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I.

innerst vid stranden af en lång vik skym-
tade prästgården röd bland grönskande åkerfält.
I aftonsolens sken lyste dess hvita fönsterposter
långt ut tili den vida fjärden, där farleden frän
söder tili norr gick fram. Regelbundet passerade
de stora passagerareångbåtarna där förbi på sin
färd uppåt ooh neråt, men tili närmaste stad var
en hei dagsresa. Då socknens ångbåtsbrygga läg
närä kyrkobyn, på andra sidan om den långa
udden, veko bätarna aldrig in här. Om någon skulle
resa bort eller om man säkert visste att vaata
någon, så fördes eller hämtades hän med
hvilken maa rodde ut tili farleden. Prästgårds-
viken blef därför lämnad på sidan om världens
stora allfarväg ooh dess människoström. En-
dast någon enstaka, tankspridd resande kunde
då ooh då af en händelse rikta sin kikare åt
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detta hali och fiåga s tyrmä unen, medan hari
gick af och au på däcket; »Hvad är det för
ett rödt hus där långt borta?» »Det lär vara
socknens kaplansbol.» Om lian räkade vara trött
på lifvet och melankolisk, kunde hän kanske tänka
en flyktig tanke: »Det ser ut att vara ett
fridfullt ställe . .. där vore måhända lyckligt att
lefva.»

Och om man roende frän sjösidan åt viken
tili, närmade sig det, så tyktes värkligen detta in-
tryck af den första anblickenblifva bestående. Den
Stora fjärdens branta och dystra stränder, hvilka
endast voro bevuxna med ljung och låg tallskog,
förbyttes här tili leeude ängar, ur hvilka här och
där runda videbuskar sköto upp och hvilka kan-
tades af mjuka björk- och aspdungar. Den längre
borta uppstigande, steniga backen, på hvars krön
genomskinlig skog växtc, stack fram rötter här
och där nedanom ängarna och visade sig vid vat-
tenbrynet som en kai klippa eller en hvit sand-
strand, framför hvilka en gles vass gungade ut
mot djupet.

Prästgårdens Strand låg i bukten, som bil-
dades af en liten udde. Där syntes bastun på sin
klippgrund, lägre ner simhuset ooh båthamnen,.
och nägot längre bort, på ändan af udden, ett
gammalt nothns. Vid bastuväggen stod en rad
af nätkäppar och vid simhuset lågo tre båtar,
uppdragna i land. En af dem var målad ljusblå
och syntes långt ut, när man rodde förbi Strandein
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Från stranden förde en gångstig genom en
rågåker tili prästgärden, som lyste däruppe bland
yfviga, höga björkar lik ett smultron på sin tufva.

Det var i hela detta landskap någonting egen-
domligt mjukt och ljufligt, som tyktes dofta emot
en från hvarje dess minsta vrå. Det låga sim-
huset med sin hvita stege, som gick ner i sanden,
den ljusblåa båten, som smäckert buktad hvilade
på sinä glatta kaflar, rågåkern med sin gångstig,
halloniandet vid gärdesgården, trägården mellan
åkern och byggningen och främst byggningen själf

alt var som formadt af en fin kvinnohand.
Men på samma gång strömmade därifrån ut

likasom en aning om en oförklarlig sorgbundenhet.
På tysta, lugna och litet svala aftnar föreföll det
som borde den, som bor där, sitta med kinden
lutad mot handen, med hufvudet melankoliskt böjdt
åt sidan, bärande i sitt sinne en liem 1ig, ordlös
saknad. Kanske var det vågornas plaskande, som
förde med sig denna kansia, kanske asplöfvens
skfdfvande, kanske också solens återsken i fönst-
ren, bakom hvilka man ej säg nägon rörelse,
liksom man ej liörde någon bamhops glada buller
från gården, från åkerrenen eller från strandens
sand. Blott dä och då kunde man se någon dörr
öppnas, höra trägårdsporten knarra eller en ko
råma, eller förnimma ljudet af årslag från sjön eller
af steg på trägårdens gångar. Däremellan kunde
det vara så tyst, så orörligt och dödt, att en skygg
and vågade med sinä ungar simma fram tili bät-
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stranden, och göken flög och satte sig att gala på
en af gärdesgårdens störar.

Ställets namn var Tyynelä.
❖

Det var en afton på högsommaren, i början
af juli.

För några dagar sedän hade pastor Aarnio
fått ett bref af sin ganale studentkamrat Olof Kalm
med underrättelse att denne skulle komma med
ångbåten i dag och stanna hos honom öfver som-
maren. Med anledning däraf hade hän i roddbåt
begifvit sig ut att möta ångbåten.

Elli, hans hustru, hade blifvit hemma för att
ställa huset i det skick, soin ankomsten af en rar
gäst fordrade.

Hela dagen hade hon sysslat härmed, putsat
möblerna, ordnat böckerna på salsbordet, stält ett
grand om fotografierna 1 sitt album, arrangerat
nya veck på gardinerna, torkat dammet från väx-
ternas blad ooh satt friska blommor i vaserna.
Sedän hade hon ordnat sin egen dräkt, dröjt en
stund framför spegeln ooh betraktat sinä drag ooh
sin gestalt i den.

Det var längesedan hon gjort det sist, länge-
sedan det beredt henne något nöje. Ooh smått
nyfiket granskade lion nu sitt litet bleka ansikte
ooh siu smärta, ännu jungfruligt smidiga växt.
På mänga är ha de hon ej kömmit ihåg att det
någon gång sagts öin henne, att hon var behaglig,
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nastan vacker. För hvems skull? Hvartill? För
sin mans skull påminde hon sig ej ens hafva
smyckat sig tili sitt bröllop. Andra hade gjort
det. Det var för resten fem år sedän dess, fem
långa år.

Och nu hade hon plötsligt brutit en blomma
och fäst den vid sitt bröst. Och gäende tillbaka
fran spegeln, flyttade hon om den ett par gånger,
innan den tyktes henne sitta rätt.

Denna clags. sysselsättning hado förefallit
lieime treflig. Vanligtvis intresserade detta henno
ej, lion gjorde det maskinmässigt och af plikt.
Och lion gjorde blott det allra nödvändigaste.

Men nu gick hon ner i trägården och band
där en bukett. Medan lion valde gräs och blom-
mor tili den, fick hon klart för sig, hvilken me-
ning hon borde lägga i den. Den borde vara an-
språkslös och enkel, så att man cj vid första
ögonkastet märkte den. Men fin i färgerna som
en skogsblomma, hvilken blicken ej vill lämna,
när den engäng träffat den. Långsarnt och om-
sorgsfullt samlade hon ihop gräsen och bröt därpå
från rågåkern ett blommande ax, som sköt upp
öfver gärdesgården. Där behöfdes blätt, och hon
höll redan på att sätta dit en förgiitmigej, men
kastade bort den och satte en blåklint i stället.
Men hvar skulle hon få doften ifrån? Hon tog
några resedor och gömde dem inne bland gräsen.

Far hon fätt blommorna att harmoniera eftcp
sin smak, förde hon upp ■ buketten i vindskam-
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maren, som särskildt blifvit inrättad tili gästrum.
Hon hade lätit bära dit en gungstol och ett nytt
bord och fört dit de bästa och nyaste sängklä-
derna ur sitt förråd. Framför fönstret hängde
gardiner, som hon själf väft och som hittils icke
begagnats, bordet var betäkt med en hvit duk,
i fönstret stodo lefvande växter, som hämtats upp
från salongen, och nya klädhängare och en bok-
hylla hade man lätit göra. På väggen bakom
sängen var en stor rya upphängd och i vägg-
springorna sutto kvistar af hägg.

Hvart skulle hon ställa buketten? Icke midt
på bordet, icke på en så i ögonen fallande plats.
I någon vrå, därifrän den måste upptäckas. Ka-
kelugnsnischen var det lämpligaste stället, och där
lämnade hon den. Först nu märkte hon, att den
var sammansatt af färgerna i hennes dräkt: grått
och blått.

Skall hän trifvas här? tänkte hon i det
hon blickade ut från fönstret öfver åkrar och
sjöar.

Hän var ju min första kärlek och min
första stora missräkning. Och nu kommer hän
hit ooh skall vara här redan i kväll.

Skrämd af sinä egna tankar skyndade hon ner
från vinden. Men när hon såg rummen i alldeles
nytt skick, måste hon för sig själf medge att det
fans en orsak tili att hon hela dagen igenom värit
sä bestyrsam. Hon måste medge att hon ville
göra ett särskildt fördelaktigt intryck. Ja, hon
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hade ju här längtifrån genom tidningarna följt
med alla hans öden. An hade hän tagit en exa-
men, än uppträdt som talare på fosterländska
fester, än erhällit ett stipendium från universi-
tetet och rest utrikes. Hon hade tili och med
lagt på minnet hans adress i Paris. Där hade
hän länge värit förlorad för hennes blickar, tils
i vår hans namu stätt nämdt bland deras, soin

återvändt tili hemlandet. Någon gång hade man
äfven taiat om honom här, ty det fans i den
gamla prästgården jämnåriga som kände honom.
Elli hade hört pä, men själf icke sagt någonting.
Hon fruktade att hennes stämma skulle förråda
henne. Och dock hade hon, då mannen i går
meddelat henne att lian skulle komina, heit
iikgiltigt lyckats få fram: »Jaså, kommer hän
hit .

. .»

Alt var färdigt, det fans ingenting mer att
ställa i ordning. Först om två timmar skulle ång-
båten komina, ooh nu med ens visste hon icke
hvad hon skulle företaga sig tili dess.

Men hon hade ju siu vanliga vandring vid
denna tid af dagen. Huru många gånger hade
hon icke gjort den! Kring byggnadsknuten vek
hon af in i trägården, hvars port alltid knarradc
pä samma sätt, när hon öppnade den. Därifrån
vidare längs den sandade gången mellan blom-
oeh ärtbänkar tili en annan port, där vägen, soin

förde genom rågåkern, tog vid. En svag vind
fläktade mildt från sjön; där syntes mörka, sko-
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giga holmar och uddar och bakom dem långt
borta ett blånande, skumt fastland. På en holme
glänste ett hvitt, trekantigt sjömärke, förbi hvilket
ångbåten gick. Och här höjde sig rågåkern på
hvardera sidan om vägen. Hon gömdes nästan
tili hufvudet i dess sköte, och medan hon gick
denna väg ner, kände hon sig alltid så skyddad
och lugn, som om den fört tili hennes egen sär-
skilda värld, där ingen vågade störa henne. Ty
här kunde ingen se henne. Fönstren i hennes
mans mm och i köket vätte alla ät gården. Hela
denna sida var likasom hennes egen, likasom häl-
gad åt henne.

Hon fälde ner två störar i ledet och gled in
på ängen. En bredare stig förde därifrån rakt
ner tili stranden. Hennes egen, smala stig tog af
tili vänster och förde genom en löfdunge tili not-
huset vid ändan af udden. Där var en ingröpning
i klippan, och där satte hon sig, med en björk
tili stöd för sin rygg och den vida, öppna sjön
framför sig.

Här hade hon redan i mänga somrar, ensam
för sig, blickat ut i världen. Och att blicka ut i
världen kallade lion det, när hon såg efter ång-
båtarnas färd därborta, därifrån hon vid lugnfc
väder kunde höra deras maskiner bulta och se
dem skymta mellan uddarna. Det var det enda
samband hon hade mcd den yttre världen, denna
Stora, hemlighetsfulla värld, om hvilken hon redan
som liten flicka hade fantiserat, om hvilken hon
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läst i böcker, och där hon trodde människorna
föra ett lif i rikedom, öfverflöd och lycka.

Och ännu efter det båten farit förbi, stan-
nade hon där för att förkorta sin afton. Hon vän-
tade pä vågorna, som länge efter det den sista
rökhvirfveln försvunnit i luften långsamt rullade
hit, vaggade strandens vass och skummande hvita
bröto sig mot stenarna vid hennes fötter.

Af en händelse hade hon upptäkt detta ställe
en kväll, då hon ströfvade längs stränderna. Audra
gången kom hon dit af nyfikenhet och emedan
det beredde henne ett barnsligt nöje; sedän blef
det vana och slutligen nastan ett dagligt behof.
I sin ensamhet hälgade hon stället åt sinä drömmar.

Och här hade hon lefvat både sinä lyekli-
gaste och sinä olyckligaste stunder. De lyckli-
gaste därför, att ingen störde henne och att hon
fick vara ensam. De olyckligaste, emedan denna
ensamhet här kunde tynga henne mest. Här hade
hon längtat sin största längtan, här hade hon bitt-
rast saknat en vän, en förtrogen, tröst och kärlek.

Då hon såg fartygen städse så hemlighets-
fullt färdas förbi henne, utvecklade sig hos henne
en vidskeplig visshet om att lifvet ej i evighet
kunde fortgå på samma sätt ooh att vågorna engång
skulle hämta tili henne åtminstone någon uppfyl-
lelse af hennes förhoppningar. Hon kunde ej tanka
sig hvad det skulle vara och ännu mindre hvem.
Något alldeles särskildt måste det dock vara.
Men aldrig kom där någonting och aldrig någon.
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Och plötsligt uppfyldes hennes sinne af tvif-
vel också nu. Det var ju icke alldeles säkert.
»Om jag kommer, sä kommer jag nasta fredag.
Kommer jag ej då, så har jag beslutit tillbringa
sommaren på annat håll.» Naturligtvis kommer
hän icke! Och blotta möjligheten häraf bragte
henne åter i hennes vanliga stämning. Hon för-
sjönk i gamma vemodiga eftersinnande, som alltid
bemäktigade sig henne på detta ställe. Denna
somrnar sknlle väl således förflyta på gamma sätt
som alla andra, ntan den minsta omväxling. Lif-
vet sknlle gå i de gamla gängorna, hösten skulle
komma och därefter den förfärligt ledsamma
vintern.

Solen lutade långsamt mot väster, dess sken
bief kallare och sorgsnare. Vinden saktadc små-
ningom af, och de små, koria vågorna plaskade
förströdt framför nothuset.

Mangen gång hacle hon på detta gamma ställe
gjort sig reda för sitt lif, minnats och granskat
det från början tili slut. Fastän hon aldrig taiat
om det för någon, hadc det klädt sig i ord i
hennes sinne. Hon kade kunnat förtälja det utan-
till med gamma ord, om det funnits någon, som
förstående velat höra på. Men fastän det ej fans
någon sådan åhörare, berättade hon det gärna och
för att få lindring för sig själf. Omgifningen
lyssnade åtminstone deltagande på henne, tykte
hon.

H»
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Huru tydligt mindes hon icke denna söndags-
kväll fordom i sin faders hem, då hon satt i bå-
ten vid stranden och tankspridd betraktade den
lugna vattenytan, där hela det omätliga himla-
hvalfvet speglade sig! Då stodo plötsligt vid
stranden hennes far och den där unga studenten
med den hvita massan käkt bakåt struken och res-
väskan hängande vid sidan. De skrattade åt den
förskräkta Hiekan, som skamsen sprang upp tili
gärden utan att ens komma ihåg att hälsa på de
mötande. En tredje hade de med sig också, den
blifvande adjunkten. Och när de fingo fatt henne
vid järnporten och fadern presenterade henne, så
var adjunktens hand mjuk och motbjudande varm.
Den andre log vänligt och blickade så egendom-
ligt med sinä stora, blåa ögon.

Och snart trifdes de helt bra tillsammans.
Redan samma kväll talade hau sä bekant med
henne och säg så klok och begåfvad ut. Hvilka
vackra, nya saker hän kände tili, och huru lian
var inne i dem, som om lian själf tänkt ut alt.
Båda drefvo de med adjunkten, som blandade sig
i samtalet otan att begripa någonting. De tykte
hän var löjlig och litet dum. De rodde på sjön,
stego upp i kyrktornet och beundrade den här-
liga utsikten. Studenten hade sprungit fömt och
öppnat luckan. Hän stod där sä spänstig och
inanlig och höll i den. Hon måste huka sig ner
under hans arm och stå likasom i hans omfam-
ning. Adjunkten stod nere på kyrkbacken, och
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studenten ropade, i det hän gaf Elli en sidoblick:
»hvad du ser platt ut därnere!» Den hvita mös-
sans sammet fladdrade i den starka, men varma
sydliga vinden hän var så vacker och rask.
Hän talade, blef entusiastisk och pekade med
handen långt ut åt sydliga iänder, »dit tanken all-
tid ilar». Hän tyktes vilja flyga dit i detta ögon-
blick, och Elli förestälde sig att de flögo dit med
hvarandra.

Men hän flög dit ensam, och Elli blef stående
på verandan med det förgråtna ansiktet trykt
mot rutan. Huru bitter den tåren var att sväljä!
Huru den alltid, när hon mindes detta, sökte att
stiga upp igen! .

. . Hän satte sig upp i kärran,
och hästen trafvade af. Hän lyfte sin mössa tili
afsked och försvann i iandsvägens dam.

Huru oändligt hon då saknade en tröstare,
vid hvars bröst hon iått gråta ut sinä sorger.
Men en sådan hade hon aldrig haft. Skogens
trän och strandens suekande vägor voro hennes
förtrogna då som nu. Och i björkdungen vid sjö-
stranden, där nordanvinden blåste, där gömde hon
äfven sinä största sorger.

Dä hon gråtit ögonen torra ooh återvände
därifrån, började adjunktens kurtis. Det hadc gätt
hastigt, men ännu i dag kunde hon icke förstä,
huru det i alla fall gått. Hon mindes endast ett
samtal, som hon haft med sin mor och under hvil-
ket denna pätagligen sagt henne sitt eget lifs
hemlighet: »jQet är ju en bra och hederlig man.
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Med någon måste du ju i alla fall en gång gifta
dig för att få skydd i världen.» »Om jag gif-
ter mig, så gifter jag mig med någon, soin jag
mycket haller af.» »I)u vet icke, min flicka,
att man här i världen säilän får den man mycket
håller af. Oftast måste man noja sig med en,
som man kan fördraga.» »Men huru kan man
lefva som gift, om man ej älskar?» - Modern
smålog sorgset. - »Man måste kuuna, och nog
tyks det ju gå.»

Och nog tyks det ju ha gått.
När lion tänkte pä sitt lif under dessa fem

år kanske var det sex, hon hade ej så noga
hallit räkning på dem kunde hon ej förstå
hara de gått. Veckor och månader hade rännit
bort, nastan utan att lämna något spår efter sig,
såsom pä en duggande regndag droppe efter droppe
faller ner i sanden långsamt och retande enfor-
migt. Hon hade småningom blifvit van och upp-
hört att vänta nägon förändring.

Där slutade hennes tankegång, vid detta inne-
hållslösa närvarande. Mången gång hade hon före-
stält sig förändringar, men föreställningarna hade
aldrig förvärkligats. Och icke häller nu ville hon
tro på dem. Hon var niistän säker på och sökte
öfvertyga sig själf om att alt skulle förblifva,
vid det gamla och båten komma tom tillbaka.
Naturligtvis. Och bäst skulle det väl vara.

Hon ämnade stiga upp. Men då prasslade
vassen så bekant, och i detsamma suckade en
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lång våg längs stranden och fuktade stenarna när-
mast hennes fötter. Angbåten hade farit förbi
utan att hon märkt det.

Efter en stund fördes ljudet af årslag och
samtal med vinden tili henne. Hon steg litet åt
sidan och såg roddbåten komma. Hennes man
satt i aktern. I fören rodde drängen. Och midt
i båten var där någon tredje.

- Det är väl min mans gäst, försökte hon
tanka lugnt och likgiltigt. Men hjärtat bultade
hörbart, handen darrade när hon knöt om duken,
och kinderna brände. Och hon skyndade förut
upp tili gården, innan de skulle hinna fram tili
stranden och se henne.

När hon sedän i förbigående kastade en blick
från fönstret i sitt rum åt stranden, var båten
just pä väg att lägga tili vid land ooh hän, som
suttit midt i den, hade rest sig.

n c
6 u <-
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Elli hörde dem genom trägården komina
fram tili gården, stiga upp pä verandan och gå i
pastorns mm. Hon hörde den främmandes gäng,
som hon tykte föreföll bekant. Hon hörde hans
vackra, klara röst omväxlande med mannens litet
skroliiga stämma. Själf hade hon gått i mat-
salen och lade maskinmässigt servietterna vid ku-
vaten. Genom den öppna salsdörren kunde hon
urskilja hvarje ord, medan tjänarena oafbrutet
slamrade med sinä kari i köket.

Nå, se sä, nu ska vi ha ekl i muu! Röker
du pipa eller papyross ?

Tack, tack, lät vara bara . . . jag täader
hällre på en papyross. Jaså, det här är nu såle-
des din prästgård?

Ja, just det här ... ser det ej ut som ett
bra stäile ?

Det förefaller mycket angenämt och frid-
fullt . . .
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Där är stugan och där på andra sidan
stallet och lidret. Och i samma fortsättning mat-
bodan och vid dess andra ända källaren. Det är
en god källare, håller is ända tili hösten. Fähuset
är litet längre borta, där som brnnnens svängel
synes ofvan björkarna. Det är ett alldeles nytt
stenfähus, bygdt under min tid .

.
.

Jaha, jaså under din tid?
Det kostade nog ett och annat nappatag

med socknen, innan de gingo in på att bygga
det, men så blef det också någonting evärdeligt
stadigt af. Byggningen här borde också fås ny,
den är gammal och har låg stenfot, men det går
kanske ändå. Nog har jag i alla fali styft fun-
derat pä att få nytt tak, ny brädfodring och nya
mullbänkar. Jordbruket är i ganska godt skick ...

Har du ett stort jordbruk?
Inte så synnerligt, ett vanligt litet boställes

odlingar, men när det är goda höår kan man föda
två hästar och par tiotal kor här . . . smör säljer
jag nog också . . .

Och du är mäkta intresserad af ditt jord-
bruk?

■— Jag är allticl med själf, så fort jag blott
hinner för tjänstegöromålen. De aro många, då vi
blott aro två präster i en sä stor församling.

Nä, men din familj? Ar den stor?
Inte mer än två personer i Iniset, min

hustru och jag.
Det är saat ..

. elin hustru, hvar är hon ?
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Ja, hvar håller gumman hus? Stig in hit
i salen . .

. tag bara papyrossen med dig, det gör
ingenting . . .

Elli hör dem komma in i salen. Den främ-
mande går tili fönstret och säger: »Hvilken vak-
ker utsikt öfver sjön.» Pastorn förklarar att från
vindskammarens fönster är det ännu vackrare, och
i detsamma kommer hän tili matsalsdörren. Elh
har lust att fly ut i köket, men hon blir kvar och
skramlar i kniflädan.

Här är du ju . . . kom nu in, så får jag
presentera . . .

Hon har kömmit in, gått fram tili den främ-
mande och hälsat på honom. Hon hör honom säga:

Angenämt att förnya en gammal bekant-
skap .

. . vi ha ju träffats en gång förut.
Yälkommen hit .

.
. ja, jag tror

Hur länge är det sedän du var i min hust-
rus gamla hem, den gången? Det är visst mer
än ett halft tiotal är sedän dess, sade pastorn.
Mins du, Elli?

Nog är det väl det .
.

. var så god och
sitt ner . . .

Och tänk, fru pastorska, att jag inte ens
visste att ni var gift, innan er man talade om det
på vägen hit . . . jag tror, att jag ej skulle känt
igen er merä . . .

Ni var så kort tid hos oss då.
Och du, Elli, hade just slutat skolan.
Ja, och sedän dess ha vi ej rakat se

2
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hvarandra, då jag för det mesta värit på utrikes
resor och tillbragt den öfriga tiden i Helsingfors.
Här i hjärtat af landet har jag ej värit sedän minä
första studentär.

—• Då är det ju helt naturligt
Jag har ändå alltid längtat efter att få

tillbringa åtminstone en sommar på landet. Detta
ställe. förefaller mig alldeles förtjusande. När vi
rodde hit frän ångbåten, sade jag åt er man att
det tyktes mig som om jag skulle kunna bo här
hela mitt lif. Jag är riktigt glad att jag kom att
väljä detta ställe.

Det var roligt att ni kom . . . här på
landet är det ej ofta man har glädjen taga emot
främmande.

Pastoin hade gått in i sitt rum, där någon
sökte honom. De blefvo på tumanhand i salen,
Elli och den främmande. Hän hade satt sig i en
länstol och Elli på en stol på andra sidan af bordet,
vid soffändan.

Huru är det . . . Lefver er far ännu
det var en så hjärtlig och vänlig gnbbe?

Nej . . . hau dog för tvä år sedän.
Är hän värkligen död? Vi hade hunnit

tala med hvarandra om alla världens ting, och hän
var mycket nyfiken att höra något om sinä gamla
kamrater, af hvilka nägra värit minä lärare.

Ja, hän talade ofta om er efter det ni
rest och väntade att ni sisulle komina tillbaka,
såsom hän påminde sig att ni lofvat.
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• Jag hade nog för afsikt att göra det, men
sävidt jag minnes, passade det ej i min färd .. .
jag reste tili Kajana och därifrån i tjärbåt tili
Uleåborg.

Det var säkert en intressant resa?
Har ni aldrig rest den vägen?
Nej.
Den färden måste ni engång göra ...jag

har ingenstädes i hela världen träffat på en så
egendomlig natur .

.
.

Hän begynte heratta om denna resa, och Elli
märkte att hän sökte vara vidlyftig för att ha
något ämne att tala om. Hon kände att äfven
hon borde hitta på någonting, men hon kunde
icke. Hon tykte sig vara alldeles slö, utan någon
enda tanke. Det inträdde en lång tystuad, soin
blott för ett ögonblick afbröts då den främmande
åter påpekade den vackra utsikten öfver sjön och
Elli därtill svarade medgifvande. Hän tog redan
s hi tillflykt tili albumet och begynte bläddra däri,
då pastorn kom och räddade dem.

Hör du nu, Elli, du har väl lagat någon
mat åt oss?

Den är genast färdig.
Elli begagnade sig af tillfället för att för-

svinna. Hon måste siippa ut och andas fritt. Hon
måste för ett ögonblick komma bort från hans
åsyn. Hon skyndade tili boden och källaren för
att hämta ingredienser tili kvällsvarden. Hon
hörde låsen smälla och gängjärnen knarra, hon
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skummade grädden af mjölken och tog smör i
smörasken. Hon stängde dörren igen och gick
öfver gärden tillbaka tili köket. Hon såg att her-
rarna gått från saleu i pastorns rum, men vågade
ej se upp; hon hörde sinä kjolar frasa på ett
egendomligt främmande sätt och fruktade att
trassla in sig i dem. Sedän fann hon sig i trä-
gärden, upplyftande drifbänkens glas och plok-
kande rädisor. Dem sköljde hon i vatten, skar af
skaften och lade hufvudena pä en assiett. Och
medan hon gjorde alt detta, satt hon på samma
gång i salen med en pinsam kansia af att vara
fåordig och tafatt. Och hvilket intryck hade
hon gjort pä deras gäst? Naturligtvis hade hon
förefallxt ofantligt dum och obetydlig. Hon vå-
gade ju ej ens se honom i ögonen. Och hon
mindes egentligen ej häller annat af honom, än
att hans kläder voro af egendomlig, modern snitt:
en fastknäpt, kort blå rock och breda, gråa ben-
kläder med svarta ränder. Händerna hade hon
ocksä sett, dä de utsträktes för att taga albumet
från bordet; de voro små och fina och manschet-
terna hvita och rena. Men hvarje ord genljöd i
hennes öron, och hon hörde ännu hvarje skiftning
i den bekanta, klangfulla stämman. Ansträngande

■ alla sinä krafter, lyckades hon slutligen ändå lugna
sig så mycket, att hon kunde gå in i sin mans
rum och säga med högtidlig värdinneröst:

Herrarna äro goda och komma och taga
en smöx-gäs.
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Hän tackade henne vänligt och nastan bekant,
och då man satt sig tili bords, tykte sig Elli med
ens friare och säkrare. Hon hade för öfrigt nu
tillräckligt att göra med att uppfylla sinä skyldig-
heter soin värdinna. Herrarna fortsatte i början
sitt samtal om gamla skolminnen och berättade
allehanda historier från den tiden. Elli deltog
biott på det sättet, att hon någon gång skrattade
med dem. Hon hade nu mod att granska sin gäst
och se honom i ansiktet, ty hon satt midt emot
honom. Vacker och behaglig var hän som förr,
dragen voro lika lina och ögonen nastan ännu
större än förut. Samma svarta hår, endast litet
krusigare. Men hän föreföll lugnare, magrare och
kanske litet blaserad och melankolisk i vissa ögon-
blick, när hän ej talade. Hän skrattade ej högt,
utan biott med sin panna och sinä ögon. Alla
hans rörelser voro säkra och precisa, och hän åt
skickligt och fint. Elli kunde ej låta bli att jäm-
föra dem bäda med hvarandra. De voro full-
ständiga motsatser. Hennes man, rund i ansiktet,
rödkindad, ljusluggig och fet, föreföll henne mera
klumpig och obildad än vanligt. Hans tjocka,
fräkniga händer, hans satt att äta, tala och skratta
stucko henne nu i ögonen mer än förr. Hon
mindes sä tydligt orsaken tili att de då fordom
gjort nan- af honom och sä fort förbundit sig mot
honom. På några blickar ooh skiftningar i rösten
tykte hon sig också nu märkä en hemlig ironi
hos den främmande, och det föreföll henne som
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skulle hans entusiasm för de gamla minnena ej
alls vara så stor som hän lät påskina. Alldeles
bestämdt tykte hon sig märkä att det pinade de-
ras gäst, när pastorn åt med knifven och stack
den från munnen direkte i smörasken. Och kau-
ske trodde hon blott så, men det föreföll henne
som om den främmande under kvällsvarden of-
tare tilltalade henne än hennes man. Alt upp-
märksammare betraktade lian dessutom henne,
kastade långa blickar på henne, först tankspridt
och sedän nogare, alldeles som för att lära kanna
henne, och som om hän velat framkalla några
gamla hågkomster i sitt sinne.

Medan man drack te påminde sig pastorn att
lian hade en fotografi af deras klass, tagen den
vår, dä de blefvo studenter. Hän gick efter den,
ocli där såg man dem båda, Mikko Aarnio redan
då godmodig ooh rund, Olof Kalm däremot lång,
trånande och missnöjd. De skrattade åt hvarandra,
ocli Kalm berättade lätt och naturligt och med
ett grand själfironi, att hän, dä kortet togs, var
olyckligt kär. Med Uit hade lian försökt göra
sinä drag ännu dystrare för att fä dem sä tra-
giska som möjligt. Denna historia berättade hän,
vänd åt Elli, och förmådde henne att skratta med.

Ja, ja, suckade hän sedän, nog skratta ni
nu, men då var det ingalunda nägonting att skratta
åt, det var min första stora sorg i världen.

Ocli bar ni haft mänga sådaua efteråt? vå-
gade Elli fräga, rodnande öfver siu egen djärfhet.
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Stora sorger, ja! skrattade Olof tili
svar.

Annu lär du väl inte på allvar ha fastnat
för någon? inföll pastorn.

Nej, jag har lyckligt undgått alla äkten-
skapets hotande blindskär.

Men var bara på din vakt, här finnes
många vackra flickor i socknen, i synnerhet i
prästgården.

En af dem känner jag redan, jag följdes
åt med henne på ångbåten.

Sknlle det ha värit Lina? frågade Elli.
Jo, Lina var det, förklarade pastoru, hon

blef där stående och såg sorgsen ut, när vännen
Olof steg i båten.

De stego upp från bordet, och kvällsvarden
slöts i glad stäinning. Handslaget, med hvilket
Olof tackade Elli, var kraftigt och manligt
såsom lian själf.

•» *

*

Dä kvällen var lugn ocli Ijum, gick man ner
i trägården. Elli kastade en duk öfver sinä
axlar lion hade en blä duk, som lion själf väft,
ocli som harmoniskt slöt sig kring hennes figur
herrarna togo sinä hattar och käppar ock tände
sinä cigarrer. Hon kände sig nu alldeles fri, och
på den första nervositeten hade följt en plötslig,
onämnbar tillfredsställelse. De satte sig på gung-



24

brädet, gungade sakta utan att säga nägonting,
alla blickande åt sjön och herrarna längsamt blå-
sande ut röken från sinä cigarrer.

Denna utsikt påminner litet om ert forna
hem, fru pastorska.

Elli spratt tili, gladt förvänad, ty hon hade
just tänkt på detsamma.

Ja, kanske litet.
Har ni icke märkt det förr . . . denna

trägård först och främst, sedän åkern mellan
trägården och stranden där växte också råg,
vill jag minnas och för öfrigt hela stranden...
detta här är blott litet mindre och nättare. Jag
tycker så mycket om dessa prästgårdar, de ha
sin särskilda, från andz-a herrgårdar afvikande
prägel, en viss egendomlig ro, som man har svårt
att definiera, men som fläktar emot en sä fort
man träder inom porten . . . eller kommer detkan-
ske blott däraf, att man tillbragt sin barndom och
ungdom i dem.

Ni är ju prästson?
Ja. Och när jag blott kan, viker jag på

minä resor in i prästgårdarna, såsom jag gjorde
då, när jag, ehuru alldeles obekant, kom tili er far.

Men länge trifves ni icke i dem, åtmin-
Stone att döma af att ni då hade så brådt om.

Jag dröjde ju där par tre dagar.
Ingalunda litet mer än en.
Voro vi inte ote och rodde tillsammans,

och när er far kom och visade oss kyrkan, sä
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stego vi ju upp i klockstapein för att se på ut-
sikten? Mins ni inte?

Om Elli mindes!
Ni sade att ni så oändligt mycket tykte

om vida utsikter.
Det gör jag ännu. Om jag blott kan, väl-

jer jag alltid min bostad så, att man från fönstren
kan skåda långt ut.

Då måste vi föra dig tili vår ladugård,
diiri från ser man tre socknars kyrkor och vatten
och skog på många mils omkrets, sade pastorn,
soin hela tiden snttit och gungat midt på gung-
brädet, hvilket sviktade djupt under honom.

Det vill jag gärna. Jag mins ännu att
ni då höll på att läsa Runebergs „Hanna“, hvil-
ken gaf oss anledning tili en dispyt angående
kärleken. Hi trodde icke att den kunde upp-
tändas så där alldeles plötsligt, när blickarna för-
sta gången mötas. Jag åter påstod att detta
ställe var ett af Runebergs allra finaste.

Det var så egendomligt att höra honom tala
om dessa minnen, hvilka värit Ellis hemligheter,
om hvilka hon aldrig taiat med någon och hvilka
hon gömt såsom reliker från sitt lifs lyckligaste
stunder. Hän hade tydligen alldeles tillfälligtvis
påmint sig dem, såsom man drar sig tili minnes
händelser från aflägsna barndomstider, och någon
vidare betydelse hade de naturligtvis ej för ho-
nom.

Men pastorn hade sinä minnen för sig.
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• Knapt ett halft år senare förlofvade vi
oss, Elli och jag, föll hän in.

Olof sade ingenting. Kanske att saken en-
ligt hans åsikt ej förtjänade att vidlyftigare dryf-
tas, men Elli var honom tacksam för att lian ej
frågade mora. Instinktlikt drog hon duken fastare
om sinä axlar.

Ni fryser, kanske är det bäst vi gå in.
Nej, nej, inte alls.

Men då pastorn förmenade, att Hans gäst
måhända var trött af resan, steg man upp ooh
gick in.

Du får vindsrummet tili ditt, där kan du
lefva alldeles efter eget belxag, arbeta eller sofva,
precis som du vill. Oeli bry dig inte om i fall
man rör sig här nere om morgnarna, drag på bara
så länge du bar lust. Där fins väl alt, som be-
höfs, Elli?

Ja, jag skall blott sända tjänsteflickan. dit
upp med drieksvatten.

Tack, tack, jag kommer nog tillrätta,
Godnatt då.
Godnatt.

Pastorn hade, medan de stodo i förstugan,
tagit sin hustru om lifvet, hvilket denna gjort ett
svagt försök att hindra. Olof liade redan förut
märkt att hon sannolikt af blygliet drog
sig undan hvar gång mannen närmade sig henne.

*

*
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Yindsrummet, hvars fönster vätte åt norr
ocb hvars inre aftonrodnaden ännu belyste, gjorde
på Olof ett godt intryck, och lian kände genast
att hän skulle komma att trifvas bra här. Hän
klädde långsamt af sig medan hän granskande
blickade ornkring sig, i rummet. Med sinä hvit-
bilade väggar, i hvilkas springor voro instuckna
rönn- och häggblad och blommor, var det som en
sommarlik löfsal. Det var någonting af en fin,
hemlig smekning i dessa fönstergardiner med
sinä veck, lagda liksom af en skygg hand, försik-
tigt och omsorgsfullt. Och lian greps här af
samma kansia, som hade väkts hos honom redan
då lian från sjön närmade sig stranden. Hän för-
stod ej själf alldeles klart hvad det var, ej häller
tänkte lian vidare på det, det skymtade blott förbi
som en öfvergående stämning och byttes på
samma gång i tillfredsställelse däröfver, att hän
värkligen skulle komma att kanna sig hemma-
stadd och arbeta bra här. Ingenting stör hans
stadier här; hän sitter i den bekväma gungstolen,
lian skrifver och njuter af sin existens säsom for-
dom i fädernehemmet. Och när hän tröttnar vid
arbetet, gär hän dit ner, där hän har sällskap sä
mycket hän under sinä hvilostunder behöfver.
Dessa ursprungliga landsmänniskor kan man nog
igen efter långa tider ha trefnad af.

Hän märkte buketteu i ugnsvrån, tog den i
handen och betraktade den. Den är fin, färgerna
äro skickbgt sammanpassade och lian stälde
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den på bordet framför sig. Nej, men den är
värkligen fin.

Tankspridd betraktade hän landskapet, me-
dan hän knäpte upp kragen och tog af sig hals-
duken.

Den där Mikko, lian är sig lik. Naturligtvis
har hän blifvit litet fetare här i sin frodiga lands-
ända, men i sinä hufvuddrag är hän densamma
som förr. Samma oskyldiga, något naiva ögon
ooh samma Ijusa ögonbryn, pannan kraftig ooh
siat som en polerad sten ooh icke ett tecken tili
rynkor.. . Fnm hade hän ännu icke observerat
nogare, och hennes yttre hade ej fullkomligt fäst
sig i hans minne. Men nu erinrade hän sig plöts-
ligt hennes ögon och säg hura de voro fästa på
honom från andra sidan af bordet. De voro stora
och blå och svärmiska. Och smäningom säg hän
hela hennes varelse för sig, hon trädde fram i
alla olika situationer: hon bjöd te litet skygt, hon
kastade duken behagligt kring axlarna, gick före
dem ner i trägärden och satt pä gungbrädet närä
honom, blickande framför sig rakt ät sjön. Hen-
nes växt var väl bibehållen och regelbunden, ehuru
kanske något tung. Hon är ätminstone icke lik
vanliga prästfruar, tänkte hän —■ det var hans
vana att sålunda i sitt sinne mönstra alla kvin-
nor, som korsade hans väg. Hon har utveoklat
sig mycket tili sin fördel, sedän jag säg henne
sist. Och plötsligt såg lian sig själf sittande i
kärran framför trappan i den gamla prästgården.
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I verandafönstret bleka, stela drag, som stirrade
efter honom. Och nu mindes lian att denna bild
följt honom en tid, då lian åkte landsvägen framåt,
och att hän under färden undrat om flickan re-
dan hunnit bli kär i honom.

Det är i alla fall ganska egendomligt, att
den där Mikko lyckats få en så nätt flicka. Na-
turligtvis den gamla historien om adjunkteu och
prästgårdsfröken ... Nagon rörde sig i rummet
nedanför. Jaha, herrskapet går och lägger sig,
sade hän småleende för sig själf.

Hän märkte att hän var trött och gjorde sig
färdig att gå tili sängs.

I detsamma kom pigan in med vattenkarafi-
nen. Det var en vacker, Ijuslett, rund och hög-
barmad flicka.

Tack, sade hän. Hvad heter ni?
—• Anni.

Vili Anni vara god och ta min rock och
borsta den i morgon bittida.

Frun bad fräga, hvilken tid man får hämta
kaffe åt herrn.

Säg frun att jag nog kommer ner och
dricker kaffe. Huru länge sofver man för öfrigt
här ?

Frun stiger nog stundom upp tidigare,
men pastom sofver ibland tili sju och åtta.

Jaså, pastom sofver ibland tili åtta.
Godnatt, Anni.

*

*
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Elli kunde icke ännu gä tili hvila. Mannen
ville att hon skulle komma, men hon sade att
hon ännu måste ställa någonting i ordning i
matsalen.

• Låt det nu vara, nog kunna ju pigorna
göra det.

Men hon skyndade ut. Hon kände behof af
att vara ensam och skulle på inga vilkor hafva
kunnat gä tili sängs, innan mannen somnat.

Hon smog ner i trägården och därifrån tili
sin egen Strand. Och hon satte sig på en sten
vid det lugna vattnet. Landskapet, som hvilade
i sommarnattsdrömmar, med ett fint flor af som-
marsolrök öfver ögonen, var nu så lyckligt och
tillfredsstäldt. Nu hade hon kunnat betrakta det
huru länge som hälst, nu fruktade hon ej mer
att det skulle väeka hos henne minnen om svikna
förhoppningar eller längtan efter sådana, som
aldrig kunde förvärkligas, såsom så ofta förut,
då hon med gråten i haisen och hjärtat närä att
brista plötsligt flytt bort från sin plats här. Huru
hon nu älskade detta sitt tysta gömställe, huru
denna hennes omgifning nu föreföll henne som en
evigt trogen vän!

Från fjärran sund där någoastädes långt borta
hördes ljudet af en fiskares nattliga ro del, och
någon bogserångbåt surrade som en väklig insekt
bakom aflägsna holmar. Inåt land klingade kiek-
koina från hjorden, som gick på nattbete.
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Länge satt hon här, såg och hörde, skygt
undvikande att tanka på nägonting och göra klart
för sig någonting. Det var tillräckligt för henne,
att det inträffat en omväxling i enformigheten och
att framför henne läg något nytt, som kanske
skulle räcka en tid. Sedän fick där komma hvad
det ville.

Med denna kansia i sitt bröst återvände lion
hastigt längs åkerrenen och smog på tå in i säng-
kammaren, där liennes maa lyckligtvis redan kade
somnat och ej hörde henne komma. Hon själf
vakade ännu länge i sin bädd och betraktade med
öppna ögon det i morgongryningen ljusnande
fönstret mot norr. Den främmande hade säkert
längesedan gått tili hvila, eftersom däruppe in-
genting rörde sig mer.

-❖{G^S—-
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Efter att ha sofvit godt vaknade Olof föi-
jande morgon med en angenäm och behaglig
kansia i sin kropp. Det var så lugnt att tanka
att man var här som i sitt gamla hem. Veta att
man åter efter långa tider fick ligga och dra sig
huru länge som hälst frukosten väntar på en
därnere, och kaffet hålles varmt på hällen. När
man sedän går ne e, så blir man mottagen af vän-
lio-a leenden. Hän hade fått sinä affarer så arran-

O

gerade, att hän nu kunde använda ett par år på
det arbete, som intresserade honom mest: en este-
tisk afhandling. Nu skulle lian få ordna alt sitt
material och skapa någonting själfständigt. Det
kändes alldeles som om hans hjärna, likt en rid-
häst som stått länge, ville rusa framåt i full fart.
Ej ens under den första sommarn hän var stu-

dent hade lifvet tett sig för honom så ljust som nu.
Hän hoppade upp från sin bädd och stötte

upp fönstret. Solen stod redan högt på himmein.
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sjön var spegellugn, rågåkern alldeles orörlig, gre-
nama hängde tysta, och endast svalorna hveno
kvittrande ut och in genom stallsluckan. Någon
bondes häst skakade bakom porten på sinä bjäll-
ror alldeles såsom fordom där hemma.

Hän tvättade och klädde sig och märkte i
förbifarten att handdukarna voro rena och fasta
och att pastorskans monogram var sydt med rödt
i hömen.

Genom den stora yttre vieden, där värds-
folkets klädförråd hängde bakom hvita lakan, pas-
serade hän tili nedra våningen. Kafiebordet var
dukadt på verandan, de nyaste kopparna voro
framtagna, och midt ibland dem stod en blom-
bukett i samma färgtonart som den däruppe. Men
i den här fans någonting, som just var på väg
att sprieka ut, någonting Ijusare, gladare och
mindre skygt. Hän stod och betraktade den, då
pastorskan syntes i salsdörren och hälsade god-
morgon.

De räkte hvarandra handen. Elli hade en
bomullstygsklädning ooh ett ljust förkläde, som
med säkerhetsnålar var fäst vid barmen. Hon
var vacker. Hennes drag voro mjuka, nastan
veka, ooh blott i ögonvrårna fans någonting hår-
dare, likasom spår efter tårar, som ofta runnit.

Hura har ni sofvit? frågade hon.
Tack, utmärkt. Jag har inte på åratal sof-

vit så bra.
3
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Hän gick tili dörren, och hållande med ena
handen i dörrposten, lutade hän sig ut i fria luf-
ten. Solen bländade honom så, att hän med
andra handen måste skugga för sinä ögon.

Hvilket härligt solsken!
Elli ordnade kaffebordet och såg på honom;

hän påminde henne nu så lifligt om en mor-
gon, då hau i Ellis forna hem stod i samma
ställning vid dörren. Och samma ord hade hän
då yttrat: „hvilket härligt solsken!" Håret hade
glesnat iitet på hjässan och dräkten blifvit finare
och modernare. Då hade hän haft långskaftade
stöfiar och brokig skjortkrage. Nu hade hän fina
tygskor, stärkt krage och en ljusblå, lång kravatt
knuten om den.

Suru vacker en sådan här morgon är, sade
Olof, vänd tili Elli, och huru alt synes förändradt
sedän i går. Man skulle ej tro att det är samma
ställe som i går.

Hur sä?
I går läg det någonting sorgset och me-

lankoliskt öfver det, och i dag ser man icke nå-
got spår däraf. Det är visst belysningen ...

Eller är det måhända er egen stämning,
som gör■ det.

Jag var trött i går, det är nog sant. Hau
såg på Elli med nyfiken förvåning, liksoin hade
lian ej väntat en dylik anmärkning. I det-
samma framstälde sig för honom en bild från
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forna tider, och lian frågade med ett skämtsamt
tonfall:

Svärmar ni ännu som förr under vackra
sommarkvällar?

Det är ju inte rncra tillåtet, svarade Elli
skrattande, men rodnade smått, då hon erinrade
sig gårdagsaftonen. Får jag bjuda kaffe?

På sanden framför trappan hade som ett
nystan legat en stor hund, som nu vecklade ut
sig och sträekande på lederna kom för att snusa
på den främmande. Sedän skuffade den tili hans
knä med nosen och viftade litet pä svansen.

Trogen! Ge tass åt den främmande, min
vän! Se pä, att lian värkligen ger. .. jag har
aldrig ännu kunnat förmä honom att vara vänlig
mot främmande.

Trogen fick socker och lät klappa sig.
Pastorn syntes i detsamma på andra sidan

gården, i skjortärmarna, med kortskaftade, leriga
stöfiar pä fötterna och en bredskyggig hatt på
hufvudet. Hän bad Olof komma med sig att
sinuna.

Elli, skaffa rena badlakan åt oss! ropade
hän, och när hän fått sitt, slängde hän det pä
axeln och begynte makligt styra ner åt stranden.

Och tvål! erinrade lian sig medan hän
gick. Flickor, spring ner med tvål åt oss!

Hän hade värit på åkern med plogkarlarna,
ock svetten dröp längs kinderna och den röda
skäggbottnen.
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Jag går alltid i sjön direkte från sängen,
berättade hän, medan de gingo ner längs åker-
renen. Under vanliga förhållanden har jag vid
denna tid på dagen redan ätit frukost andra gån-
gen. Jag tänkte komma efter dig redan klockan
sju, men hustru min förbjöd mig och ville låta dig
sofva ... se pä, där börjar rågen redan blomma ...

Här måste man redan i nästa vecka låta drän-
garna slå åkerrenen . . . Du har ännu dina gamla
akademiska vanor, du vakar sent och sofver
länge .

.
. tycker du om att fiska?
Nog fiskar jag gärna, när det så passar.
Här fins utmärkta fiskevatten. Jag hin-

ner inte mycket med det, tiden går tili andra be-
styr, men vi ha nog fullständiga redskap ...hustru
min håller ibland för sitt nöjes skull nätena i sjön
och metar tili och med stundom, när det är vak-
kert väder.

Hän hade kömmit tili strandgärdet och fälde
ner alla dess störar, då hän ej brydde sig om att
böja sig för att klifva emellan dem. Och sedän
slog hän in i mjukt, rundt lopp längs ängsslutt-
ningen tili simhuset.

