru Kärrman sade ingenting vidare.
Och herr Kärrman sade ingenting heller.

Strumporna kändes så varma och sköna, så
värmen spred sig ända tili hjärtrötterna.

Foxterriern snarvlade tili i sömnen, där
den låg på skinnmattan under skrivbordet.
Annars var det stor tystnad i rummet.

Och i den Stora tystnaden erinrade sig
fru Kärrman nu att hon nyss ställt in en
äppelkaka i ugnen. Och hon steg upp,
nickade litet tili sitt kommerseråd och gick
ut i köket.

Men herr Kärrman tog glasögonen av
sig och lacie sig ned på soffan. Hän drog
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ett virkat täcke Över sig, hau drog det ända
upp över ena orat.

De börja bli litet mystiska ailesamman.
Bäst att ta sig en lur på saken, tänkte hän.
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Antligen kom sommarn efter en lång
vinter och en kylig vår. Fri och glad sken
solen åter in i det Kärrmanska hemmet, och
det var som hade just solen ställt allt på rätt
igen. Ty Severin hade återfunnit sig själv.

Fru Kärrman tyckte sig se en stor klar-
het skina ur hans ansikte. Hon fann ho-
nom allvarligare och dock gladare, stoltare
än någonsin förr.

Renbränd och luttrad som efter en skärseld
njöt hän nu friheten och vilan i tulla drag.

Hän gick i skogarna utanför staden och
hadade i de klara blå sjöarna. Hän satt allena
vid strändena och prisade livet, detsamma
livet hän förbannat.

Och hän tänkte på mycket, medan hän
igen satt där en dag och såg på vågorna,
som sakta sköljde in mot stranden.
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Där uppe i backen kunde man bygga en
gård med många fönster åt solsidan, och
där inne kunde man sitta och läsa i stilla ro.
Där kunde man också välkomna och för-
söka hjälpa sårade människor, inte blott
dem, som skrubbat sin hud och skadats i
musklerna, utan också dem, som sårats i
själen.

Där utanför kunde man odla potatis och
kål. Där längre borta kunde man hugga
skog och bränna sved och sen så råg.
Kanske också jordgubbar och andra bär
kunde trivas. Och där i hagen kunde kor
och kalvar beta.

Så tänkte hän.
Och hän kastade hatten av sig, strök ett

tag med fingrarna genom håret och sträckte
ut sig i gräset. Det var en mycket varm
dag, säkert tjugo grader.

Borta från Porrasniemisidan gled en båt
sakta fram mot en liten ö, som låg längre
ut i sjön. Trots avståndet kunde Severin
igenkänna Susi Hård och Paavo Uimonen.
De styrde kurs på den holme Severin i ti-
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den döpt tili Lycksalighetens ö. Där fanns
en mjuk gräsmalta, lätt skuggad av björk
och rönn. Hän mindes den så väl. Hän
hade värit där mången gång i sin första
ungdom och kysst flickor under de snöande
rönnarna. Det var en paradisisk ö.

Och nu började hän tala sakta tili gamla
minnen:

Susi Hård, jag minns att vi en gång
där på ön talade med varandra allvarligt om
livet. Du sade: Många människor kan man
älska, men ingen kan man tro på. Ty på
deras själar se vi så många älskvärda lögner
och fula prickar, som förtar oss tron och
respekten. Så sade du. Och du lyfte på
huvudet, tog min hand, småiog och tillade:
Bra så länge vi kunna respektera oss själva.
Låt oss levä så, att vi kan tro på oss
själva.

Utan lov kysste jag dig på ansiktet för
de orden.

Men nu. Jag tror du prutat av på idea-
let. Det är inte beundransvärt, men det är
mänskligt. Man måste le.
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Severin började tvinna litet om sinä
mustascher.

Men nu tog hän igen itu med plane-
ringen av skogsbacken.

1 augusti kunde bygget redan påbörjas.
Och då borde bergsrådet framskaffas. Hän
låg väl för närvarande och masade sig nå-
gonstädes i den nyländska skärgården. Hån
var visserligen brunnsborrare och väg- och
vattuvägbyggare, men förstod sig också bra
på husbyggnadskonst. Och av Strofelius
kunde man göra en ypperlig trädgårdsmästare.
Också hän var ju huvudsakligast strof- och
satsbyggare, men förstod sig ändå bra på
skönt ordnade buskar och blommor. För
övrigt skulle man göra ritningarna själv.

Det var Lievola-husbons mark allt det
där, så långt man kunde se. Lycksalighe-
tens ö skulle följa med i köpet.

Lievola-husbon var gammal ungkarl, hän
komtne nog att sälja. Och själv var man
en förmögen mans son, som skulle mot-
taga ett stort arv. Ja, nu var det klart.
För sjukhemmet skulle arvet användas, för
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hemmet, där de sårade skulle göras friska.
Nu var det klart.

Severin hade nu legat och tänkt sig rik-
tigt varm.

Men myggen var redan framme och bör-
jade dansa omkring honom. Hän tände en
cigarrett och steg upp, tog i förbifarten upp
från marken ett präktigt smultronstånd, stack
det i knapphålet och började igen vandra
tillbaka inåt den lilla sommarljusa staden.

Lievola-bonden var inte ovillig att sälja
mark åt unga Kärrman, men kommerserädet
var visst inte med om köpet.

Galenskaper, att börja med filantro-
piska inrättningar. Hellre då bygga upp en
mindre straffanstalt för dem som inte kunnat
styra och sköta sig själva i livet, lyckte hän.

Men tack väre ett varmt tai av fru Kärr-
man för Severins heliga sak gingo pengarna
slutligen lös.

Men se bara tili, sade kommerserädet,
att du inte börjar fuska i läkarens yrke, du
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har ännu inte ens gätt genom det tredje
förhöret.

Bästa far, jag ämnar ju blott göra det
jag kan, sade Severin, när hän gick ut ur
kammarn, där den lilla familjen just suttit
församlad.

Fru Kärrman såg förebrående på sin
man. Hur kunde du såra honom?

Jag säger ju bara som sanningen är.
Och för resten är karien nu redan över ett
kvart sekel gammal, så det borde vara slut
med pjosket nu, mamma lilla.

Det finns de som behöver mer vän-
lighet än andra hela livet igenom. Man
skär inte alla över en kam, sade fru Kärr-
man stött.

Hm, menade herr Kärrman, steg upp
och gick och spottade i lådan vid kakelugnen.

Fru Kärrman steg upp också hon och
gick och tittade litet i skvallerspegeln. Men
hon säg ingenting särskilt. Uimonens höll
hara på hela veckan att mäla och vitmena
sin gärd. Där skulle säkert bli bröllop ännu
innan hösten.
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Fru Kärrman suckade litet inom sig.
Men hon vände sig åter tili mannen.

Hörde du redan att Severins kamrater
kommer hit på besök i augusti.

Vilka kamrater?
Strofelius och Schönherr.
Åh fan, de där vildarna.
Var lugn, sade fru Kärrman och små-

log litet, de komma allesamman att bo där
ute i Lievolas nybyggda torp.

Håhå jaja, suckade kommerserådet,
gick och satte sig vid bordet och började
syssla med sitt.

Och fru Kärrman gick tyst ut ur rummet.

\
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»Här är gudagott att vara», sjöng Stro-
felius, där hän låg på rygg i gräset utanför
torpet.

»Humlan surrar, fjäriln prålar», fortsatte
bergsrådet att surra som en jättehumla borta
på sägbocken. Hän var just färdig med
rakningen, iade in suddar och bett och tog
ned spegeln från stockväggen.

Små blommor ja, sjöng vi, vet du
här finns fina exemplar utav dem i torpen
ditåt Porrasnietnisidan. Ooh de är så Ijus-
häriga och blåögda, att när man bara ser
på dem, blir man en bättre människa.

Du ja! Strofelius log gott.

Severin, som tidigt på morgonen, innan
någon av de andra vaknat, gått ut ur stu-
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gan, kom just fram ur skogsbrynet invid
torpet.

Hän såg frisk och solbränd ut och gick
med hatten i nacken, så att det gula halm-
brättet var som en gloria omkring hans hu-
vud. Men ur hans ögon lyste djupt allvar.

Hän nickade god morgon tili kamraterna,
medan hän hängde upp en tom näverkont
pä stockväggen.

Tjänare, sade bergsrådet, jag tror du
bar blivit samarit. Du går ut redan innan
hänen har galat för första gången, går ut
att uppsöka de sårade och elända, dem du
hela månde.

Severin svarade ingenting. Hän lade sig
ned i gräset bredvid Strofelius.

Bergsrådet kom fram med sitt cigarrettetui.
Jag hoppas du ändå kan röka lika

bra som i forna dar.
Severin tog sig en cigarrett. Strofelius

likaså.
Schönherr sträckte ut sig i gräset bred-

vid Severin, så att Severin nu låg som mitt
emellan två rövare.
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Nej, bror Kärrman, vad är det bra
tili, att du börjar ta livet så där tragiskt.

Kanske vi byter ut ordet mot allvar-
ligt, sade Severin sakta. Men annars kan
ju tragiken vara nog så stor på den här
ljuviiga gröna jorden.

Nå, predika nu mera, då du en gång
börjat, sade Schönherr, kastade bort cigarret-
ten och knäppte händerna om oacken.

Predika kan jag inte, ty jag har ingen-
ting nytt att förkunna. Det är bara det
gamla, som blivit nytt för mig, nytt och
levande.

Men jag vet ju av varken gammalt
eller nytt, sade bergsrådet.

Så hör då vad jag säger, sade Seve-
rin. Människan är god.

Äh, du misstar dig storligen, bror
Kärrman.

Människan är god, sade Severin. Jag
tror på Människan. Och nu vet jag vägen
jag bör gå. Den är oansenlig och blir kan-
ske gropig och grå. Min läkargärning äm-
nar jag göra mycket enkel. Ty jag vet, att
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en skvätt mjölk, ett äpple, ett bröd in na-
tura gör bättre verkan på en fattig än en
muntlig ordination. Och kan man hitta på
ett lämpligt ord, är det bättre än dyrbart
gift för sjuka själar.

Ja ja, sade bergsrådet, det kan jag
nog förstå, att en doktorshatt inte betyder
mycket, om man inte har ett doktorshjärta.
Lägre hattar och vidare bröst, det är jag
också med om. Men, ser du Kärrman, nu-
tidens människor le åt dilettanter. Endast
inpressade yrkesidkare ha de respekt för.

