








SPÅJMOR
AF

JUHANI AHO.

TREDJE SAMLING-EN.

AUTORISERAD ÖFVERSÄTTNINQ

AF

V. Jelm.

"Wentzel Hagelstams' '""

Helsingfors.



EREDEIKSHAMN,
EOLKTEYOKEKIET 1896.



Fädrens träd.

randen af en isig, frostfyld, bottenlös mosse,
som milslångt täckes af dvärgbjörk ocb nödyuxna,
krokiga tallar, stiger i sakta böjning en mark af
bördig mylla. På dess sluttning grönska tusen-
åriga träd, björkar ocb aspar, bvilkas blad dallra
för vinden, ocb rönnar ocb bäggar, som dofta.
Jn högre marken stiger, desto slankare blir björ-
ken, dess varmare grönskan ocb dess saftigare jor-
den. Men ytterst nppe på böjden, bögt öfver
den ändlösa, brnna ödemarken, snsar i dagar
ocb nätter björkarnas drottning med sakta sång
i sitt yfviga löfvärk, med rötter, som tränga tili
jordens innersta ocb med toppen sträkt mot bim-
melens sky.

Det är skogsgudinnans eget bälgade träd,
som hon själf låtit växa upp ocb bvars frö hon
bär lade för tusen, sinom tusen år sedän, när
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solen kallade fram de första barmarksfläckarna
i en fjärran forntid, när den eviga snön begynte
smälta ocli isbärgen i form af floder rinna tili
liafvet. Här kade kon stannat, efter att i irrande
färd kafya ströfvat kring tidens ändlösa kaf, ocli
kär kade kon det godt att vara. Långsamt växte
kennes sådd, ock på klipporna kring kenne sköt
grönskan npp i den omätliga tystnaden en
kandsbredd på ett årknndrade, tät ock frodig ef-
ter tio sekler, vissnande under yinterns yrväder,
men af sommardagarnas solsken ständigt drifven
en tum kögre än förr. En gång kyart tionde
år sprang där en renkjord under kans träd eller
kördes en ulf tjuta i karret eller sänkte sig ör-
nen från rymdens vidd att kyila sinä yingar i
björkens topp.

Men kon yisste icke för kvem kon lät sinä
lunder växa, ock tiden blef kenne lång. Sedän
bygde kjärpen bo i kennes skog, dufvorna kutt-
rade på trädens grenar, fågiama sjöngo, ekor-
rarna drefvo sin lek ock det vimlade af yille-
bråd på marken. Men ingen sökte upp kenne,
ingen yisste att kon kade sitt bo i trädet ock
ingen bar tili kenne sitt tack. Sorgsen tili sin-
nes satt kon under sitt tak af bark, späjande
efter konom, sora hon väntade utan att själf
yeta kvem lian var.

I nio mansåldrar kade hon väntat så
tycktes det åtminstone kenne själf då lion
ändtligen såg honom komina skidande längs vin-
terdrifvan. Hän stannade under björkens gre-
nar ocli fortsatte icke sin väg, utan redde sig
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bo vid dess fot. Undrande betraktade bon ho-
nom, där ban slagit sitt lägerj ocb kände sitt
hjärta skälfva af glädje, när ban bredde ut sinä
bästa prydnader på björkens grenar, bälgade den
en del af sitt byte ocb värmde dess rot med sin
tända stockeld. Ocb när ban föll på sitt anlete
framför den ocb sakta gnolande sjöng ocb bad;

Koivutar, du ljufva jungfru,
Skogens sköna skyddsgudinna,
Sand din hjälp tili den som söker,
Räok din hand åt den som beder,
Spinn en tråd af guld ooh silfver,
Väf ett nät af hvita silket,
Spänn det öfver strida strömmar
In i djupa ödemarker,
För att fänga dina fäglav,
Snärja dina stolta älgar,
När du sändt din hjälp åt hjälten,
Gifvit oss ditt bästa byte,
Tili din björk vi offer bära,
Bringa trädet sköna skänker.

Bort drog främlingen dock ocb lämnade benne
ensam; men efter en tid vände lian åter ocb
hämtade andra med sig, ocb aldrig gingo de
ifrån benne ntan att skänka en gåfva eller tända
ett offer tili beimes ära.

(xlad i sitt sinne var skogarnas gudinna, där
bon spelade på björkens grenar ocb fröjdades åt
lifvet. Hon vårdade sinä lunder, lät sinä häggar
växa alt Inmmigare, ansade sinä rönnar ocb aspar,
väntande nya yänner, bvilka skulle få dem tili
gåfva.

Ocb en vårdag, när Innderna doftade var-
masi ocb safven sjöd i björkens ådror, såg bon
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två män komina öfver mossen, stiga npp tili ben-
nes björk ocb slå sig ner vid dess fot. Af de-
ras tai börde bon att de sökte sig boningsplats,
att de sågo sig om efter svedjemarker, men ännu
icke visste om de skulle stanna bär eller vandra
vidare.