Simhuset är varmt, och från den åt sjösidan
öppnade dörren tränger bländande solsken in.
Väggarna dofta åt friskt, rent trä, en blandning af
vattnets kylä och den kådiga tallskogens torrhet,
och med en nastan vällustig känsla berör foten
de af solen värmda golfplankorna. Småningom
och med flit förlängande den njutning, som ett
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långsamt afklädande skänker, löste Olof det ena
plagget efter det andra och lade dem omsorgs-
fullt på bänken. Hans dräkt var synnerligt smak-
full, enkel tili snitt, utförande och form, men
af fint, fast ooh ändamälsenligt engelskt tyg.
Också hans linnekläder voro som gjorda efter
mått och rena och oklanderligt hvita, såsom om
hän tänkt sig möjligheten af att vid behof äfven
kuuna uppträda i dem. När hän aflagt rock, väst
och krage, var hän ändå lika fint klädd som när
hän hade dem på.

Pastorn hade med stor möda fått stöflarna
af sig och stod midt på golfvet med de breda
byxfållarna instuckna i de gråa strumpskaften.
Byxorna höllo på att falla ner från de breda
höfterna, och hängslena hade skrunnit ner öfver
armarna. Den andres hängslen väkte hans upp-
märksamhet.

Visa ...vänd dig om ...hvad du har
för ena hängslen ...se på, med sådana där tris-
sor .. . hvarifrån har du dem ?

De äro från Paris .. . nyaste patent.
Hvad säger du, de äro tusan så bekvä-

ma . . . deu där trissau tyks löpa alt eftersom
man böjer sig ..

. böj dig nu litet ännu ... jag
borde också skaffa mig sädaua/mina knappar vilja
altjämt springa . . . hvad kosta de ?

Tio francs vill jag minnas.
Nä, nog är det ju pris på dem också . . .

ett oförskämdt pris är det.. . men eftersom det
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är patent... männe de inte bli billigare om nå-
gon tid? ...aro dina byxor också gjorda där?

Ja.
Är det riktigt hällbart, det där tyget ?

Hvad är det för tyg ?

Cheviot.
Jaha, jaså cheviot. .

. kostar det mycket
per aln?

Hela kostymen kostade hundrafemtio
francs.

Men där har den spruckit litet i söm-
men ...man måste säga åt pigorna att de sticka
fast hälet. .. begagnar du ylleskjorta om som-
inani också?

Det här är så tunt, sidenblandadt ylle, att
det inte värmer.

Tunt är det. . . nog går jag också med
ylleskjorta om vintern, men jag lämnade bort den,
när jag simmade första gången ..

. man svettas
för mycket, när man är så fet kari.

De gjorde sig färdiga att kasta sig i vattnet,
som vai’ klart och rent, och genom hvilket den
fina, härda sandbottnen lyste. Pastorn blef först
färdig. Tili allra sist tog lian af sig glasögonen
och lade dem på simhusfönstret och dök sedän
som en säl i vattnet, frustande och fläsande af
välbefinnande och belåtenhet.

Huhhuh! hvad det här käns godt ien
svettig kropp. Kasta liit tvälen därifrån fönstret!

och med passioneradt snabba tag gned hän in



39

sitt runda, röda ansikte i hvitt skum, dök med
hufvudet under vattnet, tvälade in sig ännu en
gång, sköljde sig åter och blef sedän orörligt fly-
tande på vattenytan.

Olof stod ännu vid dörren och lät sinä
smäckra, harmoniska lemmar baddas af solske-
net. Sedän kastade haa sig hastigt med ett vigt
språng i sjön och sam länge under vattnet, så att
kroppen lyste igenom det. Lugnt som en sjö-
fågel skakade lian därpå vattnet från sitt hår och
gjorde, utan att säga någonting, lätt och vigt en
läng tur utåt viken.

Du har blifvit fet sedän vi sist träffades,
sade Olof, då de stigit upp och svept lakanen
ikring sig.

Litet fetare har man väl blifvit.
Och samma förträffliga hälsa nu som förr,

då du blef klar från den varsta kopparslagare
efter att ha fätt litet ångbad i nacken på dig,
eller när du efter en genomvakad natt direkte
från Kaisaniemi gick på Råberghs föreläsning.

Nog stack jag mig ändå hein emellan och
tvättade mig. Men du bar magrat.

Alla magra ju utrikes.
Trifdes du bra där för öfrigt? ... hur

skulle du väl annat i den glada världsstaden, om
du bara var samma gosse som förr.

Hur så, samma gosse som förr ?

Ingenting, det var hara ett skämt... lärde
du dig spräket något så när ?
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Jag förstår alt och talar någorlunda.
Du tog väl timmar ?

Jag tog timmar och hade dessutom dag-
lig öfning.

Bodde i familj ?

Ja, i min egen.
Att. .. hur sa’ du ?

I min egen familj ..
Hade du en egen flicka? frågade pastorn,

kastande ögonen öfver sinä glasögon och listigt
småleende.

[Naturligtvis . . . soin alla andra.
Ja, det är då också ett lif ...
Hvad för ondt är där i det?
Nå, nog är det ändå. . . jaså, jasä.. . nå

dehäran . . . det var naturligtvis en sadan där
grisett?

En hurudan grisett?
Kallas de inte . . . huru kallas .

.
. eller

hvad det nu är för koketter . .
. eller sådana där

kameliadamer!
Det var en vanlig sömmerska . . . tänk

bara litet på dina egna studenttider.
- Hvad skall man nu tanka på de där gamla

ungdomsgalenskaperna ... du skulle också gifta
dig, det är ändå det allra bästa när man bar en
egen gumma.

Tycker du det?
Lifvet kan aldrig bli bättre.
Men trefliga tider var det också då, när
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vi bodde tillsammans vid Wladimirsgatan och
gingo på Esplanaden om kvällarna eller hvad ?

Låt dem vara glömda och ids inte tala
om detta för någon här pä landet, inte ens i
ungherrsällskap.

Har jag kanske förut taiat om dem ?

Nej, nej, ingalunda, ingalunda . . . så, jasä,
att du värkligen hade din egen där ...var hon
ung och vacker .. . hur annars ...

Nog var det ju en stilig flicka, som alla
parisiskor.

Ja, alla berömma ju dem
Hän betraktade med ögonen smått glänsande

af nyfikenhet sin kamrat, som lugnt knöt sin
kravatt framför spegeln, och kunde icke läta bli
att med något osäkert darrande röst fråga:

Är det sant som man säger, att gifta her-
rar där lefva som ungkarlar ?

- Det vill säga rent ?

Nej, nej, tvärtom.
Nog är det sant.
I polygami som turkarna ?

Ingalunda som turkarna, ty kvinnan i Pa-
ris är lika fri som mannen.

Gillar du det? ... den där fria kärleken
är i alla fall nägonting osedligt.

- Det beror på, hvad man menar med osed-
lighet. .. allting är ju relativt. . . maa tar seden
dit man kommer.

Det kan inte försvaras.
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Det behöfver ju inte försvaras, men man
får ej häller angripa det.

Man mäste angripa det.
Olof smålog för sig sjäif, påminnande sig de

tider, då de tillsammans lefvat giadt som unga
studenter i Helsingfors. Men hän låtsade likväl
tala allvarsamt:

Medge i alla fall att denna sakernas ord-
ning är mycket lämplig för unga män, hvilka aro
förhindrade att ingå tidiga äktenskap. Och tänk
på hvilken variation .. . man lämnar den ena och
»tag en annan, tag en annan» som det sjunges i
ringdansen.

Tar man dem då bara så lätt ? Hui- går
det sen ...huru blef du bekant med henne ?

Jag träffade henne hos en bekant. . . och
så fortsattes bekantskapen ...man gick på tea-
tern ... gjorde utflykter.

Och det var ett giadt lif ?

Pastorn såg ut att vilja höra mera, flera de-
taljer, men Olof sade tort:

Haturligtvis, ock tog sin liatt.
Na men sedän, när ni skildes ?

Sedän togo vi ett ömt farväl af livarann
och skildes.

Pastorn knäpte sinä byxknappar.
Inte kan det ändå jämföras med ett rik-

tigt äktenskap, du mä säga hvad du vill.
Du är nöjd med din existens ?

Jag har ej ångrat mig en enda dag ännu,
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sade lian, tili hälften skrytande med sig själf.
Utmärkt har det lyckats för mig, och det räkte
inte länge, innan jag träffade pä den rätta. Så
snart jag blifvit adjunkt hos gubben, började jag
hålla flickan varm, och när jag fick den här plat-
sen, sä firades bröllopet och vi flyttade genast hit.
Många få länge och väl se sig om efter en pas-
sande, och det är ändå inte sagdt, att de få den
de linna behag i. När jag såg henne, sade jag
redan samma afton tili mig själf kommer du
ihåg, det var då, när vi,kommo dit tillsammans
att där är hon nu, och längre tänker jag inte fara
för att söka någon .

.
. såsom det ocksä sedän

gick .. . lätt och behändigt, soin af sig själf ...nog
trodde jag förr, att det skulle .vara krångligare.
Hon låtsade ju nog i början streta emot litet, men
fast hon inte medger det, tror jag ändå att också
hon från första aftonen . . .

Kommer du inte ren ? ropade Olof från
simhusbryggan.

Jo, jo .. . vänta hara litet, tils jag får
stöfiarna på fötterna. Det är en hra gamma,
fortsatte hän alt vidare, lättande sitt hjärta me-
dan de gingo upp tili gärden. Saktlig och jämn.
Vi ha inte haft nägra motigheter, hvarken eko-
nomiska eller andra.

Olof fick ett ögonblick lust att påminna sin
vän om hurusom hän med Elli hade skrattat åt
den hlifvande adjunkten ooh smått gjort narr af
honom. Men det hade den hedersmannen tydli-
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gen icke märkt, eller åtminstone fullständigt
glömt.

Hän hade brutit en blåklint från vägkanten
för att ge den åt Elli, som kömmit dem tili möte
vid trägårdsgrinden.

Det kunde ju vara möjligt att de voro nog
så lyckliga, att de förträffligt passade för hvar-
andra och att hon beundrade sin maa lika myk-
ket som hän henne.

Hän kastade bort blomman, och när Elli,
skämtsamt bannande, sade:

Det är icke mitt fel, att maten kallnar
svarade hän med ett främmande smålöje:

Icke mitt häller, men er mans, som be-
rättat mig om ert lyckliga äktenskap.

Elli skrattade litet tvunget, rodnade och gick
förut uppåt gärden.
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Efter frukosten måste pastorn fara tili prost-
gården, ty det var lördag. Hän klädde och ra-
kade sig, tog sin svarta rock och hvit duk på sig
och hade plötsligt fått ett värdigare och närä nog
klokare utseende. Hästen kördes för trappan, och
hän steg upp i kärran, medan drängen höll i töm-
marna.

Dröjer du där ända tili kvällen ? frågade
Elli från verandan, där hon sait och sydde.

Troligtvis.
Vi komina kanske och möta dig, eller

hur, herr Kalm ?

Ja, nog kommer jag gärna.
Då får ni ocksä bese trakten.

JSTär pastorn rest, försvann Elli i de inre
rummen ooh Olof gick upp på sin vindskammare.

Hän ville nu börja med sitt arbete ocb pak-
kade först upp böckerna från kofferten samt ra-
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dade upp dem på bordet framför sig. Där voro
hans favoritförfattare, norrmännen och ryssarna,
men mest hade hän dock nu med sig nya franska
arbeten, i deras enkla, smakfulla gula omslag.

Hän räkade få tag i Anna Karenina. Här
och där hade hän gjort anteckningar i kanterna,
satt utrops- och frågeteeken. Då hän först läste
boken, hade hän gjort dessa anteckningar på de
finaste ställena och sändt boken tili sin fästmö,
ty hän var den tiden förlofvad. Flickan hade
också gjort sinä anteckningar. Hon hade strukit
under sådana ställen som: »min kara väri», »min
kärlek består alla pröfningar ...», »hän var en
vacker ung man». Det hade förefallit honom
något fadt och värit en af de första orsakerna tili
att hans känslor svalnat. Men sitt bästa försökte
hon ju också, den stackarn. Ja, ja och hau
kastade boken på bordet bland de andra.

Mellan böckerna var instucken en bundt
gamla bref, ooh den tog hän fram. Den innehöll
en sedermera afbruten korrespondens med två
unga damer, med hvilka hän gjort bekantskap på
sinä resor under den första sommaren hän var
student. Brefven voro fulla af alt möjligt skämt,
där påmindes om fotvandringar och båtfärder, ooh
den därunder dolda känslan framträdde endast
genom blommor, som följde med brefvet och
hvilka för länge sedän vissnat.

Där fans doek i samma bundt äfven en all-
varligare korrespondens. Ofta kade hän ämnat
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bränna upp den, men dä den innehöll hans lyck-
ligaste och bittraste minnen, förde hän den med
sjg öfveralt. Och hvarför skulle hän ha förstört
dessa doknment om honom själf och hans vikti-
gaste utvecklingsperiod. Kuru man länge hade
kretsat kring hvarandra, trott och tviflat, skilts
at och ater förenats. Sä hade man värit hemligt
förlofvade i två ärs tid, dragit jämt och rifvit
åtskils, tils alt hade brustit. Den ena blef kvar
i den aflägsna landsbygden, den andra skyndade
åter ut i världen.

Från den tid, som nu följde, fans det läm-
ningar, hvilka icke ens väkte saknad, men i alla
tali fingo följa med: ett par srnå bjällror från en
helsingforsdams maskeraddräkt, en söndrig hand-
ske, festmärken och en hop visitkort, bland dem
ett från en skådespelerska, som under sitt namn
skrifvit sin favoritfras: »Rein das Hcrz, fest der
Sinn, rastlos das Streben». Det var då ett narr-
spel, det också! »Den, som hänger sinä dygder
som en skylt på sitt bröst, den besitter dem säi-
län annat än som handelsvara», hade Olof skrif-
vit på baksidan af kortet.

Men gladare och ljusare minnen väkte några
franska bref, från hvilkas papper ännu en doft af
renaste Paris slog emot. Det var färska minnen,
och den förbindelsen hade värit som en klingande
vals. Under veekan hade man arbetat, om sön-
dagen roat sig tillsammans och gjort utflykter tili
Meudons och Fontainebleaus skogar. Om man
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hade kunnat stanna där! Men pengarna togo
slut, och man måste resa hem!... Nå ja, det
bästa var vai att det slutade som det slutade.
Och hän vecklade ihop alla dessa minnen, stängde
sin koffert och sköt den i en vrå.

Den melankoliska stämning, som alt detta
kvarlämnade, gaf fart åt hans tankar, och hän
begynte fundera öfver sitt arbete. Man måste ju
engång göra allvar af detta sitt lif, som man un-
der så många år slösat bort tili ingenting. At-
minstone intresserade honom intet annat nu. Och
då hän ännu hade på hälft en fransk bok, som
hän måste kanna, innan hän kunde börja med sitt
arbete, begynte hän bläddra i den, där lian slutat,
då hän lämnat ångbåten.

Men boken kunde ej gifva hans tankar den
riktning hän själf ville att de skulle taga. Den
gaf en glödande bild af två personers sommarlif
på en villa på landet. Hvardera hade flytt undan
världen för att tillbringa den korta sommaren
med hvarandra. Promenader, roddfärder och långa
skymningsstunder i villans trägård! Det var ett
förhållande, som mäste bli doldt och som redan
under äratal hade fortgått på detta sätt... skulle
en sadan idyll vara möjlig äfven här, tänkte hän,
i det hän lade bort boken och tände en papyross.
Och hän förestälde sig det, efter sitt sinne och
sinä böjelser .. . »Ett sådant här fridfullt ställe,
där de båda hän och hon skulle lefva långt
borta från alla andra, hvardera med sin syssel-
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sättning, träffas då och då, fara ut att ro eller gå
att promenera . .

. det skulle räcka så länge det
räkte, inga andra band och plikter än kärle-
kens . ..»

I vindstrappan hördes steg, hvilka föreföllo
att vara fru Ellis. Hon rörde sig på andra sidan
bland kläderna, ordnade och lagade om någon-
ting, men blef icke synlig .. . »Hon skulle röra
sig där, jag skulle sitta här, sedän skulle hon
komma hit ...»

Men då Elli gick förbi dörren utan att vända
på hufvudet, som om hon ej skulle vetat af att
hän fans här, försvunno dessa fantasier, och när
de äter ville komma, jagade hän dem bort, litet
harmsen.

Hän satt där uppe och läste ända tils hän
kallades ner tili middagen.

Vid mältiden voro de på tumanhand. Det
var litet stelt och främmande. De sökte dölja
det genom att tala oafbrutet och hoppa från ett
ämne tili ett annat. De talade i allmänua fraser
om lifvet på landet och dess behag, jämförde
det med stadslifvet, med mera i samma stil.

Ooh när de slutat, gingo de äter hvar åt
sitt håll.

Men senare pä kvällen kom Olof ner och
frågade om Elli ej kade lust att gå ut.

De gingo längs landsvägen åt kyrkan tili.
Genom lilla porten kommo de ut tili ladugården,
där korna soin bäst mjölkades. Kvällen var värin,

4



50

myggorna dansade i luften, tordyflarna gräfde i
landsvägens mull och flögo surrande upp där-
ifrän.

- En vacker afton, inledde Olof samtalet.
Utomordentligt vacker, svarade Elli, glad

öfver att man fått tag i början. Det har inte
värit så varmt och lugnt på hela sommaren.

Hvart för skogsvägen där?
■— Tili en koja ett stycke inne i skogen.

Den ser treflig ut, som om det skulle fin-
uas vackra ställen där längre borta.

Horn kan ni gissa det? Så är det värk-
ligen ! Den fortsättes sedän midt igenom öde-
marken och går tili vår utgård vid Koivumäki.
Den syns ifrån landsvägen, när vi gätt ett
stycke tili.

Är det långt tili utgården ?

Närä en mil.
Dit borde vi värkligen en gång gä.

- Ja, vi kunna nog gå dit, när det bara
passar för er.

Ni känner väl dessa näjder mycket bra ?

Nog känner jag så godt som hvarje sten
och stubbe här i trakten.

Ströfvar ni ensam omkring här?
- Mest ensam.

M trifves väl bra, eftersom ni ju älskar
naturen ?

Jag vet just inte . .
. stundom bättre,
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stundom sämre. Xog skulle man ibland gärna
röra sig litet längre bort.

Har ni värit i Helsingfors ?

Hej, aldrig.
Aldrig! Men dit borde ni en gång komma.
Hur skulle det gä . . . det är så svärt att

siippa lös, och jag har inga bekanta där .
.

. Men
uog har jag stundom en brinnande lust, isynnerhet
om vintern. Yintrarna äro ofta förfärligt långa
här på landet.

Det måtte de vara . . . jag har ofta un-
drat huru människorna alls få dem att gå; är här
hälst något sällskapslif ?

Inte just, annat än om julen.
Hi läser väl ?

Det är sä godt som mitt enda tids-
fördrif.

—• Hvilka författare har ni läst?
Hog har jag läst ett och annat ...men

på senare tider mest norrmän och svenskar.
Hvad tycker ni om dem ?

Jo, visst tycker jag om dem, isynnerhet
om Jonas Lie. Pörst föreföllo de mig så märk-
värdiga, jag var alldeles förbryllad af deras åsik-
ter och förstod ej rätt hvad jag skulle tanka.

De ha sinä egna ideal och sitt eget
åskådningssätt.

Stundom hade jag velat opponera mig.
Men här fins just inte någon, med hvilken man
kunde tala, Här bryr man sig inte stort om dylikt.
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Man kan inte ,tala om någonting ordentligt, om
man än så gärna ville.

De gingo på hvar sin sida om vägen och
talade utan att se på hvarandra.

Det är ju alltid trefligare, när det fins
någon, med hvilken man kan utbyta tankar. Man
kommer därigenom sä myeket lättare underfund
med hvad som är rätt och hvad som är orätt.

Nog är det så. Stundom förefaller det
som vore alt såsom det skall vara, stundom äter
som vore alt fullkomligt på tok.

Det är alldeles naturligt, och jag förstår
det myeket bra. Men småningom har jag köm-
mit därhän, att man ej alls bör ha några princi-
per, och jag tar emot alla saker som de komina.

Det är lätt för er, som alltid får röra er
och alltid ta emot någonting nytt. Men vi, som
måste noja oss med att alltid sitta på samma
ställe, vi skulle gärna ha någonting bestämdt att
halla fast vid.

Hon har funderat öfver ett o eli annat, tänkte
Olof. Det där var en själfständig reflexion. Ocli
det fins någonting inom henne. Hän drog sig tili
midten af vägen, närmare Elli. Hennes drag före-
föllo nu själfullare än förr och hennes ögon större.
Och Olof kom nastan i godt lynne. Hän liade
således ändå haft rätt. De passa ej ihop, dessa
båda. Sådant där tai är alltid ett säkert tecken.
Hennes man förstår henne naturligtvis ej och kan
ej tillfredsställa henne. .
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Läugre borta, där vägen krökte sig, belyste so-
len träden på en backe vid randen af ett svedje-
land, och en hvithufvad verststoipe glänste i af-
tonens sken. Därifrån var en vid utsikt åt alla
hali. Bakom dem syntes Tyyneläs tak och åkrar
och torfröken och stora fjärdar. Framför dem
sänkte sig landsvägen ner i en dal, där kyrkan
och prostgården lågo, och på andra sidan om
kyrkbyn såg man vägen åter stiga upp för en
annan backe. De stannade, satte sig pä en sten
vid foton af verststolpen, pä andra sidan om
landsvägsdiket, och betraktade en stund näjden
under sig, medan Elli visade och nämde vid de-
ras namn de särskilda ställena.

Kyrkfolket begynte återvända från aftonsån-
gen. Några kommo tili fots, andra med häst.
Pa en liten kärra satt en ung kvinna med sin lilla
flicka. Då Elli ropade godafton åt henne, stan-
nade de hästen. Kvinnan hade ett vackert och
regelbundet utseende, civiliserade och fina drag.
Hon bcsvarade hälsningcn gladt och säg omkring
sig utan förlägenhet.

Kommer Johanna från aftonsången?
Ja, därifrån komina vi.
Är ni pä väg tili oss ?

I)it tänkte vi oss tili natten. Det här är
ju er häst. . . känner inte frun igen dcn ?

Är det vår ... se, hvad den bar blif-
vit f et!

Pastorn skickade bud under veckan att det
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behöfdes hästar tili åkerarbete. Den är nu igen
så yster, att man ej vill kunna styra den . . .

Vili inte frun åka, så stiga vi ner ooh gå?
Ak ni bara förut, vi vänta pä pastorn

här .. . detta är en främmande magister från Hel-
singfors . . . är aftonsången redan slut ?

Nog är den slut, men pastoin stannade
ännu kvar för att skrifva upp tili nattvardsgån-
gen ...

Nå, hvad hörs det mera från Koivu-
mäki ... Huru mår husbond ?

Taekar som frågar .
. . nog går det alt

bra där .
. . Matti fick bli där som hemkarl. ..

kommer inte frun snart dit på besök ... vi ha
väntat er hvar vecka.

Nbg kan det hända att vi snart komina.
Hon var från vår utgård, förklarade Elli,

då Johanna fortsatt sin färd. Den ligger där uppe
på backen, dit ni nyss såg vägen taga af närä
prästgården. Ser ni, den syns hit, om ni ser åt
det hållet där, nu just blänkte stugfönstret .. .
ser ni inte ?

—Nu ser jag .. . Hon såg mycket behag-
lig ut.

Det gör hon visst. .. hon har sin lilla
roman, ooh jag häller mycket ai' lictmc. Hennes
far, sora är ägare tili en förmögen gård, försköt
henne, när lion gifte sig med en fattig dräng.
Dä karien tjänat hos oss i många år, gäfvo vi
honom en skogslapp att bygga stuga pä, ooh
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där ha de arbetat så, att dc nu reda sig rätt
bra. Deras lif förefaller mig vara ett riktigt mön-
sterlif. Hvarje sommar tillbringar jag någon
vecka hos dem och njuter af att se att det fins
åtminstone två lyckliga människor i världen. De
berömma hvarann turvis för mig, och jag är däri
bådas förtrogna.

Det existerar således äfven bland folket
en sådan kärlek ?

Just där existerar den. De hälla ännu af
hvarann tili den grad, att de ha ledsamt ända
tili förtviflan om det händer, att mannen om vin-
tern måste gå ikring på arbetsförtjänst.

Det soim enligt min åsikt gör att folkets
barn ofta komma så väl tili rätta i sinä äktenskap,
är att mannen och kvinnan kanna tili hvarandras
gebit, äro intresserade af hvarandras förehafvande
och i sinä göromål så bra kunna förstå och kom-
plettera hvarandra. Det är ju just därhän, som
vår tids kvin noe maneipation, med alt hvad därtill
hör, vill komma.

Elli hade brutit en kvist och petade med
den i mossan på stenen.

Det är nog sant, sade lion, halft för sig
själf. Det har jag inte kömmit att tanka på
förufc.

Meii har ni inte märkt, huru litet mannen
i vår samhällsklass aro intresserade af kvinnornas
arbete och tvärtom? Däraf kan ej härflyta något
intimare förhällande eller något egentligt samlif.
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Och därför är det ej häller underligt att i så mänga
äktenskap inom kort uppstår leda och tråkighet.

Ja, nog kan det väl också bero därpå.
Men i främsta nummet är väl dock lyckan

eller ölyckan i äktenskapet beroende däraf, huru
makarnas karaktärer gå ihop ... aro de så att
säga af ett stycke, så finnas alltid områden, på
hvilka man kan träffas, om också de yttre sträf-
vandena äro olika.

Hän förstod, lian ...och hon skulle plötsligt
ha velat tala med honom om sig själf. Hon slog-
litet nervöst med kyisten på sin skospets ...en
vaeker fot för resten och en oklanderlig vrist,
tänkte Olof, medan lian betraktade den.

Men nu stego ett par hästöron upp mellan
landsvägen och himmein, därefter kom ett huf-
vud och en hei häst, dragande pastorn nppför
backen. Hän märkte dem ej, och Elli ämnade
låta honom fara förbi. Men plötsligt ändrade hon
sig, skakade blad och gräs, som hon plockat, från
sinä fållar och steg upp.

Godafton, sade hon.
—Se på, är ni här ?.

.. jag började redan
kika efter er ..

. stiger ni upp i kärran ?

Vili ui äka, fru pastorska ?

Nej, jag går hällre.
Jag också.
Nå, och hvad hörs det frän prostgården?
Där frågade man efter vår gäst och bjöd

oss alla på middag i morgon.
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Man var naturligtvis förfärligt nyfiken ?

Lina skickade tili och med hälsningar.
Tackar.

• Hon tyks vara ytterst intresserad af dig.
Värkligen?
Huru har du för öfrigt fått dagen att gå ?

Helt bra.
Herr Kalm har hela tiden suttit uppe på

sitt rum och läst.
Nå, ni vill säledes inte äka ?

Hej, kör du bara förut, vi gå tili fots.
Pastorn knykte i tömmarna och åkte vidai’e.

Elli och Olof gingo nastan tysta tillbaka. På
öppna ställen sågo de pastorn äka framför sig.
Hän föreföll Elli ännu mera främmande nu än
förr. Liksom hade det värit någon obekant väg-
farande, med hvilken hon ingenting hade att göra
och ingenting gemensamt. Den känslan blef för
henne klarare nu än förr, ty nu trodde hon sig
förstå orsaken därtill. De hade ju värkligen in-
genting gemensamt, intet utbyte af äsikter före-
kom mellan dem, och karaktärerna voro ju allde-
les olika. Hon hade ofta tänkt öfver det och
sökt efter någon orsak tili sin kallsinnighet, hvil-
ken hon mången gång förebrått sig. Hu var hon
nastan glad att ha tunnit en sadan, och hennes
köld blef därigenom likasom lofligare.

<-^~~f^o



Prostgårdens ungdom satt om söndagsmorgo-
nen på verandan och roade sig med att betrakta
kyrkfolkct, som passerade genom gården. Det
var prosteus två döttrar, af hvilka dea äldre, Lina,
var något öfver tjugu år och gick i fortbildnings-
lärovärket. Hon var en fullt utbildad Helsing-
forsdam och i afseende å dräkt, sätt och åsikter
en förebild för alla andra unga damer i socknen.
Och i herrsällskap lade hon alltid beslag på de
finaste och lämnade resten ät de andra. Den
yngre af flickorna var litet öfver femton och
gick ännu i grannstadens fruntimmersskola. Söner
i huset fans det icke mer än en. Hän studerade
i sakta mak på graden, och domarens dotter hade
förälskat sig i honom; hon kom tili prostgärden
hvarje söndag och ofta dessutom under veckan.
En lika trogen gäst var folkskolläraren Tavela,
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som var kär i älsta fröken, men hvilken denna,
likasom alla andra, knappast lade märke tili.
Hän satt anspräkslös och tyst, medan de öfriga
talade.

En främmande herres plötsliga ankomst tili
orten, där man säilän såg andra sommargäster än
socknens egen nngdom, hade väkt en synnerlig
uppmärksamhet.

Fröken Lina, som kömmit från staden med
samma båt som hän, berättade att herr Kalm var
en fint klädd herre, svarthårig, med små, nätta
mustascher och kikare hängande vid sidan. De
hade redan träiiats ett par gånger i Helsingfors
och blifvit presenterade för hvarandra, nu hade
hän kömmit och taiat med henne pä ångbåten,
och de hade länge och väl resonnerat om ett
och hvarje, gäende af och an på däcket. Hän
hade bland annat också taiat om sinä utrikesresor,
berättat om Eiffeltornet, om bulevarderna och om
de franska damernas utomordentliga förmåga att
klä sig. Hän hade ett mycket behagligt små-
leende och så skulle hän stanna här hela
sommaren. Då pastorn koni och afhämtade ho-
nom med båt midt på fjärden, hade hän vigt som
en sjöman hoppat ner från ångbåten.

Hau är gammal gymnast, sade unga herrn
genom det öppna fönstret fråa matsalen, där hau,
nyss uppstigen, åt frukost alldeles ensam och drack
kaffe, som för hans skull hållits varmt på hallen
i par timmars tid.
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Känner du honom, Karl ?

- Ja.
Hvarför har du inte sagt det förut?
Jag ville först höra hur du höjde honom

tili skyarna ... du är tydligen redan alldeles för-
tjust i honom .

.
.

- Förtjust! Mäste man alltid vara förtjust,
så snart man säger sin tanke om en herre! Ni bad
ju själfva mig tala om hurudan hän är. Och
för resten vet jag att hän värit två gänger för-
lofvad.

Alla goda ting aro tre, säger ordspråket.
Tyst där!

Unga herrn hade redan slutat sin frukost och
koni, rökande sin papyross, ut på verandan tili de
andra. Afven prosten själf, en liten gammal herre
med vänligt och klokt utseende, stack sig dit ut
för ett ögonblick och smämyste vid de ungas
tai. Och prostinnan kom för att se efter om
ej kyrkfrämmandena snart skulle synas bakom
porten.

Och med ens hördes också skrammel af en
bekant kärra från allön, som förde tili kyrkan.
Det var pastorns äkdon, som i detsamma stan-
nade vid porten.

Spring att öppna Lina!
Spring själf!

Unga herrn satte sig också i rörelse, men i
detsamma syntes Olof hoppa ner på marken och
öppna porten.
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Medan pastorn körde hästen tili stallet, gingo
Olof och Elli upp pä verandan. Då man hade
presenterats och hälsat på hvarandra, bjödos de
främmande att stiga in. Damerna gingo in i sa-
len, herrarna direkte från tamburen i prostens mm.

Det var ju roligt att träffa dig tänker
du stanna här hela sommaren ? sade Karl, i det
hän bjöd tobak.

—-Jag vet inte säkert, det beror på
Du ämnar arbeta?
Så har jag ju, tänkt.

Medan hän tände sin papyross och lade
bort tändstickan, kastade Olof i förbigäende en
blick i salen. Lina hade fattat Elli kring lif-
vet och svängde henne rundt ett par hvarf, utro-
pande:

Nej men, hvad du är nätti
När man på morgonen begifvit sig hem-

ifrån, hade Olof redan lagt märke tili att pastor-
skan tagit på sig en ny, ljus sommarklädning och
fäst i sin hatt biommor och ett nytt, fint flor.

■— Lina, Lina ! Du gör ju mig alldeles yr!
hörde lian Elli skratta.

jag håller på att skrifva pä min dispu-
tation, och det vore bra om jag i sommar akulle
få åtminstone en del färdig.

Du kom i våras utrikesifrån ?

I juni
Hän är gamma! skolkamrat tili min man,

hörde hän Elli i salen svara på fröken Linas
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frågor. Hän har värit hos oss en gång förut, i
mitt hein nämligen ... Ja, ni lär ju ha kömmit
med samma ångbät .. . Hvarför inte, det är ju
roligt när man får mera sällskap ...gärna för
mig får lian komma hit . . .

Här går den gamla kyrkvägen genom
gården, förklarade Karl, då Olof vände sig tili
fönstret och såg ut åt gården.

I detsamma koin pastorn in, tog fram en
kam från fickan och begynte kamma sitt hår.

Det här, det är först en prostgård ..
. bo-

ställe och byggnader de bästa i Finland, sade hän
och begynte rengöra en pipa, af hvilka det stod
ett tiotal, större och mindre, pä en särskild hylla.
Kär hän fått den i ordning, gick hän i kansli-
rummet för att hälsa på kyrkotjänarena, hvilka
sutto längs väggarna och drucko kaffe.

Olof föreslog att man skulle gä ut på veran-
dan, och hän och Karl satte sig där och rökte.
Därifrån hade man en vidsträkt utsikt öfver
flacka åkerfält, bakom hvilka landsvägen gick,
slingrande sig ner längs den längre bort skym-
tande tallbacken. Gårdsplanen var en öppen, grön-
skande fyrkant; vid dess ena sida stodo präktiga
uthusbyggnader och ett vagnslider med stor dörr,
och vid dess andra kant fans en liten park med
aspar, björkar och bärbuskar. Genora gården gick
en väg förbi verandatrappan och kanslirummets
dörr tili stora porien, därifrån en tät björkallö,
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för många år sedän planterad af skriftskole-
barnen, förde ända fram tili kyrkan.

Olof ooh Karl voro afdelningskamrater och
gamla bekanta frän Helsingforstiderna, ehuru Olof
var några år äldre student. I de kretsar, hvilka
ifrade för literatur och nationella sträfvanden,
hade Olof intagit en ställning af nägon slags le-
dande kritiker, och fastäa hän ej lika litet som
de andra för resten skapat nägonting, så angaf
hän dock städse den riktning i sällskapets åsikter,
som vid olika tillfällen blef den förherskande.
Under hans första studentår hade Snellman värit
allas ideal, därpå de norska författarena, sedän
Georg Brandes och Strindberg, senare ryssarna
och slutligen fransmännen. Kritiken öfver de
existerande förhållandena och öfver människorna
var alltid sträng, men då man ej skred tili några
vidare åtgärder eller revolutionära reformer, vär-
kade den tillbaka på kritikerna själfva så, att
de endast blefvo blaserade, öfverlägsna tviflare.
Småläsande och förberedande sig på någonting,
de visste själfva icke rätt hvad, fortforo de för-
mögnare att bilda en stamtrupp på Esplanadgatan;
de medellösa åter kämpade mot skuldernas och
växlarnas korsvågor, tils de antingen ledo skepps-
brott eller småningom drefvo bort från synkret-
sen och räddade sig upp på nägot litet tjänste-
grund.

• Nå, och hur trifs du här? Huru hittade
du egentligen på att komma hil ?
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Jag vet inte rätt själf hur det råkade
falla mig in. Jag koin först tili staden, och där
påminde jag mig min gamla skolkamrat, pastorn.
Jag skref och frägade om jag ej skulle få komma
tili hans prästgård. Jag tänkte att här skulle
vara bra att lefva, och så ser det värkligen ut;
jag tror jag kommer att trifvas godt. Frun före-
failer för resten att vara en behaglig människa.

Inte är hon så galen.
Hon har någonting ytterst fint och däm-

padt, en slags återhållen melankoli . . . tror du de
äro lyckliga, hon och hennes man ?

En sådan man som pastorn är alltid lyck-
lig, men hvad frun beträffar, så vet jag inte att
hon skulle ha någon särskild orsak att vara för-
tjust öfver sin lott. .

.

Det tykte jag också redan första kvällen,
att ieke de där båda just borde vara skapade för
hvarandra. Jag har aldrig observerat att hon
skulle se sin man i ögonen eller att hon skulle
tilltala honom.

I sällskap kan hon stundom vara nog så
lifvad ooh fri, men sä fort mannen kommer in,
blir hon genast sä tyst och stel, att tili ooh med
främmande fäst sig vid det. Det säges för resten

jag vet inte öin det är sant att hon tog
honom hara för att ta någon.

Så, så, sade Olof långdraget, smått i tan-
karna. Jaså, jasä värkligen! tillade hän sedän
lifligare, liksoin vinnande klarhet i sinä slutsatser.
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Medan de sutto där, hade prästerna och
kyrkotjänarena brutit upp tili kyrkan och gingo
dit i gåsmarsch genom björkallen.

Skola vi gå med ? föreslog Olof. Det
vore roligt att se kyrkfolket.

I detsamma kommo också fruntimren ut på
verandan, och alla begåfvo sig af tillsammans.

Björkallen förde ända tili kyrkbacken. Där
voro hästar bundna vid gärdesgårdsspirorna ocb
vid kyrkans väggar. Utanför kyrkdörrarna stodo
några kyrkobesökare, bvilka icke brytt sig om att
gå in och hvilka nu utan att röra sig frän stället
betraktade det frän prostgården kommande herr-
skapet. Genom det öppna kyrkfönstret syntes
altarct, och därifrån hörde man pastorn just i
färd med att hålla nattvardspredikan. Kyrkr
väktarens höga panna lyste i sakristians fönster.
Klockstapclns luckor voro slutna, så när som på
den mellersta, i hvars midt den största klockan
hängde, liksom slumrande och hvilande från nyss
utståndna mödor.

Då man stod i begrepp att under klocfcsta-
pelns hvalf gå öfver tili kyrkogården, hittade frö-
ken Lina på att man skulle stiga upp i klock-
stapeln för att se på utsikten och klockorna. Elli
var ej riktigt med om saken, men då Olof upp-
manade henne att komina, var hon genast färdig.

5
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Trapporna voro mörka, och på båda sidor
om dem gapade djupa, svarta tomrum. Men
däruppe slog det emot dem ett klart ljus, sä
ögonen bländades. När man kömmit dit upp,
hoppade man på bänkarna, brast ut i beundran
öfver utsikten och började undersöka klockorna.
Man stafvade på de otydliga, gjutna bokstäfverna
och sökte få reda på ärtalen. Sedän ville man
få den stora klockans kläpp att sakta klinga mot
dess rand. Damerna satte sig hvar ooh en i tur
på klockrepet, i hvars andra ända nägon af herrarna
höll. Men de lyckades dock icke få den tjocka
underläppen att tillräokligt höja sig.

Elli hade skilt sig från de öfriga. Hon stod
lutad mot luokan, blickande ned på det lugna
landskapet.

Det här var ju åter nastan likasom dä, för
länge sedän. Hon mindes åter dessa ord: »Det
är dock skönt att flyga ut i den vida världen».
Men nu hade hän ändä kömmit tillbaka, hans
röst hördes där; alldeles närä bakom henne.
Hvad, om hän skulle ha kömmit hit för hennes
skull och tänkt på henne! Kanske visste hän ej
själf riktigt hvarför hän kömmit. Kanske hade
hennes ständiga tankar och önskningar invärkat på
honom, utan att hän vetat af det. Hon hade ju
någonstädes läst att själarna på detta sätt in-
värka på hvarandra på långa afstånd .. . Och
hon söfde för en stund in sig i denna dröm. Det
var som en hemlig bedöfning, från hvilken hon ej
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ville vakna. Hon ville blott tro att hon var lyck-
lig och att hela hennes föregående lif nu var
slut. Hon längtade nu att stiga så högt och
bli sa tri fran alt det gamla, att hon aldrig mer
knnde komma tillbaka i det. k ågon gång förr
hade denna kansia fatt makt med henne: när
hon hade läst någonting ädelt och stort, som gaf
henne nya tankar, frigjorde och höjde henne,
tillfredsstälde henne och gaf hennes hänrykta
sinne ämnen tili reflexion.

Från dessa vackra drömmar väktes hon på
ett behagligt sätt. Olof uppmanade henne att
försöka om icke hon genom att sätta sig på det
böjda repet skulle lyckas bättre än de andra.
Hon ville icke först, men när Olof yrkade på
det, maste hon skrattande ge med sig. A len icke
häller hon fick kläppen att höja sig tillräckligt.
Da hjälpte Olof att tryeka ner repet med sin
hand, och tili allas förskräckelse och fröjd be-
rörde kläppen klockan och åstadkom en svao-
klang.

Lat bli, lat bli! sade kloekringaren, som
hela tiden statt bredvid ooh småleende betraktat
heiTskapets lek. När samtidigt frän sakristian
gafs tecken tili ringning, begynte hän gunga på
den midtersta, största klockans rep. Klocksta-
peln sviktade, ställningarna knakade och när
kläppen, tjock soin ett mansben, första gångeu
bragte malmen att tjuta, flydde fruntimren med
händerna för öronen ner för trapporna.
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På vägen från prostgården hade Lina redan
lagt beslag pä Olof. I tornet sökte hon hela ti-
den fästa hans uppmärksamhet vid sig och nu,
när man kömmit ner, skyndade hon åter tili
hans sida.

Herr Kalm, kom hit och läs dessa lustiga
grafskrifter! Och de började gå från ett grafkors
tili ett annat, stafvande på inskrifterna.

Jag går in i kyrkan, sade Elli efter att
en stund ha följt med dem.

Kanske gå vi med, sade Olof.
Och vi få väl lof att göra detsamma, tillade

fröken Lina litet tort.
Damerna gingo alla in frän kvinnornas dörr,

medan herrarna gingo rundt om kyrkan tili sak-
ristian.

Det var länge sedän Elli värit i kyrkan.
Vanligtvis stannade hon hemma, tog någon bok
med sig, sköt sin lilla båt ut i sjön ooh paddlade
tili någon närbelägen holme för att läsa, svärma
och lyssna pä fåglarna. Där tykte hon sig vara
Gud lika närä som i kyrkan .. . såsom om detta
stora, hemlighetsfulla väsen först här egentligen
skulle existerat och såsom om det värit här blott
för hennes skull. Så älskade hon åtminstone
föreställa sig det .. .

Nu käade hon dock att hon gärna gick i
kyrkan. Nar man kade någonting särskildt att
tanka på, var det så lugnt att sitta i ändan
af bänken bland obekanta människor ock låta
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tankarna gä sinä egna vägar, medan orgeln spe-
lade eller den enformiga predikotonen Ijöd i
öronen.

Den gamla prosten predikade. Förut liade
Elli tykt mycket om hans predikningar. Dä de
efter sitt bröllop kömmit hit, kade hon ooh pro-
sten nastan genast blifvit goda vänner. Snart
hade denna finkänsliga, vänliga människokännare
märkt att Elli ej var lycklig. Om vinterkväl-
lama stannade Elli ofta i prostgärden, medan hen-
ues man for ut pä socknen tili någon sjuk eller
på läsförhör. Ooh då den sloeknande, kalla af-
tonrodnaden svagt belyste den i gungstolen vag-
gande åldringens milda drag och bokhyllan of-
vanom hans hufvud, och medan Elli, sittande vid
bordet, tankspridt lekte med ett pennskaft eller
en lackstäng, talade den unga frun med den
gamla prosten som med en jämlike i dolda,
halfförstådda ord om sinä sorger oeh sin saknad.
Prosten tröstade henne, kringgående själfva saken
lika som hon, och hans melankoliska världsäskåd-
ning passade äfven så väl ihop med Ellis. Äf-
ven hän kom, när hän med exempel ville förtyd-
hga sinä tankar, att berätta om sig själf att
icke häller hän var lycklig och hvem är det
väl i denna värld .. . hvar och en har sitt kors,
sinä missräkningar och sinä bekymmer. Sädant
är svårt, det är det svåraste af alt, hjärtat reser
sig ofta upp ...fordrar sin del och nöjer sig ej
med hvad det fär ...men Hän, som har gåfvorna
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i sin hand, hän vet nog åt hvem hän utdelar dem
och huru mycket lian ger hvar och en.

Det tröstade Elli, det lugnade och liksoin
bedöfvade henne, hvar gång hon hörde honom taia
sålunda. Det hade ja funnits flera än hon ..

.

Äfven prosten såg gärna i sin närhet denna
storögda, allvarliga och begäfvade unga kvinna,
med hvilken lian fick tala om saker, som intres-
serade honom, hvilken, sittande därborta vid fönst-
ret, värkade så harmoniskt, och hvars blyga, hvita
krage så täkt stack upp ur den svarta kläd-
ningen. Och i sinä predikningar fortsatte hän
ofta dessa samtal, vände sig likasom tili henne,
sökte upp henne bland mängden och talade just
som särskildt tili henne. I sällskap och vid till-
ställningar satte lian sig snart vid pastorskans
sida, kunde tili och med vara glad med henne
och dref sin skämtsamma artighet så långt, att
hän hjälpte pälsen på henne och, om hon reste
från prostgården, svepte in henne i slädfällen.

Detta hjärtliga förhållande slutade likväl på
ett fult ooh dumt sätt. Man liade hört hvem
som hade hört det, visste maa ej, men också tili
Ellis öron hade det kömmit att prostinnan en
gäng, när Elli rest från gärden, sagt tili sin maa:
»Hvad skall du, gamla gubbe, sjåpa dig med
den där fru Aarnio som en ung pojke. Man
kunde tro, att du är kär». »Ar du galen!»
Om det nu sedän var sant eller ej, men prosten
blef plötsligt mera sluten, styf och högtidlig. Ooh
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Elli märkte att lian nastan undvek att komma i
det rum, där hon befann sig, om prostinnan var
närvarande. Sedän blef småningom förhällandet
kyligare, och vänskapen svalnade af.

Hon försökte nu åter en stund att höra pä
prostens predikan, men innehållet var henne af
gammalt bekant och dessutom litet svagt. Men
i stället fick hennes fantasi fria tyglar och begaf
sig åstad längs sinä egna vägar. Och när den
engång kom i rörelse, så fans det ingenting, som
begränsade dess färd. Alt hvad hon önskade tedde
sig såsom möjligt. Alla förhoppningar tyktes så
lätt kunna förvärkligas, och ju längre de gingo
in på det omöjligas område, desto större njutning
var det att följa dem.

Hon satt sä att hon såg koret och sakristians
sppnade dörr. Olof och herr Karl syntes på trö-
skeln, betraktade därifrån en stund kyrkan och
fcrsvunno igen. Hon väntade att de åter skulle
komma fram, men de visade sig ej mer.

Och småningom glömde lion borfc hvar hon
befann sig och hvilka som voro omkring lienne.
Med blioken riktad högt ofvan de dukklädda och
bara hufvudena, stirrande förbi klockarens bänk i
det motsatta fönstret, bakom hvilket syntes helt H-
tet af en björktopp och ett stycke blå himmel,ilade
hon i sinä tankar tili de flydda flickåren, då hon
ännu var fri och obunden. Af gårdsfolket är en
del i kyrkan och andra sofva i solskenet på gårds-
planen. De höra ej när hon aflägsnar sig, ej ens
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hunden Musti anar någonting, där hän ligger fram-
för trappan, då hon i hemlighet smyger bort från
hemrnet, tili sjöstrandeu, tili nothuset vid udden.
Och när hon med duken öfver ansiktet ligger påsin
klippa vid vattnets rand, hör hon årslag från fjär-
den. Hon stiger ej upp, hon tror att det är en
fiskare. Ljudet af rodden närmar sig, upphör för
ett ögonblick och börjar igen. Det kommer hitåt,
det är bestämdt nägon, som lyssnar och bliekar
hit. Vassen susar, bätens för stöter mot land.
Det är ju hän! Hän ber henne stiga i båten ...

»Kom som du är!» ... hän lyfter henne från
land och kysser henne på pannan .. . »Huru
visste du att jag älskar dig?» »Jag såg det ju
på dina ögon, när du for». »Och du kom för
att hämta mig?» »Ja, ty jag har ständigt tänkt
på dig och drömt om dig hvarje natt». »Hvart
skola vi fara?» »Bort härifrån ... det är med-
vind och lätt att glida längs fjärdarnas vida vat-
ten». »Det är dä sant, att du älskar mig?»

»Det är sant!» »Och att du alltid skall
älska mig!» »Ålltid! Kom, kom, ingen
skall veta att sakna dig ... du har gått att sim-
ma vid strandeu af den stora fjärden ... de tro
att du drunknat, när du sökte simma fram tili
stenen .. . Lyfta din duk tili segel» ... Och
den sväller, båten hoppar öfver vågryggama, hau
småler, och mössans sammet fladdrar i blåsten ...

ocli båten blir lättare, stiger upp igen, seglet
växer ut och fylles, vågorna brusa under farkosten,
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skummet når ej mer upp tili dess botten. Den
är som en luftballong! Hemmets Strand är där
långt borta, man ser blott helt litet af det hvita
simhuset. .

. den röda byggningen ...de gröna
äkrarna. »Vi fara långt hän bakom länder och
haf .. . i morgon äro vi där ... där har jag en
stuga vid bärgets brant. ..»

Prästens »amen» väkte henne, hon var åter
i kyrkan och hukade sig ner tili bön med de
andra .

. .