Låt dem le, sade Severin, det gör dem
endast gott. Men där uppe i skogsbacken
ämnar jag bygga och bo. Där skall bli soi
i rummen. Dit vill jag inbjuda hungriga tju-
var och andra som förlorat medborgerligt
förtroende. Och jag skall bada deras krop-
par i Ijumt, saltigt vatten och deras själar
med soi, och vi skall se, om inte rena gul-
det skall börja lysa fram ur dem. Och nu
vet jag, att det blott är att gå åstad och ge
sig, offra sig om det gäller.

Hän talar soin en frälsningssoldat,
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tänkte bergsrådet inom sig, men då hän märktej
att Severin talade av hjärtat, sade hän intet.

Jo, ser ni där, just där uppe i skogs-
backen skall jag bilda mitt lilla rike.

Strofelius, som låg där så allvarlig och
inte sagt ett ord, vände nu litet på huvu-
det, öppnade munnen och sade;

Bror Kärrman, tänk på mig i nästa
sommar, jag behöver vila.

Severin såg på Strofelius. Visserligen,
bästa bror, vi skall vara hela sommarn till-
samman.

Från skogsbacken hördes i detsamma
tai av karlröster.

Severin steg upp och stod där smärt i
kroppen som en ung zigenare. Hän lyss-
nade.

Det är Lievola bonden som kommen-
derar där. Timmerfororna kommer, hör jag.
Upp med er, nu skal! ni med och bryta ste-
nar ur marken.

Bergsrådet sprang smidigt upp, så smi-
digt som endast en brunnsborrare kan göra
det.



150

Något långsammare gick det för Strofe-
lius att komma på benen. Det märktes nog,
att hän var drömmare ända ut i tåspetsarna.

Dä de kommo fram tili byggnadsplatsen,
satt Lievola bonden på timmerhögen och
krassade sin tobakspipa.

Severin skakade glatt hans breda näve.
Lievonen knuffade litet tili sin mössa och
började krassa' pipan igen.

Och när börjar ni med höet? frågade
Severin och satte sig ned på timmer-
högen.

1 nästa vecka, om vädret är lämpligt,
menade Lievonen, stack pipan i munnen
och sög och proberade, om luften redan
fått .tillräckligt spelrum i den.

Herrn har riktigt grant främmande,
sade hän därpå och såg bort åt backslutt-
ningen tili, där Schönherr och Strofelius
stodo och talade med forkarlarna.

Åja, menade Severin och tog upp en
tumstock från furuplankan.
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Jag mätte just ut ett litet omräde där
nere i backen, sade bonden. Jag tänker, att
man att börja med bör siä upp avträdet.
Se, det är så, att jag är snål på spillningen.
Minä åkrar ha värit litet klena i år.

Bergsrädet kom nu tillstädes, litet ny-
fiken som vanligt och med händerna i byx-
fickorna.

Vad är det frågan om?
Då Severin just räknade högt för sig

själv, där hän höll på och mätte ut plankor,
företog Lievonen sig att svara:

Bara om en sådan där liten kammare,
som herrskapsfolk alltid så innerstaligen
behöver.

Ahaa, sade bergsrädet.
Jo, och se spillningen kostar också

pengar den, sade bonden. Jag vet ju
nog, huru oeftertänksamt herrarna låter allt-
sammans cirkulera ut i Finska viken. Och
det kan vara bekvämt, men det är tniss-
hushållning. För att dyngan, se den skall
bli tili jord igen. Det är den rätta cirkula-
tionen. Och det är säkert också Guds
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tuening, vad hushållningen vid det heliga
jordbruket beträffar.

Nä, försvara dig nu, din rörläggare,
sade Strofelius, som också kömmit tillstädes
och tog bergsrådet i kragen.

Det jag har rörlagt, det haver jag
rörlagt, sade bergsrådet, där hän stod smal-
bent, men skinande.

Där ha vi det nu, där stär du som
ett slags Pilatus. Lievonen, hand på det
ni sade om dyngan. Och adjö med dig,
brunnsborrare, och vet att den tekniska
kulturen hör fan och tysken tili, sade Stro-
felius och gick bort tili Severin, som ivrigt
räknade och skrev upp stockar och plankor.

Du tycks vara hänförd av din ide,
bror Kärrman. Strofelius slog sig ned på
en stubbe.

Ja, ser du, det är bara det, att jag
bar skyndsamt. Alltför många år ha redan
spårlöst runnit bort för mig.

Strofelius log fint.
Kärrman, sade hän, det är aldrig bra
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att aktivt understöda sinä medmänniskor,
om man nämligen vill bevara sig själv. Man
kommer att kasta sten på dig tili belöning
för det goda du gör. Jag har kömmit tili
den slutsatsen, att det bästa är att göra
sinä medmänniskor sä litet ont och så litet
gott som möjligt.

Vad är det frågan om? sade bergs-
rådet, där hän kom fram igen med händerna
i byxfickorna.

Om gott och ont, sade Strofelius.
Om Adam och Eva således, menade

bergsrådet. Men varför resonera om de
två stormakterna? Bäst bara, att man råder
Adam att bita i äpplet, när Eva bjuder.

Ser du här, sade Strofelius och tog
upp en järnstör frän marken. Oå och
arbeta, Om någon är det du, som skall
äta ditt bröd i ditt anletes svett.

Och bergsrådet bugade sig på det för-
bindligaste, tog järnstören och gick.

Strofelius, sade Severin sakta och
gick och slog sig ned bredvid kamraten.
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Jag vill tala tili d!g och ingen annan. Jag
minnes stundom vårt forna liv och leverne
där nere i storstan. Såg mig, broder, hur
räddade du själen din?

Jag, sade Strofelius något fundersamt.
Min själ är inte räddad än, men jag

klänger mig upp varje dag tili min dikt,
mitt himmelrike, som stilla renar mig från
alla minä synder.

Severin såg en stund i stilla beundran
på Strofelius.

Men jag, sade hän sakta, jag vanlig
fattig människa, jag såg mig förgäves om
efter hjälp. Ingen Gud fick jag träffa, hän
var som ett enda gapande tomrum. Kyr-
korna var stängda just i det ögonblick jag
ville sticka mig in i dem, och en liten män-
niska, som jag trott på som på en moderligt
oföränderlig person, höll ingenting av det
hon lovat mig med varma blickar.

Då skakade hela min varelse g,åsom åsk-
vädret uppskakar luften efter en grä dag.
Jag blev kastad i en hrinnande ugn, men
livet lämnade mig icke. Levande koin jag
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ut ur den. Ja, man kan uppteva så många
underbara äventyr i själslivets inre värld.
Men slutligen kommer då den brottningen,
då människan sakta viskar fram: Ske inte
min vilja, utan din. Och då händer något.
Då stiger Guden fram, den sedän vaggan
djupast omedvetet efterlängtade och tar vår
vilja i besittning, och då tager livets guds-
tjänst sin början i vår själ. Men jaget är
räddat, rentvättat, nyfött.

Strofelius nickade biott, och tänkte vad
hän tänkte.

Bakom ett träd satt bergsrådet lyssnande,
medan hän vilade sig litet. Om huvudet
hade hän bundit sin snobbnäsduk, så snib-
barna stodo upp vid pannan som två eld-
röda horn.

Bror Kärrman är bortkollrad, mumlade
hän och strök svetten ur pannan med
skjortärmen. Det har jag tyckt hela tiden.
Hela brottningen och de där underbara inre
äventyren, ja hela gudstjänsten för resten,
som hän talar om, kan förklaras som en
väldold organisk defekt i huvudknoppen.
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- Hu, jag trodde det var pirun! sade
Lievonen, där hän nerifrån sitt lilla husbygge
råkade se upp på bergsrådet.

Då skeno bergsrådets välvårdade tänder
ett ögonblick riktigt fint mot solen, och hän
drog läderhandskarna så sig, fattade i järn-
stören och gick att hjälpa Lievonen med
stenfoten.

Men där uppe talade Severin allt fortfa-
rande tili sin vän Strofelius:

Och aldrig har jag känt mig så klar ända
in i själen som nu. jag har vaknat och ser
på tingen på ett annat sätt än förut. Min
uppgift blir också att, av det min far sam-
lat ihop/ ge tillbaka åt dem, som arbetat
tungt och ändå intet ha kvar för ålderdo-
men. Här finns gamla arbetare i hans fab-
riker, som ha större rätt tili arv än jag.
Men varför talar jag om detta? Du och
alla andra veta ju, att orättfärdighet bor och
alltid bott i alla samhällen. Men det var
ju bara det jag ville säga dig, att jag nu
vili tjäna rättfärdigheten för rättfärdighetens
skull.
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- Jo jo, Severin Kärrman, du har rätt,
du skall hängas, sade Strofelius endast.

Men nere i backsluttningen hojtade och
ropade bergsrådet;

Hit med er, storpratare! Här finns
ett litet strå att dra tili stacken, men det
överstiger minä krafter.

Severin steg upp, Strofelius också.
Nere i dalen sågo de bergsrådet sträta i

riktning uppåt höjden. Men hän kom inte
ur fläcken, ty om hans midja hade Lievonen
bundit ett rep, som var fäst vid en ned-
fälld fura.

Och Lievonen stod bara och såg på och
smackade om sin pipa, medan ögonen spe-
lade muntert på honom.

Men Severin Kärrman spottade i nävarna
och Strofelius likaså, och då flyttade Lievo-
nen sin tobakspipa tili andra mungipan.
Och alla fattade i repet.

Men nu tar vi och sjunger en liten visa,
medan vi halar, det går bättre i takt, sade
Strofelius, och så stämde hän upp:
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Hej, furor, jättar, hej,
bort vi er draga,
slut är er saga,
möt björkar så täcka
ej mer få ni sträcka
ludna armar och skäggiga bröst,
bort, bort, bort vi er draga,
slut är er saga,
hej, furor, jättar, hej!

Det här går ju som smort, sade Lievo-
nen, när hän allt emellan släppte tag i repet,
för att hala litet om svältremmen, som var
något otrogen mot vadmalsbyxorna.
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Hela hösten pågick arbetet flitigt vid
nybygget, och innan den första snön lagt
sig över fält och skogar, stod Severin Kärr-
mans gård under tak. Och på vårsidan var
ocksä den präktiga bastubyggningen färdig
nere vid stranden.

