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lina första vänner.





Yid pass tjugu år hafva redan förflutit sedän
jag började särskilja guffar Heikki Korhonen från
andra menniskor. Hå måtte jag ännu värit helt
liten, emedan jag på den tiden ännu inte ens hade
egen hufvudbonad, utan begagnade pigan Tiinas.
Men jag hade ändå en koit, som var riktigt min
egen; den var i mitt tycke utmärkt vacker och
var gjord af blåblommigt ryskt kattun. Denkläd-
des på mig vid högtidliga tillfällen, men i hvar-
dagslag, då den blåblommiga kolten hängde på
sin knagg i klädskåpet, gick jag klädd hur det
passade sig.

Min far var enkling och jag var hans ende
s on. För det mesta brukade jag leka helt ensam
på prestgårdens åkerlinda, der min fars torpstuga
var bygd, eller under de fyra rönnarna, hvilka
växte vid träskstranden, ty jag hade, som sagdt,
ingen egen hufvudbonad och var derför ständigt
föremål för de andra bypojkarnes gyckel, om jag
någon gång vågade visa mig bland dem. Men på
dessa minä ensliga lekplatser var jag allmänt om-
tyckt; bina, fjärilarne, hvit- och rödväpplingen
kände mig och bemötte mig med vänlighet, liksom
jag bemötte dem der gjorde ingen narr af mig.

Min far var säilän terninä, ty hän dref en



liten kandel. Hän köpte nämligen upp smör, talg
ook annat dylikt från socknen ock sålde det i stä-
derna. Erån dessa kemtade kan sedän åt socknens
talrika kerrskap kaffe, socker, kolländskt lärffc,
sirap m. m., samt kattiin, kläde, ylledukar, krono-
korgs piskor ock andra små förnödenketer, som
kan köli i förråd för kondfolket. Pettigs „vapen“,
„bruna prima“ ock „medelfina“ cigarrer funnos äfven
på lager för tingskerrarnes räkning; dessaräknade
jag ej tili kerrskapet, emedan de så ofta bytte om
vistelseort, ock för öfrigt voro ej några andra fa-
miljer kerrskap, än vår „kärasöning“, kronofogden
som kallades kamrer kerrskapet på Leväläkti,
kvars egare kallades „insinörn“, samt doktorn ock fa-
miljernai stora ock lilla prestgården, äfvensom läns-
mans; som kerrskap ansåg jag visserligen äfven
käradsskrifvarens ock kantoms familjer, men jag
tordes ej kalla dem „våra“, emedan de bodde så
långt borta, på par mils afstånd, ock man aldrig
såg dem annat än i kyrkan, dit jag mycket säilän
fick komma. Tiina, i kvars vård jag var lemnad,
kade nämligen lika liten lust att gå i kyrkan, som
jag för min knfvudbonads sknll.

Min far gick deremot mycket offca i kyrkan,
då kan råkade vara lieminä om söndagarne. Men
med lionom fick jag aldrig gå dit, ocli jag ville det
ej keller, ty min fars kyrkogång var det enda till-
fälle, då jag fick njuta af min brune van Pålles
sällskap. Eljes föredrog denne stora lierre min
fars sällskap framför oss öfriga: kon Torstikki,
grisen Haski, kätten Mirri, knnden Musti, Tiina
och jag, men i kyrkan gick kan aldrig.

En lördagsafton kommo min far ooh. Pålle
kem från en längre £ärd ock den dagen ökades
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minä dittills varande vänners antal med tvenne.
Saken var denna. Min far bad mig gå tili kam-
rerens ocb säga åt kamrerns pappa, att ban redan
var bemkommen. Den gamle berrn kände jag re-
dan förut, ty ban var en lång, rak ocb ståtlig
gubbe, sådana jag sedän säilän bar fått se. Jag
bade äfven en svag föreställning om, att ban var
en bra kari ocb att jag en gång skulle få en god
van i bonom, fastän jag ej kunde göra dessa in-
tryck Mara för mig.

Snart stodo vi, Musti ocb jag, i den gamla
berrns kammare. Jag stod yid dörren ocb fmgrade
om min bufvud duk, men Musti, som var äldre än
jag, var ej så blyg, utan gick modigt längre fram
ocb satte sig objuden framför den gamle berrns
skrifbord. Der tog den en lång stund i betrak-
tande den gamle berrn, som satt ocb skref, derpå
såg den på mig ocb fortfor sålunda att betrakta
ömsom oss båda. Den kloke Musti gjorde som
de böga berrarnes betjenter, den anmälte för vär-
den min närvaro ocb emedan jag då ännu ej be-
gagnade visitkort, var Musti tvungen att naffsa i
den gamle berrns byxlinning. På detta sätt lyc-
kades den slutligen göra bonom uppmärksam på,
att ban bade fått främmande.

Tili feelsning åt Musti sade den gamle berrn
„byseb“, åtföljdt af en spark. Musti tog sin till-
fiykt tili mig, ocb den gamle berrns ögon följde
noga min trogne kamrats rörelser, tili dess de
blefvo varse mig.

God dag! sade jag.
G-od dag, mitt barn. Hvems flioka är du?

Ordet „flicka“ sårade mig djnpt ocb dref blo-
det mot bufvudet, hvarför jag började stamma:

5Minä för sta vänne r.



Jag Ja g
Jaha! Jaså, Engstöms! Jaha, ni går re-

dan och tigger jaså, ni går redan och tigger.
Hm! Na, är det nnder det, är det nnder det.
Fadren dricker, modren är sjuklig stackars
mor ■—■ stackars barn! menade den gamle herrn
halfhögt.

Det gick mndt i mitt hnfvud och jagbörjade
åter stamma:

Pap—pa bad mig
Bra, Bra! Jag skall ge honom arbete.

Och hän drog fram nnder sängen ett par
söndriga stöflar, stack dem i min hand ooh sade:

För de der tili pappa och bed honom ta
ooh försko dem.

Jag tog stöflarne ooh fortsatte stammande
samtalet:

Pappa bad mig säga, att hän redan år
hemma.

Hemma, bad hän säga, att hän redan är
hemma?

Jo, svarade jag ooh såg bönfallande på
Musti, att den skulle intyga sanningen af minä
ord.

Jaså, hän bad säga att hän är hemina
hm hvad månne lian menade med det jag
skall sjelf genast homma dit hm! Är hän
nykter ? .

Jag förstod inte alls denna fråga ooh sva-
rade derför:

Jag yet inte.
Nå, ropar lian, svär hän, koin hän hein

ensam? frågade den gamle herrn.
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Grlad öfver att jag åter kunde fatta, bvad
ban menade, svarade jag:

Nej, han och. Palle kommo tillsammans.
Han och Palle? Hvem är den Palle då?
Det är det är vår Palle.
Du är virrig, stackars flicka! Är det un-

der det, är det under det, ban slår en vacker dag
sinä barn förderfvade! sade den gamle berrn, tog
från sin bordslåda en stor silfverslant ocb tillade:

Håll dn den der sjelf, eller ge den bellre
åt din mor; men visa inte åt far din!

Åter igen förstod jag ingenting, ty jag bade
jn ingen mor, men belåten öfver min slant gaf
jag mig att traska bemåt, med stöflarne under
armen.

Der redogjorde jag mycket ordentligt för min
beskickning: att den gamle berrn bade lofvat ge-
nast komma sjelf ocb skickade på förband sinä
stöflar att ställas i farstun. Om slanten nämnde
jag ingenting. Plötsligt rann den tanken mig i
sinnet: om den gamle berrn trodde att Tiina var
min mor, ocb derför bör jag ge den glänsande
slanten åt Tiina.

Min far begrep ingenting om affären med
stöflarne, men tänkte att den gamle berrn nog
sjelf skulle förklara saken, när ban kom tili oss.
Tiina deremot förstod mycket väl den gamla
herrns afsigt, då jag stack slanten i liennes magra
näfve, och hon kastade den på kistbottnen, så att
det klingade.

Gnd välsigne den gode berren! börde jag
benne säga, ocli på den vägen blef min slant, oclt
aldrig mer, fick jag sedän återse den.
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Men den gamle kerrn kom ej, ock på aftonen
samma dag togs jag i förkör.

Jag berättade saken utförligt, från punkt tili
prick, men då jag kom tili kistorien med slanten,
afbröt Tiina min berättelse ock sade:

Det är lögn allt samman; kan kar inte
ens värit kos gamla kerrn, utan kar säkert nu
igen sprungit omkring på stranden, eller kvar kan
kar lupit.

Jag kade inte mod att beskylla Tiina för
gamma förbrytelse, ock det var inte keller nöd-
vändigt, ty min far sade:

Åk nej, men kan kar vai inte kunnat gö-
ra riktigt reda för sitt ärende. Jag borde kafva
skrifvit.

Yändande sig tili mig fortsatte kan;

■—• Grå ock tag din rena koit på dig. Jag
skall under tiden skrifva ett bref, som du får föra
tili den gamle kerrn.

Tiina förde mig i kammaren, men under det
lion klädde kolten på mig, tyckte lion det vara ett
utmärkt tillfälle att qväsa den kos mig inneboen-
de lögnaktiglieten. Hon såg en stnnd fuudersam
ut och kennes ansigte återspeglade den grufliga
strid, soin rasade i kennes inre. Hon kade inte
kraft att knfva sitt begär att straffa, ock sålnnda
fiok jag en dugtig afbasning med björkris. Jag
visste inte riktigt klart, kvarför jag fick den, ty
min bestraffare yttrade nnder kela tiden ingenting
annat än: „ja du! ja du!“ Tili sist måste jag än-
nu tacka kenne för kennes goda verk ock lofva,
att kädanefter aldrig ljuga. Musti, som enligt
Tiinas åsigt var delaktig af min förbrytelse, fick
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med samma mått, ock med riktigt kärleksfull kand
fiok den.

Sålunda voro vi nu åter, Musti ock jag, nöd-
torftigt utrustade ock tillgodosedda för vår färd.

Sorgsna började vi vår vandring, men då vi
sågo, kuru glada svalorna sväfvade i luften, kuru
fjärilarne flögo mellan blommorna på åkerrenen,
kvilka vänligt nickade åt oss med sinä små kuf-
vuden; när vi sågo sädesärlan, gladt qvittran-
de på träskstranden, förnöjdt vippa på sin lån-
ga stjert, glömde vi vår sorg ock vid allra kasta
lynne komrno vi tili den gamle kerrns bostad.

Ha, ka, ka! skrattade den gamle kerrn,
då kan kade läst brefvet. Sedän tog kan mig på
sitt knä, kysste mig på pannan ock frågade, kvar-
för jag gick med duk påkufvudet. Jagkundeinte
ge något direkt svar på kans fråga, men kan vän-
tade inte keller något sådant, utan kallade på
tjenstflickan ock lät kemta in kaffe ock sötsaker,
kvaraf äfven Musti, som jag nu presenterade
för gamla kerrn, fick sin andel. Hän visade åt
mig vackra kilder ock gaf dessutom tili skänks
åt mig en liten kilderkok, på kvars perm fans
kilden af ett fruntimmer, klädd i en stor krinolin.
Slutligen tog kan på sig en klå rock med glän-
sande knappar, satte en mössa med stor skärm
på kufvudet ock så begåfvo vi oss kand i kand kem.

Musti skuttade förut, alldeles som ora den
velat redan på förkand förkunna åt det mötande
kyrkfolket: se, livilken stor ära kömmit min lek-
kamrat tili del; det är just kan, som kommer ef-
ter der, kand i kand med den gamle kerrn nog
är det kan, må ni tro, fast kan kar duk på kuf-
vudet, vov, vov!
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Sålnnda skuttade den från den ena tili den
andra, och vov, vov! lät det oupphörligt, ty Musti
menade att alla skulle ge rum för hans lilla hus-
bonde och den gamle herrn, som komma efter
hand i hand, vov, vov!

Här vi kommo hem, var der en främmande,
min guffar, och på bordet låg ett litet grönt före-
mål, som jag tyokte var utomordentligt vackert.
Jag betraktade det, under tiden de andra helsade
på hvarandra. Hvad kunde det vara? Jag vände
mig tili Musti. Den betraktade i sin tur den
gröna tingesten och sedän mig, och hade dervid
en så klippsk uppsyn, som om den mycket noga
hade reda på denna tingests historia och ändamål,
men inte i förtreten ens ville säga det åt mig, om
jag inte sjelf kom på det klara dermed.

Jag funderade hit ooh dit, och plötsligt fick
jag en ide: „nej, tänk! om det vet verkligen vore
en mössa!“ Alldeles riktigt: grön kulle med
svart tofs, svart och hvit rand och riktig läder-
skärm. Ja, det är en mössa. Den som ändå hade
en sådan mössa!

Då väckte guffar mig ur minä drömmar och
sade:

Juijo! kom nu och sm ali hand. Kan du
gissa, hvad jag har hemtat åt dig?

Jag slog gerna hand med honom, för nu
visste jag redan, åt hvem mössan var ämnad.

Den dagen var för mig en riktig lyckodag.
På en och samma dag liade jag fått en bilderbok,
en ny raossa, en silfverslant, kaffe, samt spatserat
ett långt stycke väg hand i hand med den gamle
herrn och tili på köpet fått en lektion i att tala
sanning.

10 Jn ho Reijon en.



Jag visade åt Tiina såväl min bilderbok, som
den nya mössan. Fruntimret på perinen var all-
deles likt Tiina, men Tiinas klädning var som en
säok, då fruntimrets på bilden var som en rågskyl.

Tiina stafvade; K säger K, ari— Karika-
tur det kär kan jag inte läsa, det är latin.
Lägg boken i förvar ock rif den inte!

Jag lade boken undan ock sprang att visa
min mössa åt det öfriga folket i gården.

Mirri fick ännu samma dag många gånger
erfara, att den into mer kunde betrakta sig som
min jemnlike, alldenstund jag nu kade egen mössa.
At Haski ock Pålle visade jag nu min glans, men
då jag gick för att visa den åt Torstikki, körde
Tiina mig bort från fäkuset, ty kon kände synbar-
ligen afund öfver, att jag i anseende tili kuf-
vudbonaden kade kömmit tili samma sjelfständiga
ställning, som kon. Sålunda fick Torstikki stac-
kare fortfarande lefva i den tron, att jag ock
Tiina allt ännu begagnade samma duk.

Från den dagen kade jag tre verkliga vän-
ner; gamle lierrn, guffarj Heikki och Musti, med
kvilken sistnämnde jag kristligt delade aran ock
glädjen af den nya mössan. De voro mig trogna,
hvar på sitt sätt, ända tili deras död. Hu kyila
de redan alla i „jordens svarta mull“; men jag
skall i det följande meddela några berättelser, som
de tili tidsfördrif omtalat för mig ock med kvilka
de mången gång förkortade vinterqvällens långa
timmar.
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Magister eller kyrkoherde?





Det var en vinterdag, jag tror det var „Men-
lösa barns dag“. Man kunde inte säga, att det
var kalit ute, men det var inte keller fullt blidvä-
der, utan så der midt emellan, så att medarne på
min kälke en smula käftade vid. •

Yi Musti ock jag återvände från vår
kälkåkning. Musti gick på inga viikon in på att
draga mig på kaiken, fast det vanligtvis van dess
största nöje. Derför satte jag mig att kvila
litet vid vägkanten. Musti satte sig bredvid mig
på drifvan. Efter en stund vände den kufvudet
åt sidan, tittade längs nosen utåt vägen ock sade
åt mig med små mellanskof: vov—vov—vov. Detta
ville säga så mycket, som „derifrån prestgårds
sidan kommer någon.“

Inom kort körde i sjelfva verket förbi oss en
Mek man med ett lidande ock yänligt utseende.
Musti kelsade på konom, ock dess kvita svans-
ända rördes fram ock åter. Jag deremot stir-
rade med öppen mun på den körande ock förstod
inte ens att kelsa.

Kände du inte, kvem det var, efter som
du inte lyfte på mössan? frågade Musti litet
spefult.

Yar det inte kyrkokerden?



—' Kyrkokerden ock kyrkokerden! Hvem har
sagt dig, att det var kyrkokerden? menade Musti
ock såg förnumstig ut, ty den begagnade ofta
detta medel för att inbilla mig, att den visste me-
ra om någon sak, än den i sjelfva verket visste.

Jaså, du känner inte kyrkokerden, ka, ka,
ka! Kog är du, Musti, ibland litet konfys. Alla
kanna ju kyrkokerden, ka, ka, ka! skrattade jag
ock mitt lilla kjerta koppade af glädje öfver, att
jag en gång var klokare an Musti.

—Är jag konfys? Tänk efter, kare kus-
bonde, på hvem af oss Tiina mera litar der
kemma, sade Musti.
' Då var min mun tillstoppad, ock när jag såg,

att det inte var att leka längre, började jag stifta
fred med Musti ock frågade:

Hvem var då den främmande!
Frågä folket. Alla kanna ju kyrkokerden,

svarade min kamrat gäckande.
Ka, nå, Musti, kvad skall du nu låtsa!

Det var ju kara på skämt jag sade, att det var
kyrkokerden.

Nog vet jag, att folket ra kallar konom
kyrkokerde; m.en de gamle voro förståndigare ock
de kallade konom magister.

Magister! Nå allt i verlden! Jaså ma-
gister! Hvem skulle trott det! menade jagkäpen.

Jo, säg annat! syarade Musti åter fruk-
tansvärdt förståndigt, tittande framför sig längs
nosen.

Men kvad är då magister egentligen? frå-
gade jag rädd, för jag tänkte att det var något
förskräckligt.

—■ Ja, det kan jag inte keller riktigt säga,
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men var inte rädd, inte är det ändå något illa,
sade Musti för att trösta mig.

Men om det inte är något att skämmas
för, hvarför låter hau då inte veta, att hau rätte-
ligen är magister!

Ku hostade Musti, såg försigtigt omkring sig
och sade nästan hviskande:

Saken är den, ser du, att hos kyrkoher-
den finnes något ondt, som alla aro rädda för. Om
kyrkoherden t. ex. kommer tili en gård, så göm-
mer man undan tili och med korua, ooh i sjelfva
verket nappar kyrkoherden åt sig under årets lopp
många kor från socknen. Kyrkoherden har något
af björn hos sig, och derför har hau också en
björnfäll bakpå släden. Jag är rädd för alla kyr-
kans herrar, från klookaren allt upp tili kyrkoher-
den. Magistern deremot är afhållen af alla, ty
hos magistern fins det något godt, som alla tyc-
ka om.

Då skulle jag först riktigt medgifva, att
jag vore magister menade jag.

Ja, så skulle nog ookså andra dumhufvu-
deu göra, men magistern är förståudig, svarade
Musti.

Hvarför vore det då så oförståudigt?
Oj, hui' enfaldig du ändå är! För dig

måste man uoga förklara allt, innau du begriper
någonting. Hör uu då: om magistern verkligen
skulle säga, att hau är magister, så skulle alla
springa hos honom, isynnerhet qvinfolket, så att
hau inte skulle få uågou ro natt eller dag. Be-
griper du uu?

Jag medgaf, att jag begrep, men frågade
ännu:

2
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Men hur i ali verden kan du, Musti, veta
allt detta?

Jo, det skall jag säga, svarade Musti. Som
du vet, är jag egentligen hemma från en stor
prestgård. Der såg jag först dagens ljus. Yi voro
inalles åtta bröder och vi bodde i en vrå af en
stor stuga. I stugan kommo och gingo karlar
med tomma säckar på armon. Några af dem sade,
att det felats litet i måttet, andra sade sig hafva
haft tili och med litet öfver, „men,“ suckade de,
„allt tog hän, allt!“

Äfven eljes betraktade jag med rädsla dessa
karlar med sinä säckar, men detta hemlighetsfulla
tai kom minä hår att resa sig af fasa och jag
knuffade min mor i sidan och frågade:

Hvad vilja de med sinä långa säckar?
Yar tyst, murrade min mor, ty hon ville

antagligen inte oka min rädsla,- nog får du ännu
se flere sådana, inte göra de något ondt.

Jag ga£ mig då tillfreds, och jag hade redan
glömt bort hela saken, då en dag pigan Sikke
brådskande drog ned de uppvikta tröjärmarne öf-
ver sinä trinda armar, under det hon sade:

Magistern och mamsell Ida komma hit.
ISTog får den der mamselln slntligen med sitt plad-
der magistern i sinä garn, men hon är inte värd
en så bra kari, det säger jag, eller hnr, lisakki?

Inte någon kari alls! lydde lisakkis svar.
I det samma öppnades dörren, och under det

magistern djupt bugande liöll den öppen, steg mam-
sell Ida in. Magistern följde henne och. båda
kommo de fram tili vår bädd. Det gick riktigt
en rysning genom mig, då jag såg i mamsell Idas.
vackra ögon, så hotfulla föreföllo de.

18 Juho It eij on en.



Yarsamt tog magistern en ock en af oss i
sinä känder ock visade åt mamsell Ida, som stod
längre bort, med venstra kanden vid sidan ock
likgiltigt betraktade oss. Slutligen föll det då
kenne in, att också sjelf taga oss i sinä känder,
ock kon .tog den yngste af minä bröder kelt ovar-
samt i nacken ock sade: „ok, du lilla stackare!"
Jag vet inte om den blef stött öfver benämningen
stackare, eller omj den artigt ville kyssa mamsell
Idas kand, jag såg blott, att den med sin mun
rörde vid kanden. Förskräckt käröfver, fälde kon
min bror obarmkertigt i golfvet, skrek tili ock
sade: „se på den, som tänkte taga min ring!“
Yi kade väl då knappast början tili tänder ännu

ja, det vill säga, jag kade redan dugtiga tänder,
men minä bröder kade ännu inte ens tecken tili
sådana.

Min kror skrek lika gällt som mamsell Ida,
ock kon for som en pii nt på gården, ock magis-
tern kals öfver kufvud efter för att tr osta kenne.
Efter en stund lockade de bort vår mor, ock derpå
kommo kyrkokerden, mamsell Ida ock magistern
in. Kyrkokerden ropade med kög röst: „i sjön
allesamman, i sjön allesamman!"

I säcken ock sen i sjön! instämde mam-
sell Ida.

Endast magistern tog vårt försvar ock fick.
dem slutligen att samtycka tili, att två af oss
fingo nåd. Jag var den ena, tack väre den om-
ständigket, att jag kade förstått skaffa åt mig kvit
svansspets;l den andra var prestgårdens stora
Eappe, som kar kvit krans kring kalsen. Sedän
kom en kari med säcken ock stoppade dit ned
kvar enda en som fans i stugan utom Eappe ock.
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jag, ock från den dagen kar jag inte mer sett tili
dem, ty de fördes i sjön.

Kyrkokerden, mamsell Ida ock magistern
med? frågade jag kelt käpen.

Yoj, kvad du är dum! Det var naturligt-
vis bara minä bröder, som fördes i sjön. . Du har
inte det minsta förstånd, men jag har, ock det kar
jag kaft allt från barndomen, såsom man också
kan se af min kvita svansspets, sade min lekkam-
rat ock såg småmysande på denna sin prydnad.

Men kvart, togo kyrkokerden, magistern
ock mamsell Ida vägen? frågade jag åter, utan att
veta, att jag bort nämna det svaga kärilet för st.

Kyrkokerden dog ock blef begrafven, ma-
gistern lefver ännu, ock om du vill, så skall jag
berätta det, som jag vet om mamsell Ida.

Heratta, berätta, gulle Musti! svarade jag
kelt nyfiken.

Nå, så kör då! Kågra veckor derefter låg
jag teit beqvämt på prestgårdens trappa, nnder
tiden min mor sökte efter minä försvunna bröder,
ty kon kunde inte få i sitt kufvud, att de på mam-
sellens föranstaltande redan voro i sjön. Jag köli
just på att göra klart för mig, kuruvida det vore
vackrare om också jag kade kvit kals, som Eappe
ock mamsell Ida, då med ens en med två kästar
förespänd släde i flygande fart körde upp emot
trappan. Magistern ock mamsell Ida kommo ut i
farstun ock jag tyokte alldeles, att mamsell Ida
bet magistern i näsan; åtminstone såg ja kennes
kvita tänder glänsa i kalfmörkret. Då kade släden
kunnit fram tili trappan. Magistern ock mamsell
Ida, kyrkokerden ock Prost-Stina alla kyrko-
kerdars fruar ketä så skyndade ut på trappan-
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IJr släden steg en man, en riktigt lång en, som
bade murrbår under näsan, alldeles som jag, ocb
bans runda ögon glänste, alldeles som Mirres ögon
om qvällen. Hän bade dessutom ännu gult bals-
band ocb på axlarna var bans egares namn skrif-
vet. Sedän gingo vi alla in i tamburen, men deri-
från kördes jag tili köket, så att jag inte fick se
någonting mer för den gången.

Ett par veckor bade kanske sedän dess för-
flutit. då jag igen bvilade mig på salsgolfvet efter
ett godt mål. Jag fanderade öfver, om mamsell
Ida den der qvällen verkligen bade bitit magistern
i näsan, då i det samma pigan Sikke ocb mamsell
Ida kommo in; ty „när man talar om trollet, så.
kommer det.“ Mamsell Ida bad Sikke be magis-
tern komma in i bennes eget mm. Efter en stund
gick magistern genom salen in tili benne ocb
lemnade dörren på glänt.

Hvad nu, min älskade? börde jag magis-
tern säga, ocb derefter börde jag en lång stund
ingenting. Slutligen kom magistern ut i s alen,,
vacklande ocb blek, sådan som ban sedän dess-
alltid bar värit, ocb ban suctade djup.

Jag var öfvertygad om, att mamsell Ida den-
na gåiig verkligen hade bitit magistern, men inte
i näsan, utan måhända i bröstet, ty magister bade-
banden mot sitt bröst, ocb jag väntade bara, att-
mamien med saeten skulle komma ocb taga mam-
sell Ida. Någon sadan syntes emellertid inte tili,,
utan kyrkoberden kom med den främmande berrn,
ban som bade det gnla balsbandet, ocb Prost-Stina,,
med mamsell Ida. Mamsell Ida sprang emot den
främmande ocb bade velat bita bonom, men ban
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tryckte benne så bårdt mot sitt bröst, att ban
denna gång slapp att bli biten.

Töljande afton kom sedän myoket främmande
ocb din far kom också. Sedän fördes jag tili er,
ocb om mamsell Ida bar jag derefter inte bört
någonting; men bror Rappe sade, att bon blifvit
något, som jag nu inte påminner mig. Min tro är,
att mamsell Ida den der aftonen bet magistern,
fastän mannen med säcken inte kom. Yov, vov,
vov; det betyder: det är riktigt sant.

Jag funderade. Underlig, tyokte jag, är ändå
verdens gång, då den ena får bitas, utan att derpå
Töljer något dess mer, men om en annan blott
försöker något sådant, drar ban olycka inte blott
öfver sig, utan äfven alla de sinä.

Hvad sitter du ocb stirrar efter? Tinner
■du inte redan, att ban är magister ocb inte kyr-
boberde? frågade Musti.

Jag nickade tili tecken af medgifvande ocb
Musti sade förnöjd för sig sjelf:

Deraf ser du, att jag är lika klok, som
jag är gammal.

Men nu kom pigan Tiina för att kalla oss
bem. Jag frågade henne:

Hvad bar det blifyit af mamsell Ida på
jprestgården?

Ofver-Stina'! svarade Tiina, men jag blef
inte klokare för det.
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Hönsen.





Yår gråa böna bade gjort sitt bo under stall-
bron. G-ranngårdens lilla Pekka berättade det åt
mig i djupaste bemligbet, med det förbebåll, att
ban då ocb då, d. v. s. när ban sjelf ville, skulle
få begagna min pilbössa, som jag med min styf-
mors tillstånd bade bytt mig tili af en tiggargosse
mot ett bröd. Yi visste båda mycket väl, att om
pigan Mari skulle råka iinna boet, så skulle bon
utan vidare omständigbeter samla upp äggen i sitt
förkläde, ocb då skulle vi inte ba något gagn af
dem, fastän det ju rätteligen var vi, som först
bade funnit boet. Derför beslöto vi också, att inte
yttra ett ord åt någon om saken ocb sjelf taga
äggen om bänder.

Emellertid föll den tanken oss in, buruvida
det månde ega någon grund, som folk sade, att
hönan ligger ut små gossar nr äggen, eller om
man bittar sådana bak badstuugnen, såsom Pekkas
mor en gång hade berättat oss. Jag bade mycket
god lust att göra ett försök, oaktadt Pekka i bör-
jan var emot saken, för att bans far bade värit
synnerligen missbelåten med Pekkas yngsta brors
ankomst tili verlden ecb sagt: „nog bade vi köm-
mit tili rätta också utom bonom.“

Likväl gick Pekka in på mitt förslag, då jag



lofvade öfvertala min far ocb min styfmor att upp-
fostra de gossar, som möjligen kunde födas ur äg-
gen, ocb så lemnade vi för denna gång boet i fred.
Jag lefde nu några dagar i den fasta tro att ge-
nast få inte mindre än elfva bröder på en gång,
ocb jag funderade på något sätt att få minä för-
aldrar att samtycka tili mitt företag.

IJnder tiden sökte Mari förgäfves den gråa
bönans bo ocb frågade tili ocb med en gång mig,
om jag inte bade råkat linna det, när jag sprang
omkring öfverallt. Jag försäkrade sanningsenligt,
att jag inte bade funnit det, ty Pekka var det ju,
som först träffade på boet. Då råkade Mari om
lördagen röra sig i närbeten af stallet, ocb bon
börde då ett sakta pipande under stallbron. Hon
tittade dit in, ocb boet var funnet. Helt belåten
omtalade bon sedän' sakon i stugan, så att också
jag börde. Jag sprang genast tili boet ocb börde
också pipandet, men det kom inifrån äggen; så
föreföll det åtminstone mig, fastän jag inte fick
fult reda på saken, emedan de bade satt löfruskor
vid andra sidan, så att der under rådde det full-
ständigaste mörker.