Då kallade lion alla sinä fåglar att sjunga
i björkens löfvärk, manacle alla sinä gökar att
gala på dess grenar, ocli småleende lyssnade de
allvarliga männen. De gjorde npp en eld, redde
sig liviloplatser ocli stannade öfver natten vid
björkens fot. Men om natten bad bon Skaparen
om dimmor ocli om solsken för den följande da-
gen. Ocli när männen yaknade på morgonen,
göt solen sin fullaste gians öfver sydsidan af
Koivutars kulle, men på den norra stod bög ocli
tät en vägg af töcken. Ocli männen stannade.
De liängde sinä renslar i trädens grenar, togo
sinä yxor ocli gingo ner i löfskogen. Hon smog
efter dem från träd tili träd ocli såg dem lingga
ett märke i livarje björk, som de gingo förbi, ocb
slntligen återvända elit därifrån de gått nt. Men
sedän gingo de in i den ring, som de märkt åt
sig, ocli begynte bugga sin sved. Det dånade ocli
ekade i skogen, träden darrade ocli folio med
brak tili marken. Hon förskräektes, men på samma
gång var lion tillfreds. Alla träd, som de huggit
märke i, fäldes; blott ett enda, bennes träd, läm-
nades kvar. Det är ett beligt träd, i hvilket
du först bängt din rensel, börde bon männen
säga. Ocb från denna stund beslöt bon att för
evigt blifva deras vän, desse mäns, som från
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kärrmarkerna kömmit upp tili benne, och att gifva
dem det bästa bon bade, tili tack för bvad de
gåfvo benne.

Och där nppstod ömsesidig vänskap mellan
det lieliga trädets gudinna ocb männen, som
buggit sveden, ocb de skildes icke mera. Män-
nen bygde sin bastu i skogen och tillbragte där
sin vinter. Om. våren brände de sin sved som
en präktig offereld kring gudinnans träd. Men
innan de började beså den, stego de fram tili
björkens fot, strödde några sädeskorn under dess
grenar ocb sjöngo sakta gnolande bvar försig:

Koivutar, du ljufva jungfru,
Jordens sköna skyddsgudinna,
Gif åt oss det gyllue kornet,
Lät en härlig bafre växa,
Drif på åkern tundra halmstråu
Tusen tanga ax ur jorden,
Skydda dem för köld ooh froster,
Värj dem godt för vädrets ilar,
Om din hjälp åt oss du gifver,
Tili din björk vi offer bäia,
Bringa trädet sböna skänker.

Hon gaf dem hvad de begärde, lion lät kor-,
net gro ocli brådden växa ock skyddade axen för
frosten, i det lion bredde nattens dimmor som
skuggande vingar öfver åkern ocb lät värinen
stiga npp nr jorden, när nordankölden botade.
Ocli när den gulnande säden skars, hängdes där
en tung kärfve öfver en gren i hennes björk
ooh det var lienne tillräcklig belöning.

Åren förgingo, löfskogen fäldes alt vidare
omkring, ocli efter en tid böljade hela näjden
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vid björkens fot i grönskande åkerfält. Och
långt bakom skogar o eli kärr flög ryktet, att där
borta i den fjärrän ödemarken, på en kiille i
en stor björks skuggiga löfvärk, bodde en vänlig,
vekhjärtad gudinna, som vårdade de sinä ocli
skänkte dem alt godt. Ocli män ooh kvinnor
kommo ock bygde sinä stngor på alla sluttnin-
gar, där källorna sprungo. Ocb när där icke
mora var rum, gingo de öfver tili andra kullar.
Men när det lieliga trädet kläddes i löf ocli gö-
ken gol och fågiarna sjöngo, då kommo de alla
tili Koivutars träd att offra ocli bedja om
skördelyeka. Och på samma dag tändes svedarna
på alla sinttningar, och doftande solrök lade sig
öfyer kärr och skogar och svepte sin mjnka slöja
kring Koivutars träd, som däraf syntes blifva
större och lummigare. Grladt lekte barnen i dess
skugga, kvinnorna samtalade, hjordens klockor
klingade och herdarnas näfverlurar gåfvo hvar-
andra gensvar från höjd och tili höjd.

Människorna åldras och dö och begrafvas
vid björkens fot. Men björkens gudinna åldras
icke och dör icke, utan förblir ständigt lika ung,
ty nya släktens tacksamhet hembär henne stän-
digt nya offer. Hon ser ödeskogarna fällas och
förvandlas tili odlade fält, hon ser kärren stå i
grönska eller hara gulnande ax. Men hennes träd
fälles ej, om också alla andra träd måste stupa
för yxan. Ty sådan är sägnen, att om fädrens
träd hugges ner eller om en enda kvist däraf
brytes, så skall ingen säd växa på marken och
nöd skall fylla alt land. Men om det står kvar
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som det stått, ooh om folket det med sitt
varma hjärtas båfvor, då skall aldrig mer evig
is eller snö betäcka Finland, ock aldrig skall den
goda gudinnan nppköra att fläkta värme där öfver.