En dag i april, då Severin stod där i det
lilla laboratorierummet preparerande tallbarrs-
olja, fick hän helt oförmodat besök av de
båda föräldrarna.

Jag fick pappa narrad att komma med,
sade fru Kärrman sakta tili Severin, när hon
sköt av sig galoscherna.

Severin smålog blott och satte fram en
bänk för föräldrarria.

Fru Kärrman satte sig ned med en liten
suck. Hon var litet trött i fötterna.
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Men kommerserådet Kärrman gick om-
kring och tog sig en titt över det hela. Och
hän tittade ända in i det inre badrummet.
Men där lade ångan sig strax som en tät
dimma över kommerserådets glasögon, och
hän försökte kasta en blick över glasen. Ja-
visst, pägick där inte just nu en badför-
rättning.

Var lugn, sade kommerserådet endast,
stängde badrumsdörren och gick tillbaka ut
i laboratorierummet.

Det här är således ett stjärtbadseta-
blissemang, sade hän och satte sig ned på
bänken bredvid sin fru.

Men pappa då, så du pratar, sade fru
Kärrman och såg riktigt olycklig ut.

Severin skrattade litet och sade: Det är
hara Luostarinens hustru, som är där inne
och badar sin flicka.

Vad säger du, är det den lilla flickan
som är där! Fru Kärrman steg strax upp
och gick in i klädrummet.

Herr Kärrman hostade, steg upp och
gick och spottade i spiselglöden, så det
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fräste. Och så gick hän och satte sig ned
igen.

ja ja, Severin, jag säger dig, akta dig
bara, att du inte råkar ihop med de skrift-
lärda.

Jag har intet att frukta, kära far. Jag
vet ju, att min lilla väg löper parahdit med
de skriftlärdas väg, och målet är ett för
oss alla; hjälp åt de sjuka och hjälpbehö-
vande.

Anfall från sidorna är ocksä brukligt
här i världen. Och ett sådant anfall kan
vara nog så berättigat och hälsosamt. Ty
också hjälpen skall vara patenterad. Då är
den solid. Ser du, ensamförsäljningsrätt, det
är någonting det, sade kommerserådet Kärr-
man, ställde sinä glasögon riktigt tillrätta
och betraktade sonen.

Severin betraktade honom lugnt tillbaka.
Vi ska inte diskutera, bästa far, jag bar

tunnit en väg och vet, att det är vägen,
min väg.

■— Hör du Kärrman, kom hit lite, sade
en röst inifrån klädrummet.
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Herr Kärrman lystrade ridderligt tili sin
fru s röst, steg upp och gick in i kläd-
rummet.

Här stod Luostarinens hustru redan och
pyltade kläder på sin sjuka unge, medan
fru Kärrman hjälpte tili och knäppte den
lihas skor.

Kan du tänka dig, sade fru Kärrman
och såg upp på sin man, flickan har fått
fem bad och är redan betydligt bättre.

Nå nå, sade herr Kärrman endast och
satte sig ned på bänken.

Jo-o, det är sant, sade den lilla hie-
kan själv och stack fram sitt Ijusa huvud.

Herr Kärrman såg först litet närmare på
barnet, och så vände hän sig tili modern.

Men gå för ali del tili en läkare med
barnet.

Kvinnan slog ut med handen. —Vi
har ju värit tili tre stycken, och vi bar smort
henne med allt möjligt. Vi har ju nog också
fått recept på bad. Men där hemma är det
svärt att ställa in en vattenbytta i det lilla
rummet. Ja, vet kommerserådet, jag välsig-
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nar den här inrättningen. Min flicka blir
bättre för varje gång vi går här.

Och den lilla flickan stack igen fram sitt
huvud och sade:

Det är riktigt sant.
Och fru Kärrman lyfte henne ned från

bänken, och flickan visade, att hon verkli-
gen kunde gå något litet.

Hon kunde ju knappt stå för ett par
veckor sen, sade modern och tog flickan
vid handen. De voro färdiga att gå.

Huru gammalt är barnet? frägade herr
Kärrman.

Åtta år, svarade modern.
Men nu visade Severin sig i dörren.

Hän såg helt förnöjd ut, där hän stod och
vek ned skjortärmarna. Hans oljepreparat
där inne hade lyckats förträffligt.

Luostarinens hustru neg djupt för Severin,
tackande för badet.

Tacka inte mig, ulan gamla herrn
där, sade Severin.

Kvinnan neg djupt nu också för gamla
herrn.
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Nej, nej, för fan i våld, tacka inte
mej, brummade kommerserådet.

Men Kärrman då, sade kommerse-
rädinnan. Och ett moln gick över hennes
tina panna.

Men Severin lyfte flickan över den höga
tröskeln, och ända ut på backen bar hän
henne. Här piacerades hon i en liten kärra,
och glad förde modern hem sin flicka.

En bonde, en av socknens rikaste, öpp-
nade i detsamma grinden tili Severin Kärr-
mans gård.

Severin blev stående på gården och
väntade.

Bonden var ömklig att skåda. Hän hade
pinats i tandvärk och var svullen över ögon
och öron.

Jag tänkte, om det där kunde bli
hjälpt här.

Severin såg närmare på svullnaden.
Nu ärdetbäst,att Kukkonen fortastmöj-

ligt spänner för hästen och åker in tili stan tili
läkarn, sade hän. Det är alldeles nödvändigt.
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Ja då, nog är det klokast, hördes kom-
merserådets basröst från trappan. Pris-
belönta Poika för nu bara, och så i väg!
Här duger det inte att stanna.

Jo, visst är det alldeles som kommer-
serådet säger, instämde Severin och följde
den olyckliga bonden tili grinden.

Men lämna inte färden tili morgon-
dagen.

Man måste väl fara då, sade bonden
trögt och gick.

Fru Kärrman, som också sökt sig ut i
friska luften, spatserade omkring på den
aprilfuktiga gården.

Du bryr dig ju inte om, vad far sä-
ger, sade hon sakta tili Severin. Hon var
så rädd för att Severins ömtåliga sinne
skulle såras.

Severin smälog blott och bjöd modern
sin arm. De började gå uppför sluttningen,
upp mot stora byggnaden, som ännu var
blott halvfärdig.

I höst kommer Schönherr och gräver
en ny brunn här, sade Severin och visade
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på en grop, som var övertäckt med bräden.
Brunnen där nere vid bastubyggningen

ger inte tillräckligt vatten.
—Ja ja, du goda barn, nickade fru Kärr-

man blott, och hon andades djupt.
Luften var så ren.

Och snart måste jag göra en upp-
köpsresa. Då blir här alldeles tyst och
stängt en liten tid. Det gör mig blott ont
om den unga gossen, som kommer så ofta
ända från Sydänmaa.

Vad är det med gossen?
Hans sjä! är måhända byggd av allt-

för fint material. Hän bar svårt att kampa
sig igenom allt det fula och grova här i
världen. Hän talar sakta om sinä lidanden
för mig, och jag lyssnar. Ingenting annat
kan jag göra för honom. Men jag har märkt,
att det just är en lyssnare hän behöver.

Var bar vi Lukas nu? ropade kom-
merserådet från bastubyggningens trappa.

Här finns patienter igen.
Severin vände sig om och säg att det

var den stillsamma ynglingen från den av-
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lägsna byn hän just taiat om, och hän gick
strax nedför backen.

Men nu började kommerserädet stiga
uppför backen, upp tili sin fru, som stod
där mitt i aprilsolskenet.

Jakein, vad- det är brant det här,
sade hän.

Fru Kärrman gick ända upp tili byggna-
den, där solen sken grann på den färska
stockväggen.

Sjuka och hjälpbehövande tyckes det
finnas i den här trakten mer än anständigt
är, sade herr Kärrman, när hän nådde upp
tili byggningen och satte sig ned bredvid
sin fru på bänken vidd solväggen.

Ja då, sade fru Kärrman och såg
tankfullt rakt framför sig. Så snart bygg-
naderna äro färdiga här, ämnar jag börja
hjälpa tili med sjukvården.

Herr Kärrman sade ingenting, men hän
tänkte dess mera. Hän såg sitt hem, rum-
men där inne i den lilla staden tomma och
övergivna. Hän såg sig sitta allena vid
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fnorgonkaffet, allena vid middags- och kvälls-
vardsbordet. Hän kände redan att aptiten,
denna synnerligen goda livsyttring, skulle
lämna honom. Hän såg överhuvudtaget
sitt välbefinhande hotat.

Hän försökte nu alldeles oförmärkt se
på sin fru. Hon var ju den som alltid kunde
läsa hans tankar och förnimma hans känslor.
Men nu satt hon där djupt försjunken i
sinä egna funderingar. Nåja, det var inte
första gången det för den enda sonens
skull blev litet kyligt dem emellan.

Min vän, sade fru Kärrman då med
ens, bör du inte på något sätt hjälpa Luos-
tarinen och eldarna också?

Nej, det bör jag inte, sade herr Kärr-
man endast och började röka. En bra
kari hjälper sig själv.

Fru Kärrman teg, och hennes man sade
inte heller någonting vidare. Hän rökte
blott och såg på utsikten.

Och vårfåglarna kvittrade och . vinden
susade, sakta, sakta. Vårens vind, som bar
både svaghet och styrka i sitt väsen. Och
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fnan satt där rätt länge i den susande tyst-
naden.

Men herr Kärrman började småningom
gäspa, och hans fru kände sig tvungen att
göra detsamma.

Nej hör du, mamma lilla, det här kli-
matet är för starkt för oss. Det är bäst vi
börjar fara hem. För övrigt är jag hungrig.

Herr Kärrman kastade bort cigarretten
och steg upp.

Fru Kärrman satt kvar pä bänken och
gäspade ännu en gång.

Luften söker, sade hon och log litet
förläget.

Kommerserådet sökte sig emellertid ned
tili bastubyggnaden och kom strax ut
därifrån igen med sin hustrus hatt och
kappa.

Men Severin syntes nu där nere på
trappan.

Strax lämnade fru Kärrman då den so-
liga bänken där uppe och gick nedför backen.

Du kommer hein tili måltiden, inte
sant, vände hon sig bönfallande tili sonen.
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Min goda mor, sade Severin då, jag
bar ju här allt vad tili nödtorften hör, bröd,
kött och mjölk. Och i dag har jag ännu
mycket att göra.