Naturligtvis var mitt första göra att springa
tili Pekka ock förkunna bonom den stora nyketen,
ock då försvunno också alla hans tvifvel om de
små gossarnes ankomst tili verldeu. G-emensamt
väntade vi nu på deu stora bamskaran. När vi
på qvällen kommo tili boet, sågo vi der nio lef-
vande varelser, men olyckligtvis var det kycklingar
ocb ingenting annat. Mitt första bedragna bopp
frampressade klara tårar i minä ögon, ocb förgäf-
ves sökte Pekka trösta mig, men då ingenting
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kjelpte, började äfven kan att gråta i kapp med
mig.

Delad sorg är lätt att bära, kar jag sedän
kört sägas, ock detta talesätt tyckes också kafva
skäl för sig, ty snart voro vi båda lika glada som
förut, ja ännu gladare, tack väre kycklingarna.
Nu började Pekka kanna lust att försöka, om min
nya pilbössa sköt säkert. Den söktes fram, ock
vi togo fast en svart kyckling det fans sex af
denna färg fastän den gamla könan kacklade
förfärligt ock var närä att äta upp oss. Den lilla
stjertlösa väreisen sattes sedän att stå ock guppa
på en stor sten bakom stallet, ock jag sköt. Skot-
tet träffade inte, naturligtvis af den orsak, att
kycklingen alls inte kade tålamod att stå stilla.
Pekka sköt sedän med lika dålig framgång, ock
derpå åter jag, kvarvid pilen tappades, utan att
vi mer kunde linna den. Pekka tog då en annan,
riktigt nålkvass pii, ock kratsck! der föll kycklin-
gen från stenen. Den gaf blott ifrån sig ett sakta
„pui!“, öppnade sin korta näbb, ock dermed var
dess knapt började lif slntadt. Pekka tyckte sig
vara en bjesse ock sade nöjd med sig sjelf: „så
skjuter en karl!“

Jag ville också vara en kari ock gick derför
att taga ett nytt offer för min mordlust. Men un-
der tiden kade Mari kömmit tili koet ock satte
varsamt de små pipande kräken i ett stort sali,
undrande hvart ett af dem kade tagit vägen. Hon
fick genast svar derpå, ty Mirri kom i det samma
fram under stallet med den blodiga kycklingen
mellan sinä tänder. Mirri fick nn visserligen all-
deles oskyldigt bannor, men så fick den jn också
ett läckert mål.
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Kyckligarna fördes sedän in i stugan, ock då
två gula fans ibland dem, fingo Pekka ock jag
dem på vårt namu. Yi gåfvo dem nu äta ock
drioka i öfverflöd ock fingo ofta uppbära glåpord
för denna ömma omvårdnad, men derom brydde
vi öss föga.

En gång förde jag min kyckling på besök
tili Pekkas kem ock såg der, att Pekkas kyckling
var mycket större ock frodigare än min tippa. Yi
funderade gemensamt öfver orsaken tili detta fe-
nomen, ock Pekka kom då tili den slutsatsen, att
kans kyckling frodats bättre, emedan den fått äta
russakor, kvilka min styfmor, af för mig alldeles
ofattlig orsak, inte tålte i sitt kus. Jag beslöt då
att i Pekkas kem fånga så många af dessa insek-
ter, som möjligt, ock jag gjorde också en riklig
skörd, ty om någonstädes fans öfverflöd på dem,
så var det der. Pekkas mor störde oss inte ens i
denna vår jagt, fastän kon eljes mycket säilän lät
oss i fred ock ro göra kvad vi ville.

När jag kom heru med min kyckling, kade
jag med mig som vägkost en stor pappersstrut
full med lefvande russakor, ocb naturligtvis stälde
jag dem genast vid kemkomsten på fullkomligt fri
fot, så att kycklingen alltid vid bekof sknlle kunna
sjelf taga fast dem. Mågon vecka förflöt, ock tili
min stora fröjd började det äfven i vår stuga vimla
af dessa bruna varelser. Pigan Mari försökte efter
bästa förmåga få dem att minskas, men de togo
inte slnt, emedan jag oförtrutet kemtade andra i
stället från Pekkas kem.

Men en gång ertappade Mari mig på bar ger-
ning, ooh. som en kvirfvelvind skyndade hon att
tala om det för min styfmor. Jag förmådde Pekka
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att komma med mig tili den näpst, min styfmor
nu anstälde, oek listig som den bästa advokat,
men på samma gång med mycket oskyldig uppsyn,
stod jag med kögra kanden vid bröstet på min
rutiga koit inför min syfmor ock lyssnade på
Mari s angifvelse.

Jag tog från stugan några russakor för
att ge åt min kyckling, menade jag, utan att
nämna från kvems stuga det var som jag tog dem.

Hvarifrån ka de kömmit i stugan ? frågade
min styfmor.

Jnijo kemtar dem från granngården, inty-
gade Mari.

Änej! försäkrade jag kelt oskyldigt.
Hemtar Juijo dem från er? frågade min

mor af Pekka.
Jag kar inte sett konom kemta några,

sade Pekka.
Inte? Men ändå kemta ni dem tillsam-

mans, sade Mari.
Men jag kar inte kemtat en enda, påstod

Pekka, ock sant var det också; men nog ka vi
tagit fast dem tillsammans.

Ja, der ka vi det! sade min styfmor, ock
fastän jag försäkrade, att Pekka talade sanning,
trodde kon ändå mer Mari än oss, fastän vi voro
två mot en.

Derpå följde ja, kvad det var, kan nog en
kvar lätt tanka sig ock derefter yar Pekka,
likasom också jag, litet på fmirr. Yi beslöto att
nog en gång kämnas på Mari, men okämnadt kar
det kittills blifvit ock lär så blifva äfven för
framtiden.

Några år liade förflutit. Min koria liade re»-
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dan för länge sedän gått ali verldens väg tili gry-
tan, men Pekkas köna lefde ännu ock kedrades med
ärenamnet „gamla könan.“ Pekka kade farit tili
sjös för fem, sex år sedän ock jag kade kömmit
i skola. Yid sin afresa kade Pekka anförtrott kö-
nan åt min vård, ty något annat minne kade kan
inte att ge åt mig.

Hän skref ofta tili mig från utlandet, ty vår
vänskap var kjertlig ock vi voro som bröder, ta-
gande del i kvarandras glädje ock sorg, såsom
kade de värit våra egna.

Det var den tredje augusti jag mins det
derför, att samma dag var min styfmors namnsdag

då jag fick bref från Pekka. Det var afsändt
från Bergen i Norge, ock deri lofvade kan, att
kan skulle komma ock kelsa på kemma, så snart
de blott fört sin last tili Skottland. Ock nnder
vistelsen i kemlandet tänkte kan taga styrmans-
examen i någon af landets navigationskolor. Hän
skref, att kan redan nnder senaste resa kade skött
tjensten, då understyrmannen var sjuk. Jag
gaf Pekkas mor del af denna glada underrättelse,
ock gamman stackare gret af glädje redan på
förkand.

Hela dagen tade jag värit myeket tung tili
sinnes, kvilket jag trodde komma deraf, att vi
denna dag fingo myeket främmande, ock jag kade
aldrig kunnat tåla stort sällskap, isynnerket inte
qvinnosällskap. Sedän jag fått Pekkas bref ock
hans mor gått, kom jag i kog Pekkas köna, ock
jag gick ut för att mata den. Jag fick snart rätt
på den, ock sedän den ätit nog, lade den sig att
kvila i solskenet.
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Det var i sjelfva verket en het och tryckande
dag. Också jag kastade mig raklång ned på gräs-
lindan och tänkte på den tid, jag tillbragt till-
sammans med Pekka, tänkte på vår vänskap och
undrade, om jäg någonsin i verlden skulle kuuna
fästa mig vid någon annan lika mycket som vid
Pekka, och om förhållandet var det samma med
honom.

Under dessa tankar somnade jag. Jag såg
ett stort kaf, upprördt i mägtiga vågor. Ett stort
tremastadt skepp gnngande bland böljorna, -sora
vredgade, hvitskummande slogo raot dess sidor;
ett och annat vattenberg vältrade sig öfver far-
tyget och drog med sig i djupet allt löst, som
fans på däcket. Sjömännen klättrade i masterna
och försökte förgäfves refva de söndriga seglen,
hvilka likt hvita spindelväfvar iladdrade i luften.
Helt närä intill syntes en kust, en hög, klippig
kust, och jag stod der på branten af en klippa,
oförmögen att ens sträcka ut ett finger tili de
olyckligas bistånd. Plötsligal stannade fartyget
och dess för sköt högt npp, liksoin en yster fåle.
Båtar sattes ut från fartyget och om hvarandra
hoppade sjömännen ned i dem och kastade dit kis-
tor och andra föremål.

En båt styrdes af en smärt ung man mot
stranden, ooli jag tyokte att lians anletsdrag voro
mig så välbekanta. Båten var redan lielt närä den
klippa, från kvilken jag åsåg det okyggliga skå-
despelet, och jag vinkade redan tili dem i båten,
att de skulle styra mera åt böger, ty sålanda
sknlle de komma i lä bakom en i bafvet utskju-
tande udde ooh derifrån nå land.

Med det saranaa såg jag utåt hafvet för att
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erfara, hvad det hade blifvit af skeppet. Men detta
hade helt ooh hållet försvunnit, och en stor hvirf-
vel utvisade för ett ögonblick den plats, der haf-
vet hade uppslukat sitt byte. Jag vände då min
blick tili båten och såg, hnr den vid en vändning
hade fått sidan mot en väldig, bergshög våg, som
pyramidformig nalkades båten och hotade att i
nasta ögonblick begrafva båt och män i det botten-
lösa djupet. En kali rysning gick öfver min rygg,
och jag vaknade. S olen sken lika klart från den
molnfria himlen, som förr. Alit var så lugnt och
fridfullt, och också hönan låg fortfarande på sin
plats. Jag slöt åter minä ögon, och då stod
Pekka framför mig, blekare än förr, men fullkom-
ligt sådan, som hän vanligen var. Hän räckte
småleende mot mig sin hand och sade: „farväl,
jag går nu hem!“

Synen var så lefyande, att jag ovilkorligt
sträkte fram min hand för att fatta hans, och
öppnade ögonen. Men i nasta ögonblick fattade
jag, att Pekka ej stått framför mig, och en un-
derbar beklämning grep mig. Hönan låg ännu i
samma ställning, och då jagfann några ärter, bjöd
jag dem åt min fjädrade van. Men hönan rörde
sig ej nr stället. Den var död.

Jag var nu öfvertygad om Pekkas öde. Jag
förde bort könan och begrof den i åkerrenen. En
tår droppade ned på den stackars fogelns graf,
men det var minnet af barndomsvännen, som
pressade fram den.

För ingen omtalade jag minä aningar rörande
Pekkas öde, ty man skalle kelt säkert skrattat åt
mi g. Och sjelf började jag tili och med redan
göra mig lustig öfver min vidskepelse, då jag en
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dag effcer ett par månader råkade läsa i tidnin-
garna: „Skeppsbrott. Den 3 sistlidne angusti kar
finska briggen Anna förlist på resa tili Dundee
(Skottland). Såväl last som besättning, med un-
dantag af kaptenen ock två matroser, bafva gått
förlorade.“
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Återseekdet.





Jag fattar inte ens ännu riktigt, kvad det
var för ett underligt ting, som man en sommar
kade bygt kemma på gården emellan farstun ock
spanmålsboden. Detta bygge ökade alls inte går-
dens tillgång på rnm, men ordentliga väggar kade
det i alla fall. Svårt skulle man kaffc att tro, att
detta bås blifvit uppfördt ens tili arbetsrum åf
Pekka Kortelainen, alldenstund kan inte arbetade
der mer än på andra veokan.

Ghibben Pekka var en flink sniekare, menade
den lilla prestgårdens fru, åt kvilken hän kade
gjort ett nytt kärfträ tili gåfva. Men ändå kunde
kon inte tåla konom för sinä ögon, „för kan kar
alltid så ogudaktiga visor i sin mun11

, sade kon.
Pekkaa sång var det också, som först fäste

min uppmärksamket vid honom, fast jag alls inte
är någon sångare. Yår bekantskap skedde en
måndagsmorgon strax efter soluppgången. Minä
föräldrar kade om söndagen träffat Pekka vid kyr-
kan ock bedt konom komma ock snickra kos oss.
Pekka biföll, ock följande morgon, då jag ännu
låg i min bästa morgonsömn på farstnguvinden,
började en melodi tränga tili minä öron. Under
inllytandet af sömnen Ijöd den för mig i början
såsom en näktergals melodiska sång, sedän som
lärkans driller, derpå som en sakta vaggsång, men



föbyttes slntligen tili den entoniga, darrande rö-
sten af en gamma! gnbbe ook jag vaknade.

Sången var inte synnerligen lång, ook knapt
nog torde den ens värit vaoker, men i rösten, som
sjöng, låg ändå likasom ett nttryck af längtan,
som kos mig väckte Inst att göra bekantskap med
sångaren sjelf, Jag begaf mig nt, ook jag såg då
i båset en magerlagd man,| som stod ook kyflade
så att svettperlorna glänste på kans fårade panna,
ook samtidigt sjöng kanj sin sång. Den lydde:
„Pimmelstången, fimmelstången, gjord af björk är
fimmelstången,“ ook när den var slut, började kan
om igen från början. Ingen kade någonsin sett
gnbben Pekka arbeta, utan att kan' sjöng om „fim-
melstången 11

, ook arbeta gjorde kan ständigt, ta-
gande sig endast en kort blund vid midnattstiden,
liksom andra sångfoglar. Intet under derför, att
kela socknen kunde Pekkas sång utantill.

IJnder Veckans ■ lopp blefvo Pekka ook jag
goda vänner. Hän lät mig sitta i godan ro i en
vrå af båset ook talja kästar ook kor af spånorna,
ook kan grälade inte ens då, när jagfann för godt
att talja i mitt eget kött, kvaröfver de andra alltid
köllo långa stralfpredikningar ook sålunda ytterli-
gare ökade plågan.

Yeckan led liudan, för nadan, ook på lördags-
qvällen kade jag i min vrå i båset en ansenlig
mängd kästar ook kor ook får ook andra småkräk,
men då skickades jag på ett ärende tili prestgår-
den. Det kade redan samlat sig kyrkfolk tili kyr-
kan, ty de längre bort boende kade för sed
att sommartid komma redan om lördagen. En
kop små gossar slogo boll på fältet nedanför
prestgården, ook då i en flock fans blott fem, giek
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jag tili sjette man, för att få en „sexmänning“ i
gång. Yår lek afbröts emellertid i midten, ty
längs vägen kom Pekkas kustru Tiina gående ock
i kennes sällskap en person, om kvilken vi inte
knnde få klart för oss, kvad slags kari kan var.

Hän kade ett yfvigt kelskägg, blå kavaj ock
en framtill öppen röd ylleskjorta, kvars breda
krage fastkölls af en kring kalsen lindad gul duk.
På kufvudet bar kan en bredskyggig blankläders
katt, på kvilken framtill blänkte ett ankare af
koppar. Ookså mannens ansigte var nastan kop-
parfärgadt ock i kans ögon knnde man tydligt
läsa: „jag är inte rädd för någonting.“ Om jag
ä.nnn nämner bockskinsbyxorna, kvilkas vida ben
voro instuckna i. långskaftade sjöstöflar, så ärkans
drägt fullständigt beskrifven.

Hågra veckor förut kade jag sett en mar-
katta ock en björn dansa tillsamman, ooh denna
syn kom jag m att tanka på, då jag såg den
kraftfnlla, axelbreda mannen med osäkra steg
vandra längs vägen ock Pekkas Tiina guppa om-
kring konom. Yi pojkar gissade kit ock dit, kvad
denna brokiga uppenbarelse egentligen knnde
vara. Någon påstod att det yar kejsaren, en an-
nan den minsta af oss att det var en kamel,
men jag trodde att kan var en knndturk, om kvilka
varelser jag kade kört de besynnerligaste berät-
telser. Yid denna förklaring tog kela pojkkopen
tili fötter, likt en skrämd fårskock, men då vi
märkte, att kan inte satte efter oss, växte vår
djerfket så, att yi yågade ge oss tili att följa ko-
nom. Afven fullvuxna slöto sig tili konvojen,
ock så gingo vi alla i en skrålande flock i rikt-
ning mot mitt kem. Pekkas Tiina ock föremålet
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för vår nylikenket gingo förut, ock då de trädde
in genom vår grind, märkte jag, kuru minä lek-
kamrater med afundsamma ögon sågo på mig, ock
jag tyckte, att liksom ett skimmer af ära göts öf-
ver mig från denna främling

Yi kommo fram tili båset. Pekka sjöng
„fimmelstången“ ock syntes inte ens märkä vår
närvaro, men kans lärgosse Antti afbröt sitt ar-
bete ock stälde sig, en lefvande bild af förvånin-
gen, att gapa, än på sin mästare, än på oss.

Egendomligt var det också i sanning att be-
trakta det gamla äkta paret. Pekka sjöng kelt
lugnt sin sång ock kyflade på sitt bräde; Tiina
gret ock sköt vid skuldrorna den främmande fram
för Pekka. Yi andra stodo ock väntade, kvad som
skulle komma.

Slutligen förmådde Tiina bejda sinä ström-

mande tårar ock utbrast: „Hvad i ali verlden!
Har du inte, Pekka voj, voj, sådana aro kar-
ianne kar du ingenting att säga nå,
kors i alla dar! sjelfva kreaturen älska sinä barn,
men du står bara ock sjunger din evinnerliga „fim-
melstång11 ock kar inte ens ett godt ord åt ditt
barn, din egen ende son, som du nu får åter, lik-
soin den förlorade sonen, liksom Jonas från kval-
fiskens buk.

Låt bli att fåna, käring, mumlade Pekka;
tili ock med byns skator skratta ju redan åt dig,
då du kåller ett sådant vasen.

Låt dem skratta, låt dem skratta! Jag
skrattar med, då jag fått Kusti, min gosse, till-
baka, alldeles soin från de döda.

Grumman stackare började i sjelfva verket
skratta, gnuggade sinä känder ooh. rörde sig om-
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kring Pekka ocb den främmande, 1 liksoin ett bi,
som söker boning. Tiinas välmenta skratt sxnit-
tade äfven oss, ocb snart skrattade vi allesamman,
utan att veta, åt bvad vi skrattade. Par ocb son
voro de enda, bvilka betraktade bvarandra lugnt
ett ögonblick, men sedän fattade Pekka åter i sin
byfvel ocb i det samma Ijöd i båset: „fimmel-
stången".

G-er du inte ens din hand åt din son,
gubbe? Helt visst bar du blifvit fjollig, ocb närä
deran är det att också jag blir det jag skulle
riktigt ha lust att dansa. Koin, Kusti, låt oss alla
dansa omkring! jollrade Tiina ocb försökte få so-
nen att svänga rundt.

Låt vara nu, käring! sade Pekka ocb rik-
tade en lång blick på den främmande.

Tiina märkte det ocb sade belt giad: Just
så! Se bara på bonom. Hän är din son ocb min
son, våra bådas son ocb en dugtig kari, såsom du
sjelf, Pekka. Hän är ingen drinkare eller eljes en
slarf, utan en riktig madrass, en riktig skeppsma-
drass, ocb ban bar pengar, riktigt guldpengar, ocb
nu kops det egen gård ocb byfvelbänk, ocb du,
Pekka, beböfver inte gå från gård tili gård, liksoin
Jerusalems skomakare, utan får arbeta hemma.

Yar tyst, befalde Pekka åter, men det var
som att slå tjära i eld, ock Tiina började igen sitt
ordflöde: „men jag är inte tyst, jag vill säga åt
alla menniskor, att af Kusti bar blifvit en dugtig
kari, fast ban för tjugu år sedän rymde från oss
ocb for tili sjös, ja en bederlig kari är ban i alla
fall ocb ban bar bemtat åt oss två silkesdukar, två
silkesdukar åt roig, gamla menniskan, ha ba ba!
Men den andra skall Kuittilas Anni få tili brud-
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gumsgåfva -du tar naturligtvis kenne, Kusti,
kon är den bästa Hiekan i kela trakten ock så
vaeker, så vaeker, som ett lingon på den köstliga
mon.

Yes, jag skall ta kenne, mor, om jag tycker
om kenne ock kon vill ka mig, svarade Kusti med
främmande tonfall.

Om kon vill ka? Dig skulle fast mamsell
Agda i prestgården ta, om bara du ville ka kenne,
försäkrade Tiina.

Pekka kade kittills utan att säga ett ord
betraktat sin son, men nu tog kan, liksoin blyg
för sonen, sin kand från kyfveln, utan att ändå
räcka den åt konom. Kusti märkte det ock sade:

G-ood day, far! Goddag, goddag, det är
jag! Ock kan skakade kjertligt den gamles kand.

Tiina trodde, att kan frågade, kvem Pekkas
medkjelpare var. Beställsamt började kon då åter:
Hvad i ali verlden! Känner du inte mer konom,
din kusin, min ailidna systers son, Antti' från Jä-
növaara? Det är ju kan. Gif kand också åt ko-
nom, nog är kan en bra pojke, kan gör redan en
släde alldeles på egen kand, fast kan först är

aderton år. Märkvärdigt att inte du, Kusti, kom-
mer i kåg Antti!

Kusin kar ju aldrig ens sett mig, sade
Antti ock slog kand med Kusti, så att det smälde.

Pekka gick inte in på att lemna arbetet i
midten och gå kera, utan Tiina fick gå förnt med
sin son. När de kade gått, fortsatte gukben att
arbeta lika lugnt, som förnt, ock inte ens i kans
röst knnde man märkä någon sinnesrörelse, då kan
åter drog på med: „fimmelstången.“

Nasta hvardag var Pekka åter tidigfc på mor-
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gonen i arkete, som om ingenting kade kändt,
men en gång sjöng gubben i misstag: „fimmel-
stången, fimmelstången, Kusti, som är kemma
redan“.

Men då rodnade lian ock tittade på mig för
att se, om jag liade märkt något. Men jag låt-
sade om ingenting, ocli Antti sade åt mig, att
jag aldrig skulle låta konom ana, att ja kade
kört det.
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Det var en sommarafton, eller måbända var
det redan natt, då jag satt för mig sjelf i min
kammare på andra sidan gården ocb ifrigt läste
en berättelse. Der stod det: „Grefven, beberskad
af den vackra Kallistus skönbet, kände en outsäg-
ligt ljuf ström af bänryckning genomströmma sinä
ådror ocb sitt bjerta ocb nedsjönk, bäfvande af
saliga känslor, på knä för jungfrun. Hän bviskade
knapt börbart: bimmelska Kallista ! Euterpes gud-
domliga röst ljuder ej i Olympen så Ijufligt —“

Just då öppnades dörren, gält gnällande, ocb
in i rurumet kom granngårdens Kaaperi.

God afton! sade ban, bållande mössan i
näfven.

Förargad öfver att bafva blifvit afbruten,
kastade jag min sentimentala bok på bordet. Jag
vände mig sedän mot Kaaperi, som jag mycket
väl kände igen på rösten, fastän den inte Ijöd
„ljuflig som Euterpes röst i Olympen. “

Gk)d afton! Hvarför är Kaaperi så bar
sent i rörelse ? frågade jag.

Hm! Jag såg att det ännn lyste ljus från
magisterns rum, ocb då

Ljus! Hvem är så galen ocb brännerljus
midt om sommaren? sade jag, förvånad öfver
donna osanning ocb äunu förtretad öfver min af-
brutna läsning.



Kaaperi blef förbryllad och visste inte, hvad
hän skulle svara, utan stod bara nere vid dörren,
vridande på sin mössa. Jag trodde, att hän hade
iommit tili mig för att få sig en cigarr, något
som hau mycket tyckte om.

Jag öppnade derför mitt cigarrfodral, bjöd
honom en och bad honom taga plats. Hän satte
sig, bet af cigarrens smala ända och spottade ut
den på min säng. Jag skakade cigarrsmulorna
bort från täcket. Kaaperi åsåg detta lugnt och
drog ett par tjocka bloss, un ler det hän fortfa-
rande bibehöll tystnaden. Hän syntes vara mycket
fundersam och teg envist.

Jag hade inte heller lust att fortsätta samta-
let, ntan började åter läsa: „hvarken Juno med sin
ädla gestalt eller Terpsiehore med sinä rytmiska
rörelser —“

Magistern har alltid så välsmakliga oi-
garrer. De måtte visst vara riktigt af rysk blad-
tobak? afbröt Kaaperi åter min läsning. Derpå
vände hän på cigarren och slickade den, liksoin
för att bättre kanna dess smak.

Nog aro de starka, men så kosta de också;
åtta mark, då man tar en hei låda, sade jag.

Hm, nog aro de dyra, mumlade Kaaperi,
men syntes tanka på helt andra säker.

Nu märkte jag, att hän denna gång hade
något alldeles särskildt ärende, men då jag inte
hade någon aning om hvad det var, kunde jag
inte heller vända talet åt det hållet. Båda sntto yi
tysta och funderade, ooh det var inte ntan, att
denna ömsesidiga stumhet föreföll litet hesvärande.
För att också jag skulle få något att göra, tände
jag en cigarr. Blossande ut stora moln, sutto yi
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der en stund midt emot hvarandra. Mitt dåliga
lynne försvann med cigarröken ooh jag hörjade
linna oss håda en smula löjliga, der vi sutto ooh
stirrade på hvarandra.

Kaaperi måtte äfven hafva märkt, att saken
nu inte var på rätt spår, hvarför hän slutligen
steg upp från stolen, gaf hand åt mig ooh mum-
lade: „farväl!“

G-od natt! sade äfven jag. Kaaperi tog
ett steg mot dörren. Derpå skrapade hän sig bak
orat, vände sig om ooh sade: „i morgon bitti
skulle jag åter ha tid att ro, om det skall hara af
på fiske.“

Knapt nog orkar jag vakna så tidigt på
morgonen, svarade jag ooh kastade en blick på
Kallista, hvaraf ännu ett hundratal sidor voro
olästa. Kaaperi fattade då i dörrlåset, men vände
sig ännu en gång tili mig ooh frågade:

Far er Junno verkligen i morgon tili Ka-
jana med tjära?

Ja, visst far hän. Hur så?
Just för ingenting. Jag tänkte hara eljesj

att kanske hau inte far.
Nu såg jag tydligen, att Kaaperi ville mig

uågot, fastän hän inte hade mod att konnaa fram
med sitt ärende. Derför uppmanade jag honom
vänligt att gå rakt på saken ooh utan vidare före-
tal säga, hvad hän hade på hjertat.

Jag skulle verkligen ha ett litet ärende,
sade hän ooh satte sig på sin förra plats.

Nå, lxar du för vigtigt att säga mig?
frågade jag. ooh denua fråga satte Kaaperi nya
myror i hufvudet. Hän satt åter en stund stilla
ooh svettperlor samlade sig på karlens panna,
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under det ban grubblade öfver svårigbeten att få
tag i början. Hän såg tvekande på mig ocb bans
läppar rörde sig, men inte ett ord fick ban fram.

Slutligen tycktes ban fatta ett beslut ocb
sade;

Månne denne Junno skulle taga med sig
ett bref ocb föra det tili Maanselkä?

Ett bref? Hvarför skulle ban inte göra
det? Grif bara bit, så skall jag bestyra om, att
Junno får det, sade jag.

Det är inte ännu ens riktigt färdigt, me-
nade lian ocb gräfde fram från sin barmficka en
tjock pappersbundt, som ban sedän utbredde fram-
för mig på bordet.

—-Jag tycker, att det der är bref nog för en
gång, menade jag, förvånad öfver den mängd pap-
per, som Kaaperi förmått fullklottra.

Ja, nog tyckes det redan bafva tillräcklig
längd, men det vill ändå inte bli något helt af,
när jag skall skrifva. Men om jag fick tala, då

Det är snart lijelpt. Tala du, så skall jag
nog skrifva.

Det var just det jag egentligen tänkte
begära, men jag började kanna mig så förlägen,
att jag inte fick ordet ur mun, sade Kaaperi.

Hvad sknlle det vara att skämmas för,
svarade jag tröstande.

Ka, när brefvet skulle sändas tili en flicka,
mumlade Kaaperi ocb snckade djupt, liksom om
lian kade blifvit qvitt ett tungt arbete.

Aha, sade jag, det är således ett kärleks-
bref. Se på dig, din gamla skälm!

Kaaperi rodnade litet ocb kunde inte komma
sig för att säga något. IJnder tiden kastade jag
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en blick på de smutsiga pappren för att få nå-
gon ledning för det bref, jag skulle sätta upp.
Det fick jag likväl inte från dem, ty pappren voro
fullklottrade med „kögtärade Anna Leena, 11 „ömt
älskade Anna Leena, 11 „myoket vaekra flicka“ ock
annat sådant, men desto längre kade Kaaperi inte
kömmit.

Slutligen tog jag ett ark postpapper ock
penna för att ord för ord skrifva efter Kaaperis
egen diktamen. Låt.oss börja nu! sade jag.

Förvånande käckt ock tydligt sade Kaa-
peri då:

Yi ska’ sätta i början endast: goda Anna
Leena.

Hra, det är skrifvet! sade jag,
Skrif sedän: far är det redan tili pap-

pers ■ — far var på kemvägen från Kajana marknad
kos er öfver natten ock såg dig baka bröd. Hän
sade, att kan också talade med dig. När kan kom
kem, berättade kan sedän åt mor, så att också jag
körde det: der i Mäkelä vid Maanselkä linnes en
knubbig flioka, en mycket rask arbetsmenniska, ock
kon är inte keller dum i sitt tai. Det vore den
bästa kustru åt Kaaperi.

•—• Hör det der nu också tili saken? vågade
jag anmärka.

Jo, nog kör det tili saken, försäkrade
Kaapeli, just på det viset började kela affären.
Ja —• den bästa kustru åt Kaaperi, sade far. Jag
funderade, kur det vore, om jag försökte fria, ock
jag beslöt då att besöka dig, så snart jag fått är-
terna tröskade.

Men på det viset kommer här ju inte att
stå något om kärleken, afbröt jag åter.
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Må vara, men så borde det enligt min
tanke skrifvas. Hnder tröskningstiden rann det
mig i sinnet, att det ändå inte blir dess bättre,
om jag också besöker dig. Du är nemligen redan
den femte Hiekan, på hvilken jag kastat minä
bliokar, men alltid då jag kömmit på tumanhand
med qvinnor, har jag inte fått ordet ur munnen;
då jag har en så blyg natur. Derför beslöt jag
då att skrifva tili dig, det må då gå huru som
helst.