Efter en stund fann hon sig i förstugan, sti-
gande ner för trapporna med domarens dotter vid
sin sida. Herrarna väntade på dem där, och då
Olof upptäkte henne, gjorde hän tili hälsning en
rörelse med hufvudet och käppen.

Jag såg er sitta så allvarsam därinne,
sade lian därpå småleende.

Jag såg er ocksä, sade Elli.
På återvägen tili prostgården blefvo de litet

efter de andra. Fröken Lina gick en stund med
dem, men då Olof hela tiden talade med Elli,
sällade hon sig tili de andra, som gingo förut,
medan Olof och Elli långsamt följde efter i de
stora björkarnas skugga.
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Strax pä eftermiddagen mäste pastorn be-
gifva sig på sjukbesök långt bort tili en utkant
af socknen, därifrän hän ej kunde återvända
förrän pä natten eller tidigt pä måndag morgon.
Då hän tog afsked, tykte sig Olof märkä att
hän velat kyssa sin fru, men denna hindrade
det genom att halla sin hand styf och se bort.
Pastorn syntes ej lägga det vidare pä sinnet, ty
då hän koni och trykte Olofs hand, sade hän
skämtsamt:

Håll nu värd om hustru min, kara bror,
och för henne vackcrt hem.

Hurn vågar pastorn anförtro sin fru åt
en sadan där Helsingforsherre ? sade fröken Lina
spetsigt.

—• Nog vågar hän, när hän vet att hon ändå
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alltid bara har ledsamt efter sin egen gubbe!
Eller hur, Elli ?

Se sä, res du nu bara, svarade Elli, i det
hon försökte skratta med.

Och medan de allesamman viftade med näsdu-
karna, åkte pastorn förnöjd ut från gärden. Hän
tykte sig ha värit kvick och skämtsam och satt
nu belåtet mysande i kärran. Särskildt var hän
denna gång lycklig öfver att hans hustru hade
sällskap och ej behöfde åka hem ensam. Ty
dunkelt hade hän på senare tider begynt kanna
att det måhända var för enformigt i Tyynelä
nämligen då hau själf var borta —, och att Elli
äfven annars blifvit så fåordig och melankolisk.
Senaste höst hade det börjat bekymra honom så,
att lian måste fräga prostinnan om räd. Prostin-
nan hade rådt honom att taga nägon sällskapsdam
i huset, men dä hän föreslog det för Elli, svarade
hon otåligt att det icke behöfdes. Ett bekym-
mer hade lian ändå, som ofta tyngde hans sinne.
Het hände merendels, när hän rörde sig ute i
socknen, att gummorna gjorde honom en fråga, pä
hvilken hän ej kunde svara annat än nekande.
Orsaken därtill hade hän ofta fnnderat på, men för-
gäfves. Het var troligen saker, hvilka det icke stod
i det mänskliga förståndets makt att afgöra. Het
ligger kanske i släkten, tinkte lian. Vi äro visst
fem bröder och sex systrar, men Elli är enda
barnet. Hon föddes, när hennes föräldrar redan
voro gamla. Nog vet väl Gud när hän utdelar
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sinä gåfvor. Och den trösten hade hän hvar
gång dessa tankar kommo öfver honom.

Elli och Olof dröjde i prostgården hela afto-
nen och reste af först efter kvällsvarden. Hästen,
soin stått hela dagen, slog in i rask fart från
början, och i fullt traf bar det af förbi kyrkan
och kyrkobyn längs den jämna vägen, på hvars
bäda sidor åkrarna doftade af aftondagg och
blommande råg. När man hunnit tili skogsranden,
saktade hästen sin fart och gick småningom fot
för fot i backsluttningen, där en angenäm värme,
alstrad af dagens soi, slog emot dem.

Elli satt på framsätet, Olof för jämviktens
skull bakom och körde. Medan de äkt, hade
Elli tänkt öfver hvad hon skulle säga och frå-
gade nu, om det värit roligt i prostgården. För-
troligt lutade sig Olof framåt öfver ryggstödet,
och Elli böjde sig i sin tur litet bakåt.

För omväxlings skull var det rätt roligt
att åter se ett dylikt stadigt hus med dess re-
gelbundna ordning, sade Olof. Det är egendom-
ligt, huru söndagarna i alla sådana landtpräst-
gårdar gestalta sig fullkomligt lika, ända in ide
minsta detaljer. Först kaffetrakteringen, f omin
man gär i kyrkan, sedän besöket i kyrkan ellei*
promenaden på kyrkbacken, den litet högtidliga
middagen med ali sin goda mat så kommer
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posten, hvilken hvar och en laser i sin kuut, den
sjunkande solen, som skiner snedt och litet me-
lankoliskt genom björkarna på gärden, prosten
tar sin middagslur, medan ungdomen drar sig tili
trägården för att leka, prosten vaknar, och man
gör en promenad tili något vackert utsiktsställe
alldeles som nu.

Ellis minnen från söndagsaftnama i gamla
prästgårdar voro icke fullt lika glada, de hade
för henne medfört ensamhet, nedslageuhet och
ledsnad, både hemma och framför alt senare i
den tryckande tystnaden pä Tyynelä, men denna
ljusa, liffulla dag hade bragt alla minnen från det
föregående att försvinna, och med ett vänligt gil-
lande smålöje frågade hon åter:

Hvad tycker ni om de där människorna ?

Med Karl är jag gammal bekant, och
gubben behagade mig ganska mycket.

-—• Hän tycker om ungdomen och trifves
godt i dess sällskap. Märkte ni, hur uppmärk-
samt hän lyssnade tili er? .. ni berättade också så
lifligt och målande. - Andå Lina, hvad tycker
ni om henne ?

Åja .
.

. men ni hör ej tili bennes beundra-
rinnor ?

Huru så? Hur vet ni det?
Inte vet jag det precis .. . men det före-

faller mig sä.
Ni har en skarp blick ... jag blir riktigt

rädd ..
. man mäste vara pä sin vakt.
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Det är ett dåligt medel att hemlighålla
någonting, ty just dä tar jag reda på det.

M får ej reda pä mig, om jag blott rik-
tigt vill.

Men hvarför skulle ni dä vilja ?

Jag vill ju icke, men jag säger bara, att
ni icke skulle få, om jag ville.

Hi skall icke häller vilja, sade Olof med
skämtsam inställsamhet och frågade efter en
stund:

Den där herr Tavela, som hela dagen var
med oss, är folkskollärare, inte sant ?

Ja.
• Hän föreföll synnerligt intresserad och

nitisk.
Jag håller mycket af honom ... hän är

upplyst och anspråkslös.
Är hän inte kär i fröken Lina ?

Märkte ni det också ?

Det var inte så svårt att märkä ... blir
det någonting af?

Knappast.
•—■ Nä, ooh hvarför inte ? Berätta mig litet

därom!
Men är det ej orätt att berätta audras

hemligheter ?

Det är ingalunda orätt, om ni berättar
dem för mig.

För er? Hvarför skulle det ej vara orätt
att berättä för er ?
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Därför att saken intresserar mig blolt
från psykologisk synpunkt.

Det är också ett försvar! skrattade Elli.
Men hvad skulle ni säga, i fall någon berättade
om erä angelägenheter från psykologisk syn-
punkt?

—Så skulle hän gärna få berätta ... jag
berättar ju själf om dem.

Inte är det någon så stor hemlighet för
resten .. . Lina bryr sig inte om honom.

• Ooh hvarför inte ? Är hän altför ringa
för henne ?

Troligen är hän det.
Hästen hade kömmit upp på backen ooh

begynt trafva, först längs den jämna vägen, se-
dän ner för en backe, som förde tili en bro öfver
en liten å. När de passerat den, började hästen
åter gä fot för fot, ooh Olof fortfor:

Fröken Lina väntar ooh hoppas visst på
nägonting bättre ?

Hon sade mig engång att om hon tar
någon, så måste hän minst vara doktor . ..

Skulle inte ens magister vara nog?
Kanske ändå om det skulle råka vara

en riktigt god.
De skrattade.

lina befinner sig dock i en lycklig ställning
därvidlag, sade Elli ocli sökte göra sin stämma
mycket likgiltig, hon kan vänta ooh väljä...
hon har snart sin egen utkomst, ooh hon kan ta
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äfven andra synpunkter i betraktande än dem,
hvilka ofta . . . jag menar, att hon ej behöfver,
liksom mången annan . . .

Hon afbröt sig ..
. det kom litet för omoti-

veradt. .
. hon stammade och fann ej ord. Men

Olof tog fatt i hennes tankegång och fortsatte:
Ja, det är nog sant, det också ... kärle-

ken fär ofta vara objuden gäst på bröllopet, när
på de bjudnas bänk sitta alla möjliga hänsyn.

. .

säsom tili exempel föräldrarnas vilja, nödvändig-
lieten att blifva försörjd och annat dylikt.. .

Men är det inte orätt ?..
. är det inte

sorgligt ? sade Elli med ens ifrigt.
Huru orätt det är, det ser man äfven däraf,

att sådant alltid hämnar sig själf.
Huru så?
Sålunda, att alla på en dylik grundval bygda

äktenskap slutligen pä ett eller annat sätt brista.
Den lyckligaste lösningen är enligt min åsikt att

hvilket dock säilän händer de, som ej passa
ihop, skiljas.

Huru ? Skiljas ?

Ja, hvarför inte ? Slikt inträffar ju ändå
stundom.

Men burn skulle det kuuna vara möjligt?
Ni är visst mycket förvånad att höra så-

dana åsikter?
Nej, hvad skulle jag ... men ni skämtar

naturligtvis bara ?
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Ingalunda
... det är värkligen min öfver-

tygelse ~
. om inte lynnena passa ihop, och om

inte kärlek finnes, så kan jag ej förstå, huru sam-
lefnaden är möjlig utan stora lidanden.

Då måste man lida.
Gärna för mig, om vederbörande så önska.

Efter att ha suttit tyst en stund och knykt
i tömmarna, sade Olof:

Jag såg i går i ert album fru Sigrid Ham-
mars porträtt.

Det är en gamma! skolkamrat tili mig
känner ni henne ?

Ja, litet.
Hvar vistas hon nu?
Hon lär i vår ha rest utrikes. Har ni

ingenting hört om henne ?

Jag har inte haft någou gemenskap med
henne, sedän vi skildes åt i skolan. För fyra år
sedän sände hon mig sitt förlofningskort, ooh
jag skickade ett blomsterkort tili svar. Hvart
har hon rest?

*— Tili Köpenhamn, tror jag. Jag kom i håg
henne därför, att hon är skild från sin man.

Herre Gud, är hon skild frän sin man ?

När har det skett?
Hon vände sig hastigt om, liksom hade hon

fått en stöt bakifrän, ooh fattade med handen i
ryggstödet.

Senaste vinter begynte man höra rykten
därom, ooh i varas lämnade hon sin man.

6
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Och hvarför, af hvilken anledning ?

Jag har ej hört någon annan orsak upp-
ges, än att hon icke kunde tåla sin man ... men
det är ju anledning nog.

Nej, men Sigrid Hammar! Skild frän sin
man!

Tycker ni det hade värit bättre om de
hela sitt lif igenom lefvat osams .. . pinats själfva
och pinat hvarandra ?

Jag förstår inte .. . jag vet inte, men det
förefaller så egendomligt.

Hon var alldeles förbryllad, och efter den
första sinnesrörelsen trängde sig tårarna med våld
upp i ögonen.

Hon tystnade, vände sig med sidan åt Olof
och såg stint åt skogen.

Det är nu för öfrigt saker, om hvilka en
främmande hvarken kan uttala sig gillande eller
förkastande, fortsatte Olof lugnt, med något drö-
jande röst, ock knykte i tömmarna, så att hästen
började trafva, hvarvid Elli sviktade ett grand
bakåt och tog fram sin näsduk. Hvar och en mä
ordna sinä angelägenheter efter egen smak . . .

Vanan utplänar ju ofta de största ojämnheter .
. .

här som i så mycket annat. Fastän den å andra
sidan gör att de liksom bli igenyrda mera än
utjämnade . . .

Och då Elli vände sinä frågande, ängsliga
ögon tili honom .

. .
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Jag menar att när snön smälter, komma
ojämnheterna åter i dagen.

Hvad skulle då bringa snön att smälta?
An det ena, än det andra. Jag vet inte

om det är sant, men det berättades att fru Ham-
mars handlingssätt också påvärkats däraf, att hon
fattat tycke för en annan.

Hvem var det ?

Det var en ung läkare, som räddat hen-
nes barns lif.

Men barnet ? Hvad har det blifvit af det ?

Det fick hon taga med sig.
Denna plötsliga nyhet hade värkat på Elli

så, att hon gjorde sinä frägor nervöst, nastan
häftigt, som om hon velat jaga ifrån sig någon-
ting, som trängde sig på henne:

Men den där mannen?
Hän reste med henne.
Hän älskade henne således ?

- Troligen.
Det var som en lättnad, en befrielse. Ty nu

tykte hon sig icke behöfya gilla det, utan kunna
klandra och tili och med döma. Om den unge
mannen engång älskade henne? Om hon visste
det? Och hon visste det, naturligtvis! Skulle
det ej vara ersättning nog för alla lidanden, skulle
man ej då kunna bära hvad som hälst! När
man hade den vissheten, behöfdes det någonting
annat mer ?

Men lion vågacle ej börja samtalet på nytt



84

eller oppouera sig. Hän där bakom talade så
lugnt och säkert. Det var för honom en alldeles
naturlig sak. Och plötsligt bad hän artigt Elli
hålla i tömmarna, medan hän tände på en papy-
ross. Hon hade haft lust att vända sig om och
se på honom och skämdes smått öfver att hon
gråtit. Papyrossfodralets lås knäpte tili, hän
skramlade med sin tändsticksask, drog upp eld
och kastade sedän tändstickan framåt på vägen
bredvid hästen.

Nå, hvarför gaf det er nu så mycket att
tanka på ... sådant händer ju ofta .*. ni måste
förlåta mig, om jag gjort er ledsen .. sade haa
tröstande och fattade i tömmarna.

Nog har man ju hört talas om sådant,
men det förefaller ändå sä underligt, när det gäl-
ler bekanta.

De hade kömmit upp pä backen, där de
suttit kvällen förut.

Det var ju här vi sutto i går, sade Olof
och stannade hästen.

Solen hade gått ner och landskapet svept sig
i en slöja af solrök. I söder smälte sjöar ooh
land samman i blågrått, i norr belyste ännu af-
tonrodnaden aflägsnare vatten. Granskogen på
högra sidan om vägen dunstade af kådig värme,
och björkdungen tili vänster mängde litet frisk
svalka däru En nattlig, ensam ströfvande vind-
kåre drog öfver landsvägen och somnade i första
löfträds bladvärk vid svedjelandets rand. En
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talltrast bragte luften att dallra i den mörka löf-
skogen därunder. Olof hade vändt sig om för
att se, och Elli gjorde detsamma. Då hän vände
sig tillbaka, råkade de ett ögonbliek se hvarandra
in i ögonen. Och plötsligt strömmade en varm,
oändligt lycklig och vek kansia genom Ellis hela
varelse. Utan att säga ett ord, knykte Olof litet
i tömmarna, kärran gungade behagligt på sinä
mjuka ressorter, och de fortsatte sin färd ned
mot Tyynelä.

När de kommo fram, hördes där icke ett
ljud. Ladugårdsgrinden var öppen, och hjorden
hade redan tili natten begifvit sig ut på bete.
Gården var öde och dörrarna stängda. Elli gick
och bultade på dörren tili drängarnas bod, men
fick intet svar.

De ha säkert gätt tili byn på dans,
både drängar och pigor, sade hon, litet förläget
smäleende. Hur skola vi nu bära oss åt?

Det gör ingenting, nog kan jag spanna ur,
blott ni slipper in.

Tänk, om de skulle fört nycklarna med
sig . . .

Dä skulle vi väl ocksä nödgas gå på dans.
Det behöfs inte .. . verandanyckeln sit-

ter här i en väggspringa.
Olof hade begynt lösa seldonen.

Jag skall hjälpa er.
Nej, nej, bes viira er inte, nog reder jag

mig ensam.
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Men Elli ville nödvändigt hjälpa.
Jag är gammal hästkarl, sade hon.

Och tillsammans löste de pä hvar sin sida
tappama, remmarna, spännena och gjordarna och
stödde kärran från hvar sin fimmelstång.

När hästen var fri från alt seltyg, kom Elli
med ända tili porton för att visa vägen tili hagen.

Det är första vägaskilnaden tili vänster
från ladugärden.

- Godt, jag hittar nog.
Hän ledde hästen in i aldungen, fann gär-

desgårdsknuten och ledet, aftog hufvudlaget ooh
lät den hoppa in hagen. Lyssnande och därpå
gält gnäggande begaf den sig att söka sinä kam-
rater, hvilkas kopparklockor pinglade i dalsänk-
ningen lägre ner.

Då hän återvände tili gärden, kom hän ihåg
en gammal ide, hvilken hän redan som skolpojke
hade haft. Hän hade velat blifva jordbrukare,
köpa en gård och gifta sig tidigt. I granngår-
den fans det en rask, rödbrusig flicka med lång
fläta, som var lika gammal som hän och hvilken
hän valt tili värdinna åt sig. Och nu, när lian
säg denna i nattens stillhet hvilande gård med
bodarna, brunnens svängel och fähuset, stallet,
åkrarna och den lilla byggningen, nu kom samma
lust tillbaka. Att här gå omkring och bestyra,
lämna alt annat ooh stanna här tili dödedag . ..

Elli hade skjutit kärran framför lidret och
försökte med ali kraft att få den öfver tröskeln,
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men den rullade alltid tillbaka. Raskt fattade
Olof i ändarna af fimmelstängerna och sköt både
kärran och Elli framför sig in i lidret.

Två äro alltid starkare än en, sade hän.
Elli var alldeles andfådd. Hatten hade fal-

lit på gräset och håret råkat i oordning. Bröstet
häfdes, och kinderna glödde röda. Hon tog upp
sin hatt från marken och fiäktade sig med den,
sä länge Olof hängde upp seldonen på spikarna
och stängde liderdörren.

Långsamt gingo de in. Olof bad att få ett
glas vatten. Elli hämtade från köket en hei
skopa full och fylde glaset på nytt, när Olof
druckit ur.

Skall det vara mera?
Nej, tack.

När Olof gaf glaset tillbaka, betraktade hau
sin munskänk. Hennes blick var likasom beslö-
jad, och den blåa ådern under nedre ögonlocket
var svullen.

Elli tömde ett glas, också hon, med litet dar-
rande hand.

Det är ett härligt friskt vatten, sade Olof.
Vi ha en utmärkt kalla nedanom åkern,

svarade Elli.
Annat hittade de ej på att säga. Efter en

stunds tystnad sade Elli:
Ja, godnatt då.

- Godnatt.
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Längsamt gick Olof upp på vinden. Lång-
samt klädde hän af sig, läggande ett plagg här,
ett annat där. Hän stannade för att lyssna, när
hän hörde rörelse och steg där nere. Ett fönster
öppnades, en dörr gick, steg gingo och kommo
igen. Också hän öppnade sitt fönster och kastade
sig halfklädd på sitt läger.

Plötsligt hördes från sjön en harmonika ljuda
i danstakt och därpå röster af karlar och kvin-
nor. Det var tydligen tjänarena, som återvände
från sinä nattliga fröjder . .

.

. . . »Hvarför månne hon var så brydd
nyss ?

. .
. Månne hennes grobian tili man skall

komma hem redan i natt ?» Hän steg upp,
såg sinä papper på bordet och begynte bläddra
1 dem. Hän kunde dock icke fästa sinä tankar
vid dem. »Men i morgon börjar jag arbeta och
låter ingenting störa mig». Det var någonting
som förargade honom. Hän kastade af sig de
sista plaggen och borrade hufvudet djupt i
dynan.

Först på morgonsidan liade Elli fått sömn.
Hon hade värit plågad af en nervositet, som hon
annars icke kände tili. Vanligtvis stördes hon ej,
när hennes man kom hem midt i natten. Så snart
bultandet på verandadorren upphört och nägon af
tjänstefolket släpt in pastorn, somnade hon igen.
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Också nu hade hon velat somna. Men ju mera
hon försökte tvinga sinä ögon att sluta sig och
rikta sinä tankar mot en enda punkt, desto mera
vaken blef hon. Hon hörde tjänstefolket komma
på gärden och gå i sin bod, hörde, när tystnaden
åter inträdt, byns hundar skälla längt borta på
andra sidan om sjön.

Och på samma gång korsade dagens händel-
ser hennes hjärna i oregelbunden färd, än läm-
nande plats för hvarandra och hoppande öfver
hvarandra, än trängande in på hvarann och åter
plötsligt dragande sig tillbaka ..

.

Yar det kanske oartigt att jag sade
godnatt först? Haa kunde kanske tro att jag
ej ville silta på tumanhand med honom. Kanske
hade hän ännu velat silta och röka litet . . .

Märkvärdigt hvilka saker vi kommo att tala om.
Men med honom föreföll det så lätt att tala om
hvad som hälst, hän sade alt så naturligt och
öppet.. . Hän såg att jag inte ville kyssa min
man. Jag märkte det på hans blick. Hvad månne
hän tänkte om det. Hän sade att det icke var
orätt att säga åt honom hvad man icke ville säga
åt andra. Hnru hade samtalet kömmit att glida
öfver på sådana saker? Och Sigrid? Det gaf
henne mycket att tanka på. Nog var det ändå
orätt gjordt, förskräckligt orätt. Men trodde haa
värkligen att hän gjort mig ledsen, efter hän sade:
»ni måste förlåta mig». Hon drog sig också tili
minnes annat, som hän sagt: »Det var ju här vi
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sutto i går» ... »Tvä aro alltid starkare än en.»
Hän var icke mera i dag så högtidkg som i
går ...inte tyoker kan om sådana som Lina .. .

Hon hade redan försjunkit i kalfslummer, då
hon väktes af kärrskrammel. Det var väl pa-
storn, eftersom kuuden icke skälde. Porten öpp-
nades, ock käsien skakade på sig pä gården.
Elli vände sig mot väggen ock låtsade sofva.
Efter en stund koin pastorn in. Hän gick fram
tili bädden ock lyssnade. Dä kan körde jämna
andetag, lade kan sig att sofva ock somnade ge-
nast. Elli fick ej mera fatt i sin förra tankegång
ock somnade också kon, tätt insvept i sitt täcke
ock liksom sökande skydd vid kanten af sin
bädd.
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Tidigt följande morgon, innan hennes mau
hade vaknat, smog Elli ut ur sitt sofrum. Hon
gick omkring och syssladc i hushållet och i trä-
gården och satte sig sedän med sin sömnad på
verandan och väntade. Men dä dörren tili vinds-
rummet gick ooh steg hördes komma ner, drog
hon sig bort. Först då hon sett Olof gä att
bada och återvända därifrån med badhandduken
på armen samt stanna framför trappan för att
smeka hunden, gjorde hon sig öfver gården ärende
tili boden. Olof hälsade på henne lugnt, bekant,
nastan hjärtligt.

Ni har värit tidigt i rörelse, sade hau.
Och ui har sofvit ovanligt iänge, herr

Kalm.
Hon är förtjusande, tänkte Olof, medan haa

blickade efter henne. I Ellis blick och röst var



92

det någonting, som förrädde lust att behaga. Den
rörelse, med hvilken hon vred om bodens stora
nyckel, röjde på samma gång mjukhet och kraft.
Hvar hade hän fått den uppfattningen ifrån, att
pastorskan var melankolisk och sorgsen? Och
hvad var det hos henne, som påminde om nå-
gon annan ?

Under frukosten sökte hän alldeles omedve-
tet göra det klart för sig. Och då Elli en gång
steg upp, gick tili skänken och tog någonting
därifrån, med hufvudet vändt åt bordet, klarnade
det för honom. Det var ju samma flicka, på
hvilken hän tänkte, då hän i går kom från hagen.
Den rörelsen hade de båda gemensam. Det är
egendomligt, tänkte hän, hurn dylika minnen,
hvilka man längesen trott vara försvunna, plöts-
ligt vända tillbaka.

Men mi ville hän ej tanka på annat än sitt
arbete. Ooh hän formligen tvang sig själf att
sätta sig i vindskammaren ooh ordentligt gripa sig
an med sinä böcker. Det var också sä skönt att
sitta i det svala rummet, långsamt gungande, med
lätta sommarkläder på sig ooh mjuka tygskor på
fötterna. Förmiddagskaffet sände pastorskan alltid
hit upp, ooh då hon hört honom berömma det
friska, klara källvattnet, följde alltid ett glas däraf
med på brickan. Ofta hade hon också lagt dit en
frisk blombnkett. Olof tackade aldrig för dem;
hän rörde ej med ett ord därvid, men hän lönade
dock artighet med artighet sälunda, att hän, när
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hän gick ner tili middagen, bröt en kvist eller
ett blad och fäste dem i knapphålet.

Hän läste, skref och tänkte. Men när boken
icke mer intresserade honom, eller när pennan och
tanken icke mer ville löpa, kastade hän sig på
rygg att hvila, rökte, blickade ut från fönstret
öfver åkrarna och strandens trän tili andra sidan
af viken, där det fans en gärd och bakom går-
den en höjd, och hörde på samma gång huru
man rörde sig där nere.

Genom trappuppgången kunde man som ge-
nom ett rör förnimma alt hvad där sades och
gjordes. Hän hörde pastorn hosta i sitt mm,
skramla i förstugan och sätta sig på veranda-
trappan, därifrån hän utdelade sinä order ät
drängarna, som rörde sig på gärden. Då och då
kom någon, som hade ett ärende, stundom döptes
ett barn eller vigdes ett brudpar.

Frun ooh herrn tyktes ej ha mycket att säga
hvarandra. Olof visste att de sutto på verandan,
men likafullt hörde hän på långa stunder intet
ord växlas. Om det någon gång hande, reduce-
rade det sig tili en fråga ooh tili ett kort, med
enformig, torr stämma gifvet svar.

Hän hade dock icke märkt, att sämjan skulle
vara dålig. Ätminstone tyktes mannen vara nöjd.
Alla kans fordringar på lifvet syntes vara upp-
fylda. Vid deras simfärder om morgnarna tog
hau ofta samma saker tili tals som den första
morgonen. Hän ville höra glada historier frän
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pariserlifvet, opponerade sig möt dem, berömde
sin hustru och slutade alltid med att uppmana
sin vän att gifta sig.

Du skulle ta den där prostens Lina, sade
hän en gång. Det är juen sådan där lärd kvinna,
som skulle passa ypperligt för dig.

Tror du att hon skulle vilja ha mig?
Så gärna hon lefver. Hon önskar ju in-

genting hällre än gifta sig.
Men hon är så oppnäst, kortklipt och

nastan för pigg ...

En hurudan skall du då ha ?

Hon skall vara saktlig, anspråkslös, fin,
men på samma gång fast och själfständig.

Tag då en sådan, bara du tar någon
nog fins det ju af den sorten ocksä . . . jag har
ju en sådan . . . inte sant ?

Och nu började hän att upphöja sin frus
dygder och fortsatte därmed vid frukostbordet,
då Elli själf hörde på. Elli rodnade, blef för-
lägen och var tydligen plägad däiaf, ehuru hon ej
hade styrka nog att visa det.

Det är ju värkligen fallet, tänkte Olof, när
hän åter kömmit npp på sitt rum, att hon någor-
lunda motsvarar det ideal, som jag stundom före-
stält mig såsom mitt, det vill säga, det hade kanske
funnits hos henne ämne nog att forma någonting
af, om hon blott uppvuxit i andra förhållanden.

Men är det nu tid att tanka på idea! och
deras formande! Hän hade förgäfves försökt det,
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upprepat det tillräckligt många gånger för att en
gång tröttna. Och hän kunde nu icke alls förstå
den period, under hvilken hän nisät från den ena
kärleksaffären i den andra, offrat på dem hela
sin tid och förlorat på dem hela sin energi. Huru
annorlunda var det icke nu, dä dessa band hade
slappats. Hän hade icke velat ha tillbaka ett
enda af sinä forna förhållanden, och lian tykte sig
icke kunna jämföra någonting med jämvikten i
detta regelbundna, higna lif. Och Mr fins åt-
minstone intet, som kunde bringa honom därur
och hvaraf nya hand kunde bindas. Och hän
sträkte på sig med ett själfbelåtet småleende.

Det är ju nog sant tänkte lian dock, när
samma saker en annan gång runno honom i hå-
gen att jag ändå alltid hos hvarje kvinna tun-
nit någonting nytt och lärorikt. Äfven det bana-
laste förhållande utvecklar en. Men nog taga de
i anspråk en hei del själ, nerver och tid, huru
oskyldiga de än äro. Ju mera platonisk, desto
mera förtärande är kärleken. Arbetet är den
enda passion, som malar mjöl, om ock stenarna
slitas. Och lika mycket som lian förut ödt tid
tili ingenting, lika mycket ville hän nu taga
tillbaka med värksam gärning. Jag har alltid
haft den uppfattningen, och jag vet ej hvarifrån
jag fått den, att kvinnan bör vara med i alt, där
man vill lyckas. Dumheter! Onödig vekhet!
Förståndets rena tillfredsställande är någonting
helt annat än känslornas. Det är som ett upp-
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friskande regn på en torr, bränd mark efter långa
tider af torka. Det gör horisonten ren och lifvar
upp hela ens vasen. Eller det är som en klar,
vinterlig himmel, där man kan urskilja stjärnorna
på miljoner mils afstånd. Stämningarnas sol-
rök stänger icke då utsikten ooh hindrar ej att
se föremålen i deras riktiga, skarpt begränsade
konturer.

Men medan hän sålunda lämpade denna sin
kyliga världsåskådnings glasögon efter sin egen
syn, trädde där ofta fram sknggbilder af ett anlete
och en gestalt, hvilka hän nastan alltid, då hän gick
genom verandan, såg teckna sig mot dess fönster-
ruta. Det var en fin, orörlig linje, som icke för-
ändrade form, innan hän med ett ord gaf den lif.
Men den etsade sig in i hans sinne, hän öfver-
raskade sig själf tänkande på den, hän hade kun-
nat teckna af den med säker hand som medel-
tidens freskomålare fäste på väggen sin madon-
nas idealiska drag. Dess färg var lika dämpad
och fin, och den tyktes i sin ram vilja lefva sitt
eget själfständiga lif för sig. Dess tankar och
känslor föreföllo icke möjliga att fattas, de
kunde endast anas. »Jag ville ändå gärna veta
hvilket intryck jag gjort på henne; måhända
har jag värit litet oartig ... jag har kanske för-
summat henne litet för mycket under de sista
dagarna ...»

Äfven Elli hade gripits af arbetsifver. Hon
kastade bort sitt broderi och sin sömnad, gick i
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trägården, begynte där arbeta i bärbuskarna och
beslöt att rensa bänkarna fullständigt.

Och då hon en dag, med ärmama uppkaflade
och en bredskyggig halmhatt på hufvudet, brå-
kade med detta, hörde hon grindens gångjärn
knarra och såg Olof komma in i trägården och
sätta sig på gungbrädet.

Är ni här, började Olof. Ni är ju i fullt
arbete . . . har ni värit här länge ?

Alt sedän frukosten.
Är ni road af trägårdsskötsel ?

Det är min största njutning om somma-
ren .. . om vintem är det så ledsamt, när snön
ligger alnshög . .

. när det bläser från sjösidan,
upptorna sig drifvorna mot väggen nästan i jämn-
höjd med fönstret.

Där ser man ju också märken efter hvar
snön legat.

Men om sommaren skyddar sjön äter. ..

när solen skiner och sjön värmer, hålla sig blom-
morna här ofta tili dess höstens snö faller. Jag
har alltid så ledsamt efter sommaren, ty jag läng-
tar så att återfå detta mitt värksamhetsfält.

Här synas också vid hvarje steg spår af
er hand.

Någonstädes skall det väl synas spår af
mig också.

Hum så?
Annars bara. Hon visste icke själf rätt

hvad hon menat, men fann ändå på en förklaring
7
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och tillade: Hvad är det med oss kvinnor .
vi duga ju inte ändå tili nägonting ordentligt.

Skulle ni då för er del ha lust för nå-
gonting särskildt ?

Jag? Jag talar inte om mig ensam, men
om oss kvinnor i allmänhet.

Olof betraktade henne, där hon låg pä knä
på marken, sökte upp ogräs bland blomplantorna
och försiktigt plockade bort det, ooh hän kom sig
ej att svara. Efter en stunds tystnad sade Elli;

Min man klandrar mig för att jag inte
bryr mig tillräckligt mycket om nyttiga köks-
växter utan bara odlar blommor eller gräs, som
hän säger. Där ser ni det nu.

Olof hade tagit fram sitt papyrossfodral, som
var af renaste silfver, hän balancerade det ett
ögonblick mellan två fingrar ooh sade, sedän hän
fått eld på en fint doftande papyross:

Vet ni, hvarifrån denna er böjelse kommer?
Nej.
Det finnes säkert hos er en bit konst-

närsnatur.
Hvaraf sluter ni det?
Däraf att hvad ni gör, gör ni inte med

något praktiskt syftemål för ögonen, utan för sa-
kens egen skull. Ni älskar blomsterskötsel för
blommornas egen skull, för att få se dem växa
upp under erä ögon.

Det var en artighet, som hän päminde sig
hafva sagt någon gång förr, kanske mer än en
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gäng. Och hän hade gjort den iakttagelsen, att
alla kvinnor gärna togo emot den.

Nog är det sant, att det just är det,
som mest fängslar mig ... Hvad tycker ni om
de här?

Hon visade honom en bukett med konvaljer.
Det är minä favoritblommor.
Och minä med.

Olof närmade sig henne ooh böjde sig ner
för att betrakta hennes blommor.

Dessa pensöer äro förtjusande.
Ja, det äro de.
Detta ert »värksamhetsfält» är så vak-

kert och så smakfullt ordnadt, men en liten an-
märkning akulle jag ändä vilja göra ...

Hvilken dä?
Hvarför har ni planterat så mycket syre-

ner där vid nedra kanten ?

Tycker ni inte om dem ?

Jag tycker de aro så banala.
Så tycker jag med .

. . men det är min
man, som vill ha dem där ...hän beundrar dem.

Det är ju vackert af er att göra houom
tili viljes. Men kan jag inte hjälpa er på något
sätt. .. visa mig en bänk, som jag får rensa.

Nej, för ali del, inte har ui ju tid tili det.
När ui sä flitigt sitter vid ert arbete dagen i ända,
så är det bestämdt mera hälsosamt att i lugn röka
er papyross eller sakta gunga på gungbrädet ocb
hvila er hjärna.
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Tvärtom, det gör mig godt att få litet
motion.

Hvad är det som ni så ifrigt skrifver
pä, om jag får vara nyfiken ? Det är väl så lärdt,
att jag inte skulle förstä det, äfven om ni för-
klarade.

Ingalunda . . . mitt ämne är myoket po-
pulärt, jag skrifver om kvinnan.

Om kvinnan?
»Kvinnan i Frankrikes nyaste realistiska

literatur».
■— De äro visst bra trefliga, de franska kvin-

norna ?

Ja visst.
Och klä sig väl?
Utomordentligt väl.
Far man sedän läsa er bok, när den blir

färdig?

—Ja visst... jag skall sända er den, så fort
den är trykt.

Hän började icke med trägårdsarbetet, så-
som Elli hade hoppats, utan gick, efter att ha
rökt nt sin papyross, tillbaka tili sitt arbete.
Manne hän värkligen skall sända mig sin bok,
tänkte Elli då hän gått. Och hvad månne den
skall innehålla? Pastorn hade berättat att hän
haft en »fästmö» i Paris, men att hän lämnat
henne. Lättsinnig och vankelmodig lär hän vara.
Men Elli tykte sig ändå icke kumia döma honom
därför. Hon ville låta människor själfva sköta
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om sinä angelägenheter. De visste säkert själfva
bäst hvad de gjorde. Och hon stannade där ända
tili solnedgängen, låg på knä och gräfde i jorden
och lät sinä tankar samtidigt gå deras egna, sväf-
vande vägar.

Men när Olof följande dag vid samma tid
kom ner i trägården, stannade hän där längre.

Hän sade att hän nödvändigt behöfde mo-
tion, och hän bad att få hjälpa att bära vat-
ten och kratta gångarna. Elli låtsade opponera
sig, men gick ändå gärna in på att taga honom
tili medhjälpare.

Det var för Olof en lämplig sysselsättning
under hvilostunderna. JÄn bar hän med Anni
vatten från brunnen, än sprutade hän det på
blomsterrabatterna och drifbänkarna, än gräfde
hän upp ogräsrötter från gångarna med en lång-
skaftad spade. Och småningom blef hän så in-
tresserad af detta arbete, att hän, så fort hän sti-
git upp om morgnarna, gick och säg efter huru
plantorna under nattens lopp frodats, och ofta tili
och med efter kvällsvarden föreslog Elli att de
skulle gå ner tili sitt trägårdsarbete.

Hän kallade det på skämt deras »samarbete».
Det var för Elli en outsäglig, förr okänd njutning
att hafva någon, som så tog del i hennes intres-
sen och trifdes i hennes sällskap. Ofta sam-
talade de långa stnnder om alt möjligt, sär-
skildt om konst och literatur. Hon kade visser-
ligen icke läst mycket, men Olof märkte att hon
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hade en riktig uppfattning, förstod äfven de
minsta skiftningar ooh kunde höra på så att det
inspirerade tili att tala. Olof var belåten där-
med och blef alt mera intresserad af att heratta.
Det var nästan alltid hän som talade, men stund-
om tog hän gillande emot hvad Elli hade att
säga. Då föreföll det Elli som vore hän ännu
förståndigare och klokare än annars.

I alla dessa sysselsättningar låg ännu därtill
för Elli den lockelse, att pastorn vanligen lämna-
des utanför dem, alldeles såsom förr, då de första
gången träffats i Ellis hem. De stodo likasom i
hemligt förbund med hvarandra och mot honom.
Det märktes stundom på Olofs ord och uppträ-
dande, att lian, då pastorn råkade vara närva-
rande, af artighet vände sig tili denne och lät
honom tala en liten stund, men snart åter gick
öfver tili det, hvarom hän nyss taiat med Elli.
Då de sedän aldrig tyktes sluta, gick pastorn tili
sinä egna bestyr eller gick hän, om det var afton,
och lade sig tidigare än de andra, lämnande dem
åt deras samtal antingen i trägården eller på ve-
randan.

Stundom dref Olof på ett fint sätt med pa-
storn, utan att denne själf märkte det, men dock
så att Elli förstod det och skrattade för sig själf,
i det lion vände sig litet åt sidan. En gäng, då
de höllo på att vatina blommor, räkade pastorn
komma ner i trägården. Med sitt breda målföre
sade hän, stäende med händerna i sidorna:
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Ja' sku’ då minsann int' bry mig om att
bråka så där mycket för ingenting ... ni sku'
då hällre föra en spruta tili tobakslandet bakom
stallet . . . hva’ för nytta har man af de där
blomplanteringarna ?

Vi äro konstnärsnaturer, din hustru och
jag ... vi tanka inte alltid på nyttan, utan älska
skönheten för skönhetens egen skull, sade Olof,
besvarande skämt med skämt, men på samma
gång gifvande Elli ett ögonkast, liksoin för att
säga: »vi förstå nog hvarann».

Oeh hau beredde Elli Hera dylika små fröj-
der under dessa dagar.
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Men efter några dagar begynte Olof ha nog
af trägårdsskötseln. Hän fick åter fatt i sitt ar-
bete, försjönk däri fullständigt och glömde alt
annat. Det hade dessutom börjat regna och blåsa.
Det hindrade ali vistelse utomhus, och blommorna
behöfde ej vattnas.

Elli hade åter satt sig att sy på sin vanliga
plats under verandafönstret. Olof kom dit ner
mera säilän än förr, var tankspridd ooh fäordig
och gick snart tili sitt arbete igen. Pastorn sof
för det mesta, och när hän ej sof, gäspade hän.

Det regnade flere dagar ä rad. Vädret var
höstligt ooh kalit. Synkretsen kring prästgåxden
hade blifvit trängre, sjöns aflägsnare holmar kunde
man knappast urskilja, och mellan gården ooh
skogen läg en evinnerlig, grå slöja. Våta skepna-
der skuttade frän köket tili stugan och från stu-
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gan tili köket, och gårdsplanen var full med
vattputtar.

En eftermiddag, medan regnet höll upp, tog
Elli dock sitt arbete och gick med det ner i
trägården. Hon hörde Olof gå ner från vinden,
mcn hän kom ej i trägården. Hän hade paltå pä
sig och käpp i handen och tyktes gå åt lands-
vägen tili.

Trägårdsarbetet hade icke mera sitt förra
behag; där var sä dystert och vått. Pastorn
kom gäspande dit och satte sig på gungbrädet.

Först sedän en stund förgått, fick Elli mod
att fråga om Olof gått att promenera.

Hän sade att hän skulle gå ända tili
kyrkobyn.

Hvad skulle lian göra där ?

Hän sade sig ha ett bref att föra tili
posten.

- Kunde man inte ha sändt någon med det?
Hän ville gå själf.

Det var säkert ett bref, hvars adress hän
icke ville att någon annan skulle se. Måhända
var hän förlofvad. Naturligtvis var hän det.
Hvarför skulle hän annars ... Och hon försökte
åter säga sig själf att ingen ju hade någonting
att göra därmed, om det också var så. ..

Olof hördes icke af. Hän hade sannolikt
stannat i prostgärden öfver natten, och Elli måste
pä tumanhand med pastorn sitta vid den ledsam-
ma kvällsvarden.
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Mot natten tilltogo blåsten och regnet alt
mera. Träden suckade tungt, vinden prässade på
rutorna som ville den trycka sönder dem, och
vattnet flödade längs fönsterposterna. Det var
som om lifvet återigen trängt sig in i sin gamla
fåra mellan fula, läga stränder.

Elli mindes så tydligt den första natten här,
då hon trodde sig vara föraktad af hela världen
och i sin förtviflan och skam nastan önskade
sig döden.

Då hade det värit vinter. Efter bröllopet
hade de i morgonskymningen begifvit sig i väg
för att Mnna fram under dagen. Hon satt i
släden insvept i sin respäls ocli omfamnande
modern, som böjde sig öfver henne för att säga
henne sitt sista farväl. Båda gräto de högljudt
och ville ej siitä sig lös från hvarandra. Slutli-
gen rykte liästen tili, ooh de foro af. fSTär hon
änuu en gäng vände sig om, såg lion sin man
bredvid sig. Om hän hälst lätit henne gråta at
i fred! Men hän ville trösta, slog beskyddande
sin arm kring henne ooh sökte lugna henne.
Och Elli slapp ej undan, hon måste höra på.
Dagen började så småningom gry. Det var en
sådan dag, då solen ej lyckas tränga sig fram
bakom rimfrost och köld, då alt är rått, färglöst
och dimmigt. De åkte versttal i sakta, enformig
hink. Elli stirrade åt sidan, där en lag tallskog och
djupt i snön dolda gärdesgårdar långsamt gledo
förbi. ISTär pastorn länge och väl taiat tili henne,
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men ej fått ett ord tili svar, vände hän sig om och
började samspråka med skjutskarlen. De tröskade
igenom alla socknens affärer. På rastställena kom-
mo värdinnorna och hälsade på Elli, talade om sinä
egna barn och om hennes blifvande. Snart skulle
hon ju också få sådana. »Då först är det nya hus-
hållet riktigt i ordning», sade de. Elli höll på att
förgås af blygsel. Sedän började kvällen skym-
ma alt mer och mer. Pastorn hade somnat i slä-
den, med munnen öppen och hufvudet dinglande
mot Ellis axel. De veko från landsvägen af på
en biväg och åkte in i en djup skog. Drifvorna
tyktes växa alt högre, och träna hade böjt sig
som lokor öfver vägen. Nog hade hon förut
tänkt sig sin bröllopsresa litet annorlunda. Hon
hade i sin faniasi förestält sig sommarnatur, i
solsken glimmande fjärdar, ett stort, öppet ång-
båtsdäck och ljusa dräkter på bryggorna. Ljus
började tindra inifrån skogen, byggnader skym-
tade fram, man körde genom porien in på gården.
Hon hörde sägas att man var Iramme. Man åkte
mellan två högt upptornade drifvor och stannade
framför verandan. Pastorn hoppade ut, hjälpte
henne ur släden, förde henne in, klädde af henne
pälsar och paltåer, kyste henne och sade: »väl-
kommen i det nya hemmet!» Men då hon kom
i deras rum, där det stod två bäddar bredvid
hvarandra, och då hon säg fönsterrutoraa tili
hälften täkta af snö, hade hon en kansia som
vore hon lefvande begrafven. Ater ville hän
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komma och smeka henne, men gråtande kastade
hon sig fullklädd på sin säng och bad honom gå
sin väg. Men hän gick icke. Och då hade hon
första gången en drömlik uppenbarelse, hvilken
sedän ofta förnyats. Hon trodde sig se Olof,
som kom för att befria henne, som fordrade att
hon skulle bli hans och ville föra henne långt
bort härifrån, tili fjärran, härliga världar. Det
växte tili ett säkert höpp, hon trodde på det som
på ett gifvet löfte, hon väntade . . . Men helt
visst hade hon väntat förgäfves. Nu hade hän
kömmit, men hän brydde sig icke om henne.
Hän skulle fara, liksom hän kömmit.,.

' °f£p ■
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IX

Under regndagarna hade Olofs arbete gått
raskt framät. När tanken behöfde hvila, lyssnade
hän tili vattnets oafbrutna smattrande på ytter-
vindens tak. Hän hade fått en hei lång rad af
tankar afslutad, och nya synpunkter hade köm-
mit tili de förra.

När solen sedän en afton begynte skingra
moinen, kändej hän sig likväl i behof af någon
omväxling och gick, belåten med sig själf, ner
på verandan.

Elli satt fortfarande och sydde. Pastorn höll
ännu på med sin middagslur och snarkade i sitt
rum, hvars dörr stod öppen. Elli stängde den
och återvände sedän tili sin förra plats.

Hon föreföll allvarsam, nastan främmande.
Huru egensinnigt och nastan trotsigt hennes hand
rörde sig upp och ner! Kring munnen lag detta
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plågade och litet bittra drag, som Olof äfven förr
observerat. Hän kände med ens medlidande med
henne och fick lust att jaga bort denna sorgsen-
het och rycka henne med sig. Hän hade redan
märkt att hän kunde göra det. Ofta, då hän
blott tilltalat henne eller vändt sig tili henne,
hade hon blifvit glad och likasom klarnat upp.

Olof hade gätt ut för att se på vädret. Elli
satt där såsom om lian ej funnits tili, som om
hon ej alls märkt honom. Hän kom tillbaka och
stannade vid verandadörren.

Kommer ni ej ut att ro ? frägade lian.
Men det regnar ju.
Det upphör på ögonblicket. Halfva him-

mein är redan alldeles klar. Kom och se!
Elli var i ett ögonblick förändrad. Hon steg

hastigt upp, kastade sitt arbete på en stol och
sprang ut på gården för att se på himmein. De
sista molnflikarna stänkte ännu, medan de för-
svunno, nägra sista droppar. På sjön hade redan
uppstått breda, lugna bälten, och öfver dess yta
gled längs holmar oeh uddar ett väldigt Ijus-
knippe, som på samma gång omslöt hela land-
skapet. Det var som en återglans från Ellis
eget inre, och hon skulle haft lust att hoppa och
siä ihop händerna.

Nå? sade Olof, som stod bredvid henne,
lutad mot fcrägårdsgärdet, oeh betraktade benne.

Att ro ? Gärna, om ni vill!
—■ Skola vi inte taga metspön med oss ?
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Jo, låt oss värkligen göra det!
Och utan att kuuna äterhålla sin glädje,

svängde hon sig rundt på klacken och sprang
genom köket in för att göra sig färdig.

Och när de sedän, den ena bärande met-
spöna, den andra ärorna, halft springande be-
gåfvo sig ner tili stranden, föreföll det Elli som
hade de värit gamla barndomsbekanta, hvilka
egentligen borde kalla hvarann du.

Om ni öser ut vatten frän båten och skaf-
far en sten tili sänke, så skall jag under tiden
gräfva efter mask vid bastun.

Nej, låt mig också komina och gräfva!
Får jag?

Hjärtans gärna!
Bastuns fuktiga vägg ångade i aftonsolens

varma sken, spånhögen var lucker, och met-
maskarna nästan summo på jordytan.

De stötte ut Ellis lilla båt i sjön. Olof am-
nade låta Elli sitta i aktern, men det gick hon
ej in på, hon ville själf sitta vid årorna.

Hvarför får jag inte ro ?

Det ser så tråkigt ut, när ett fruntimmer
styr och en herre sitter vid ärorna.

Men då får ni säga, hvart vi skola fara.
Skola vi fara tili den där kolmen?
Får man fisk där?
Nog har man brukat ia.

Ellis årtag voro långa, kraftiga och vackra.
Ni ror ju som en gamma! sjöman
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Jag måtte väl kunna ro, jag som ofta till-
bringar hela dagar på sjön.

•—• Ensam ?