Fru Kärrman måste nu finna sig i att
endast taga farväl av sonen.

Och de båda makarna satte sig upp i
det vid grinden väntande åkdonet, som sakta
började rulla in mot den lilla staden.

Men Severin Kärrman skyndade in till-
baka tili gossen, soin talade om sinä lidan-
den för honom.
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Sommarn var åter inne. Hela dagen
sken solen in i det Kärrmanska hemmet.
Den blekte möblerna, brunstekte de vita
gardinerna och torkade ut krukväxterna.
Och allt detta fick ske obehindrat, ty det
var kommerserådet, som var lämnad att en-
sam sköta om det hela.

Fru Kärrman var numera säilän hemma.
Hon var hos Severin, alltid hos Severin,
hon bodde riktigt i Severins gård.

Den gamla Ulrika syntes numera Heller
inte tili vidare än vid de oundvikliga mål-
tiderna, som hon i största hast tillredde.
Också hon hade gett sig hän för Severins
sak.

Det är kvinnonaturen, sade kommerse-
rådet tili sig själv, där han en solig söndag



sait vid middagsbordet. Det är kvinnonä-
turen.

Hän skar en bit av den sega steken och
åt och drack litet öl emellan. Hän var en
ensam man.

Hän märkte inte alls, huru den kloka
foxterrierns snåla ögon spelade på honom
vid varje munsbit hän förtärde. Nej, hän
var en mycket ensam man.

Ulrika kom emellertid in med efterrätten.
Steken har haft förbannat skyndsamt

att komma ur grytan i dag, sade kommerse-
rädet.

Ulrika märkte den vassa grå glimten i
sin herres ögon, men hon ställde lugnt sin
glasskål på bordet och sade:

Och ännu mer skyndsamt bör vi
kristna ha att gå ut ur våra bekväma rum och
hjäipa våra lidande och behövande bröder.

Va, va, va säger hon? sade kommer-
serädet och strödde litet mera sait på gurkan.

Var god och öppna fönstret, Ulrika,
här är kvavt.

172
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Ulrika gick och öppnade fönstret.
Där borta i herr Severins gård är det

inte kvavt. Där bläser svalkande vindar, där
är barrdoft och fågelsång från morgon tili
kväll, sade hon.

Bra, sade kommerserädet och började
se på efterrätten.

Ulrika gick ut ur matsalen. Hon gno-
lade sakta: Den blomstertid nu kommer
med lust och fägring stor.

Den där väckelsen tyckes slå sig tili
poesi för Ulrika, tänkte kommerserädet. Nåja,
bra så länge det inte blir något värre.
Men vart i helsike skulle det riktigt bära av
för hela jordklotet, om endast kvinnor och
kvinnliga män finge regera. Tamejfan om
vi inte skulle drunkna i välgörenhet. Alit
det svagaste människomaterial skulle upp-
ammas med mjölk och honung, och den
personliga styrkan och segheten skulle ej
mer finnas tili och vara det jordens sait
den är. Nej, naturens lagar ska vi inte
ändra. Växer inte det ena trädet upp i
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solen, medan ett annat skjuter upp bakorn
ett berg i skuggan. Vi ska emellertid ald-
rig plantera om skuggans träd. Men har
det själv makt att skjuta upp, upp över ber-
get och på sä sätt nå solen, då ska vi titta
litet på trädet och säga: Se på dig, du
starka, duktiga, goda träd. Du är säkert
förmer än solsidans träd.
sätt är det med människobarnet. Men det
begriper kvinnorna så säilän, så säilän.

Kommerserådet satt sen ännu en stund
i ensamheten och funderade, innan hän steg
upp frän bordet och gick in i sitt rum för
att ta sig den nödvändiga middagsluren.

Då hän om en timme vaknade, kände
hän sig särdeles pigg. Hän promenerade
omkring i de tysta rummen, stannade ibland
för att kasta en blick i fönsterspegeln, såg
ingenting särskilt, och började promenera
igen.

Skulle hän åka ut någonstädes? Kanske
ät Hauska-sidan. Skada att borgmästarn
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inte var i stan. Pöndinen låg också hän
varje söndag nägonstädes ute i naturens
och familjens sköte. Men så hade Pöndi-
nen också en glad och förnuftig familj att
fara tili, och inte en botgörarsläkt, som ho-
nom var beskärd.

Kommerserädet Kärrman gick ut på sin
prydliga kökstrappa. Hän tiilsade drängen,
som söndagsdåsigt satt på en gungplanka
och rökte, att spänna för hästen.

Och inom några minuter var hästen för-
spänd och kommerserädet Kärrman färdig
att stiga upp i åkdonet. Och med van hand
fattade hän i tömmarna.

Man åkte sakta i väg.
Det var söndagstyst på de tomma ga-

torna. 1 salsfönstren blommade alla de he-
dervärda familjernas blomster, röda och blå.
Handelsbutikerna var stängda och välför-
bommade. Blott här och där pinglade dörr-
klockan i någon bagarbutik, när en bond-
pojke steg ut med vetebröd i handen.

Det är förbannat hett i dag, sade
kommerserädet, sköt hatten i nacken och
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torkade sin breda panna, medan lian lät
hästen gå fot för fot.

Drängen bakom på hundsvotten bejakade
något sömnigt sin husbondes-yttrande.

Men då man var kommen tili stadspor-
ten, vaknade drängen. Man kunde svänga
av här nu åt höger, menade hän. Det är
skuggigare väg.

Kommerserådet sade ingenting. Men hur
det var, lät hän det bära av åt höger. Kör
för det, tänkte hän, om man också rakt
hamnar in i sin egen familj. En söndag som
denna var det lika hett och torrt överallt.

Landsvägen löpte redan in i den safti-
gaste gröna skog. Hästen sprang i sakta
men jämn takt på den släta vägen.

Kommerserådet Kärrman föll i tankan
Kunde man blott få hen n e att ta sitt

förnuft tili fånga. Så här kunde det inte
längre få fortgå. Det blev ju på slarv med
alltsamman. Bäst att numera inte ge dem
en mark tili hela inrättningen.

Drängen harklade sig.
Unga herrn lär kuona bota sjuka här
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ute på villan, sade hän. Hän hade redan
länge suttit i funderingar över ämnet.

Det sägs så, kära Lipponen, men inte
ska vi tro på det ändå.

Det var bara en torpare därifrån Kan-
gasjärvi socken, som sade, att hän genom
unga herrn kömmit tili hälsan.

Hm, torparn slapp kanhända av med
litet binnikemask, mumlade kommerserädet
för sig själv. Nej, lägg det på minnet,
Lipponen, att inte finns det några andra lä-
kare än de, som är fullärda och utstuderade
och tar full betalning för sin konst.

Kan vara, menade Lipponen, men
nog fanns det ju kloka gubbar förr i sock-
narna. Gubbar, som inte haft andra böcker
än katekesen i hand och ändå kände tili alla
markens örter och visste precis i vilka läk-
dom fanns. Och hur fick de inte rosan
botad förr med källvatten och vit fåruil.
Men nu botas den inte en s för mycket guld.
Så att nog ser det ut, som om människan
med ett fint väderkorn kunde komina längre
i kunskaper än med ali världens studer-
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böcker. Tycker inte kommerserådet, att det
är litet på det viset?

Kommerserådet smackade åt hästen, som
såg ut att börja latas.

Nåja, men vad menar Lipponen då
om de kloka gummorna, som kunde trolla
bort finnar och annat sattyg bara med några
ord.

Ja, kvinnfolket har ju alla tider blan-
dat bort korten för karlarna. Men jag me-
nade ju inte trolleri, utan naturlig bot för
sjuka.

Ja fan vet slutligen, hur allt hänger ihop,
tänkte kommerserådet och gav hästen en
liten snärt.

Och hästen sprang och sprang i jämn
lunk förbi åkrar och ängar, ängar och åkrar.

En glimt av sjön blev synlig.
Kommerserädet lät hästen sakta farten,

hän märkte vart hän var kommen.
Nu syntes ju gården redan. Hän lyss-

nade. Det hördes prat och skratt och sorl
av barnröster. Och var det inte hennes
röst, som Ijöd däribland alltemellan. Jo-
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visst, där var de ju ocksä hela flocken och
plaskade nere vid stranden.

Tyst och stilla steg kommerserådet ur
åkdonet och gick raka vägen ned tili stran-
den.

Fru Kärrman blev ganska förvånad, när
hon såg sin man komma stigande nedför
sluttningen, och hon gick glad honom tili
möte.

Men de sade ingenting med ord tili var-
andra, de kysstes hara som ett ungt par
i skyddet av en lummig ai. Så var det.

Herr Kärrman såg sig omkring.
Var har du Severin din?
Severin reste ut redan tidigt i morse,

sade f*ru Kärrman och satte sig ned på
en sten.

Och herr Kärrman tog plats vid hennes
sida. Och där satt man sen, och varmt
och soligt var det.

Fru Kärrman gjorde små frågor; om
blommorna fätt tillräckligt vatien och om
fåglarna fått sitt frö. Och herr Kärrman
gjorde små svar, små passliga svar.
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Barnen skrattade och skreko i vattnet.
Där sken ett helt stim av sprattlande kroppar.

Fru Kärrman höll ett vakande öga över
dem alla.

Men herr Kärrman började röka. Riktig
söndagsfrid lade sig över hans sinne.

Någon tycktes stiga i land ett stycke
från simstället.

Fru Kärrman blev mycket förvånad, när
hon säg att det var Susi Hård, som skym-
tade fram mellan strandbuskarna.

Men Susi Hårds ögon spejade noga åt
höger och vänster, när hon steg fram på tå
på de våta strandstenarna. Hon var något
andtruten. Hän syntes ju inte ändå, Severin
Kärrman, nej, hän syntes ju inte tili. Hon
kände sig lugnad och tillika besviken.

Men leende och lugn gick hon fram tili
gamla Kärrtnans. Och hon gick med händerna
bakom ryggen, ty hon gömde på en kikare.

Se så där ja, här får man ju se lite för-
nuftigt affärsfolk också, sade herr Kärrman.
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Susi Hård, som i det Stora hela var
ganska nöjd med sin principal, bugade sig
vördnadsfullt.

Men fru Kärrman hade i största hast
berett henne en liten plats vid sin sida.