Kej, kara Kaaperi, det här blir nu inte
bra. Ingenting bör nämnas om de der andra bru-
darna, afbröt jag, ty jag ville inte att Kaaperi
skulle bli tili åtlöje.

Hog bör det nämnas om dem, så att hon
inte kan säga, att jag bedragit henne, menade
Kaaperi.

Men du har ju inte alls taiat med de
andra iiickorna om dina afsigter, hvad för bedrä-
geri skulle det då ligga deri? sade jag,

Fastän, men jag har ju ändå redan tänkt
på andra, sade Kaaperi och bad ifrigt, att jag
blott skulle fortsätta. Jag skref sålunda, allt efter
som hän dikterade.

Hela vårtiden sprang jag tili handelsman-
nen efter det ena pappersarket på det andra. Sön-
dagarne igenom pluttrade jag dem fulla, skrifvande
kvad som kom mig i sinnet, men då jag inte gått
i skola, fick jag inte ens en duglig början i hop.
Hu har likväl granngårds magistern tagit i med
att skrifva detta bref åt mig, och derför kommer
det nu ändtligen dig tillhanda.

Äter gjorde jag invändningar, tj jag hade
alls inte lust att blifva synlig i en dylik affär.
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Men Kaaperi gick inte in på att lemna bort mig
från kans bref, ock jag nödgades sätta orden tili
pappers. Öfver min axel följde kan sedän noga
pennans rörelser ock fortfor orubbligt lugn med
sin diktamen.

Om du nu går in på min fundering, så
kom vid dokanne tili vår sockens kyrka, ock var
alls inte tveksam då du kommer. Ty då komma
från er sida äfven andra tili vår kyrka, så kuru
skola menniskorna kuuna veta, kvad du egentligen
kar i sinnet. På samma färd finge du se också
vår gård ock du kan ju komma tili oss tili natten,
så visar far dig åt mig, så att jag inte beköfver
fråga efter dig af vildtfrämmande menniskor.

Nå i Herrans namn, kar du inte ens sett
kenne ännu? frågade jag kelt förbluffad.

Nej; kvar skulle jag sett kenne? svarade
Kaaperi lugnt. I en fortsättning började kan se-
dän åter diktera.

För öfrigt sänder jag många kelsningar
ock vill redan på förkand med dessa rader till-
kännagifva, att vi kafva två kästar, valack ock sto.
Klafbundna kor finnas inalles sju, sex mjölkkor
ock en sinko, en tjur ock en qviga. Får funnos
i vintras fyra, ock på våren dödadevargen ett lam.
Svin finnas två

Är det inte bäst att lemna bort dem? föll
jag konom i talet.

—• Hvarför det? frågade Kaaperi. Yi ka ju
två fullvnxna nassar ock en mängd grisar, kur
många de sedän må vara. Om dem får mor redo-
göra för kenne.

Skola vi inte sätta kätten med? föreslog
jag, i det jag försökte kålla mig allvarsam.
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Dumketer! menade Kaaperi småleende,
men om könsen skall sägas, att sådana får kon
anskaffa, om kon vill.

Detta skrefs. Sedän uppräknades ännu stor-
leken af åkrarna, utsädets belopp ock äfven den
omständigket, att betet liksom också ängarna voro
goda, fiskevattnet passabelt, „oek gården står inte
i minsta skuld tili någon."

Nu ansåg Kaaperi att i brefvet redan stod
allt, „kvad der borde stå!" Då jag anmärkte, att
kan ännu inte taiat nastan alls om sig sjelf, bad
kan mig tillägga, att kan aldrig smakade brän-
vin ock Jakobsdagen fylde tjugusju år.

Brefvet lästes upp, ock kelt belåten menade
Kaaperi: „nå, nu borde ingenting mer fattas deri,
ock det yore nnderbart, om det mi inte blefve slag
i saken.“

Men borde dit ändå inte komma något ord
om kärlek? sade jag.

Kog kunde dit komma också det; men
kuru sknlle man säga det? menade Kaaperi fun-
dersamt.

Jag föreslog de vackraste ord, jag kunde på-
minna mig. Kär de inte dngde, öfversatte jag på
försök äfven ett par ömma ställen ur Kallista.
Men Kaaperi skakade ständigt blott på bufvndet
ooh menade, att „Anna Leena sknlle inte förstå
det der, dess mer än jag keller."

Jag uppmanade då konom att tanka nt nå-
got vackert sjelf. Kaaperi antog en djnpt allvar-
sam min, skrapade sig bak orat ocb sade med in-
nerligket:

Skrif då så kär; om Grud så kar utsett,
att det skall bli ett par af oss, så lofvar jag älska
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dig bela mitt lif både i med- ocb motgång, såsom
Gluds ord i bustaflan bjuder.

Jag skref, ocb nu var brefvet färdigt. Kaa-
peri läste igenom det upprepade gånger ocb mum-
lade allt emellan belåtet: „just så så förstår
den skrifva, som gått- i skola voj, om far också
bade satt mig i skola, men jag skall bestämdt
skola min s on, om jag får någon.“ Tili slut tog
ban pennan i band, vände den under några ögon-
blick mellan sinä fingrar, stack den sedän beslut-
samt i bläckbornet ocb skref trnder brefvet med
ojemna, långsträckta bokstäfver: „Kaaprieli Meri-
läinen, egenbändigt."

Brefvet lades i kuvert. Kaaperi tog det
mycket varsamt i sin band ocb sade, att ban ald-
rig skulle glömma den bjelp, jag gifvit bonom.
Med tårar i ögonen sade ban mig „tusen tack“
ocb slutligen begaf ban sig af.

Jag både tyokte synd om Kaaperi ocb skrat-
tade åt bans lustiga friarbref, ocb jag var en
smnla rädd för, att jag kanske också sjelf akulle
blifva föremål för grannsockenbornas åtlöje. Jag
fördjupade mig emellertid åter i läsningen om den
sköna Kallista ocb glömde småningom bort bela
frieriet. Först ett par veckor efter midsommar kom
jag i bog det, då Kaaperi åter en afton kom ocb
belsade på mig. Halft på allvar, balft på skämt
frågade jag, burn långt saken bade fortskridit.

Kog börjar det nu bli affär af, svarade
Kaaperi tili min förvåning. Anna Lena var med
sin far vid Johanne bos oss öfver natten. IJnder
natten aftalade jag allt med benne, så att det kom
på det klara. Hennes far bade inte beller något
emot vår förening, men ban ville nödvändigt ba
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mig tili Mäkelä tili hemmåg, emedan hans son
ännu lär vara liten.

—■ Men du giek väl inte in derpå. Hur skulle
sedän dina egna föräldrar komma tillrätta här?

Jag måste ändå gå in derpå, för den Anna
Leena är just som skapad för mig. Yisst beslöto
vi unga ändå att efter gubbens död, eller när so-
nen blir stor, flytta tili oss, men den här gången
flyttar jag tili en början dit, ty mamien skall öf-
vergifva fader och moder och blifva när sin hust-
ru, sade Kaaperi.

Det skall således verkligen bli ett par af
er. Det hade jag sannerligen inte trott.

Jag var deremot alldeles säker på saken,
sade Kaaperi, då jag en gång fick er att skrifva
tili Anna Leena. Det är inte alla gossar, som
kunna skrifva sådana bref tili sin käresta. Der
var inte det minsta, som inte var på sin plats.

Men det var ju du sjelf, kara Kaaperi,
som gaf mig orden, ooh jag blott

Aldrig i verlden skulle jag på egen hand
kunnat skrifva på detta sätt, vidhöll Kaaperi. An-
na Leena sade, att kon riktigt gret, då länsmans-
mamselln läste det för henne, oob då der stod, att
jag skall älska henne hela mitt lif, såsom Gluds
ord bjuder. Deraf sade hon sig hafva märkt, att
jag har ett allvarligt sinne, ooh att intet svek eller
narrspel var med i saken.

Det förargade mig mycket, att jag inte på
förhand hade liört mig före, om Anna Leena sjelf
kunde läsa brefvet, men det var nn för sent att
ångra sig. Alla grannsockneborna köllo mig så-
ledes för en stor spjufver, som för mitt nöje dref
narr med oskyldiga menniskor. Det fann jag, då
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Kaaperi berättade, att länsmansmamselln sagt åt
Anna Leena, att kon „aldrig kär i verlden kade
läst ett så väl ikopsatt bref.“

Derför ville jag på inga vilkor gå in på att
följa med tili grannsocknen för att taga ut lysning.
Slutligen måste jag ändock lofva att göra det, då
Kaaperi sade, att kan kos en främmande prest inte
ens skulle kunna „fader vår,“ om inte någon från
kans kemtrakt var med konom. „Men“, sade kan,
de andra unge männen i den kär byn aro sådana
narrar, att de inte duga tili sällskap åt en allvar-
sam man.

Kaaperi fick minä föräldrars löfte, att jag
skulle få följa med konom, ock på detta sätt kom
jag på det unga parets lysningskalas. Der träffa-
de jag äfven länsmansmamselln, som tyektes få
mycket roligt, då kon fick se mig. Hon blef emel-
lertid kelt allvarsam, när jag inte låtsade om
något, ock fullständigt medlidande afspeglade sig
i kennes ansigte, då jag sade: „det skulle inte
skada, om också kerrskapsfolk använde äfven sitt
förnuft vid förlofningar, såsom Kaaperi ock Anna
Leena ka gjort.“

• Det var också det jag tänkte, sade Kaa-
peri, då kan körde det.

Yid lysningskalaset bestämdes, att bröllopet
skulle firas först vid Micbaeli. Sommaren igenom
beklagade sig Kaaperi öfver, att jag inte finge
vara närvarande på bans glädjedag, fastän kan
kade mig att tacka derför, att kan, „gamla ung-
karlen,“ fick sig gamma. „Ook en så vacker gum-
ma“, sade kan.

En gång föreslog lian mig följande: „kun-
de det inte gå an, att magistern skulle lemna

57Ka ap eris frier i.



sin stndentexamen tili en annan gång?“ Det
gick emellertid inte för sig, men några år efter
det jag.blifvit stndent, besökte jag Kaaperi. Hän
tog med glädje och vänskap emot mig i det lyck-
liga hemmet. Afven åt sinä barn förklarade
Kaaperi: „det der är nu den mannen, som hjelpte
er far i den svåraste stnnden af hans lif.“ Yän-
dande sig tili mig, fortsatte hän: „nog gjorde ni
den natten åt mig riktigt en broderstjenst, ty ni
kan inte tro, hnr svårt det är att fria. Glud gifve
vid er sida en likadan hjelpare, när ni sjelf får
behof deraf.“

Jag försökte förklara för honom, att min hjelp
inte betydde mycket, men hän sade: „var tyst,
inte sknlle jag, en'jdrummel, som inte gått i skola,
kunnat sätta i hop det brefvet. Derför skall jag
också skaffa åt minä gossar lärdom, så att de-inte
behöfva komma i en dylik klämma det gör jag,
det må kosta hvad det vill.“

Och lilla Maja skall också-sättas i skola,
tillade Anna Leena, så att hon inte skall behöfva
springa kring socknen för att låta läsa sitt bref,
såsom jag var tynngen att göra.

På detta sätt friade och så lefde Kaaperi
Meriläinen lyckligare än mången, som friat på ett
grannare sätt; ty hän älskade sin Anna Leena och
sin familj, såsom G-uds ord bjuder.
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Pekka Kilpeläinens stuga var uppförd tätt
invid det Stora Eimpisuo karret, kvilket från sin
af källdrag uppfylda karm utaudades isande frost
långt ut öfver omuejdeu så sades det åtmins-
tone der i trakterna. Intet under derför, att köl-
deu det stora missväxtåret 1867 kade tagit äfveu
Pekkas kela såväl köst- sora vårsäd, ty den spred
ju då sin förödelse öfverallt ock kefriade mången
jordkrukare från kela kesväret med tröskningen.
Genom att taga sin tillflykt tili tallkark, kade Pekka
ändoek fått sin familj lyckligen öfver den stränga
vintern, ock kans temligen stora rågsvedja stod i
vacker växt på solslnttningen af Keinuvaara. Sak-
förståndige menade, att af denna svedja skulle
klifva minst femton tunnor råg, „om den kara för-
skonas för frost — så rikligt kade Herren detta
år välsignat Pekkas arkete.

Pekkas åker stod äunu grön, då kans kustru,
den i kela uejden värderade mor Anna-Mari, med-
delade sin man någonting ock slutade sitt andra-
gaude med dessa ord:

Ocli så tänker jag, att om du skulle gå
tili kyrkkyn ock begära af presten litet råg eller
mjöl tili låns, så finge jag, under det jag är sjuk,
äta oMaudadt kröd.



Pekka skulle inte gerna yelat göra skulder,
isynnerket så närä tili nyrågen, men kan tänkte
likväl: mor kar rätt; kon kar alltsedan sista som-
maren lika litet som yi andra ens fått se oblan-
dadt bröd, utan fått nöjas med att tugga barkbröd,
ock rågbröd är väl ändå inte för mycket läcker
föda under kennes omständigketer.

Ock så begaf kan sig tili presten för att tala
om saken.

Med största nöje gaf presten åt Pekka
fem lispund mjöl, fastän kan inte kade kegärt så
mycket; ty Pekka var känd för att vara en arbet-
sam ock redkar man. Pörnöjd tili sinnes bar kan
nu kem sin mjölsäck, ock räknade under vägen ut,
att kan, „om Grud vill“, nog tili Bartolomaei skulle
kinna tröska rågen ock betala sin skuld, såsom
öfverenskommet yar; „ock då kan man igen vara
lugn, när man är skuldfri karl,“ tillade kan kalf-
kögt. Hän yar mycket trött, när kan nådde kem-
met, ty kans börda kade i förening med juli-
solens brännande strålar gjort allt sitt för att
pressa svetten i strömmar från sin bärares panna,
ock lyckats deri alldeles förträffligt. Men Pekka
glömde snart sin tröttket, då kan öppnade stugu-
dörren ock såg att i vaggan uppenbarat sig tvenne
små kufvuden.

Ha, Anna-Mari! Hastigt blef du också
färdig, ook denna gång kar du tili ock med skänkt
två arbetare tili gården, för troligen är det väl
nu po]kar?

Hur eljes! skyndade sig gamla Leena från
Keinuvaara att säga, ock kur de sedän alldeles
likna dig!

Sanningen att säga, liknade tpillingarna just
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ingen, utom bvarandra, men ändå syntes deras fa-
der riktigt af bjertats grund fröjda sig öfver dem,
såsom man nog ookså kan tanka sig, då ban inte
förut bade några manliga arfvingar. Pekka tyckte
bara, att vaggan var alltför trång för två så raska
pojkar, ocb under tiden som Leena, Anna-Maris
gudmor, berättade bur bon „just som kallad" bade
rakat komma sin guddotter tili bjelp, valde ban
ut några torra ocb tili vagga lämpliga bräder från
sparrarne under taket.

Då ocb då afbröt ban sitt arbete ocb såg
småleende bort tili sinä lungt ocb stilla slumran-
de barn, ocb från den lyckliga modrens ögon strå-
lade samma, ja kanske en ännu bjertinnerligare
glädje.

Denna dag ooh äfven den följande förflöt
lugnt ooh stilla. Gramla Leena gjorde deg, bakade
oblandadt bröd ooh skötte äfven i öfrigt om bus-
bållet. Dessutom bade bon ännu tid öfrig att
vårda såväl barnen som den sjuka, bvari bon, så-
som det också var allmänt erkändt, var synnerli-
gen skicklig. Med ett ord sagdt, i Eimpisuo torp
voro alla andra nöjda ocb glada, utom lilla Anni,
tvillingarnes yngre syster. Hon var i början litet
misslynt öfver brödernas ankomst, emedan bon
nu raaste flytta bort från den kara vaggan tili den
äldre systerns säng. Men småningom gaf bon sig
dock tili freds, då bon fick leka med ett silfver
bröstkors, som i tiden bört tili modrens brudgåf-
vor ocb på bvilket var prydligt graveradt; I. H.
S. Nu började Anni tili ocb med redan betrakta
sinä små bröder med nastan lika vänliga ögon
som kommo den vid spiselbörnet spinnande gråa
kattungen tili del. Likväl ville bon inte stän-

63Hugs v alelsen.



digt bära dem på sinä armar kring stugan, så-
som hon gjorde med den jamande kattungen,
fastän hon nog tyckte att de hade kömmit hit tili
verlden endast för att vara leksaker åt henne.

Men på denna jord. finnes ingen bestående
sällhet. Det fick Pekka snart nog pröfva. Modren
blef för hvarje dag svagare, i stället för att hon mi,
då hon fick äta oblandadt bröd, enligt Leenas me-
ning tvärtom bort „repa sig.“ I samma mån, som
modren blef sämre, började äfven tvillingarna dag
för dag blifva kinkiga och tyna bort, och knappt
hade de hunnit ujuta lifvet en veckas tid, innan
Pekka redan fick börja af sinä torra bräder göra
åt dem en annan vagga, i hvilken de lades ner i
jordens sköte.

Modren var alltför svag för att bära en så
stor sorg, och en afton, då daggen föll öfver gräs-
lindorna, sade hon med darrande röst åt mannen:
„jag känner, att denna natt är min sista. Bed
Mari och lilla Anni komma hit, att jag får väl-
signa dem, innan jag går bort.“

Då solen följande morgon höjde sig öfver
bergen, belyste dess första strålar Axma-Maris
lugna, men dödsbleka drag. Ooh stort mera blod
fans inte heller i Pekkas ansigte, der lian stod
och tryckte den bortgångnas kalla hand. Mari, den
äldre dottern, som redan förstod hvad hon mi

hade förlorat, gret och snyftade sakta på bänken,
och mor Leena försökte, i det hon qväfde sinä
egna tårar, med psalmboken i hand efter bästa
förmåga trösta den stackars hiekan. Lilla Anni,
som vaknat af dödspsalinen, förenade sinä tårar
med systems, mera för sällskaps skidi, än af verk-
iig sorg. Men hennes smärta fördunstade snart
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när kon fick lilla Mirri att släta, så att kon redan
efter en kort stund fortsatte med mirri sin oskyl-
diga sömn.

Tidigt följande morgon drog gamla brunte,
kållande sitt kufvnd sorgset sänkt, liksom visste
den kvilken börda den kade att skaffa fram, de
trenne liken tili kyrkans stenmur, ock Pekka giok
sluten ock sorgtyngd bakefter. Gramla Leena från
Keinuvaara med barnen ntgjorde följet, ock än
bar kon lilla Anni på armen, än ledde kon kenne
vid kanden, jollrande för barnet kvarjekanda om
dess bortgångna moder. Hon berättade, att kon
redan för tiotals år sedän anat, att Anna-Mari
inte, fast kon var „god som en Herrens engel 11

,

sknlle komina att lefva länge, emedan kon, då
kon döptes, skrek så fasligt. Dessntom talade
gnmman om döden, uppståndelsen ock annat des-
solikt, kvaraf barnet förstod lika litet som de döde
på kärran. Dess mer nppmärksamt följde deremot
Mari, den äldre moderlösa, gummans berättelser,
ock gång efter annan tårades Hiekan, då kon såg,
kuru som den ena klara vattenperlan efter den
andra droppade från gummans öga ned på ken-
nes skrynkliga kind.

Sedän gudstjensten vai’ slut ock liken blifvit
sänkta i grafven, kade kyrkfolket afiägsnat sig
ock det sorl af menniskor, som nyss fylde omnej-
den kring kyrkan, kade dött bort så fullständigt,
att vindens stilla andedrag var det enda, som rör-
de sig på kyrkogården; ty den vid sin kustrus
graf stående Pekka var orörlig som en sten, ock
kans ögon stifrade stelt ned i den nyss fylda graf-
ven.

Hvad allt Pekka tänkte under denna bittra
5
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stund, det visste kan inte riktigt ens sjelf. En-
dast en svår tyngd kändes trycka på kans brösfe.
Der stod kan länge, ock förbi kans ögon drogo
alla kans förllutna lifs stunder. ISTågra af dem
fladdrade som leende, rödkindade elfvor; andra
åter smögo sig fram med ett lidande ntseende, ble-
ka af umbäranden, men likväl med af förnöjsam-
ket strålande drag. Men tili sist närmade sig ett
kemskt spöke, kans knstrus dödsdag, ock grep ko-
nom med sinä jernklor. Då stöuade kan tungt
ock brast nt med dyster röst: o graf,, kvarför tog
du inte också mig!

Då vaknade lilla Anni, som somnat i fadrens
famn, ock fälde korset, kvilket kon kade fått af
sin mor ock på kvilket fans de tre bokstäfverna
I. H. S.; detta kors kade kon inte låtit förmå sig
att lemna kemma, Pekka tog upp smycket, ock
då klarnade med ens kans blick. Sorgen smälte
bort, ook nastan glad lemnade kan grafven, ty
kan visste mi, att dess mörka sköte inte gömd©
kans kara, ntan att de voro i sitt rätta kem, i ett
bättre land. Sakta sjungånde psalmversen:

Min själ, mitt lif ditt eget är,
Det vet du sjelf, o Herre kär;
Hvad dig tillhörer, sjelf bevar,
Så räds jag ej de ondas skar,

gick hau tili mor Leena Mari; ty de stumma bok-
stäfverna I. H. 8., kvilka beteckna „Jesus komi-
nnm salvator“, kade kugsvalat konom. Äfven ofta
förut kade kan försökt tolka deras betydelse, men
ntan framgång. km fick kan klart för sig, kvad
de betydde: Jesus heidät sai (Jesus kar dem kos sig).

Ook något ditåt torde de i sjelfva verkot,
betyda.
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Vid stränderna af Koitajoki å i Ilomants
sockens skogsmarker lefves ännu, såsom der alltid
lefvats, ett i materielt afseende högst tynande lif.
De vidsträckta skogarne hafva lockat de fåtaliga
bebyggarne att söka gruta tili sitt misne- eller
tallbarksbröd genom det jemförelsevis lätta sved-
jebruket, så att det ej blifvit stort något ordent-
ligt jordbruk af. Askan af de brända träden gö-
der nemligen marken för kort tid så, att den nå-
gon gång kan gifva medelmåttig, och mer än me-
delmåttig skörd. Dessntom växer det rikligt hö
på de öfvergifna svederna, tili dess de hinna bli
skogbevuxna, så att ingen behöfver bryta ryggen
på sig genom att rödja äng.

Under år med dålig afkastning kom man
fordom tili rätta genom att blanda i brödet mera
misnerötter och mindre säd. Nu för tiden sätter
man i sitt bröd mera säd ooh mindre misne; detta
är en inverkan af nutidens civilisation. En fader-
lig regering och enskilde menniskovänner täfla
nemligen om, hvem som verksammast kan motar-
beta frostårens följder. Atminstone var förhållan-
det sådant mot sjuttiotalet, då, isynnerhet från
det Finland 1863 väcktes tili nytt lif, nnderstöd
ooh lån ( bortslösades både åt bchöfvande och dem
som icke behöfde, och folket lärdes att lita på allt



annat, utom på flit ock egon kraft. Följden deraf
åter var, att understöden voro slut, just då de
bäst skulle beköfts, ock nordfinnen skydde ej
längre skuldsättning, såsom i forna tider

För det mesta på skuld kade man äfven i de
nämnda skogsmarkerna släpat sig fram tili den
fjerde september detta både kemska ock välsig-
nade år 1867, kvars outsägliga elände aldrig skall
försvinna från deras minne, kvilka sågo det, ock
kvars lärdomar redan värit, men ännu myoket
mera skulle kunna vara tili gagn för vårt foster-
land, om vi blott ville taga dessa lärdomar i akt.

Såsom denna dags förebnd uppsteg redan
öfver de höga bergen en kali rodnad, men dagens
„gyllne klot“ dröjde ännu i sitt gömsle under
borisonten. ÖfverAuktokorpis sumpiga markerkvi-
lade orörligt tätä, blygrå dimmoln. Lugn låg den
grumliga Raiskalampi sjön, sora om den värit
stelnad, fastän dess vågor ej ännu bort kaiva kun-
nit tröttna på sin friket, då de först några dagar
före midsommar kade sluppit lösa från isens bojor.
Långsamt vältrade Koitajoki fram sitt svarta,
ljudiösa vatten; för öfrigt kade kela naturen för-
sjunkit i djup ock dyster dvala. Ej ens den
rainsta krusning syntes på vattenspegeln ock ej
ens den svagaste vindfläkt förnams i den lugna
luffcen. Tili ock med sångfoglarna voro redan
borta, så att inte ens deras uppvaknande gaf lif
åt den döda nejden, som täcktes af köstens fros-
tiga dunster, likasom ett lik af svepduken.

Grenom de tätä dimlagren skymtade på Huuk-
kavaaras sluttning fram en mindre stuga. Den
tycktes med sitt enda glasfönster liksonx undran-
de stirra på de rundt omkring växande, ännu all-

70 Juho Eeijonen.



deles gröna sädesfälten. För öfrigt syntes äfven
denna menniskoboning obebodd ock öde.

Slutligen rörde sig något vid stugans vägg.
Från sitt nattläger på grenen af en närä stående
tali betraktade en mycket sömnig ock grå kråka
fridstöraren på gården. Troligen var det igenting
farligt, alldenstund fogeln sakta kraxande drog sig
tillbaka tili sitt gömställe bland grenarna att dröm-
ma ljufva drömmar om den stundande slagttiden.

Nu följde åter en stund af ostörd frid, men
derpå rörde det sig än en gång vid stugväggen.
Mellan dimslöjorna sågs en svartbrokig, mycket
långbent ko resa sig upp från marken. Derpå
Ijöd genom den allmänna tystnaden ett Hart ock
ekande ammuuk!

Praa! Praa! svarade kråkan, ock sedän den
med sakta röst tasslat något åt de andra, kördes
från den tätä furan ett mer än tiofaldigt praa!
praa! praa! liksom om de kråkor, som kaft sitt
nattqyarter der, knrrat åt kon i förtjusning öfver
dess lyckade morgonsång.

Belåten öfver bifallsyttringarna, ropade kon
dacapo sitt ammuuk!

I det samma gnisslade stugudörren gält, lik-
som om den kade värit vresig öfver att blifva
störd så tidigt. Pastan trögt, gick den dock
småningom upp ock utsläpte, ännu knarrande litet,
en qyinna, som var klädd i en efter kerrskapssnitt
gjord kattunsklädning.

Hu! en så kali morgon! sade kon.
Praa, praa, praa! kraxade kråkflocken, ock

liksom genom ett enkälligt beslut köjde de sig
alla på en gång tili flygt. Nu kraxade de redan
öfver träsket. Alit längre ock längre borta kördes
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deras skrän, tili dess det upphörde och de sjelfva
försvunno i det dimmiga fjärran.

Annu länge efter fogiarnas försvinnande stod
qvinnan med blicken riktad orörlig mot rymden.
Hon skulle knapt nog på länge vaknat ur sinä
tankar, om ej solens skifva blänkt fram bakom
bergen. Dess första strålar spredo en vacker för-
gyllning öfver de aflägsna kullarne och höjderna,
andra pnrprade vattenytan och de följande träffade
redan qvinnans ögon, sålunda påminnande henne
om, att det var tid att begynna sysslorna för
dagen.

I det samma koro. äfven en man ut från stu-
gan. Det var en ovanligt storväxt, medelålders
man. Hän hade en något hög, redan litet rynkig
panna ooh höga ögonhryn, och under dem blickade
fram mörka, färglösa, men vänliga ögon. Man-
nens näsa var rak, munnen liten och omkring
denna sågs en liten, hånfull rynka. Hakan åter
var stark och litet framskjutande. Med ett ord,
mannen såg sträng ut, men såg nt att vara för-
ståndig som en skolbok. Soin bokens permar får
man då tanka sig det i midten benade, mörkbruna
håret, som likt raka strålar räckte ända ned tili
rockkragen.

En förfärligt kali morgon, sade qvinan.
Ja, det tycks så! var svaret.
Blott det inte åter värit frost? menade

qvinnan.
Det syns nog tydligt, sade mannen.
Hyad skall det då blifva af oss, hvart skola

vi tili slut taga vägen?
Hvart annorstädes än på landsvägen. Det

har jag redan länge sett, eller allt från det jag
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hemtade dig tili huset, svarade mannen ondsint
och gick bort från gården.

Gud håller lyckan och olyckan i sin hand,
mumlade qvinnan liksom för sig sjelf.

Ammuh! menade dertill kon, alldeles som
ville den säga amen.

Genast, min pia, genast, hara jag först
hinner få ögonen riktigt upp. Men sömnen vill
inte riktigt lemua dem, då Iskä inte mer låter
koka kaffe ens, tröstade värdinnan och giok tili
den midt emot stugan befintliga boden. Hon åter-
kom derifrån strax med en mjölkstäfva i handen
och satte sig ned att mj olka koh.

Hu hördes åter under en liten stund ingen-
ting annat, än mjölkstrålens rasslande i stäfvan,
Och detta varade ej heller synnerligen länge.
Qvinnan upphörde med sitt arbete och suckade;
den som förenar sig med en tiggare, får lefva sora
en tiggare, och nu får man inte ens mer en kopp
kaffe tili tröst för sitt sorgsna hjerta.

Då kom mannen tillbaka, och tårarne glänste
i hans ögon, men hän sade ingenting och ej heller
yttrade hustrun något under en lång stund. Slut-
]igen frågade hon dock:

Nå, hur såg det ut?
Alit är fullt af is, allt är förderfvadt, ro-

pade mannen, i det hän vildt vred sinä händer,
likasom hän velat med ens skaka ifrån sig hela
sin inre ångest. Sedän satte hän sig tyst på stu-
gutrappan, tog npp sin pipa från fickan ooh tände
den, men den fick genast åter slockna. Med knä-
na uppdragna, armbågen stödd mot knäet ooh
handen mot hakan satt hän der en stund orörlig,
ooh trött syntes den hlick, hän kastade på en
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vid trappan växande, nu redan alldeles vissnad
blomma.