Nästan alltid ensam.
Fruktar ni inte att blåsten skall drifva er

utåt fjärden?
En gäng hade den värit närä att få makt med

henne, berättade hon. Det uppsteg plötsligt ett
åskvädermoln, då hon var midt på fjärden. Hon
arbetade af alla krafter, men slapp ej ur stället.
Och hon måste vända båten i medvind, låta den
gå hvart den ville, taga i land på en holme,
dit hon dref, och där i en fiskarstuga vänta en
half dag.

Var ej er man orolig?
Hän visste ingenting, då jag ju ofta är

borta på sjön hela dagen.
Brukar hän ej komina med er och meta ?

Jag far hällre ensam.
Kanske skulle ni landsätta mig?
För ingen del . . . hvad tänker ni på!
Ni föredrar ju att vara ensam . ..

Men inte är ni ju min man!
Och under dylikt skämt kommo de tili en

vasskantad udde och firade ner stensänket. Elli
slog ett vassknippe i kuut kring en af årtul-
larna för att fören skulle hällas stilla. Sedän
började de reda ut metrefvarna. Sjön yar nu
alldeles lugn, och endast en sakta dyning efter
de många dagamas bläst gungade litet den lätta
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båten. Längre borta syntes här och där andra
metare.

Nu skola vi pröfva hvem af oss som är
den bästa fiskaren.

Jag naturligtvis! och i detsamma drog
Elli upp en fisk i bäten.

—En mört! Det är en fasligt plebejisk
fisk, en sådan där alldeles vanlig, kälkborger-
lig . . .

Hvilka skulle då de adliga fiskarna vara?
Naturligtvis abborrarna.
Och girsarna?
Hvarför inte också girsarna ...sådana där

själfständiga väreisen, som alltid gå i lofvart...
men framför alt löjorna —se där, se där ...dem
känner man strax igen .. . där är en ... och här
en annan!

Och lian svingade den ena löjan efter den
andra från sjön upp i bäten, så att refven hven.

Det är dock något helt annat än erä mör-
tar ...se där igen en .. . de aro så eldiga och
passionerade .. . tror ni inte att fiskarna också
ha känslor?

Kan nog hända, svarade Elli skrattande.
Jag är säker på att de ha . . . hvarför

skulle de ej kuona hata och älska?
Galla ha de nog tili ooh med mörten,

säger ett finskt ordspräk.
Se på hara, ni kan ju ocksä skämta.
Hvarför skulle jag ej kuuna det ?

8
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Jag vet inte ...men det föreföll mig som
om ni inte kunde, när jagförsta gängen såg er . ..

ni var då sä högtidlig och allvarsam.
Detsamma trodde jag om er. Jag var

nastan rädd för er.
Är ni det ännu?
Ja, litet.
Men hvarför?
När ni sitter där uppe såsom i dag, i går

och i förgår och bara på ett ögonblick kommer
ner ooh ser sä fundersam och lärd ut, så blir
jag alltid helt förskräkt. Och när ni då ser på
en, så är det som ville ni tränga igenom märg
och ben.

Det vet jag själf ej alls utaf.
Men medge att ni anser människorna

mäkta dumma, och att ni om mången tänker att
hän icke borde ge sig ut och tala, när hän ändå
ingenting begriper.

Nu misstar ni er alldeles .
. . åtminstone

hvad er själf beträffar, misstar ni er i grund
.. .

tvärtom har jag ofta haft lust att säga kuru
märkvärdigt jag finner det, att ni uppfattar så
många saker precis på samma sätt som jag.

Och vidare är jag öfvertygad om att ni
säger mycket såsom nu ...endast af artighet.

Men det oaktadt säger jag att denna er
frispräkighet behagar mig.

Drag upp, drag upp ! Ert flöte är under
vattnet!
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Olot drog upp en stor, vaeker abborre, som
sväljt kroken djupt i sinä gälar.

Det kär är ju roligt! utropade kan entusi-
astiskt, när kan åter fått en ny abborre. Vi
måste ofta komina hit!

Bara ni inte tröttnar vid det kär lika fort
som vid trägårdsskötseln.

- Jag skulle ka tröttnat vid trägårdssköt-
seln, jag, som kvar afton tittat ut frän mitt
fönster för att se om det inte skulle uppköra att
regna!

Värkligen ?

Elli kade kela tiden kaft i sinnet en fråga,
som kon likväl ej vägat göra förrän nu, då Olof
genom att oförsiktigt kasta sin ref låtit kroken
fastna i Ellis, därifrän den kögg sig i kennes
förkläde.

Hade ni roligt i prästgården i förgår?.
..

Där kar ni nu er krok, lät den inte fastna en
gäng tili!

Inte just synnerligt ..
. men då det blef

sa sent och började regna så obarmhertigt, beslöt
jag att stanna öfver natten.

Nog kade man ju kunnat sända ert bref
med någon annan.

Jag liade ändå värit tvungen att liämta
mitt penmngebref, som redan i Hera dagars tid
legat på pesten.

Elli skulle haft lust att tacka honom för
detta meddelande. Hon kade det nu igen så lyck-
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ligt och bra, hon var så glad, att hon knappasfc
hade tålamod att sitta här och meta på ett ställe
utan velat ro eller gå i land där vid holmen för
att kasta stenar längs det lugna vattnet. Men
knapt hade dessa önskningar hunnit taga form,
innan båtens för plötsligt höjde sig upp ooh
vassknippet kring årtullen bröts. Sedän sjönk
fören åter ner, hvarvid åter aktern hoppade upp,
årorna rullade på båtbottnen och metrefvarna
räkade i oordning.

Hvad i alla dar! ropade Olof och fälde
sitt metspö i vattnet, i det hän med båda hän-
derna grep i båtens sidor. Elli kunde ej åter-
hålla sin munterhet, och Olof skrattade med, när
hän märkte att svallvägorna härrörde från den
förbifarande ångbåten. Hemlighetsfulla och släta
hade de vandrat öfver den lugna fjärden och
fortsatte sin färd, shokande i förbifarten uddarna
ooh holmarnas steniga stränder.

De gå ända tili vår Strand.
Hör ni, hur vackert de brusa på sin färd!
Det är min dagliga musik om sommaren.

De komma städse ända dit fram under nothusct,
och jag går dit nastan hvarje kväll för att taga
emot dem. Ni tycker säkert, att det är mycket
sentimentalt ?

Jag är själf sentimental.
Är ni ? Jag tycker det är så underligt, när

de komma rullande helt sakta och plötsligt bry-
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tas mot strandstenarna. Hör ni, där aro de
redan!

Då lisken ej nappade mer, flyttade de sig
tili ett annat ställe. Den bästa mettiden var i alla
fall redan förbi, och de beslöto upphöra med
fisket. Olof föreslog att de ännu skulle göra en
liten tur på sjön. Elli lyfte årorna i tullarna och
började ro.

■— Ro inte, låt mig paddla med styråran, vi
ha ju ingen hast.

Solen höll redan på att gå ner, på vatten-
ytan gungade ingen våg mera, blott en liten krus-
ning här och där visade hvar siklöjorna summo.
Röster hördes tydligt från långt hali genom den
af regnet rensade luften. Kalfvarna bölade från
en gård vid stranden. Midt på fjärden rodde en
båt. Dess ärtullar gåfvo ett klagande ljud, och
stundom blänkte styrårans blad i skenet af en
gul solstråle. Högt i luften flög en skrikande
lom, lofvande långa tider af vackert väder.

Elli hade lutat sig mot förspanterna och stir-
rade under sin halmhatts hrätten förbi styrman-
nen utåt sjön. Olof hade försjnnkit i betrak-
tande af landskapet framför sig och sedän
småningom fördjupat sig alt mer och mer i sinä
egna tankar. Hän paddlade mekaniskt med styr-
åran, och det tyktes som färdades hän långt borta
härifrån och som vore lian nedstämd. Manne lian
hade några sorger eller några bittra minnen?
Hon hade så gärna velat väcka npp honom
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från hans tankar och trösta honom. Hän rodde,
utan att märkä det, åt alldeles orätt håll, bort
hemifrån. Men Elli ville ej störa honom ... lät
honom föra oss hvart hän vill. . . tili äugbåts-
leden och sedän alt vidare ... och kanske aldrig
mera tillbaka.

Länge gled båten sålunda på vattnet.
Detta är storartadt, sade Olof slutligen

och lade styråraa öfver sinä knän. Jag har sett
mycket, njutit af mänga landskaps skönhet, men
intet har väkt hos mig en stämning lik den, en
kväll sädan som denna framkallar. Redan när
jag var en liten gosse, tog den mig ofta så i sitt
våld, att jag formligen led däraf. Jag hade värit
färdig att gråta, utan att egeutligen veta hvarför...

Också jag har känt detsamma.
Jag har senare ofta tänkt därpå och sökt

förklara det... och jag tror det kommer af
att i deuna enformiga omgifning, där allting lef-
ver blott af solen, och där allting saknar den, så
fort den är försvunnen, där tränger sig också
saknaden efter lycka så ohäjdadt fram. Och
tystnaden, som omger en, låter denna saknad
utan hinder utvecklas med ali sin makt och växa
som skuggan om natten; och då man vet att
lyckan är så kortvarig som sommarnatten, så
förefaller den på samma gång omöjlig att nå.

Just så är det. .. kuru lycklig ni äudå
är, som sä väl kan kläda i ord hvad ni känner.

Om jag kunde det, ja, men jag kan inte
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säga det så klart som jag tänker. Om jagblifvit
född tili musiker eller skald, kunde jag det
måhända. De äro lyckliga de, som ej behöfva
gömma nägonting inom sig själfva, som genom
att ge uttryck åt sinä känslor kunna befria
sig frän dem ooh göra sig färdiga att mot-
taga nya.

Hän blef alt varmare och vekare, och då
hän säg att Elli förstod honom, gaf hän sin stäm-
ning fria tyglar, öfverdref den kanske ett grand,
men kände slntligen allvarligare och djupare än
på långa tider.

Pä en kväll som denna minnes jag alltid
Runebergs »Svanen». Ni känner den natur-
ligtvis ?

Ja ..
. mer än väl

I denna dikt är, tycker jag, en sadan
sommarkvälls innersta tanke i sinä hufvuddrag
finare ooh mera traflan de uttrykt, än kanske i
nägonting annat, som därom skrifvits. Med några
ord är alt måladt: landskapet, luften, de känslor
och förhoppningar de väcka . . .

Och hän gnolade sakta, liksom för sig själf,
följande strof:

Om nordens skönhet var hans sång,
Hur glad dess Mmmel är,
Hur dagen. glömmer natten lång
Att gå tili hyila där.
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Och sedän denna, fortsatte Elli, gnolande
också hon:

Hur skuggan där är djup och rik
Inunder hjörk ooh ai,
Hur guldhestrålad hvarje vik
Och hvarje bölja svai.

Men framför alt denna, ätertog Olof och
deklamerade:

Hur ljuft, oändligt ljuft det är
Att äga där en vän,
Hur troheten är hemfödd där
Och längtar dit igen.

Framför alt denna sista: om vännen. Inga
eldiga känslor, ingen stormande kärlek, ingenting
sinligt ooh lidelsefullt, blott denna svala, hjärtliga,
fjärranlängtande strof om vänskapen:

Hur ljuft, oändligt ljuffc det är
Att äga där en vän

det är häri, som en sadan naturs och en sädan
kvälls stora hemlighet Hgger gömd . ..

Tror ni på en sädan vänskap ? frågade
Elli efter en stunds förlopp.

Ofta har jag värit böjd att tro att den
är det enda, som har något värde, det enda, som
blir kvar, när alt annat förloras och försvinner.
Den är kärlekens upphof och kärlekens arfvinge.
När kärleken dör, förblir vänskapen vid lif.
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Så tykte också Elli. Också hon trodde på
den som pä ett förvärkligande af det lif, hvilket
hon så länge sökt och fantiserat om. Och hon
trodde att Olof värkligen menade hvad hän sagt-

Elli hade, under det hän taiat, försiktigt
gripit i årorna och långsamt begynt ro mot
hemmet.

Nej, men lät nu mig ro! Elli motsatte
sig ej, och de bytte platser, flyttande sig förbi
hvarandra i den smala båten.

Och när de sedän kommo tili stranden, och
Elli den aitonen gick i sinä visthus, gjorde i
ordning kvällsvarden och, efter det de andra lagt
sig, ensam satt på verandan, var hon som i en
ny värld, i hvilken lion kömmit utan att veta det,
i hvilken hon rörde sig som hakoni svala, solrök-
blåa slöjor, hvilka fläktade vänskap och lycka
kring henne. Hon trodde nu pä dessa båda, hon
litade pä sig själf och på alla andra, och tili och
med hennes man föreföll henne nu mindre motbju-
dande än förr .

. . Det var säledes möjligt...
Och det hade kömmit, såsom hon alltid väntat
att det skulle komma. Hon hade säledes ej hop-
pats förgäfves, och hennes lif var ej ännu slut.
Ty allting kunde ju förvärkligas, och så lätt!
Det kunde ju ej ligga någonting tadelvärdt däri,
och ingen skulle ha rätt att döma. Som van
får jag ju älska hvem som hälst . .

. och det
får ju vara lian .. . Hän saknar det också, det
är det enda, pä hvilket lian tror. Hän säg sä
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nedslagen ut, lian har kanhända stora sorger,
kanske har någon bedragit ooh öfvergifvit ho-
nom, ooh det fins kanske i ngen, som kunde
trösta honom . ..
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Söndagen var äter lugn, solig och fridfull.
Från Tyynelä hade alla farit tili kyrkan utom
Elli, Olof och Anni. Kyrktidens hälgdagsstäm-
ning sträkte sig ända hit, och på många timmar
hörde man icke ett knyst på gården. Ingenting
annat än klockomas pinglande från hagen, där
hästarna, stående vid gärdet, höllo hälg de också
och blott emellanåt skakade flugorna af sig. Olof
hade värit ute med notdragarena om natten och
sof ännn. Elli låg i trägården i den stora pilens
skugga och läste.

Hou var nu fullständigt nöjd och lycklig.
Hennes känsiä tedde sig klar för henne, och
hon tillstod den för sig själf. Den plågade henne
icke, ty hon såg i den intet annat än ömhet och
deltagande, och hon kallade den för vänskap. Och
hon önskade ej att den skulle förbytas i någon-
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ting annat. Hon hade värit färdig att noja sig
med huru litet genkärlek som hälst: att få träffa
honom blott en gång om dagen, i veekan, om året.
Hon fordrade ingenting för sig själf, icke ens att
hän skulle veta af det. Det var nog för henne
att det fans någon, som hon kunde och fick be-
trakta som sitt ideal, som var så helgjuten och
med hvilken hon hade kunnat vara lycklig.

Hon längtade ej efter att hän nu skulle
komma ner, hon skulle ej haft ledsamt efter ho-
nom, om hän än dröjt i sitt rum huru länge som
hälst. Blott hon visste att hän var där och ej
gjorde sig nägon brädska härifrån. Och kanske
gjorde hän sig ej någon brådska, kanske skulle
hän stanna öfver hela sommarn och hösten och
kanske öfver vintern med, ty hän hade ju sagt
att hän för sinä arbeten icke nödvändigt behöfde
vara i Helsingfors.

Hon hörde Olof komma ner ooh vandra på
gården. Hän kom in i trägården, stälde sig mot
gärdet ooh såg åt sjön, gnolande någonting för
sig själf. Då hän ej märkte Elli, lät hon honom
vara och gick ej fram tili honom, utan betraktade
och beundrade honom frän sitt gömställe. Hur
manlig hans gestalt var och huru intelligenta hans
drag, och hvilka lina tankar hän måtte gå och
bära pä. Hän får ej störas, lät honom i fred gå
upp tili sitt arbete igen ..

.

Anni gick förbi, ner åt stranden.
Ha’ alla farit tili kyrkan? frågade Olof.
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Frun är hemma.
Hvar är hon ?

Jag vet inte hvart hon tagit vägen.
Elli satt orörlig, och Olof giok långsamt till-

baka tili sitt rum.
Hon ville ej föreställa sig det som en möj-

lighet, att Olof skulle hålla af henne. Men när
hon kastat sig på rygg på marken, med händerna
i kors under hufvudet och ofvanom sig pilens
tätä löfvärk, lät hon sädana fantasier, liksom för
ro skull, på lek fladdra omkring sig. Man kan
ju i alla fall tänka och inbilla sig det och intala
sig att det är så .. .

Yid prästgårdsstranden hade de, som bodde
på andra sidan sjön, sin båthamn. På sanden vid
simhuset samlades där på lördags- och söndags-
morgnar båtar i tiotal.

Polket begynte småningom återvända från
kyrkan. De kommo i långa rader, karlar ooh
kvinnor i olika grupper, satte sig på strandval-
len, öppnade sinä vägkostränslar och började äta,
väntande på hvarann. Kvinnorna kastade af sig
sinä tröjor, karlarna sinä rookar, satte sig i skjort-
ärmarna tili årorna och rodde i hvita grupper
bort mot blånande sund.

Elli kade med en bekant bondvärdinna gått
ner tili strandgärdet. Där uppenbarade sig ookså
Olof, som kömmit för att betrakta båtarnas afiard.

Skall ni inte fara än? frågade Elli af
en grupp, som ännu dröjde kvar på stranden.
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Vi vänta pä pastorn.
Kommer hän med er ?

—• Vi ha ju i morgon sommarläsförhör.
Det hade Elli fullständigt glömt. De börja

ju nu och räcka i flere veckor. Hennes man
skulle således vara borta och hon blifva pä
tumanhand med Olof. Hon spratt tili vid denna
nyhet och visste ej rätt, med hvilka känslor
hon skulle taga emot den. Men då hon kände
att hon i alla fall var nöjd däröfver, fick hon
lust att vara vänlig mot sin man. Hon skyn-
dade att packa hans nattsäck och frågade ho-
nom under middagen i hvilka byar läsförhör
skulle hällas. Hon och Olof följde honom sedän
tili stranden, och Elli svarade med sin näsduk, när
pastorn vid affärden viftade med sin.

Jasä, hän dröjer borta en hei vecka, sade
Olof, medan de gingo upp tili gården.

Ja, ni fär så länge vara nöjd med mitt
sällskap.

Ooh ni med mitt.
- För mig går det nog. . . men ni kommer

säkert att få så tråkigt, att ni snart reser här-
ifrån.

Nog stannar jag här, sä länge ni blott vill
halla mig kvar.

Om det inte är annat soin liindrar, så
skulle ni gärna för mig få vara här hela vintern.

Skulle jag det?
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Litet senare på kvällen, då Elli satt vid
fönstret i sitt rum och såg åt den lugna sjön,
kom Olof dit och stannade pä tröskeln.

Fär man lof att komma in hit i ert allra-
heligaste ?

Kom bara, var så god .
. . sitt ner i

gungstolen.
De sutto midt emot hvarandra på ömse sidor

om ett litet bord. Olof hade aldrig förut värit i
detta rum. Elli följde nyfiket hans bliokar, då
hän granskade taket och väggarna, på hvilka
hängde nägra oljetryck, och hon såg en fin skift-
ning af hånlöje på hans läppar, när hän märkte
den välsignande Frälsarens bild ofvanom sän-
garna. Elli skämdes smätt, de båda bredvid
hvarandra stälda sängarna besvärade henne, och
hon hade haft lust att försvara sig.

Är ui inte rädd att sofva ensam nu, när
er man är borta? frågade Olof.

Hon var van därvid, sade hon, då hon ju
oftast brukade sofva uppe i viudskammaren, äf-
ven om henues maa var hemma.

Ooh nu har jag lagt beslag pä ert rum?
Det gör ingenting .. . nog ha vi ju plats

tillräckligt.
Det här rummet ligger ju alldeles un-

der mitt?
Ja, ungefär.

■— Stör det inte er, när jag så ofta sent om
kvällarna bullrar och rör mig däruppe.
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■ — Inte det ringaste ... jag hör nog, så
länge jag är vaken, när ni gär eller sitter och gun-
gar i gungstolen, och jag tror mig af erä rörelser
kurnia sluta tili när arbetet löper väl undanför er.

Huru sä?
Brukar ni inte hvissla, när ni är riktigt

nöjd ?

Hörs det hit ner?
Alt hörs hit, isynnerhet när båda fönst-

ren stå öppna.
Det hördes steg från verandan, och i det-

samma skyndade pigan in och anmälte att det
kom främmande. Elli steg upp för att gå i sa-
len, men på tröskeln mötte henne redan fröken
Lina, följd af sin bror, herr Tavela, och doma-
rens dotter.

Tar man emot främmande här? frågade
hon. Komma vi kanhända olägligt ?

Elli och hon hälsade på hvarandra ovanligt
hjärtligt och ömt, men båda likväl synbarligen
öfverdrifvande sin glädje.

Var sä god och stig in allesamman
eller skola vi gå ut på verandan!

Låt oss gå på verandan!
När man tagit plats, vände sig fröken Lina

tili Olof och frågade:
Är det ni, som nu är värd liär ?

Ja, herr Kalm är nu värd här, sä länge
min man är borta, skyndade sig Elli att säga.
Nu är det er skyldighet att roa herrarna och
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och framför alt damerna. . . jag ger er fullstän-
digt husbondeväide i mitt hus sålänge.

Men om jag sedän ej mera ger det till-
baka, skämtade Olof och gick efter tobak åt
herrarna.

Vi väntade er i dag tili kyrkan, herr
Kalm, eftersom ni inte var där senaste söndaa,o/

men ni tyks trifvas här så bra, att man inte
alls mera fär se er annanstädes.

Det är mitt trefliga värdsfolks förtjänst
att jag trifs så väl. Jag har en så vänlig och
hjärtlig värdinna.

Nu gör ni narr af oss, herr Kalm. Tro
honom inte, hän sitter för det mesta uppe i sitt
rum ooh roar sig själf pä bästa sätt.

Ingalunda, vi sköta ju om trägården, fiska,
ro och promenera.

Ja, det berättade pastorn också .. . haa
sade sig vara riktigt nöjd nu, när du, Elli, har
sällskap och hän ej behöfver frukta att du skall
ha altför ledsamt efter honom.

Elli gick ut för att bestyra om förfrisknin-
gar. Det plågade lienne litet, att Olof så non-
chalant berättade om deras lif. Hade deras sys-
selsättningar icke större betydelse för honom ?

Ooh så förargade henno Lina, som synbarligen
med afsikt sökte lägga en pik i hvarje ord lion
sade. Det hade Elli aldrig kunnat tåla hos henno,
det var så hjärtlöst och kalit.

9
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Då hon återvände, hade alla gått ner i trä-
gården utom Olof och Lina, som sutto kvar på
verandan. Lina hade redan hunnit tili Helsing-
forsförhållanden, hvilka hon alltid tykte om att
komma fram med, teatrarna, konserterna, tidnings-
polemikerna m. m. Och de hade bäda blifvit
så intresserade, att de knappast märkte Elli, när
hon kom tillbaka. Hon satte sig ett stycke ifrån
dem på en bänk, hörde en stund på, försökte med
några ord blanda sig i samtalet, men fick icke
något fotfäste, då alla saker, som de talade om,
voro henne främmande. Hon tykte sig vara öfver-
flödig och drog sig bort, efter att några ögon-
blick ha suttit tyst, samt gick att söka upp de
andra i trägården.

Då hon åter kom tillbaka för att säga tili
att tebordet var dukadt i trägården, tackade Olof
flyktigt, och de fortsatte sitt samtal. När de ej
hördes af, sände Elli tö tili dem pä verandan.

Då de omsider slutat ooh gingo för att upp-
söka de andra, funno de Tavela ooh Elli vid
strandgärdet, där de stodo ooh sågo ut att ha
tråkigt.

Hvar aro de andra? frågade fröken Lina.
De unga foro ut att ro, svarade Elli.
Herr Kalm, skola vi inte fara med ? ut-

ropade fröken Lina. Det tms ju en båt tili
få vi ta dcn, Elli ?

Var så god.
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Men fru Elli och herr Tavela... ni kom-
mer naturligtvis med?

Tavela hade synbarligen gäma farit med,
men Elli ville icke. De skulle sitta här på stran-
den och vänta.

Fröken Lina var i Olofs tycke en pigg flicka,
hon hade roliga vändningar i sin konversation,
lät säga sig ganska fria saker och höll i diskus-
sionen tappert på sin åsikt. Olof var därför för
en stund road af hennes sällskap, då hän åter
efter langa tider fick siä sig lös. Elli var säkert
finare, djupare anlagd och stoltare, men kanske
litet för allvarsam och tung.

Elli kände det instinktlikt själf. Hon såg
dem gå tili stranden och göra i ordning hennes
båt. De sköto ut den i vattnet, och Olof tog Lina
i handen för att hjälpa henne i bäten, förde henne
på detta sätt ända tili aktern samt uppträdde
artigare, än Elli tykte att egentligen var nöd-
vändigt.

Då de kömmit ett litet stycke från land,
hörde hon lina föreslå att de akulle sjunga.
Och de började med en duett. Elli och Tavela
sutto kvar på gärdet; deras stämning blef alt
bittrare, ehura de bäda försökte tala lätt och
likgiltigt. Elli sökte förgäfves siä bort allehanda
tvifvel. De voro ju gamla bekanta, dessa två,
de hade ju träffats förr och kömmit hit med
samma ångbät. En gång akulle hon ju ändå få
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höra att Olof var förlofvad. Meu i alla fall
hade hou ej gäraa uuaat houom åt Liua.

Och vid blotta taaken på deuaa möjlighet
käade hou plötsligt ett styag, som gjorde att
hoa måste lamaa dem där att sjuaga och ro
ooh själf gå upp tili gårdeu. At Tavela sade
hoa att hou måste gå för att göra kvällsvardea i
orduiag.

När de slutligeu kömmit tillbaka fråu straa-
deu, började de främmaude uader glädtigt glam
kasta volaug. Elli deltog ej, fastäa Olof kom
och bad henne vara med. Och de tyktes uog ha
roligt heaae förutaa.

Då de fräuimaade efter kvällsvarden hade
rest ooh Olof och Elli återväade efter att ha
följt dem, sade Elli:

Ni har haft roligt i dag?
o

Ahja.
Det var ju bra att de kommo, aaaars

hade deaaa söodagsaftou kauske blifvit nog så
låug för er.

Rosien förrådde heaaes stämaiag. Dea var
bitter och sträf. Och då Olof litet häpeä be-
traktade heaae, märkte hau kring muauea ett
drag, som röjde afuad.

Skulle det värkligea vara sä ? Skulle det
vara möjligt ? Nägoutiag dylikt hade haa saiå-
ningom börjat aaa.

Haa blef med ens rörd och varm, haa fick
medlidaade med heaae, haa hade hait lust att
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fatta henne i axlarna, skaka bort alla sådana tan-
kar och försäkra . . .

Men hvad skulle hän försäkrat ? Det, att
lian ingalunda var kär i Lina ? Det var hän icke
häller.. . men huru skulle hän ...

?

Hän fick en outsäglig lust att vara glad.
Hän lade an på att vara så underhållande och
treflig som möjligt, när de gingo hein, men fick ej
förstämningen att försvinna. När lian gick och
lade sig, tog hän godnatt af henne hjärtligare än
vanligt och sökte förmä henne att växla en djup
blick med sig. Men Elli höjde icke sinä ögon
och svarade knappast.

>-HfH
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Skulle det kunna vara möjligt? frågade
hau ännu en gång sig sjäJf. Och hvarför icke?
svarade hau belätet.

När lian närmare tänkte öfver det, fans
det ju många tecken, som tydde därpå. Atskil-
liga gänger hade hon antydt att hennes lif var
ledsamt och glädjelöst. Tydligen trifdes hon icke
i den existens, som blifvit hennes. Och omöjligt
vore det ju ocksä. Det taus ju icke emellan henne
och hennes man den minsta andliga gemenskap,
de förstodo ju ej hvarandra, och deras skaplynnen
voro sä olika.

Man kunde ju därför lätt förstå att liennes
känslor sökte sig utlopp annanstädes oeh att hon
var ett grand svartsjuk. Stackars fru, sade Olof
godhjärtadt medlidsamt, nastan som en lärare, livil-
ken märker att hans elever förälskat sig i honom.
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Men plötsligt genomfors lian af en tanke,
som kom honom att spritta tili.

Om Elli älskar mig, så är det ju möjligt, att
hon älskat mig alt sedän vi första gången träffa-
des för sex år tillbaka. Men dä är det ju I
själfva värket stort, tragiskt! Huru hon måtte
ha lidit! Huru olycklig hon måtte ha värit!
Och haa såg åter för sig de bleka dragen bakom
verandafönstret . . . det var samma drag, som hän
nyss sett bredvid sig på landsvägen och soin

hade blifvit kvar på stranden, då Lina och hän
farit ut att ro.

Hän stod här mähända inför en djupare
lifstragedi än lian ens kunnat tanka sig. De
aro ju icke blodiga, sådana dramer, men kuru de
mätte suga bort alla lifssafter ocb bringa märgen
att förtvina! Den, som lider, kan ju icke taga
ett enda steg framät. Hon mäste ständigt ligga
bunden af den sjukdom, som hennes missbelå-
tenhet oupphörligt när, måste tryckas ner under
tyngden af sin pliktkänsla. Ocb det är detta
tysta lidande, som här är det Stora, sade Olof tili
sig själf. I de eldiga, sydländska kvinnornas
känsloyttringar var det, tykte hän, alltid någon-
ting mäktigt och värkningsfullt. Afven det van-
ligaste revolverdrama hade hänrykt honom. Men
huru annorlunda var ej detta! Icke den lindring,
som ett känsloutbrott skänker, icke den lisa, att
man för väriden tinge skrika ut sitt hjärtas full-
het. Ingenting annat än att aitta hela sitt lif
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ooh försöka dölja sin kärlek, kanske tili och med
för sig själf.

Medan hän förestälde sig alt detta, hade Olof
blifvit vek om hjärtat och tänkte på något, som
annars mycket säilän föll honom in: huru man
ändå kan vara hjärtlös och lättsinnig . . . och huru
man omedvetet kan ge anledning tili att andra
människor få lida.

Ju mera hän i nattens skymning, medan
tystnaden herskade rundt omkring, tänkte på alt
detta, desto sanuolikare fann lian Ellis känslor.
Och sä växte hon i hans ögon ut tili något slags
hemlighetsfull varelse, en martyr, som lider djupt
och lider oförskyldt.

Men dä Olof om morgonen vaknade och åter
begynte genomgå det som dagen förut rört sig
i hans sinne, föreföll honom alt som inbillning.
Kanske hade hän i går misstagit sig; lian hade
ju icke något bevis, som ej kunnat förklaras på
annat sätt. Gårdagens känslor kunde ju haft sin
grund i en sårad egenkärleks vanliga bitterhet.

Men på samma gång ville hän dock hålla fast
vid att alt var sä som hän i går hade förestält
sig det. Ju miudre sannolikt det föreföll, desto
mera ville hän tanka sig det så.

Osäker gick hän ner. Hädanefter måste hän
i alla fall noga fästa sig vid äfven de minsta
saker.

Elli var ioke på verandan, där de vanligen
sammanträffade. Ooh hon syntes ej häller tili
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annanstädes. Förgäfves sökte Olof henne i trä-
gärden, och frukosten var dukad för en person.

Ar frun inte hemma? frågade hän slutligen.
Frun gick redan tidigt på morgonen tili

höängen.
Det kom litet oväntadt. Hade hon gjort

det med afsikt ? Hvarför hade hon gätt dit
ensam ? Det hade ju värit fråga om att man,
när det blefve nägon vacker höbärgningsdag, till-
sammans skulle vara med om slåttern.

Litet besviken åt hän sin frukost. Medan
hän satt där ensam, koni hän första gången att
granska matsalen närmare. Den föreföll nu med
ens så sorgsen och hopplös, den bar liksom en
prägel af värdsfolkets lif. Pä dessa färglösa,
litet smutsiga väggar och på dessa nötta möbler
hade trykt sig en stämpel af hela tråkigheten
och enformigheten i deras äktenskap. Här sitta
de och äta, hvar i sitt hörn, stirra på hvar sin
tallrik och ha ingenting att säga hvarandra.
Hägon gång hör man blott: »får jag bröd» eller
»smöret är slut» eller någonting dylikt.

Olof försökte att sätta sig ner tili sitt arbete,
men tanken sträfvade bort från ämnet. Den bild
hau nyss skapat sig af deras äktenskap gjorde
det för honom omöjligt att fatta huru Elli öfver-
hufvud alls kom tili rätta ooh huru hon ej rent af
förgicks här, om hon engång saknade och längtade
efter någonting bättre. Hon har ju icke den rin-
gaste, icke den aflägsnaste möjlighet att förvärkliga
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sinä forhoppningar eller ens att glömma dem! Intet
sällskap, ingen trefnad, inga nya intryck, hvilka
skulle skingra den ständiga dimman omkring henne*

Sedan lian suttit och gungat en stund i gung-
stolen, gick Olof äter ner. Hän frågade efter
vägen tili höängen, tog sin hatt och begaf sig dit.

Ängen låg vid en vik af sjön ett litet stycke
Mu gärden. Vägen gick geuom hagen. När hän
nännade sig gärdesgården, hörde hän en lie slipas,
snart blandade sig en annan med i samma takt,
och så började där skymta slåtterfolk i hvita
skjortor mellan träden. Karlarna slogo hö, kvin-
norna gingo efter och bredde ut det. Vid ängs-
kanterna växte vacker, spenslig ung aspskog, vid
skogsranden stod en lada, och vid dess sida brann
en eld, från hvilken röken som en rak pelare steg
upp i den klara, lugna morgonluften. Från ängen
strönimade mot den kommande en doft af färskt,
nyslaget hö.

Det koni plötsligt en kansia af gläclje öfver
lion ora, en af dessa lläktar, om hvilka man ej vet,
hvarifrån och hvarför de komma. Och vigt
svingade hän sig öfver gärdet och hoppade öf-
ver dikena. Hän var betagen af lust att störta
sig i något nytt äfventyr, pröfva på någonting,
som hän ej försökt förut. Och hvad skulle
hindra honom, hvad var det som band honom,
hvarför skulle hän ej göra det ? Med sitt före-
gående var hän på det klara, och framtiden
brydde hän sig ej om. Och under några ögon-
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blick gingo hans tankar så långt, att lian började
försvara sig inför sig själf. Känslorna, sade haa,
ha inga andra lagar än sinä egna ... de bry
sig ej om andra hinder än dem, hvilka de ej
kunna besegra . ..

Elli kade kastat sig på rygg i det terra, dof-
taade höet i ladan. Hon hade kömmit hit tidigt
pä morgonen, kokat kaffe ät folket och räfsat.
Hon hade gripit sig an med arbetet nastan med
förtviflans ifver, ty hon ville förjaga sinä tankar
och tysta ner alla röster i sitt inre. Alt, som
under den sista tiden begynt vakna inom henne,
ville hon åter söfva tili sömns ...för evigt...
Men snart tröttnade hon vid arbetet, och medan
hon hvilade där med händerna under hufvudet
och blickeu fäst pä den lugna sjön, som syntes
genom laddörren, och den frodiga ängen med
slåtterfolket, kom det åter öfver henne en mäktig
lust att hoppas .. . hälst en liteu tid ännu. Med
ögonen tili hälften slutna lät hon åter bilderna af
sin lantasi fly och fladdra framför sig som lorut.
Och hon betraktade dem som hon skulle betraktat
vackra fjärilar. Kanske hade hon i går misstagit
sig, kanske betydde det ingenting. Själf hade hon
jn uppmanat honom att hålla gästerna sällskap.
Och som ett prof, som ett förebud satte hon
upp, att om lian nu skulle komina hit, om hän
skulle uppsöka henne . ..

Herra kommer! ropade plötsligt någon af
kvinaoma från ängen.
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Elli trodde att det var pastorn. Men i det-
samma säg hon Olof komma i riktning åt ladan.
Hon hoppade upp och blef så glad, att hon höll
på att skynda emot honom. Med håret fullt af
hö och med blomstjälkar fastsittande i klädningen
blef hon stående utahför ladan för att vänta och
skaka af sig. Hon var barhufvad, hade på sig
en lätt blus med korta ärmar och på fötterna
pjäxor. Hon slog klädningsfållen med sin duk
för att dölja sin förlägenhet.

Jag fann er ändå slutligen!
Se på, herr Kalm, huru har ni hit-

tat hit?
• Jag fick ledsamt efter er. Men hvad gör

ni egentligen här ?

Bärgar hö, som ni ser.
Gör man det i ladan?
Jag har redan räfsat och kokat kaffe och

skulle just gä bort, när ni koin.
Jaså, ni gör utfärder utan att säga tili

åt mig.
Ellis stämning hade redan fullständigt för-

ändrats. Tankarna från i går voro som bortblåsta,
och hon sade litet skälmskt:

Huru kunde jag säga tili åt er, då jag
inte visste om ni hade lust att komma med.

Låt mig också bärga hö.
Där är en räfsa.
Ne]’, jag vill ha en lie.
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En riktig lie .
.

. tror ni er kanske kunna
slå hö ?

Hvarför skulle jag ej kunna det?
Hän tog en ledig lie, som stod vid ladans

Imut, och började siä. Det gick bra. I långa
slag föll höet och samlade sig på hvardera sidan i
vackra rader.

Tag er räfsa och bred ut höet, kommen-
derade hän Elli.

Elli började gå efter honom och strödde med
räfsan det färska gräset åtskils.

Slätterfolket samlade sig omkring dem, be-
traktande och berömmande dem.

■— Het går ju för herrskapet som för gamla
mästare.

Nu har hvar och en sin slätterkamrat,
sade en af pigorna, nyss beklagade sig frun öfver
att ingen gick framför henne med lien.

Olof blef alt ifrigare. Hän kastade af sig
rocken och arbetade i skjortärmarna. Elli föreslog
att de tili middagen skulle gå upp tili gården, men
Olof ville stanna på ängen och äta med de andra.
Och de åto alla i en ring från en stor familje-
gryta och njöto sin middagshvila i skuggan af ladan.

På eftermiddagen sattes höet på såtar, ocli
de torra såtaraa buros in i ladan. Olof ocli Elli
buro tillsamman. I)e sprungo i kapp från ladan
tili säteri, ooh när de hade skuffat stängerna under
höet, fattade de hvarandras händer ooh trykte så
med sinä armar höet fastare ner. Olof greps af ett
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pojkaktigt själfsvåld, hän iioppade högt mellan
stängerna och gjorde kullerbyttor i ladans hö.
Hän skrattade och bullrade och rykte snart Elli
med sig.

En gäng ser man också frun skratta,
sade pigorna tili hvarandra.

Hon kastade hö på sin kamrat, hennes ögon
glänste, kinderna glödde och barmen häfdes.

Det skulle klä er mycket bättre att alltid
vara så glad som nu, sade Olof, då de hade satt
sig att hvila.

Er också!
Därför måste ni hädanefter alltid vara pä

godt humör . . . och aldrig mer som i går.
Hur var jag då i går?
Ni såg så sur ut och ville inte komma

och kasta volang.
Jag måste ju laga kvällsvarden.
Var det enda orsaken?
Och så tänkte jag att ni hade lika roligt

ntan mig.
Ni måste heligt lofva att aldrig mer tanka

någonting så dumt.
Nå bra, jag lofvar.
Hand på?
Hand på!

Det var en varm, fast hand. Olof skulle
haft lust att låta sig dragas af den tili hennes
böljande barin, hennes hvita hals, där den öfversta
knappen hade gått upp, tili hennes läppar och kin-
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der, soin glödde ooh dit dessa stora, litet fuk-
tiga bläa ögon, som följde alla hans rörelser, tyk-
tes vilja locka honom.

Sent om kvällen, först efter det solen gått
ner, återvände de hem i båt. Olof tog plats i
aktern, oeh Elli satt hopkrupen på förtoften, hak-
oin roddarena. Färden gick kring en lång udde,
hvars grönskande stränder de lätt snuddade
vid. Olof pratade med drängarna, Elli var
försjunken i sinä egna tankar, var litet trött, men
lycklig, så lycklig, att hon ej ville tänka på nå-
gonting annat, hvarken framåt eller tillbaka. I
tankarna plockade hon gäddgräs i fören, fattade
en näekros eller bröt ett vasstrå i förbifarten ooh
lät dem länge simma i vattnet vid båtens sida.

När man nalkades hemstranden, tyktes alt
där, simhuset, båtarna, bastun oeh nothuset, mysa
så egcndomligt, som om de inneslutit någonting
mycket dyrbart ocli hemlighetsfullt. Ooh när hon
fore de andra längs åkerrenen gick upp tili går-
deu, föreföll axens susning henne som en hvisk-
ning, ooh gårdsporten knarrade i en annan ton än
förr. Hon hade velat taga i någonting oeh trycka
det mot sitt bröst. Oeh när Trogen på gårds-
planen hoppade emot henne, fattade hon den om
framtassarna ooh haisen ooh svängde rundt om
med den många hvarf.

Sf7*.
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Elli hade flyttat ut matboxxlet från den trå-
kiga matsalen på den glada, Ijusa verandan, och
det blef deras vana att sitta där ännu länge
efter det maten tagits bort, folket upphört att
röra sig på gården ooh sommarnaturen för en
stund slutit sinä ögon. Vanligen stälde Elli en
vas full med friska blommor midt på bordet och
satt där med sin sömnad, medan Olof rökte, gick
af och an på golfvet, säg ut genom fönstret,
talade, berättade och dä och då slog sig ner på
andra sidan bordet midt emot henne.

De hade smäuingom; fått alt flera ämnen att
tala om. De minsta småsaker värkade under-
hållande, ty det framgick alltid att samma saker
intresserade dem, att de voro af samma åsikt och
att den ena städse värit i begrepp att säga just
det, som den andra hunnit komma fratn med.
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I början var det mest Olof som talade. Elli
hörde endast på, såg lycklig ut och smålog gil-
lande. Blott ibland opponerade hon sig, då Olof
uttalade någon för henne främmande tanke, hvilken
hon ej genast kunde smälta, men hon gaf snart med
sig och var benägen att tillegna sig alt hvad hon
hörde. Alla slags nyare åsikter, som hon läst om
i böcker och som förefallit henne så »förskräck-
liga», Ijödo i Olofs mun helt naturliga och lätta att
förstå. Hon berättade öppet för honom att när
hon i tiden läst »Nora» hade hon fördömt henne,
emedan hon öfvergifvit sinä barn, men att när
Olof nu förklarade fmrusom ingenting annat var
möjligt och hurusom Nora också hade plikter mot
sig själf, så fann hon det alldeles själffallet.

Många af de »sanningar» Olof uttalade fäste
sig nastan ordagrant i hennes sinne och åter-
klingade där jämt och ständigt. »Kvinnans rätt
att själf bestämma om sitt lif och söka sig
ett värksamhetsfält måste naturligtvis vara lika
stor som mannens» ... »De föräldrar, hvilka ej
gifva sinä döttrar samma tillfälle därtill som de
gifva sinä söner, måste strängt klandras» . .

»Jag anser det för en stor olycka, att äkten-
skapet är en inrättning, som ej får brytas, ty det
är ju ej vigseln som ger rätt tili det äktenskap-
liga samlifvet, utan kärleken» ... Hän kritiserade
kyrkans lära, prästerna ock bibelns sanningar och
talade hela tiden så, som om Elli redan länge
värit af samma åsikt. Visserligen hade hon ju

10



146

ofta för sig själf tänkt öfver alla dessa saker,
men åt alla hali tyktes henne så höga stängsel
resa sig, att hon ej allena vågade sig på att
stiga öfver dem. Men nu kändes det så ljuftigt,
när en kraftig hand hjälpte henne öfver på andra
sidan, där hon fann sig mera hemmastadd, och
där alt var liksom ljusare.

Ack, så ni talar, sade hon ofta, men när
Olof frägade:

Är det då icke sant? så kunde hon ej
läta bli att medge:

■—■ Kanske ändå.
Och Olof var nöjd ooh njöt af det infiytande

lian utöfvade på Elli. Därför trifdes hän alt
bättre i hennes sällskap och hängaf sig utan mot-
stånd åt den angenäma känsla, som uppstår, nai-

man vet sig vara beundrad och älskad. Och lian
blef alt mera öfvertygad om att Elli älskade ho-
nom. Det röjde sig i hennes ord, blickar och hela
uppförande. Hän glömde sitt beslut att ej bry
sig om någonting annat än sitt arbete och höll ej
mera på sin teori om »förståndets rena tillfreds-
ställande». Det roade honom att se i hvilken
riktning ett dylikt förhållande, som för honom var
någonting nytt och säreget, skulle utveckla sig.
Och icke kunde däraf gärna uppstå några störfe
svårigheter eller hinder för honom. Det skulle
ja ingalunda binda honom på något sätt, då hau
ej lät det gå tili sin spets. De kunde ju närma
sig hvarandra med händerna frivilligt bundna på
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ryggeu, böja sig emot hvarandra, icke trycka sig
tili hvarandras bröst, men ändå kyssa hvarann.

Och medan lian bar detta i sitt sinne, kom
hän snart att tala om sig själf och skildra för
henne hufvuddragen af sitt lif.

I början gaf hän heune blott kalla, yttre kon-
turer, berättade om sinä familjeförhållanden, sin
mor, sinä systrar, om sin sorglösa barndom, om
de första glada studentåren, om Helsingforslifvet
och om sin utrikesresa. Men sedän begynte hän
småningom tala om sinä förälskelser och alla för-
lofningar, som blifvit brutna. Hän talade om dem
i form af allmänna reflexioner och nämde sig
själf blott som ett belysande exempel.

• Ofta hör man sägas, sade hän en afton,
att kärleken är det allra djupaste och finaste
som finnes i världen, att den förädlar männi-
skorna och sätter alla goda krafter inom oss i
rörelse .. .

Gör den det då icke?
Skulle den göra så, borde den väl också

värka tillbaka, lämna något spär efter sig, när den
försvunnit. Men jag tror att åtminstone häri det
gamla ordspråket »värket prisar mästaren» icke
håller streck.

Jag förstår inte rätt.
Inte? Men jag vet det af egen erfaren-

het, och om ni tilläter, tar jag ett exempel ur
mitt eget lif.
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Gör det.. . det är så roiigt att höra er
tala om er själf.

Olof berättade huru hän småningom be-
gynt få nog och huru hän slutligen brutit för-
hållandet och icke känt det minsta medlidande,
oaktadt hän sett den andras hjärta brista af sorg
och förtviflan. Ju mera hon grät, ju sorgsnare
hon var, ju mera hon på samma gång uppbjöd
ali sin tjuskraft och vädjade tili hans ömhet,
desto kallare blef hän.

■— Stundom nastan hoppades jag att hon
skulle dö, att det skulle hända henne någon
olycka, för att jag skulle siippa den kansia af
medlidande, som förföljde mig. Naturligtvis fa-
sade jag snart åter för denna förfärliga själfvisk-
het och föraktade mig själf, men jag kunde
icke hjälpa det. Alla minä bättre känslor voro
liksom bortdomnade.

Då Elli ej svarade någonting, sade Olof
Troligen fasar också ni för detta . . . ni

dömer kanske
Nej, sade Elli långsamt, jag förstår det

mycket väl af egen erfarenhet.
Olof såg ut genom fönstret, Elli sydde, ocli

under en stund sade ingendera något. Men sedän
frägade Elli skygt:

Älskar hon er ännu?
Jag vet inte, jag liar inte träffat henne

på många år, inte sedän vi skildes.
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Men kanske skulle de forna känslorna
åter flamma upp, om ni träffades ?

Jag tror det icke, våra skaplynnen ocb
vara åsikter voro så olika, att de säkert aldrig
skulle gått ihop.

En ny förening skulle således icke vara
möjlig ?

Nej. Men man må förstä det burn väl
som hälst, det står i alla fall fast, att man för-
orsakat en annan kval och lidanden, och sådant
förbbr ej ostraffadt. Jag bar fått min del, jag
ocksä.

Hän berättade i det hän liksom litet be-
klagade sig själf ocb liksom kelade med sitt
eget tillstånd att ban sedän dess aldrig träffat
på någon värkbg känsla, bvarken bos sig själf
eller bos andra.

Det bar hämnat sig sålunda ...att jag
småningom kömmit tili den öfvertygelsen, att
det ej finnes någon värklig, stor, osjälfvisk
kansia ...kanske bar jag orätt, men så förefaller
det mig.

Jag tror att ni bar orätt.
—■ Huru aå?

Ja, jag tror blott att ui bar orätfc både i
afseende äer själf och andra ...och att ni dö-
mer er för strängt.

■— Det vore ju en tröst, om så vore ocli om
anclra vore bättre än jag.
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Huru uppriktig lian var, huni öppet hän be-
kände sinä fel! Skulle någon annan ha gjort
det? Alla, hon själf inberäknad, sökte ju städse
dölja ooh hemlighålla sinä fel ooh visa sig i ett
bättre ljus. Därför skulle hon ej kunnat döma
honom, om hän också gjort orätt. Hän ser så
sorgsen och lidande ut. .. kanske har hän flytt
hit undan sinä bekymmcr. Hän behöfver en
förtrogen, en, för hvilken hän kan yppa sinä
sorger. Och Elli fick lust att trösta och sköta
honom .. . stryka hans panna och hår ...kyssa
hans ögon.