Och du är ensam, sade hon och såg
frågande på Susi.

Paavo Uimonen sover där på ön,
viskade Susi då i fru Kärrmans öra.

Fru Kärrman såg ännu mera frågande ut.
Men Susi nickade och sade sakta:

Jo, vi gjorde vår söndagsfärd tili ön, och
vi piockade blommor och bär. Men jag blev
snart trött och lade mig ned i gräset att vila
och slöt ögonen som om jag sovit. Då sträckte
också hän ut sig i gräset, och då jag om
en stund såg upp, märkte jag att hän som-
nat. Då tyckte jag, att jag kunde se mig
omkring ett tag. Jag hörde barnens glada rös-
ter, jag såg ett tag i denna lilla kikare och upp-
täckte då dem, vid vilkas sida jag nu har den
aran sitta. Och jag steg i båten och rodde hit.

Fru Kärrman smålog litet, i det hon klap-
pade Susi på skuldran.



182

Men nu var hon tvungen att stiga upp
och gå att se efter barnen. Ett av dem
hade redan simmat alltför långt ut.

Kommerserådet Kärrman och Susi Hård
sågo varandra ett ögonblick i vitögal. Ingen
sade något.

Men snart började herr Kärrmans ögon
le litet där bakom glasögonen och hän tog
sig för att fråga på en köpmans vis:

Och när skall bokslutet i den lilla
käiieksaffären göras upp?

Susi skakade litet på huvudet.
Det är alltid någonting vemodigt med

bokslut, sade hon blott.
Nå, men kassakontot bör ju stämma,

skämtade kommerserådet.
Men Susi förklarade intet, hon log blott.

Och hon satte kikarn för ögonen och såg
utåt ön. Om hän vaknade där? Ingen båt
fanns där vid stranden.

Och nu var det, som om Susi glömt
bort, att hon satt vid sin principals sida,
ty hon började sakta vagga på huvudet
och gnolar
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Min gultfågel i fjärran sjunger,
klagar sakta på Saimens Strand,
ej finns en båt vid strandens skär,
som över sjön min älskiing bär.

Kommerserädet jämkade litet om sinä
glasögon och såg med muntra ögon på
Susi Hård.

-- Hör nu, vi tar om det där, sade hän.
Men just då hördes steg uppe i backen.

Susi Hård såg sig om.
Det var Severin, som kom gående ned

mot stranden.
Blodet sköljde med ens varmt i Susis

ådror, och hon stod där stum med vidöppna
ögon. Severin Kärrman hade ju blivit kung,
ruter kung, hjärter kung.

Men lugnt och svalt och vänligt säg hän
på Susi, när hän tryckte hennes hand tili
hälsning, vänligt såsom hän såg på var och
en som kom i hans väg. Hän talade inte
mycket, endast något ord om väder och
vind och goda skördar för bönderna.

Och där böljade liksoin ett skimmer av
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klarhet omkring honom, när hän gick längre
ut på stranden, där barnen lekte.

Men denna klarhet kylde och skrämde
Susi, och det mulnade med ens tungt inne
i hennes själ. Hon ville bort, bort.

Severin var emellertid redan färdig att
igen bege sig ut på nya färder.

Då hän gått, förklarade fru Kärrman, att
hän skulle in tili staden att hämta läkarn tili
den unga bysmeden, soin hastigt och svårt
insjuknat.

Men Susi sökte sig tyst ned tili sin båt,
sedän hon sagt ett stilla farväl tili de gamla
på stranden.
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Kommerserådet stannade över natten i
Severins gård.

Hän hade valt sig sovplats i ett av rum-
men uppe i Övre våningen, där varken väg-
gar eller tak ännu var i fullgott skick. Men
rummet kändes synneriigen luftigt och frid-
fullt, varför hän förtroendefullt klädde av
sig och lade sig.

Fru Kärrman hade lovat honom, att föl-
jande morgon följa med in tili hemmet i
staden. För övrigt låg hon nu i rummet in-
vid. Hon hade tydligen sommat redan. Det
var särdeles tyst där inne.

Men kommerserådet fick märkvärdigt nog
icke söinn. Hän vände sig redan för fjärde
gången och började hli synneriigen tankfull.
Sådant hade minsann ej hänt honom mer
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än ett par gänger förr i livet. Hän mindes
nog, när det var: den gången, hän på en
affär förlorade hundratusen, och likaså den
natten hans enda son blev född. Men nu
låg hän och vakade för ingenting i en väl-
görenhetsinrättning.

Kommerserådet gav luft åt en liten suck.
Välgörenhet var det inte ett ord värt

att utmönstras ur människors språk. Hjälp
kunde man kanske ännu tala om, men väl-
görenhet, nej, det var helt enkelt en fin art
av någonting fult. Var det ej nog för en
stackars sate, att hän för sin svaghets skull
fick försaka mycket av världens sötma. Men
att därtill ännu bli föremål för välgörenhet.
Hur var det också möjligt att hans son,
hän s enda son hiivit belastad med denna
förbannade välvilja. Ja, det visste väl Fiffi
allena.

Kommerserådet suckade igen.
Hän tog sitt ur från stolen. Klockan

gick ju för fan på ett.
Det kändes dragigt om öronen, dragigt

och kyligt. Hän vände sig med ansiktet
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mot väggen och drog filten över orat. Hän
låg nu alldeles stilla och höll småningom
nästan på att glida in i sömn.

Men då hände det redan, att sommar-
morgonens första fågel satte sig på taket
och- sade kvi kvitt. Och strax svarade en
annan tremolerande kviii, kvi kvi kvitt.

Kommerserådet harklade sig och spände
filten om orat.

Men nu hade också själva göken vaknat
i björken, som sträckte sig högt upp över
balkongen. Kucku, kucku kuck. Den var
ännu litet morgonhes i strupen.

Kommerserådet svängde sig på rygg och
där låg hän nu med vidöppna ögon och
såg upp i taket.

Brandluckan stod på glänt, och genom
springan syntes en flick av himlen och vid
randen av luckan en vippande fågelstjärt,
soin helt galant lät något falla genom luc-
kan.

Över kommerserådets anlete bredde sig
nu ett drag av lidande och hjälplöshet. Ty
allt flere fåglar häde börjat sjunga. Det var
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en klang och ett kvitter och en sång med
många melodier.

Stönande och pustande rullade kom-
merserådet sig mellan de tilltrasslade la-
kanen. Fananamma, ett sädant nattkvarter!

Med kraft svängde hän sig ut ur den
förhårdnade bädden, svepte en filt omkring
sig och gick fram tili den lilla med glas-
rutor försedda dörren, som ledde tili en li-
ten balkong. Ut i fria luften ville hän, ut, ut.

Med minsta möjliga buller öppnade hän
dörren. Hän ville ju inte väcka sin slum-
rande maka. Hän var en ensam man, som
vakade i natten. Ensam, och det frivilligt.
Smått rörd blev hän, när hän riktigt märkte
sitt eget ädla sinnelag.

Blek som en martyr steg hän ut på bal-
kongen och slog sig ned på den smala
bänken.

Hän blinkade litet på ögonen. Såg hän
smågummor, eller var det verkiigen hans fru,
som satt där på den andra lilla balkongen?

Men visst var det hon iivslevande i den
blå morgonrocken. Och nu vände hon ju
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litet pä huvudet och log mot honom utan
att säga något.

Kommerserädet satt en stund och teg
och såg på henne. Men hans hjärtkamrar
voro redan alltför fulla med små svordomar.

Hör du Josefina, jag vill bara säga
dig, att göken är en förbannad fågel.

En skugga gled över fru Kärrman s an-
sikte. Bästa Kärrman, varför sover du inte?

Än du då?
v Jag? Vad jag önskar, att du ändå

hade en smula öga och öra för det som
sker i sommarnatten, sade fru Kärrman lik-
soin tili sig själv.

Kommerserädet sade ingenting, men hau
tänkte: Öron bar jag haft mer än nog i
denna natt.

Men fru Kärrman satt på sin balkong,
djupt hänförd av färgspelet i Öster, där so-
len steg upp över sjön och de avlägsna
skogarna.

Du vet ju, bästa Kärrman, sade hon,
att jag aldrig sovit mycket om sommar-
nätterna. Du anar inte, vilken stor händelse
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en soluppgång ändä är. Den breder ett
skimmer omkring sig, ett skimmer som le-
der sitt sken från skapelsens morgon, dä
goda andar svävade över land och vatten.
Den första morgonsolen är som rent guld,
som skära blommor, som ett silverklart vat-
ten, som renar oss och håller oss unga.

Kommerserådet gäspade. Jo jo, var
och en har sinä känslor och åsikter. Hän
gäspade igen. Ingen såg på honom, ingen
utom en lärka, som just tog i med sin första
drill. Och på den första drillen följde strax
en andra och en tredje, och göken ropade
nästan oavbrutet.

Fru Kärrman lyssnade leende, och hon
vände sig tili sin man och yttrade:

Ser du Kärrman, ingen, ingen fågel
i hela världen sjunger så vårligt, friskt och
enkeli som göken.

Men kommerserådet hörde inte mera på
sin fru.

Björnöl, sade hän nu med förtvivlan
i rösten, öl, öi, Josefina. Jag vill sova nu,
sova, förstår du.
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Fru Kärrman vände nervöst på huvudet
och säg på sin man. Och hon steg upp,
lutade armarna mot barriären och betraktade
honom riktigt noga, där hän satt så sur och
tvär mitt i det fint skimrande morgonljuset.

Ja, tänkte hon, det är hara det felet hän
haf, att hän är som hän är. Severin är an-
noriunda. Severin låter forma sig av livet
och omständigheterna. Men Kärrman är
som en flintsten eller ett naket barn, som
lägger sig i ens väg.

Fru Kärrman märkte emeilertid nu, att
hän verkligen led och hon sade:

Min vän, det är ju alls inte farligt att
vaka en smula om sommarnätterna. Men
gå nu in, så skall jag komma hjälpa dig
att somna.

I detsamma försvann kommerserådet från
sin balkong. Och fru Kärrman drog sig
också in från sin. Och de smä dörrarna
stängdes.
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Unga Kärrman stod på bysmedens
trappa, hän stod och såg utåt vägen.

Inne i stugan slog klockan sinä sju svagt
klingande morgonslag. De Ijödo som kyrk-
klockors längtifrån kommande ringning.