Alla de pinsamt tunga nattliga dimmorna
kade redan för länge sedan_förskingrats för solens
klara strålar ock den kerrligaste dag kade följt
på den mörka, förderfbringande natten. Liksom
för att förströ den dystre mannens bittra bekym-
mer surrade otalig brömsar, flugor ock myggor på
gården ock solen göt slösaktigt ljus ock värme ut
i luften, som på den klaraste sommardag. Utan
att gifva akt på detta, skådade mannen ner mot
marken, ock kans lifs vexlande öden drogo genom
kans sinne.

Hän påminte sig de förkoppningar, som kade
fylt kans bröst, då kan under ett frostår för ett
tiotal år sedän kade med kvad kan af sin dräng-
lön sparat i kop blifvit egare af Huukkavaara. I
början kade allt gått efter önskan. Skogen drog
sig allt längre bort från gården, med kvart år
blef fäkuset allt trängre, ock folket talade med
aktning om Iskä i Huukkavaara, som åt oblandadt
rågbröd året om, betalade sinä utskylder på be-
stämd dag ock inte ens kände tili utseendet sock-
nens kuse, länsmannen.

Sålunda kade kan många år lefvat ett stilla
lif i ödemarken,! då kan på en kyrkfärd kade ra-
kat få se prestgårdspigan Leena. Hon var grann
som en kerrskapsmamsell ock folk visste kerättä,
att kon kade friare, „fast fem på kvart finger,“
men Leena brydde sig inte om någon af dem.
Byns sprättar kappades om att kemta sinä gåfvor
tili kenne, men kon gjorde blott narr af sinä
beundrare.

Iskä beslöt att viima kenne, men sade ännu
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ingenting åt flickan om sinä afsigter. Slutligen
talade kan med kenne om saken, men fick det
svar, att) kon inte ämnade komma dit ut i öde-
marken bland ugglorna, förrän kon blifvit gammal
piga. Detta svar förtröt lisakki, såsom kans namn
egentligen lydde, fastän det vanligen förkortades
tili Iskä. Men kan beslöt, att Leena ändå skulle
bli kans, kosta kvad det ville.

Så stodo sakerna mellan Iskä ock Leena, då
en vinter en ny landtkandlare flyttade tili kyrko-
byn, en f. d. stockkandlare. Den nykomne fick
snart Leena i sinä snaror, ock kennes förra be-
undrare försvunno, som om de värit bortblåsta.
Ofverväldigad af sorg ock skam kom Leena mi

tili Iskä, som ansåg det vara sin skyldigket att
rädda Hiekan från totalt skeppsbrott; ty kan kade
ju en gång friat tili Leena, fastän allt då var
annorlunda. Likväl förklarade kan uttryckligen,
att kan inte ville kafva en annans barn i sin gård,
nck kandelsmaunen förband sig då att uppfostra
barnet.

Iskä trodde sig kalva gjort en god gerning,
•då kan räddade -Leena från olycka, ock kon klef
i sjelfva verket en mycket förståndig ock kunnig
värdinna. Men likväl kom med kenne tili Hnuk-
kavaara något, som ej riktigt tillfredstälde Iskä.
Hvad detta var, det kunde kan ej rätt klargöra för
sig sjelf, ock kan kade ej ens tid dertill, ty kan
var nn strängt upptagen i jemförelse med förut.
An raaste kan sitta dagen igenom med främmande,
som nnder de första åren ouppkörligt kommo ock
foro, än åter måste kan skjntsa sin kustru tili det
ena eller andra stället, dit kon kade något myo-
ket vigtigt ärende. Det var på denna tid ett rör-
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ligt lif på Huukkavaara ock alla kade en bestän-
dig brådska; men ändå iick man der ej uträttadt
långt ifrån så mycket som förr.

Inom sig förundrade sig Iskä vid slutet af
sitt första äktenskapsår öfver, kuru mycket ändå
en enda menniska kan äta på ett år, ty utsädesbo-
den var alldeles tom, då tiden var inne att börja
sådden. Den välsignade köpmannen gaf likväl
utsäde, ja kan gaf åt värdinnan kattun ock kaffe,
ock för allt detta goda fordrade kan ingenting
annat, än ett karteradt papper, på kvilket bland
annat var skrifvet: „får kr Turkanen utan mitt
vidare körande tili säkerket för sin fordran låta
inteckna mitt egande Huukkavaara skattekemman.
n:o 5“ o. s. v.

Samme gode vän kade sedän årligen ordent-
igt erlagt Iskas kronontskylder, ock äfven sock-

nens kronolänsman kade blifvit myoket bekant i
gården, ty kan förde bok öfver Iskas kuskållning,
nkomster ock utgifter, ock dervid kade kan på
de senare åren ej keller stort besvär, ty fäkuset
kade blifvit tio gånger rymligare än förut, ock i
gamma mån kade äfven öfriga lokaler förstorats.
På allt detta tänkte Iskä, under det kan satt der
på stugntrappan ock stirrade framför sig, men ej
ens den minsta sinnesrörelse spårades nu mer i
kans ansigte.

Plötsligt kördes från pörtet en svag, klagan-
de barnstämma. Iskä vaknade ur sinä tankar ock
ett drag af ångest skälfde kring kans mun.

Hän lyfte npp sitt kufvud, ock då lian iick
syn på kustrun, som stod vid brunnen ock tvät-
tade kari, sade kan lugnt:

Leena ! Lilla Matti skriker!
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Leena lemnade genast sin sysselsättning ock
gick in.

Iskas ögon kade vändt sig åt Käkiniemi tili,
i kvilken riktning en ofantligt stor rågbevuxen
sved syntes. Denna sved kade värit Huukkavaa-
ras sista kopp. Husbonden kade koppats med dess
afkastning kuuna betala kela sin skuld, „ock se-
dan“, kade kan tänkt, „sedan börja vi åter lefva
lika sparsamt, som före mitt giftermål, ock då kar
jag inte mer ärende tili kandelsmannens bod; ty
dit är det, som gårdens lösegendom kar gått.“

Yärdinnan åter kade koppats att med inkom-
sten från rågsveden få en stor del af kandelsman-
nens varor öfverflyttade tili Huukkavaara, ty det
var ju en omensklig skam, att kon, en kemmans-
värdinna, ej kade ens en enda sidenduk, fastän
en sadan nu frasade på kvarje inkyseskärings kuf-
vud. Ock ännu större skam var det, att Iskä sade
att det ej mer bar sig för dem att om morgnarna
ens dricka kaffe, som ändå kokades i kvarje torp
två, tre gånger om dagen.

Skördetiden kar gått förbi, sommarn är
slut, ock vi ka inte fått kjelp, sade Iskä med
skriftens ord, kvaraf kan kunde rätt mycket utan-
till, då kan förr i sin ensamket kaft tid att läsa
denna böckernas bok. Sedän steg kan upp ock
gick in i stngan äfven kan. Efter en stund kem-
tade modren ut derifrån den lille Matti för att
beundra dagens skönket. Glossen var ett tem-
meligen vackert barn, ekuru kan kade ett sjuk-
ligt utseende, ock kan tycktes vara omkring tre
år gamma!.

Iskä följde sin son, som kan en stund medlid-
samt betraktade, ock satte sig att leka med konom.
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Bäst vore, om döden toge bort vår lilla
Matti från detta lifs lidanden ocb mödor, menade
Leena, för bvad är menniskolifvet annat än elände?

Iskä svarade ingenting, men det syntes, att
ban inte delade sin bustrus önskan. Hän erkände
nog äfven ban, att menniskolifvet är en bastigt
försvinnande vår, som' väcker glada förboppningar
i bjertat; men innan de förverkligas, förbärja offca
lifvets froster äfven de vackraste förväntningar,
ocb lifvets kuina vinter är inne. Slutligen sade
ban:

Visst försvinner lifvet som en skugga, ocb
är ej beståndande, men nog kunde lilla Matti ändå
få lefva ocb jag skulle försöka af bonom göra en
kari, som skulle vedergälla alla minä lidanden.

Efter att bafva sagt- detta, steg Iskä upp
från sin plats bredvid barnet ocb bad Leena lägga
litet vägkost i näfverkonten, ty hän ämnade gå
tili kyrkbyn för att tala med köpmannen, ocb ban
boppades att denne skulle gå in på att återtaga
utmätningsutslaget, så att dock ej deras sista ko
skulle säljas om lördag; ty bur skulle den lilla
Matti komma tillrätta, om ban inte mera ens får
mjölk?

Snart var vägkosten i ordning ocb mannen
på väg. Här lian gick, varnade lian ännu sin
liustru: „släpp inte kon i morgon bitti på bete,
innan jag kommer tillbaka; för om inte annat
hjelper, så måste den i öfvermorgon gå nnder
klubban, men man kan sjelf föra den tili aukti-
onsstället, så slipper man att betala derför.“ Ocb
derpå begaf sig mannen i väg, lemnande hustrun
att sköta husbållet.

Hnder bvarjebanda bemsysslor gick dagen för
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Leena ock kon kade ej tid att tänka på deras
sorgliga tillvaro. Följande morgon skrämde kon
åter npp kråkorna på gården, ock när kon såg dem,
sade kon: „ett dåligt förebud för den kär dagen,
men de äro ändå inte så många, som i går.“

Kon mjölkades litet senare, än dagen förut,
ty nu var inte Iskä hemma ock kaffepannan putt-
rade gladt på spisen. TJnder det den kokade,
tänkte Leena på sin flydda nngdomstid. I de
glödande kolen tyckte kon sig se än den ena än den
andra forna beundrarens anletsdrag begabbande
skåda mot kenne. Der smålog satiriskt magister
Heikki på prestgården, som kon, i förlitande på
sin skönket, kade koppats vinna. Tili ock med
brofogden, den strunten, företog sig att spöka der
med sin kala kjessa ock sitt finniga ansigte. I
vredesmod rörde kon om elden, för att de förag-
liga ansigtena sknlle försvinna. Brofogden för-
svann också, men i stället kom den rike ock ak-
tade nämndemannen Pöykänen. Leena kunde ej
låta bli att jemföra sin belägenket med Pöykänens
värdinnäs ock fann, att skilnaden var mycket stor.
Pör Pöykänens värdinna stod dörren öppen tili
alla njutningar, kon var öfver allt en välkommen
gäst, ock på kyrkbacken lyfte folket aktningsfullt
på mössan för kenne ock gåfvo kenne mm. Om
Leena brydde sig deremot numera ingen men-
niska. Ingen beundrade mer kennes skönket, in-
gen fjeskade omkring kenne för att vinna kennes
tycke; tvertom bekandlade kennes egen man kenne
kårdt, beskylde kenne för lätja ock slöseri, „lik-
som i detta svältbo fnnnes något att slösa,“ sade
kon kögt.

Det var tydligt, att Leena kade begått en
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dårskap, då bon bjöd sig tili bustru åt Iskä; men
verldens bån bade då känts så bittert. Hvad var
detta dock mot det elände, bvartill Iskä bade
bragt benne? Hela lifvet var nu förstördt ocb
sinä gamla dagar skulle hon kanske få tillbringa
som rotebjon i någon stuguvrå. Hon rotegumma

bon, som bade värit hela Karelens vackraste
blomma, som man från tlere mils afstånd kömmit
för att se liksom på ett under, ocb som var så
skön, att ingen sådan skönbet sades finnas ens i
staden, bon rotegumma oj, det var alldeles för
sorgligt! Intet under derför, att ett par tårar
trängde fram i Leenas ännu vackra ögon. De
glänste några ögonblick på de af bettan purprade
kinderna ocb rullade sedän ner, vackert brytande
glöden från kolen, der ännu några af de forna
friarnes ansigten skymtade ocb kaffepannan por-
lade, liksom bånande bennes tårar.

Slutligen var tröstedrycken färdig, ocb när

bon njutit den, blef bon ledig att sköta om
sin ko.

Så der litet! sade Leena, då bon slutade sin
mjölkning. Men det är också intet under, då den
bar bvit nos ocb långa ben, soin gärdsgårdsstörar.

Hon förde mjölken sadan den var, ntau att
sila den, i boden ocb försjönk åter i sinä grubble-
rier. Fruktan ocb begär afspeglade sig i bennes
anlete ocb tycktes strida om väldet öfver benne.
Under denna strid bleknade bon allt mer, bröstet
bäfde sig bastigt, ocb bon såg ännu mycket bra
ut, då den vanliga slöbeten för ett ögonblick vikit
från bennes drag, om också nngdomens skönbet
för länge sedän bade flytt.

Hon syntes ifrigt längta att göra något,
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bvarifrån bon dock afbölls af en annan inre magt.
Efter en stund fattade bon likväl sitt beslut ocb
gick tili boden för att sila upp mjölken. Knapt
bade bon dock tagit silen i sin band, innan bon
åter slängde den ifrån sig ocb gick ut från boden.

Jag vågar ändå inte släppa den ut i sko-
gen mer, mumlade bon balfbögt ocb gick åt det
båll, dit kon redan bade försvunnit; Iskä skulle
åter bli utom sig af vrede, när ban kommer bem,
för ban är nu alltid så noga med den der redlig-
beten, att ban för den skulle sälja sin själs salig-
bet, om det gälde. Ocb inte lär bandelsmannen
taga tillbaka sitt utslag, då ban bar rätt att låta
verkställa utmätning. Eog är det också rättvist!
Först lofva vänta tili nyrågen, ocb så bemtas re-
dan vid Johannes balsbuggningsdag den svarta
väskan tili gården!

Efter en stund syntes Leena åter på gården,
ledande från bornen kon, som ej var synnerligen
villig att vända tillbaka.

Hvad bråkar du emot! röt bon bäftigt åt
kreaturet ocb fick det slutligen med balft våld
inskjutet i fäbuset.

Mot middagen började Leena gång efter an-
nan blicka utåt den längs backsluttningen sling-
rande steniga vägen. Slutligen bördes derifrån
ljud af steg. Ett bittert småleende drog sig der-
vid kring bennes läppar, ocli bon skyndade sig
att gömma kaffepannan i en vrå af farstun. Se-
dän bastade bon tili brunnen ocb låtsade vara
ifrigt upptagen naed att tvätta kläder.

Stegen närmade sig allt mer ooh. slutligen
syntes Iskä i den smala gången mellan stugan

6
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ocb boden. I bälarne på bonom följde en sju-
eller åttaårig gosse.

Leena låtsade ej märkä sin man, utan böll
på med sitt arbete; men då Iskä ingenting yt-
trade, såg bon upp i smyg. Då först märkte bon
gossen ocb frågade bäpen:

Är bandelsmannen död, eller bvarför tog
du Santeri bit?

Hän är inte död, men ban sade, att ban
inte längre kan föda gossen nnder dessa dåliga
tider, svarade Iskä sakta.

Ocb du tog så utan vidare gossen bit att
lida nöd med oss? sade Leena missnöjd.

Inte så alldeles utan vidare, sade Iska ?

men derigenom kunde jag rädda åt lilla Matti
belst mjölktåren; Turbanen lofvade nemligen taga
tillbaka utslaget från länsmannen ocb förstöra det.

Du skulle belst tagit bort inteckningsdo-
men, sade Leena något tröstad ocb tillade derpå:
jag förstår ändå inte, bvarför ban ger bort Santeri
fast ban lofvade mig att låta bonom gå i skola,
ocb göra bonom tili berre.

Hän skall gifta sig, ocb gossen kan inte
bo under samma tak, som den nnga frun, sade
Iskä, ocb den bånfulla Imien ömkring bans mun
fördjupades synbart.

—• Jaså, gifta sig! smålog bon bittert, ocb
tillade sedän med tårar i ögonen: då är också.
mitt sista bopp borta! Jag som trodde, att San-
teri skulle få ärfva bonom.

En liten stund yarade hennes gråt o.cb sedän
utbrast hon bäftigt:

Dii var en riktig åsna, sora tog gossen
bort.
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Hm! Jag tyckte att ingen var närmare
än vi att taga vård om din son, som eljes skulle
kömmit på landsvägen.

Leena rodnade litet vid denna berättigade
anmärkning ocb började tyst smeka Iskas bop-
tofvade lockar.

Hur bar lilla Matti värit? frågade ban.
Inte bar ban skrikit just mycket, svarade

bustrun, ocb dermed var deras samtal slut för
denna gång.

Knapt bade Hunbkavaaras invånare följande
morgon fått sinä ögon öppnade, då Santeri gladt
ropade: Komsarjen kommer, komsarjen kommer,
jag bör bnr ban bostar!

Iskä ocb Leena blickade bäpna på bvarandra,
men ookså de börde redan brofogdens bosta, ocb
i det samma öppnade ban dörren.

Ghids frid! sade den inkommande ocb
tog plats på en bänk, ntan att vänta tills man
bad bonom.

G-uds frid! svarade Iskä ocb frågade,
bvad det bördes.

Just ingenting särskildt; det blåser bara,
så att skörten fiaddra, sade brofogden med ett
skorrande skratt. Derpå bad ban värdinnan ge-
nast mjölka kon, ty ban bade nu kömmit för att
taga den tili att säljas.

Men Turbanen lofvade taga tillbaka ut-
raätningsntslaget! förklarade Iskä.

Det angår inte oss, iagen går blott sin
gång, sade brofogden myndigt; vi, länsman ocb
jag, sälja alit, som vi få i våra papper ocb jag
tror inte att bandelsmannen tai- tillbaka utmät-
ningen, emedan ban redan lär söka äfven din
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gård tili försäljnjng, så sade ban sjelf i går åt
länsman.

Dyster börde Iskä på brofogdens tai, ocb
bans ögon glänste af raseri. Afven näfvarne
knöto sig, som af sendrag, ocb ban suckade i sin
ångest tungt som bälgen i en smedja.

Kog är det litet synd, att dina goda stock-
skogar nu skola gå för fyra bundra, men bvad
står att göra? Man borde rätta mun efter mat-
säoken, men den konsten förstår inte din gumma,
pratade den gamle förnöjd, blossande fram rök-
moln från en illa luktande oigarrstump.

Då busbonden ej syntes bafva fullt förstått
hans ord, fortsatte brofogden:

För fyrabundra gå nu Huubkavaara-sko-
garne, fast Möbköläinen nog skulle gett för dem
ett par tiotal tusen, ocb det skulle ba värit bårdt
mynt i banden

Hör på, komsarje! afbröt Iskä bonom, på
bvad sätt kan man få. lån af kronan?

För närvarande ges det inte lån på några
vilkor, ty kronan har sjelf knapt om pengar, sade
brofogden med mycket vigtig min. Kronan bar,
ser du, på de sista tiderna lemnat så mycket på
skuld åt bönderna, att magasinerna aro tomma.
Ocb bvad som är värre, det sägs att kronan sjelf
botas af konkurs eller att sättas på gäldstugan,
fast man just inte borde tala derom så bar för
sämre folk. Kronan bar nemligen gjort ofantliga
skulder, då den köpte Luosta godsen, Joubkola
gårdarna ocb otaliga andra, ocb nu sägas sågpa-
tronerna i Yiborg tili råga på allt börja fordra sitt
tillbaka, ocb bönderna kunna inte betala under
sådana bär dåliga tider. Derför har också kronan
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i förra veckan skrifvit tili länsman ocb frågat om
inte Ilomantsboerne redan småningom kunna börja
betala, men länsman bar bedt om förskoning för
några år framåt ännu, då det nu är så dåliga ti-
der ocb ännu långt tili nyrågen. •—• Det är en god
menniska, den der länsman, fastän ban är bäftig
som eld i blår, ocb en god menniska är också
kronan, fast tiderna äro svåra, men det är bans
goda bjerta, som bragt gubben stackare i knipa.

Iskä förstod inte ens bälften af brofogdens
boprörda tai, men det begrep ban, att man inte
nn mer kunde lita på kronans bjelp, ty det var jn
naturligt, att magasinen voro tomma, då alla men-
niskor voro så skuldsatta. Hän försökte tanka ut-
någon utväg, bvarigenom ban kunde lifnära de-
sinä ocb rädda sin gård ur den svekfulla Turba-
nens bänder, men förgäfves. Ännu sedän brofog-
den farit, grubblade ban deröfver, ocb Leena gret
ocb snyftade på bänken vid spisen.

Glå ännu en gång ocb tala med bandels-
mannen, bröt bnstrun slutligen tystnaden, ocb bed
bonom om förbarmande för barnens sknll.

Förr dör jag af svält, än jag en gång tili
går tili den sknrken, svarade Iskä ocb bans an-
sigte förvreds af afsky ocb bat.

Effcer en stund steg ban npp.
Turbanen bar lagen på sin sida, sade ban.

men orättfärdigt bandlar ban ändå i stöd af lagen.
Men må ban göra så! I min slägt får inte ändå
finnas någon sknrk; jag afstår från min bämnd.

Senare på qvällen sågs Iskä vandra bort från
sitt beta med kont på ryggen. Hau gick att söka
arbete ocb lofvade, när ban £ått plats, komma ocb
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kemta sin familj. Leena skulle under tiden för-
söka komma tili rätta bäst kon kunde.

Sorgsen betraktade den sitt kem lemnande
kusbonden denneder, kan en gång kade koppats
kunna ge ifrån sig, ypperligt odlade, i sin lilla Mat-
tia känder. Der under berget stannade kan ännu en
gång, liksoin tvekande, om kan skulle fortsätta
sin färd, eller vända tillbaka. Öfverväldigad af
sin ångest, kastade kan sig tili marken ock den
torra sanden uppsög girigt kans tårar. Efter en
lång stund steg kan åter upp ock skyndade bort
med snabba steg, liksom om kan flydde undan
något spöke, som kan kände att förföljde konom.
Hän tyckte sig i sjelfva verket mellan träden se
en kvit skepnad skymta, vinkande åt konom med
sin magra kand.

Bort; skrek den starke mannen med kemsk
röst. Bort! jag vill inte bli tjuf, nej aldrig!

Ock med brådskande steg skyndade kan vi-
dare.

Af dagarne blefvo veckor, af veckorna måna-
der, men ännu kade Iskä ej lyckats firma stadig-
varande arkete, fastän kan kade vandrat genom
alla grannsocknarne. Slutligen kom kan tili Sii-
kakoski såg, der kan fick löfte om plats som såg-
arbetare. Grlad käröfver begaf kan sig på kemvä-
gen, för att kemta knstrn ock barn dit. Tid efter
annan mötte kan på yägen tärda gestalter, kvilka
alla frågade konom, om kan kunde anvisa dem
något ställe, der de kunde få arkete, ock mången
bad konom äfven om en bit bröd. Det sved i den
staokars mannens kjerta, då kan såg de oskyldiga
barnens bleka ansigten ock körde deras gråt efter
bröd. Hän tänkte på sin egen gosse ock försökte
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af alla krafter påskynda sin färd, så att nöden i
bans bem så mycket snarare skulle taga slut; ocb
sjelf längtade ban att få veta, buru det stod tili
med de bemmavarande.

På julqällenkom Iskä tili en gård, men ban
dröjde ej der öfver natten, eburu ett våldsamt
oväder var i annalkande ocb tröttbeten fedan bör-
jade besvära bonom. G-enom snöyran skyndade
ban framåt, utan att kanna den skarpa kölden;
boppet att snart få träffa de sinä värmde bonom.
Så kom ban slutligen vid midnatt tili Höytiäinens
kanal.

Der sveko bans krafter ooh ban lado sig ned
i snön bredvid landsvägen. För att spara bröd tili
bemmet bade ban ej på flere dagar ätit af det
lilla förråd deraf, ban förde med sig, ocb denna
dag bade ban ännu ej smakat någon föda alls.

I allt tätare flockar föli den bvita snön, men
allt var kölden lika skarp som förut. Det kändes
så godt, då snöflingorna folio på bans beta panna.
Sakta smog sig en ljufbg kansia af frid öfver bans
bjerta ocb spred sig derifrån öfver alla bans lem-
mar. Allt syntes så lugnt ocb med välbebag såg
ban öfver allt endast de bvita, rena, likasom le-
kande snöflingorna. Hän förmådde ej tanka något,
utan öfverlemnade sig belt ocb bållet åt de an-
genämt söfvande känslor, som kanske förebådade
den eviga friden.

Då bördes ett styoke derifrån menniskorö-
ster. Iskä lyssnade. I sanning der bördes ett
barn klaga. Nu börde ban tydligt, bur det sade:
„Mamma ge nu bröd!“ Sedän bördes åter intet.

Iskä kände nu en brännande smärta i bjertat,
ocb inom ett ögonblick spred sig denna smärta
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genom alla kans leder. Hän kom ikog sinä barn,
kan sprang npp ock kände ej mer någon tröttket.
Hade kan somnat? Det yisste kan ej; men kanske
att kan kade slumrat litet ock drömt, ock den
drömmen räddade konom från att frysa ikjel.

Hän tog upp från snön sin kont ock började
stiga ned för den branta backe, som bildar kana-
lens ena brädd. Hän kade inte tid att, liksoin
andra yägfarande, stanna ock benndra den väldiga
fåra, som de lössläppta yattenmassorna upprifvit
mellan Höytiäinen eck Pykäselkä sjöar ock på
kvars botten vattnet från Karelens forna prydnad,
den kristallklara Höytiäinen, ännu strömmar tili
par alns djnp. Hän kom ej ens ihog kela kanalen,
kan tänkte blott på sin sjukliga lilla Matti ock
skyndade framåt.

När kan kom ned på bron, märkte kan något
mörkt föremål vid en af brostolparne. Hän gick
närmare ock såg tili sin fasa tre kopkrupna mensk-
liga varelser, kvilka tydligen kade öfverfallits af
enakanda dvala, sora nyss kömmit öfver konom
sjelf. Hans första instinkt yar att gå yidare, men
kans bättre kansia segrade; kans son beköfde jn
ej så mycket längre lida nöd, om kan oekså kjelpte
dessa olyckliga ock yarnade dem för den fara,
kvari de öfverlemnat sig.

Iskä tog i den närmaste, en qvinna, ock ska-
kade om kenne.

• Yakna npp! ropade kan, yakna npp,
eljes dör ni kär!

Qvinnan rörde sig: ooh. frågade med frånya-
rande röst:

Hvacl är det?
Yakna nu, så skola vi försöka komma tili
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någon gård, eljes är denna natt den sista för oss
alla! sade Iskä.

Hnder tiden vaknade äfven de andra, tvenne
kelt unga gossar. Den äldre gossen frågade;

Hvad är det, sonr krusar så?
Det är kanalforsen, förklarade Iskä. Men

kvarifrån ären ni, staekars menniskor?
Yi aro Iskä Halonens familj ock komma

från Homants, svarade qvinnan.
Grode Gud! känner du inte mig, Leena?

sade mannen nu. Jag är ju Iskä.
Har du kröd? frågade då kans kustru

sedän kon något kemtat sig efter öfverraskningen.
Ja, svarade Iskä, öppnade sin kont ock

skar åt en kvar af dem en väldig skifva af det
kröd, kan kade fått vid sågen. Hu åt kan också
sjelf en bit.

Under det de åto, kerättä Iskä om sinä vand-
ringar ock att kan nu kade fått arkete. Men de
körde knapfpå konom, så ifriga voro de att stilla
sin kunger.

Slutligen sade Leena:
Ingen skulle tro, kur godt det smakar, då

man på två ock ett kalft dygn inte fått det minsta
i sin mun.

Har ni inte ätit något på' två ock ett kalft
dygn? Har ni inte fått någon mat allt sedän i
söndag ?

Hog åto karnen i dag en kvetebulla, som
lilla Matti stal, men jag kade inte kjerta att ta a£
dem, sade kustrun.

Som lilla Matti stal, sade du? röt Iskä;
du kar väl ändå inte lärt gossarne att stjäla?

Inte just lärt dem, men de ka ändå sjelfva
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kaft så mycket förstånd, svarade Leena. I början
nekade jag dem ibland, då jag kom ikog din af-
sky för sådant, men sen allkelgone kar jag inte
nekat dem.

Ock kvarför kar du inte gjort det? frågade
Iskä skälfvande, af köld måkända, kanske också
af vrede.

Jo, då försökte lilla Matti äta gräs, men
det ville inte gå för sig, ock kan klef endast sju-
kare deraf, så att jag tänkte då, att man kunde
äta, kvad man råkade komma åt.

Ock sedän dess ka ni lefvat af att stjäla?
För det mesta, svarade Leena lugnt. Huru

skulle vi eljes kömmit tillrätta nnder sådana kär
dåliga tider?

Dåliga tider! Dåliga tider! Ja i sanning,
dåliga tider! ropade Iskä kemskt. Hän räckte ut
sin kand xnot kimlen ock tillade: dåliga tider!
Herren förkarme sig!

I det samma tog kan lilla Matti i sin famn,
kraniade konom en gång tili sitt bröst, lyfte ko-
nom sedän kögt öfver den snöiga ledstången ock
kastade utom sig af raseri konom ner i det skmn-
mande djupet.

Glossen kade ej gifvit det minsta ljud ifrån
sig eller visat något tecken tili lif, sedän kan fått
krödkiten i sin kand, ock inte keller der nerifrån
kördes någon klagan. Yågorna köjde sig klott en
gång något kögre än vanligt, men deraf var omöj-
ligt att döma, om de kade fått ett lefvande väsende
eller klott ett lik i sinä armar.

Hvad gjorde du, olycklige? ropade Leena
med kjertskärande röst ooh sjönk sora död ner i
snön.
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Endast rätt! svarade Iskä mörkt ooh bör
jade gå mot riktningen af Joensuu stad.

Den första derpå följande hvardag smiddes
i en af stadens smedjor en man i bojor, som hade
mördat sitt barn ooh af hvilken man ej fick någon
närmare förklaring öfver orsaken tili den gräsliga
gerningen. En flock sysslolösa pojkar ooh äfven
några fullvuxna skyndade tili för att gapa på detta
vidunder, som lät göra med sig hvad som helst
ooh alls inte såg ut som en bändit. En i trasor
klädd qvinna satt på smedjans tröskel ooh en ma-
ger gosse stod vid städet ooh såg på. Dessa båda
greto bittert; alla öfriga voro tysta.

När jernen voro starkt fastnitade, hviskade
mannen åt den gråtande qvinnan, då hän fördes
förbi henne:

Gud gifve dig förlåtelse. Grör inte San-
teri tili bändit!

Fången sattes i en släde, ooh bevakad af tre
beväpnade män fördes Iskä bort.