Därför är det som ungdomen än i dag under
Ingna vårkvällar bar tili fädrens träd sin glädjes
offerskänker ocb sinä sångers gåfvor. Ocb när
de rtnga, trötta af sitt arbete, liand i hand vandra
npp tili Koivntars kulle, ocb medan gnngorna gå
ocb kantele ljuder, stämma npp sinä byllnings-
sånger tili björkens gudinna, då fyller stilla glädje
bennes bröst, ooh med småleende i lijärtat gömmer
lion sig i trädets tätaste löfvärk, som med sin
sakta snsning tolkar bennes tacksamma känslor.

5



Högt uppe och fjärran.

inne i en hafsvik föddes jag, där sam
jag som barn glädtigt omkring i Inmmiga strän-
ders skydd ocli i lä för alla vindar - lyssnande
tili vassens susning ocli de små vågornas pla-
skande.

Strandens pilar snsade öfver mitt bufvud
när jag tätt vid den mjuka tulvan sof under min
moders vingar om natten. Stnndom rasade stor-
men, himlen ljungade ocb åskan dånade ur mörka
moln, men jag kände ingen fruktan, där jag tm-
drande ocli kelaten tittade fram ur min varma
gömma.

Tili sundets öppning, där fjärden tog vid,
sträkte sig denna lycldiga yärld, men dit förde oss
aldrig vår moder. När vi tröttnade, väntade hon
på oss ocb lyfte oss npp på sin rygg ocli bar oss tili
stranden, nndan hökarna och jägarens späjande öga.
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Men jag miste min moder, minä bröder
ock systrar blefvo flygfärdiga ock lämnade mig,
ock när jag försökte simma efter dem, drefs jag
från sundet nt på den vida fjärden. Morgonen
var klar ock vinden förde mig framåt. Där kä-
grade framför mig ett kögt land i fjärran, ock dit
ville jag komma. Jag sam ock sam, men nådde
det ej. Då lyfte mig en inre kraft, jag bredde
ut minä vingar, de kuro mig, luften Irven i minä
öron, ock innan jag anade det, var jag där, dit
jag längtat. Men det var en kård och kai
klippa, en stor våg kastade mig mot dess Strand,
ock natten tillbragte jag hopkrupen mot en kali
sten —■ frusen och rädd.

Men på morgonen vai- hafvet Ingnt ooh
vädret varmt ock klippan siat ocli fin ocli gräs-
mattan invid den grön. Himlen var liög ocli vid
ocli kafvets vatten genomskinligt ocli svalt.
Gllädje fylde mitt lijärta där jag gnngade
på den långa vågen, ali fruktan var borta, ocli
jag sam från kolme tili kolme, från klippa tili klip-
pa, förbi stnpande stenväggar ocli nndergrönskande
nddar, kvilka vågen på sin vandring ömt smekte
ocli där den, liksoin blott för att fröjda sig själf,
bröt sig i yrande skum.

Jag glömde min foma glädje, minä sorger
svunno ur kågen, ock i luften såg jag stora fåg-
lar med hvita vingar ock nero vid vattenytan
ännu större, kvilka spsade förbi mig ock försvunno
i synrandens blå. Krafterna växte, vingarna vid-
gades ock jag knnde flyga kvart kågen drog. Jag
trälfade vänner, flög samman med bröder ock
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systrar, och i stora skaror tillbragte vi glada tider
i skötet af himmel och haf.

Men alt mera stod lusten utåt hafvet, alt
längre hort, att brottas med väldiga vågor. Yi
fördristade oss långt ut, tili de yttersta skären,
där bränningen rytande bröt sig och kokade
hvit af vrede. Tunga ilar stötte oss tillbaka
och hafvet kastade oss som bubblor af skum från
sinä portar. Modfälda och kraftlösa lato vi oss
bäras tillbaka tili vår gamla hamn i vikens in-
nersta botten. Några förmenade att vi skulle
stanna där, att det var fåfängt att tränga dit
bort, där intet land fins och ingen tufva att hvila
sinä vingar vid. Men viken var så gyttjig och
grund och kväfvande trång, och den sanka än-
gen utdunstade isig dimma, och solen värmde
icke mera som förr, och vassen hade gulnat och
löfven fallit från träden.

Och liksom på gemensam öfverenskom-
melse slogo vi ut yåra vingar en genomskinligt
klar höstmorgon, just då solen gick upp, och höjde
oss rakt upp i rymden, så högt att kela jorden
under oss var som en äng med små, låga tufvor,
men hafvet så vidt som himlen ock tiimien själf
omätlig och utan gräns. Och vi frågade icke efter
vägen, och vi togo icke landmärke, utan vi
styrde vår flykt rakt mot söderns soliga världar.