Den unga bysmeden hade nyss dött, och
gamla smedskan stod och såg ut genom
fönstret med hårt slutna läppar och ögon i
djup sorg.

Läkarn, som för en vecka sen besökt
den sjuka, var tillkallad för andra gången.
Men nu dröjde hän.

Severin tog upp ett ämbar från trappan
och gick att hämta vatten från brunnen, som
låg ett stycke från den Ulia gården.

När hän kom tillbaka, hörde hän genom
det öppna fönstret, att någon talade inne i
stugan.
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Severin gick inte in, hän slog sig ned
på trappans bänk, något matt som hän var
av nattvak och mycket gående.

Vi använde bara klart vatten från
brunnen att lindra febern med, sade en för-
tvivlad kvinnoröst.

Nåja, sade en mansröst där inne, här
står ju ändå ingenting numera att göra. Men
vi skall ändå aldrig mer bry oss om det där
vattenklotteriet och salveriet.

Severin satt lugnt och slätade litet om
hunden ute på trappan.

När läkarn om en stund kom ut ur stu-
gan, hälsade hän i förbifarten mycket vän-
ligt på Severin Kärrman.

Men Severin Kärrman såg honom frå-
gande rakt in i ögonen.

Och yrkesläkarn skyndade bort med
snabba, fubblande steg.

Då Severin igen gick in i stugan, möttes
lian av en djupt misstroende blick ur den
gamla kvinnans ögon. Det smärtade ho-
nom, men hän började tyst hjälpa henne
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med att tvätta och kläda den döde. Hän
kunde och ville ingenling säga. Endast tyst-
naden talade nu i stugan.

Ett par av byns kvinnor kommo lågt
pratande och med nyfikna ögon in genom
stugans dörr. Och de sökte sig plats att
sitta på bänken vid spiseln.

Men Severin hade gjort sitt verk, hän
drog sig bort mot dörren, och tyst och oför-
märkt försvann hän ur kvinnornas åsyn.

Långsamt gick hän fram på den smala
skogsstigen, där högsommarmorgonens soi
glimtvis och lekande stack sig in mellan
träden.

En svag vind från sjön satte trädens
kronor i sakta susning. Severin Kärrman
gick lyssnande fram. Suset var för hans
öron som Gud Faders saktmodiga allmakts-
sång, det gav sällhet och ljuviig ro, det gav
en aning om det lugn, som bortom tiden
är. Det stärkte honom som ett sakrament
på vägen.
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Ingen oro plågade honom. Klarheten
hade hän nått. Hän var nu mäktig ett så-
dant liv hän ville levä. En diakon var hän.
Människors misstro kunde hän bära, därför
att hän tunnit tron på sig själv och en stark
kärlek tili Människan. Stort var det då att
levä.

Då hän kom tili en glänta i skogen,
slog hän sig ned för att vila en stund.
Hän tog fram bröd och kött ur ränseln
och åt litet. Och när hän ätit, sträckte hän
ut sig på marken, och hur det var, föll hän
strax i sömn, ty hän var mycket trött av
nattvak och långa vandringar.

Men på vägen, som lopte fram mellan
träden ett stycke från det ställe, där Severin
sov, gingo tre kvinnor dovt pratande.

Deras svarta hucklen och långa vassa
näsor var som en trefaldig svordom mot
allt det som vajade ljust och grönt omkring
dem.

Anklagas skall hän, sade gnidargpm-
man, Bröd och mjölk bär hän tili de sjuka,
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men hjälpa dem från döden, nej se det kan
hän alls inte.

Min goda salva förbjöd hän alldeles
för Luostarinens sjuka ögon. Länsman skall
hän få i nacken på sig, sade giktbotsgum-
man.

Vattenklotteri sade stadsdoktorn också,
snyftade smedskan.

Kvinnorna försvunno igen. Deras röster
hördes ej mer. Endast vinden sjöng och
susade sakta i inlandsskogen.

Och Severin Kärrman sov tungt vid dess
sus, ty hän var trött av nattvak och långa
vandringar i byarna.

Men vid simstället satt Susi Härd och
klädde på sig i allsköns ro. Solen baddade
hennes hud och hon tyckte för ögonblicket,
att det var livets fullhet. Hon tänkte pä
ingenting särskilt. Blott då och då svarade
hon så bra hon kunde någon ensam fågel,
som sjöng koloratur uppe i trädtopparna.
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Men småningom blev hon ju färdig, och
hon vände litet på huvudet och tittade inåt
skogen. Man kunde kanske hitta smultron
där vid de soliga ställena.

Och Susi började vandra inåt skogen,
och hela tiden sjöng hon något litet medan
hon gick.

Men var månne de röda bären
På höger- eller vänsterhand om stigen? Hon
tog upp en nyckelpiga, som stack henne i
ögonen som en lysande bloddroppe på ett
saftigt ormbunksblad.

Småleende höll hon upp sin vänstra
hand och lät nyckelpigan promenera på
den. Nu såg hon det, det var ju tydiigt,
åt vänster skulle hon gå. Och hon gick,
och kom också snart tili ett präktigt bärställe.

Och här slog hon sig ned som en lyck-
lig fågel, som naturen själv bjöd på ett saf-
tigt och gott kalas.

Men nu, där rörde sig ju något, där
borta mellan träden. Susi höll andan några
ögonblick.
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Men nu såg hon redan, att det var Se-
verin Kärrman, som reste sig upp där mel-
lan träden, yrvaken som en vakt, som tjuv-
sovit en stund. Susi blev både glad och
rädd inne i själen.

Men Severin hade sett henne, och hän
tog hastigt upp sin ränsel och började gå
sin väg framåt, inåt skogen. Vad hade hon
här i hans fredliga skogar att göra? Fly
henne ville hän, fly som för ett stort djup,
som lockade, och där hän kunde bli svag
som en gungande spän på havsvågen.

Susi Hård såg ned på de bär hon höll
i sin hand, och det lade sig hastigt liksom
en dimma för hennes ögon. Hon hade ej
ens bevärdigats med en hälsning. Hon var
sårad, men hon blev också ond. Det bru-
sade tili i henne. Såra honom tillbaka ville
hon, såra honom djupt, vällustigt, effektivt.
Och hon steg upp från tuvan, där hon satt,
och ljudiöst på tå gled hon efter honom
in på stigen. Och hon kände, huru hen-
nes vilja blev stark i sin ondska. Det var,
som hade en hemlig makt från själva jor-
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den tillströmmat henne. Såras skulle hait
på något outgrundligt sätt.

Ljudlöst gled hon framåt i hans fotspår.
Hän passerade just ett stenigt ormbunks-
ställe. Och se då, just där slingrade en
praktfull orm sig fram, och i ett hugg tömde
den sinä giftblåsor i hans häl.

Förskräckt stannade Susi mitt på stigen.
Severin såg sig om, och hän såg frågande
och ont på henne.

Susi stod stilla, och hennes ögon sva-
rade blott ett kort, blinkande, undvikande
svar. Vad hade skett? Vad hade hon velat?
Hon förskräcktes storligen både för onnen
och för sig själv. Och hon gömde bort
sitt ansikte i händerna och gräf.

Men då hon såg att Severin slog sig
ned och blott helt flyktigt genom sandalens
remmar undersökte sin häl, skyndade .hon
tili honom, och hon löste hastigt en siden-
gördel från sinä höfter.

Se här, skynda, bind stadigt om, att
inte giftet får sprida sig. Se här, sade hon
och tog sin näsduk från barrnen. Behöver
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du mera? Jag kan ta strurnporna av mig.
De äro långa och av segt silke. Jag kan
gå barfota på de stickande barren. Jag kan
gå naken genom de rispande snåren. Det
är rättvist, det är rättfärdigt, sade hon med
våta, glänsande ögon och började binda
hans fot med stor kraft.

Severin såg blott undrande på henne.
Men hon såg djupt in i hans ögon tillbaka.
Och det dröjde ej länge, innan Severin kände
sig så svag och så stark som stranden, som
varken vill eller kan vika för den svallande
vågen. Den dansande vågen, som än stor-
mar vilt och än sakta smeker.

Hän tog hennes händer och hon gled
nfed bredvid honom på tuvan. Och inom
kort koncentrerade sig allt det myckna de
burit på för att säga varandra, i en skäl-
vande, glödande kyss.
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Kommerserådet Kärrman stod vid köks-
spiseln, allvarlig, spiknykter och lugn. Hän
höll turvis ett öga på klockan och turvis på
grytan, i vilken hundra kräftor redan und-
fått sin skinande röda skrud.

Saltet och diileri var inte bortglömda, nej,
vissi inte. Kommerserådet ställde litet om
glasögonen och såg igen förtroendefullt på
klockan. Nå, nu var det bara att lyfta gry-
tan från elden.

Det var tusan, vad det var hett, handta-
get. Kommerserådet klappade sig ett tag
på baksidan.

Var hade kvinnfolket nu ocksä gjort av
med grytkrokarna? Dem hade de naturligt-
vis också fört ut tili den förbannade välgö-
renhetsinrättningen.



202

Månntro det inte var klokast att kalla
dem därifrån, hela besättningen? För övrigt
är ett onnbett inte att leka med. Det såret
behöver daglig läkarbehandling. Det stod
iila tili där ute redan i går.

Kommerserådet såg ut genom fönstret.
Bäst kanske, att gå ut i trädgården med
hela kalaset. Borgmästarn kom minsann
inte på klockslaget.

Med kraft fattade kommerserådet i gry-
tans handtag, och med snabba steg bar hän
den genom köket och förstugan, ut över
gården och in i trädgården.

Den skinande tunna alpaccarocken fiadd-
rade rätt livligt baktill, när hän gick, och
hans ansikte blev lite rött av ansträng-
ningen.

Där stod den emellertid nu, den svarta
grytan, mitt på trädgårdsbordet med sitt
läckra, röda innehåll. Och ur någon out-
grundligt djup ficka fiskade kommerserådet
upp en flaska lämpligt vin och ett par glas
och ställde dem på bordshörnet. Och därpå
satte hän sig själv ned mitt i den bastanta
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trädgärdssoffan, sköt hatten i nacken och
torkade sin panna.

Men borgmästarn dröjde. Herr Kärrman
försökte se genom buskarna ut mot porten.
Men där kom endast Tähti-kuddan hem-
lunkande. Och efter henne kom drängens
hustru med en alkvast i handen.