Följande vår, då snötäoket åter försvann från
knllar ooh höjder, då sjöarnes vågor åter slogo
fria mot stränderna, på hvilka solens värme dag-
ligen lockade fram nya blommor, sågos offca bakom
jerngallren i ett af fönstren tili Kuopio fängelse
Iskas bleka drag. Hvarje morgon vid solupp-
gången såg man dem der under många långa må-
nader.

En regnig morgon syntes de ej. Sergeanten,
som liade vakt, undrade hvad som nu giok åt n:o
27, ooh. slutligen öppnade hau dörren ooh giok in
i cellen. Der lag Iskä på knä vid fönstret, med
ansigtet riktadt uppåt. Hän bad synbarligen, ooh
sergeanten ville ej störra hans andakt. I samma
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ställning anträffade sergeanten honom sedän äfven
längre fram på dagen, ock då såg hän, att Iskä
kade sluppit från de dåliga tiderna ock gått in i
evigketen.
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Ett par timmars väg från bufvudstaden i Sa-
volaks, Kuopio, finnes en långsträckt, stenig udde,
bvilkens stränder ouppbörligt sköljas af Kallavesis
fridlösa vågor. För omkring femtio år sedän
växte der blandskog, bvilken dock tili största
delen bestod af löfträd ooh. yfviga enrisbuskar.
Här ocb der i skogen funnos runda, fordom af-
svedjade platser, ooh bvarje år kom en ny sved
tili, för att sedän åter lemna efter sig en dylik
bar fläck. Den gamle husbonden i Niemelä gård,
Paavo Heikkinen, brydde sig nämligen ganska
litet om egentligt jordbruk, men var i dess ställe
en verklig buse för alla unga björkar, bvilka ban
utan att förtröttas bögg ned tili sveder, från
bvilka ban, sedän de blifvit i vanlig ordning
brända, tog rågskördar tili vinterföda för sig sjelf,
sin gimma ocb sin lilla flicka. På de gamla sved-
jemarkerna fans godt bete för Niemeläs tre born-
lösa kor ocb den välfödde tjuren, ocb under hög-
sommaren beböfde inte beller gårdens skäckiga
bäst, som nastan liknade en ko, sakna foder. Men
deremot magrade den alltid om vintern, inte så
mycket genom stränga körslor, som genom svält.
Den kunde nemligen aldrig vanja sig vid starr-
böet från Naattisalo ängen, ocb något annat hö



tillät värdinnan inte att man gaf åt den. Dåren
voro de enda, som klefvo feta, ock de voro kelåt-
ne med kruntes vana att skräda födan, ty de fingo
allt, som den lemnade oätet.

Man kan ändå inte säga, att familjen eller
ens kreaturen i Niemelä någonsin egentligen fingo
svälta, ty kuskonden var ständigt i arkete ock
outtröttlig att kugga sveder, ock värdinnan förstod
sig så väl på konsten att klanda kark i degen,
att krödet kvarken kändes synnerligen mycket
maltaktigt eller fick kådsmak; ock om lilla Miina
någongång klagade öfver att krödet var käskt, så
förstod modren ständigt att krydda gudslånet med
litet mjölk ock vackra ord, så att Miina gerna
ket på sin krödkant. Ock väl tycktes det också
kekomma kenne, efter som kon var en rödkindad
flickstumpa, som med kvar dag växte ock tilltog
kåde i kropps- ock själskrafter; ock isynuerket i
ostyrigket förkofrade kon sig riktigt med jättesteg.

Tyst ooh. stilla gingo dagarne i Niemelä.
Många, många år förledo, utan att något märk-
ligare tilldrog sig kuru ofta känder det i sjelf-
va verket något märkligt i en menniskas lif?
Miina gick i skriftskolan ock slapp följande som-
mar fram, sedän kyrkokerden året förut sändt
kenne tillkaka tili klockarens skola, för att för-
kättra sin innanläsning. Miina var smått förargad
deröfver, men kvad stod att göra, man måste lyda
öfverketen. De andra flickorna gycklade med
kenne käröfver, fast det inte var kennes fel. Hen-
nes mor kunde klott läsa utantill, kuru skulle kon
då kunnat vara lärarinna i innanläsning för sitt
karn. Men året derpå slog Miina kåde prester ock
klockare med käpnad genom sin Mara innanläs-
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ning. Ej blott att hon hade gått i klockarskolan
och der fått. de första grunderna, utan begåfvad
med godt förstånd, hade hon också eljes väl an-
vändt sitt år. och lärt sig så mycket nytt, att
skulle inte Wille Pitkänen värit, så hade just
Miina Heikkinen värit den främste af alla skrift-
skolsbarnen, såväl flickor, som gossar. De båda
voro nu de förnämsta, det erkände sjelfva kyrko-
herden, efter som hän tili minne af skriftskolan
gaf dem hvardera en bok, en hedersbevisning, som
man inte visste att förr i dessa nejder kömmit
någon tili del. Enligt kyrkoherdens visa förord-
nande fick Miina „Om bränvins-giftet, en sorglig
berättelse 11 och Wille berättelsen „Kultala by.“

Miinas rykte gick nu kring bygden, och då
hon inte ville, att man skulle gifva henno namn
om att vara bättre, an hon var, hade hon fullt
upp att göra med att se tili, att inte ryktet skulle
få säga några öfverdrifter om henne. Men Nie-
melä Miinas namn blef vida bekänt, och hon hade
sålunda „Bränvins-giftet“ att tacka för, att det
började komina friare så tätt som hagel under ett
åskväder.

Hyktet sade, att Miina

„hade klara, blåa ögon,
kade stolt och värdig hållning,
egde rikedom och fägring,
egde friska, röda kinder
och ett godt och vänligt hjerta.“

Och yar det ,då under, att

~friare från alla kanter
täflade om jungfruris kärlek,
kommo ifrån nio socknar;
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ifrån tio rika prestgäll;
Kommo fåstmän från Karelen,
ifrån Tavastland det vida,
och från Savos tusen byar,
från det stolta Wiborgs bygder.“

Miinas föräldrar voro myoket belåtna med
denna tillströmning af friare ocb uppmanade sin
dotter att mottaga an det ene, än det andre frie-
riet, men Miina brydde sig inte om någon. Små-
ningom började friarskaran åter glesna ocb lifvet
i Niemelä återtog sin gamla lugna ocb tysta prä-
gel. Miinas rykte började äfven blifva gammal-
modigt, ocb nya rosor drogo friarene tili sig. Det
såg tydligen ut, soin om Miina bade beslntat
förblifva ogift.

En vintermorgon smälde kölden i stnguknn-
tarne på Niemelä, ocb gubben Paavo fann att det
var nödvändigt fara tili skogen efter ved.

Hän satte sig tidigt i rörelse, spände sin
gamle vallack för vedsläden ocb satte sig lugnt
nppå, stödande med fötterna mot en af tvärslåna.
Så körde ban sedän i den tidiga morgonstunden
längs den smala, mellan rimfrostklädda trän sling-
rande skogsvägen, ocb flitigt ruskande på sig
gnolade ban på den för denna årstid blott genom
sin längd passande visan: „Den blida sommarns.
fägring. 11 Ghibben andades djupt in den rena luf-
ten ocb skogens tysta bögtidligbet öfvade en un-
derbar verkan på bans sinne. Hän tänkte på åt-
skilligt, ocb isynnerbet kommo bans tankar att
falla på grafvens långa, stilla frid. Tili denna
började ban redan längta.

Hans bälte satt alltför spändt tili, ocb hän
löste litet på det. Tömmarne blefvo bängande
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lösa, ocb gubben satt ocb böll i bältets båda än-
dar. Yallacken stannade ocb vände gång på gång
på bufvudet för att kasta en förvånad blick på sin
busbonde, men dennes tankar sväfvade fjärran
borta i obekanta, bortom grafven belägna länder.
En i skogen vilsekommen, ensam vindfläkt ska-
kade från den närmaste granens grenar rimfrost
på den gamles grånade bår, men ban märkte det
inte. En annan nordlig väderil öppnade fullstän-
digt gubbens pelsrock, men sedän var åter allt så
stilla'; ocb lugnt. Efter en stund störde ej ens
gubbens andedrägt mer naturens djupa frid.

Slutligen fick vallacken nog af att stå der
sysslolös; långsamt ocb så godt den kunde, vände
den om mot bemmet. Den af kölden styfnade
gubben föll vid vändningen från släden, ocb skälf-
vande af köld fortsatte hästen vägen tili gården.

Sedän gubben blifvit bragt i grafven, effcer-
tänkte mor ocb dotter, buru de nu skulle börja
ställa sitt lif; ty skralt är det med en gård utan
qvinnor, men ännu skralare med en gård utan
män. Det var inte utan, att icke modren smått
förebrådde sin dotter, för att lion gett korgen åt
så många dugliga friare.

Se nu sjelf! sade gurunaan, skulle det inte
beböfvas en man i gården ? Hvem skall nu brän-
na svederna, slå bö ooh göra alla gårdens sysslor?
Yoj voj, att du inte tog Abolas Pekka, då voi'e

här ingen nöd. Nu måste du taga den förste, som
kommer, om nu mera någon alls kommer beller.
Jag är också för gamma! att gifta mig ocb vi ka
inte beller råd att bålla dräng, ty de begära nu
för tiden tre tunnor ocb kläder från gården ocb
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ändå är det föga bevändt med dem. Yoj voj
ändå! Hvad är nu att göra?

Miina sade ingenting ocb efter en stunds ef-
tersinnande började gumman åter:

Yoj voj ändå, att jag också redan blifvit
så bar gammal. Nu skulle inte ens Sorris Matti
mera bry sig om mig ■— men bör du, afbröt bon
sig plötsligen, månne inte den der Kemiläs Pieti
ännu skulle ta dig, om du skulle ge liksom en
liten antydan åt det hållet? Det sägs visst, att
ban skall supa litet, men ban är en god arbets-
karl, såsom också salig far din sade.

Miina bade smått dragit på munnen vid
modrens tai, men, nu försökte bon lugna modren
ocb sade:

Inte passar Pieti åt mig ocb inte skulle
ban beller nu mera bry sig om mig, efter som ban
redan sägs gå ocb fria tili Abolas Mari. Ocb inte
vet jag beller om jag sknlle kunna taga bonom.
Pör resten bryr jag mig just inte om någon alls,
om inte den rätte kommer ocb bvad arbetena
angår, så kunna vi nog taga en dräng. Men om
ni inte går in derpå, så kan nog också jag i nöd-
fall plöja.

Dn talar alltid om den rätta, men ingen
sadan tycks komma, då några nnge män inte ens
synas i närheten.

Det ser verkligen inte så nt, sade Miina
neli en djup suck trängde sig fram nr bennes
bröst.

Prån gården bördes fotsteg ocb strax derpå
bppnades dörren. Grenom denna rusade först in
en bund, bvilken tili värdinnans förskräckelse bör-
jade springa omkring rummet och nosa öfverallt.
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Efter hnnden följde en yngre man af medellängd,
med lodbössa på axeln och ett par orrar under
armen.

Pilkki, tyst! sade hän åt hnnden och först
derefter gick hän och gaf hand åt värdinnan och
hennes dotter.

Miina rodnade synbart, då den främmande lik-
som med en känsla af skygghet räckte åt henne
sin grofva hand, men modren märkte det inte,
och inte heller den främmande, ty hän vågade
inte lyfta upp sinä ögon och se på flickan.

Sedän hän rökt en pipa tobak, ville den främ-
mande åter bege sig af, men värdinnan bad honom
äta litet tili frukost med dem, och då också Miina
förenade sig i denna nppmaning, ville hän inte
göra dem emot, utan stannade tili frukosten. De
språkade der sedän om ett och annat, tilldess
Miina efter en kort inre strid nämnde liksom helt
tillfälligtvis, att de, hennes mor och hon, sknlle
behöfva en dräng.

Pöljden häraf var den, att jägaren Wille Pit-
känen, när lian lemnade Niemelä, var städslad tili
dräng i gården. Lönevilkoren voro väl inte dryga

gårdens kläder ooh en tunna spannmål, kälften
råg ocb hälften korn men ändå sjöng hän mun-
tert, när hän giok för att hemta sinä tillhörighe-
ter tili gården:

„Brun är vassen invid stranden,
Brunqre min fagra flicka,
Vacker är en dag om sommarn.
Vackrare min älskling-kinder,
Klar är stjernan i det höga,
Klarare är hennes öga.“

och glädjen strålade nr taus blickar,
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Yintern gick ock värdinnan kade småningom
lärt sig anse Wille nastan lika god, som om kan
kört tili familjen, så flitig eck omtänksam var den
nye drängen. Hän fick nträttadt mera, än kus-
bonden sjelf i tiden kade knnnit med. På Willes
förslag kade man redan första kösten lagt nya
stockkvarf under de gamla matbodarne, att de
inte skulle se ut, som om någon jättevåg kade
vräkt dem upp på stranden, såsom kan sade. Af-
ven beslöt man att minska svedjebruket ock för-
söka, om man inte ai någon mull-linda kunde nied
ringa besvär taga upp åker. Pörtets skjutluckor
kade under vintern blifvit ersatta med riktiga
fönster med glasrutor; väl voro ännu ett par ru-
tor, af brist på glas, utfylda med tunna pertor,
men dessa släppte i alla fall ljuset bättre igenom,
än de gamla träluckorna. Eökkålet i taket kade
kelt ock kållet försvunnit ock en verklig skor-
sten af tegel prålade nu på Niemelä gårds tak,
alldeles som på kerregårdarne. Henna förändring
kunde gamla värdinnan inte nog välsigna, ty ken-
nes ögon kade inte på tjugu år värit så friska,
som i vinter, sade kon. En kel mängd andra för-
ändringar ock förbättringar kade vidtagits, om
också mycket ännu återstod att göra.

Man lefde lugnt ock stilla i gården ook alla
sågo ut att vara nöjda.

En gång frågade värdinnan af Wille, kvar-
ifrån kan kade lärt sig allt detta.

Erän „Kultala by,“ som jag fick af kyr-
kokerden, svarade Wille.

Yärdinnan trodde, att lian gycklade nied
kenne, emedan kon inte förstod lians svar, men
för öfrigt var förkållandet emellan dem det bästa
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möjliga. Mellan Miina ock Wille tycktes i dess
ställe något vara på tok. De talade så litet som
möjligt med kvatandra ock nästan aldrig på tu-
mankand. Men ändå sågo de med välbekag på
kvarandra, då den andre inte kunde märkä det.

Yärdinnan berättade åt Wille, att Miina kade
kotat blifya gammal flicka, om inte „den rätte“
kom ock friade tili kenne; „men“, tillade kon,
„jag vet sannerligen inte, kvad kon verkligen me-
nar med den rätte, kanske är det blott illfundig-
ket af kenne."

Wille trodde sig förstå, kvad Miinas „den
rätte“ betydde, nemligen någon rik ock stor kerre,
en länsman eller någon annan sådan, ock det
gjorde konom riktigt ond, så att lian beslöt att
genast lemna sin tjenst. Deraf blef det ändå in-
genting, utan kan stannade i gården tili des Mii-
nas „rätte“ skulle komma, ty kan kunde inte fatta,
kuru kan nu mera skulle kuuna lefva, utan att
få se Miina alla dagar.

Så kom kötiden. Wille begaf sig med båt
tili Naatisalo äng för att slå kö ock legde der en
annan kari tili biträde. När det sålunda. var två
munnar om kans medkafda matsäck, blef matför-
rådet snart slut, ock sent en afton fram mot mid-
nattstid rodde Wille båten i land vid Niemelä.

Miina kade denna dag tillsammans med sin
mor slagit kö på en gammal svedja ock kom just
med räfsan på axeln kem, då Wille med näfver-
konten på ryggen ock legeln i kand gick från
stranden upp tili gården. De möttes på det öfver
gärdet förande gångbrädet.

Sent är du också uppe, sade Wille, som
ansåg det vara siu skyldigket att yttra något.
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Ha-ha-ha! Wille stackare, hvad pratar du
nu? skrattade Miina och såg honom skälmskt i
ögonen, nog vet du att man i våra trakter alltid
om sommaren vakar tili midnatt och stiger upp
innan soluppgången.

Nog vet jag väl det, svarade Wille och
blef ännu mer förlägen, då hän såg hur Miina
stängde vägen för honom genom att sätta sig på
gärdesgården. Hän visste inte riktigt, hvad hän
skulle tänka om hela flickan, och hau blef ännu
mer förvånad, då hon plötsligen frågade:

Wille, hvarför är du alltid så underlig
mot mig?

Underlig? Hvem? Jag? Aldrig -

Aldrig talar du tili mig ens två ord i
månaden och undviker mig som ett orent djur,
afbröt Miina honom. Hon var närä att brista i
gråt.

Hvad har jag att säga åt dig? sade Wille
och tillade efter en stund: och jag skulle undvika
dig? Men det är det sammal Jag kommer nu
efter mera mat, emedan jag fått Naattia Mikko
med mig. tili andra man.

Det skall du få, svarade flickan, utan att
röra sig ur stället. Men du hlir väl hemma öfver
natten, så kommer jag med dig i morgon för att
räfsa.

—-Jo, det går nog för sig.
Hör du, Wille, jag vet nog, på hvad du

nu tänker, sade Miina, du tror att jag
Också jag vet nog, hvad och. på hvem du

alltid tänker, afbröt 'Wille henne.
Och på livem då?
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På den rätte! sade Wille ock koppade
öfver gärdet.

Miina bleknade ock följde effcer konom tili
gården. Hon grubblade öfver, kuruvida Wille
verkligen visste, kvem den rätte yar ock om kan
föraktade den flicka, som just för kans skull kade
afslagit så många lysande anbud. Hon kunde inte
komma på det Mara dermed, men liksom alla,
kvilka älska uppriktigt, trodde kon, att den kon
älskade försmådde kenne.

Det blef sofdags, men Miina fiok ingen sömn
i sin bod. Wille kade gått på stallskullen för att
sofya, men sömnen flydde också kans ögon. Slut-
ligen steg kan upp, ock gick ut att taga frisk luffc.
Dörren tili Miinas bod stod öppen ock kon syntes
fridfullt sofya på sin bädd.

En underbar kansia bemägtigade sig Wille,
ock nastan ntan att kan yisste deraf, stod kan
vid den öppna boddörren. Der stod kan länge
ock betraktade med innerlighet kennes ansigte,
som nn yar blekt, nastan genomskinligt. Slutligen
npprepade kan kalfkögt yisans ord.

Sof, min vän, i Ijuflig ro,
Som i grafvens tysta bo.
Hur varmt för dig mitt hjerta slår,
Du ändå aldrig veta får.

Det tycktes, som om Miina rörde sig, ock
förskräckt smog sig Wille bort från boden.

Wille! Wille! ropade Miina, ooh. kennes
röst sade mer, än tusen ord skulle förmått.

Men i sin förvirring gaf lian inte akt på rö-
stens smekande klang.

Ja, det är jag jag tänkte väcka dig;
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men du såg ut att sofva så sött, att jag inte ville
göra det. Solen går intej keller upp ännu, sade
kan.

Jag kar inte sofvit på kela natten, sade
Miina.

Sof då litet; jag far nu i alla fall tili
Naattisalo.

Naturligtvis kommer jag med.
Grör kur du vill, sade Wille torrt.
Hvad du ändå är besynnerlig, sade Miina

ock kastade sin rutiga duk kring kalsen, tog från
väggen en åra, som var försedd med ny kank, ock
sprang tili matboden. Snart kom kon derifrån
med en fyld surmjökslegel i kanden ock ropade
in från stugudörren:

Mor! Jag far med Wille tili Naattisalo,
nog kommer ni tillrätta ensam kär.

Jo, det gör jag nog, svarade den gamla,
ock glad som en fogel sprang Miina tili stran-
den.

Trygg ock eftertänksam följde Wille kenne
med räfsorna ook konten. Yid stranden sköt kan
med kraftfull kand den smala båten ut på vattnet
ock Miina såg på med förnöjelse, såsom ju qvin-
nan alltid med stoltket ser, kur stark den kand
är, med kvilken kennes älskade kan besegra lif-
vets svårigketer.

Enligt den allmänna seden i Savolaks satte
Miina sig att ro, ock "Wille tog plats i båtens ak-
ter ock kjelpte tili med kopande. Solen gick upp
ocli göt ett purpurrödt skimmer öfver vattnet,
och kela den friska sjöluften tycktes uppfyld af
små ljusstrimmor. Från de löfklädda uddarne
ock kolmarne Ijöd foglarnes glada qvitter ock
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naturens skönket tycktes kviska det enda ordet:
kärlek, kärlek! kvilket åt så månget menniskobröst
bringar outsäglig sällket eller en känsla af djup
smärta.

En vacker morgon! sade Miina ock upp-
körde för en stund att ro; kela verlden tyckes så
ny ock ung. Alit är så fullt af lif, foglarne, vatt-
net, säfven, ja sjelfva luften äro liksom sprittande
af glädje, men du sitter ensam dyster ock tyst
som en död. Hvad felas dig ? Du är alltid, som
om någon sorg tryckte dig.

Mig felas ingenting. Jag tycker bara om
att vara tyst „såsom en död“, för jag är sannerli-
gen också död, sade "Wille tort ock tänkte för sig
sjelf: ett lif utan kärlek är det samma som döden.

Död? Ock du vill vara som död? Jag
åter skulle inte nu på några vilkor vilja dö, utan
nu för st vill jag riktigt lefva. Jag är som pånytt
född.

Det är ju bra, det. Men skulle du inte
redan orka ro litet?

Jo, det orkar jag nog, men vi ka ju ingen
kast.

Jag tycker det är bast nog, för vi måste
ka ängen slagen ock koet i stack tili i lördag
vällingsdags.

—Du talar bara om liö med mig. Sådant
kan du säga åt min mor. Tala om något annat
för mig, sade kon.

Jag kan just inte kålla några granna tai,
ooh jag är inte någon prest.

—• Nå så sjung då.
Jag är inte lieller någon klockare.
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• Kan du inte sjunga någonting, inte ens:
„Sof, min vän, i ljuflig ro.“

Jag sjunger inte kärleksvisor.
Miinas glädje var försvunnen. Hon tänkte :

kanske kom ban bara för att väoka mig, kanske
voro bans ord vid min bädd endast en tillfälligbet.
De fortsatte rodden under tystnad, ocb mångabanda
tankar jagade bvarandra i Miinas bufvud. Hon
kände en gnagande känsla af barm öfver sin för-
smådda kärlek, men den dog lika bastigt, som
den uppstått. Likväl gjorde hon nu ett beslut att
aldrig mer leda samtalet åt detta båll.

Hötiden var ledsam för Miina. Wille undvek
benne alltid ocb bon undvek likaså bonom. När
de buro bövolmar, liksoin vid måltiderna, ocb eljes,
när de nödvändigt måste vara tillsammans, talade
de aldrig med bvarandra, fastän böängen ju
vanligen är den plats, der de unga tillbringa sinä
angenämaste stunder. Der skrattar ocb skämtar
man ocb försöker på allt sätt att glömma arbetets
tyngd.

Mollan Miina ocb Wille fortfor detta förbål-
lande ganska länge ocb skulle kanske fortgått på
detta sätt, om inte en alldeles utanför stående
omständigbet skulle kömmit emellan. Det bände
nemligen trettio år efter den nyss skildrade mor-
gonen, att Willes yngste bror dog, lemnande efter
sig en åtta års gosse ocb en par år yngre flicka
alldeles på bar backe. Då sade ban en söndags-
morgon, när allt gårdsfolket drack kaffe:

Hör på, värdinna - den gamla värdinnan
bade redan länge legat i grafven jag skulle
gära att £å taga bit min aflidne brors barn, för jag
måste nu bli en far åt dem. Nog skall jagbetala.
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för deras föda, ooh inte behöfva de några läcker-
heter, ooh när „den rätte 1

' kommer tili gården, så
skall jag skaffa dem annorstädes, så att de inte
bli tili börda för någon.

Må inte de kära barnen komma öfverens
också med “den rätte“, sade värdinnan småleende,
för om jag inte mins orätt, bar „den rätte,“ värit
i gården redan öfver trettio år oeh gjort af gården
det, som den nu är, hela nejdens prydnad.

På Willes skrynkliga ansigte steg ungdomens
flammande rodnad. Hän sprang upp från bänken
oeh duande värdinnan, mera skrek än talade hän:

Hvarför bar du inte sagt det förr?
Yar det jag, som skulle börja? svarade

Miina. Ooh nog försökte jag en oeh annan gång
ge någorlunda tydliga vinkar.

Hm! Yi hafva tillbragt vår lefnads bästa
dagar ntan att förstå hvarandra. IJnderbart! Men
nu hvad hindrar, att vi nu sade Wille
ifrigt.

Dtan att svara ett ord tog värdinnan drän-
gens hand ooh förde honom in i salen framför den
stora spegeln.

Ja, sannerligen. Yår ålder hindrar. Om
vi nu skulle förena oss, så gjorde vi oss i sanning
förtjenta af folks åtlöje, sade 'Wille. Se, hur grått
mitt hufvud redan är. Det skulle jag aldrig hafva
trott. Men det är bra äfven som det är. Låt oss
lefva som förut, det är det bästa.

Det är det bästa, sade värdinnan. Ooh åt
din hrors barn skall gården gifvas sedän, när vi
sjelfva inte längre orka sköta den; ty rätteligen
är den här gården din, ooh jag bar rätt att ge den
åt hvem jag vill, då jag inte bar anhöriga.
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Det kan nog vara så, svarade Wille
ooh. gick att kemta sin brors barn tili gården,
hvilken i sjelfva verket var mera lians, än någon.
armaus.
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Jag skall nu heratta om den lilla, enstaka
torpstuga, kvaraf mullkögarna ännu synas der på
Yinkerivaara köjdens vestra sluttning, dit åt Huuk-
tie by tili.

Så började vår rotegubbe sin berättelse, då
vi en sommarafton sutto på Kukakivi sten ock
väntade, att mörtarne skulle börja nappa.

Under min barndom, fortsatte gubben, var
stugan, liksom dess egare, redan gamma! och. för-
fallen, men ändå förskönade den ansenligt den
eljes något enformiga nejden. I stället var utsig-
ten från den plats, der torpet stod, både vidsträckt
ock vexlande, ock saknade inte keller kelt ock
kållet skönket.

I nordvest liöjde sig den dystert vackra Kor-
pikarju åsen, ock i nordost syntes de djerfva lini-
erna af Eonkelinvaara, Hanmisvaara oek Heinä-
vaara köjderna. På deras skittningar syntes
många brunkantade sveder, och här ock der lyste
åkerlapparna vid något nybygge fram. Mellan köj-
derna ocli kullarne syntes en ock annan skogssjö.
Yidare ntbredde sig för betraktarens blickar den
vidsträokta sjön Lautiainen, kvilken tillsammans
med den af vassbevnxna stränder omgifna sjön
Nurmes järvi tycktes likasom en kmit förbinda
skogstrakternas små vattendrag med Pielisjärvis
väldiga fjärdar.

8



Inte ens kyrkobyn syntes från något annat
ställe så vacker, som justfrån Yinkeri-stugan. Det
var riktigt angenämt att vid solnedgången betrak-
ta från stugans trappa, burn solens sista strålar
gladt dansade på kyrkans branta tak ocb bragte
dess kors att glänsa så vaekert. Då tycktes det
åskådaren, som om dessa stumma 'kors äfven velat
på sitt sätt visa menniskorna vägen tili bimmelen.

Med ett ord sagdt, då man från detta ställe
betraktade omgifningen, var det som om man
skulle betraktat en vacker tafla eller sett på bil-
derna i en stor, öppen bok, bvars innehåll man
väl något litet kan ana, utan att man likväl får
reda på de skilda ordens betydelse ocb betrak-
tarens bröst fyldes af en egendomlig kansia.

Men om också denna utsigt bade värit ännu

många gånger mer bänförande, än den i verklig-
beten var, skulle stugans ende innevånare ändå
inte kunnat njuta af dess skönbet, ty ban var
blind, stenblind, stackars man!

Såsom yngre bade lian sett, som andra, ocli
dertill än värit busbonde i det förmögna Kantata
i den närbelägna Huubtie by. Då bade ban värit
en glad, liflig man; men tiderna bade mycket för-
ändrat sig ocb äfven förändrat den forna Kantala-
bnsbonden. Olyckan bade jagat bonom från bans
bemman ocb „uppböjt bonom tili ensam inbyg-
gare på Yinkerivaara fjäll,“ .såsom gnbben sjelf
plägade säga. Likväl börde man bonom aldrig
beskylla försynen för sitt bårda öde. Tvertom
ansåg ban sin olycka vara ett väl förtjent straff
för en förbrytelse, bvari ban under sin lyckas da-
gar bade råkat falla. Det bade nemligen äfven i
bans lif en gång funnits en tid, då ban inte öd-
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mjukt böjde sig under sitt öde. Men då var kan
också ännu Rantalas stolte kusbonde.

Hans lyckas himmel började skymmas ett år,.
då det var en särdeles vacker sommar. I början.
af augusti, så der midt i rötmånaden, blef vädret
emellertid regnigt. Hvarje dag dref vinden svarta
molntrasor längs kimlakvalfvet ock regnet flöt i
strömmar på den ännu kalfmogna säden. Man
längtade efter klart väder, men förgäfves. Regnet
fortfor ouppkörligt ock derför började redan frost
visa sig i rågväxten. Tili råga på allt började
äfven kopporna uppträda i byn.

Sjukdomen fann också väg tili Rantala ock
lemnade inte gården förr, än den fört i grafven
gårdens ende son, i kvilken föräldrame kade kop-
pats få ett stöd för sin lefnads qväll.

Denna olycka träffade fadrens kjerta djupare,-
än man kunnat tro. Hän blef dyster tili sinnes;
ty kan var fäst vid gossen med en öfverdrifven
kärlek. För) sin son kade kan arbetat ock sträf-
vat. I konom kade kan sett sig lefva upp på nytt,
ock kan kade koppats, att Rantala gård skulle
från led tili led qyarstanna i kans slägt. Dödens
svärd kade nu med ett slag förstört alla kans
glada förkoppningar.