Och dit flyga vi nu. Yi höra blott suset
af våra egna vingar, och tili vägvisare hafva vi
om dagen solens gyllene glans och om natten
stjärnorna och månens silfverskifva. Dit flyga
vi, tili söderns härliga land, och vi veta icke,
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när vi vända ti] Ibata. Ty vi äro nnga, yi se
icke bakom oss, vi bafva vår egen kraft, som bär
oss framåt, ocb målet för vår färd liggerbögtuppe
och fj ärrän.



I ödemarken.
(Naturskildringar frän ryska Karelen).

Jj||||lt glesare blifva gårdarna, alt längre vägen
mellan dem, alt kargare markerna, och ett öde
torp vid stranden af en fors i skogen är det
sista spår af människoboningar på finska sidan.
Yi sätta oss ner för att bvila en stnnd, innan vi
börja den par mil långa ödemarksvandring,
som skall föra oss tili första rysk-karelska by på
hinsidan gränsen.

Forsens vänstra Strand är en brant sluttning,
bevuxen med tät barr- och löfskog alt ända ner
tili vattnet. Den högra är lägre, och på den lig-
ger torpet.

Stngan med sitt torffcak är nastan fallfärdig.
Fönstren hafva nrsprnngligen värit blott glnggar,
men senare ha i dem infattats små glasrntor,
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bvilka dock nu tili största delen aro spruckna.
Taket är sönder ofvan ugnen. G-olfvet är så
giest ocb market, att ur dess springor gräs af
alla slag sticker npp. Det frodas utmärkt, ocb
bimmelsgräsets blommande strån klänga nt genom
fönstren.

Ett stycke från stngan ligger bastun. Den
är så liten, soin vore den bygd för dvärgar.
Pordom bar den dock användts tili bostad, ty
folket från byarna där nppe bar bygt den tili
regnskjnl för sig under fiskefärderna bär nere.
Lika lågt är fäbuset, där det ligger ett stycke
längre borta från stngan. Dessa byggnader sy-
nas knappast för gräset, som på gården ocb på
en liten åkerlapp tätt invid skjutit npp tili mans-
böjd. Inga djur bafva trampat ner den frodiga
växten, oaktadt ingen inbägnad omsluter den, ty
deras färder ba icke sträkt sig så långt bakom
kärr ocb moras. Här synes ocb höres ingenting
annat än denna väldiga, branta ödemarksfors,
som kunde drifva otaliga bjnl ocb fabriker, men
som nn brusar ensam tili glädje blott för sin
tysta omgifning ocb som ostörd slickar sinä steniga
stränder liksom skogens lo sinä tassar.

*

Yi bryta upp efter att ba snttit där nastan
stillatigande vid det svarta, bubblande idvattnet
nedanoni forsen.

Ocli när vi gått några steg, aro vi redan vid
gränsen.
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På detta ställe är åtminstone ännu icke grän-
sen mellan Finland ocb Eyssland utplånad.
Den är tvärtom nyss utstakad, bred som en
åkerteg ocb med ett långt perspektiv, som fröj-
dar ögat.

Yi gå öfver den ocb äro nn i Ryssland.
Anda bit förde oss en bred väg, i foktiga dalsänk-
ningar voro stockar lagda på tvären, ocb öfver
bäckarna voro stadiga broar bygda. Här börjar en
smal kreatursspång, som, knappast synlig, glider
in i gransnåren ocb som vi endast med vägvisarens
tillbjälp knnna linna. Ocb öfver det första kär-
ret bära oss med möda två på längden kastade,
turma trädstammar, bvilka vid bvarje steg sjunka
under foten djupt ner i den bruna dyn.

Men midt i karret ligger en liten holme, ocb
där stanna vi ett ögonblick på fastare mark
midt i ödermarkens kärr!

Här, på detta ställe, är det ämm icke alt-
för bredt. Som ett smalt simd drager det sig
mollan två sandåsar. Men där längre borta tyk-
kes det breda nt sig tili vida fjärdar af kärr,
hvilkas rand man ser endast som en blånande
liägring vid korisonten. Det vidgar sig ocli
smalnar igen ocb tyckes följa rymden åt i det
oändliga kanske ända tili Isbafvets strand.
Ocb det är väl detta kärr, bottnen af ett for-
domtima vattendrag, som under tidernas lopp
småningom tröttnat ocb somnat in ocb nppbört
att syalla. Ocb nnder sömnen bar öfver dess
ögon vuxit ett täcke af mossa, som blir alt
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tjockare år för år ocb under byilket lifvet sjun-
ker i alt djupare sömn.