Ni själf är icke häller så dålig soin ni
tror, sade hon ömt. M får ej lägga det så på
hjärtat. . . det är ju förbi .. . man kan ju inte
hjälpa det mera.

Han hade ju egentligen icke på lång tid
kömmit ihåg hela saken. Sedän dess hade redan
mycket annat likadant händt, hän hade redan för
längesen lugnat sitt samvete. Men då hän hörde
med hvilket deltagande Elli lyssnade tili honom,
väktes hos honom lusten att heratta, ooh medan
hän berättade, fick hän sin bittra stämning till-
baka, så att lian själf ett grand trodde pä hvad
lian sade.

Det var alt gamla tecken; på samma sätt
hade hau ju redogjort för sin förtid, hvar gång
ett nytt förhållande borjat, ooh det hade alltid
värkat pä samma sätt. Hän vämdes stundom
därät, i synnerhet när hän vaknade om morg-
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narua och miudes hvad som om aitonen afhand-
lats. »Det är detta evigt enahanda».

Men när kvällen åter kömmit, och när de
åter sutto på tumanhand på verandan, togo de
upp samma ämne igen, hän gjorde nya anklagel-
ser möt sig själf och lät Elli försvara hans hand-
lingar. Elli försvarade dem och sökte visa ho-
nom att hän lade dem altför mycket på sinnet.

Ni är kanske den första, som ej fördömt
mig och som förstått mig rätt, sade Olof.

Jag vet ju inte annat, sade Elli lycklig,
men jag tror att ni gjort hvad ni gjort med godt
uppsät ... ni hade ju ändå båda blifvit olyck-
liga, då ni engång inte älskade ... och åtmin-
stone bevekelsegrunderna voro ju således ioke
dåliga ...

Det är också det enda, som tröstat mig.
Olof blef vek, hän förlät sig själf ännu en

gång, och när hän tänkte på dessa tider, så hade
hän kanske lidit lika mycket som den andra.

Hän tykfce att Elli så utmärkt väl kunde
ställa sig på hans ståndpunkt, ooh det gjorde att
höh steg i hans ögon. Hvad hon måtte ha lidit
nnder denna kansia ! Ooh jag, som ej haft någon
aning om det under alla dessa sex år. Men kan-
ske hade jag det ändå ? Ooh hän frågade sig
själf, om hän ej stundom känt det såsom om
någon skepnad följt honom åt och stillatigande
gått framför honom, och om hän ej då och dä
ätersett dessa bleka, förgråtna ögon hakoin fön-
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sterrutan. Det behöfde ju icke vara omöjligt, de
funnos ju, som påstodo, att dylika omedvetna in-
tryck existera.

Och med ett vekt, förtroligt, smekande ton-
fall sade hän tili Elli:

Men här talar jag bara hela tiden om
mig själf.. . vill ni inte heratta någonting om
er också ?

Jag... hvad skulle jag ha att heratta om ?

När natten åter skymde och man ej mera rätt
kunde urskilja hvarandras drag och Elli ej mer
såg att sv, förmådde Olof henne ändå småningom
att tala. Hän ledde samtalet på deras gemen-
samma minnen: hans besök i hennes hem och
hans afresa därifrån. Och hän Sek klart för sig
att hon mindes alt hvad hän sagt och hvad
hän gjort, att hon haft ledsamt då hän rest och
att hon ej förstod huru hon efter det gift sig.
Sedän berättade hon hurusom de nastan med
våld nödgats ryeka henne frän moderns omfam-
ning, hur man sedän en grå vinterdag kört verst-
tal, miltal, medan hon blott stirrat åt sidan, där
en i snön nedsjunken gärdesgård och en låg gran-
skog långsamt gledo förbi hennes ögon. Kvällen
mörknade, man vek in i en dyster skog, drifvorna
tyktes växa alt högre, och träden böjde sig öfver
vägen, tyngda af snön. Hon hade då känt sig
som lefvande begrafven. Svårt hade det värit
att vanja sig, men småningom hade det lik-
väl gätt.
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Olof hörde på henne med spänd nyfikenhet
tecknad i sinä drag, tillade själf det, som hon
syntes lämna bort, ocb trodde sig förstå rätta or-
saken tili alla de stämningar hon skildrade.

Elli berättade ätven om sitt vinterlif här på
landet. Om morgnama gick det ännu an, då so-
len var framme ocb människor passerade genom
gärden. Men sedän komma de länga aftnarna,
då man ej hör någonting annat än urets knäpp-
ningar pä matsalsväggcn ocb utifrån då ocb då
gnisslet af brunnens svängel. Man skulle lägga
sig att sofva, men man får ju ej alltid sömn bäl-
ler, isynnerhet ej de kvällar, då månen skiner, då
det bleka skenet vandrar i niminen ocb flyttar sig
från fönster tili fönster, bringande isblommorna
att glimma. Då smyger hon ofta ut, när alla andra
gått tili hvila, tager fram sinä skidor ocb glider
ner på isen. Händelsevis mötande vägfarande
vakna ur sin dvala i släden, stirra med stora ögon
på den egendomliga skepnaden ocb få ej fram ett
ord, innan de hunnit långt förbi. Men hon skidar
ocb skidar, snön yr framför henne, bon svänger om
yttersta ändan af udden, stiger upp i skogen, glider
längs stigarna ocb genom öppnade led ocb åter-
vänder ej hein, förrän bon är alldeles uttröttad ...

Hon bar taiat sig varm ooh rodnar smått
öfver sin egen ifver.

Nägonting måste man juföretaga sig i sin
ensambet. Ni finner visst alt elettä myeket barns-
ligt ocb löjligt.
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Hvärför det... ingaiunda ...tvärtom
tala nu ännu om någonting.

- Nej, för ali del.. . jag har redau taiat
för mycket om mig själf ...det är icke alls ro-
ligt... ni är visst redan alldeles utträkad ?

Tråkar jag ut er, när jag talar om mig
själf?

Med er är det alldeles annat ... men jag
har ännu aldrig kunnat tala så öppet med någon
som med er.

Och åter lifvades Elli att heratta. Hän skulle
dock icke tro, att lifvet alltid var så sorgligt och
hopplöst ej ens för henne. Somrarna voro
bättre, lion fick sköta sin trägård, fiska och gå
på arbete med folket. Och sommartiden, sade
hou, fick maa ofta så ljusa, lätta, glada tankar,
att man knappast kände igen sig själf. När hon
under sinä lediga stunder satt där pä yttersta
ändan af den lilla udden vid nothuset, betrak-
tade fartygen och tog emot deras svallvågor,
hade det inom henne småningom vuxit en tro
på att därifrån skulle kotnma någonting all-
deles särskildt . . . någonting, som . . . någon,
som ..

. något slags räddare .. . Jag vet egentli-
ven icke hvad . .

. det är sädana vakna dröm-o

mar . .
. (hon blir litet förbryllad, men fattar sig

och fortsätter) .
. . jag menar .

. . hvad säger
jag .

. . jag inbillar mig att någon vänlig kapten
skall upptäcka mig där med sin kikare, styra
sitt fartyg mot land, bjuda mig på en lustfärd
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ooh föra mig tili Helsingfoi-s eller någoustädes
ditåt,

..

Hon skrättade, lade bort Olofs cigarrett-
fodral, som hon lekt med, öppnat och äter sin-
tit, och fattade sitt arbete.

Far jag saxen. Tack!
Därpå följde tystnad, under hvilken Elli

klipte sitt tyg och Olof sörplade på sitt teglas,
som Elli efter kvällsvarden ännu en gäng fylt.

Men det har ännu inte kömmit någon sa-
dan kapien? frägade Olof betydelsefullt.

Elli väjde skickligt undan och fick fram ett
lätt, naturligt skratt:

Nej, bevars ...de ha ju alla sinä på för-
hand utprickade farleder, hvilka de mäste följa.

De voro härliga, dessa kväilar och nätter,
dä de sälunda sutto och samtalade och försiktigt
yppade sitt lifs hemligheter för hvarandra. Isyn-
nerhet voro de härliga for Elli, ty hon var så lyck-
iig, att hon icke önskade nägonting mer, eller ens
kom att tanka på att det en gäng skulle taga slut.
Och icke häller Olof gjorde sig reda för huruvida
häraf skulle följa nägonting, eller om det skulle
sluta så här. Hän njöt blott af att fä tala, af att
någon andäktigt hörde på honom och af att ur
hvarje Ellis ord vinna bekräftelse på att hon äl-
skat och fortfarande älskade honom.

Ofta belyste morgonrodnaden redan de lätta
sommarmolnen, innan de märkte att det var tid
att gå tili sängs.
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Se nu åter, kuru fin den är, den rod-
nande molnkanten därborta.

Ja värkligen, ännu finare än i går.
Ack om äfven lifvet skulle på, detta sätt

blifva alt härligare .. . den ena morgonen alltid
vackrare än den andra.

Det finnes nog stundom tider, då det är så.
Isynnerhet då man ej tänker på hvad soin

sedän kommer . . .

Fastän den öfversta randen af solskifvan ve-
dan glänste mellan trätoppama, nändes de ej
ännu skiljas. De gingo ut, stannade vid trä-
gårdsstakettet ooh betraktade sjön, där holmarna
fantastiskt tyktes höja sig högre än vanligt.

Men nu måste vi gå, sade Elli. Hvad
är klockan?

Snart två.
Hvad tiden går hastigt! I morgon måste

vi vara förståndigare.
Men följande dag sutto de lika länge nppe,

-H|K-



XIII.

Elli hade blifvit öppen och glad. På några
dagar hade hon liksom föryngrats och vaknat från
sin domning. Styfheten och den forna skygghe-
ten hade försvunnit, och det hade kömmit rörel-
ser och skiftningar i rösten, som icke på långa
tider värit framme. Hon hade haft lust att sjunga
och glädjas i kapp med fåglarna, hvilka med sitt
kvitter väkte henne, såsom om de hållit serenad
just för henne.

Hon kom ej rätt ihåg hvilken dag i veekaa
det var. Fredag var det väl: om måndagen kade
de ju värit på ängen, om tisdagen sutto de på
verandan, om onsdagan också och i går kväli på
samma sätt. Söndagen föreföll att vara så långt
borta, att den nastan hörde tili det förflutna. Nu-
tiden, lifvet, hade börjat om måndagen!
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Sällbet, fröjd din lott må Mifva,
Du naturens vackra barn!

Sälliet, fröjd din lott må blifva,
Du naturens vackra hara!

sjöng hon, medan hon klädde sig. Het var tider
sedän hon sjungit så.

Köper frun bär? frägade pigan i dörren.
Hvad för bär?
Smultron.

•—-Ja visst, ja visst
När hon gick ner tili stranden för att bada,

var hon vid så godt lynne, att hennes gång före-
föll henne själf lättare och spänstigare än vanligt.
Hon hoppade, gnolade och kastade badlakanet från
den ena axeln på den andra. Och det började
komma alla möjliga lustiga, flickaktiga tankar. .

.

Männe jag vara vacker ? tänkte hon, me-
dan hon i simhuset knäpte upp sin klädning. Hvad
jag gärna ville veta om denna dräkt klär mig!
Om jag skulle göra mig en ny klädning och fråga
herr Kalm om råd! . . . Hon betraktade sinä ar-
mar och funderade på om de skulle vara till-
räckligt vackra att hållas bara ..

. fylliga voro de
nog och hvita. Hvad här är rent och varmt,
huru lycklig den lugna vattenytan förefaller!
Hara lycksaligt lifvet ändå är! Och huru härlig
världen stundom kan vara !

. . .

Hon löste upp sitt hår, kastade det framåt
och lät det breda ut sig på den öppna barmen
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En gång hade hon ämnat klippa det, men det
hade värit dumt, Olof tål icke fruntimmer med
kortklipt här. Och nu kastade hon det åter
bakåt med en graciös rörelse af hufvudet, hvil-
ken hon gjorde såsom om nägon betraktat henne,
band om det vid roten med ett band och knöt
upp altsammans på sin hjässa. len liten spe-
gel, som hängde i fönstervrån, betraktade hon
sinä ögon, som hade en annan glans än van-
ligt... de voro större, uttrycksfullare och mör-
kare.

Långsamt gled hon ner i vattnet, låtande
solen varma sinä lemmar. Trogen liade sprungit
efter licnne tili stranden, stött upp simhusdörren
och stod på trappstegen, gnällande och viftande
med svansen. Elli började locka lionom tili sig
i vattnet. Hunden hade lust att komina, fuktade
sinä tassar, gjorde ansatser tili att kasta sig i,
men kunde ej besluta sig. Elli bröt ett abborr-
gräs, svängde det och kastade det bakom sin
axel ut åt bråddjupet. l)å tog Trogen ett långt
språng, stänkte vatten högt upp i luften och i
Ellis ansikte och började simma omkring henne,
svängande sin yfviga svans. Elli skrek tili,
sprang uppför trappan in i simhuset, slog dörren
igen efter sig och skrattade genom dörrsprin-
gan så hon ville förgås åt hunden, soin också
ville in. Men Trogen måste simma tili stranden,
där hän skakade af sig och begynte sträcka af
fram och tillbaka längs saaden, tils hän slutligen
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satte sig vid ändan af simhusbryggan, snält vän-
tande på sin matmor.

När Elli frän stranden gick uppåt gården,
kom Olof på halfva vägen emot henne. Elli
hade sitt hår utslaget, blott på ett ställe hop-
bundet med ett blått band. De passerade förbi
hvarandra, Elli återhållande sin skrattlust. Men
sedän vände Olof sig om och frågade:

Var vattnet kalit, efter ni skrek så?
Nej, det var det inte.

Elli sänkte hufvudet mot sitt bröst och sprang
upp tili gården. Hon hade haft en ohäjdad lust
att skratta, fastän hon ej rätt visste hvarför.

Olof kände sig icke på arbetshumör i dag
hällcr, när hän kom tillbaka frän badet. Hän
skulle ej ha brytt sig om att göra strå i kors.
Hän tykte att de borde hitta på någonting extra
roligt, begifva sig ut någonstädes, efter soni det
var så vackert väder. Läsa och skrifva hade
man nog tid tili sedän, då regndagarna kommo.

Och snart hade det beslutits att de skulle
begifva sig tili prostgården och göra färden tili fots.

Men orkar ni gå ?

Om jag orkar gå!
De intogo i största hast sin frukost ooh gingo

båda för att göra sig i ordning. Efter en stund
var Elli färdig och väntade på sin gäst på ve-
randan. Hon kade klädt sig i en lätt, kortärmad,
kring haisen öppen blus, hade en liten hatt på
hufvudet, puukko vid sidan och små pjäksor på
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fötterna. Håret var nästan lika mycket utslaget
som da hon kom från badet. Hon var litet orolig
för hvilket intryck hon skulle göra, men då Olof
kom ner och såg henne, trodde sig Elli på hana
blick märkä att dräkten var honom i smaken.

- Ge vi oss af då ?

Ja!
Och i språng flög Elli ner för trapporna.

Trogen låg där på sin vanliga plats i solskenet.
Trogen, Trogen, kom med, Trogen!

Och i glädjen öfver att en gång få lof att följa
med, hoppade hunden upp och begynte sätta af
fram och tillbaka längs gärdsplanen.

Men vi ha inga käppar! utropade Elli.
Vi skola skära oss ett par vid vägkanten.

Luften var varm och ren, björkarna spredo
sin löfdoft från hvardera sidan af vägen, och
landsvägens mull var på skuggiga ställen ännu
litet fuktig efter nattens sakta regn.

Yid grinden tili hagen stodo Tyyneläs hästar
och tittade öfver gärdet, hvilande sig efter målti-
den och viftande bort flugorna. När de sågo be-
kanta nalkas, lyfte de sinä hufvuden upp på gärdet
och öppnade ögonen, liksoin kallande dem tili sig.

Låt oss gå att se på lilla Pulmu! sade
Elli ifrigt.

Den stod där mellan sin mor och en gam-
mal vallack, stack ut nosen genom gärdet och
nafsade med läpparna efter handen, som ville
klappa den.

11
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Se, hvad den är fin .. . herreje ... som
silkessammet !

Elli gaf den socker, hvilket hon för det än-
damälet tagit med sig. Den tog det mellan sinä
smä läppar, drog nosen tillbaka, smakade litet,
bet några gånger, skakade på hufvudet och ville
snart ha nytt igen. Elli matade och klappade
den, och de gamla hästarna följde altsammans
med beskyddande blickar, utan att själfva sträfva
att bli delaktiga däraf.

Ncj, inte mer ... det är nog nu ... adjö
Pui mu!

Hon hade hela tiden lust att hitta på något,
att företaga sig något.

Men våra käppar! Vi måste skaffa oss
käppar pä något sätt!

Ge mig er puukko, så skär jag af den där
rönnen.

Elli försökte draga ut puukkon från slidan,
men fick den ej lös. Olof kom henne tili hjälp,
och de drogo tillsammans.

M skar er väl inte ?

Nej . . . ni är ju alltid så försiktig.
Jag försiktig ? sade Olof, medan hän på

andra sidan om landsvägsdiket bröt af en rönn ...

jag, som gjort så många dumheter i mitt lif.
Tillfogat många sår ?

Ja, både åt mig själf och andra. Men
ni är försiktig . . . ni har aldrig gjort några dum-
heter.



163

—■ Inte tillfogat några sår, med andra ord?
Skulle ni velat det då?
Ingalunda.
Där är er käpp och där er knif ... hvar

har ni fått en sä vacker knif ifrån ?

Vili ni ha den? Ni får den gärna,
Nej, för ali del.
Tag den bara ... ni mäste .. . tili minne

af mig.
Elli löste slidan frän sitt bälte och fäste den

vid en knapp i Olofs rock.
Tack så mycket. . . men nu är ni ju va-

penlös.
Desto större orsak har jag att hoppas,

att ni försvarar mig.
Mot hvem ?

Ja, mot hvem skulle ni värkligen försvara
mig här. .

. nä, det fins' ju alltid kor, tjufvar,
svin och onda tungor.

Onda tungor?
Hvilka redan skola haft mycket att göra

därmed att jag under min mans frånvaro bor
under samma tak som en ung herre.

Hvilkendera af oss borde då flvtta bort?
Hvad de människorna aro galna !

Och sålunda gingo de raskt prorneneraiide
ooh gladt samtalande, längs hvar sitt kärrspår;
medan Trogen hoppade framför dem, då och då
springande in i skogen och äter ut därifrån.

Komna tili den backe, där de suttit, då de
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första gången gått denna väg, stannade de för
att hvila en stund och betrakta utsikten.

Har ni värit på Puijobacken? frågade Elli.
Ja, ofta. Huru så?
Annars bara, jag kommer alltid på detta

ställe ihåg hvad som hände mig, då jag första
gången besteg den.

Ooh hon berättade huru hon vid anblicken
af den vida utsikten därifrån plötsligt blifvit så
betagen, att hon börjat hoppa och ropa och slå
ihop händerna. De hade trott att hon blifvit galen,
både lärarena och kamraterna, några hade grälat
på henne, andra skrattat och gjort narr af henne.
Sigrid var den enda, som ej skrattat och som
kömmit och tröstat henne, när hon grät.

Men för ali del, jag har alldeles glömt att
visa er ... se! ooh hon drog fram ett bref
från sin ficka ooh höll utanskriften för Olofs
ögon.

■— Fru Sigrid Hammar ! Hvad för slag ?

Skrifver ni tili henne ?

Hvarför skulle jag ej skrifva tili henne ?

Men om hvad skrifver ni tili henne ?

Jag skrifver om vara gamla gemensamma
minnen .. . jag skrifver också litet om er.. .

• Hvad skrifver ni om mig ...får man läsa?
- Nej

Men när har ni ändrat åsikt om henne ?

Ni dömde ju henne så strängt.
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Dömde jag? Jag vet inte. Men jag fick
lust att skrifva tili någon om mig själf och att
på samma gång få veta huru hon har det . . .

om hon är lyoklig eller ej.
Det gläder mig mycket hvad ni gjort.
Gläder det er?
Ja, därför att jag ser huru fördomsfri och

upplyst ni i själfva värket är. Ni är en märk-
värdig prästfru.

Känner ni hennes bror?
Mycket väl.
Hvad har det blifvit af honom?
Hän är för närvarande en af Helsingfors

finaste sprättar, en af dem, som man hvarje dag
på den vanliga esplanadtimmen ser promenera
från Edlunds hörn tili nya teatern, alltid klädd
efter sista modet . . . hän är något slags extra i
senaten.

Hän hade värit Ellis första kärlek och hen-
nes första stora missräkning, berättade hon, ty
Sigrids bror brydde sig ej om henne. Det hade
hon märkt på en barnbal. Och det hade gjort
henne så olycklig. . . så olycklig, att hon önskade
sig döden .. . hon hade gråtit så, att hon trott sig
skola mistä synen. .

. och värit så svartsjuk, så
rasande af afund, att hon ofta fruktat att för-
gås på fläcken. . . och hennes rival var ännu
därtill hennes sidokamrat i skolan ... äh! huru
hon hatade henne och huru hon dä hatade hela
världen!
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Olof giok vid Ellis sida, betraktande henne
med nyfikna, förvånade och på samma gång glada
bliekar. Hän hade aldrig sett hennes kinder
glöda så och aldrig hört henne tala med sådant
eftertryck. Hän hade plötsligt velat fatta denna
hand, som gjorde en sä häftig, nästan lidelsefull
rörelse, draga henne tili sig och trycka en kyss
på hennes öppnade läppar. Huru skulle hon upp-
taga det? Skulle hon vredgas, skulle hon springa
sin väg ? Under de sista dagarna hade Elli be-
gynt behaga honom alt mer, trängt likasom in i
hans väsen, utan att hän märkt det: hvarje rörelse,
hvarje drag, hvarje ord .

.
. tili och med hennes

dialekt med dess folkliga vändningar behagade
honom.

Längs en stenig backe sänkte sig landsvägen
ner i en däld, med en å och en bro öfver ån.
Redan på långt hali syntes där pojkar, hvilka
lågo på mage och dä ooh då drogo upp en
blänkande fisk på bron. Elli och Olof stannade
för att, lutade mot ledstången, betrakta metet.

Mellan de gamla, bågnade brokistorna por-
lade det s varta, från karren kommande gytje-
vattnet framåt i långsamma, djupsinniga ringlar,
omkring hvilka närmast vattenytan summo tätä
stim af lifliga löjor. Hvarje gång en metkrok
kastades i sjön, skyndade de i kapp att nå den,
trängande hvarandra åt sidan.

Hvarifrån är ni, gossar?
Från torpet där vid åstranden.
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Där voro tre gossar med metspön så all-
varligt bestyrsamma, att de knappast gåfvo sig
tid att se upp. Som hjälpreda hade de en liten,
linliårig krabat i bara skjortan, hvilken samlade
upp fiskarna i en väldig näfverrifva, alt efter som
de andra drogo upp dem och lato dem falla i
solskenet på bron.

Hvems gosse är du? frågade Olof.
Jutti Hytit och Heta lita Kiitkinent.
Jaså, nå är din pappa hemma?
Hän ä* på höängen.
Men hvarför metar du inte ?

När jag inP har metpö.
Skulle du meta, om du hade ?

Pojken höll just på att rädda in i sitt kärl
en ny löja, som i en lång båge hade flugit genom
iuften och fallit på bron.

Nog har jag ibland metat med Willet metpö.
Här har du fem penni, så att du kan

köpa dig en egen metref.
Pojkeu visste icke hvart hau skulle stoppa

slanten, hau vände på den och betraktade den
en stund, men när åter en löja sprattlade tili på
bron, stack hän den i munnen och sprang för
att taga sitt byte.

Olof gick efter, ooh Elli hörde dem prata vid
broändan.

Nog borde du få ett metspö uu genast...
skulle iute de andra pojkarna ha ref att ge åt
dig också ?



168

Nog har di, men när di int’ ger!
De ge nog, bara du ber vackert.

Hau fick krok och ref, och så gingo de till-
sammans för att skära ett spö från pildungen vid
stranden.

När alt var i ordning, klef Olof, åtföljd af
Heikki, öfver gärdet tili åbranten. Olof lade ma-
sken på kroken och visade huru hän skulle kasta
ut refven, och pojken formligen brann af ifver, där
hän stod med händerna utsträkta och benen på spärr-

Det knycker, det knycker, sade Olof bak-
om lionom. Drag upp, drag upp! och i det-
samma drog pojkeu upp en abborre på laud.

—Så där! Heikki och jag, det är vi, som
äro de rätta Askarena ... vi meta inte löjor och
mörtpinnar.

Pthyi! spottade Heikki modigt på masken
ooh kastade åter refven i sjön. Genast började
flötet fara af.

Drag upp, drag upp !
Heikki drog, spöet buktades, fisken stretade

emot, men kom ändå upp.
Nej, men ser man på, den är ju stor som

en liten gris !

De andra pojkarna flyttade sig ookså dit.
Elli stod på bron bakom ledstängen ooh betrak-
tade småleende de metande. Olof såg ut att vara
lika ifrig som pojkarna. Hän plockade upp deras
Askar, som ofta flögo långt bort i gräset, följde
rörelserna af deras metspön, ropade, uppmuntrade



169

dem och fröjdade sig lika mycket som de, hvar
gång en större abborre sprattlade i ändan af ref-
ven. Hans ord och kviekheter roade pojkarna,
de kände sig snart bekanta med honom och till-
talade honom utan förlägenhet. Att på detta
sätt roa sig med bybarnen hade alltid värit ett
af Ellis största nöjen. Om somrarna samlade hon
ofta en hei hop af dem omkring sig på Tyynelä
och fiskade och plockade bär med dem. Hon
hade ej trott att äfven Olof tykte så mycket om
barn, och hon hade svårt att återhålla sin rörelse,
när hon betraktade gruppen på stranden.

- Har ni brådt om ? frågade Olof.
Inte alls ...meta ni på bara!

■— Kom med !

Jag ser hällre på er härifrån, sade Elli.
De dröjde där så länge, att dagen redan var

tili hålften liden, när de anlände tili prostgården.
Komna in i alliin, märkte de att bordet var du-
kadt pa yttre verandan och att herrskapet som
bäst höll på att äta middag.

De tyckas vara hemma, ledsamt nog,
sade Olof.

Vi måste arrangera så, att vi siippa bort
strax efter middagen jag skulle inte häller bry
mig om att dröja där iänge.

Men hvarför gå vi dit alls ? Vi kurina
ju stioka oss in och få mat i någon bondgård.

Nog måste vi ändå gå dit. . . de ha re-
dan märkt oss.
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De mottogos med stort jubel, och man ma-
kade åt sig, så att de fingo plats vid bordet, bred-
vid hvarandra. Man behandlade dem liksom hörde
de ihop; man sade tili dem »ni Tyyneläboar», och
när de svarade eller berättade någonting, gjorde
de det liksom på hvarandras vägnar.

Det var sant, här fins ett bref tili herr
Kalm, utropade fröken Lina och gick efter det.

Ser ni, det är en fruntimmersstil, sade hon, när
hon hämtade det, och viftade med kuvertet fram-
för ögonen på Elli.

Men Olof granskade lugnt utanskriften ooh
sade sig icke kunna ana frän hvem det var. Hän
öppuade och läste det och förklarade sedän att
ett sällskap bekanta tili honom, herrar och damer
från Helsingfors, voro stadda på turistfärd och
på återväg norrifrän skulle passera förbi. De
frågade om icke hän ville säilä sig tili dem för
att med dem besöka Punkaharju ooh Imatra.

—• När komma de ? frågade man.
Om en eller två veckor.
Ooh tänker ni fara med ? frågade Elli

skygt.
Jag vet inte .. . knappast... jag har inte

ännu alls tänkt på det. .
. men jag tror att jag

inte far ännu.
Elli såg på honom liksoin för att säga:

nej, far inte ! Olof trodde sig förstå hennes tan-
kar ooh tillade:
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Det passar ju för resten inte alls ihop
med mitt ursprungliga program.

Efter middagen slog Lina armen kring Ellis
lif och förde henne ut i trägärden, där hon genast
begynte examinera henne.

M har säkert mycket roligt där på Tyy-
nelä, ni lära ju slå hö och göra långa fiskefärder?

Ja, vi ha en gång värit ute att meta och
en gång på höängen.

Hän är rysligt trellig, inte sant? Eller
tycker du inte ?

Jo, nog är hän ju det.
Far din man på läsförhör nasta vecka också?

• Jag vet inte säkert. . . men sannolikt
far hän.

Vi borde arrangera nägon utfärd. .
. fara

tili någon holme, hela sooknens ungdom.
Ja, det vore utmärkt roligt, sade Elli.

Du tyks inte vara riktigt förtjust i idön...
ni har kanske mycket roligare på tumauhand där
på Tyynelä ?

Nej, nog är jag gärna med.
Men herr Kalm ?

—• Det kan du ju fråga honom själf.
Hör du, Elli, vet du om hän är förlofvad ?

—• Hau ? Huru skulle jag veta det ?

Hän har åtminstone värit det.
Det kan ju hända.
Har hän berättat dig någonting om det ?

Inte åt mig . . . men åt min man.
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Elli hade hukat sig djupt ner i en vinbärs-
buske för att bryta en klase. I detsamma kommo
Olof och herr Karl dit.

Kommer ni efter er fru Elli, herrKalm ?

ropade fröken Lina.
Ja, är det inte smäningom tid att bege

sig af ?

Men hvart har ni en sådan hast... stanna
hos oss öfver natten.

Nej, nog måste vi gå nu redan.
Lina säg litet satirisk ut, och Olof märkte

att hon kastade en hastig, betydelsefull blick på
sin bror, som drog sin mun tili ett småleende.
Då de togo afsked sade Lina åter, med en för-
dold pik, medan hon betraktade Ellis dräkt:

Du bar så litet pä dig, Elli . . . vill du
inte ha min sjal öfver axlarna?

Nej tack... nog kommer jagtili rätta utan.
I början af vägen ville samtalet ej rätt taga

fart. I prostgårdsherrskapets sätt hade värit nå-
gonting, som ännu besvärade dem båda.

Först då de kömmit tillbaka tili bron ooh
satt sig på bänken vid ledstången, vågade Elli
göra den fråga, som hon redan länge haft i sinnet
och som ej skulle upphöra att plåga henne, innan
hon fått den uttalad:

■— Åmnar ni då värkligen inte fara med
de där turisterna, då de komma?

Nej ... knappast komma de häller ... jag
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skref redan tili dem på ett brefkort att de i alla
fall inte skulle komma för att ta mig med.

Då solen ännu stod högt och de icke hade
någon hast hem, veko de in i stugan vid broändan
och sutto där länge och väl, samtalande med
stugfolket. När de åter begäfvo sig af, gingo de
långsamt framåt och satte sig alt emellanåt att
hvila och höra på aftonvindens sång i telegraf-
träden.

Ni spelar inte ? frågade Olof plötsligt.
Jag har nödgats försumma det lika-

som så mycket annat ehuru jag så gärna velat
lära mig det. Ofta har jag tykt att om jagkun-
nat spela, hade jag värit mycket lyckligare och
förskonats från mången stor sorg.

Har ni då haft sä många Stora sorger?
Elli hade plötsligt velat säga honom alt, öppna

hela sitt hjärta, säga blott ett ord och sedän
springa sin väg. Hon sade endast:

Hvem månne just har gått fri dem
den enas ha värit större, den andras mindre.

Nog lär väl hvar ooh en få sin del af
dem ... förr eller senare.

- Har ni värit olycklig i ert lif?
Säg hvad ni tror!
Huru skulle jag veta det.
Yisst har jag det. .

. Men huru i ali
världen ha vi nu kömmit på ett sådant ämne. ..
En så här vacker kväll och midt i detta leende
landskap !



174

Det är också alldeles galet! sade Elli,
och de stego åter upp för att gä.

Den största lycka i världen, sade Olof,
är att låta bli att tänka på sitt öde. Ett fel hos
oss nordbor är det, att vi altför mycket sträfva
efter att mätä storleken af vår lycka likasom
djupet af vår olycka . .

. vi definiera hurudan
lyckan borde vara ooh hurudan vi inte vilja ha
den . . . ooh när vi sedän händelsevis få fatt i
den, så motsvarar den alls inte våra förhoppnin-
gar. Sydlänningarna gripa den liksom i flykten,
när den kommer inom räckhåll, njuta den dag
för dag, omedelbart . . .

Så är det .. . det är alldeles riktigt. . .

så vill jag också hädanefter alltid göra! sade Elli
med öfvertygelse.

De kommo åter tili backen med verststolpen.
Telegraftråden sjöng, så det hördes ända ner tili
landsvägen.

Hvad den nu är orolig, sade Olof. Det
betyder säkert förändring i väderleken.

Det må mi inte åter bli regn ooh fuit
väder!

När de kommo fram tili Tyynelä, var ve-
randadörren stängd, oeh Elli måste genom köket
gå att öppna den. Då hon återvände, hade hon
en duk på axlarna ooh föreföll litet förbryllad.

Min man har kömmit hem, sade hon blott.
Jaså ... är hän i sitt rum ?

Nej, hän lär redan ha gått tili sängs.
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Ingendera af dem hade kömmit att tanka på
den möjligheten. Det värkade på dem oangenämt
och störande. De hade under dessa dagar full-
komligt glömt att hän fans tili. Utan att säga
ett ord, utan att ens komina i håg att taga god-
natt, gick Olof upp i öfra våningen.

Elli stannade ärmu en stund på verandan
ooh stälde i ordning. Pastorn hade där ätit
kvällsvard, och bordet hade icke blifvit afdu-
kadt; hän hade kastat sin hatt och sin res-
väska på en stol, därifrån de Pallit ner på golf-
vet. Elli kunde ej röra vid dem, hon ropade på
pigan för att bära bort dem och lät bädda åt sig
på salssoffan. Men pastorn, sora icke ännu hade
sommat och hörde att någon rörde sig, gläntade
på dörren och ropade Elli tili sig i sängkam-
maren.



XIV.

Alla dessa aftnar, då Olof och Elli suttit och
pratat på verandan, hade Olof kömmit upp på
sitt mm med en egendomlig kansia af själfbelå-
tenhet inom sig. Elli var ju hans ..

. och hän
skulle blott behöft sträcka ut handen och taga
henne. Hon hade ju värit hans i hela sex år
och skulle alltid komina att förblifva det.

Skall jag taga henne? frågade hän sig. Hän
tänkte länge efter och svarade slutligen: nej.

Nej, hän ville åtminstone icke brädska, och
känslan af segerns möjlighet var honom nog.

Älskar jag henne ? frägade hän därpå och
svarade: icke tillräckligt . . . eller rättare: till-
räckligt för att ej störa hennes yttre frid.

Och det föreföli honom så ädelt, att hän
beundrade sig själf, när hän tänkte på det. Hän
skulle ha velat att alla de, soin vanligtvis kal-
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lade honom kali, egoistisk och känslolös, nu hade
kunnat se honom.

Men när hän nu fick veta att pastorn köm-
mit hem och hörde honom ropa Elli tili sig och
Elli gå in i rummet, började hän förefalla sig
själf löjlig.

Hela detta förhållande började enervera och
förarga honom.

Medan de återvände från prostgården, hade
hän altjämt tänkt på fröken Linas och hennes
brors beteende gentemot dem. Och hän kunde
icke neka att det fans en särskild betydelse i
deras hänsyftningar och i vissa skiftningar i de-
ras miner. Den blick Lina bytte med sin bror
i trägården och det egeudomliga, litet hänfulla
leendet på hennes läppar kommo altjämt för
honom.

Naturligtvis kunde de* hitta på hvad soin
hälst och, om också blott af elakhet, sätta i omlopp
hvarjehanda historier! Ooh naturligtvis skulle
de föra dem med sig tili Helsingfors. Hän före-
stälde sig redan huru man där skulle taga emot
honom, då kamraterna alla åter skulle vara sam-
lade och möta honom på Esplanadgatan. »Såå,
jaså du har slagit för unga prästfruar därute på
ditt sommarbete ! Nå, och med hvilken fram-
gång!» »Hvad i helvete, har hän slagit för
vår gemensamma vän Mikko Aarnios fru ?»

Och det, som mest förargade honom, var att hän
tykte sig märkä på deras miner att de icke an-

12
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sågo eröfringen så synnerligcn svår ooh ärofull, i
betraktande af hvem som var motståndaren.

Och var det alls aågoa eröfriag? Det hade
haa icke tviflat på förat, mea au började haa
betvifla det. På hvilkea graad trodde haa sig
egentiigea kanaa vara så säker om dea där er-
öfringen ? Hvilken garanti hade haa för att haa
ej fallkomligt misstagit sig ? Var det icke en-
dast en fantasi hos honom, att Elli under alla
dessa sex år älskat honom ? Har haa icke värit
barnslig och kortsynt, när haa smidt ihop hela
deaaa tragedi om hennes lidanden?

Haa trodde sig förstä hvad de egentiigea
aro, sådaaa förhällaaden soai det, hvilket haa höll
på att råka i. Det kaa ja häädä, att Elli ej är så
lycklig, sora hoa skalle vilja vara, och att hoa
tror sig sakaa detta »någonting bättre», hvilket
alla gifta kviaaor, isyaaerhet de barnlösa, sakaa.
Men deaaa olycka har också sitt aöje med sig,
det har alltid sitt lilla behag att under ljusa
somraaraätter få tala ora dea med aågoa, som
bryr sig ora att höra på. Och hvilkea tillfreds-
ställelse för egeakärlekea, när maa får tili sitt
sällskap aågoa, som är litet ovaaligare, medaa
aadra måste noja sig med folkskollärare. Mea
att gå läagre, att tilistä dea käasla, som beher-
skar ea, och låta sig ryckas med af dea det
kaade aaturligtvis icke koaima r fråga!

Jag skulle vilja se, sade haa tili sig själf
med ett ironiskt sm aleende, hvilken förfäran ooh
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sedlig indignation som skulle afmåla sig i hennes
drag, om jag sökte föra förhållandet längre, visa
någonting eller fordra någonting .

.
. »Men hvad

tror ni orh mig?» Eller sedän den gamla vi-
san: hon är ju icke fri, hon sknlle ju nödgas
bedraga, ljuga, förställa sig .

. . hon skulle ej
kunna se hederliga människör i ansiktet, och
så vidare.

Och ju mer hän tänkte på sin ställning, desto
löjligare började den förefalla honom. Hvad alt
hade man icke taiat om under dessa dagar! Huru
man försjunkit i veka stämningar, suttit på tu-
manhand nätterna igenom och betraktat landskap
och solnedgång och soluppgång alt medan
mannen var borta. Och så kommer mannen hem,
orsaken tili ali denna plåga och grunden tili ali
denna olycka, ropar henne tili sig och får natur-
ligtvis en kyss i skadeersättning.

Jag är en narr! en af de största i hela väri-
den! och hän kastade sig i sängen.

Men fastän hän försökte, kunde hän ej låta
bli att förstulet lyssna tili de minsta ljud från
nedra våningen. Hän såg henne i den dräkt
hon burit om dagen, och hän fick en vild Just
att rycka henne tili sig, taga henne i besittning,
henne, som ju rätteligen var hans egendom. Då
och dä tykte hän sig höra röster nerifrån, än
pastorns, än Ellis. Hän steg redan upp från sin
säng, smog sakta tili dörren och försökte höra
tydligare.
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Men då vredgades hän på sig själf.
Är jag alldeles galen? Hvad tänker jag på!

Har jag förlorat förståndet?
Eller är jag svartsjuk ? På hvem ? På pa-

storn ?

Detta var nastan för löjligt... Hän, som ..

hän svartsjuk på en dylik ?
.

. .

Hän skrattade föraktfullt, svor tili i harmen
och lade sig igen.

Men hän fick ej en blund i sinä ögon och
lyckades ej fördrifva Elli från sinä tankar. De
bilder, hvilka i en fortsättning föddes och växlade
i hans sinne, voro som myggor om natten, hvilka
alltid höras, men hvilka man aldrig får fatt i eller
kan jaga bort. Om en aflägsnar sig, höres en
annan genast på närmare hali. Mer än hälften
af natten hade redan förgått, rummet blef små-
ningom alt ljusare, och hän lag fortfarande med
armen under hufvudet och ögonen stirrande i
taket.

Småningom begynte det dock förefalla ho-
nom som om de slutsatser hän nyss dragit i af-
seende å Ellis känslor värit falska. Det var
kanske ändå inte vanlig kvinlig fåfänga . .

. hvem
vet huru långt hennes kansia redan utvecklat sig,
och det kan ju hända att hon redan i långa tider
lefvat skild från sin man. Hon älskar mig, och
hon kan ju omöjligt bedraga mig. Och hän före-
stälde sig att Elli smugit ur rummet, gått ut ooh
Intät sig mot trägärdsstaketet, hvarifrän hon nu
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blickade åt sjön och väntade att hän skulle se
henne där. Hennes kvinliga instinkt skulle säga
henne det ... Hän tykte sig redan höra någon
röra sig därute, hän motstod länge sin lust att
stiga upp och se efter. Men slutligen steg hän
upp, föregifvande för sig själf att hän måste
stänga fönstvet, därifrån morgonkylan kom in.
Hagen grydo.e redan, dimman, som steg upp
från sjön, hade likt en lång svans dragit sig
öfver ängen och åkrarna och svepte sig kring
träden vid skogsbrynet. Men på gården syntes
ingen.

På morgonen vaknade hän af att det hördes
buller i trapporna; pastorn steg utan vidare in i
rummet.

—■ Hej bara! ropade hau gladt bch stälde
sig med händerna i sidan midt på golfvet. Här
ligger hau ooh vräker sig alt ännu, fast solen
skimrar i toppen på stora tallen.

Godmorgon, godmorgon! sade Olof, gni-
dande sömnen ur ögonen. Hvad hörs i socknen?

Nå, ingenting synnerligt. Har du ens
s iinmat, under tiden som jag inte värit här ooh
kommenderat dig i sjön ?

Jo visst, ibland.
Ibland ? Söker du dina strumpor ? Där

har du dem!
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Olof hade satt sig upp i sängen och stuckit
ut fötterna. Hän gäspade, sträkte sig och ska-
kade af sig tröttheten.

Aro läsförhören redan slut? frågade hän.
Annu har jag en hei vecka på min an-

part.
Pastorn satte sig i Olofs gungstol, tog en pa-

pyross från bordet, tände den och begynte prata
om sinä angelägenheter.

Olof tvättade ooh klädde sig och betraktade
däremellan sin vän. Denne såg så fullständigt
belåten ooh lugn ut, som ■— tykte Olof endast
en lycklig äkta man kan se ut, hvilkeu återvändt
från en resa, funnit sitt hus i fullt skick och af
en öm maka tagits emot vid grinden.

De gingo ner tillsamman och funno Elli vid
frukostbordet, väntande på dem. Fra n föreföll
Olof lika nöjd som herrn. Hän sökte i hennes
drag upptäcka någonting oroligt, något tecken på
dåligt humör öfver att mannen kömmit hem, men
hon såg ut såsom om ingen förändring inträffat.
Hon tyktes nastan gladare ooh friare och liksom
på visst sätt tryggarc. Yanligen hade hon icke
förut brukat adressera sig tili sin man, och om
hon sade någonting, såg hon ej på honom. Nu
berättade hon för pastorn om deras höbärgning,
talade om prostgårdsungdomens besök hos dem
och deras besök i prostgården, hvaraf pastorn
åter fick anledning att tala om Lina och föreslå
henne åt Olof. Äfven Elli tog del i skämtet.
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Detta var i Olofs tycke det bästa beviset på
att hans slutsatser från i går ändå voro riktiga,
och hans nattliga sinnesstämning vände tillbaka.
Hän gjorde sig stel och högtidlig, funderade ut

något stickande, någonting bitande ooh ironiskt.
Hän hade lust att säga någonting rått och så-
rande. Men då det ej yppade sig något tillfälle,
teg hän, ursäktade sig och steg upp från fru-
kostbordet före de andra.

Hän var ej svartsjuk, ty hän brydde sig icke
det ringaste om henne, inbillade haa sig själf.
Hän var endast förargad öfver att ha förnött en
hei vecka med skräp och lämnat sitt halffärdiga
arbete hvilande. Och hän försäkrade sig själf
att hän nästan var glad öfver att så snart hafva
kastat ifrån sig en känsla, som hade kunnat blifva
tung nog att bära på.

Hän hörde att pastorn därnere gjorde sig
i ordning att bege sig på höängen och att hän
uppmanade Elli att komma med och arrangera
om kaffe där ute.

Herr Kalm, Ijöd det plötsiigt under hans
fönster. Kommer ni inte på höängen?

Tack, men jag hai’ inte tid nu.
Kanske kommer ni åtminstone oeh drik-

ker förmiddagskaffe där ute . . . det är alldeles
närä, där nedanom strandåkern.

Jag vet inte . . . jag hinner väl knap-
past.
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Kom nu bara!
Men hän hade beslutit att ej gå. Envist satt

hän vid sitt bord och läste, skref och rökte den
ena papyrossen efter den andra. Men klumpen
i hjärtat ville ej smälta.

Efter ett par timmar såg hän Elli komma
tillbaka från ängen, stiga öfver gärdet, gå längs
åkerrenen och försvinna bakorn stallet; hän hörde
henne sjunga på gården och verandan, tydligen
för att väcka nppmärksamhet. Efter en stund
hörde hän henne komma upp på vinden och
syssla med någonting där. Olof rörde sig ej från
sin plats och låtsade ej märkä hennes närvaro,
fastän dörren var öppen och Elli dröjde där länge,
likasom väntande.

Äfven vid middagsbordet lyckades hän bibe-
hålla sin styfhet och sin kyliga artighet. Det
roade honom att icke en enda gång vända sig
tili Elli eller se på henne. Hän såg att det vär-
kade och att Elli först blef tyst och sedän sorg-
sen. Och när hän åter strax efter middagen steg
upp och gick, märkte hän att Elli kastade på
honom en läng, frågande blick.

Elli satt på verandan och sydde, när Olof
vid solnedgången kom ner och gick in i pastorns
rum. Där hörde hon honom bedja att få lana
en bössa och säga att hän ämnade stanna öfver
natten på sjön för att skjuta änder.

Tag den gärna, käraste bror!
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Efter en stund kom hän ut i full jägarmun-
dering.

Far ni på jakt? frågade Elli.
Ja.
Jag visste inte att ni var jägare.
Jag är litet af hvarje.
Men vill ni inte äta kvällsvard, innan

ni far?
Nej, tack.
Men kanske lägger jag vägkost med?
Gör er inte besvär . .

. jag får nog i nå-
gon gård vid stranden hvad jag behöfver.

Och hän gick, lyftande på hatten främmande
och högtidligt.

Elli satt och blickade efter honom. Hvad
felades honom? Hän hade värit så egendomligt
styf och högtidlig hela dagen. Alldeles som stött
öfver någonting. Hän kommer icke tili ängen,
när jag ber honom komma, hän svarar knappast,
när jag tilltalar honom, hän låtsar knappast se
mig. Men på hvilket sätt skulle jag ha kunnat
göra honom ledsen?

Hon tänkte efter, förutsatte det ena och det
andra och trodde sig plötsligt förstå det. Men
inte skulle hän då bort vara missnöjd med
mig. Hän borde ju veta att det inte är mitt
fel. Kanske var det ingenting, kanske inbil-
lade hon sig bara.

Hon hade haft lust att gå efter Olof tili
strandeu, men vågade icke. I stället gick hon
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från verandan i trägården och satte sig att sy

på gungbrädet. Därifrån säg hon Olof ro längs
vikens Ingna yta och sedän försvinna bakom
holmarna.

-«+4+



XV.

På söndagsmorgonen frågade pastorn Elli
om hon ej ville komma tili kyrkan. Elli svarade
att hon icke hade lust.

Hvarför? Jag tänkte att vi skulle gå
tili nattvarden.

Tili nattvarden ? frågade Elli med en
skiftning af hån och förakt i sin röst. Försla-
get föreföll henne så misslyckadt och dagen så
illa vald, som det någonsin var möjligt. Anade
pastorn måhända tili hennes känslor, då hän skygt
och litet förbryllad frågade:

Ja, hvarför skulle vi inte kunna gå tili
nattvarden . . .

flvarför skulle vi inte kunna gå, sade
Elli utdraget och smått härmande pasfcorn. Se-
dän tillade lion, i det lion steg upp från frukost-
bordet och började ställa undan servisen: Gå,
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om du vill . .
. jag känner för tillfället ingen syn-

nerlig kallelse.
Hur skulle jag kunna gå ensam?
Hvarför skulle du inte lika väl kunna gå

ensam ?

Det passar inte .
. . människorna skulle

förvåna sig.
Så vidt jag kan förstå är nattvardsgån-

gen hvars och ens enskilda angelägenhet, i hvil-
ken ingen har rätt att blanda sig, sade Elli och
gick i köket. Pastorn, som kände hennes perio-
diska små misshumör och alltid ville undvika
dem, lät henne vara.

Kyrkfolk från andra sidan sjön hade begynt
anlända tili prästgårdsstranden, ooh efter vanlig-
heten stego de mera betydande värdinnoma in
i köket för att tala med pastorskan och hvila
sig, innan de längs landsvägen begåfvo sig tili
kyrkan.

Elli fick af dem höra att Olof natten mot
söndagen värit på andra sidan sjön ooh deltagit
i ungdomens dans på byns dansplan. I dag-
gryningen hade hän sedän begifvit sig inåt öde-
marken med bössan på axeln.