Den mera lugnt sinnade modren fann sig
lättare i sitt öde. Som en bra linstm egnar, sökte
bon släta ut rynkorna i sin mans panna. Hon
lyckades likväl inte kari, ock ofta afbröt en djup
suck af dold sorg alla kennes försök att trösta.

Grossen bragtes i grafven, ock tili kans minne
kölls ett ståtligt graföl. Derpå började lifvet i
gården åter gå sin förra gång, men det var lätt
att se, att gossens död liade qvarlemnat ett djupt
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spår bos busbondsfolket. Yärdinnans tvinsjuka,
som hon redan dragits med i flere år, förvärrades
allt mer, fastän bon sökte dölja det. Husbondens
anletsdrag buro fortfarande sitt dystra uttryck,
-ocb ban tycktes bafva blifvit en fullkomlig enstö-
ring. Inte ens förbo].pningarna om årsväxten vo-
ro egnade att framkalla någon fröjd bos bonom.
Sädesförrådet började minskas ocb om nyrågen
kunde man ännu ingenting veta, då regnet aldrig
syntes vilja uppböra.

Ändtligen klarnade det dock åter upp; men
det var under en kali natt ocb med nordlig vind.
I dess spår kom frosten, som allfid följer, då det
klarnar upp nattetid, ocb som ; förstår att i sin
svepning af is inbölja bvarje blomma ocb strå
myoket sorgfälligare, än en mor lindar in sitt spä-
da barn. Herför stodo sedän alla ax följande mor-
gon, då solen gick upp, styfva ocb stela, likasom
i bvitt pansar klädda soldater, bvilkas barnesk
blänka i ljusstrålarne.

Hödsbleka betraktade menniskorna frostens
nattliga förstörelseverk. Nagra suekade tungt,
somliga greto, men de fleste bimlade sig öfver olyc-
kan ocb bade på qvällen redan glömt bela saken.

Hantalabusbonden gjorde bvarken det ena
eller det andra. Hau mumlade blott balfhögt nå-
got som; „Jaså, du vill nu börja plåga mig! Hm!
Jag är ju into sämre än andra menniskor! 11 —ln-
gen visste, bvad ban menade med dessa ord, ocb
sjelf sade ban ingenting derom. Hän befalde en-
dast sitt folk ut på åkern att skära säden, ty i
alla bändelser skulle skörden bärgas ocb försök
göras att baka bröd af de frostskadade fröbyl-
sorna, om man ville komina tili rätta öfver vin-
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tern. Skyndsamt följde det öfriga byfolket ex-
emplet, så att inte nasta natt skulle förstöra det
lilla, den föregående lemnat orördt.

En morgon bakade Eantalavärdinnan nyrågs-
bröd i den stora stugan, ock kennes enda af döden
skonade barn frågade gång på gång otåligt, om
det inte snart finge smaka på nyrågsbrödet. Mod-
ren sade, att kon inte skulle få det, innan kon
kade lärt sig riktigt väl stafva „Eader vår.“ Bar-
net syntes inte tyeka riktigt om det, men sökte-
ändå fram den i röda permar bundna Abc-boken
ock förde den tili fadren, som satt med sin pipa
på bänken, tyst ock försjunken i tankar.

Hvad nu, Engeln? frågade kan, då Hiekan
stälde sig framför konpm.

Engeln så kallades Hiekan, fastän kon i
dopet kade tili sin gudmors, brofogdens madams,.
ära -fått namnet Angelika svarade, att modren
bett kenne börja stafva Herrans bön.

Bra. Låt oss börja då.
Engeln lydde ock började på, men det syntes

tydligt, att både fadrens ock barnets tankar voro
långt borta från boken. Elickans tankar kretsade
kring skogar ock backar, kring lekar ock kring
lammen, kvaraf kon för närvarande kade två på.
sitt namu.

H-e-f-her, r-a-u-s-rans, kerraus, b-ö-n-bön,.
mitt lam, stafVade Hiekan kelt allvarsamt ooh med
fullkomligt oskyldig uppsyn.

Mitt lam! Nå, allt i verlden! Mitt lam,.
Engeln, livad laser du? Pietari, iiör du inte, kur,.
barnet stackare laser! ropade modren, som fruk-
tade att kenties flicka redan kade begått synd
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mot den beliga anda. Ty bon var något enfaldig,
fastän eljes en godbjertad varelse.

Börja från början! befalte fadren, men då
voro bröden redan gräddade ocb Engeln fick för
denna gång förlåtelse för sin oeftertänksambet.
Äfven fick bon en stor skifva nyrågsbröd ocb på
denna breddes tjockt med rödgult smör, men brö-
det ville ändå inte riktigt smaka benne. Ocb det
var ju intet nnder, då nyrågsbrödet var bäskt ocb
svart som beck.

Engeln sköt brödet åt sidan ocb började gråta,
då bon märkte att bennes bopp rörande nyrågs-
brödet blifvit besviket.

Ja, ja, stackars barn, det är inte alltid
såsom man tror, ocb boppet slår ofta fel. Lägg
det på minnet, mitt barn, tröstade modren.

Under tiden bade bnsbonden åter försjunkit
i sinä tankar, bvilka, att döma af rynkorna i bans
ansigte, inte måtte värit af det glada slaget. Hän
väcktes ur dem af Engelns gråt, ocb bans blick
föll på bröden på bordet. Hän började nogare
granska dem.

Jag kunde nog tanka, bvad för slags bröd
det måste bli af en dylik säd, då axen voro belt
ocb bållet i is, sade ban oob ett drag af ångest
dallrade öfver bans ansigte.

Engeln, sora instinktmässigt märkte, att bon
bade att påräkna medbåll från sin fader, började
gråta dubbelt så bittert, såsom barn vanligen vid
dylika tillfällen bruka.

Pietari bröt ett stycke af ett bröd oob bet i
•det. Sedän tuggade ban en stund, ocli obyggligt
svärande spottade ban slntligen Gruds lån ut på
.golfvet.
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Det bårda skal, som på senaste tid bildat sig
kring Pietaris bjerta, hade nu brustit, men det
bade inte fått smälta för ödmjukbetens mildt vär-
mande soi, utan bögmodets kalla, allt förkrossande
magt bade' brutit det. Derför bade också dess
spillror skarpa kanter, bvilka skuro djupa sår i
den stackars Pietaris bjerta ocb bragte bonom tili
raseri.

Utom sig, tog ban från bordet det ännu var-
ma brödet oeb kastade ut det genom fönstret.

At sjelf, då du ger sådant! Skall jag
bringa också mitt sista barn i grafven med dylikt
otyg. At sjelf, jag ocb de minä skola ändå inte
röra dervid! utfor den förbärdade mannen.

Pietari! Pietari! ropade värdinnan med
bjertslitande röst; du drar bimlens vrede öfver oss
genom dina förbannelser.

Men utan att bry sig om bennes varning,
fortfor ban att utösa ännu obyggligare bädelser.

Då blandade sig den på en bänk sittande
blinde rotegubben i talet. Hårdt for lian ut raot
bädaren ooh slutade med följande ord: Innan ännu
tio år förgått, skall du Miia tili godo med äfven
sämre föda, men knapt lär du då bafya om maten.
Nådebröd är mångfaldigt bittrare, än detta, isyn-
nerket då man får äta det alldeles ensam under
främmande tak. Men också det går för sig, om
man blott njuter det med ödmjukt sinne, men ditt
bjerta är mycket mer isbelagdt, än —•

Tig, blinde! röt Pietari, bvars raseri dock
redan började lägga sig, af blygsel öfver att baii
gjort sig tili föremål för en så underordnad varel-
ses förebråelser.

Grifve Q-ud att du sjelf inte blefve blind!
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mumlade värdinnan, välsignade maten ocb bör-
jade äta med god aptit.

Från denna dag var Pietaris lynne fullkom-
ligt förändradt. Hän var nu vresig ocb ständigt
missnöjd. Hans ansigte iick en dylik obebaglig
glöd, som man ofta ser bos ondsinta menniskor.
Men så bade ban just inte beller orsak att vara
glad.

Det ena missväxtåret följde nemligen nu på
det andra, ocb innan bättre tider kommo, var ban
redan på landsvägen, lefvande af andra menniskors
barmbertigbet. I början bade ban väntat att det
skulle bli bättre, men bvarje nytt år var sämre än
dess föregångare. Det blef svårt för bonom att
förtjena ibop, det som tre munnar beböfde, ocb
mången gång var ban närä att förtvifla. Hans
milda, gudfruktiga bustru bade år från år alltmer
aftynat, ocb siutligen befriade döden benne från
bennes lidan den.

Pietari stod vid sin döende bustrus bädd, en
bild af bopplösbeten. Hoppets vida verld tycktes
bonom nu belt ocb bållet stängd, ocb ban grubb-
lade på att frivilligt följa sin älskade bustru tili
ett annat lif, men den döende tog af bonom löfte,
att ban skulle uppfostra Engein tili en bederlig
menniska.

Om det värit möjligt, skulle ban nn bafva
utmanat sitt öde tili kamp på lif ocb död, ty lian
kunde inte fatta, bvarför alla olyokor skulle drabba
just bonom, fastän ban ju intä var sämre än andra
menniskor.

Emellertid läkte tiden småningom bans sårj
menniskan säges ju kuuna vanja sig vid allt.
Afven tiderna började blifva bättre, ocb Pietari
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fick med sin dotter bo i Yinkeri torp. Någon
egentlig brist på dagligt bröd led kan inte mer,
ernedan kan var flink att göra träkärl ock andra
dylika förnödenketsartiklar, som bönderne beköfde.
Byfolket kemtade också ofta matvaror åt Engeln,
kvilken fadren inte ville lemna åt andra att upp-
fostra, ntan vårdade kenne sjelf som sin ögonsten,
såsom kan kade lofvat sin döende knstru.

Hän kade mycken förströelse af Engeln, ty
barnet skingrade med sin oskyldiga glädje bä-st
kans sorg. Afven andra betraktade med nöje det
lifliga barnet ock köllo af det. I byn satte sig
ingen emot Engelns vilja, så att kon lärde sig att
bli något sjelfrådig. Detta verkade illa på kenne
som äldre, när kon kom att finna, att kon var
fattig ock inte knnde tillfredsställa alla sinä nyc-
ker. Afven fadren märkte dotterns böjelse för
fåfänga, men kan ansåg detta vara en allmän
svagket kos qvinnonaturen, som man aldrig knnde
utrota.

På detta sätt fick fåfängan slå rot kos kenne,
men lion förstod skiokligt dölja den. Ingen märkte
hennes fel, ooh. derför köllo alla af kenne. Isyn-
nerket förtjuste kon såväl sin far sodi andra med
sitt kantelespel. Häri kade kon nått en sådan
färdigket, att det var svårt att säga om kon eller
kennes far var skickligare spelare, ock det fastän
gubken Pietari var verkligt ryktbar för sin skick-
ligket på detta instrument. Det sades, att gubben
ännu aldrig träfifat sin öfverman, men ändå voro
Engelns toner mera innerligare, mera kjertgripande.
De kade en nnderbaxt tjusande förmåga, de loc-
kade tårar i åkörarenes ögon ock bragte dem att
glömma allt annat. De föreföllo så bekanta, som
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furornas stilla sns en sommarqväll, ock gjorde
kvarje kjerta så mjukt eller kanske var det den
spelandes egen skönket, som verkade allt detta.
Säkert var blott, att Engelns spel, om något, fick
stormarne i menniskornas själ att stillas ock ve-
derqyiokte äfven de mest nedslagna sinnen.

Äfven Pietari glömde dervid sin sorg ock ett
småleende af belåtenket lade sig öfver kans läp-
par. Åren gingo stilla framåt, ock ju mer de med
sin tyngd böjde kans skuldror, dess mer utsläta-
des rynkorna i kans panna.

En köstmorgon sågs tili ock med glädjen
stråla nr kans ansigte, då kan med en stor psalm-
bok under armen gick tili G-uds kns. Henna dag
skulle Engeln första gången gå tili Herrans bord.
Hans dotter var i sjelfva verket hänförande, der
kon i sin ungdoms blomning vid fadrens sida kom
tili kyrkan, ock kans kjerta slog kögt af fröjd.
Hän tänkte på den gången, då kan sjelf, under-
visad i saligketens lära, kallades fram tili altaret
att förnya dopets förbnnd ock inför kela försam-
lingen fritt bekänna sin tr o.

Yisserligen kade kan då mera gladt sig öf-
ver de verldsliga, än öfver de andliga fördelar,
konom derigenom kommo tili del, men kans käns-
lor kade likväl i detta ögonblick värit brinnande,
kans böner andäktiga, kans tankar riktade kögt
öfver jorden ock kans föresatser allvarliga.
Hvilken lycka tänkte kan kvilken lyoka vore
det inte, om nu min bortgångne gosse äfven stode
der ibland den nnga skaran! Men det är bra som
det är. Kanske skulle inte kan bättre än jag sjelf
kunna kålla den ed, kan nn ginge att aflägga.

Något liknande ånger rörde sig i Pietaris
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kjerta. Hän tänkte då: „jag är ja inte sämre än
andra menniskor, ook kvem kan kalla alla sinä
löften, 11 ock kände sig åter tröstad. „Hvem af oss
är fullkomlig, ock visst väga också minä lidanden
något på rättvisans våg, om det alls finnes någon
rättvisa. Engeln kåller förvisst sin ed, ty utan
att berömma mig sjelf är kon den bästa dödliga,
som jag sett. Huru eljes? Hon är ju ett godt
ock tadelfritt kara, oskyldigare än den oskyldi-
gaste dufva. 11

Så tänkte Pietari ock betraktade med gläd-
jestrålande ögon sin dotter. Eadrens ock barnets
ögon mötte kvarandra. Engeln rodnade ock böjde
sitt knfvnd ned mot bänken. „Qvinnan kar en
besynnerlig natur! 1 ' tänkte Pietari. Hän kade
inte märkt den underbara glöd, som lyste ur den
bakom konom sittande mästarens ögon. Men En-
geln kade märkt den, ock detta var det, som ja-
gade rodnaden upp tili kennes kinder. Mästaren
kade i sjelfva verket förmågan att bringa kvilken
qvinna som kelst att rodna, som kan såg på.

Henna mästare var på allt sätt en egendom-
lig man. Hän kade ett ädelt ansigte, stolt kåll-
ning ock angenämt sätt att vara. Likväl fans det
kos konein något, som inte riktigt tillfredsstälde
företåndigt folk. Också gubben Pietari körde tili
dem, som inte tyckte om konom, ock det visste
mästaren myoket väl.

Som liten gosse kade denne begifvit sig bort
från kemtrakten, ooh man visste inte riktigt, kvar
kan kade tagit vägen. Hu kade kan för vidpass
ett år sedän återvändt tili sin födelseby, ook det
tycktes kafva blifvit en riktigt duglig kari af ko-
nom. Hän var skicklig i allt, kvad kan företog
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sig; skada blott att kan inte ville företaga sig just
någonting ordentligt. Eudast så mycket gjorde
kan, som beköfdes för att göra kans skickligket
känd i kela nejden. Hän kade tili ock med under
vintern gjort ett väggur med slagverk tili Halola
gård, ock något sådant kade man på denna tid
ännu inte värit i tillfälle att se i någon bondgård.
Hän tog aldrig betalning för kvad kan gjorde,
men förde ändå ett lysande lif, bjöd alla ock
strödde pengar omkring sig. Hän gick bäst klädd
i kela socknen, ock ingen visste, kvarifrån kans
rikedomar förskrelvo sig. Det gick väl dåliga
rykten om konom, men något bestämdt visste man
inte. Hågra trodde att kan var en stortjuf, andra
att kan var en falskmyntare. Men sjelf skrattade
kan åt alla dylika rykten ock var glad som fogeln
i skogen, slog omkring sig med qyickketer ock
lockade alla jäntorna tili sig. Sådan var den man,
kvars blick kade färgat Engelns kinder rosenröda.

Hon gret inte framför altaret, men kelt sä-
kert var kon mera rörd, an kennes snyftande kam-
rater. Hela kennes kropp skakade ock de blossande
kinderna utvisade den djupaste själsrörelse.

G-udstjensten räckte länge, men siutligen var
den förbi, ocli nöjd ock belåten vandrade Pietari
bem med sin dotter. Hela naturen strålade af
glädje. Markon var betäokt med blommor ock
från trädens löfverk Ijödo foglarnas sånger. Yi-
kens vatten gick i sakta vågor ock den svaga vin-
den från bergen hemtade med sig bloinsterdofter
som kelsning från sitt kem. Fadren fröjdade sig,
men dottern gick tyst.

Engeln ryckte tili, kvar gång fadren tillta-
lade lienne. lian störde inte ofta kennes djupa
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tankfullket; kan tyckte om flickans sätt att vara.
Hän kunde inte ana, att någon tung tanke tryckte
kans barns sinne.

Om aftonen, då allt var tyst ock stilla, satt
kon med sin far på tumankand i Vinkeri torp.
Hennes djupa ögon vore fuktiga ock det syntes
tydligt, att kon nu ämnade öppna sitt kjerta för
fadren.

Far, sade kon, men tårarna kindrade kenne
att fortsätta.

Hvad ville du säga, barn? - Orat inte
nu! Lemna tili morgon, kvad du kar att säga,
du är för mycket upprörd i dag. G-råt inte! Du
kar ju ingen orsak att gråta, du kar ju alltid vä-

rit ett godt barn, tröstade fadren.
Ne], min far, jag kar inte värit ett godt,

lydigt barn, klagade Engeln.
Se så, se så, försök nu lugna dig. Jag kar

för länge sedän förlåtit alla dina små olydnader.
Ook för att säga sanningen, så kar du aidrig gjort
mig ledsen, fastän jag ikland låtsat vara ond, sade
fadren.

Det är en sak, som ni inte vet, far! fort-
for flickan ock dolde ansigtet i sinä känder.

Jag vet allt, försäkrade Pietari, allt annat,
utom kvems ring det är, som du har i din kand.

Det är, det är stammade flickan ock
tystnade.

Hon tycktes dock genast derpå fattat sitt
beslut ooh kastade sig mot fadrens bröst. För-
troendefullt såg kon lionom i ögonen, men i det
samma gnälde dörren ock in steg mästaren.

•—• God afton! kelsade den kommande.
Guds frid! Hvad körs det? svarade Pie-
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tari ocb undrade, bvarför mästarn så sent kom
tili bans torp.

—■ Ingenting annat än godt, som vanligt, var
svaret.

Grå du nu ocb lägg dig, Engeln, sade Pie-
tari, vändande sig tili sin dotter. Jag bar lofvat
att du. skall bli piga i Halola gård, ocb värdinnan
väntar oss dit redan vid dagningen.

Engeln lydde ocb gick, i det bon kastade en
lång, taoksam blick på mästaren.

Länge satt mästaren bos Pietari ocb talade
om allt möjligt, ocb då ban slutligen tog afsked,
bade dennes tankar om bonom belt ocb bållet
iörändrats tili bans fördel.

Om denne man bar jag mycket misstagit
mig, tänkte Pietari, då ban blef allena. Hän bade
ingen lust att sofva, ocb för att" förströ sig tog
ban Engelns kantele på sinä knän ocb spelade
länge för sig sjelf. Det var som om dagens glada
känslor nu tagit gestalt i kanteles toner. Slutli-
gen spelade ban en gammal afskedssång, ocb gick
sedän tili bvila.

TJnder tiden bade mästaren gått tili den bod,
der Engeln sof. Hon satt på tröskeln ocb vän-
tade bonom.

Hau är obeveklig, sade mästaren. Hau
batar mig, fastän jag inte tili min död vet bvar-
lör. Jag talade för lionom om allt, bvad jag be-
rättat åt dig, men ban sade, att jag Ijög. Jag
sade, att det blott yar för din skull, som jag dröjt
bar så länge, jag sade, att jag ville ge ali min
egendom, blott ban ville gå in på att gifva dig åt
mig, men ban svarade, att om jag eger något, så
är det stulet. Yore ban inte din far, så skulle
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hän inte sagt det ostraffadt. Hän kallar mig tjuf
mig, sin ende brors s on! Mig, från hvilken

hän olagligt roffat tili sig min lagliga andel i
Rantala gård: mig, hvars far hän bragt att dö i
elände och brist?

Engeln hade darrande lyssnat tili hans ord,
och nu gaf hon tili ett svagt utrop.

Förlåt, jag ville inte skymfa honom! sade
mästaren åter, men jag är nästan vansinnig af
förtvihan. Jag inser att vi nu måste skiljas för
alltid, och hvad är lifvet för mig utan dig?

Haf förskoning med mig! bad hiekan.
Jag skall inte förlänga afskedets bitterhet.

Du stannar här, jag går bort. Såsom piga hos
Halolas ondskefulla värdinna skall du förtvina,
klädd i paltor, du som är skapad att bära siden,
sammet och ädla stenar och med din skönhet ställa
stadsflickorna i skuggan. Och jag skall förtvina

nej, inte ens förtvina som en blomma, utan
ruttna bort som en svamp under höstregnen, rutt-
na bort midt ibland min rikedom. Farväl, jag
måste gå nu, eljes kan jag aldrig skiljas från dig.

Hän gick, och vanmäktig sjönk Hiekan ned
på bodens trappa.

Ett godt styoke af natten hade redan förli-
dit, då ur dalens bleka dimmor en man trädde
fram och närmade sig Yinkeri torp. Det var mä-
staren.

Sakta smog hau sig tili boden, der Engelu
låg. Dörren var öppeu och på kauteu af sängen
satt Engeln, blek sora nyfallen snö.

Hou gaf tili ett svagt utrop.
Litar du på mig ? hviskade hau tili henne.
Hvarför frågar du så? Du vet ju, att jag
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litar på dig, som på G-ud, svarade Hiekan ocb räck-
te bonom banden.

Tack för det, Angelika. Hå kan ingen-
ting mer skilja oss. Jag kan inte skiljas från dig,
jag kan inte lemna dig, det känner jag nu. Pölj
derför med mig, låt oss lemna denna trakt, som
blifvit oss förbatlig. Jag skall söka kejserligt
tillstånd, att vi, fastän kusiner, få gifta oss. JSTär
vi en gång äro gifta, skall din far förlåta oss ocb
flytta tili oss. Hå bli vi alla lyckliga. Vi måste
redan i natt vara långt borta.

• Jag kan inte, ack, jag kan inte! sade
Hiekan. Jag kan inte lemna min far allena.

—Hu litar således inte på mig? Så är jag
då bedragen, jag olyokliga! sade mästaren bäftigt.

—• Jag litar på dig ocb följer dig fast tili
verldens ända ! sade Hiekan.

Het var en bånfull blick, mästaren kastade
på Hiekan, då bon nu skyndsamt vecklade några
klädesplagg i ett knyte.

Efter en stund gingo mästaren ocb Engeln
band i band nedför backsluttningen ocb försvunno
snart vid en krökning af vägen. Erån torpet bör-
des ännu kanteles toner. Het var afskedssången

Morgonen derpå rodnade ocb flammade bim-
len så vackert i Öster. Plötsligt framlyste genom
rodnaden en första, andra ocb en tredje klar stråle.
Nattens dimmor försvunno ocb i bela sin glans
böjde sig solen öfver borisonten.

Hå kom Pietari ut från torpet. Hän gick tili
boden ocli knackade på dess dörr. Intet svar.
Hän bnltade hårdare. Hörren gick tipp ocb —•
boden var tom.

Hvart må lion liar gått så tidigt? sade
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fadren ock återvände tili stugan. Då Hiekan se-
dän inte kördes af, gick kan ut ock började ropa
på kenne.

Engeln koj!
Ekot från berget svarade: oj!

Engeln, kom bort!
Eko svarade: bort!
Längre fram på dagen gick Pietari tili byn

för att fråga, om kon kade blifvit sedd der. In-
gen visste något om kenne, men emellertid var
kela byn i rörelse. Hnder natten kade från Ha-
lola stulits alla pengar, som funnos i gården, ock
man kade inte den minsta aning om, kvem tjuf-
ven var. Det enda, man kunde finna, var att kan
värit både ovanligt djerf ock skicklig i sitt yrke.

Har någon sett mästaren i dag? frågade
Pietari. .

Mästaren kade dagen förut vid kyrkan sagt,
att kan skulle fara med kyrkfolket bort på några
dagar tili andra ändan af socknen, svarades der.

Mästaren kar i natt rymt med min Engel!
ropade Pietari. Hän kar stulit edra pengar af er
ock min dotter från mig, mitt enda barn, mitt allt,
allt! Pörbannad väre kan ock tusenfaldt förban-
nad min dotter, den omien. En kuggorm kar jag
fostrat vid min barm ock nu kar den bitit döds-
sår i mitt kjerta. Må kon drabbas af kimlens för-
bannelse, såsom jag nu förbannar kenne!

Man förföljde flyktingarna, men utan fram-
gång. Från denna dag blef Pietaria gestalt allt
mer böjd. Hans krafter aftogo ock lians blick
började skymma. Hän läste ifrigt, ock inom kort
kade kan läst igenom Nya Testamentet ock Psalm-
boken så noga, att kan kände de vigtigaste stäl-

9
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lena utantill. Hatt ock dag satt kan yid sinä böo-
ker, men detta påskyndåde blott än mer den blind-
ket, som kotade konom. Hän märkte det nog
sjelf, men uppkörde dock inte med läsningen; kan
sade, att kans andliga blick blef klarare, i samma
mån som kroppens ögon fördunklades. Man tyckte
sig i sjelfva verkot se, att kan kade." rätt deri. Åt-
minstone blef kan dag från dag ödmjukare ock
allt från den dag, kan verkligen blef blind, bar
kela kans tillvaro prägel af ödmjukket ock under-
gifvenket. Också kans kantelespel var nu föränd-
radt. Het var sorgset, men tilkka kögtidligt, så-
som furornas sus i den köstliga skogen, i stället
för att det förut värit som vågsvall på kafvet. Men
kuru skulle också en sörjande kunna glädja sig,
ock kan sörjde djupt, fastän kan kade vunnit frid.

För sin föda skulle Pietari nu mer inte kun-
nat sorja sjelf, men barmkertiga menniskor förde
åt konom, kvad kan beköfde, så att kan inte be-
köfde sättas på rota. För nejdens ungdom yar

detta tili stort gagn, ty kan gaf gerna åt de unga
goda råd, kvaraf de kaft nytta under kela sitt lif.

Hän liknade menniskan vid en våg, svallande
ooh. skummande i tidens ström. Stundom rusar
kon med ursinnig fart mot sitt ödes klippor, men
kufvad måste kon slutligen öfverlemna sig åt
strömmens våld. „Lycklig den, sora sjelf, utan
att störa andans frid, kommer tili lugnvattnets ro,
men lyokare den, som äfven kunnat kjelpa andra
i deras strid. Men förbannad är alltid den, soin

förorsakar motström,“ sade den klinde Pietari en
gång, ock- det kar också jag under mitt lif fått
pröfva vara sanning.

Om Engeln kördes på lång tid ingenting,
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ock inte keller talade fadren någonsin om kenne.
En gång fick blinde Pietari af kenne en större
penningesumma, men kan skickade den tillbaka,
„ty de yoro kelt visst inte förtjenade på redligt
sätt,“ sade kan.

Sålnnda lefde den blinde Pietari många år i
stillket som en eremit på Yinkerivaara berg.

En yinter klef kan plötsligen sjnk ock tänkte
redan på sin kädanfärd. Hän längtade att ännu
för sista gången blifva delaktig af den keliga
nattvarden, ock man skaffade konom en prest.
Pietari sade sig inse, att kan yar en syndare, men
i en sak stred kan länge med presten. Hän an-
såg sig nemligen kafva gjort rätt, då kan förban-
nade Engeln, ock yille på intet sätt låta förmå
sig att återtaga förkannelsen. Presten kade fullt
npp att göra, innan kan med den förlorade so-
nens ock några andra exempel fick Pietari öfyer-

tygad, att denne sjelf inte kunde vänta förlåtelse,
om kan inte förlät sin dotter.

Tili sist lät Pietari öfvertyga sig ock förlät
gerna Engeln allt. Hän gaf dessutom presten i
uppdrag att låta dottren veta det, om kon någon
gång sknlle återvända tili kemtrakten. På pres-
tens kegäran tog Pietari från yäggen dottrens
kantele, som kan inte kade rört sedän den natten,
då Engeln försvann, ock spelade afskedssången
med darrande kand. Derpå tog presten afsked af
konom ock kegaf sig kem, ty det kade redan blif-
yit qväll ock en svår snöstorm rasade ute.

På yägen mötte presten en medelålders qyin-
na, sora i dna tygkängor yadade genom snön. I
kennes ansigte syntes ännn tydliga spår af skön-
ket, om ock brott ock elände kade tryokt sin
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stämpel på dem. Hermes ögon lyste med en un-
derlig glans. Yar det vansinnets, eller samvets-
qvalens? Det var omöjligt att säga. Presten
trodde att qvinnan var vansinnig, då bon inte
svarade på bans belsning ocb inte beller ville
lemna bonom väg. Hon var klädd i granna, men
tunna kläder. De gåfvo intet skydd mot kölden
ocb blåsten, men qvinnan tycktes inte bry sig om
någondera. Eritt fick blåsten rycka ocb rifva i
bennes vårdslöst påsatta klutar. Hon värmdes
troligen af samma glöd, som lyste ur ögonen, ocb
det var förmodligen" också den, som dref benne
så oemotståndligt att basta mot Yinkeri torp.

Slutligen kom bon fram tili målet för sin
färd. Hon gick, sedän bon inträdt i torpet, rakt
fram tili sängen, der den blinde Pietari låg med
ett mildt drag kring läpparna, ocb bon kastade
sig på knä bredvid den samma. Heta tårar ström-
made från den olyckligas ögon ocb bela bennes
varelse skälfde ocb darrade. Afven den bofälliga
kojan skakade under stormen ocb baglen slogo
liksom i vrede raot fönsterrutorna. Både ute ocb
inne rådde storm.

Lange gret qvinnan bredvid sängen. Då kon
slutligen något kunde stilla sinä tårar, sade bon:
„Fader!“ Detta enda ord yttrade bon med en stäm-
ma, som talade om ett förtvifladt barns ångrande,
förkrossade bjerta.