Ar det kanske därför, som denna trakt tyk-
kes mig så beinligbetsfull? Hyem bar kunnat
mätä djupet. af dess källådror eller loda dess
botten? Hvem kan yeta, bvad som finnes där
under den orörliga ytan ocb bvilka skatter detta
„döda baf“ gömmer? Ty så fort en tali slagit
rot däri ocb yill växa tili träd, rister karret i
dess rötter, störtar omkull den ocb drager den
ned i sitt djup, i det bruna vattnet under sin
gråa raossa. Men af mossan, af kärrljungen, af
bärstjälkar ocb dvärgbjörkars rötter yäfver det en
fast ocb bård botten för odlingen. Ocb bvem
kan säga, om icke öfver denna lilla bolme en
gång en bred landsväg’ skall leda, med böljande
rågåkrar på ömse sidor, ocb om icke där borta
vid den öde skogens rand en stuga skall skymta ocb
röster nå färdemannens öra, där lian vandrar
längs yägen.

Men nu böres där icke en bviskning, oaktadt
man byarje ögonblick väntar att förnimma
björnens brummande. Ingenting annat än detta
sakta sugande ljud, som nppstår när yåra spår
fyllas med vatten. Ocb intet annat lifstecken än
denna fina kärrdoft, som på dylika lugna, yarma

kvällar stiger npp från kärrväxternas kryddade
blommor ocb sömngifvande ocb tyngande omyäf-
ver ocb mattar sinnet.

•f»

Från karret leder yägen upp tili en sandås.
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Skogen, som nyss var en nödvuxen låg talldunge,
har plötsligt förbytts tili en sai af eviga furor.
Och nu först vet jag, hvad en sådan fumskog är!

Om skogarna fordom haft sin gud, så har
detta värit hans tempel, hans hälgade pelarsal.
Det är idel, regelbnndna furor, raka i stam-
men, starka vid roten, släta i barken och alla
nästan lika tjocka så långt ögat når. Yxan har
ännu icke bragt en enda af dem att darra, stock-
huggaren har icke gjort sig ärende hit och tjär-
brännaren icke vågat tränga så långt in i öde-
markerna. Du söker att fanina en af dessa jättar,
men dina armar nå icke omkring honom. Du blik-
kar upp mot toppen: den är så hög som knpolen
öfver kyrkans tak. Här nere känner man af
ingen vind, men uppe i topparna susar det all-
tid sakta, liksom då vinden far i ett högt kyrktorns
tinnar.

Markon är jämn ooh siat. Ett hvitt täcke
af renmossa ligger öfver den som rimfrost om
liösten. Här ocli där liöjer sig mollan träden en
väldig ston soin ett offeraltare, ocli itrvid stenen
står en blommande liägg eller rönn, likasom in-
stucken i marken tili prydnad. Hvem kan veta
kuru långt den sträcker sig, denna jarona mo,
denna livälfda hali med himlen tili tak ocli
lurorna tili pelare 1 Yi vandra från stain tili
stam längs demia jämna, torra väg, där foten
stiger så lätt ocli marken stundom ger ett ihåligt
ljud under stegen.

På ett ställe har en fura Pallit öfver yägen.
Vi sätta oss att livila på den. Skogen doftar
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kåda. Aftonmyggorna dansa ocb surra i solen,
bvars strålar bar ocb där träffa ett löfträd ocb
gjuta giimmande grönt mollan de brnnröda stam-
marna. En Hten fågel flyger kyittrande upp från
marken. Tiden tyckes förlora sitt mått, vägen längs
denna mo tyckes ändlöst lång, eburu vandringen
icke räkt ien timme. Ocb yi tycka oss ba snt-
tit bär så länge, fastän det blott är fem minuter
sedän vi slogo oss ner att byila. Om Kalevas
moar värkligen funnits tili, så ba de yisst börjat
här. Ocb om Tapios folk lefvat, så är det icke
länge sedän det öfver denna mo sökte sig väg
tili östligare bygder.

Man bar syårt att siitä sig lös. Men solske-
net glider från trädens fot alt bögre upp längs
deras stammar, ocb skymnmgen begynner llöda
öfver jorden. Yi bryta upp det är ju likgil-
tigt byar vi gå, ty naturen är densammå öf-
veralt. ,Där mon slutar, tager dalsänkningen vid,
ocb när yi gått öfver den, möter en annan mo
med en ny pelarsal af eviga furor.