Då pastorn var färdig att begifva sig af,
frågade hän ännu en gäng genom dörren tili sitt
rum:

Du kommer således inte ?

Hvarför skulle ho n egentligen icke kuona
fara? Hvad gjorde koo Mr ensam hela den låoga
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dagen ? Men tili nattvarden ? Dessa halft på-
tvungna nattvardsbesök hade alltid värit henne
motbjndande. Det föreföll henne dessutom som
om Olof ej skulle gilla det, som om hän ironiskt
leende skulle säga: gick ni tili nattvarden ? Men
om hon icke for, huru skulle det förklaras ?

I prostgärden är man alltid så färdig att tyda
allting.

Jag kommer med, sade hon.
Aldrig hade lifvet förefallit henne så vidrigt

som i dag, då hon i den tvåsitsiga kärran med
sin man åkte ut från gården. Hon rymdes knap-
past på den smala sitsen bredvid sin breda följe-
slagare, hvilken begagnade tillfället och slog
vänstra armen om hennes lif, medan hän med den
högra skötte tömmarna. Om hon hälst hade slup-
pit dessa smekningar, denna kroppsliga beröring!
Många gånger hade hon svurit att göra slut på
det, och många nätter hade hon, flyende tili den
yttersta randen af sin bädd, bittert gråtit öfver att
hon icke hade viljekraft nog att genomföra sitt be-
slut. Det är din plikt, hade hennes mor sagt tili
henne, när hon gråtande beklagat sig för henne,
du har ju förbundit dig tili det, gifvit ditt ord
och kan ej taga det tillbaka.

På senare tider hade det icke häller känts
så svårt som i början. Olof var här, hon kunde
tanka på honom och ha för sig hans bild
om natten liksom om dagen, och med visshe-
ten af att hon skulle få vara i hans sällskap,
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blef det henne lättare att glömma det, som an-
nars plågade henne. Men nu föreföll det henne
åter som om hän värit alldeles borta, som vore
hän ledsen på henne och som skulle hän aldrig
mer komma att bry sig om henne. Lifvet tyktes
henne därför åter mera skyddlöst och mera tomt
än förr.

De passerade samma ställen, där hon gått
och åkt med Olof och hvilka småningom blif-
vit minnesrika platser för henne: de kommo tili
backen, där de så ofta suttit vid verststolpen,
tili bron, där hän metat med pojkarna, och där
samma pojkar nu åter metade. Det hade jublott
förgått en dag sedän dess, och ändå föreföll det
henne alt som hörande tili någonting länge sedän
förflutet.

Ocli när hon kom tili prostgården, läg där
öfver alt den gamla, åratal gamla färgen. Det var
icke alls samma prostgård, där hon värit den för-
sta söndagen efter Olofs ankomst. Hon själf var
också nu klädd i svart, medan prostgårdens ung-
dom och de andra främmandena hade ljusa som-
mardräkter. Hon satt i salen med de gamla, sta-
diga fruarna, som icke hittade på att säga någon-
ting, och med dem måste hon gå tili den tidigt
börjande nattvardspredikan, medan de unga stan-
nade på verandan, blickande efter henne. Hon
hade nastan önskat att någon frågat henne hvar
Olof blifvit och att fröken Lina skulle gjort sinä
hänsyftningar. Det hade för henne värit ett tek-
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ken på att de trodde att Olof brydde sig litet
om henne, att de märkt någonting ocksä hos ho-
nom. Men ingen talade ett ord om honom.

Hela den länga kyrktiden fick hon sitta i den
heta och tili trängsel fylda, lök och svett doftande
kyrkan. Nattvardspredikan var lång och tröttande,
katekespredikan, som hennes man förrättade, ville
aldrig taga slut, och under middagspredikan höll
hon på att förgås.

Hon sökte fördrifva tiden med att tanka på
alla de stunder, då hon värit tillsammans med
Olof, och minnas deras samtal. Hon böjde sig
ner i bänken, slöt ögonen och förestälde sig kans
yttre, hans rörelser, skiftningarna i hans röst och
hans bliokar. Men hvarför hade deras förhållande
så plötsligt förändrat sig i går ? Hon såg det nu
ännu tydligare än då och kunde ej mer intala
sig själf att det icke betydde någonting och att
det ej var afsiktligt och planlagdt. Hvad skulle
hän bry sig om mig! Det har ju värit vanvet-
tigt att hoppas pä det som en möjlighet. Och
hon kunde ej mer dölja för sig att hon i alla fali
stundom hade hoppats det, stundom kanske trott
på det; tili exempel då, när hän talade om sig
själf, eller när hän kom efter henne tili ängen,
eller när hän satt vid bordet på verandan och
betraktade henne, eller när hän trykte hennes
hand, då hän tog godnatt.

Men nu tykte hon att dessa tecken ej mer
betydde någonting. Hon satt åter här midt i sitt
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föregäende lif, i sin förra omgifning, längre borta
från sin efterlängtade lycka än nägonsin förr.
Pastorn kom alltid från sakristian och satte sig
bredvid henne, så fort hans förrättningar det
medgåfvo, och bjöd åt henne psalmboken, från
hvilken hon borde sjunga.

Månae det i denna världen fins någon så
olycklig människa som jag? frågade hon sig själf
gäng efter annan. Ooh hvarför ? Hvad har jag
gjort för att förtjäna detta öde ? Dä hon ej fann
svaret annanstädes, sökte hon det hos sig själf.
Kanske hade hon själf på något sätt brutit ooh
därigenom förtjänat alt detta, ty oskyldiga straf-
fas ooh plågas ju icke. Om hon bara vetat hvad
det var ooh fått försona det. Hon kom ihåg sin
mors ord. Modern hade alltid anat att Elli ej
skulle blifva lycklig. »I vår släkt har det alltid
funnits en sträfvan efter någonting annat än det,
som blifvit oss gifvet», hade hon sagt. Och själf
föreföll hon icke häller tillfredsstäld med sitt
lif. Hon älskade icke sin man såsom hon hade
velat. Men hvarför ville hon ändå med ali makt
gifta bort mig? Det hade ju ej någon hast. Jag
hade nog på ett eller annat sätt kunnat draga
mig fram. Och hvem vet, kanske hade jag på
min väg genom lifvet en gång kunnat få fatt
i lyckan!

Hvarför uppreste jag mig icke emot dem ?

Hvarför gjorde jag ej det, som jag kände vara
rätt, hvarför lät jag böja mig? Men jag har all-
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tid värit en stackare, oföretagsam, viljelös, en
lekboll för andra. Och det har haft tili följd
hela detta inre elände. Det var det, som nu
hämnade sig. Det var denna »synd mot den
helige ande», om hvilken prästen som bäst ta-
lade. Och den kunde ej försonas, ty hvad som
är gjordt kan ju icke fås ogjordt igen.

Men hvarför icke ? Hvarför sitter jag här,
bara för världens och människornas skull ?

Hvarför rifver jag mig ej lös och Springer min
väg ?

Men medan hon i sitt sinne hvälfver dessa
tankar, träda prästerna fram inför altaret för att
utdela nattvarden, och klockaren tar upp psalmen:
»O Guds lam»; hennes man bjuder henne armen
och för henne tili altaret genom folkhopen, som
delar sig.

Hon känner hur hon böjer knä bredvid sin
man, prästen sticker en oblat i hennes mun och
säger: »Vår Herres Jesu Kristi lekamen bevare
din kropp och din själ tili evinnerligt lif, amen»,
en annan präst häller vin på hennes läppar
och säger: »Vår Herres Jesu Kristi: blod be-
vare din kropp och din själ tili evinnerligt lif,
amen». Hon kan ej mer beherska sig, alt är så
hopplöst, så sorgligt, hon brister i tårar, gråter
mot altarringen och gråter ännu i bänken, dit
hennes man leder henne, rörd också hän. Men
Elli förefaller det som om hon för andra gången
trädt i brudstol, som om hon ännu engång svikit

13
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sin tro och sålt sig själf. Men hon är så utmat-
tad, att hon ej kan annat än gråta.

Ändtligen är det slut med gudstjänsten. Om
hon hälst kunde fara hem genast. Men hon raa-
ste ännu på middag tili prostgården. Det före-
faller henne som om de med särskild nyfikenhet
granskade hennes förgråtna drag och försökte gissa
sig tili hennes tankar isynnerhet Lina - och
det är som om de värkligen gissade orsaken tili
hennes sorgsenhet och sinsemellan talade därom,
ty det uppstår alltid tystnad och man byter syn-
barligen om samtalsämne, när hon sällar sig tili
dem.

Men hon slipper ändå slutligen därifrån och
hör tili sin glädje att mannen åter mäste ut på
socknen och att hon får åka hem ensam.

Ju mera hon nalkades hemmet, desto lät-
tare kände hon sig om hjärtat. Kanske hade
hon ej häller så stor orsak att klaga öfver sin
olycka ? Kanske har Olof redan kömmit hem,
kanske väntar hän på henno, kanske har hän
kömmit henne tili mötes längs landsvägen och
stiger upp i kärran bredvid henne. Hän hade
kunnat komma ända tili bron men hän syntes
ej där. Dock, tili verststolpen på backen hade
hän godt kunnat komma men hän fans ej där
häller. Kanske syns hän vid vägens krökning ?

Icke häller där. Och icke vid grinden eller vid
ladugården. Måhända hvilar hän, måhända har
hän nyss kömmit hem, värit trött och somnat in.
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Men hon vågade ej fräga drängen, som
kom och tog emot hästen. Hon gick in, men såg
icke hans kläder där, och äfven bössan var
borta. Hän hade ju kunnat föra den upp i sitt
rum, hvars dörr var stängd.

Om hon skulle gå tili stranden där finge
hon bäst besked. Hon gick dit längs omvägar,
ty hon hade på något sätt fått i sitt hnfvud att
äfven tjänarena skulle gissa sig tili hennes sin-
nestillstand och känslor och följa henne, spione-
rande pa henne. Först där fick hon visshet.
Båten, med hvilken Olof i går begifvit sig ut på
sjön, var ännu icke vid stranden.

Hän hade således ännu icke återvändt ? Men
hvar kunde hän dröja så länge ? Om blott in-
genting skulle ha händt honom? Någon olycka?
Sädant inträffar ju så ofta ...herregud, det kan
väl icke vara möjligt!

Men, hur underbart. .
. plötsligt hade hon

nastan önskat det. Om hän hade skadat sig helt
lätt. . . och blefve sjuk . . . och jag finge vårda
honom . . .

Hon lät ställa fram kvällsvard och duka
bordet pä verandan, gaf tjänarena lof att gä tili
byn och satte sig själf att vänta vid fönstret i
sitt rum. Hon väntade lika oroligt som den för-
sta kvällen, och inom henne uppstod samma obe-
stämda, ogrundade fruktan att hän kanske icke
skulle komma. Hon tröttnade vid att se ut åt
sjön, där ingen syntes tili och där efter solned-
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gången dimman stängde utsikten, och hon ka-
stade sig på salssoffan. Kanske var hela denna
tid, som hon trott värklig, blott en inbillning.
Hade hän alls värit här ? Voro alla dessa veckor
annat än långa drömmar?

Hon var så trött, att hon ej kunde samla
sinä tankar, hon orkade ej mera vänta, utan för-
sjönk i oredig sömn. Hon hade visst sofvit rätfc
länge, när hon hörde buller på stranden; hon
sprang tili fönstret och såg efter en stund Olof
komma uppåt gården med bössan på axeln.
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Olofs jakt hade icke värit synnerligen lyk-
kad. Hän kunde ej nedlägga tillräckligt energi
på den, och den intresserade honom alls icke nu.
Hvarifrån hade hän också fått denna idö i sitt
hufvud? Efter att ha förföljt nägra knipkullar,
hvilka flydde undan honom och sedän spredo sig
kring sjön, lämnade hän hela jakten och steg i
land, där lian hörde fiolmusik från backen bakom
en af strandgårdarna.

Där hade byns ungdom samlats för att gunga
och dansa. Hän försökte säilä sig tili dem och
ge sig i samspråk med flickorna, men de voro
blyga och gömde sig baköm hvarandra. Haa
uppmanade fiolspelaren att fortsätta med musi-
ken, som afstannat, när haa visade sig, men då
hän började dansa, upphörde alla andra och stälde
sig att se på »huru herrn dansade». Haa föreföll
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sig själf misslyckad, blef på dåligt humör och
drog sig tillbaka för att samtala med några hus-
bönder, hvilka sutto på gärdesgården och rökte.

Af dem hörde hän att i en skogssjö hak-
oin gården skulle finnas en stor andkull. TTa.n
gick dit i daggryningen, men fick ej skjuta an-
nat än en liten krickand. Öfver ett kärr klef
hän sedän tili en annan sjö, där hän efter långt
lurande lyckades taga lifvet af en knipa, som
oroligt sam omkring sinä små ungar. Trött,
hungrig och förargad på sig själf återvände hän
tili sin båt. Och hän hade icke ens kunnat
jaga bort ur sinä tankar det, som hän ville
glömma. Elli sjöd hela tiden i hans blod, klin-
gade i hans öron, Ijöd i takten af hans ärslag
och hans steg.

Från en gård, dit hän gick in för att få mat,
hade gårdsfolket gått tili kyrkan, och efter en
läng väntan fick hän icke annat än bröd, saltfisk
och surmjölk. Sedän hän ätit, kastade hän sig
trött i höet på stugans golf och sof där ända
tils folket kom hem från kyrkan. Värdinnan
berättade att hon på morgonen värit och taiat
med Tyyneläfrun, att de värit i kyrkan, både
pastorn och pastorskan, ooh att hon haft turen
att komma tili samma nattvardsbord som de.

Elli kade således gått tili nattvarden? Till-
sammans med sin man ?

Det här börjar ju bli rörande, det är ju
en fullständig familjeidyll! Men förlusten är



199

minsann inte stor! Isynnerhet som man på vinst-
sidan får skrifva upp ett nytt psykologiskt rön
tili de förra.

Men ju mera hän, roende längs fjärden, när-
made sig prästgärdsstranden, desto mindre kunde
hän betrakta saken från synpunkten af ett psyko-
logiskt rön. Det plägade honom fortfarande att
hän i alla fall kunnat så grundligt misstaga sig.
Hän tykte sig ha fuli rätt att föraktfullt höja på
axlarna. För att ernå hälst en skymt af tillfreds-
ställelse, måste hän på något sätt få visa sin ring-
aktning, slå eller skrapa så att det kändes, låta
henne veta hvad hän tänker och förtaga henne
alla eventuella förmodanden och inbillningar.
Kanske vore det bäst att packa ihop sinä saker
och lämna dem att njuta af hvarandras sällskap.
Ty där sofs naturligtvis igen hakoin nerfälda
gardiner.

Men när hän kring byggningsknuten vek in
på gården, såg hän Elli sitta på verandans ne-
dersta trappsteg, med kinden lutad mot handen
och stirrande framför sig utåt gården.

God afton, fru pastorska! sade hau na-
stan tillgjordfc artigt.

Elli steg upp och kom lionom tili möte.
Och jag, som redan trodde att ni blifvit

på den vägen!
Huru så?
Jag inbillade mig nastan att det händt er

någou olyeka.
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Det är ju ledsamt att jag gjort er onö-
digtvis orolig.

Onödigtvis ? Det är ju tvärtom roligt,
att min fruktan var grundlös .. . Men ni är sä-
kert mycket trött och uthungrad ... låt mig taga
det här och sätt er genast och ät kvällsvard.

Elli tog hans hatt och bössa, oaktadt hans
protester, och hängde dem på en spik i tam-
buren.

Ingalunda har ni väl väntat på mig med
kvällsvarden ? frågade Olof.

Jo, visserligen! Huru skulle jag inte det?
Var så god! Nå, och heratta nu huru er
jaktfärd lyckats.

Olof svarade helt kort att den lyckats nå-
gorlunda.

Då har ni visst haft en treflig färd? Jag
hörde af en gårdsvärdinna att ni gått tili någon
skogssjö ... i sådana lär det ju alltid vara lätt
att linna sjöfågel.

Nog är det ju lätt att finna, blott det tms.
Rodde ni dit alldeles ensam i går ?

. . .
jag glömde alldeles att säga att någon af drän-
garna mycket väl hunnit komma med.

Tackar så mycket, det behöfdes inga-
lunda.

Ellis intresse tyktes honom tillgjordt. Hän
svarade så kort ooh enforrnigt, sora hän blott
.kunde utan att visa sig uppenbart oartig.

Far det lof att vara td ?
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Nej, jag tackar! Men då Elli redan
hade hält i glaset och räkt det åt honom, kunde
hän ej låta bli att taga emot det.

Men er man ? frågade hän plötsligt. Kom-
mer hän inte tili kvällsvarden ?

Hän? Hän är ute på socknen.
Olof kunde ej mer hålla sig. Nervöst rö-

rande skeden i glaset, sade hän;

Och ni måste således lefva som enkä
och bära skilsmässans bitterhet en hei veckas
tid igen ?

Hvad tjänade det egentligen tili att vara
giftig så här ...bäst att icke låtsa om nägonting
utan gå sin väg, om man ej kan hälla ut med
att vara här. Men då Elli ej svarade, förargade
det honom igen, och lian fortsatte:

Det är väl inte så alldeles lätt?
Inte lätt?
Ja, jag tänker blott att det inte måtte

vara ...

Elli var ett ögonblick tyst och drog sig
bakom tököket, från hvilket hon fylde kannan
med vatten. I det hon satte den på sitt ställe,
sade hon sedän med en lätt darrning i rösten:

Säg mig, hvarför är ni så hånfull. .
. är

ni ledsen öfver nägonting.. . bar jag gjort nägon-
ting, som .

..

Ingalunda . . . burn kari ni tanka nå-
gonting sådant... jag ber om förlåtelse, om jag
omedvetet gifvit anledning tili en dylik förmodan.
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Men det är ändå någonting i er röst,
som

Som hvad?
Nägonting, som ... jag vet inte ... men

nu förstår jag er inte alls . . .

Dröjande med sitt svar, sökande efter det
och tyekande sig finna ett tillräckligt bitande,
sade hän med låtsadt lugn:

Måhända har ni rätt... jag tror att vi
i allmänhet inte förstå hvarandra.

Det tyktes ta
Så? Men ni har ju så ofta sagt met-

säisen ?

När två människor komma tillsammans,
händer det i början ofta att de, efter att ytligt
ha lärt känna hvarandra, tro sig vara af samma
åsikt och i sitt betraktelsesätt harmoniera med
hvarann, men sedän yppar det sig ofta nägot,
som plötsligt visar att de misstagit sig på hvar-
andra.

Ni har således misstagit er på mig?
Och kanske ni er på mig?
Jag vet inte att jag skulle gjort det

det var ju ni, som sade det.
Kanske är felet sålunda uteslutande mitt..

och mitt är det väl ocksä.
Kuru så?
Jag har inte förstått er lika väl, som ni

kanske förstått mig. Och eftersom jag af sär-
skilda orsaker kömmit att tanka på det i dag,
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så kunde jag ju säga det... eller egentligen är
det blott en anbållan om förlåtelse, som jag an-
ser mig böra framställa.

Hvad i ali världen menar ni ?

Jag menar att ni säkert känt er djupt
särad, eburu ni inte visat det, öfver att jag så
oöfverlagdt ocb mähända enligt er åsikt lättsin-
nigt taiat om saker, hvilka det för er måhända
värit motbjudande att höra på. Men det är inte
därför, att jag inte skulle ba velat respektera
er öfvertygelse, utan därför att jag inte känt den,
eller kanbända rättare trott den vara en annan.

Men jag förstår er inte alls .. . ni bar ju
aldrig på något sätt sårat mig.

Har jag inte ? Nä, dä är ju allting godt
och väl.

Men hvarför tror ni er ba gjort det ?
...

af bvilken anledning bar ni kunnat komina tili
en sadan uppfattning ?

Om jag misstagit mig ooh haft en oriktig
uppfattning, så är det ju onödigt att förklara den.

Men förklara er i alla fall. . . säg det, jag
ber er.

Jag bar inte vetat att ni är religiös.
Men hvarför. .. kuru bar ni nu fått den

uppfattningen att jag är det?
Ni bar ju i dag värit tili nattvarden ?

Yisserligen ... var det det? Ooh betrak-
tar ni det som ett så stort bevis på min religio-
sitet, att ni.. .
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Är det då inte tillräckligt stort?
Men ingalunda . . . inte är jag . . . för

ali del. ..
Jag har naturligtvis endast dömt efter

mig själf . . . om jag skulle gå tili nattvarden,
så skulle det vara ett bevis därpå . . .

Så borde det ju vara, ehuru det icke
alltid är så.

Förlåt mig om jag nu förstår er ännu
mindre.

Lika litet som jag själf .. och kännande
en oemotståndlig lust att förklara och rentvå sig,
sade hon: . . . jag vet inte annat än att när min
man i morse bad mig komma, så kom jag på
hans uppmaning.

Och hans vilja är naturligtvis er lag!
sade Olof häftigt. Hän hade stigit upp och gick
af och an på verandagolfvet. Elli följde honom
skygt med ögonen, och med en nastan bedjande
skiftning i rösten sade hon:

Ingalunda i den meningen . . . hvarför
tolkar ni allting så orätt. . . nog borde ni ändå
veta . . .

Hvad då ?

Ingenting .
. men då Olof föreföll henne

sårad, fortfor hon: bara att... vet ni då inte
att det kan finnas alla möjliga orsaker, hvilka
tvinga . . . från kvilka man ej kan komma lös,
när man engång trasslat sig in i dem .

. .
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Och från hvilka man ej har lust att hom-
ma lös ... det Kr ju alldeles naturligt och sårent
mänskligt... det kallas stort, tili och med ädelt...
alla skalder ha upphöjt det... och äfven jag
kan respektera hjärtats och känslans röst... när
ni engång älskar er man och vill vara lycklig
med honom

Och ni tror värkligen! utropade Elli.
Olof var nervös, det hade så länge jäst inom

honom, hela dagen i går och i dag hade hän tänkt
säga det. . .

Jag tror ingenting! Jag talar blott om
hvad jag hört med egna öron och sett med egna
ögon.

Och hvad har ni sett och hört?
Olof drog upp ögonbrynen och gjorde en

osäker, ringaktande rörelse med axlarna:
Ingenting annat än att det är som det ju

bör vara.
Men Elli såg hänet och trodde sig kunna

ana hvad hän menade. Hon erinrade sig hvad
de taiat om, när de den första söndagen åter-
vändt från prostgården, hon förstod nu tydligare
än nägonsin att det var det, som plägat henne i
åratal, tärt på henne och nppfylt henne med
blygsel... aldrig hade hon vågat uppresa sig mot
det, hon hade hycklat och ljugit inför alla . . .

men hon kunde icke uthärda att äfven Olof
skulle tro det o m henne ... Ordet hade så många
gånger hallit på att falla från hennes läppar, det
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måste en gång blifva sagdt, må sedän följa hvad
som hälst ... och likasom afvärjande en beskyll-
ning, likasom vältrande från sinä skuldror en
årsläng börda, utropade hon häftigt, kämpande
med sin gråt:

Men det är inte så... det är inte sant...
jag är inte lycklig, jag älskar honom inte och
har aldrig älskat honom !

Men knappast hade hon sagt det, innan hon
häpnade öfver sin djärfhet, fasade för sig själf,
ångrade sig, skämdes, och kastande sig öfver
bordet brast hon ut i ohäjdad, nervös gråt.

Olof blygdes i detsamma öfver sin brutalitet,
hänet ooh bitterheten smälte som vax i eld, hän
veknade, ångrade sig, ville godtgöra alt tili hvil-
ket pris som hälst, och fattande Elli i armen
försökte hän resa henne.

—Ni skall inte !.
. . hör nu på ... ni skall

inte gråta så ...lugna er ..
. kan jag inte trösta

er på något sätt ?

Elli darrade i hela kroppen, då hon kände
att Olof berörde henne. Men hon måste få gråta,
mäste få lätta sitt hjärta, som höll på att sprän-
gas, måste få förgås där på stället...

Olof satte sig vid liennes sida, böjde sig ner
mot henne, försäkrade att hän ej menat någonting
illa, att Elli hade uppfattat honom orätt. . .

Ni föraktar mig . . . ooh ni har rätt
jag är en eländig varelse, en svag stackare . .

Ne], nej ...tvärtom
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- Ni får gärna förakta mig .. . jag förtjänar
det.. . och .. . och jag är den olyckligaste män-
niska i världen.

Förlåt mig .. . kan ni ej göra det.. . jag
skulle ju inte ha sarat er så, om jag inte äl-
skade er .

.
.

Och hän var öfvertygad om att hän nu
värkligen älskade henne. Hän ville draga henne
tili sig, torka bort hennes tårar.

Men Elli vände sig bort, steg upp och gick
i ett hörn af verandan, där hon, blickande ut
genom fönstret, småningom lugnade sig, upphörde
att snyfta och torkade tårarna. Hon såg där den
bekanta gårdsplanen, stugtrappan, där den hvita
kätten satt orörlig, förstugudörren, hvars ena hälft
stod öppen, stugfönstret och genom det ett annat
fönster, mellan boden och ladugården rägåkern
och brunnens svängel .

. . och alt föreföll henne
så främmande, som om hon ej alls känt det eller
förstått det och som om alt värit så underligt
långt borta och obestämdt.. .

Var det möjligt? .. . hade hon hört rätt
hade hän sagt att hän älskade henne . . . var hän
ännu här ?

. . .

Hän var ju här, hau hade ju tagit henne vid
axlarna, velat trösta henne ... och hade hän värk-
ligen sagt att hän älskade henne ?

Olof satt och väntade. Hän hade velat säga
någonting, men visste ej hura hän skulle börja
ooh huru hän skulle lägga sinä ord.
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När en stund förgått, vände sig Elli tili ho-
nom, strök håret frän sin panna, såg på honom
med sinä Stora ögon fulla af tårar, fattade hans
hand, trykte den länge och sade sorgset leende:

Godnatt nu då! och gick in.
Olof hade velat gå efter henne, sluta henne

i sin famn. .
. Men lian vägade ej ens be henne

stanna en liten stund längre.
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Sedän Olof förgäfves väntat att Elli skulle
komma tillbaka tili verandan, tog hän sin hatt
och gick ut åt landsvägen. En lång stund van-
drade hän häftigt framåt utan att kunna tanka
eller göra klart för sig någonting. Kommen tili
en vägskilnad, vek hän af från landsvägen och
in på en obekant skogsstig, som först förde ge-
nom en björkdunge, därefter sänkte sig ner på
en flacka, steg upp på en mo längs en ängskant
och slutade vid ett led på andra sidan om ett
svedjeland, vid hvars rand en liten stuga stod.
Hän ämnade stiga öfver gärdet, men blef sit-
tande på det. Först medan hän där blickade
öfver skogen, som låg under honom, och lyssnado
tili talltrastens toner, fick hän klart för sig hvad
som egentligen hade händt.

14
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Det hade kömmit så plötsligt och med en
sådan makt, att hän ej ännu rätt förstod huru
det gått tili. Aldrig förr hade haa känt en
dylik kansia. Den var så vidt olik alt, hvad
hän hittils erfarit och hvaraf lian för länge
sedän fått nog. I detta fans det någonting
formlöst och hemlighetsfullt som i sommarnatten,
hvilken omgaf honom. Det var som om hän
vandrat i nägon sagans förtrollade trägård, där
en späjande väktare kunde vara gömd bakom
hvar sten och stubbe, men där man ändå fick
röra sig fritt och ostördt. Vid hvarje steg snö-
res hjärtat ihop, men man kan ändå icke vända
tillbaka. Och hvarför skulle man vända tillbaka?
Hade hän icke lika mycken rätt tili det, som
nånsin nägon annan? Det var ju lian, som äl-
skade och älskades ...Hän kom ihäg sin stäm-
ning från i gär och i dag och kunde ej mer för-
stå huru hän så kunnat råka i dess våld. Hvar-
ifrän hade dessa tvifvel kömmit öfver honom ?

Var det sagdt att de alls hade någon grund?
Och äfven om de hade det, hvad hörde det hit?
Lika väl kunde hon anklaga mig för mitt före-
gående ... lika väl kunde jag stöta ifrån mig
någon, som i sin nöd Springer tili mig och be-
känner att hon blifvit våldförd. Hän kom ihåg
hvad Elli antydt om sin bröllopsfärd och an-
komsten tili det nya hemmet. Hvad hon måtte
ha lidit, huru hon måtte ha gråtit och sörjt
tänkande på mig hela tiden. Och hän kunde
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återigen icke förstå huru hän ej förr kömmit
underfund därmed och hum hän ännu helt nyss
kunnat tvifla på uppriktigheten af hennes känslor.
Med hvilken kraft, med hvilken ohäjdad lidelse
hade de icke brutit fram m- hennes bröst! Och
när man betänker att hon under åratal försökt
uppfostra och tvinga sig tili att gömma dem.
Och Olof såg åter framför sig hennes samman-
prässade drag, såg henne snyfta öfver bordet,
såg hennes förgråtna blick och skulle ha velat
draga henne tili sig och trösta henne.

På samma gäng kom hän att tanka på sig
själf, reflektera öfver sinä egna forna känslor och
jämföra dem med de nya. De voro sä bleka och
färglösa i bredd med dessa, de hade aldrig haft
tillräckligt djup, och därför hade de ocksä alltid
fördunstat så fort. Men skulle hän nu ändtligen
hafva funnit den värkliga, den stora och oego-
istiska, den sä kallade ideella känslan, som hän
under hela sitt lif sökt ? Hän trodde så .. .

Hvad skulle följden bli ? Men det behöfde ju
icke bli nägonting alls, det behöfde ju ej leda tili
någonting. Elli hade ju kunnat vidmakthålla den,
hon hade värit detta ideal trogen under åratal .. .

skulle jag då icke kunna vidmakthålla den på
samma sätt! Ooh plötsligt tykte hän att den pas-
sade så bra ihop med det ideella, ät tankearbete
egnade lif, hvars konturer hän, mätt på alt annat,
vid sin ankomst hit dragit upp för sig. Hvarför
hade hans arbete i aha fall icke gifvit fullständig
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tillfredsställelse ? Därför, att dess genius saknats.
Men nu hade hän fuunit denna genius.

Den fantastiska sommarnatten gaf stöd åt
den stämning, i hvilken hän kömmit. Aldrig
hade hän trott sig kunna kanna så rent och så
klart... huru längt befann hän sig ej nu från
sinä kamrater, från deras åskådningssätt och från
sitt forna jag !

Huru världen ändå var genomskinligt fin,
och huru skär naturen!

Morgonen ljusnade redan, dä hän begaf sig
på äterväg tili Tyynelä. När hän närmade sig
gården, fann hän sig plötsligt inne i den före-
ställningen att alt blott var en dröm ooh att hän
redan nasta morgon skulle kanna och förklara alt
på annat sätt. Men hvad mer, om det också
blott vore en dröm! Hvad är då icke dröm ?

Egentligen är ju alt dröm, som höjer sig öfver
det vanliga, och den må räcka huru länge den
vill. .. man skall åtminstone icke sträfva att
vakna för tidigt.

Men dä hän om morgonen vaknade, var hans
första känsla redan ett lindrigt tvifvel. Hän hade
nastan önskat att det ännu ioke händt, det,
som hände i går. Om Elli ej alls motsva-
rade hans föreställningar ? Hän hade så ofta
fått erfara det, att hän fruktade det nu skulle gå
lika som så mången gång förr. Hän kom ihåg
huru hän, då hän återsåg sin fästmö efter den
skilsmässa, som följde på det första känsloutbrot-
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tet, hade värit alldeles hapen. Det var alls icke
den idealjungfru hän efter afskedet på afstånd
förestält sig. Hän hade nastan haft lust att springa
bort, smyga sin väg. Men hon hade flugit emot
honom och kastat sig i hans famn, och hän hade
värit tvungen att sluta henne i den, om ock sin-
net var fullkomligt lugnt och hjärtat kalit. Äf-
ven nn föreföll alt i morgonljuset sä nyktert, sä
föga hemlighetsfullt eller stort. Har jag åter låtit
en tillfällig stämning värka ? Men hän ville bli
öfvertygad om sin kansia, hän dröjde med att
stiga upp, loekade fram gårdagens bilder och fick
dem äfven att återvända så mycket, att när hän
gick ner, hän ätminstone trodde på sin goda vilja.

Och tili sin glädje såg hän att intrycket ej
var det hän fruktat. Dä lian kom på verandan,
satt Elli icke där och väntade, såsom hän trott.
Hän såg henne i fullt hushållsbestyr på stug-
trappan; hon kom från stugan och bar på en
filbunke. Hvilken vacker linje hennes kropp
bildade, då hon lyfte sin börda i jämnhöjd med
hufvudet och utan att varseblifva någonting gick
öfver gården tili köket! Just så måste hon vara,
lugn tili det yttre, ehuru hennes sinne säkert
var fullt af oro.

Och ett annat, lika angenämt drag, då hon
sedän genom salen kom ut på verandan, och de
träffades. Icke den aflägsnaste hänsyftning på det,
som händt i går . . . kanhända dock nägonting
halft omärkligt i darrningen på nedra ögonlocket.
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Först då Olof med henne gått ut i trägården,
där fattat hennes hand och upprepat det, som hau
försäkrat kvällen förut, sade Elli;

Är det då värkligen sant?
Det är sant, sade Olof med en så öm,

djup och öfvertygande stämma, att Elli ej mer
kunde tvifla.

Trött af sin sinnesrörelse hade hon i går
kväli somnat nästan strax som hon kastat sig
på sängen. Och på morgonen tykte äfven hon
först att det var omöjligt. Det var för lyckligt
för att kunna vara sant. Hon, som så länge och
så hopplöst hade önskat det, men hvars djärf-
vaste drömmar icke hade nått så långt. .. som
knappast kunnat tänka sig att Olof värkligen
skulle älska henne, och hvars alla anspräk på lif-
vet inskränkt sig tili att fä vara i hans sällskap,
höra och se honom och då och då blott före-
ställa sig att hans känslor voro desamma som
hennes, hon skulle nu plötsligt och just då alt
tyktes vara slut, få höra det från hans egen mun!
Men så var det ju, och nu försäkrade hän åter
detsamma... hvarför skulle hän säga så, om hän
ej tänkte och kände det ?.

.. Men hon ville höra
det ännu en gång:

Men om ni blott tror så?. .. om ni miss-
tager er pä er själf?

Nej, nej .. . jag misstager mig inte .
.

.

jag har blott felat däri att jag så länge hållit det
tillbaka, så länge förstått hvarken mig själf
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eller er. .. ni får inte mera tvifla ... ni gör ju
det inte ?

Nej .
. . och hon räkte honom sin hand

tili bekräftelse på att hon trodde.
Ooh förlåter ni mig att jag i går gjorde

er bedröfvad?
Tänk inte mera på det!

Medan hän satt där på gungbrädet ooh be-
traktade Elli, hade hän snart öfvervunnit det
första ögonblickets svaghet och gaf sig med
välbehag i en känslas våld, hvilken nu åter efter
lång tid var honom så ny och så olik alt före-
gående. Huru hän tykte om det skygga och tili-
lika värdiga i Ellis uppträdande! Hon hade gått
bort på en stund och lämnat Olof ensam. Men
sedän återvände hon igen, bredde ut sin finaste
hvita bordduk öfver ett bord, som stod framför
gungbrädet, och satte fram kaffet åt honom där.
Hvad det var hemtrefligt på samma gång det
föreföll såsom någon hemlighetsfull, sällsynt fest!
Och Elli gjorde ej på honom det intryck, som
hade hon värit hans fästmö, utan hon var som
hans hustru, det föreföll honom som om de redan
Urat sitt bröllop och nu njöte af samlefnadens
ro. Det var en sadan där lugn, halfmulen som-
marmorgon, då himmein klarnar längsamt, försik-
tigt och utan vind. Osynligt, omärkligt förtun-
nas moinen, stiga alt högre upp och försvinna i
höjden, som om de blott vore dofter från mar-
ken. Innan solskifvans rand blir synlig och bör-
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jar värma, synes redan skuggan, som den fram-
kallar. Och när den sedän begynner skina, för-
blir dock sjön lugn och löfvet orörligt. Himmel
och jord likasom beundra hvarandra, betrakta sin
bild i hvarandras ögon. Moinen äro orörliga och
stå som hvita marmorstoder på himmein utan att
förändra form.

Aro vi säledes lyckliga? säger Olof,
fortsättande sin tankegång . . . och sökande en
bild, som kunde måla hans stämning, tror hän
sig linna den: .

.
. lika lyckliga som dessa två

hängbjörkar där nere vid åkerrenen, hvilka icke
se ut att veta af hvarandra, men hvilka ändå
skulle sakna hvarandra, om de icke finge stå sida
vid sida.

Ja, sade Elli . . . jag åtminstone är så
lycklig ...sä, att jag ej kan säga det.

Säg det ändå.
Jag kan inte.
Och jag, som redan trodde att ni inte

alls brydde er om mig.
Jag? Ack, ack!. .

. om ni visste hur
jag drömt om er under alla dessa år.

Ni måste heratta mig det
Men då skulle jag vara tvungen att ånyo

heratta för er hela mitt lif.
Det måste ni också.
Men hvad tror ni egentligen om mig .

tycker ni ändå inte att alt detta är bra orätt?
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Ni borde ju dock kanna mig så myeket,
att ni vet hvad jag tänker.

Men om ni blott säger sä för att lugna
mig ?

. . .

Ingalunda .. . ty jag vet inte hvarför jag
skulle lugna er. Kanske därför att ni lätit erä

känslor tala? Men en gång måste ju också de få
tala ock komma tili sin rätt.

Det gjorde så godt att höra honom säga det,
och hon fick ju själf bekräftelse på hvad hon
kade tänkt. Hon kade frågat sig själf
både förr ook nu om det vore orätt att göra
sä, som kon nu gjort. Men det lyktcs kenne som
om det icke vore det. Mä vara, att kon en gång
gifvit sitt löfte ock det löftet ville kon kålla
men sitt kjärta, sin själ kade kon icke lofvat bort.
Hän, som kade bort få det, kade ej förstått att
taga det, saknade det ej ock komme ej att för-
lora någonting. Hvarför skulle kon dä ej få
älska och älskas ? Och om kon icke hittils
tykt att det värit någonting orätt i hennes käns-
lor, hvarför skulle det nu vara det? Egentligen
har ju ingen förändring inträffat. Ingenting an-
nat, än att Olof vet det och att kon själf vet det.
Onödig kade den fruktan värit, som hon någon
gång känt, när kon tänkt pä denna möjligket.
Deras förkållande skulle ju äfven framdeles vara
af samma vänskapliga art som hittils ock skulle
ej få förbytas i någonting annat. Sä uppfat-
tade ju Olof det också... hän var så fin, så
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diskret och bemötte henne så aktningsfullt . . .

så, som blott en fulländad gentleman som haa
kunde göra .

.
. hvad hon var lycklig, hvad hon

var lycklig!
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Det var åter härliga dagar, härliga kvällar
och nätter, liknande förra Veckans, men ändå så
olika dem. De promenerade på landsvägen, rodde
på sjön, sutto på strandstenarna, på gungbrädet i
trägärden, på verandan och i Ellis rum. Intet
besök under hela veckan, folket var ute i arbete,
gården nastan tom så när som på dem båda, så när
som på solskenet, värmen och ljuset, hvilket fylde
gårdsplanen och gled ut och in i rummen genom
de öppnade dörrarna ooh fönstren. Och hvar de
äu voro, talade de med hvarandra om sin lycka,
huru de tänkte och kände på samma sätt och
huru deras känslor voro olika alla dem, hvilka
de förr känt... och månne någon i världen äl-
skade så fint och tillika så stort och djupt! Det
kan ju icke häller vara möjligt i vanliga förhål-
landen och för vanliga människor. Men de, de
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ha ju alldeles särskilda förutsättningar för det. Och
om och om igen trodde de sig finna dem i hen-
nes mångåriga, tysta trohet och i hans fåfänga
famlande och sökande efter ett ideal. Lika märk-
värdigt som det var, att den ena suttit här och
väntat och trott, lika egendomligt var det, att
den andra, efter att ha irrat kring världen och
förgäfves sökt en lugn plats, kömmit hit och
funnit den här. Yar det en tillfällighet ? Mä-
hända, men Olof försäkrade att, då hau från
ångbåtsdäcket betraktat Tyyneläviken, hau var
säker på att hän där skulle finna den fridens
hamn, som hän sökt och dit lian i samma ögon-
blick skulle hafva beslutit att komma, om hän
ej gjort det förr.

Det var visst min ständiga längtan, som
drog er hit.

Och nu vågade hon heratta huru hon där
nere vid nothuset hade väntat på honom, just på
honom. Där hade hon aldrig förlorat hoppet
fullständigt.

Och därifrån kom ni också. Huru jag
först blef skrämd ooh huru jag var flat och ta-
fatt den första kvällen !

Och jag tykte då redan att ni var så
behaglig ...jag vakade länge och tänkte på er...
men säg, var det inte ni, som stält blombuketten
i mitt mm?

Nog var det jag ... jag var så rädd att
ni skulle märkä den.
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Och när de engång kömmit in på de ge-
mensamma minnena, runno dem många i hägen,
det ena mera rörande och förtjusande än det
andra. Och hvilken njutning det var att taga
Iram dem och hämta ny bekräftelse ur dem!

Hvad hade Elli tänkt om Olof, då de den
första söndagen återvände från prostgården och
hon var så rörd öfver det, som hon hörde om
Sigrid? Hon hade tänkt: om ni visste kuru
rätt ni träffat och huru jag ändå gärna hörde
att ni försvarade henne.

Men hvad hade Olof tänkt om henno, då
hän bjöd henno vatten ooh ingendera hade kun-
nat säga ett ord? »Det var kanske dä, som
jag första gången och nastan omedvetet kände
att jag skulle kanna älska er». »Men då vi voro
uppe i klockstapeln? ...ni anade into, hum lyck-
lig jag var, då ni kom och bad att jag skulle
sätta mig på repet». »Under gudstjänsten för-
sökte jag doek genom sakristians dörr se efter
hvar ni satt». »Om ni visste, hvad alt jag tänkte
pä den söndagen i kyrkbänken». »Berätta det
för mig!» Och Elli berättade det. Och hon
berättade sedän om alt annat också; om sin be-
dröfvelse, när Olof ieke tyktes trifvas i hennes
sällskap i trägården; om sin glädje, då hän kom
efter henne för att meta; om sin lycka, då hon
af Olofs tai drog den slutsatsen, att hän saknade
en vän och kanske skulle låta henne fylla denna
saknad; om sin sorg, när hon trodde att Olof
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brydde sig mer om Lina än om henne; om sin
jublande fröjd, då hon blef öfvertygad om sitt
misstag, när Olof kom efter henne tili höängen.

Men ack, huru hon värit olycklig om lörda-
gen och söndagen . . . ooh den förfärliga tiden
under gudstjänsten .

.
. och när Olof ännu inte

värit hemma om kvällen! Hvad hon hade lidit,
dä hon trodde att alt kanske redan var slut!

Ni måste förlåta mig alla de lidanden
jag förorsakat er .

. . jag fär ingen ro förrän ni
gjort det...

Det är ju ingenting nu mera ... det är ju
förbi ... jag kommer inte ihåg det mera ...Men
hvad jag inte kan förstå, är huru det alls värit
möjligt att lefva, om vi skilts åt på det sättet.

Ni måste glömma alt det där.
Hu kan jag också glömma det . . . och

jag tänker ej ens pä att detta inte kan räcka
länge.

Men hvarför kan det inte ?

M måste ju ändå snart resa.
Men om jag också reser, kan jag ju

komma tillbaka, och om jag inte då kan stanna
hos er, söker jag mig en bostad i er närhet. Dä
jag inte nödvändigtvis behöfver stanna i Helsing-
fors, kan jag mycket väl slå mig ner här för att
stndera och arbeta.

Skulle det vara möjligt! Och sedän skulle
det inte mer finnas några höstkvällar och några
långa skymningsstunder om vintern! Men också
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om ni skulle fara bort, vore jag ändå lycklig,
blott jag visste att jag finge se er hälst en gång
om året.. .om ni också är borta om vintern, så
lofvar ni ju ändå att komma och hälsa på mig
om sommaren.

Det lofvar jag.
Och sålunda tömde de dag från dag för hvar-

andra det förråd af minnen, som de hade gemen-
samt. Elli öfverlämnade sig åt alt detta likt en
roddare, som kastat sig på rygg i fören af båten
och låter sig glida ner längs den långsamt ström-
mande floden, hvilken för och för honom alt
längre förbi strändernas vana ängar, medan ögat
ej ser annat än himmelns hvälfda blå. Nog hade
hon ju någon gång förestält sig möjligheten af
ett sädant lif och frambesvurit för sig alla sinä
förhoppningar i förvärkligad gestalt. Och nu
tykte hon att det och det, som hon drömt sig,
var det, som hon i värkligheten upplefde. Alla
de gamla förhoppningarna och drömmarna, sade
hon, de hade under tidernas lopp blifvit liksom
tili vissnade blommor, hvilka hon omsorgsfullt
gömt mellan bladen i sin lefnads bok, utan tanke
på att de nägonsin skulle komma att tagas fram.
Och nu hade de liksom af sig själfva börjat
blomma och dofta på nytt.

Och var det värkligen hon, som upplefde
alt detta, hon, som redan trott sig lefvande be-
grafven? Det, som förr värit gapande djupt och
mörkt, det var nu sä svindlande högt och så
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ljust! Det var likt hennes forna himmel, hvilken
hon späjat efter i det speglande lugnet vid hein-
mets strand; som kade förfärat henne ooh dragit
henne tili sig, som hon hade suttit ooh betrak-
tat; då Olof kom tili dem, som då skälfde i
hela sin höghet och grumlades i detsamma, men
som mi åter klarnat och kanske aldrig mera
skulle förmörkas.

°ffp



XIX.

Olof lyssnade tili henne och lät henne tala
långa stunder utan att afbryta henne. Elli före-
föll honom som en ny och egendomlig uppen-
barelse, jämförd med alla andra kvinnor. Hon gaf
sig så fullständigt, utan att spara på nägonting
eller dölja nägonting. I detta afseende var hon
så olik alla kvinnor, som Olof hittils känt och
hvilka för honom öppnat sinä hjärtan och själar
för att genast åter tillsluta dem. Elli tyktes ej
vilja dölja nägonting, icke svepa in sig i nägon
hemlighctsfullhet, icke hindra nägonting att af-
speglas i sitt vasen.

Och det intog Olof i början outsägligt. Det
var som en spegel i hundra fasetter, där hän såg
sig själf tusenfaldt afbildad.

Men sedän började det småningom förefalla
enformigt, och hän begynte stundom nastan få nog.

15
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Hän hade gärna velat gifva bild för bild,
löna kansia med kansia och förtroende med för-
troende; men hän hade just ingenting att tillägga
tili det, som hän redan förut berättat om sig själf,
ingenting sådant, som lian hade kunnat berätta
åt Elli. Ty alt kunde hän ju icke omtala, Elli
skulle ej hafva förstått honom, utan troligen upp-
fattat honom orätt. Och så var hans kärlek så
ung ännu och låg sä pä ytan, medan i djupet
rörde sig ett lif, i hvars gestaltning Elli icke hade
nägon del.

Hän hade likväl velat visa de känslor hän
kände. Hän märkte att hän ofta mera såg än
hörde. Hän följde Ellis rörelser, smekte med
ögonen hennes former. Hennes panna var så ren,
hennes tinning så hemlighetsfull, hårfästet vid
kinden så lockande, axeln så rund, barmen så
full och spänstig och foten, som Elli medan hon
sydde höll öfver den andra, så välformad från
vristen tili tåspetsen; och hän hade velat smeka
henne, draga henne tili sig, sluta henne i sin famn
och kyssa henne.

Men då hän en afton, när de skildes, ville
göra det, väjde Elli undan.

Nej, ncj, sade hon.
Men hvarför inte ?

Om ni engäng ångrar er och får nog af
mig, så vore det sä orätt.

Elli väntade att hän skulle säga att hau
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aldrig flnge nog och aldrig komme att ångra.
Mea i stället sade Olof, syabarligea litet sårad:

Som ai vill . . . och gick app.
Hvarför var hoa ej med om det? Hvad

ondt hade det legat däri ? Och haa kande ej öf-
vervinna den tankea, att det blott var gammal
fördom, som haa ej hade väntat sig hos Elli, och
som icke bort Annas i deras förhållaade, hvilket
i hans tycke berättigade tili alt.

Och på Saanaa gåag fick haa last att höra
mera om heaaes förhållaade tili maanea. Elli
hade blott taiat om sinä egna känslor ooh sorg-
fälligt andvikit att ens nämaa sin maas namn.
Hurudant hade deras samlif värit? I hvilken
mån hade det öfverhafvad existerat, och hara
skulle det hädanefter gestalta sig? Elli hade ju
sagt att hoa icke älskade honom och aldrig ni-
skat honom. Mea hara hade det då alls värit
möjligt ? Det hade ändå värit så och skalle kan-
ske framdeles förblifva på samma sätt. Om Elli
hälst hade beklagat sig öfver det och frågat ho-
nom om råd.