Djuret stannade utanför trädgårdsplan-
ket, sträckte på nosen och råmade.

Drängens hustru gav den emeliertid ett
hastigt slag med alkvasten och jagade den
bakom stallbyggnaden.

Kommerserådet såg nu endast den upp-
roriskt och lustigt svängande kosvansen
försvinna bakom staliknuten.

Ja ja, sådant är det här livet, tänkte hän
blott och fattade småleende en väldig kräfta
i stjärten. Och här var varken dillen eller
saltet bortglömda, nej, så tusan heller. Det
var just precis så som det skulle vara för
gommen. Aldrig, nej aldrig gick ändå en
kvinna upp mot en man i kokkonsten. Nej,
inte ens fru Josefina Kärrman.



204

På kommerserådets läppar spelade nu ett
soligt och förnöjsamt leende.

God afton, farbror Kärrman.
Herr Kärrman såg upp. Ahaa, är det

du, Paavo Uimonen. Kliv på bara. Säg,
har du inte sett tili borgmästarn i kväll?

Uimonen skakade blott litet på huvudet
och steg in i trädgården. Hän såg så ovan-
ligt dyster ut, att herr Kärrman instinktivt
fattade i vinflaskan och fyllde glasen.

Skål, min gosse! Hur mår mamma?
Månne hon inte mår bra, sade Uimo-

nen tankspritt, och hän pustade litet.
Paavo, min gosse, jag ser, att du själv

mår illa. Skål. Herr Kärrman vågade lugnt
bjuda unga Uimonen ett glas, ty hän visste,
att hän var en man, som kunde både supa
och stå.

Uimonen tömde sitt glas och teg.
Och herr Kärrman smuttade på sitt och

teg också, men tänkte därvid:
Pojken har misslyckats i senaste täv-

lingen. Hän har en liten rispa vid tinnin-
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gen. Hän döljer säret med ett stycke en-
gelskt plåster. Jag ser det nog.

Men Paavo, hugg nu för ali del i
kräftstjärtarna.

Lamt och långsamt följde Uimonen upp-
maningen.

Men livligt knäckte herr Kärrman nacken
av de läckra djuren, allt medan hän längsamt
talade om affärer, om sport, om industri.

Men det föll sig så, att herr Kärrman
för det mesta själv fick ge svar på sinä egna
frågor, ty den tystlåtne unge Uimonen var
nu mer än vanligt fåordig.

Herr Kärrman försökte därför gå över
tili det livskapitel, som heter kärleken, och
som hän visste alltid brukade stimulera ung-
domen, också den trumpnaste.

Och snart skall då även du segla in
i äktenskapets säilä hamn, som man säger.

Uimonen såg hjälplöst på herr Kärrman.
Aldrig, farbror Kärrman, aldrig, sade

lian endast.
Nå nå, om det korryner fnurror pä

tråden, låtsar man inte om det, man spin-
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ner på bara. Ser du Paavo, sä tar man kär-
leken.

Men inte kvinnan, bästa farbror,
mumlade Uimonen.

Du har då erfarit något särskilt?
Uimonen var litet yr i huvudet, och hän

var bitter, hän kunde inte tiga. Jo, jag
har erfarit, att kvinnan är det jävligaste ting
på jorden. Hon har ju inte respekt ens för
styrkan i ett par karlarmar. Tyvillhanmed
denna styrkas rätt hålla henne fången, dä
hon en gäng fått lust att gå, då flammar
det tili i hennes ögon, och hon sätter en
fin men blodig rispa i hans tinning, ber om
förlåtelse och går.

Herr Kärman kastade oförmärkt en blick
över glasögonen på Paavo Uimonen. Gos-
sen tyckes verkligen ha blivit en smula så-
rad. Nå, det reder sig väl, tänkte hän, så-
dant reder sig alltid.

Hän lyfte glaset. Paavo, skål i alla
fal! för kvinnan. Och skäl också för henne
som visar klorna. Som hon är skapad är
hon bäst. Ser du jag för min del, jag din
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gamia farbror, jag kan inte säga annat om
kvinnan än det som aposteln säger om sin
Gud: 1 henne levä vi och äro tili.

Men Paavo skakade litet på huvudet
och drack.

Och hän såg frågande rakt framför sig.
Varför hade hän denna kväll hamuat in i
Kärrmans trädgård, och vad hade gubben
Kärrman med hans förlorade kärlek att skaffa?
Alls ingen förklaring kunde hau ge sig själv
på den frägan. Hän kom blott underfund
med, att kärleken i det stora hela endast
var något, som gjorde människan konfys
och dum.

Hän smålog iitet, steg upp och sträckte
grundligt på sig.

Tack, farbror Kärrman, och god natt.
Herr Kärrman såg upp. För fan i våld,

går du redan!
Javisst farbror, sade Uimonen endast.
Paavo, jag har ett språk på tungan.

Varifrån jag har det, vet jag inte så noga,
men troligen kunde vi finna det någonstädes
bland Salomos ordspråk, ty det är mänskligt
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och på alla livets och kärlekens krokvägar
väl värt att begrundas och anammas. Det
lyder; Mister du en, stå dig tusende åter.

Tack, farbror Kärrman. Uimonen log
litet, men hans ansikte hade ett ansträngt
uttryck när hän gick.

God natt. Hälsa mamma, sade kom-
merserådet och återgick strax tili sinä kräftor.

I porten mötte Uimonen borgmästarn,
som sken som en glad själ alltid skiner, om
den ock är försenad.

Paavo Uimonen steg ut på gatan. Luf-
ten var värin och ful! av sommardofter.
Det var redan sent. Men hän gick inte
hem. Hän styrde sinä steg upp tili Nais-
vaara.
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Då kommerserädet på söndagsmorgo-
nen steg ur åkdonet utanför grinden tili Se-
verins gård, tyckte hän, att en säregen tyst-
nad låg över gården. Ingen mötte honom,
ingen ropade något glatt tili honom från
balkongen, genom fönstren eller nerifrån
strandeP. Entonigt susade blott de unga
björkarna vid grinden, och däsigt surrade
ett ensamt bi sin sommarsång, när det mätt
av honung höjde sig ur lövkojsrabatten.

Kommerserädet Kärrmans ögon lyste
ovanligt stora och frägande genom glasögo-
nen, och hans öron uppfångade de minsta
Ijud, när hän steg uppför backen, upp mot
stora byggnaden.

Från en buske bakom brunnen hördes
liksom sakta gråt.
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Herr Kärrman gick närmare och kastade
en blick in i busken. Och där satt Susi Hård
hopkrupen, med pannan stödd mot knäna.

Kommerserädet förstod ingenting.
Va, va har hänt? mumlade hän för sig

själv.
Susi lyfte litet på huvudet. Men hon

förstod ingenting, hon sade ingenting, det
var som en dimma omkring tienne. Och
hon gömde bort sitt ansikte igen.

Va, va? . . . sade herr Kärrman och
fortsatte upp tili stora byggnaden.

På en stol vid ett av fönstren satt fru
Kärrman i den vita salen och gapade in i
tomma intet.

Mamma lilla, vad är det? sade herr
Kärrman sakta.

Fru Kärrman såg upp liksom ur ett stort
djup, när hon sade:

Läkarn säger, att det är betänkligt
med Severin. Men jag fattar ingenting.

Herr Kärrman gick sakta in i hörnrum-
rnet, där sonen låg. Hans ögon iyste
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stora, när hän satte sig ned på en stol vid
bädden.

Jag klagar litet, sade Severin lågt,
men jag ämnar inte dö. Jag ämnar gå ige-
nom detta. För att jag vill levä.

Herr Kärrman såg på sin son. Säilän
hade hän hört honom med sådant uttryck
uttala sin vilja.

Severin, sade hän, stå du bara envist
på din rätt tili att levä. Just så vill jag se
dig. Den viljan kör nog giftet ur kroppen
på dig.

Hän lät i förbigående ett äpple falla på
bordet. Ser du här skulle jag haft något
saftigt att bita på.

Men jag vill säga dig, gå aldrig mer
i skogen med sandaler på fötterna som en
hebreisk profet, utan klä dig i smorläders-
stövlar, som är bra både mot väta, ormar
och annat sattyg. Och när du nu blir frisk
igen, så tag dig en hustru, som håller dig
i strumpor och vet vad dig fattas, när du
inte vet det själv, och var som folk. Men
det vill jag säga dig, Severin, se inte på en
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sådan, som hör en annan tili, för då blir det
bara krångel och olyckor hela vägen.

Severin vände litet på huvudet.
Susi Härd hör mig tili, sade hän

sakta, och hans ögon skeno lycksaligt ge-
nom smärtan som låg i dem.

Fru Kärrman steg i detsamma in genom
dörren och började tyst göra i ordning det
föreskrivna medikamentet för den sjuke.

Vi ska lugna oss, mamma lilla, Se-
verin har beslutit att levä, sade herr Kärr-
man, steg upp och gick och satte sig i den
breda gungstolen och lät både denna och
livet ha sin jämna, lugna gång.

Men ur busken vid brunnen blickade
Susi Hårds ögon rakt in i en blodröd bloms-
tersäng. Det var en liten grupp giftblom-
mor, dödsblommor, som växte tätt invid
busken. Severin hade odlat dem, tili bot
för sjuka hade hän odlat dem.

Men nu fanns ingen, som kunde ge ho-
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nom bot mot ormens gift, ingen. Dö skulle
hän, dö, så var det sagt.

Susi knäppte sinä händer i stor vånda.
Hon såg sig omkring osäkert som en

tjuv, och hastigt stack hon sin hand mot
dödsblommorna och tog av dem.

Saften i de ludna stjälkarna klibbade
otäckt vid hennes fingrar, och hon skakade
lätt som av frossa.

Men dö skulle ju Severin av ormbettet
hän fick i skogen och därför dö skulle
hon också.

Hon kastade en blick genom lövverket.
Hon såg sjön glittra i solskenet, så långt
hon kunde se. Och ännu sjöngo fåglarna,
och världen var vid och skön, och hon
kände med ens, att hennes lust tili livet var
så envist stor och stark.