*

Men småningom begynner marken dock att
förändras. Naturen blir oregelbunden, karren
skära in vikar ock skogsranden skjnter nt nddar
i karren. Strandsbrttningarna aro ofta steniga ocli
resa sig i liöjden sora raka, barbufvade klippor.
Mellan två kullar rinner en bäck, ocb vid dess
rand yäxer blandskog. Marken är här saftigare,
ocb tallen bar fått tili medtäflare granen. Ju
bögre upp den ena sträfvar, desto bögre sträcker

2
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också den andra sin topp mot skyn. Granen
bröstar sig och höjer samtidigt på axlar och bål.
Tallen gör sig blygsamt mager och långhalsad,
dess krona blir tunnare och dess rötter förtvina.
Slntligen äro dess krafter nttömda, och den faller
hnfvndstupa ner öfver bäcken. Granen är närä
att följa med, marken bågnar nnder den och dess
rötter fläckas upp. Men den har hårda klor och
segt lif, och den räddas från att falla, men böjes
sned och yäxer i båge. Icke häller tallen ger
alltid efter. De kämpa båda, tils de slntli-
gen tröttna och stå stirrande mot hvarandra
som blodlösa gråa spöken. Någon gång kommer
där sedän ett svart moln dånande och rytande
längs moranden, varsnar de envisa fienderna, gör
slnt på deras strider och kastar dem i hvarandras
famn. Då blir där en stor lucka i skogen. Men
luokan fylles snart af nppväxande småskog. Den
oskuldsfulla hvita björken, den blyga sälgen, den
yekhjärtade aspen och den barnsliga, friska ung-
granen bringa sedän i fridfull samvaro förfädrens
hundraåriga strider tili försoning.

*

Yägen har nastan tappats bort. Den gömmer
sig i aldimgarna, försvinner i gräset och är ställ-
vis öfversköljd af bäckarnas vatten. Men den
stiger alt högre, blir bredare ocb förgrenar sig.
Ocb så ljusnar skogen, ocli där är en yid öpp-
ning i den, och i öppningen ett syedjeland.

Skogen är nyss fäld, spånorna aro ännn
friska och bladen på de nedhnggna träden gröna.
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Där ligga eviga furor, mogranar ocb kundraåriga,
mosslnpna björkar. Stnbbarna aro som smedje-
städ ocb topparna, som tallit mot hvarandra,
ligga vridna som i ångest.

Denna ödemo bar således tunnit sin rödjare,
denna urskog sin bebyggare? Det är visst icke
någon man af yanligt slag. Det måste ha värit
en jätte för att våga träda i kamp mot denna
uråldriga ödemarks gästar. Man känner sig böjd
att tro, att det värit själfva den trygge „gamle
Väinämöinen", som

låtit hvässa sig en yxe
ooh en väldig sved har huggit,
fält en vidsträkt skogsmark neder,
alla vaokra trän tili marken,
hlott en björk hän oskadd lämnat,
att sig fäglar där raå hvila,
gökar i dess krona sjunga.

Hvilken klagan det xnåtte ha värit, bvilket bul-
ler ocb~brak! Man förskräckes vid blotta tanken
därpå, ocb man känner på samma gång medli-
dande med de oskyldiga offren. Men

Osraos tora skall ioke växa,
Kalevaa hafre ioke frodas,
om ej markens träd man fäller,
om ej här en sved man hugger.

Bakom sveden är en liten rågåker, en vak-
ker, grön oas midt i den svarta skogen. Ocli
innerst i rågen blinkar blåklinten med sitt vän-
liga öga.

Sinnet blir vekt, när man betraktar detta od-
lingens första eröfringsland. Det kännes med ens
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så trygt, som om man stode yid åkerrenen
där lieminä ocb icke i djupa ödemarken långt
borta från ställen, där människor bygga ocb bo.
Ocb långsamt försyinner den skygga ocb kyäf-
vande känsla, som fylde bjärtat därborta på de
stora, öde kärren ocb i de eviga moarnas tystnad.

*

Är det ännn långt tili byn? frågade någon
vägvisaren.

Yi ba endast gåttbalfva vägenfrån forsen.
Klockan är redan tio ocb solen bar sjunkit.

Man sknlle väl se att yandra äfven om natten,
men vi knnde dock icke binna fram innan mor-
gonen.

Litet liögre nppe sknlle finnas en bastn,
där man kunde tillbringa natten.

Yi gå att se på den. Den står på backslntt-
ningen, yid foten af en stor, Inmmig gran ett
litet, lågt bus, nyss hoptimradt, med torftak ocli
ojämna knutar ocb ingen annan öppning än dör-
ren ocli rökfånget. Svedjelandets rödjare hafva
bygt den tili bostad åt sig för de tider då de
liär, milslångt borta från sin by, bngga, plöja,
så, skära ocb bryta löf. Nyss bafva de lämnat
stället, ty där aro löfkärfvar bängda tili torkning
på väggarna, ocb ugnsmurarnakannas ännn varma.