Mea då Olof följaade morgoa ville föra talet
därpå, aadvek hoa det, syabarligea aied fl.it.

Olof sökte intala sig själf att det skedde af
flnkänslighet gentemot honom, haa sökte ännu ea
gåag rota det fast i sitt sinne, att alt detta ja
icke aagick hoaoai och att deras förhållaade
aiåste förutsättas ligga högt öfver alt detta.
Mea alt svårare blef det hoaoai att åter komma
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in i den sinnesstämning, som hän så mäktigt
känt under den natten, då hän suttit vid svedje-
landet. Var det kanske icke annat än en till-
fällig fläkt, som följt på Ellis oväntade känslo-
utbrott? Var det kanske blott en hyperidealistisk
teori, hvilken, om man sökte genomföra den,
skulle göra ett förtidigt slut på deras förhål-
lande? Man kunde ju också tanka sig att det
blefve stadigvarande, men då måste försakelsen
vara ömsesidig. Och det kan den ej bli, om icke
Elli fullständigt brvter sitt gamla förhållande.
Men Jean hon göra det ? Och känner hon ens
behof att göra det?

Jag kan ju förstå, .tänkte hän inom sig,
att hennes lif är sorgligt, tragiskt, och jag har
ej rättighet att tadla henne. Kanske kan hon
ej annat. .

. alldeles säkert kan hon ej annat.
Men likafullt. .

. om jag vore i hennes ställe,
skulle jag ej kunna linna tröst i annat än att
fullständigt öfverlämna mig åt den jag älskar,
söka hos honom rening och glömska. Men om
Elli ej känner på det sättet, så är naturligtvis
hennes lif henne icke så motbjudande, som jag
har inbillat mig.

Men den tanken, att Elli redati tili den
grad vant sig vid det, den gaf Olof ingen ro.
Med bästa vilja kunde lian ej frigöra sig från
alla de föreställningar, livilka hvarje natt kom-
mo och plågade honom, alt häftigare ju längre
det led.
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Och ehuru pastorn icke var hemma, begynte
hans närvaro förnimmas vid hvarje steg. Ofver-
alt fans det spår af honom, som egentligen var
värd och styresman här. Här låg hans hatt, där
stack något annat klädesplagg fram; hans saker
hängde på väggen i Ellis rum, och vid sängen
stodo hans tofflor. Altjämt kommer någon, som
har ärende tili honom, och frägar efter honom.
Elli svarar att hän är ute i socknen. »Här månne
hän kommer hem ?» »Måhända fredag kväll eller
sist lördag morgon».

Det blef fredag och fredag kväll. Hän skulle
kunna komma när som hälst, vara här i detta
ögonblick. Och om hän visste hvad som händt
här? Om hän började ana tili det? Hän skulle
kunna drifva ut mig ur sitt hus, och det skulle
hän naturligtvis ha rättighet tili. Och den möj-
ligheten, att lian skulle kunna komma i en sadan
ställning tili pastorn, hvilken hän alltid haft tili
föremål för drift, åstadkom en kansia af oange-
näm störing i hela hans vasen.

Äfven Elli tyktes tanka detsamma. Hon var
orolig och kom efter kvällsvarden icke i sin van-
liga stämning.

Hvad tänker ni på? frågade hon Olof,
tydligen för att bryta tystnaden.

Ingenting synnerligt... kuru så? Än ni då?
Elli gjorde ett förslag, som i Olofs tyeke

kom synnerligen lägligt och hvilket hän genast
med förtjusning antog.
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Jag tänker hara att vi i morgon bittida
kunde göra något, som vi länge ämnat... fara
tili vår utgård. Vili ui ?

Gärna!
Om också pastorn skulle komma hem under

natten, så skulle hau i alla fall icke kuuna komma
med dem om lördagen, ooh de finge göra färden
på tumanhand.



XX.

Elli hade klädt sig tili Savolaks-flicka. Hon
hade på sig en mörkblå bomullskjol med röda
ränder ooh en kort jacka, ingenting på hufvudet,
i nacken en hvit duk, under hvilken hennes
långa, gula fläta hängde. Henna dräkt kade hon
tänkt ut och sytt för utfärden, hvilken hon redan
länge planlagt.

Med ett litet knyte i handen, hvilket inne-
köll förfriskningar för färden, inväntade hon
Olof på gärden. Hän kom ut på verandan, steg
ner för trapporna ooh tyktes stanna för att vänta
på henne.

Nå, kommer ni inte ren, herr Kalm?
Jaså, är det ni! Jag kände alls inte igen

er. Men det är ju en förträfflig idd! ooh me-
dan pigorna på kökstrappan skrattade åt Olofs
misstag, begäfvo de sig i väg.
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Tycker ni om denna dräkt ? frågade Elli,
då de kömmit ut genom porten.

Ofantligt.
Den behagade honom värkligen. Det val-

ju hans gamla ideal lifslefvande, denna raska
landtflicka, med hvilken ban skulle bygga bo för
att sedän blifva landtbrukare. Det var kanske
hans renaste ooh ljufligaste minne bland alla de
kvinno-minnen, hvilka lämnat spår efter sig hos
honom. Ooh Elli behagade honom i denna dräkt
äfven därför, att hon nu, där hon gick på lands-
vägen, icke alls påminde om sig själf, sin ställ-
ning och sin vanliga omgifning. Hon var nu i
högre grad och mera direkt hans egen, och små-
ningom försvann den nervositet och det miss-
humör, som börjat plåga honom. Äfven på Elli
tyktes det värka befriande att de nu atlägsnade
sig från prästgården. När de bakom ladugården
veko af på den skogsväg, som förde tili utgården,
ropade hon gladt, i det hon svängde sitt knyte
och hoppade ett steg framför Olof:

Nu ska vi vara glada som himmelens
fåglar!

Ja, det ska vi! sade Olof, skyndande
efter henne.

Ooh nu fär ni inte tanka på de där gamla
tråkigheterna, som jag taiat om för er ! Det före-
faller mig nu som om jag alltid gätt denna väg
med er ooh alltid skall gå den.
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Det börjar ja också lofvande .
. . ser ni

de där björkarna, hara de äro smidiga, hvita och
rena ... det här är som en helig land, en tem-
pelförgård ..

. där borta är kyrkans hvalf, den
dystra faraskogen . . .

Det är min björkdunge och min fara-
skog. .

. och jag tillåter inte att man bryter en
kvist frän någondera.

Man kan sålunda kalla er detta tempels
prästinna.

—,Det kan ni. . . och jag för er här hvart
jag behagar. M skulle snart inte hitta bort här-
ifrån, om jag inte visade er vägen.

För mig bara hvart ni vi 11... in i det
allraheligaste.

Där har ingen dödlig rätt att inträda.
Ingen?
Ingen .

. . men upp på templets tinnar
kunna vi ändå stiga, och dit vill jag föra er.

Hvar är det?
Det är här längre fram.

Och raskt vandrande och gladt samsprå-
kande trängde de alt djupare in i den tätä sko-
gen, hvilken vid hvarje steg tyktes gifva uttryck
åt deras känslor och stämningar.

Där var först björkdangen, Mu hvars löfvärk
ännu de sista dropparna af nattens dagg folio på
den med blåbärsris täkta marken, där deu eua
bofinken hördes ackompanjera den andra, och
hvars stammar förgyldes af klart, glänsande sol-
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sken. Här stod en blommande rönn invid någon
hög sten och där en fin asp med gänglig stam,
hvilken beständigt skakade sinä blad, liksom
för att bedja om lof att existera.

De kommo in i furuskogen, på den torra,
jämna, ljungbevuxna mon, där de tykte sig liksom
bli mindre, där sinnet nästan blef andäktigt, och
där de en stund tysta vandrade framåt, lyssnande
tili furutopparnas susning.

Furuskogen förbyttes i granskog. Där her-
skade en hemlighetsfull, skuggig skymning; man
hörde en skogsbäck poria därinne och surr af
myggor i samma tonart. På granskogen följde
en frodig, ur sveden uppvuxen aldunge, hem-
treflig och angenäm, inom hvilken saftigt gräs
växte och vid hvars nedre kant man hörde den
betande Tyynelähjordens klockor klinga. Aldun-
gen slutade tvärt och utan öfvergång, och fram-
för dem utbredde sig ett svedjeland, hvilket Olof
igenkände som det ställe, dit hän under sin pro-
menad söndag afton kömmit.

Men här har jag ju värit en gång förr,
sade hän, och medan de lutade sig mot gärdet,
berättade hän hvad hän här hade tänkt på.

Det ville hon komma ihåg ... detta skulle
vara ett ställe tili, vid hvilket ett minne om Olof
skulle häfta och dit hon kunde komma för att
tanka på honom .. . icke med saknad, icke tvif-
lande mer, men lugnt och hoppfullt.
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De stego öfver gärdesgården och kommo tili
stugan vid svedens andra kant. Där var ingen
hemma, mot väggen stodo löfkärfvar för att torka,
och dörren var stöttad utifrån. De trykte båda
ansiktet mot den lilla fönsterrutan, kind nästan
vid kind. Stugan var tom, på ugnsbänken låg
en kullstjälpt gryta, på bordet stod ett tomt stop,
och solen sken gladt på det svarta golfvet.

De äro kanske ute på höängen, sade Elli.
Hvem bor här?
En gammal Askare med sin hustru.

De talade nästan hviskande och tittade fort-
farande in genom fönstret.

Skola vi gå igen ? sade Elli ooh drog
sig bort.

Gärna ..
. hvartåt?

Inte dit . . . därifrån kommo vi ju
öfver detta led.

Olof bade velat bjälpa Elli, taga emot
henne ... fatta henne under armarna och lyfta
henne .

. . men hän fick blott tillfälle att stöda
henne litet vid armbågen, då hon hoppade ner.

Från stugan förde en brant stig genom gles
tallskog upp tili den sandås, som man, då maa
kom från sjösidan, såg höja sig bakom Tyynelä.
Därifrån syntes åt ett häll Tyynelä och dess vik,
åt ett annat ett vidsträkt skogslandskap, hvilket
som en oafbruten, mörkbrun dalsänkning sträkte
sig ända tili byarna på höjden där borta.
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Där är det, sade Elli, denna rad af kul-
lar, på hvilka solen skiner så klart. Vår utgärd
är litet nedanom den högsta toppen.

Nu ser jag ... den där hvita byggnaden.
Det är deras nya riebyggnad.
Är det ett trä, eller hvad är det, där-

uppe på kulien ?

Det är en urgamrnal, oerhördt stor, yfvig
björk. Vid dess rot har man en utsikt, som .. .

nåja, ni skall få se .
. .

Ert tempels tinnar ?

Just så! Men dit är ännu ett godt
stycke väg .. . hela den där skogen ... ooh hela
den där backen att klifva uppför.

Efter att hafva gätt en stund utmed åsen,
stego de längs vägen ner i skogen, vid hvars
kant en liten, rund skogssjö ligger. Dess strän-
der bestå af gungfly, dess vatten är svart, dess
djup bar ingen mätt, ccb dess enda invånare är
den svartryggade, kroknackade abborren.

I en dylik sjö skulle jag vilja dränka
mig, om jag engång finge lust att försvinna ur
världen, utan att någon visste af det.

ky, tala inte på det sättet!
Det vore ett riktigt siat på ett lif, som

så ofta inte är annat än ett mödosamt klif-
vande i ett dylikt kärr som detta, hvilket börjar
här ooh fortsättes från tali tili tali så långt ögat
når . ..
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Har ni också känt någonting sådaut, ni,
som ju förefaller att vara ett riktigt lyckans
skötebarn ?

Tror ni att jag alltid håller fest
Låt oss gå bort och inte tanka på dylikt

nu, sade Elli och drog honom i armen. Inte
tänker ni ju det i grunden, ni blott skrämmer
mig på lek.

På lek var det ju sagdt, men det roade ho-
nom att se Elli rörd.

När karret tagit slut, blef trakten åter vaek-
rare, gladare och lifligare, och vägen, som mödo-
sam fört öfver kullfallna, ännu löfklädda stam-
mar, begynte åter gladt och liksom för sitt eget
nöje kasta sig tili den ena eller andra sidan af
en liten bäck, som sommarhettan nastan helt och
hållet uttorkat.

De kommo tili kyttiä nd, hvilkas rök fylde
hela skogen med sin doft. Tili ängar, där slåt-
tern redan var gjord, eller där tjock ängsruta och
yfvigt starrgräs ännu stod och pöste i jämnhöjd
med gärdesgården och trängde sig ut genom dess
springor.

Skola vi inte sätta oss här på tröskeln
tili ladan ? föreslog Olof.

Gärna, vi ha också snart gått halfva
vägen.

Ladan var tili hälften fyld med hö; färskt,
doftande och nybärgadt. Olof kastade sig på rygg
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i det och betraktade Elli, som, stående midt i
ladans dörr, var lik en bild, infattad i sin ram.
Konturerna af hennes växt förlorade sig ett grand
i granskogens mörkgröna bakgrund, men när hon
tagit af sig duken, aftecknade sig hennes drag
och hennes fläta liksom förgylda emot den. Hon
stod där så fri från ali passion, så ren i sinä
tankar, litet svärmisk blott. Men i detsamma
som Olof gjorde denna reflexion, längtade hän så
häftigt att slå sin ena arm om hennes lif, den
andra om hennes hals, draga detta hufvud tili
sitt bröst, trycka henne ner bredvid sig, betäcka
hennes panna, kinder och läppar med sinä eldi-
gaste kyssar .. . här i denna ensliga skogslada,
osedd af hela världen ..

.

Elli blickade bakom sig. Hon såg att Olof
låg med händerna under hufvudet i höet, i hvil-
ket hans kropp endast helt litet sjunkit in, och
där hän föreföll att gunga som på vattnet, med
benet mjukt böjdt och knät i en liten båge . .

.

Hatten skuggade hans ansikte, ögonen brunno
mörka under den, och blicken var stadig. Elli
såg bort, upp i taket, ut ät ängen, yände sig åter
om och åter bort och vågade ej mera besvara
hans blick. Dessa ögon hade många gånger
förut följt henne på samma sätt, från aktern af
båten, när de rodde tillsammans, från andra ai-
dan bordet, när de sutto på verandan, men aldrig
så genomträngande, så nastan hypnotiserande
som nu.
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Hon blef litet orolig, hade velat gå bort,
men vågade ej röra sig. Hon hade velat säga
någonting, men lyssnade tili tystnaden, hvilken
plötsligt likasom susade ikring henne, men i hvil-
ken hon på samma gång urskilde de minsta ljud...
bofinkens kvitter i skogsbrynet, gräshoppans pi-
pande från ängen, lärkans drill någonstädes under
himmelens fäste och höstrånas prassel i ladan.

Hon var förbryllad. Och hon visste icke om
hon ville att Olof skulle breda ut sin famn emot
henne och bedja henne kasta sig i den, eller om
hon fruktade att hän skulle göra det, eller om
hon skulle bedja honom att icke göra det, liksom
då, när hän ville det hvilket hon hela den
natten både ogillat och gillat liksom hon ock
väntat att det skulle upprepas följande afton, men
ändå värit glad att det icke skett.

Nej, nej! Så måste det ju i alla fall vara,
så hade hon alltid tänkt sig det, och blott så var
det rätt! Och ryckande sig lös från sinä käns-
lors och sinä egna tankars bedårande våld, sö-
kande den jämvikt, hvilken var liksom ett vilkor
för hennes lycka och en förskansning, bakom
hvilken hon kände sig äga kraft att motstå hela
världens dom, och där ej ens hennes samvete
ännu angripit henne, sade hon, i det hon rata de
på sig och knöt duken kring sitt hufvud:

Har ni hvilat tillräckligt länge ?

Än ni då ?

Ja, jag har gjort det.
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Skola vi då gå igen?
Snart återvann äfven Olof sitt för ett ögon-

blick störda lugn.
Ha ja det är ju bäst så här!
Och när hän såg Elli vandra framför sig

längs den blommande ängskanten, och när hon,
efter att hafva stigit öfver gärdet, lutade sig mot
det för att vänta på honom och på skämt räkte
honom sin hand tili hjälp med ett så ömt, djupt
och tillitsfullt uttryck i ögonen, så förstod hän
liksom genom en plötslig uppenbarelse, att om
deras förhållande skulle bli något annat än det
nu var, så skulle det på samma gång vara för-
stördt och hafva förlorat den fina prägel, som
hän ändå älskade att finna hvilande öfver det.
Nej, nej, sade äfven hän tili sig själf, men tillade;
åtminstone vill icke jag föra det längre, liksom
det ej häller värit jag som börjat.

Ooh därmed likasom sköt hän från sinä skul-
dror ansvarets börda, hvilken stundom lade sig
öfver dem, när hän tänkte på hvad häraf ändå
kanske skulle följa. Hän hade ju icke börjat.. .

Hän hade, då hän under dessa dagar hört Elli
tala om sinä känslor, blifvit alt mera öfvertygad
om deras styrka, djup och makt. Ehuru de ej
fått tillfälle att komma tili utbrott, ehuru de
blott yppade sig i hennes ord, hennes drag och
hennes blickar, förskräkte de honom ändå, och
kanske just därför, att deras rötter lågo så djupt.
Hans egen hängifvenhet, hans egna känslor voro
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i jämförelse därmed så svaga. Hän märkte det
också därpå, att hän stundom måste tänka öfver,
på hvilket sätt hän skulle yppa dem och få dem
fram. När hän sade: »är det sant, att ni älskar
mig», Ijöd det så svagt i bredd med Ellis svar:
»det är sant!»

Om hän finge nog, om hän blefve tvungen att
resa, och en gång måste det ju ske, kanske snart...
huru skulle det komma att värka på Elli, med
hvilken förtviflan skulle hon icke vakna ur sin
dröm!. .

. Nej, nej, längre får det ej gå, hän
måste beherska sig, ge akt på sig själf . . . hålla
hvarje väg öppen för sig, låta bli att binda sig
fullständigt . ..

Men jag älskar ju, jag också, älskar måhända
bättre ooh djupare än någonsin förr! ... Där
gär hon så värdig, rak och trygg, tänker natur-
ligtvis på mig, har sluppit den sorgliga hvardag-
ligheten och fått nytt lefnadsmod, som hon så
många gånger önskat sig ..

.

Och följande den stämning, som nu uppstått
hos honom, och önskande gifva den uttryck, på-
skyndade hän sinä steg för att upphinna henne
och sade, när hän kömmit tili hennes sida:

Tycker ni inte det är egendomligt, att vi
vandra så här på tumanhand ...med vår stora
hemlighet ... så här helt ooh hållet för oss
själfva ...och inte sakna, inte behöfva annat.

Ja, det är så ... det är så, att jag inte
förstår huru alt detta är möjligt.. .

16
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Ellis drag förrådde iogenting, ej häller hen-
nes röst, men Olof såg att liennes ögon ofrivil-
ligt fyldes med tårar och att hon, för att dölja
dem, böjde sig ner vid vägkanten och plockade
en blomma.
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Snart hade skogen tagit slut, och efter det
vägen längs en smal spång gått öfver en skogs-
bäck, begynte den småningom stiga uppåt. De
kommo tili gårdar, genom hvilka de måste gå.
Alt folket var på höängen, på gårdsplanen lekte
blott små barn, och en gång hörde de dem ropa
efter sig: »Där går Tyyneläfrun och en främ-
mande herre».

Utsikten vidgades, ju högre de stego uppåt.
På hvart svedjeland, dit de kommo från skogen,
vände de sig om och blickade bakom sig.

Hvar gäng jag går denna väg och jag
går den många gänger hvarje sommar njuter
jag obeskrifligt af denna stigning, när jag ser
väriden bli efter mig där nere och utsikten städse
öppna sig och vidgas. Och nu, med er .. . njuter
jag däraf mer än nägonsin förr. .

.
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Och ju högre de kommo, desto lyckligare
tyktes hon känna sig. Hennes kinder glödde, hen-
nes ögon glänste, och Olof kunde knapt följa med

hon gick så snabt och utan att tröttna. Men
äfven hän äggades af den ifver, som inställer
sig, när man vet att man nalkas spetsen af
en höjd.

Här är en vägskilnad, sade Elli. Skola
vi först gå tili gården, eller stiga vi först upp
tili templets tinnar? Det är ungefär lika lång väg.

Först tili tempeltinnarna !

De gingo genom en tät löfskog och stego en
lång stund uppåt längs en stig, därifrån de icke
kunde se någonting omkring sig. Skogen var
likväl som förklarad, som flödande af ljus, hvil-
ket trängde dit från alla hali. Redan skymtade
fjärrän vatten och blånande perspektiv mellan
träna, än tili höger, än tili vänster. Man hade
hait lust att påskynda sin vandring, att lämna
stigens krökningar, springa framåt, höja sig på tå
eller hoppa upp för att blicka öfver trätopparna.

Nej, nej .. . kom hit .. . hit måste ni
komma

Där var den ju redan, den Stora, yfviga,
gamla björken, midt på en öppen, siat ängs-
flacka.

Här! ropade Elli, väntande på honom
under träet.

Nej, men värkligen! utbrast Olof och lät
sin blick hänrykt fara öfver utsikten åt alla sidor.
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Den var på alla håll fri. Höjden var som
ett stort, oerhördt stenblock midt på en kai flacka,
på ena sidan omgifven af vida vatten, bakom
hvilka skymtade blånande kullar, på andra sidan
af ett lågt slättland med skogar, gårdar, åkrar,
ängsflackor och brinnande sveder här och där.
Där borta var kyrkan och kyrkbyn, litet åt andra
sidan Tyynelä och den vidsträkta, skogiga dalen,
frän hvilken de kömmit. Och alt detta tedde
sig för dem i det klaraste solsken, som på ena
sidan glittrade öfver vattnet och på andra sidan
kom de minsta föremål att synas på långa afstånd.
Alt detta såg man här under den stora, skuggiga
björken, det högsta ställe på miltal rundt omkring,
som var liksom en medelpunkt, liksom ett heligt
trä på naturens offerplats. Hän lifvades att
måla det med ord, hän pekade åt det ena hållet
och åt det andra och sade att naturen aldrig
värkat så mäktigt på honom, att hän aldrig för-
stått den så väl och att aldrig nägot ställe så
närä förbundit sig med hans stämningar och
känslor och så väl tolkat dem.

Elli hade satt sig, och Olof satte sig vid
hennes sida. På den första entusiasmen följde
en vek melankoli, den egendomliga kansia, som
kallar fram löjet och tärarna på samma gång och
ej vet åt hvilkendera den skall gifva företrädet.

Om man alltid kunde lefva häir ... om
man aldrig härifrån behöfde sanka sig ner tili
den låga världen ...
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Skulle ni värkligen trifvas här? frågade
Elli med tindrande ögon. Skulle ni aldrig längta
bort ?

Det förefaller mig som om jag inte skulle
det... jag har redan hunnit se hur tomt och
betydelselöst lifvet där nere är . . . ingenstädes
är det så som här ... An ni da ?

Jag, sade Elli leende ... jag tycker mig
vara där, dit jag aldrig vågat hoppas att kom-
ma . . . det är som om jag nått min lyckas höj-
der...

Och tycker ni inte som jag, att man först
här rätt skulle kunna älska ... mera, högre och
fullständigare ... som om ni först här vore full-
ständigt min och jag er?

Och ni längtar inte bort. . . ni vill inte
ännu lämna mig ?

Hän var öfvertygad om att hän ej ville, och
med denna öfvertygelses kraft sade hän:

Nej, nej .. . tänk inte på det. . . ni tvif-
lar på mig, men det får ni inte. . . jag är inte
så själfvisk, som ni kanske tänker ...

Jag tviflar inte ...tro mig! sade Elli
och räkte honom sin hand.

Då drog Olof henne tili sig, slog armen kring
hennes skuldror och trykte henne mot sitt bröst.
Och Elli. .. som icke kunde återhålla sin rörelse,
som kände sig här så långt skild från alt annat,
här uppe, långt borta från världen ... låt dem
vara, låt dem tanka hvad de vilja ... hvarför
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skulle hon ej en gång, bara en enda gång få...
och häftigt bredde hon ut sinä armar, slöt honom
i sin famn, lät honom kyssa sig och kyste honom
pä pannan, på ögonen, på läpparna och kin-
derna .. . Landskapet lag så långt i fj ärrän . . .
det var som hade det ioke funnits tili... där
fans blott björkens grönskande tak, genom det
skymtade den bläa himmein, och en sval, sme-
kande vindfläkt strök öfver hennes kinder.

Hon likasom vaknade däraf, men ville ej
lämna honom från sig ännu .

. . och än en gång
trykte hon honom med makten af sin i åratal
tillbakahållna kärlek mot sitt bröst.

Röster af små barn hördes frän sluttningen.
Hon vaknade tili besinning, gjorde sig lös och
drog sig bort. Olof fattade hennes hand och ville
åter draga henne tili sig.

Nej, nej, sade hon och steg upp. Inte
mer! Och efter en stund, medan hon band
duken om hufvudet: Det var första och sista
gången . ..

Hvarför ? sade Olof, nastan bedjande.
Därför att det måste vara så ... det är

bäst så.
Ock bekämpande sitt jäsande sinne, sade hon,

i det hon steg upp och försökte småle:
Nå, kom nu ...låt oss nu gå tillbaka tili

världen ...kommer ni ?

Gå inte ännu! ... stanna här en liten
stund än ...
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Nej, inte längre ...vi fä inte vara svaga...
jag vill inte ...men var inte ledsen på mig för
det.. . inte sant ?

Ledsen ? Nej ... men jag förstår inte
ändå hvarför .. .

Inte jag häller, men jag känner hara att
vi måste glömma det... Och om ni älskar mig,
så upprepa det inte mer. .. vi skola inte tala
om det... låt allting vara så, som det hittils
värit.. .

“MiH-
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I utgården mottogos de med öppna armar.
Förtjust förde Johanna sinä gäster tili främman-
stugan, skyndade att sätta kaffet på elden och
laga mat och kom sedän, efter att en stund ha
värit borta, äter tillbaka.

Hon sade sig förgäfves ha väntat dem i
många veckor ooh sista veckan hade hon redan
sagt åt sin man att frun nog skulle komma om
söndag. Meu när ingen syntes tili, hade hon re-
dan börjat tro att besöket för denna sommar
skulle bli ogjordt. Nu hade de icke haft en aning
om ... och hvarifrån månne herrskapet kom in
på gården, efter hon inte såg någonting, fast hon
rörde sig här i knutarna.

Elli berättade att lion fört sin gäst att se på
utsikten från björkbacken.
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Inte tyks frun ju ha glömt detta sitt
favoritställe ännu . . . alltid kommer hon ihåg att
besöka det och äfven andra för hon dit, »på sitt
tempels tinnar».

Tycker ni inte att det är en behaglig
människa? frägade Elli, då Johanna åter gått på
sinä bestyr.

Jo, svarade Olof tankspridt.
Förr afundades jag henne näsiän hennes

lycka och harmonin i hennes lif. Det föreföll
mig som om hon just hade alt, hvad jag saknade
och längtade efter. Hon och hennes man tyktes
så fullständigt komplettera hvarandra ... förstå
hvarandra .. . och på alt sätt lefva i ett mönster-
äktenskap.

Och nu afundas ni dem inte mer?
Nej, inte mer ... jag tycker mig nu vara

lika lycklig som de.
Ser ni ingen skilnad mellan deras förhål-

lande och vårt ?

Nej ...vi aro ju nu lika lyckliga och
tillfredsstälda som de ...åtminstone är jag det...
men ni ?

Nog är jag väl det också
Nej, ni är det inte ..

. säg mig, hvarför
inte .. . ni är missnöjd med mig i någonting.

Ingalunda.
Ni skall inte vara det, sade Elli ooh räkte

honom sin hand öfver bordet... lät oss nu till-
bringa en riktigt glad och angenäm dag här .. •
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som om vi vore någonstädes ute i världen, i nå-
gon alldeles obekant näjd ...i den villa bortom
hafvet, dit jag alltid förestälde mig att ni skulle
föra mig genom luften.

Olof kunde egentligen icke svara någonting,
utan stirrade henne tankspridt i ögonen.

Hau var liksom bedårad, liksom borta från
sig själf. Ellis plötsliga, oväntadt häftiga känslo-
utbrott, hvilket som eu hvirfvelvind kömmit
öfver honom, hade likasom förlamat hans kraf-
ter och blandat bort hans begrepp så, att hän
först då hau kom tili gården kunde göra sig
reda för hvad som händt, Hade det värkligen
värit detta saktliga, lugna, skygga vasen, som
med en sadan häftighet prässat honom tili sitt
bröst? Var hon, som nu åter så lugnt samtalade
med värdinnan och intresserade sig för hennes
affärer, den samma, som nyss med tindrande ögon
och alla lemmar skälfvande af sinnesrörelse hade
kyst honom så eldigt och lidelsefullt vildt? Och
var det hon, som haft kraft att fordra att det
skulle vara sista gången?

Trodde hon värkligen att hon skulle kumia
förvärkliga det? Olof för sin del käude att lian
icke skulle kunua det, och att alla hans beslut
och löften voro som bortblåsta. Och hvarför
skulle de ej vara det? Hvarför skulle hau ej få
älska så, som hau själf ville och som också Elli
egentligen ville ? Första och sista gången ! Hvad
betyda dylika fordringar? Hau ville icke veta
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af några halfva känslor! Hän ville äga henne
fullständigt! Blott så kunde deras förhållande
blifva bestående. Yid första tillfälle ville hän
säga det åt henne. Säga det med sitt hjärtas
eldigaste ord ... svara på den omfamning, på
hvilken hän nyss ej hunnit svara, då den kömmit
och gått så hastigt.

Men därtill syntes under hela dagen intet till-
fälle erbjuda sig. Elli tyktes fullständigt glömma
att i deras förhållande nägon förändring inträdt.
Hon syntes alls ej förstä, i hvilket sinnestillstånd
hon bragt honom. Med hela sin själ öfverläm-
nade hon sig åt att glädjas och njuta af sin
omgifning och tyktes antaga att Olof också
gjorde det... Yar det natur eller förställning?
Var det naivitet eller reflexion? Hon var för-
tjust i gårdens barn, hvilka hon bar omkring, med
hvilka hon lekte och talade om får, kor och kalf-
var. Gårdens lilla stuga var i hennes tycke idea-
let för alla bostäder. Är den inte Ijuflig, frågade
hon, denna rena gårdsplan med den vissnade
midsommarbjörken i midten, som de ej nänts föra
bort. Se på svalorna där under taket... de ha
redan ungar! ... Se nu!

Nog hade ju Olof också kunnat fröjda sig
åt alt detta .. . Men nu föreföll det honom dock
litet barnsligt, och hän hade hällre sett att de så
snart som möjligt blifvit på tumanhand och att
Elli skulle föreslagit en promenad åt något hali.
Efter middagen vid hvilken växdinnan stält



253

fram det bästa hon hade: nyssbakadt, mjukt
bröd, filbunke, bär och mjölk och färsk fisk
hade det erbjudit sig ett godt tillfälle. Men lian
hörde Elli fortfarande blott samtala med Johanna
i stugan, där denna vysjade sitt yngsta barn tili
sömns, medan lian satt på trappan och rökte och
väntade på henne. Och icke ens när barnet som-
nat, kunde Elli skiljas från värdinnan. De gingo
tillsammans i mjölkkammaren och i bodarna.

Olof steg upp och sade att hän skulle gå
att hvila någonstädes ...kanske på gräslindan
vid åkerrenen, sade hän ... Och hän väntade
att Elli skulle komma dit, hän stod länge lutad
mot gärdet, såg att Elli märkte honom och var
öfvertygad om att hon ej kunnat undgå att förstå
haus vink. Men hon kom icke efter honom, hon
kom med flit icke.

Hän vandrade en stund längs backarna, satt
där ensam och återvände missnöjd tili gården.

Elli var i fullt bestyr vid ladugården, där
värdinnan mjölkade och hon silade mjölken.

Kom hit! ropade hon. Hvar har ni dröjt
så länge ?

Jag har sett mig omkring litet, svarade
Olof tort, stod en stund bakom gärdet ooh giek
sedän tili gården. Hän försökte med ali makt
hindra sitt sinne att förmörkas, hän försökte lugna
och stärka sig själf, men med alt mindre fram-
gäng, ju mera hän bjöd tili.
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Husbonden kom hem från ängen. Det var
en bonde med klokt och finkänsligt utseende,
och om Olof värit i sin vanliga sinnesstämning,
hade hän funnit en glädje i att samtala med ho-
nom om vädret, skördeutsikterna, socknens sträf-
vanden och andra landets angelägenheter, hvilka
särskildt tyktes intressera husbonden, som höll
tidning. Men nu ville samtalets tråd altjämt
brista. Hän kunde ej tanka på annat än Elli,
gaf akt på henne, där hon sysslade i ladugården,
hörde hennes röst därifrån och såg beständigt för
sig scenen på backen, kände hennes famntag och
skälfningen af hennes bröst och lemmar.

Om hän hade förmärkt det ringaste tecken
på att också hon kände lika som hän, om hän i
hennes ögon kunnat läsa ens en antydan om sam-
ma känslor, hvilka jäste inom honom . .

. men hon
kom från ladugården, bärande en full, skum-
mande stäfva, satte sig bredvid husbonden på
stugtrappan och fick snart lif i det samtal, som
Olof ej kunnat halla vid makt.

Det gick så bra för henne, det klädde henne,
hou var här vackrare och mera harmonisk än nå-
gonsin förr, men just därför . .

.

När hän suitit en stund, menade husbonden
att hän kanske borde gä att lägga ut näten i det
närmaste träsket, så man kunde få färsk fisk tili
frukost åt de främmande.

Jag kommer med, sade Olof.
Hän måste svalka sig, förjaga sinä tankar,
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försöka få sin stämning att förändras och kylä
sin blod.

Solen höll redan på att gä ner, när de äter-
vände tili gården. Elli hade under tiden badat
och satt så lugn, ren och lycklig på trappan och
väntade.

Sedän Olof också värit i bastun, kom hän
dit och satte sig midt emot henne. Hän hade
blifvit lugnare, och hans oro hade småningom
förbytts i en vek, känslig stämning.

Efter kvällsvarden kommo de dit igen. När
Elli, medan de andra voro borta, i hemlighet
trykte hans hand, sade hän:

Det var ju inte så menadt?
Hvad då?
Det som ni sade, att det skulle vara

första och sista gängen.
Jo visst.

Men på rösten tykte Olof sig höra att det
inte var så farligt, att det inte var så alldeles på
fullaste allvar menadt.

Och hän tykte sig redan ha plågat sig själf
onödigtvis. Det skulle ju ännn yppa sig något
tillfälle, hän skulle snart nog få säga hvad hän
ville . . .

Solen hade gått ner. Utsikten från stug-
trappan, hvilken var ungefär densamma som från
höjden, då man därifrån kunde se samma skogar
och samma sjöar, ehuru kyrkan, prostgården ock
Tyynelä doldes bakom åsen, begynte nu svepa
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in sig i sommarnattsdimma. Kornknarren, natt-
skärran och andra nattens vasen begynte små-
ningom höras, alt medan dagens röster dogo bort.
Pramför boden satt gårdens dräng i skjortärmarna
och svalkade sig efter bastun. Vardinnans, hus-
bondens och Ellis långsamma samtal passade så
väl in i alt detta, Olof hörde nu så gärna på och
tog äfven del i det.

Det blef tid att gå tili hvila. Drängen gick
öfver gården och klättrade upp på stallskullen.
Yärdinnan sade tili att åt de främmande bäd-
dats i hvar sin bod och drog sig efter en stund
in tili sinä barn i stugan. Snart försvann också
husbonden dit.

Men då Olof och Elli blifvit på tumanhand,
visste de ej rätt hum de skulle bära sig åt. De
hade ingenting att säga hvarandra, och ingendera
ville först föreslå att man skulle gå tili hvila.
Bodarna voro i samma byggnad, dörrarna bred-
vid hvarandra, endast en vägg emellan båda, och
de hade värit tvungna att gå dit samma väg.

Elli gjorde sig ärende tili gårdens andra sida,
i hopp att Olof skulle gå först. Men då hon kom
tillbaka, satt Olof ännu på trappan.

Godnatt, sade Elli, utan att gå tili honom,
och vek af på gången tili boden, gick in ooh
stängde dörren inifrån.

Efter en stund gick Olof ocksä i sin bod.
Hvad betydde detta plötsliga godnatt? Hvarför
kom hon ej tili honom ?
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När hän kömmit in i boden, trodde hän sig
förstå det, men hans dåliga lynne ökades blott
därigenom. Hän såg att bodarna åtskildes endast
af en tunn mellanvägg, som icke ens räkte upp
tili taket. Golfvet var glest och gistnadt och
gemensamt för båda bodarna. Den minsta knäpp-
ning hördes frän den ena tili den andra. Hän
hörde burn Elli försiktigt klädde af sig, stälde
sinä skor helt sakta på golfvet, tog par steg i
strumpfötterna, smog i sin säng och drog täcket
öfver sig.

Hvarför sade hon ingenting ? Hvarför sade
hon ej godnatt ännu en gång? De hade ju ofta
i prästgården sagt ett sista godnatt åt hvarandra
genom fönstret.

Och nu hade ju ingen sett och ingen hört...
man hade ej behöft frukta någon ... Och ett
sådant tillfälle skulle kanske aldrig mera åter-
komma .

.
.

Hon ville således icke, det var åtminstone
tydligt. .

. Men det hade ju kunnat ske efter
öfverenskommelse ... utan några krokvägar. Det
var som ett misstroende gentemot honom, hvilket
hän icke tykte sig hafva förtjänat.

Det naå då vara första ooh sista gången!
Hon tyckes veta hvad hon vill. Härintill men
icke längre, med andra ord. Hela hennes upp-
förande i dag bevisar det.

Men nu visste också hän hvad hän ville. An-
tingen eller! Elli hade valt... Hän också !

17
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fast hän ännu ej var rätt på det klara med
hvad hän hade valt.. .

Om Elli blott hade gifvit nägot tecken tili
lif ... men efter en stund försvann också det
hoppet, då hän genom väggen hörde hennes
jänniä, lugna andedrag.

Olof kastade sig oroligt på sin bädd och
somnade först inemot morgonen.
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Elli stod lutad mot gårdsplanens gärde och
väntade att Olof skulle komma från boden.
Hon hade det så bra, naturen var så frisk, det
var söndagsdoft i luften, och hvilodagens frid
hade redan tidigt om morgonen sänkt sig öfver
gården och hela landskapet. Barnen stodo och
betraktade genom gärdesgårdsspringorna den i
skuggan hvilande hjorden och voro rena och
hälgdagsklädda; flickornas hår var flätadt i små,
styfva flätor och smågossarnas lugg omsorgsfullt
benad. Drängen, som satt ledig på stugtrappan,
bar en prålande klockked öfver sin klädesväst,
husbonden läste halfhögt sin tidning under stug-
fönstret, och värdinnan, som just hade slutat
mjölka, hade bytt om dräkt. Och då Elli blik-
kade ut åt landskapet, såg hon ingenting mera
af svedjeröken, som i går hade stigit upp på ällä
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håll, närä och fjärran. Tili och med gårdagens
besvärande liettä var borta, och ett svalkande
vinddrag hade skingrat solröken.

Hon hade stigit tidigt upp och vandrat i
skogen. Därifrån hade hon gått upp tili björk-
backen och suttit länge på samma ställe som
i går.

Det hade värit så märkvärdigt i går. Aldrig
förr hade hon känt någonting sådant... det hade
kömmit alldeles lika oväntadt nu, som senaste
söndag där hemraa. I går hade hon sökt jaga
bort det från sitt sinne, låta bli att tänka på
det.. . Hvad hade värit rättare: att stöta honom
ifrån sig eller att låta det gå som det gått ? Men
hvad behöfde hon nu tänka på det? Och det
besvärade henne icke häller. Helt säkert hade
Olof förstått henne rätt.

Men i går hade hän icke förefallit alldeles
nöjd. Hän hade värit så tankspridd ooh sluten.
Hän var visst icke road af gårdsfolkets sällskap
och trifdes väl icke här. Hän säg ibland så
märkvärdigt på henne, hans ögon glänste, och i
hans blickar fans ett uttryck, som besvärade och
störde Elli. Så skulle det ej få vara, hän skulle
icke få tanka så, det vore bådas olycka och ett
säkert shit på deras kärlek.

Isynnerhet hade det om kvällen förefallit
som om deras förhållande ej värit så genomskin-
ligt ock ogrumladt som förr. Det hade liksom
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blifvit skummare. Hvarför hade hon värit så svag
i går... och kunde felet ligga däri ?

Men i dag måste det klarna upp igen och
bli som förr. Olof skulle nog komina att förstå
henne och uppfatta hennes ställning. Hän hade
ju taiat så mycket om idealiteten i deras förhål-
lande, och hän ville säkert också bevara det så-
dant, ty endast så kunde det vara möjligt mellan
dem. Liksom de två hängbjörkarna därborta på
åkerrenen vid Tyynelä.

Kanhända hade hennes skygghet i går kväll
värit onödig och hennes fruktan en produkt af
hennes egen inbillning. Hon hade bort taga god-
natt af honom på ett vänligare sätt. Huru hade
hon kunnat göra som hon gjorde ? Men i dag
skulle hon bedja honom om förlåtelse. Mellan
dem fick icke existera något kylande missför-
stånd.

Ooh medan hon vandrade i dessa tankar,
återkom hon igen tili detsamma: huru jag älskar
honom! hvad jag är lycklig! huru annorlunda är
det icke mi mot hvad det var sista söndag: då
liksom under jorden, i grafven, liksom i evärde-
ligt slafveri. Och nu ..

.!

Hon var vid så godt lynne, att hon först
icke lade märke tili Olofs misshumör, då denne
kom ut från boden. Gladt gick hon honom tili
rnöte, räkte honom en bärklasc, som hon plok-
kat, ooh fattade hjärtligt hans hand. Men efter
frukosten satte sig Olof på stegen, medan Elli
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satt på kökstrappan, och hans drag föreföllo så
styfva och främmande.

Hon mäste få tala med honom mellan fyra
ögon, och hon föreslog att de skulle gå ut i
skogen.

Om ui nämligen har lust.
Gärna.

Men när hän tillade: »hvart vill ni att vi skola
gå?» var det i hans röst en sådan klang, att Elli
ej kunde börja tala om det som hon velat. De
gingo tysta en stund, bytte sedän några likgiltiga
ord och tystnade igen.

Elli föreslog att de skulle gå upp på backen.
hien där gick ej samtalet bättre. De sutto en
stund och betraktade landskapet, sade nägot ord
om det, men utan samma förtjusning som i går.
Vinden susade i björkens löfvärk, kraftigt, men
icke hemlighetsfullt som i gär, det fantastiska,
milda och varma landskapet från i går tyktes nu
så förnuftigt, och de närmade sig icke ens den
stämning, som i går hållit dem fångna. Hvar-
dera hade någonting på hjärtat, men hvardera
väntade på att den andra skulle börja, och efter
en stund gingo de åter ner tili gården.

Därifrån kunde de ej komma lös, innan mid-
dagen var spisad. "Vardinnan ville nödvändigt
uppbjuda sin bästa konst för att tillaga den, det
räkte och räkte, ooh Elli tykte att Olof såg alt
mera uttråkad och pinad ut, och det plågade henne.
Förgäfves sökte hon blidka honom genom att
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sätta sig bredvid honom och hitta på alla möj-
liga samtalsämnen. Olof svarade artigt, men utan
sin vanliga hjärtlighet och ömhet. Hän tyktes
vara mera road af att läsa tidningar, hän stude-
rade dem från början tili slut, tili och med an-
nonserna. Elli gick omkring i stugan, i kamma-
ren, hörde tankspridt på värdinnan och gick tili
slut in i sin bod, där hon ej kunde hindra gråten
att tränga sig fram. Hvarför skall det vara på
detta sätt. ..

? skall den nu sluta så här, denna
färd, af hvilken hon hade väntat sig så stor
glädje ?

Men kanske skulle det ändå reda sig på
vägen hem. Hon hoppades det.. . men så skulle
man ju åter vara hemma, där nere, i en värld
som var tili för alla andra, utom för henne och
honom. Och det var igen som om alt i samma
ögonblick värit förbi.

När maa slutligen bröt upp, kom värdinnan
och följde, och hon gick med dem närä nog halfva
vägen hem. Elli och hon gingo tillsammans, och
Olof vandrade framför dem, ofta på så långt af-
stånd, att hän icke syntes . . .

Men då Johanna slutligen skilts från dem och
vändt om, och Olof det oaktadt icke blef vänli-
gare, kunde Elli icke härda ut längre.

Hör ni, skola vi inte silta Hiet ? bad hon.
Gärna . . . är ni trött ?

Nej, men jag ville fråga er om någon-
ting.
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De satte sig på en kullfallen trästam vid
vägen, och med gråten i haisen och rifvande
barken från träet, frågade Elli hvad honom fe-
lades, hvarför hän var så . ..

?

Hvad menar ni?
Yar inte så där, bad hon ömt och kom

närmare honom .
. . jag ber er riktigt beve-

kande ... säg mig, hvarför är ni så ledsen på
mig . . . hvarför bryr ni er inte det minsta om
mig mera ...

?

Visst gör jag det... men ni själf har både
i går och i dag värit sä märkvärdig, att jag inte
vet hvad jag skall tänka .. .

Säg mig, har jag värit.. . hvad är det
hos mig som pinar er ?

Ni har väl värit som ni bör vara ...och
det är väl bara mitt fel att jag inte kan ställa
mig på er ständpunkt. .

. men jag säger er rent
ut att jag inte kan . . .

Men hur hade jag bort vara ?

Ni litar inte på mig, ooh det sårar mig.
Jag inte lita på er!
Om ni gjorde det, skulle ni inte nnder

hela gårdagen ha undvikit mig ooh inte skilts
från mig på det sättet i går kväll.

Jag vet ju inte själf rätt hvarför jag var
så ooh huru det gick sä om kvällen . . . det kan
ju förefalla er mycket egendomligt. .

. men jag
kunde inte annat då .

.
. ooh ni måste förläta

mig det.
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Ni var rädd för mig ? sade Olof.
Elli vände sig oroligt, löste upp sitt knyte

och knöt fast det igen och sade tili slut:
Inte allenast för er . . . det kan ju hända

att jag var rädd för mig själf också.. . för hvar-
deras svaghet.

Det var således orsaken tili hennes uppfö-
rande i går! Olof kände genast att hän vek-
nade, och, vändande sig tili henne, sade hän med
vänlig, vibrerande stämma:

Men goda, kara Elli, hvad skulle det vara
att vara rädd för ... hvarför kallar ni det svag-
het, som är det naturligaste uttrycket för våra
känslor .

. .

Det är inte ..
. det får inte vara ett ut-

tryck för våra känslor . . .

Men hvarför inte? Säg mig, tänker inte
också ni i ert innersta att vi inte kuuna fly
hvarandra så. . . ooh inte låtsa köld, dä vi så
högt älska hvarandra ... säg!

Hän fattade hennes hand, böjde sig intill
henne ooh ville slå armen kring hennes lif.

Nej, nej, bad Elli åter ooh sökte göra sig
lös gör inte så, jag ber er!

Men hvarför ? Säg hvarför ?

Därför att jag inte fär. .. att jag inte
fär, om jag också ville.

Men ni älskar ju mig ... ni har ju sagt
att ni gör det!
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Och just därför att jag älskar er så
mycket, skulle jag inte vilja ha den känslan, att
någon kunde anklaga mig.

Men hvem skulle anklaga er?
Alla, hela världen
Och ni bryr er om världen ...om hvad

den säger!
Inte allenast om världen. .. men om mig

själf ... lika mycket för min egen skull. . . vårt
förhållande skulle vara sä ideelt, så fint, om det
kunde förbli vid det gamla ...och jag har trott
att ni tänkte på samma sätt.

Men jag kan inte täla, jag kan inte lida
att ni, på samma gång ni liksom stöter mig ifrån
er, tillhör en annan, och att jag måste .

..! utro-
pade Olof och sprang upp.

Jag tillhör ju inte någon annan sä, som
jag tillhör er!

Värkligen!
Jag har ju, medan jag under alla dessa år

väntat på er, inte tillhört någon så, som er. . .

er i mitt hjärta och minä känslor . . .

Jaså, på det viset?
Hvarför säger ui sä hånfullt: jaså,på det

viset? Om ni visste huru jag tillhört er, så
skulle ni inte säga så . . . om ni visste huru ofta
ni värit hos mig ooh lättat min börda ooh för-
jagat min skam ...huru jag alt sedän första kväl-
len ropat er tili min hjälp. ~ hälgat er min ande,
min själ och minä känslor, hvilka aldrig tillhört
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och aldrig komma att tillhöra någon annan än
er... ty ingen annan har haft så stor rätt tili
dem som ni ... för er har jag bevarat dem rena
och orörda .. . Ha de då ingen betydelse för
er ... ger ni dem intet värde ?

Det gör jag nog, men om ni älskar mig
så, hvarför vill ni ej visa mig det så, som endast
kärleken berättigar tili att visa det? Och hvar-
för tror ni att vårt förhållande därigenom skulle
förlora sin renhet och finhet?