Då intet svar kom från bädden, köjde den
knäböjande qvinnan sitt bufvud. Hermes panna
rörde vid Pietaris ännu på hans kantele bvilande,
iskällä liand. Ett kemskt, lijertslitande skri hör-
des, ocb Engeln sjönk liflös tili golfvet.

I det samma brast kanteles kortaste sträng.
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Dess ljud var skärande gält. Derpå blef det kla-
gande ock mildare. Slutligen dog det bort allde-
les. Afven ute kade ovädret lagt sig, ock inne i
torpet var så ovanligt s tiliä der kerskade frid.
Månen köjde sig ock belyste med sitt kigna sken
den fredliga nejden. 11

En mört nappade på kroken ock då Matti,
rotegubben, var en ifrig fiskare, var det nu omöj-
ligt att af konom få vidare upplysningar om Yin-
keri torp.
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Fjärran borta i blord-Karelens öde utmarker
famna stolta skogar den långsträckta Pielisjärvi
sjön ocb dess tilliiödens skummande böljor. I
dessa dunkla, skuggrika skogars tili utseendet
lugna, djupa famn träffar vandraren ännu i dag
ett lif, som sväller af ungdomskraft, ocb bvars
nrsprungliga skönbet odlingens utjemnande hand
ej hunnit fullständigt borttaga.

Brusande ocb dånande i sinä stupande ström-
fåror störta sig der de af den smältande snön
uppsvälda bäckarne med svindlande fart ner för
de branta bergssluttningarna. Under sin färd
rycka de med sig alla binder, som ställa sig i
deras väg, ocb vredgade af motståndet stänka de
sitt fräsande skum bögt på de vid deras bräddar
växande granarnas lafbebängda grenar, tili dess
de slutligen tämda lägga sinä vreda vågor tili ro
i någon klar skogssjös lugnande famn.

I skogens sköte kvisslar björnen dagen ige-
nom i sinä ramar, lefvande ett alldeles ostördt lif,
om den blott kan kålla sig utom hörkåll för den
betaaide boskapens klockor. Med brinnande ögon
lurar den fläckiga katt-lon från de tätä buskarna
på vallgossen, som nalkas längs skogsstigen med
sin bjord, liksom öfverlade den, om den skall taga
språnget framåt eller tillbaka.



Höga, tvärbranta resa sig fjällen med sinä
bergväggar från djupen djerft mot bimlen, ocb
först sedän de märkä det vara fåfängt att nå upp
tili moinen, springa de sönder af vrede tili klyft-
uppfylda bergmassor. Stundom gripa de fatt i
bvarandra; de bilda långa åsar, för att sedän
plötsligt med förenade krafter skjuta upp i böjden.
Då försvinna deras djerfva konturer; de blandas
ibop, smälta tillsammans ocb påminna sedän på
ett retsamt sätt om denna fasans bild i Dantes
belvete, då Agnellos ocb Cianfas'

„hufvuden förenas och två anleten
försmälta tili en enda vålnad.“

Mägtigt böjer der det väldiga Tnulivaara fjäl-
let sin topp mot moinen bland andra jemnbördiga
jättar. Dess södra sida är omöjlig att bestiga
ntan vingar. Man ryser äfven, då man från fjäl-
lets topp ser nedåt dess vestra sida, ty fjällets
fot bar försvunnit nr ens åsyn. Du tror dig stå
på stenblock, som vräkts upp af vredgade vågor.
Brusande i sin branta bädd vältrar en ström der
nere djupt under dina fötter sinä rytande, mörka
böljor, ocb år effcer år undergräfver den allt dju-
pare bergets klippvägg. Den norra ocb den Östra
sidan af berget aro mindre branta. Längs en i
otaliga bugter slingrande stig kan man från detta
båll klättra upp tili fjällets topp, som bildas af en
bopgyttring af ofantliga klippblock.

På det brantaste stället står nu för tiden en
temligen förfallen gård, hvilken år från år blir
allt eländigare att skåda. Af gårdens ständigt
tilltagande förfall synes, som om äfven den inom
kort skall komma att räknas tili det som värit
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ooh farit, liksom dess föregångare, hvaraf ännu
lemningar finnas strödda omkring på bergsslutt-
ningen. På berget funnos tili ooh med ännu för
ett trettiotal år sedän lemningar af ordentliga
befästningar, hvilka gränskaptenen Johan von
"Wittenberg, enligt en i ett stenblock synlig in-
skrift, i tiden låtit uppföra tili byns försvar, ty
denna plats ansågs fordom under ofredstider vara
af strategisk betydelse.

För att halla denna befästning vid magt,
hade innevånarne i Tuulivaara gård, åtminstone
på Grefvens tid, åtnjutit skattefrihet ooh bildade
sålunda ett slags adel i förhållande tili grannarne.
Nu hafva dessa företrädesrättigheter tillika med
de gamla försvarsverken för länge sedän utplånats,
ooh de få grushögar, som finnas qvar, påminna
blott besökaren om menniskoverks ooh mennisko-
lyckans förgänglighet. Den i furornas kronor
susande vinden ooh forsens dån från djupet der
nere tyckas liksom hånande påminna menniskorna
om detta, på samma gång de sjunga glömskans
entoniga sång åt de förgångna tiderna ooh deras
grusade minnen.

Annu i början af förra seklet lyste Tuulivaa-
ras med toru försedda befästning ooh. gård i ali
sin glans långt ut kring den glest befolkade, ens-
liga nejden. Men deras undergång var redan
skrifven i ödets bok; det behöfdes blott ett enda
slag, för att tillintetgöra både försvararen ooh den
försvarade, fastän de gamla väggarna syntes skryt-
samt nastan erbjuda sig tili strid, tili ooh med
mot den alltförhärjande tidens giriga tänder. Ooh
de kunde hafva skäl tili detta skryt. Från urmin-
nes tider hade Tuulivaara gård värit den fornäm-
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sta i kela nejden. Den stolta slägten Kakkonen
kade redan i sekler värit bofast der, ock genera-
tion efter generation kade gårdens kusbönder för-
stått öka dess anseende.

Yida sveder kade deras yxor fält på Tuuli
vaaras sluttningar, ock på dess skogsbevuxna
branter kade mången björn ock mången gråbrun
elg stupat för deras spjut ock gifvit sin fäll som
bidrag tili gårdens rikedom. Ofta kade äfven nå-
gon af gårdens män värit bland anförarene i de
djerfva kämnd- ock plundringståg, som gång efter
annan gjordes tili ryska Karelen. Af det dervid
tagna bytet fick naturligtvis Tuulivaara-folket sin
rundliga del. Sålunda kade gården med tiden blif-
vit så rik, att ej dess kusbönder kvilka af folket
i byn för befästningens skull kallades „koppmän-
ner“ (Hauptman = kapten) —ej ansågos kunnamer
räkna sinä rikedomar, fastän de lefde knussligt.

Kyktet om denne rikedom gick, växande på
vägen likt en rullande snöboll, äfven långt öfver
gränsen tili grannriket, der Tuulivaara-folkets silf-
ver var åtminstone lika efterlängtadt som deras
bågar ock bössor voro fruktade, om ej tili ock
med mera. Derför framträngde också ströfvande
gränsröfvare mycket ofta ända tili trakten af Tuu-
livaara; men lika ofta fingo de återvända med
oförrättadt ärende ock blodiga kufvuden. Ty i
byn fans modigt folk, som föga sparade på sinä
egna lif, men änmi mindre på fiendens blod.

Såsom kändt, kade gränsbefolkningen i dessa
trakter allt från freden i Nöteborg nastan med
regeringens samtycke kållit „stor ofred“, men de
första tiderna efter det så benämnda krigets ut-
brott lefde man kär i någorlunda god grannsämja.
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Endast ett blodigt plundringståg omtalar folksä-
gnen bafva skett från båda sidor „likasom tili
fiendtligbeternas början“, ocb tili dessa torde
sjelfva folket mindre värit orsaken, än dess ledare,
ocb i synnerbet kapten Aleksei Kapranows omått-
liga lust efter silfver.

Tsaren bade sändt Kapranow för att und-
sätta det af svenskarne belägrade Solovetska klo-
stret, men när denne kom tili trakten af Repola,
bade hän fått böra om Tuulivaaras befästning ocb
omätliga rikedomar. Bönderna på ryska sidan
visste dessutom berätta, att „svenskarne“ som bäst
voro borta på vapenöfningar i kyrkbyarne, ocb
att i bemmen vanligen ej qvarblef en enda vapen-
för man. Frestelsen var för stor för den snåle
kaptenen.

Der kan man med ringa besvär få en god
stek; der fins rikedom, som det skall blifva bärligt
att förslösa på Ukräns bördiga' slätter. Hur Feo-
dor Andrejevitscb oob Kuismin Wasiljevitsob ocb
Audotja Paraskovjevna ocb ocb ocb alla de
andra goda vännerna, grannarne ocb bofberrarne
skola stirra, glömma munnen på gafvel ocb låta
sin tekopp svalna, när jag berättar, bur jag blott
på några timmar, alldeles förroskull, eröfrade Tuu-
livaara ryktbara slott, som inte ens tsaren vågat
nalkas tänkte Kapranow.

Audotja gäspar, tömmer sin bägare, knäp-
per med fingrarna ooh. säger: du är riktigt en
lyckans guldgosse, Alexej Mibailovitscb, det är
du verkligen. Feodor åter omfamnar ooh kysser
mig ooh ljuger sedän med blinkande ögon om
turkarna oob tatarerna ock om sinä strider med
dem ocb om allt möjligt, men ändå måste ban
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afundas mig ty jag visar bonom allt det silfver,
jag tagit från Tuulivaara, ja, det visar jag nej,
stopp! jag visar inte! Kuismin, den skurken,
kunde få nys om saken, om jag skulle visa åt
Peodor, ocb sedän skulle ban först pina mig att
få låna, ocb så skulle ban be mig spela kort med
bans smutsiga lappar ocb slutligen skulle ban
med våld få mig att köpa sinä slafvar, med bvilka
jag gör rakt ingenting; de kunna ingenting ocb
orka ingenting, utan äta bara; strunt folk, bela
Kuismins följe, lifnärda med idel agnar; men bvad
skall du göra måste köpa ocb betala dyrt.
Kuismin, den skurken ja, jag visar inte mitt
silfver, Kuismin kunde stjäla det sådant kan
ju också bli följden. Jag visar inte, jag nöjer mig
med aran ocb båller silfret för mig sjelf. Ocb ära
ger Tsaren åt mig, kanske klappar ban mig der-
till än på asein, ocb det är trefligt; kanske säger
ban: du gjorde rätt, Alexej Mibailovitscb eller
kanske säger ban ändå ingenting jag beger
mig dit, ja, det gör jag i alla fall!“

Sådana luftslott bygde Kapranow, ocb då
stora skaror bönder erbjödo sig att följa bonom,
så skickade ban största delen af det öfvade man-
skapet att tåga förut tili Hvita bafyet. Med bön-
derna sora vägvisare vandrade Kapranow med ett
tjugutal soldater oolr ett bundratal partigängare
längs afsides stigar genom Kujenki ocb Pyymäki
mot Sararno by, dit Tuulivaara gård hörde. Den
tanliga vägen, förbi Pielisjärvi kyrka, vågade man
ej taga, emedan männen voro samlade der tili va-
penöfningar.

Tuulivaara var på denna tid den folkrikaste
gård i nejden. Det syntes äfven deraf, att om
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böstqvällarne mer än tjugu sländor surrade i går-
den ocb närä tjugu yxor bängde i sinä klykor på
väggen vid dörren.

Den 22 juni på qvällen år 1701 satt likväl
vid qvällsvardsbordet i pörtet ej en enda man,
som var i stånd att sköta en yxa. Endast några
unga gossar, den ena mindre än den andra, syn-
tes der bland qvinfolket, förutom bau som satt
öfverst vid bordsändan ocb som ingalunda kunde
kallas gosse.

Det var en alldeles bvitbårig gubbe; bans
bar var som lin ocb bans gestalt smärtare än en
sjuttonårig flickas. Hela mannen såg ut som en
torkad, skrumpnad rofva. Hans magra, fnöskfär-
gade, grågula ansigte låg i otaliga rynkor ocb
veck, sådana som ej åldern, utan våldsamma li-
danden ocb, starka’ passioner plöja i menniskors
ansigten. Ett obyggligt, från pannan öfver ven-
stra tinningen tili kinden nående ärr gjorde de
eljes dystra dragen alldeles frånstötande. Hans.
glanslösa, vattenfärgade ögon skuggades af yfviga,
borstlika ögonbryn, bvilka förenade sig öfver den
krokiga näsan. Den tunna munnen påminte om
en snäcka; så tätt voro läpparne hopbitna. Man
skulle kunnat taga honom för] en af jern giuten
satyr, om ej bans då ocb då under bordet skram-
lande träben ocb knapprande tänder skulle till-
kännagifvit, att mannen bade lif.

Sådan var Tuulivaaras dåvarande husbonde,
den för sin grymbet ocb sinä förfärliga sånger
kände Perttu Kähkönen, som sades redan bafva.
sett bundra somrar.-

Om gubben var torr, vissnad ocb saftlös, så
var i dess ställe den vid bans sida sittande flick-
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kan ung ock saftig. Med ömket räckte kon maten
åt den gamle ock tycktes försöka läsa dennes
önskningar i kans ansigte; ty gubbens ögon voro
redan för alltid slocknade. Flickans ögon voro
deremot ej blinda, men förblindande; de voro
svarta, som en köstnatt med fiammande blixtar.
Hennes smidiga gestalt visade denne ädelket ock
vällustiga yppigket, kvarpå man lätt igenkänner
de karelska flickorna.

Flickans ålder tycktes vara omkring tjugu
år, om ens så mycket. Hennes anlete var ovalt
ock regelbundet; näsan var rak ock kvad som är
mycket sällsynt utomordentligt vacker. Munnen
var täck, blicken varm ock läpparna röda som
smultron, ock mellan dem framlyste, då kon nå-
gon gång smålog, mjölkkvita tänder. I ståtliga
mörkbruna lockar föll kennes kår på ömsesidor om
den kvälfda pannan, ock fåfångt kade kon försökt
binda alla dessa ostyriga flockar i två väldiga
flätor, kvilka fritt kängde nedom midjan.

Man skulle trott, att bimlen aldrig skapat på
jorden eller med lif utrustat en så älsklig yarelse,
som Tuulivaara-Katri var. Men oaktadt ali denna
fägring låg det i flickans kela väsende något stilla
sorgset, så att de små groparne i hennes kinder,
der löjet plägar ka sitt kem, kunnat kallas vemo-
dets kem.

Yar detta vemod den första kärlekens gry-
ende förebud, eller var det en nppenbarelse af
ännu oförklarade känslor, eller en Jiägring af kom-
mando sorger ja, kvem skulle kunnat säga det?
Någon orsak tili sorg syntes kon åtminstone ej
liafva nu, ty äfven den jernkårda gubben tycktes
■efter slutad måltid ooh sedän maten blifvid väl-
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signad, vara synnerligen belåten. Tydligen var
ban i sjelfva verket vid godt lynne, eftersom ban
alldeles oombedd började berätta för barnen om
tilldragelser från forna tider.

När tornet bar på berget var färdigt oob
fullt utrustadt, berättade ban med tydlig, litet
ibålig röst, tvangs min aflidne far nastan med
våid att flytta sin gård hit upp under murarnes
skydd. Min far bade deltagit i månget krigståg,
stundom tili ocb med anfört oss mot ryska parti-
gängare ocb allt från ungdomen stridt med fram-
gång tili lands ocb vatten mot gränsröfvarene.
Ja, hän bade som soldat äfven stridt under sjelf-
var konungens anförande ocb värit i Polens buf-
vudstad. Detta lär äfven kapten 'Wittenberg fått
veta, eftersom ban lät kalla min far bit upp;
gården var belägen längre ned förut. En annan
oob jag sprungo efter min far, ocb vi börde hela
deras samtal. Jag mins det ännu - mins det
nogare, än det som passerat i går.

Hvem var den andre? frågade Katris bror,
Matti, en omkring fjortonårig, kortväxt gosse.

Gnisslande tänder svarade gubben lionom
bäftigt:

Du beböfver inte veta det; lian var en
skamfläck för sitt land, mitt lifs onda ande.

Eiktigt en sådan der kroppslig ond ande ?

frågade någon af de mindre barnen.
Utan att svara, fortfor gubben:

Kaptenen tog oss i hand ocb frågade se-
dän af min far: nå, Olli, bvad anser du om detta
tror du ryssarnas tänder förmå något med den
biten?

Mindre är den än slottet i Riga, men nog
10
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är det en dugtig orrkoja, också den der! svarade
min far; men ordspråket säger: snart brytes ska-
let på kakan, om inkromet läckert.

Mycket rätt, sade kaptenen, men jag äm-
nar ge min kaka ett hårdsmält innehåll, fastän
det inte bar sig, att förlägga hit ordnad militär.
I korthet sagdt, vill du inte åtaga dig att svara
för befästningen med dess torn, ty den är nyokeln
tili hela landskapet?

I korthet svaradt, nej, herr kapten!
Och hvarför inte?

För det första är jag van att taga in befäst-
ningar, men inte att försvara dem; för det andra.
vill jag, att fienden skall iiafva samma fördelar
som jag, och för det tredje tag inte illa upp herr
kapten fruktar jag, att hela denna inrättning
kommer att blifva oss bönder tili förtryck. Fol-
ket knotar redan allvarsamt deremot.

Om du först åtar dig att svara iör tornet
inför ’Grud ooh. konungen, så lär du dig nog att
också försvara fästningar; för det andra blir din
fruktan för förtryck då grundlös ocb byfolket
skall äfven då bellre gå in på att kalla befästnin-
gen i stånd, ocb för det tredje kan jag försäkra.
på min ära, att du och din slägt skall befrias från
alla vidare utskylder, varo sig i pengar eller blod-

Herr kapten, ert anbud är under dessa.
fattiga tider särdeles lockande, men jag kan ändå,
inte gå in derpå. Jag är redan en gamma,] man,
minä kraffcer hafva brutits i striderna och jag
längtar redan efter ro. Sök derför någon yngre.

Hvad tusan, du liögfärdiga kari! ropade
kaptenen, så att murarne ekade, hvad talar du om
bvila. I kyrkogåden blir det nog tid för dig att.
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bvila, men bär måste du verka. Om du inte mer
sjelf orkar spänna din båge, så öfverlemna detta
åt dina söner, men båll sjelf befälet. Jag befaller
dig som din cbef, bör du det!

Jag bar för länge sedän tagit afsked från
krigstjensten, berr kapten! svarade min fader
torrt.

Sedän kaptenen en stund eftersinnat, brum-
made ban liksom för sig sjelf:

För fan! Jag skulle inte trott, att Olli
Kähkönen skulle baft bjerta att undandraga sig
från något, som ära ocb medborgerlig pligt bjuda;
jag skulle inte trott, att ban likgiltig, liksom sa-
kea inte anginge bans kalla kläder, skulle kuuna
se bur fienden brännande, mördande ocb skän-
dande qvinnorna öfversvämmar landet ocb bädan-
efter skall göra allt för att bemägtiga sid detta
toru, för att derifrån bålla nejden i tygel. Haba!
Då skola de inte skona ens Kähkönen, då skall
ban inte • kuuna räcka en bjelpsam hand åt en
landsman eller erbjuda skydd åt flyende qvinnor;
bans rikedomar skola inte förslå att föda alla, som
fördrifyits från sinä bem, eller bans blod att aftvå
trälens skymf, utan bans gamla nacke skall böjas
under det skamfulla oket. Yid min ära! Käbkö-
nens gamla krigskamrater måste få yeta, bväd
några års fred verka på en man, de måste få yeta

det, så att de kuuna köpa kjolar ocb
Kog nu, berr kapten! afbröt bonom min

far lugnt, men Hans röst darrade. Ni talar sora
psalmboken ocb på det sättet skulle ni få en sten
att mjukna. Inte ett ord mera, om jag får be.
Jag flyttar min gård med pick ocb paok bit upp.

Det är således afgjordt! sade kaptenen
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med af glädje strålande ögon. Din hand, kamrat!
En man vid sitt ord, en oxe vid sinä

fiorn! svarade far ocfi gaf 'Wittenberg ett kraf-
tigt fiandslag, så att det smälde. Kaptenens läp-
par darrade då så egendomligt; ville lian skratta
eller gråta?

På aftonen sammankallades allt byfolket tili
betästningen. Min! far svor att försvara den tili
sista blodsdroppen. Tvenne andra funnos der äf-
ven, fivilka svuro samma ed, suckade den gamle,
ocfi jag var den ena af dem.

Min far lade två fingrar på kaptenens svärd,
den der andra ock jag lyfte två fingrar mot film-
ien ocfi med sakta röst eftersade äfven jag min
faders ed, utan att någon märkte det: jag, Perttu
Kakkonen, lofvar ocfi svär i den treenige gudens
namn, att alltid i verk ocfi gerning tili mitt sista
andedrag ocfi min sista lolodsdroppe försvara fä-
derneslandet ocfi dess lagliga konung; jag svär
att för dem med glädje offra ali min egendom,
mitt eget ocfi minä underlydandes lif; jag svär
att aldrig onödigt betunga minä landsmän för den
befästnings skull, som jag nu öfvartager att svara
för inför Gud ooh menniskor; jag lofvar ocfi svär
att efter förmåga spara minä landsmäns blod ocfi
alltid vara färdig att skada fienden, fijelpa de
nödstälda ocfi skydda de värnlösa. Ocfi vidare
lofvar jag fieligt, att jag aldrig lefvande skall
lemna denna befästning, aldrig gifva mig på nåd,
utan förr begrafvas under dess ruiner, så sant som
Gud mig fijelper i tid ocfi evigfiet. Ocfi om jag
bryter denna min dyra ed, så må jorden remna
under mig ocfi fördömelsen uppsluka mig. Amen!
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Hela folket instämde äfven i ett dånande
Amen!

-—■ Så skall enjj man svära och så skall hän
halla sin ed, som jag vet att du, kamrat, skall
halla din! sade den ärade kaptenen och förgäfves
sökte hän hindra en klar tår att från ögonhåren
siippa ned på den sträfva kinden. Tårar blänkte
äfven i många af de närvarandes ögon, och mån-
get knä darrade af rörelse, såsom ett ensamt blad
i trädet darrar för höstvinden.

Som tecken på hans nya värdighet gaf kap-
tenen åt min far i komingens namn ett svärd med
fäste af silfver. När hän begaf sig bort, lofvade
alla lyda min far såsom sin lagliga befälhafvare,.
och så gjorde de äfven. Hvarken min far eller
jag hafva någonsin haft orsak att klaga öfver
gensträfvighet. De andra ha hallit sitt löfte tili
oss, och vi vårt tili dem. En enda förbannad va-
relse bröt sin ed, sålde sin ära och sitt fosterland
för ett par blåa ögon men hän må göraräken-
skap för den, i hvars hand hämnden är; jag vill
inte döma honom.

Gnbben tystnade och ett drag af smärta for
öfver hans ansigte.

Efter en stnnd fortsatte hän:
Mycket har denna förfärliga ed kostat,

mig, denna ed, som tiimien hörde, fastän menni-
skor ingenting visste derom. Minä ögon ha sett
minä landsmäns blod rinna i strömmar; jag har
sett min far med genomskjutet bröst falla vid min
sida; tre söner har kriget röfvat från mig och
under långa är har jag fått hara den frätande
sorgen i mitt bröst. Mitt hjerta har krossats un-
der lidandena, allt för denna eds skull. Jag skulle
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önska att fredens dag skall gry för er, barn, men
Grud allena styr menniskornas öden. Hvad vet en
dödbg om framtiden, ocb bvad beböfver ban bel-
ler veta derom? Likväl tyokes det mig, som om
Sveriges lejon ej skulle kuuna i längden skydda
er mot östern växande örn. Huru som belst, så
kommen dock ständigt ibog, att erä fäder aldrig,
Grud väre tack ocb lof! aldrig befläckat sin ära,
utan med glädje offrat sinä lif för fosterlandet.
Mig bar deras död djupast träffat; isynnerbet frä-
ter Mattis fasansfulla död mitt bjerta, men jag
glädjes dock öfver att de bafva fylt sin pligt.

Om döden bade skonat min son Matti, så
skulle ban ärft bnsbondsväldet efter mig, men nu
må Olli ta det ocb en gång lemua det efter sig
åt dig, lilla Matti, fastän jag nastan bellre skulle
se, att Katri skulle bli den befallande bär; men
kjortelfolk duga ej att styra, isynnerbet när stor-
men rasar.

Så sade den gamle, ocb Katri tog derpå tili
ordet.

Bli£ ni, kare far, ännu länge vid styret,
sade bon, det är för oss alla det bästa. Ni tror
ej, tillade bon der på, bar myoket vi alla bålla
af er. Yi älska er, som vår ögonsten.

• Det vet jag nog, kara barn, men länge
kan jag ej mer vara er busbonde. Döden kommer,
dess vingar susa redan i minä öron, ocb det är
också tid, att den kommer. Grerna beger jag mig
äfven bärifrån ty min själ längtar efter bvila. Jag
vill ba ro, men jag skulle ändå önska dö som
minä fäder ocb söner, utan att få lida sjukdomens
plågor.
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Hvad må nu komma åt kundarne, då de
skälla så? yttrade en af qvinnfolken.

Det måtte väl ej vara en björn, som oroar
boskapen, menade Katri.

Jag tycker det låter, som om de kelsade
någon bekant, som kommer, lugnade dem gubben
Perttu, sedän kan lyssnat tili skallet. Qvinnorna
drogo undan fönstrens skjutluckor ook sågo efter,
kvem det var som kom.

Efter en stund kördes liksom kofslag, ock
kort derpå steg en qvinna in i det skumma pörtet.

Gud signe maten! sade den främmande,
i det kon kastade en blick på bordet, der qvälls-
maten ännu stod qvar för barnens räkning, ty
barnen åto efteråt.

Gud signe maten! upprepado den främ-
mande andfådd sin kelsning.

—■ Gud signe! svarades från qvinnornas sida
ock Katri uppmanade kenne att sätta sig tili
bords, ty „resans mödor gifva matlust 11

, tdlade kan.
Stor tack, Herren vedergälle! svarade den

främmande, men nu lär det inte vara tid ens för
er sjelfva att äta.

Yi ka redan ätit.
Gubben Perttu kade under tiden fått veta,

kvem den främmande var, ook frågade:
Är det fred i landet, eller kvarför koru

du kit, Pyymäki-Leena ?

Annu andtruten af den brådstörtade färden
sade Leena kastande:

ISTej, Gud kjelpe, nu är det inte. fred läng-
re, utan ryssarne aro strax på stunden redan kär.

—■ Gränsröfvare? ropade qvinnorna. Gud
skydde oss!
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Ja, gränsröfvare! Ocb äfven rödmössor
med dem.

Det är inte möjligt. Den fyraåriga gräns-
freden är ju ännu inte slut; det återstår ju ännu
två år, ocb de våga inte bryta den, sade den
gamle, skakande på bufvudet.

■— Det är alldeles säkert, att gränsröfvarene
äro på våg bit, ocb rödmössor aro bland dem,
försäkrade qvinnan.

—• Då är ju kela riksfreden bruten, mumlade
gubben; men bar du sett dem riktigt med egna
ögon?

Jo, det såg jag. Hela den bar långa,
varma dagen bar jag stått ocb malat mjöl tili bö-
tiden, så att svetten lackade. Mot middageu bör-
jade jag undra, bvarför vår Musti tjöt ocb väsna-
des så förtvifladt. Jag brydde mig likväl inte om
att gå ocb se efter, ty bvem kunde tro, att de nu
så plötsligt skulle komma bit, då de inte synts
tili på så många år. Sedän jag gjort eld i bastun,.
stack jag mig i skogen för att bryta löf tili bad-
qyastar, ocb då börde jag ett ovanligt dån från
Kujanki sidan, alldeles som om åskan bade mull-
rat der. Då några kopparaktiga moln verkligen
syntes på bimlen, så trodde jag att det var åska
ocb tänkte inte vidare på saken. Jag undrade
bara för mig sjelf, bvart i ali verlden jag bade
lagt mitt silfverspänne, som jag inte såg tili der
bemma, men jag tänkte, att Mikko visst bade
stuckit det i sin skjorta, då hän i går morgse for
tili kyrkan.

Men bvar såg du fienderna? frågade-
gubben Perttu otåligt.

Då just såg jag dem. Dånet närmade sig
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allt mer ock jag började tili ock med redan ur-
skilja röster. Skrämd koppade jag upp som ett
istadigt föl, men föll genast ner igen bland bus-
karne som en utsvulten ko. Knapt flck jag åter
upp minä ögon, innan jag såg, att kela skogen
var full af män. Det mörknade för min blick ock
mitt kjerta koppade som en groda. Jag tryckte
mig så tätt mot jorden, som jag möjligen kunde,
ock med kjertat i kalsgropen väntade jag min
sista stund. Den kom dock ej, fast nog skulle
det] värit det bästa. Helt visst kafva de värit
äfven kos oss. Ock barnen ropade kon voj,
jag olyckliga! Yoj, voj!

• Lugna dig nu litet! tröstade Katri kenne.
Eärdades de inte längs vågen? Hvarför skulle
de då ka vikit in tili er?

Längs vägen färdades de, längs vägen,
ock de voro så många som kyrkfolket, rödmössor
ock andra, snyftade Leena, ock alla de andra
qvinnorna, utom Katri, instämde i hennes klagan,

Ett par af dem kände jag, fortfor Leena, Oloksi
från Kormanta ock den långe Timo från Uktue,
kvilka gå omkring ock sälja småkram. Oloksi
kotade att fylla tili ock med stöfvelskaften med
Tuulivaaras silfver; en annan lofvade taga krut
för tio år nr tornets källare, ock Timo lofvade
föra Katri kem tili värdinna åt sig ock sade, att
kan inte ens i döden vill skiljas från kenne.

Det £å vi se! sade Katri bleknande, men
lugnt.

Kare far, livad skola vi nu göra? klagade
qvinfolket.

Yi skola naturligtvis försvara oss, ock
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sedän dö vi med ära, alla i en klump, menade åter
den modiga Katri.