Yi besluta att stanna bar öfver natten ocb
breda lörfkärfvar på golfvet tili bäddar åt oss.
Yi äta vår aftonvard ocb sitta framför dörren
„lyssnande tili den furans snsning, yid hvars rot
vårt bo är fästadt“. Men den ger icke en byiskning
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ifrån sig, det höres icke ett Ijnd från dess mörka
inre. O eli ödemarken där nere säger häller ingen-
ting. Dess former kafva försvmmit ocli smält sam-
man med luften. Men mot den sjunkande solens
rodnad liägrar liorisonten som en rad af kullar,
den ena bakom den andra, ooh bar närmare stå
några ännn ofälda furor med styfnade grenar.

Då vi lägga oss tili ro på de prasslande
bladen i baskin, som är så låg att vi liggande nå
det svarta taket med fingerspetsarna, så förefaller
det oss som liade vi själfva bygt denna stnga ooh
som vore vi denna ödemarks nrinneyånare .

.
.

eller snarare, som vore vi våra egna förfäder,
hvilka i veckotal fåfängt sökt sig boningsplatser
ooh såningsfält och sedän af en händelse fnnnit
denna bördiga böjd, slagit sig ner liär, fält sin
sved ocb rödjat sin mark ocb nu lugnt bvilande
vänta att deras egna skördar skola mogna.

cn§(gra



Septembersommar.

<||fag trodde redan sommaren vara förbi ooh hösten
kommen ooh vintern stå för dörren . . .

Ooh så kom sommaren tillbaka, kvicknade
vid som en skendöd, liöjde sig åter likt en vat-
tenfågel, som dykt ner i djnpet ocli stiger upp
igen att gunga på den Ingna vågen.

Ostan hven i långa ilar, nordan braskade
dystert, kalit ooh känslolöst. Himlen var grå ooh
jorden var fuktig. Eegnmöinen körde i fyrspann
nnder fästet ooh stormens fåle sprängde med
fladdrande inan genom rymden. Skogarna dånade,
ooh på hafvet röto vredgade vågor. Ooh liksom
en uppskrämd fågel flyktade sommarens ande tili
sydliga luftstreck.

Men från sydväst ooh väst kommo sommar-
fläktar åter ilygande på varma vingar ooh flad-
drade som hvita fjärilar nnder den höga, Hara
himmeten, Det fans icke mer en molnfläck 1
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dess blå, icke den lättaste strimma af sky. Dim-
morna, hvilka stiga npp från kärren, sänka sig
som sldmrande morgonrimfrost på tak, vägar och
gärden, på ängars och åkrars gnlnande stnbb,
och morgonsolen smälter den tili glädjetårar.
Nätterna äro lika klara som dagama, morgnarna
lika härliga som kvällarna. Öfver jorden hvilar
ett vänligt småleende, natnren är fnll af en ont-
säglig ömhet, och på dess drag ligger ntbredd en
ständig klarhet, renhet och lyeka.

Sommaren firar sin afskedsfest, den säger
sitt farväl och delar ut sinä rikaste håfvor, men
stannar i veckor ännu, som en omhuldad gäst,
hvilken icke näns skiljas frän sinä vänner . . .

Hvilka dagar af hälg! Hvilken fläkt af fest
öfver land och skogar!

Alldeles tyst och omärkligt har natnren
klädt sig i sin bästa, finaste dräkt,

0
som den yäft

sig under sommarens dagar. Akrarna giänsa
gult, och ängen är fin som en stadsesplanads
bäst pntsade gräsmatta; vid granens sida stå björ-
kar och aspar i guldskimrande dräkter; rönnen
är röd som en fackla om natten och minsta bn-
ske brinner som glödande järn; och rågbrådden
är tät och grön som silkessammet.

Där är styrka ocli kraft i natnren, och lion
jagar alt hvad hon kar af blod upp i sinä kin-
der, liksom inbjöde lion hela världen att betrakta
sin skönbet: men på samma gång är lion
känslig ocli full af fina förniminelser och vemo-
diga aningar om sin blomnings förgänglighet.
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Fåglarna liyga tili sommarens sista fester
och kvittra af glädje öfver sin moders skänker.
En orrknll kuttrar på backslnttningen såsom om
våren. En skock tranor skriker i luften och
sänker sig ner på samina kärr, där den vid sin
ankomst i sommarbrytningen hvilade vingen.
En svan lyser för ett ögonblick npp det ensliga
skogsträsket, eller skiner, som en jättelik näckros
längst inne i fjärdens djnpaste vik. Trädgårdens
löfsalar eka af siskors sång, och nere vid vass-
kanten snattrar en and. Den solbelysta ängs-
flaokan sjnder af insekters snrr och gräshoppan,
vaknad ur sömnen, gnider vid foten af en sten
på sin fiol, troende att vintern sofvit nt och en
ny sommar kömmit. Gräset är torrt och varmt,
barrskogen doftar kåda som i sommarens he-
taste dagar, och röken från elden, som gräftarena
tändt på ängen, sveper sig likt vårlig solrök
öfver dalar och flackor, öfver höjder och strän-
der. Hägg och pii förledas att blomma på nytt,
och smultronstjälkarna bereda sig att bära nya
frnkter.