Men dö skulle ju Severin, och därför
dö skulle hon våga också, ville hon våga,
dö som en hedning. Det skulle Severin
ännu se. Blott så skulle rättfärdigheten upp-
fyllas och hennes kärlek nå sin fullbordan.
Offret ville hon bringa för hans skull.
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Hon tog fram en liten spegel och såg
i den, ordnande sitt hår och skuldrans lätta
sommarkrage. Skälvande förde hon därpå
en blomma upp tuot sitt ansikte, och hastigt
inandades hon det starka giftet ur dess röda
krona och sög en droppe ur den saftdry-
pande stjälken.

Då Ulrika, sorgtyngd och trött, kom för
att hämta vatten ur brunnen, såg hon att
Susi Hård låg utsträckt bakom den Stora
syrenbusken. Den sovandes bleka ansikte
skrämde henne något, varför hon hastigt
vindade upp en stäva vatten, fyllde en skopa
och skyndade tili.

Och hon ömkade sig över den sovande,
lyfte upp hennes huvud och sade:

Ni bar fått solstyng, fröken.
Men Susi Hårds ögon voro slutna, och

hennes kropp var tung.
Hastigt styrde Ulrika nu sinä steg ned

tili bastubyggnaden, där det förvarades lin-
nedukar för vattenkompresser.
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Men i träden kvittrade fåglarna, och vinden
började leka, så att det vajande gräset gång
på gång som strandens väg slog mot Susis
kinder. Och Susi vaknade halvvägs av den
fina beröringen, men föll strax i sömn igen.

Men där uppe i stora byggnaden hade
Severin slumrat litet. Hän öppnade ögonen
och fann, att hän var allena i rummet. Men
hän hade alldeles tydligt hört genom det
öppna fönstret, huru Ulrika sade: Ni har fätt
solstyng, fröken.

Och upp steg hän därför från bädden,
svepte en kappa kring sin feberheta kropp
och gick, utan att akta på den värkande fo-
ten, ut att söka Susi.

Ocli vid de röda dödsblommorna fann
lian henne, där hon just heh och hållet
vaknat och låg och blickade något frågande
rakt in i den blå himmein.

Men då Susi såg Severin stä framför
sig, satte hon sig upp. Hon var yr och
strök sitt hår från pannan. Hur var det?
Made hon sovit och drömt? Hon visste
inte riktigt.
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Men när Severin såg de brutna blom-
morna som lågo i hennns famn, visste hän
allt. Och hän satte sig ned vid hennes
sida, och med stilla undran prisade hän
den sega rhotståndskraften i hennes späda
kropp, och hän älskade tienne.

Och Susis huvud klarnade småningom,
och de sågo på varandra med undran över
att de levde.
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A/lärkvärdig var tystnaden följande mor-
gon i gården. Den svepte omkring knu-
tarna och inne i rummen som ett sus från
evigheten. Ty se, under den gångna natten
hade febern stigit fruktansvärt högt i Severin
Kärrmans kropp, och mot morgonen hade
den tvungit hans hjärta att stanna. Och
ingen enda människa hade kunnat hejda den.

1 den vita salen satt fru Kärrman på en
stol, okammad, halvklädd och liksom stel-
nad i ansiktet och hela kroppen.

Susi, som ännu hade kraft tili att hålla
huvudet upp, gick sakta tili henne. Och
hon fällde en tunn tröja över hennes skuld-
ror och började varsamt kamma hennes lätt
grånade hår. Ty Susi kunde ingenting säga.
Men under den stilla behandlingen löste sig
småningom den hemska stelheten i fru Kärr-
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mans ansikte, och hon började plötsligt
hejdlöst gräta, medan hon högljutt klagande
häftigt tryckte Susi intill sig.

Och Susi försökte nu tala tili henne och
sade: Vi kan ju ändä ännu levä, ty vi har ju
att göra allt det som hän har bett. Det som
hän bad oss, minns Ni, mor. Göra i ordning
bad åt ensamma styva Turri-gubben, tvätta
de smutsiga barnen rena, och framför allt
bad hän oss lyssna med tålamod tili den
stillsamma ynglingen från Sydänmaa, vilken
ingen begriper sig på där i hans hem i öde-
marken. Ni minns ju, hur hän sade det, mor.

Fru Kärrman nickade hjälplöst och såg
på Susi med stora tåriga ögon. Och Susi
fortsatte tyst att fästa upp hennes här.

Men där ute bakom vedskjulet stod kom-
merserådet vid ett ovant arbete, hän stod
vid sågbock och yxa.

Den djupa, oroliga fräga, som tidigare
funnits i hans själ vid tanken på sonens liv
och leverne, blev nu vid döden ännu mera
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djup och outgrundligt tung. Men hans inre
klagan tog sig nu uttryck i en reell och be-
friande vedhuggning. Frossan, som efter
den genomvakade natten suttit i hans kropp,
utlöste sig härvid i en välgörande transpi-
ration, och tanken fick lättnad.

Men emellanåt måste hän dock vila sig
litet, och då satte hän sig på en stubbe och
rökte. Och medan hän satt där, kommo
många in genom grinden tili honom och
frågade oroligt efter gårdens unga herre.
Där kommo små flickor och sågo på ho-
nom med hungriga ögon, hän blev träffad
av långsynta gubbögons om arbetsmödor
talande blickar, och hän märkte en vacker
yngling, som stod utanför grinden med ögon
spejande som ett sårat, skyddsökande rådjur.

Sannerligen, tänkte herr Kärrman, var
icke den unges arbete här ändä på nägot vis
behövligt och inte av ondo.

Men där kom också länsmansbiträdet
med en anklagelseskrift i fickan, och med
honom kom giktbotsmakerskan som ett gott
och redligt vittne.
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Dock, länge stodo alla dessa människor
icke där, ty kort och tvärt gick kommerse-
rådet och underrättade dem allesamman om
vad som inträffat, och kort och tvärt stängde
hän grinden efter dem. Och hän låtsade ej
se, men såg nog, att den vackra ynglingen
gick långsamt bort och grät.

Och herr Kärrman gick tillbaka och satte
sig på stubben vid vedskjulet, tog glasögo-
nen av sig, torkade dem grundligt och for sen
med näsduken ett tag över pannan och ögo-
nen också. Det var rakt fördömt, huru lätt
vinden fick hans ögon att vattnas. Jo, de hade
hiivit litet svaga, litet trötta på senare tider.

Hastigt ställde hän glasögonen på sig
igen. Ja, tänkte hän, mor finns ju tili, hon
får ta saken om hand tillsammans med de
andra fruntimren. Det lämpar sig inte för
mig att stilla tårar och bada barn och kut-
'"yggiga gubbar. Nej, jag tvår minä händer
och går i bastun och badar mig själv i kväll.

Och kommerserådet steg upp igen, fat-
tade i sågen och lät den löpa fram och åter
envist, segt och kraftigt.
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Unga Kärrman var nyss begraven där i
den lilla staden, och man tog vägen över
sjön tillbaka tili hans gård.

Det talades inte mycket.
1 någon av båtarna sjöngo barnen en

klingande sång om Oud och hans ljusa
himmel.

Gamle herr Kärrman sade ingenting. Hän
hade fått litet hosta av aftondimman och
var inom sig Irött och plågad. Och barnens
sång ökade blott hans olustkänsla, och
hän vände sin lidande blick upp tili sin
sorgbeslöjade maka. Men stum satt hon
där alldeles som Jungfru-Maria-bilden på
tavlan, stum, sorgsen och tårigt mild, helt
uppfylld av sonens ande.

Herr Kärrman suckade mycket tungt,
och hans blick sökte sig väg långt ut över
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den månljusa sjön, in mot staden, där ar-
betet ännu fanns kvar, det välsighade, reellä
arbetet, fabricerandet, köpandet, säljandet,
det, som ändå hjälpte människan över alla
ledsamheter. Och sen när man ingenting
mera förmådde, fick man väl själv också gå
i graven. ! stort sett var världskommersen
ändå ställd på förnuftigt vis. Blott denna
tnnga historia, den var så meningslös. Men
här hade kärleken spelat in. Därför var det
klokast, att ingenting mera fråga.

Då barnens sång var sjungen, hördes
från ett annat båtlag de unga levnadsfriska
herrarna, de gamla vännerna från söder,
stämma upp en psalm om kvinnan, ormen
och paradiset. Och de sjöngo tili Strofelii ord,
mäkfigt och starkt som mässande präster:

Där lammen lekte bland tigrarna
vid palmers evighetssus
och bockarna veko från stigarna
så artigt som i Guds hus,
där satt du slingrad i sköna bukter
och lyste svart och ärgigt grön
bland trädets röda frukter.
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Men lång blev dig nalten och dagarna
att levä paradisliv.
Veke man något från lagarna
och skapade litet kiv,
säkert det lätt då bleve att trivas,
du tänkte, och visste då ren,
hur ledsnan skulle fördrivas.

Tili kvinnan du ställde din frestarsång,
hon lyssnade hapen tili,
och ni gjorde förbund att levna’n lang
blott göra det som ni viti.
Men död och sorg er följer i spåren, '

allt uppifrän Saimens Strand
odi ned tili en bukt vid Bosporen.

Nu vår broder du stungit och särat,
vär broder i kärleken,
där hans vägar i skogen du spårat
vid drömmen om friheten,
som blev gäckad och dömd att slockna och dö
för din giftiga tunga
och ödets ontgrundliga, sorgsna mö.

Som ett avlägset brus från skogarna Ijöd
sängen i fru Kärrmans öron, men orden
gledo lätt förbi och funno ej plats mer i
hennes sorgfyllda sinne.
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Men uppmärksam ’ lyssnade Susi Hård
tili sångens örd, där hon i kvällsdunklet
uppfångade en glimt av Strofelius’ och Schön-
herrs halvt frågande, halvt anklagande blickar.

Men hon fruktade intet, ty hon hade
förtrott sig helt tili fru Kärrman och med
henne gjort ett förbund att viga sig vid ar-
betet i Severins gård. I Susi Hård brann
nu en stark offervilja. Det var som hade
en krigares blod börjat rinna i hennes ådror.
Saken, verket, arbetsfältet var allt, männi-
skan endast den ringa tjänarn, som gör sin
plikt och är färdig, att om så fordras, dö
med glädje för sin sak.

Hon såg upp på fru Kärrman, och fru
Kärrman tog hennes hand och såg på henne
tillbaka, halvt undrande, halvt förstående
och undergivet, såsom människan ser på
sitt öde.