Hvarför ? Ja, hvarför! hon var litet
förbryllad. Förstår ni det inte ? Men jag har
ju löften som binda mig ... hvilka jag gifvit och
hvilka jag ej kan bryta, om jag ej vill bryta alt.
Eller hur?

Naturligtvis kan ni det inte.
Det fins sådana lyckliga naturer, som

kunna gå och lämna alt. . . men jag måste bli
här ...och kuru tror ni jag skulle kunna stanna
här ...i dessa förhållanden, bland dessa männi-
skor ... äta hans bröd, under det jag visste att
om hän, om de skulle veta det, så kunde de säga
mig midt upp i ansiktet. . . nu har jag åtminstone
rent samvete .. . ty för den kärlek, med hvilken
jag nu älskar er, ha de icke rättighet att döma
mig... och så mycket anser jag mig också ha rätt
att njuta af min lycka. Förstår ni ?

Jag tror att jag förstår.
Därför vill jag det. .. och inte för nå-

gonting annat.. . säg att ni gillar mig .. .
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Ja, ja visst. .. det kan väl vara så, efter-
som ni säger det.

Och hans förstånd, hans rättskänsla sade ho-
nom att Elli från sin synpunkt hade rätt. Haa
kunde ej invända någonting däremot, hän förstod
att hän ej kunde fordra någonting, ty hän visste
att hän ej kunde bjuda någonting i gengäld för
det hän tog. Och hän måste erkänna att Ellis
bevekelsegrunder voro finare och renare än hans.
Och hela hennes lifs tragedi rörde honom åter.
Men på samma gång insåg hän att hän ej akulle
kuuna älska henne så, sora hän önskade och som
Elli ville. Hela hans vasen var i uppror, hän
kunde knapt hålla sig från att xned våld rycka
henne tili sig. Annu en gång hade hän velat
försäkra henne och öfvertyga henne om att det
ieke kunde finnas två slags kärlek, att Ellis åsik-
ter voro fördomar och hennes idealism öfver-
spänd, att man ieke kan göra någon sådan skil-
nad, att själfva tankea redan är ett brott och att
hon redan värit otrogen. Men på samma gång
kände hän likväl huru svaga hans grunder v0r0...

de Ijödo i hans öron som en förförares ord, så
länge hän ej var färdig att underkasta sig alla de-
ras följder... och det ville hän återigen ieke. Och
Elli var synbarligen ieke en af de kvinnor, hvilka
man kunde vinna genom att hemlighetsfullt smyga
sig tili dem och bläsa eld i askan. Hon kände
sin svaghet och var på sin vakt mot den. Och
hon hade taiat med en sådan öfvertygelsens in-
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tensitet. Den öfvertygelsen var en följd af års-
långt tyst, inre arbete oeh kunde icke rubbas.
Naturligtvis med tiden, men skulle det då löna
mödan.

.
. ?

Skola vi gå då ? sade hän och steg npp.
De vandrade längs skogsvägen, densamma,

längs hvilken de kömmit i går. Och då de på
länge icke talade någonting, hade Elli tid att öf-
verlämna sig åt sinä tankar.

Hon såg att hon ej lyckats öfvertyga honom.
Olof föreföll fortfarande missnöjd ooh besvarade
hennes ögonkast med en kali, tviflande blick.
Ooh Elli anade otydligt hvad som rörde sig inom
honom .. . Hans medgifvande var ej frivilligt.
Hän skulle icke hafva nöjt sig med det gamla
förhållandet, om det stått i hans makt att be-
stämma. Hän älskar mig ej på samma sätt som
jag älskar honom. Vili hän ej förstå mig, eller
är det ej möjligt ? Aro då minä ideal blotta
fantasifoster ? Kanna de icke förvärkligas ? Kan
ej vänskapen ersätta kärleken? Hon fick intet svar
på sinä frägor oeh hade ej lust att på nytt tala
med Olof om alt detta. Hon ville ej höra ho-
nom lamt medge nägot, hvarom hän i sitt hjärta
kanske tänkte annorlunda.

Hade hon bedragit sig på honom? Var hän
kanske icke sadan, som hon förestält sig honom?
»Ni kan naturligtvis inte» hade hän sagt. Men
hvarför skulle jag ej kanna lika väl som Sigrid?
Den unge mannen, läkaren, hade följt henne.
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Men Olof skulle kanske icke göra det. .. hän
älskar mig icke tillräckligt. Blott i det fallet
skulle det kuuna vara möjligt. Hau vill ej att
jag skall bryta, och ändå vill hän . . .

Hon kände liksom ett styng af missräkning
i sitt hjärta. Det var som om den glans, hvilken
skimrat kring Olofs panna, hade fördunklats.

Men sedän uppreste sig åter hennes känslor
mot dessa tankar. Det är icke så. Jag får icke
tanka någonting lågt om honom. Och hon kade
själf velat ha orätt, blott för att Olof skulle
hafva rätt.
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När de, båda vandrande framåt fördjupade i
tankar, från skogsstigen vikit af pä den tili Tyy-
nelä förande körvägen, sågo de pastorn komma
emot dom. Hän märkte dem också i detsamma,
grep sin katt ock svängde den tili kälsning.

De kade fullständigt glömt konom. Elk kade
tänkt att de, när de kommo kem, kanske åter
skulle sitta på verandan, samtala som förr ock
återgä tili sitt forna förkållande. Olof tänkte på
detsamma ock kade sinä förkoppningar för sig.

Därför värkade pastorns uppträdande på Elli
som en kali kare öfyer ryggraden, livilken kylde
henne ända in tili märgen. Ock Olof kunde
med möda tvinga sig tili att lyfta på kätten för
att besvara pastorns hälsning.
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Glädjestrålande kom hän emot dem och ro-
pade redan på långt hali:

Goddag! Ändtligen kommer ni då!
jag väntade här hela kvällen och höll redan på
att komma emot er ... jag tänkte att jag skulle
gå så länge tils jag träffade er, och om jag inte
mött er, så skulle jag gått ända tili utgården. Nå,
hur stär det tili och hur har ni haft det?

Och efter att ha hälsat, började hän gå mel-
lan dem och blef altjämt ensam midt på lands-
vägen, när Olof och Elli drogo sig åt hvar sin
sida af den.

Dina läsförhör aro slutade ? frågade Olof.
Ja, Gud väre lof! De skulle ju nog ha

bort räcka en vecka tili, men vi kommo öfverens
med prosten att eftersom jag har rart främmande
ooh sommararbetena också börja brådska på, sä
lämna vi det tili hösten.

Ooh utan att märkä deras sinnestillstånd be-
gynte hän enligt sin vana att tala om sinä egna
angelägenheter.

Hän hade under sista veckan värit vid sock-
nens yttersta gräns, i dess varsta utkanter, fått
färdas på hästryggen, klifva öfver kärr och vandra
genom ödemarker. Men nu var hän glad att det
var slut och att hän engång omsider kunde slå
sig ner hemma och roa sin gäst. De skulle fiska,
jaga och fara på visiter.

Om du hade väntat litet, så hade vi också
kunnat gå tillsammans tili utgården.
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Hän sade det icke på nägot sätt klandrande,
blott med ett tonfall, som om det värit alldeles
naturligt att de först i hans sällskap skulle ha
haft något nöje af färden.

Hän fick intet svar, men saknade det ej häller.
I afton skall här bli ett litet kalas, sade

hän. Jag tänkte bjuda främmande också, men
brydde mig inte om det, då jag inte visste om ni
skulle komma hem . . . men en tuting måste vi
dricka och äta en stilla festkvällsvard.

Hvarför just i kväll ? frågade Olof.
Ja, det vet inte du, Olof, men Elli mins

det nog. Det är ju årsdagen af den dag, då jag
första gången kom tili Ellis hem, och du var ju
med då. Det förefaller mig nastan som det skulle
vara min bröllopsdag.

Yisst är det ju en bemärkelsedag! sade
Olof spetsigt; men hän kände sig dock ej på
toddyhumör och gick upp på sitt rum, så snart
de kömmit fram tili gården. Men pastom följde
efter och nödgade honom att komma ner i trä-
gården, där hän stält i ordning toddybordet fram-
för gungbrädet.

Hän var på festhumör, sade hän, det kändes
som om man värit borta hemifrån i åratal. Och
hän sade sig vilja uppfriska gamla minnen och
efter lång tid åter sitta tillsammans med sin
gamla kamrat.

Du var ändå en hederspascha som kom hit
tili oss, förklarade hän, i det hän brygde sin toddy.

18
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Gör dig nu ingen brådska härifrån ...du kan ju
dröja här sä länge du bara behagar . . . för min
hustru och mig är det alltid ett nöje att ha dig:
här, om du bara själf trifs.

- Du tänker väl inte hålla tai! sade Olof
skrattande.

Inga långa tai. .. skål opp bara ... skål
på dig, gamla gosse !

Hän befann sig i en sä hjärtlig stämning,
att tårarna kommo honom i ögonen redan vid
första klunken. Situationen föreföll Olof ytterst
komisk, men hän kunde icke med bästa vilja för-
jaga den medkänsla, som pastorns oformodade,
ogrundade vekhet väkte hos honom. I skolan
och vid universitetet hade den då ooh då af lika
liten anledning kömmit fram. Hän hade då ve-
lat med mat och dryck undfägna alla sinä vän-
ner, hade velat falla alla kring haisen och var
obeskrifligt lycklig, när hän en liten stund fick
tala ensam och de andra hörde på utan att af-
bryta honom. Man skrattade åt det och dref med
honom efteråt, men man skänkte hans goda hjärta
det erkännande, som det förtjänade, och det var
grunden tili att hän tåltes i kamratkretsar, tili
hvilka hän annars icke kunnat höra.

Hän blef alt varmare, såg Olof i ögonen
öfver bordet ooh sade att denne alldeles ögon-
skenligt bade blifvit fetare här på landet, fått ny
lifskraft ooh friskhet i sinä drag.

Olof svarade enformigt ooh kunde icke se
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honom i ögonen; hän kände sig litet förlägen,
tände den ena papyrossen efter den andra och
kastade dem halfrökta ifrån sig. Hän skämdes
smått för sig själf, det började pina honom att så
här taga emot pastorns vänskapsbetygelser, och
hän önskade blott att någon skulle komma och
afbryta dem. Men ehuru pastorn upprepade gån-
ger ropade på Elli, kom hon icke.

Situationen blef honom nastan outhärdlig, då
pastorn enligt sin vana började tala om sitt äk-
tenskap. Hän höjde åter sin hustru tili skyarna
och sade att hon var den bästa människa i värl-
den. Det syntes på alt att hän, bondsonen, var
stolt öfver sin eröfring, att prästdotterns ägande
värit hans högsta lefnadsideal. Oaktadt ali sin
säkerhet, sin ofelbarhet och sin egenkärlek stälde
hän sin hustru öfver sig själf och ansåg henne
klokare och mera bildad än hän. Och ehuru hän
icke ens tyktes ana hvilken del föräldrarnas
vilja och förhållandenas tvång haft i Ellis beslut,
framgick dock, tili Olofs hemliga tillfrcdsställelse,
ur hans tai att hän i tysthet tviflade på att Elli
var så lycklig som lian hade önskat. Den enda
mörka punkt i deras lycka var, sade hän, att de
icke hade några arfvingar.

Och inte ens några förhoppningar ?

Nej, åtminstone inte tils vidare.
Och hau trodde det var därför, som Elli

ibland var så nedslagen, att man skulle kunnat
tro henne vara olycklig.
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Men om din hustru älskar dig, betyder ju
den olyckan ej så mycket.

Älska mig gör hon nog. .
. nog vet jag,

att hon älskar mig ... men du kan ju förstå att
lifvet blir litet tråkigt för henne, när jag om vin-
tern måste vara månadtal ute i socknen. Nu är
det ändå annat i sommar, när hon haft sällskap
af dig. Men ibland har jag värit rädd att hon
skulle bli svårmodig ... ofta säger hon inte på
dagatal ett enda ord ..

.

Inte har hon nu åtminstone värit svär-
modig ... tvärtom har jag fått den uppfattnin-
gen att hon är mera gladlynt.

Har hon sagt dig någonting om mig?
Hvad skulle hon ha sagt om dig?
Ingenting, ingenting särskildt... jagtänkte

bara att det ju hade kunnat undfalla henne ett
ord om sig själf, under erä samtal ... Nej, men
skål nn. . . vi ska’ brygga på andra benet.

Ncj tack... iate mera för mig.
Brygg nu bara.. .vi ska’ nu sitta här,

då vi engång fått tag i början .
. . men hvar

Sr Elli?
Haa förmådde Elli slutligea att konuna ooh

sätta sig på gungbrädet, brygde åt henne ett glas
svag toddy, ooh då hän hörde att Olof och Elli
titulerade hvaraadra, sade haa:

Lämna nu bort de där skällsnamnen .
. .

gamla bekanta ooh titulera hvaraadra i veckotal!
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De måste dricka brorskål. Sedän slog hän
armen kring Ellis skuldror, höll sin cigarr i andra
handen och gaf sinä känslor luft igen.

Jag hade riktigt ledsamt där ute i sock-
nen sist.. . i början går det alltid, men på slutet
fick jag så förfärligt ledsamt, att jag begaf mig i
väg genom natten . .

. men när jag kom hem, var
ni borta .

. .

Elli sökte draga sig bort frän honom.
Nå, kantänka ... se på, hvad hon nu är

blyg... inte behöfver du vara generad för 010 f...

vi aro så gamla bekanta, och vi ha just här taiat
om dig och mig .

.
. det vore ändå utmärkt, om

du också hade din lilla gumma, som jag, och vi
skulle sitta här par om par så här i sommar-
kvällens sköte ...

Du blir ju poetisk
Jag har kanske litet det felet ...men

det säger jag dig, Olof, att när du engång gifter
dig, så hämta du hit din fru . . . kom tili oss tili
hela sommarn som nu .

.
. ni skulle jukunna bo i

ditt rum där uppe pä vinden, och vi skulle hälla
er sä bra .. . inte sant, Elli!

För att ge ny riktning åt samtalet frå-
gade Elli:

Voro de hemma i prostgården ?

—Jo ....men jag har ju alldeles glömt
jag har ju ett bref tili dig, Olof.

Hän sökte det i sin ficka, märkte att hän
bytt om rock och gick att hämta det.
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När hän hunnit ut genom trägårdsporten,
vände sig Elli bedjande tili Olof och fattade
hans hand:

M är ju inte ledsen på mig? Säg att
ni inte är?

Hvarför skulle jag vara det?
Men ni håller inte af mig som förr?
Jo visst. . . men jag skulle önska
Hvad .. . säg

Hän dröjde. Pastorn hördes komma.
Säg nu, jag ber er

- M skulle ändå kunna förskona mig för
hans smekningar... om det också inte plågar
er själf, skulle jag ändå be er göra det för min
skull.

Men ni borde ju veta att jag för er skull
vill göra alt hvad jag kan ...

Men ni tror er ändå inte kunna göra alt!
Elli hann icke s vara, ty pastorn kom i det-

samma tillbaka med brefvet. Det var från Olofs
Helsingfors-bekanta, hvilka hela sommaren värit
på fotvandring ooh nu ändå beslutit sig för att
taga vägen här öfver; de skulle om måndagen
komma tili kyrkbyn ooh efter att hafva hvilat sig
där någon dag, skulle de med ångbät fortsätta
färden åt söder. Och de nastan pockade på att
Olof skulle komma med dem.

Det föreföll Elli som hade hän berättat det
alldeles Ingat, nastaa med tillfredsställelse.
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—■ Du svarar naturligtvis att de få resa bäst
de vilja, sade pastorn.

Jag vet inte än.
Men jag säger att du inte reser ... du

har ju just kömmit... och nu redan bort ? Däraf
blir ingenting!

Jag har ju redan värit här öfver en
månad.

Därom kan inte bli något tai .. . töm ditt
glas och brygg på tredje benet! Jaså, bort? Yi
bjuda de där turisterna hit, festa för dem här,
ställa tili utfärder och låta dem sedän resa sinä
färde . . . Säg du, Elli, också att hän måste
stanna.

Jag skulle nog säga, om jag blott trodde
mig kunna uträtta nägonting.

Du kan nog ...men du måste säga mera
öfvertygande .. . Olof kan annars tro att det är
likgiltigt för dig, om hän reser eller stannar.

Men inte har hän ju ännu på allvar sagt
att hän ämnar resa . . .

Nå, nå, det är bra det... nu skola vi
gä att äta kvällsvard, eftersom den tyks vara
färdig.

När pastorn tagit supen ooh druckifc öl, blef
haa under kvällsvarden alt mera talträngd ooh
vänskaplig. Hän försökte skära kviekheter och
skrattade åt dem, så att hän tårades. Och Elli
höll hvarje ögonblick på att brista i gråt. Hon
hade velat gräta både af hartn och af skam.
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Huru hon hatade honom! Huru hän föreföll
henne rå, dum och klumpig! Yar det den där,
som hade alla rättigheter tili henne? Var det
för hans skull, som hon satte Olofs kärlek på
spel, och mot honom, som hon ville vara finkäns-
lig? Ack, om hon hade vågat bryta alt .. .

säga ut hvad hon hade på hjärtat.. . slå alt i
bitar med ett enda ord!

Och hon kade velat gråta, emedan hon själf
var så olycklig. Om hon hälst hade vetat hvad
Olof tänkte. Men hon kunde ej bli klok på
honom, hän föreföll så kali och hånfull oekså
mot henne.

Skola vi inte gå att spatsera litet
eller fara ut på båt, eftersom det är så lugnt?
föreslog pastorn efter kvällsvarden.

Inte bryr jag mig om, sade Olof,
Kommer inte du, Elli ?

- Nej.
Nä, dä ska’ vi gå tili kojs hela säll-

skapet.
Hän tog Elli om lifvet ooh sade godnatt lik-

soin på bådas vägnar. Ooh Elli kunde icke bli
fri, innan Olof redan kade vändt ryggen tili ocb
med snabba steg begynt stiga upp för vindstrap-
pan. Hon såg att Olof bleknadc, att hän bet
ihop tänderna, så att kinderna för ett ögonblick
liksom sjönko in, ocb att hän, iskallt bugande och
kastande på henne en föraktfull blick, vände
henne ryggen.
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Eörst då ref hon sig lös och snäste tili
Låt mig vara!
Nå, nä ...kommer du inte snart och läg-

ger dig?
Nej! ropade Elli med gnistrande ögon.

Gä din väg och låt mig vara i fred!
Se så, se så . . . hvad är det nu ?

Du är den plumpaste, dummaste, mest
obildade kari i hela världen !

Pastorn stod där med ögonen vidöppna, för-
sökte slå om tili skämt, men då hän såg att Elli
var allvarsam och visste att det icke hjälpte att
då börja med en diskussion, gick hän snält in i
sitt rum.

Elli sjönk ner på verandatrappan och brast
ut i länge äterhållen gråt. Hän ringaktar mig. ..

hän föraktar mig! klagade hon och gömde ansik-
tet i händerna. Jag såg det på hans ögon och
hans hånfulla smålöje. Och hän har rättighet tili
det! Jag är föraktlig! Jag älskar den ena och
går in på att tillhöra den andra ...

Men jag gör det icke! Jag kan icke härda
ut med detta längre !

Jag skall säga honom att lian misstar sig...
att lian får göra med mig alt hvad hän vill, blott
hän älskar mig och ej öfverger mig!

Och utan att tanka på hvad hon ämnade
göra, sprang hon upp, rusade tili viudstrappan
och uppför den för att gå in i hans rum och
kasta sig i hans famn.
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Men dörren var stängd, den var så skonings-
löst, så kylande stängd . . . hän ville ej mera veta
af henne .

.
. ooh hon vågade ej bulta.

Hon kom tili medvetande, vaknade från sin
yrsel, förskräktes för sig själf, tog någonting från
sparrarna och sprang ner som om hon värit för-
följd.
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Nej! utropade Olof, när lian kom upp, och
ref från sitt bröst en blombukett, som Elli under
vägen plockat och gifvit honom. Det här bör-
jar bli altför löjligt... och nu är det slut!

Ooh hän drog fram sin koffert och började
kasta dit kläder och böcker huller om buller,
hvad hän bara fick tag i.

Det måste med ens bli slut, fortsatte hän.
Och i morgon reser jag min väg!

Ett sådant förhållande! Att gå här som en
månskenshjälte för ett småleende i lön, svärma
om ädel kärlek, klättra upp pä idealets höjder,
sjunka ner i mörka djup af stämningar.. . nej,
jag tackar! Jag är altför gamma! för att leka
skolpojkstrubadur oeli sucka fram sentimentala
klagovisor under landtliga skönheters fönster.
Jag har minsann annat att göra! Ooh hvad har
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nu igen bragt mig i ett slikt förhållande, som jag
aldrig kunnat tåla ? Skall jag aldrig i evighet
bli klokare ? Skall jag gå som en kärleksnarr
genom hela mitt lif ? »Ha, då ska’ vi gå tili kojs
hela sällskapet!» Gå i herrans namu och sof,
kära vänner, så att väggarna eka! Tag min väl-
signelse, föröker eder och uppfyller jorden!

Hän skrattade hånfullt, slängde sinä saker i
kofferten och skrattade igen öfver den fåniga
komedi, som i afton hade uppförts för honom.
Och med den skulle man naturligtvis också fram-
deles komma att fägna honom.

Men så tykte hän att hän var onödigt bit-
ter. Allting var för narraktigt, för att det skulle
ha lönat sig att bli arg. Det är sannerligen inte
mödan värdt, att man för den skull knäoker rygg-
raden på sig, låter sitt sinneslugn störas och
söndrar pärmarna på sinä böcker.

Mest borde hän ändå skratta åt sig själf.
Hän förvärkligande den platoniska kärlekens
prinoip! Hade hän värkligen på allvar trott att
det skulle vara möjligt ? Men huru hade hän tili
den grad kunnat förlora sitt förstånd? Huru tili
den grad vara otrogen sitt föregående ? Det
var då också fordringar, som stälts upp som
vilkor för lyckan! Jag skulle naturligtvis böra
hålla tili godo med alt och vara nöjd, om jag ens
får kyssa hennes fingerspetsar!

Men lians samvete sade honom ändå på
samma gång att hän nu dömde orätt. Elli är
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själf olycklig däröfver, hon lider däraf och det
sker ej med hennes vilja.

Det lugnade honom litet, hän upphörde att
slänga sinä saker, lagade om sinä papper, hvilka
råkat i oordning, och satte sig i gungstolen för
att tanka öfver situationen.

Det må vara huru som hälst, blef hans slut-
sats, så är min ställning här omöjlig. Jag får
inte stanna här, det skulle blott ha ledsamheter
tili följd, både för mig och för henne. Och fram-
för alt för henne! Just för hennes skull måste
jag draga mig tillbaka!

Hän blef riktigt glad öfver denna nyvunna
synpunkt på saken. Hän utvecklade den och
fick sig själf öfvertygad om att hän skulle göra
orätt mot Elli, om hän dröjde längre. Det skulle
ju blott uppskjuta brytningen och på samma gång
försvåra den. Skulle hän icke rent af göra en
god gärning genom att resa nu genast?

Och lian beslöt att bittida följande morgon
gå tili kyrkbyn för att träffa sinä bekanta från
Helsingfors.

På morgonen hacle hans beslut icke förän-
drats. Men det var i alla fall litet snöpligt då
hän, efter att hafva stigit upp, nastan smygande
lämnade huset. När hän såg Elli gå ner tili
stranden, smog hän sig ut från gården och sade
blott åt pigan att hän gick. Hän hade en obe-
stämd kansia, att hän icke handlade sä, som hän
egentligen bort. Hade hän i alla fall rätt att
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själf plötsligt afgöra alt, bryta med ett tag de
band, som båda värit med om att binda? Men
hvarför icke ? Då haa ändå var säker om att
hans känslor fullständigt hade svalnat, så full-
ständigt, att hän alls ej mer kunde förstå huru
de någonsin hade kunnat uppstå och huru hän
tili den grad kunnat lämna sig i deras våld!

Hän hade så gärna velat intala sig att det
var på samma sätt med Elli . .

. Men det lyeka-
des icke. Elli hade lagt hela sitt lif i denna
kärlek, det visste Olof, och därpå hade hän sett
så många bevis. Och hän kunde icke låta bli
att föreställa sig huru denna plötsliga skilsmässa
skulle värka på henne. Hon får höra att jag
gått tili kyrkobyn, och då anar hon naturligtvis
tili alt. Och naturligtvis upprepas den sorgsna
stämningen från i söndags, hvilken hon så lef-
vande skildrat.

Men på samma gång som hän åter kände
att hän veknade ooh att hans samvete plägade
honom, förargade det honom och gjorde honom
förhärdad på nytt. Vresigt snäste hän tili sig
själf, medan hän häftigt vandrade landsvägen
framåt: »men hvad har jag med henne att skaffa?
Hvad vill hon af mig? Hon måste ju begripa
att värt förhållande är omöjligt! Jag kan ju inte
gärna fani tili Amerika med henne!»

Men någonting sådant fordrade hon ej häl-
ler, skulle hon väl säga. Hon skall väl blott
be att jag ej må resa ännu, om jag blofct litet
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håller af henne. Men då jag nu icke gör det!
Men kan jag säga henne det så brutalt? Och
hvilken tanke får hon om mig, om jag i dag
försäkrar motsatsen mot hvad jag sagt i går. ..?

Jag ger ingen förklaring, och hon har ej rättig-
het att fordra någon! När jag engång är borta,
kan jag ju hitta på någonting och sedän skrifva ...
i bref går det alltid lättare.

Det är i alla fall en ledsam historia. Men
hvad kan jag däråt, jag kan ju inte göra mig
tili... jag har så nog af alt. .. Det var dock
en evinnerlig lycka, att jag icke fick min vilja
fram. Lyckan, denna min trogna, gamla kamrat,
har dä ej ännu öfvergifvit mig!

Ohoj, kari, tag mig med i kärran ! ropade
hän tili en åkande, som kört förbi honom och
var snart framme vid gästgifvargården i kyrkbyn.

Där voro de, hans bekanta, tre herrar och
tre damer, gladaste, finaste Helsingfors, i vackra,
smakfulla turistdräkter. Bedan på långt hali
svängde de sinä hattar och näsdukar, ropade och
hurrade. Det var som en fiäkt frän den fria,
stora världen, och utan betänkande flög hän i
dess famn.

Det kunde icke vara tai om att hän icke
skulle komina med. Hvad skulle hän här i öde-
marken hela sommaren igenom ? Förtjust i nägot
blåöga kanhända ? Bara inte ? Kanske värk-
ligen? Oh, oh! Jaså, inte ändå? Nå, det
var hra! Tag således ränseln på ryggen
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och i afton bär det af ... den här trakten före-
faller ju inte alls så skildt treflig .. . åtminstone
bry vi oss inte om att dröja här längre.

Det var lätt att få honom lockad. Och midt
i regnet af frågor och svar, och medan den ena
skrattsalvan efter den andra afbröt dem, beslöt
man med enkel omröstning att Olof Kalm, efter
att hafva ätit frukost med dem, skulle taga en
häst från gästgifyargården, åka tillbaka tili Tyy-
nelä, göra i ordning sinä effekter och, sedän hän
tagit ett ömt farväl af frun eftersom där ju
skall finnas en ung och vaoker fru —, därifrån
låta ro sig tili ångbåten, medan de andra stiga
ombord vid kyrkstranden. Ooh sedän bar det af
med en glad själ tili i det glada sällskapet!

Men hara ni inte ångrar er, herr Kalm!
ropade ännu en af de unga damerna efter honom,
då hän åkte ut från gården.

Nej, nej!
Kunna vi vara säkra på att ni kommer ?

Ja visst!
Det var en liten, pigg flicka, liflig som en

ekorre, och hon dansade under hela vägen för
hans ögon, så att hän först vid anblicken af Tyy-
neläs tak kom ihåg hvart hän egentligen körde.

Nu fick hän hast att komma i ordning så forfc
sora möjligt. Och framför alt, sade hän, Inga för-
klaringar, ingen hjärtnupenhet och ingen återgång.

-sS^-^Sso
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Då Elli af tjänarinnan fick höra att Olof
hade begifvit sig tili kyrkbyn, utan att säga henne
ett ord, trodde hon sig redan ana altsammans.
Men hon ville ändå icke tro det ännu. Hän kan
inte göra sä, hän kan ej vara så hjärtlös. Men
sedän kom pigan från vinden och berättade att
herrn säkert stod i begrepp att resa, eftersom hän
redan kastat sinä saker i sin koffert. Och när
Elli såg dem där, slängda hit och dit på koffer-
tens botten liksom med vredgad hand, sä måste
hon tro. Hon trodde sig nu också veta orsaken.
När de skilts åt i gär kväll, hade hän beslutit
det... hän ville icke stanna ett ögonblick längre...
hän föraktade henne.

Ooh åter anklagade Elli blott sig själf. Hän,
som var så ömtålig och finkänslig, hän kunde ju

19
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icke tåla det, om hän engång trodde .. . Hän,
som hade så höga tankar om kärleken, och som
hade sagt att det blott är kärleken, som berätti-
gar .. . Men hän får icke förblifva i denna tro,
hän måste få veta det! Och som sin sista rädd-
ning hakade hon sig fast vid det hopp, att om
hon blott finge tala med honom, säga honom alt,
lofva honom alt hvad hän ville, så stannade hän
kanske ... och det vore då kanske icke alldelen
slut ännu.

Under hela den långa förmiddagen irrade
hon hit och dit i rummen, på verandan, på går-
den, i trägården, åter i rummen och åter på ve-
randan. Och hvarje ögonblick trodde hon sig
höra honom komina på landsvägen.

Som en plötslig glädjeblixt flög det genom
hennes sinne, att hän möjligen kunnat gå efter
sinä bekanta för att hämta dem hit. Men den
slocknade i detsamma. Hvarför hade hän då
kastat ihop sinä saker? Och lian skulle ju hafva
nämt om det.

Hon satt igen på verandan och låtsade göra
nägonting, men hade ej själf klart för sig hvad
hon gjorde .

. .

Då hörde lion det åka utanför porten, där
stannade en häst och en kärra, Olof hoppade
ner och hade inga andra med sig.

Elli ämnade stanna där hon var och taga
emot honom lugut, men då Olof kom springande
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öfver gårdsplanen, flydde hon in i salen och där-
ifrån tili sitt eget rum.

Och där hörde hon, med sinä knutna händer
trykta mot det klappande hjärtat, huru Olof först
ämnade gå upp, men vek in tili pastorn, som ro-
pade på honom från sitt rum. »Nå», sade pastorn,
»hvad hörs det ?» —• »Just ingenting annat, än att
jag måste be dig att få roddare tili ångbåten.»

»Tili ångbåten? Ämnar du då värkligen resa?»
»Ja, nog ser det nu så ut.» »Hvad säger du,

och ren i kväll?»
Mera hörde Elli icke, ty pastorn och Olof

drogo sig ut i förstugan, därifrån Olof gick upp
på sitt rum. Hän började där vandra af och an
på golfvet ofvanom Ellis hufvud, och hvarje steg
kändes som om det träffat hennes hjässa och
hamrat på hennes hjärna. Nu rörde hän sin kof-
fert, drog den längs golfvet och lät någonting
tungt falla på dess botten. Hu var hän tyst en
liten stund, och därpä började hän hvissla.

Ämnar hau icke komma och säga mig nå-
gonting, kommer hän icke ens själf och berättar
att hän skall resa?

Någon kom men det var bara pastorn.
Hör du, Elli, sade hau bekymrad, nastan

som om lian beklagat sig öfvcr nägon olycka,
lian har ju ändå beslutit att resa ... och man
tyks ej kunna halla honom kvar. . . man måste
väl ha middagen färdig, innan båten kommer.
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Men Elli rörde sig ej från stället, satt blott
vid sitt fönster och stirrade ut åt sjön.

Slutligen hörde hon honom komma ner, gå i
förstugan ooh ut på verandan, och trodde att hän
sökte henne. Hon steg upp och gick i salen.
Men Olof hämtade blott något klädesplagg från
hängaren i tamburen. Elli gick i alla faU emot
honom.

Ni reser i dag? sade hon ooh kunde ej
förstå huru hon kunde hindra sin stämma att
brista.

Ja, så har jag beslutit.
Och ni kommer inte tillbaka ?

Knappast, åtminstone inte i sommat.

Ni beslöt er hastigt för att resa.
Ja, minä bekanta yrkade ovilkorligen

på det.
Det är ju trefligare att resa i sällskap.

Elli hade gått ut på verandan, stigit ner på
det lägsta trappsteget och stod ooh lutade sig
mot dörrposten. Olof kade i tamburen funnit
hvad hän sökte och ämnade åter gå upp. Men
i stället gick också hän ut på verandan. Och
fastän hän beslutit att undvika alla förklaringar,
ville hän nu ändä gifva en sådan, eftersom Elli
icke fordrade någonting och icke frågade efter
orsaken tili hans afresa.

Ni förvånar er kanske öfver min plöts-
liga affärd.

Nej ...ui har väl erä orsaker därtill.
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• Nej, ingenting annat än .. . men tro mig,
det är bäst för oss båda så .. . både för er och
för mig . . .

Gör då som det är bäst för er.
Ja, och för er också.
För mig också.

Elli stod där upprätt och orörlig som en pe-
lare, hennes drag voro härda, det såg ut som om
hon ej blinkat med ögonen, och rösten tyktes
icke komma ifrån henne. Olof greps af en plöts-
lig ånger, alla gamla känslor strömmade tillbaka
tili hans hjärta

.. . hän kan ej göra det.. . hän
kan icke lämna henne ... Men då föll också i
detsamma Ellis hela konstgjorda spänstighet ihop,
hon steg ner från trappan och försvann på går-
den. Olof tog ett steg för att följa henne. Men
då såg hän pastorn komma från stugsidan . . .

hvart skulle det leda om hän nu stannade .
.

.

hän hade lofvat sinä bekanta .
. . nej, nej, hän

måste fara och hän gick upp igen för att göra
sig resfärdig, glad öfver att alt ändå gätt bättre
än hän ens kunnat hoppas.

Och något tillfälle tili ett nytt sammanträf-
fande yppade sig icke mer före middagen. Den
liade försenats, och man måste skynda sig för att
biifva färdig tils båten kom. Elli satt vid ena
sidan af bordet, Olof och pastom vid den andra.
Hon försökte få ett ögonkast af honom tili svar,
tili förklaring, tili tröst. Men Olofs blick fäste
sig ej ett ögonblick på samma punkt, det säg vit
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som om öfveralt, dit hän riktade den, funnits
någonting, som hän måste undvika. Angrade hän,
plågade honom hans onda samvete? Ooh Elli
tykte att hän satt där så främmande, så långt
aflägsen, som om hän alls icke vore här ooh som
om hän aldrig värit här. I hela omgifningen, i
alt hvad Elli såg ooh hörde, var någonting osant,
någonting oproportionerligt, formlöst. .. rummet
likasom blef större, bordet tänjdes ut och för-
längdes, Olof och pastorn aflägsnade sig alt mer
och mer, och deras röster hade en onaturlig
klang. Blott hon icke skulle få svindel, blott
stolen icke skulle falla omkuli och väggarna ramla!
Och hon kunde ej tanka på någonting annat än
att försöka anstränga alla sinä krafter, så att
ingen oreda skulle uppstä.

Sedän såg hon dem stiga upp från bordet
ooh gjorde ofrivilligt som de. Olof kastade sin
serviett på stolen, kom tili henne, sade någonting,
sade: »farväl nu och tack för alt» .

. . ooh räkte
henne sin hand. Trykte hän hennes hand? Eller
trykte hon hans ? Ooh var hans uttryck sorgset,
eller trodde hon blott sä, eller förvånade hon sig
öfver att det icke var det? Hade hon svarat
eller icke ? Men sedän gick hän igen, ooh hon
blef kvar ooh dukade af bordet. Hon bad pigan
ställa soekerskålen i skäpet för flugornas skull
ooh föra smörassietten i källaren.

Nu fara vi, Elli, skynda dig, om du tän-
ker komma med!



295

Hade hon tänkt det?
Hade hon icke, när hon nyss förgäfves vän-

tade på honom i trägården, beslutit att icke fara
-och följa? Hän hade bedragit henne, det var
lumpet, hän hade behandlat henne som en leksak,
hon ville icke se honom mera ... och det var ju
ej hän, som bedt henne komma.

Men när hon fick klart för sig, att Olof värk-
ligen skulle resa, att hon ej mera skulle få se ho-
nom hade hän ens tagit farväl af henne ?

.
.

.

på vägen tili stranden skulle de kanske ännu få
växla nägot ord, och hän skulle måhända lofva
att snart komma tillbaka så skyndade hon
efter dem.

Herrarna väntade framför veranhan, och de
gingo alla tre ner tili stranden, Olof litet förut
bärande sin päitä och sitt paraply. När de stiga
i båten, bjuder hän Elli sin hand och hon tar
den. Sedän uppmanar hän henne att sätta sig,
för att ej falla omkull, när fören skjutes ut från
land. Men då Elli ej kommer sig att lyda, faller
hon, när båten sätter sig i rörelse, på toften, stö-
ter sin arm och kan med möda halla tillbaka
sinä tårar.

S—<|r—*
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Olof satt i aktern, pastorn på hans koffert
framför och Elli midt i båten.

Det blåste en litet kylig nordan, himmein var
klar ooh sjöns yta mörkblå. BjÖrkarna på hol-
marnas stränder böjde sig, när de rodde förbi, och
skakade dystert sinä toppar, och alt detta påminde
Elli så lefvande om den kvällen för många år
sen, då Olof hade rest och hon flytt tili björk-
dungen för att gråta, och nordanvinden blåste.
Skulle det också nu bli det sista minnet af ho-
nom ? Och skulle det börjas om igen, detta gamla
lif? Hon kunde ej ens få sitt sinne upparbe-
tadt tili trots, eller det svagaste hopp att vakna.
Om hon hälst iinge dö, om båten skulle stjälpa
här på fjärden och de alla drunkna .. . eller blott
hon drunkna och de öfriga rädda sig ... Men
sedän kom där en önskan, hvilken på samma
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gång förfärade henne så, att hon skakade som af
frossa ... Det hade alldeles omedvetet kömmit
för henne, att pastorn skulle kunna drunkna och
hon och Olof rädda sig .

..

Men hvad tänker jag på! ropade hon tili
sig själf. Annu det tili, att jag kan önska nå-
gonting dylikt! Och för att undfly sig själf,
tvang hon sig att höra på hvad de talade där
bakom henne.

De samtalade lugnt och belåtet och tyktes
piötsligt hafva blifvit utmärkt goda vänner. Hvar-
ifrån hade nu denna fläkt af väulighet kömmit
öfver Olof ? Hän förklarade med så stor ifver,
som om det värit hans egen sak, att pastorn
borde söka sig tili ett större och bättre ställe,
närmare den öfriga världen, någonstädes vid järn-
vägen. Då och då skulle de sedän kunna resa
in tili Helsingfors, och för fru Elli skulle det
säkert vara mycket trefligare.

Hvad menar du, Elli ? Skola vi söka oss
bort härifrån ? frågade pastorn, i det hän vände
sig om.

Jag vet intc, sade Elli.
Du sitter där så undangömd . . . kom hit

bredvid mig, nog är här plats för oss båda på
koffertlocket.

Sitt du där bara . . . jag bar det nog
bra här.

Utan att vidare biy sig om henne, fortsatte
de åter sitt samtal. Pastorn var synbarligen
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förtjust öfver att så ostördt och fullständigt få
rå om Olof. Och hän upphörde icke att be-
skärma sig .. . »att du nu ändå värkligen skall
resa... jag kunde ju alls inte tänka det... men
jag låter dig inte stiga ombord, innan du lofvat
att åtminstone i nasta somman komina tillbaka.»
Elli spratt tili. Skulle hän lofva ? Hän gjorde
det icke, hän sade att hän ännu icke kunde be-
stämma någonting ...»en sådan flyttfågel som jag
vet aldrig hvar och när» ... »Naturligtvis, na-
turligtvis», medgaf pastorn, »men nog vore det i
alla fall roligt om du skulle komina.»

De aniände tili farleden, men båten syntes
ännu ej tili. De togo i land vid udden af en li-
ten klippholme och väntade. Elli satt ett stycke
ifrån de andra, på läsidan, där en jämn dyning
då och då sköljde stranden, och för evärdeliga
tider präglade sig här i hennes sinne, liksom tili
hägkomst af alla hennes svikna förhoppningar,
den vida fjärden, det hvita sjömärket, som lyste
svindlande iångt borta öfver blånande vatten, och
de fjärran åsarna med sinä fint böjda linjer. Ty
dit skulle de ju alla, burna af medvinden, för-
svinna med honom.

Olof och pastori! sutto vid båten ooh talade
om jakt. »Om du inte haft sådan faslig brådska»,
sade pastorn, »så hade vi snart kömmit och jagat
harar på de här holmarna». Och sedän tyktes hau
beblana siä; öfver att man inte ens kömmit attO o

taga ka ile med . .
. här skulle man ja haft god



299

tid ännu att sätta pannan på elden och dricka
afskedskaffe.

Men återigen fick Elli lust att ännu en liten
stund vara i hans sällskap. Hon steg upp, bröt
en blomma från gräslindan och satte sig närä
dem. Och nu föreföll äfven Olof vänligare, hän
vände sig tili henne och såg pä henne, som hon
tykte, mildt och sorgset, liksom hade hän ångrat
och velat trösta, säga någonting, som hän bar på
hjärtat.

Får jag den där blomman? frågade hän
och sträkte ut sin hand.

Hvad gör ni med den ? men Elli gaf
den ändå.

Pastorn hade afiägsnat sig några steg för att
späja efter ångbåten. Då sade Olof:

Var inte så sorgsen . . . förlåt mig, jag
ber er.

—• Men hvarför reser ni ?

Olof haun ej s vara, innan pastorn ropade:
Nu kommer den!

De vände sig om ooh varseblefvo ångbåten,
som just staek fram bakom udden. Därpå sade
Olof, innan pastorn hunnit komma:

Glöm mig, jag förtjänar inte att ni kom-
mer ihåg mig.

Och hän kände det värkligen i detta ögon-
blick, hän hade också i sitt eget tyeke handlat
så orätt, att hän ej förtjänade att ihågkommas.
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Men för Elli var det blott ett bevis på att Olof
icke älskade henne.

Det, som sedän hände, var åter likt en dröm-
syn, en sådan, som ej försvinner när man vaknar,
men blir kvar i sinnet hela lifvet igenom, liksom
vissa hemska intryck, som man i barndomen mot-
tagit.

De ro tili farleden, pastorn svänger sin hatt,
och båten, som nalkas alt mera och växer alt
större ju närmare den kommer, hvisslar tili svar.
Det förefaller Elli som om den gäckades med
henne, och röken, som stiger ur pipan, fladdrar
liksom jublande öfver någonting.

Där uppe på däcket stå, stödda mot relingen,
några damer och herrar. Olof har rest sig, hän
viftar med hatten åt dem, hans ögon tindra, hän
synes söka någonting.

Goddag, herr Kalm! ropar en klingande
kvinnoröst. Ni kom ju ändå.

Huru skulle jag inte komma, när jag lof-
vade, svarar Olof.

Angbåten har nått dem, därifrån kastas en
ända, som fastgöres vid fören, i detsamma som
båten glider tili ångarens sida. Elli ser sakema
lyftas upp på denna, där är buller och skrik,,
man skyndar på, och samma klara kvinnoröst
ropar igen:

Gif lait ert paraply och er paltå, herr
Kalm !
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Ooh Olof klifver upp, utan att hihna taga
afsked. I detsamma kastas ändan loss, båten
stötes bort, maskinen sättes i gång, ooh från åug-
båtens sida sprutar smutsigt, varmt flottvatten in
i båten, hvilken af propellerns hvirfvel utan för-
barmande drifves alt längre.

Båten svänger sig så, att Elli kan se ångbå-
ten. Hon ser Olof på akterdäcket, omringad af
en stor, glädtig skara. Ooh den unga damen står
där främst framför honom. Ångbåten aflägsnar
sig alt mer ooh mer, Olof ser icke ens hitåt, hän
har redan giömt... Men plötsligt träder hän fram,
lyfter sin hatt ooh fattar sin näsduk. Äfven de
andra vifta, äfven den unga damen vinkar med
sin parasoll. Pastorn viftar tillbaka.

Viita du med, Elli! Ser du inte huru
de vifta allesamman.

Elli lyckas dock blott ett par gånger lyfta
ooh sanka sin hand. Det förefaller henne som om
den unga damen därborta tagit fram sin kikare
oeh riktat den pä henne. Hon måste vända sitt
hufvud från ångbåten, hon uthärdar ej att se den
aflägsna sig, ooh i detsamma vänder äfven bäten
hemåt, inåt Tyyneläviken.

När de rott en stund under tystnad, säger
pastorn med ens;

Sbg förstår jag mi, hvarför haa hade en
sådan hast. Såg du den fröken, som tog emot
hans saker?

Nej.
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Såg du inte . . . den, som hade den lilla
röda hatten ... det var en rasande nätt flicka .. .

nog var hon väl orsaken tili hela afresan .. . ser
man på honom, som inte sade någonting om
det.. . Men en lämnade hän kvar att gråta efter
sig ... Inte lyckades det prostgårdens Lina i
sommar häller, fast jag nog försökte vara talman

resonnerade pastorn, där hän satt vid styr-
åran i aktern, medan Elli tyst och styf ansträngde
alla sinä krafter för att hindra gräten att bryta
fram.

*

Om kvällen fann sig Elli liggande raklång
vid nothuset, med pannan mot den hårda klippan.

Hon hade ännu en gång skärskädat sitt lif
och för sista gången blickat ut i sin värld, som
nu var förlorad, stängd, oeb därifrån alt hopp var
försvunnet. Evigt skulle ångbåtarna gå här förbi,
ständigt skulle vågorna sjunga för henne om dy-
ster hopplöshet ocb om lifvets tomhet. Och när
hon tänkte därpä och såg solens glitter på vat-
tenytan, brast hon ändtligen ut i tårar och grät
så, att stenen blef våt. Hon ville rycka sig lös
från sig själf, hon hörde sin stolthet hviska sig i
orat att hon måste stiga upp och kufva sinä kans-
ion Meu hon ville ej höra på den ...hvad gör
det, om hon är förödmjukad, om hon blifvit läm-
nad och öfvergifven! Det är ju ingenting i bredd
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därmed, att hon återigen icke har någon, som hon
kan älska och som bryr sig om henne.

Ooh hon anklagade icke mera ens sig själf för
någonting, såsom i går. Då hade hon tänkt att
alt ännu kunat blifva annorlunda, om icke hen-
nes fördomar stått i vägen, om hon själf gripit i
sitt lifs tyglar och med ett slag afgjort alt. Men
hon hade ju icke fått tillfälle därtill, och ej ens
det hade ju hjälpt numera. Ty lian brydde sig
ju ej om henne och höll kanske af en annan.
»Jag är ingenting för honom, hän är led vid mig,
ringaktar mig och skrattar ät mig, och berättar
om mig för någon annan så som hän berättat för
mig om audra.»

Men hon kunde ändå icke döma Olof där-
för. Icke hata honom, icke tanka på honom med
bitterhet, icke upphöra att älska honom. Alltid
skulle hon bära honom i sin häg, alltid låta såret
stå öppet, tili dess bloden runnit ut.

Hon steg upp, torkade sinä tårar ooh gick
upp tili gården. Rågen började redan gulna och
hade på sinä ställen lagt sig. Skogeu och gården
stodo mörka och höstliga mot den klarnande ho-
risonten i norr . .

. Hösten skulle börja igen och
vinteru komma . . .

Hon gick upp på veraudan ooh därifrån på
vinden. Där samlade hon ihop alt, som blifvit
kvar efter honom ooh som påminde om honom.
Nägra papperslappar, en halftömd papyrosslåda
ooh en tändsticksask, som hän begagnat. Hon
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ämnade kasta dem i kakelugnen, men gömde dem
sedän och tog dem med sig. Hon ville bevara
alt, sökte upp brefvet, som Olof skrifvit tili hen-
nes man, tog i sitt förvar det metspö, som lian
begagnat.

På gungbrädet i trägården fann hon en käpp,
som Olof alltid hallit i handen, då de suttit där,
och med hvilken lian ritat figurer i sanelen. Detta
streck hade hän dragit då och detta då.

Det var redan nastan mörkt, de första höst-
stjärnorna tindrade matt på himmein. Ett fönster
gnisslade på sinä gångjärn, och hon blef så skrämd,
att hon var närä att skrika tili.

—Är du där, Elli.. . hvarför kommer du
inte och lägger dig ?

Hennes man stod och kallade på henne i
fönstret och hade redan klädt af sig.

In tili liouom ! Att börja det gamla lifvet
igen .

.
. med honom ?

Hvarför icke hällre göra slut på alt med ens,
rädda sig, fly, springa i sjön. ..

Mc n hon kände att hennes krafter också
denna gång akulle svika. Ooh då pastorn fort-
farande stod i fönstret och förnyade sin uppma-
ning, steg lion upp, förkrossad, uttröttad, ock
gick nastan medvetslös med stapplande steg in i
rummet.

+**+-
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