Försvara oss! Utan män i kuset? dSTej,
deraf blir ingenting. Det är bäst att i god tid
laga sig bort. Kedanför forsen finnes två båtar,
med bvilka vi kunna fly. Låt oss genast ge oss
i väg! menade någon.

Jag rör mig inte ur stället. Jag lemnar
inte bemmet ocb far! vidböll ifrigt den modiga
Hiekan, omkring bvilken de mindre barnen greto.

G-übben bade ej tagit någon del i denna öf-
verläggning, men nu ropade ban med bög, fastän
af rörelse darrande röst:

Tyst! Här är inte tid tili klagan ocb tå-
rar, då förderfVet nalkas oss. Hör mig ocb gör
som jag säger. Förbannelse öfver den, som bry-
ter min befallning! Minnes att en faders förban-
nelse är en tnng börda, det bar jag sett med egna
ögon; den krossar sin bärare. Jag talar tili er,
såsom tili modige mäns bnstrnr ocb barn, qvinnor
af ett fritt folk. Hören således! Det är alldeles
tydligt, att vi inte kunna försvara bvarken be-
fästningen eller vårt bem, isynnerbet som vi an-
fallas af en kanske mer än tio gånger talrikare
fiende. Dessa ban visade sinä magra näfvar
■— dessa dnga ej mer tili mycket. Men så myc-
ket styrka bafva de ännn, Grud väre lof, som denna
gång beböfves. De kunna ännn slå ett svagt slag,
som skall åstadkomma underverk.

Pramför allt skola ni taga från matbodens
innersta yrå, under spanmålen, silfverkistan ock
fälla det ned i forsen, samt märkä stället, dit den
faller. Sedän skola ni ladda alla bössor. Krut
ocb kulor finnas tillräkligt i tornkällaren. Kär
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detta är gjort, skola ni lly utan dröjsmål, allesam-
man, oek söka upp min son Olli. At konom sko-
la ni säga: enligt sin ed försvarade din far be-
fästningen tili sista andedraget oek sänder dig nu
sin välsignelse från andra lifvet, dit lian gått lik-
som Elias, men ändå som Simson med buller oek
brak. Åt mig skola ni gifva eldstål oek tlinta,
samt tvenne laddade bössor. De aro visserligen
rostiga oek kunna sprängas, men det gör det sam-
ma. Ofta ka andras pilar träffat mig, stor sak om
jag en gång såras af eget skott.

Hvad ämnar ni göra, far? Spränga kela
gården i luffcen med er sjelf oek ryssarne? Nej,
det får ni inte göra. Yi lemna er inte kit ensam
eller också stannar jag kär med er! sade Katri.

Ook jag också, tillade lilla Matti enträget.
Det går inte an, barn! sade den gamle.

min ed binder mig att stanna bär. Ni knnna in-
galunda önska, att er gamle far skall framträda
inför Herrens tron såsom en nsel menedare nn, då
jag bittils nastan ett kelt årbundrade försökt lefva
som en redlig man. Hvad skall jag svara, då
Herren frågar: Perttu Kakkonen, kvarför bröt du
ditt ord, fattän din lår ooh din bod voro fulla a£
säd? Hvad sknlle jag då svara konom? Ingen-
ting, utan skamsen skulle jag få gå tili förtappel-
sen med desse gudlöse, menediske gränsröfvare;
ty det är säkert att de blifva förtappade, liksom
andra banditer, som öfverfalla försvarslösa menni-
skor. Tänk er blott, kuru dessa odjur då skulle
skratta åt mig; det vilja ni väl inte förunna dem
Oek kvad sprängningen vidkommer, så är den
inte så svår, då jag redan förut fått betala döden
så mycket i förskott; den kar ju redan fått min
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ena fot. Ocb af år bar jag så nog, att jag inte,
äfven om jag ville, kan boppas på många fler;
ocb buru som belst, så ville jag ändå inte lefva
som menedare. Min själ längtar redan från mörk-
ret tili ljuset, der jag vet att minä barn ocb minä
ungdomsvänner med öppna armar skola mottaga
mig. Tänk blott hur alla dessa skola undra,
när jag kommer i eld ocb dån. Jag är en förtor-
kad qvarlefva från forna tider, bvilken döden för-
modligen af misstag glömt qvar bit. Ocb det är
ju intet under! Döden stackare bar väl, då ban
måste flyga kring verlden ocb alltid värit van att
linna männen af Kähkönen-slägten i stridens vim-
mel, redan glömt bort mig alldeles, eller utstrukit
mig från förteckningen öfver de lefvande. Det
lönar inte mera mödan att rädda denna förkrympta
kropp, då man inte ens kan tala om att rädda be-
fästningen. Derför kastar jag mitt lif ödet rätt
mot synen, sedän jag först gjort allt, bvad jag
kan göra. Det bar också det goda med sig, att
min död blir för de efterlefvande ett godt före-
döme ocb skall egga minä landsmän tili strid, på
samma gång den injagar skräck bos iienden.

Likaså bar också jag att ge ett exempel,
sade Katri, ocb också mig må förunnas aran att
få visa, att bänförelsens beliga eld äfven brinner
i ett ungt bröst.

Ditt tai var som klang af jern,min Katri,
sade gubben; om du vore kari, skulle jag emot-
taga ditt anbud, men nu kan du inte rubba mitt
beslut. Ty både du ocb lilla Matti bar ännu ett
teit lif med dess sorger ocb fröjder framför er.

Q-übben eftersinnade en stund, innan hän
fortfor:
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Yårt land har inte råd att slösa med men-
niskolif, ty de komma nog snart att behöfvas. Helt
säkert randas svåra tidör för landet, då äfven röd-
mössor kömmit öfver gränsen.

Katri sade, att hon på inga vilkor ville lem-
ua gubben åt en säker död, fastän alla försökte
öfvertala henne att fly. Hon sade, att om inte
annat hjelpte, så skulle hon gömma sig för att se,
hur det gick med gubben och gården; och hon
trodde att hon derigenom alla inte skulle bryta
met fjerde budet, utan snarare tvärtom. Slutligen
gick gubben, då ingenting annat hjelpte, in på
detta förslag, och bestämde, att också lilla Matti
skulle stanna qyar.

Katri och Matti, sade gubben, svärjen att
utan motsägelser lyda, det som jag befaller er,
sedän de andre rest; på det vilkoret går jag in
på er önskan.

Yi lofva det, sade Matti. Jag har mod
att dö!

—• Jag också, sade Katri.
Men att lefva? frågade gubben.
Afven det! svarade gossen.

Katri teg.
Nn ordnades allt utan uppskof effcer gubbens

befallningar, ocb då ryssarne slutligen syntes ne-
danför berget, voro den blinde gubben, den späda
flickan ooh den nnge gossen beredda att försvara
Tuulivaara-fästningen. Med två båtar kade de
öfrige begifvit sig bort, ooh. Leena med dem, då
lion ej vågade bege sig hein ensam. De qvarblif-
nes välsignelser följde dem. Afskedets stund var
svår, men gubben Perttu förstod att förkorta den.
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Svårt är det alltid att skiljas, hur myoket mer i
ett sådant ögonblick.

Katri ropade åt de bortfarande:
Säg åt far, att hans dotter dött för hans

hårdhets skull, för sin barnsliga lydnad och sora
offer för en dubbel kärlek.

Säg ingenting! ropade Perttu: hans båda
barn skola inom kort med Ghids hjelp alla friska
och sunda infinna sig hos honom.

Aftonrodnaden förgylde det mellan träden
framskymtande vattnet, och den sjunkande solens
sista strålar kysste liksoin blygt tili afsked den
rodnande skogen på bergsluttningarna. De högre
kullarnes skuggor bildade mörka fläckar i däl-
derna och en lätt, grå dimma svepte sluttningarna
i söder. Kätten bredde sin fuktiga mantel öfver
den slumrande nejden. En ensam gök gol då ooh
då, liksom för att hålla sig vaken, och i en mur-
springa pep en syrsa. Sedän yar allt tyst både
utanför och inne i fästningen. Efter en stunds
fullständig ljudiöshet, hördes en bergdufva kuttra.
En tår trängde sig då från den nyss så onaturligt
modiga Katris öga ned på de bleka kinderna och
fåfängt försökte hon återhålla en djup suok.

Lutande sig raot tornets fot, sände hon en
sista afskedssuck tili hembygden och hennes glädje-
lösa lit.

Gubben Perttu vaknade ur sinä drömmar och
sade plötsligt:

Matti! gå upp i tornet och se noga om-
kring dig, och ropa sedän kit ne?, om du ser
något. Men stanna qvar der, tili dess jag kal-
lar dig.

Matti giok att utföra befallningen.
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Katri, sade gubben, sedän gossen tade
gått, jag vet, att någon tung sorg tryeker dig,
oct den tar redan vid så unga år gjort ditt lif
värdelöst. Oppna ditt tjerta för mig, barn, kan-
ske kan jag lindra din sorg.

Inte tar jag någon sorg, som tryeker mig,
sade Hiekan.

Det är önödigt, att du förställer dig, ty
fastän minä ögon äro fömörkads, så ser jag ändå,
att du med afsigt söker döden. Det är förtviflan,
men inte mod, som drifver dig, ty qyinnans natur
skyr krigets fasor. I mannens ådror rinner blodet
annorlunda än i qvinnans; tan drifves tili krigets
tumult af pligten, för att skydda de sinä, af kärlek
tili friteten eller, beklagligt nog, stundom äfven
af tämndkänsla. Qvinnan är af finare ämne; ton
förskräekes af stridsbullret, oct om ton kastar
sig in i blodbadet, drifs ton dertill af ett krossadt
tjerta.

Tror ni inte, att kärlek är starkare än
fruktan för döden ? Kan inte en qvinna offra sitt
lif för sinä egna?

—■ Det kan ton nog, mitt barn, oct också
för sin make. Men ton gör det blott, då nöden
fordrar det. Du störtar dig deremot gagnlöst i
döden. Du tror att du förlorat din lefnads glädje
oct att lyckans soi för alltid dolt sig i mörka
moln, eller turu?

Så är det. Solen, månen oct de tindrande
stjernorna, alla tafva de slocknat oct öfver allt är
kali oct dyster natt, svarade Hiekan snyftande.
Jag tar inte mer någon fröjd af lifvet.

Jag tanner det der, oct jag tar också
sjelf någon gång tänkt på samma sätt, då sorgen
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infunnit sig. Men alltid har på en stormig natt
följt en klar dag, så skall det gå äfven för dig,
om du blott har mod att vänta tili dess.

—-Det måtte då ännu ske underverk i denna
verld.

Underverk ske, om vi sjelfva hafva mod
att göra underverk. O det vänder sin vackra sida
mot oss, om vi ha mod att utan att blinka se det
i ögonen. Om lyckan är afvog mot oss, såbeh'fs
det endast kraft och mod, ingenting annat, da
det få vi nog från höjden, om] vi be derom. -

Jag ser, att du inte har förtroende tili gamla ,r-

-far, och inte vill öppna ditt hjerta för den, som
kanske är största orsaken tili din sorg, hvilken
jag nog känner. Din far har med hot om sin för-
bannelse nekat dig att taga Timo, det gjorde hän
på mitt råd, för jag trodde verkligen inte, att du
skulle kuuna älska en iiende tili ditt land. Grif
mig din hand, Katri, och hör, hvilka orsaker jag
hade tili mitt förbud.

Likgiltig räckte Katri honom handen. Hennes
tårar hade slutat att rinna och hon stod framför
den gamle farfadren, som en orörlig bildstod, be-
traktande med sinä stela ögon gubbens förtor-
kade ansigte. Ett bittert drag af ovilja låg i denna
hennes blick, liksom ville hon säga: „du beherskas
af hat och fiendskap ooh du har aldrig känt kär-
lekens eld.“

Har du styrka att köra en uppskakande
historia? Det är en slägthemlighet, men nu i
mitt lifs sista stunder vill jag yppa den, om du
förmår höra.

lngenting kan nu mera verka på mig.
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Jag förmår köra hvad som helst, svarade hiekan
med grafligt lugn.

Ett nttryck af bitterhet drog öfver gubbens
ansigte, då hän började:

Timo är sonson tili en menedare, renegat
ooh landsförrädare. Hans farfar har som barn
legat vid samma bröst som jag, samma hjerta har
suokat för hans ooh för min skull, samma moder
inneslutit oss i sinä böner. Hän var min tvillings-
bVider. Yi lekte tillsammans, vi gladdes tillsam-
r ms nnder vår barndoms oskyldiga dagar och
ti Isammans svuro vi som ynglingar denna förfär-

ed, som du känner. Sedän bröt kriget ut.
En natt öfverföllo gränsröfvarne vår fredliga by.
Derborta på Laukanlahti höjden slogo flammande
lågor upp, när folket derifrån hann inom den
skyddande befästningen. Alla andra voro sam-
lade, endast min brors fästmö, Katri, var borta.
Htom sig, grep min bror sin yxa ooh ilade efter
röfvarene. Jag beslöt att dö med honom, och
båda rusade vi i de iiyende vilddjurens spår, ty
de voro ej bättre än vilddjnr. Byfolket följde oss,
ooh vi trängde fram ända tili TJhtue. Der uppstod
en het strid, i hvilken vårt folk blef slaget och
vi båda bröder råkade i ryssarnas fångenskap.
Katri hade under stridstumultet fått tillfälle att
rymma från sinä röfvare. Yi bevakades i början
strängt och det var inte möjligt att tanka på flykt,
oohj sålunda förgingo många långa veckor. Byns
äldste hade en dotter, som hette Tatjana. Hen-
nes far var en gammal räf. Hän fruktade tydli-
gen för de våras hämnd, och för att trygga sin
gård räknade hän på sin dotters skönhet.

Med sin helvetista skönhet förtrollade denna
/

li
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hexa oss båda. Yi skulle längre fram båda kun-
nat ryminä, men vi voro liksom fångade i något
slags trolldom och stannade qvar, för att få vara
i Tatjanas närhet. Jag blygdes för mig sjelf, att
jag inte kunde frigöra mig från henne, och trodde,
att min bror stannade qvar i den skamliga fån-
genskapen endast af kärlek tili mig.

Slutligen kom min far för att utlösa oss.
Mitt hjerta höll på att brista af skam, då jag stod
inför honom. Lösepenningen var erlagd och föl-
jande morgon skulle vi bege oss af. Jag ville
ännu en gång se Tatjana, men sökte henne länge
förgäfves. Slutligen fann jag henne på stranden,
der hon satt i min brors knä, ömt omfamnande
honom, såsom hon förut hade gjort med mig.

Ghibben tystnade för ett ögonblick, liksom
för att samla krafter att fortsätta. Darrande stod
Katri framför honom, rädd att ens med sin ande-
drägt störa tystnaden.

Slutligen fortsatte den gamle suckande:
Dn känner inte och kan inte ens föreställa

dig det qval, jag i detta ögonblick kände. Mitt
hjerta sjöd af vrede, ovilja och afsky, och förstel-
nad stod jag qvar, fastän det brände sora eld i
mitt inre.

Yrjö, dn lemnar alltså inte din Tatjana
Mt att förgås af saknad ocb längtan? sade den
sköna ormen, smygande sig tili min brors bröst,
och. hennes svällande läppar rörde vid hans kind.

Nastan alldeles samma ord hade förut från
samma läppar hviskats i mitt ora och jag liade
då lofvat uppbjuda allt för att beveka min far att
ge sitt samtycke tili minä planer, men det skulle
aldrig ens fallit mig in att ntan vidare kasta mig

162 Juho Reijon en.



i snaran, fastän mitt bjerta var fritt från tidigare
band. Men min bror glömde allt, aran, pligten,
sitt åt Katri gifna löfte ocb sin kärlek tll benne,.
ocb bäftigt omfamnande Tatjana lofvade ban att
för alltid blifva bos benne, om ban också skulle
förlora sin själs saligbet derför.

Mitt raseri bröt slntligen alla dammar ocb
som ett vilddjur rusade jag på dem, för att skilja.
dem åt. Jag slungade Tatjana nndan ocb mellan
mig oob Yrjö uppstod en våldsam brottning. In-
gendera förmådde dook slå den andra tili marken.
Då kände jag ett knifbugg i pannan; ban bade
riktat slaget mot tinningen, men ntan att råka.
Blodet strömmade öfver mitt ansigte, ocb tasande
af ilska kramade jag bonom. Då bördes plötsligen,
vår fars röst, ocb striden uppbörde.

Här vår far fick yeta, bvad saken gälde, blef
ban alldeles utoxn sig, ocb jag bade ali möda atk
bindra bonom från att rusa på Yrjö, som med den
blodiga knifven i sin band stod bredvid Tatjana.,
Då Ijöd från min fars mun en gräslig förbannelse.
Den drabbade fråmst Yrjö, men äfven jag fick min.
andel deraf, ocb sedän den dagen bar min inre
frid värit förstörd.

Samma afton begåfvo vi oss, min far ocb
jag, derifrån, men Timo stannade qvar, ooh. stan-
nade på trots. Hän fick Tatjana, som blef bans
lifs onda ande. Min fars förbannelse började snart
bära frukt. Tatjana bedrog min stackars bror.
Hans li£ förbittrades, ocb ban störtade slntligen
sin bnstru i elände, sedän ban först mot benne
bade utbytt sitt fädernesland, sin ära, sin tr o oob
alit bvad menniskor anse beligt. Hän kastade sig
nu från den ena våldsbragden i den andra ocb
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bar äfven svärd mot oss; bvad som för andra var
en fasa, det bade blifvit ett nöje för bonom.

Jag sörjde djupt öfver Yrjös öde, men mitt
eget var inte beller afundsvärdt. Tatjanas bild
bade så inträngt i min själ, att jag inte ens ännu
kunnat belt ocb bållet rycka den bort. Endast
för att godtgöra den skam, vår slägt dragit öfver
Katri, gifte jag mig med benne. Hon var en god,
ödmjuk ocb tålig bustru, men det fattades likväl
något i vår lycka; den bild af en annan, som jag
mot min vilja bar i mitt bjerta, sod emellan oss.
Medvetandet bärom bar värit mitt lifs förbannelse,
det är detta som drifvit mig at söka ro för min
själ der, hvarest de menskliga känslorna intet
kunna göra sin röst börd. Minnet af Tatjana
bar drifvit mig att söka döden på slagfältet, det
bar bragt mig att med skoningslös grymbet full-
följa den ed, jag svor som barn, ocb det bar ännu
inte fullständigt försvunnit från detta gamla, för-
torkade ocb maskstungna bjerta, som ser ut att
slå så lugnt i barmen. Mitt lif bar värit stormigt
ocb en böstnatt blefve för kort, om jag skulle he-
ratta om alla de strider, i bvilka jag deltagit. En
af dem står dock klarare för mitt sinne, än de
öfriga.

Det var en lika varm dag, sora i dag, för
femtio år sedän. Lngn rådde i naturen, s olen
sjönk röd ned bakom en yaoker vik af Kivijärvi,
på ryska sidan belägna sjö, ocb fjärdarne glänste
som guld i dess strålar. Då rörde sig en bämnd-
girig skara framåt längs skogsbranten ocb tog
vägen längs en långt ut i sjön skjutande smal
udde. Jag olyckliga gick i spetsen för dem.
Knapt bade vi kömmit ned tili udden, då vi
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möttes af en ännu mer vildsint skara män, bvilka
försvarade sinä bem, sinä barn, sin egendom, med
ett ord, allt bvad en menniska eger dyrbarast..
Striden var vild ocb blodig. Vårt folk började
vika ocb vårt nederlag var visst, ty i spetsen för
våra motståndare stod en som fälde sin man, bvar
gång ban slog tili. Det gick en kylä öfver min
ryggrad, då jag börde bans röst, bvilken Ijöd som
trumpetstötar öfver vapenslamret. Mer än tjugu
år bade förflutit, sedän jag börde den sist.

Jag undvek bonom länge, drifven dertill af
en inre magt, men slutligen, då vårt folk började
vaokla, greps jag af förtviflans raseri, ty af denne
motståndare berodde nu seger eller nederlag.

Jag trängde fram tili bans närbet. De öfrige
uppbörde nu att strida; alla sågo på oss ocb
sänkte ned de redan spända bågarne. Ett ögon-
blick stodo vi orörliga midt emot bvarandra.

—■ Käring! låt svärdet tala ocb inte bjertat!
ropade min motståndare bånskrattande; vi båda
göra ju ingenting annat än bvad bela vårt folk
ocb bela menskligbeten göra.

Jag förmådde inte röra mig, ty bitterbeten i
bans ord grep mig. Då sade ban bånfullt:

Så, att bror Perttu inte mer orkar lyfta
sitt svärd! Eller bar det redan fått för mycket
blod? Ack, du stackars gubbe! Du är inte mer
värd att bära ett så vackert svärd.

Hau svängde sin yxa i luften, men i nasta
ögonblick låg kan med klufvet bufvud på marken
bredvid en der nppstäld belgonbild.

Förbannelse! Helvetet bar fått sitt rof!
Detta var den gndlöses sista ord, livilka blan-

dade sig med de våras segerrop.
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Hans blod sprutade på minä bänder, under
det jag, knäböjande bredvid bonom, ropade bonom
vid namn. Det kändes för mig, som bade mitt
svärd råkat mitt eget bröst. Då tyckte jag mig
se Tatjana stå framför mig, ocb för att undfly
synen, störtade jag mig vildt in i striden.

Men då jag följande morgon återkom tili
mig sjelf, stod skepnaden åter framför mig, med
de gråa båren strödda för vinden. Hon tryokte
en späd gosse tili sitt bröst, ocb knytande näfven
mot mig önskade bon åt mig för min återstående
lefnad Kains fridlösbet, ångest, qyal ocb olycka,
samt förutsade, att gossen skulle blifva min slägts
förderf. Det var Tatjanas mor, ocb gossen, var
Timos far. Af den stora, vackra byn fans blott
en bop af rykande ruiner qvar, ocb af dess talrika
invånare voro endast dessa två i lifvet, bvarför
byn allt sedän dess fått beta Akonlabti (käring-
viken).

Dppfyld af fasa störtade jag förbi de rykan-
de ruinerna ocb de stela liken bort från denna
förderfvets ort, men minnet af den förfärliga nat-
ten bar aldrig kunnat utplånas.

Den vansinniga qvinnans förutsägelse bar
gått i fullbordan, ty dsnne gosse bar afbuggit de
frodigaste ocb starkaste grenarne af min slägfc
ocb olycka kar alltid drabbat den, då någon af
bans efterkommande kömmit i vår närbet. En
gång trodde jag dock redan, att förbannelsen hade
förlorat sin kraft, då Timo under senaste bungers-
år åt yårt bröd ocb gjorde vårt arbete; men deri
misstog jag mig. Din far skulle inte velat taga
vård om den af umbäranden utmattade mannen,
men jag befalde bonom göra det ocb jag boppades
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att genom detta goda verk mildra förbannelsens
bitterbet. Men det gick inte så. Hän, denne yng-
ling, som jag böll af som egen son, väkte strid
inom familjen ocb, bvad som var värre ingöt i
ditt oskyldiga bjerta kärlekens sota giffc, bvilket
från den dagen tärt på din lifskraft.

Oj! anklaga inte Timo, det var inte ban
som gaf anledning tili striden, sade Katri.

Yäl möjligt, men Timos bårda ocb bäftiga
lynne skulle i alla fall inte bafva passat för dig,
ty också du bar alltför mycken stoltbet, ocb två
bårda stenar mala inte godt mjöl, sade den gamle.
Din far gjorde rätt, då ban nekade Timo att um-
gås så förtroligt med dig, fastän ban gjorde det
alltför sentty dit; unga bjerta bar fått lida myc-
ket. Men lidandet renar själen, säger man ju.

Tror ni då inte, farfar, att också Timo
lidit ? frågade Katri.

Kanske. Men ban är ändå inte ännu till-
räokligt renad, svarade gubben, ty då skulle ban
inte bafva sintit sig tili gränsröfvarene. Hän är
med bland fienderna, nn först kommer jag ibåg
det. Men sak samma, blott du lyder mig. Jag
boppas, att du inte dömmer mig allt för strängt,
om också jag ber dig lida ock lefva fjärran från
Timo; ty äfven lidandet bar sin njutning, blott
man lider oskyldigt. Lid derför tåligt, ty lyckans
soi kan ännn lysa öfver ditt lif, äfven utan Timo,
med bvilken du ändå inte sknlle kunna blifva
lycklig under din fars förbannelse. Ocb du vill
ju i alla fall inte förena ditt lif med en man, som
rymde bärifrån ocb försökte locka äfven dig att
skamligt lemna oss du vill det ju inte?
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Hej, kare farfar, men jag ville så gerna
-dö! sade Katri.

Lemna de fantasierna, sade den gamle,
ocb lemna också det bar stället. I stallet står en
bingst, rid du ocb Matti skyndsamt bort med den
ocb tag med er de laddade bössorna. Jag tänkte
väl först skrämma fienderna med dem, men jag
bar nog af Hinta ocb fnöske.

Glråtande omfamnade Katri gubben ocb bon
knnde ej yttra något för rörelse.

Mod, min llicka! bviskade gubben, mod
att strida mot ditt öde! Det är din döende far-
faders sista vilja, din farfaders, som älskat dig
mer än ban älskat tili ocb med Tatjana.

Hu komma de redan! bördes Mattis röst
från tornet.

Skynda dig ner! ropade gubben lugnt.
Under den tid gubbens ocb Katris samtal

varat, bade bimlen betäckts med mörka moln.
Susande nalkades fästets spöken bvarandra. Eörst
bördes ett stilla, bögtidligt brus, soin småningom
tilltog i tydligket ock styrka, ocb slutligen öfver-
gingo de aflägsna rösterna tili ett väldigt dån,
som drog sig rundt om bimlabvalfyet. Stundom
tystnade det, för att sedän åter börja med förny-
adt raseri, ocb skräll följde på skräll, så att hjertat
bäfvade i bröstet. Det kändes som om effcer bvarje
skräll en jorden söndersprängande explosion skulle
följa. Ett ogenomträngligt mörker bade värit rå-
dande, om ej de tätä blixtarne skulle gång efter
annan upplyst nejden med sitt bländande spök-
lika ljus. Hela tornet darrade på sinä grundvalar.
Slutligen bröt ett störtregn lös, sqvalade öfver
taken ocb forsade brusande ned för klippremnorna.
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Kär Matti hunnit ner från torntrappoma, fick
ban bemta bästen från stallet. Grubben lade en
musköt i banden på Katri, som mekaniskt tog
emot vapnet. Matti tog en annan ocb boppade upp
på den skälfvande bästens rygg, sedän ban tryckt
gubbens band. Som ett viljelöst barn lät Katri
bjelpa sig upp på bästen bakom gossen.j Med sinä
gamla bänder drog gubben sedän undan portens
bommar, ocb följda af bans välsignelser ilade
Tuulivaaras skönbet ocb bennes bror i den mörka
natten emot de annalkande fienderna.

En blixt upplyste för ett ögonblick Inffcen,
då den gnäggande bingsten störtade förbi gräns-
röfvarene.

“Katri!" Ijöd en röst i natten, ocb en reslig
man skyndade ur bopen efter de flyende. Också
en annan, utom Timo, bade märkt Katri. Det var
kapten Kapranow sjelf. Hän stannade ocb stri-
diga passioner afspeglade sig i bans ansigte. D

Podosbdite njemnosko (yänta litet)! skrek
kaptenen ocb skyndade efter långe Timo. Detta
blef bans räddning.

Under tiden störtade de öfrige ryssarne
in genom den öppna porton ooh. fylde snart går-
den ocb tornet. Men plötsligt tystnade deras
segerskrän ooh. bestörta sågo de på bvarandra.
Erån djupet under tornet bördes öfver stormen
en besynnerlig, kemsk sång, som bragte röfvare-
nes bar att resa sig af vidskeplig fruktan. Tydligt
bördes nn de med ibålig röst i raseri sjungna
orden:

Kommen, alla dödens skaror,
Att Karelens seger skåda!
Röfvarföljet, silfversniket
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Fyller gärdens vrär och vinklar.
Kommen hitit, korpär, hallen
Fest pä röfvarenes hjertan!
Underjordens portar öppnas,
Dödens kittel dem skall sluka !

Grlten, övergifna enkor,
Kähkönen ert stöd har krossat,
Krönt sitt hvita här med seger.
Och ur blodig sädd skall sedän
Fredens skördar en gäng grönska.

I vildaste fart kade Kapranow ock Timo
störtat efter Katri ock Matti, under det de öfrige
trängde in i gården. Kedanför sluttningen voro
de redan närä att uppnå de flyende, ty den köga
branten kindrade flykten. Men då stannade de
plötsligt, ty en våldsam skräll skakade marken
under deras fötter, Ovilkorligt vände sig Matti
om ock blickade mot tornet.

En ofantlig eldpelare köjde sig derifrån mot
skyn ock tusende sinom tusende gnistor kvirflade
kögt nppe i luften. Då kördes ett kvinande of-
vanoin kans knfvud, ock Katri sjönk liflös ned
från kästryggen. En sten från tornet kade kros-
sat kennes knfvud, ock kennes lidande kjerta kade
fått ro.

I det samma blef Matt varse förföljarene, af
livilka den ena med ett smärtans rop sprang fram
tili Hans döende syster ock slöt kenne i sinä ar-
mar. G-ossen ryckte tili sig från marken det nr
fliokans kand fallna vapnet, ock flink som en
ekorre var lian åter på kästryggen. Hän riktade
musköten mot mannens bröst, ock en ström af
blod visade i nasta ögonblick, att Matti förstod
konsten att skjuta. En suck sedän ännu en,
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ock Kaprauow faun med fasa, då kan kom fram
tili stället, tvenue kvarandra kårdt omfamuande
lik. Timo kade kållit sitt ord. Ej eus döden kade
kunnat skilja konom från den, kan älskade.

Matti fortsatte i ilande fart sin väg, mum-
lande: „yår stamfaders förbannelse är således ännu
inte uttömd,“ ty hau kade i tornet, kört största
delen af gubbens berättelse. „Hyad skall farfar
nu säga, då Katri äudå kom med på färden?"
tillade kan sedän med tårar i ögoneu ock för-
svann blaud trädeus skuggor.
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