Erän söderns länder flödar värmande luft åter
liit npp. Himlaranden rodnar om morgnar ocli
kvällar, och stjärnan blinkar på fästets dnnkla blå
liksom i Italiens bärligaste nätter.

Hade jag mi en mandolin och knnde spela
på den, så liängde jag den i sidenband om
min bals, sloge aimen kring min älskades lif,
vandrade i granskogen ocli sjönge granarna tili
cypresser, stege npp på åsen där furorna växa
och förvandlade dem tili pinier med min sång.
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Och så skulle jag sjunga, medan jagvandrade

septembersommarens månsken:
Ack, dröj kvar min sista glädje,
Stanna, du min sköna sommar,
Blif ooh bo bland oss beständigt
Hvila här för vinterns tidor,
Tili en ljuflig fröjd för Finland
Tili en tröst i Suomis sorger
Här skall bli dig godt alt vistas,
Skall bli bäst att boning bygga,
Här behöfva vi din värme,
Här vi längta att dig hålla,
Smeka dig ooh vänligt vårda,
Ömt ooh kärleksfullt dig tjäna
Aok, dröj kvar, min sista glädjo,
Stanna, du min sköna sommar!

<r_
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Höst.
(Skildring frän Kuopio.)

r»

är tråkig, enformig, slaskig och dyster
höst. Det tyckes icke ens vara fråga om att
vintern skall komma. Stundom synes den närma
sig, låter se en skymt af sig, men försvinner igen
i obekanta öden. Stundom händer det att när
stadsborna om kvällen återyända från sinä be-
sök, de finna bimlen klar och se stjärnorna
blänka. Ocb de försäkra hvarandra att det blir
kalit tili natten och att i morgon marken, frusen
och hård, skall klinga under yandrarens fot.
Men när de om morgonen vakna, höra de redan
i sin bädd hur vattnet enerverande bnllrar i tak-
rännorna, och när de stiga upp för att betrakta
termometern, se de långa tårar af regnvatten,
soin rinna ned för rutan. Och åter har hoppet
om vacker och kali väderlek gått i kyaf.
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Eller om det icke regnar, så är det åtmin-
stone dimmigt ooh fuktigt och smutsigt på ga-
torna. Moinen hänga nere, i jämnhöjd med
trädtopparna, och röken frånskorstenarna sänker
sig nastan tili marken. Af Puijohacken synes en-
dast nedra hälften. Det tyckes som om denna
väldiga, kutryggiga höjd skulle ha sträkt ut sig
längs marken likt en kamel under tyngden af en
altför tryckande börda. Allting är grått, trångt,
tungt och vått! Ingen omväxling för ögat eller
orat. Esplanaden är smutsig, dess träd stå giesa
och kala, och när klockan i tornet slår, låter det
som om klangen komme inifrån en strumpa. Huru
missnöjd ser icke Snellman ut, där fukten utan
uppehåll rinner öfver hans obetäkta drag. Här
och där snusar en yåt hund yid foten af ett
träd; hans hår klibba yid ryggen och svansen
slänger mellan benen. Ooh i hörnet vänta åka-
rena, med hattbrättena slokiga, sökande regnskjul
under takbandet, medan hästarna stå nedslagna
med hängande hufvuden och meditera öfver
yärldens uselhet. Ingen gör sig mera brådt tili
stranden, ty båtarna ha gått i vinterkvarter och
deras hvisslingar ha tystnat. Det rörliga lifvet
i hamnen har dött bort, och öfvergifna gapa de
svarta magasinen. En stor, kali höstlig våg
lefver där ensam kvar, hvälfver sig hotfull
mellan pålarna, skakar på sin gula man och frä-
ser ilsket.

En sådan stämning i naturen måste ju värka
på människorna. Den låga himmein ligger tung
öfver dem, trycker ner tankarna ocli prässar ihop
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känslorna. Lifligheten förbytes i styfhet och
glädtigheten krymper ihop i hjärtats innersta vrår,
som kvicksilfret för vinterkölden. Eller har ni
mött något enda strålande öga eller hört något
enda klingande skratt därute? Det har åtminstone
icke jag.

Och om jag gjort det, akulle det förvånat
mig mycket. Ty sådan är människan. När Iju-
set försyinner från hennes rum, när tjocka gardiner
utestänga dager och soi, då kryper också henues
sinne längs marken. Hon lefver som i dyala,
rör sig långsamt och skallrar af sin egon tomhet.
Hon kan icke tanka någonting eller hitta på nå-
gonting nytt. Och hurn skulle hon kunna det,
när mörkret tränger på henne från två hali och två
långa skymningar prässa henne mollan sinä käkar.

Och hade yi icke dagligdagsomsorgerna, hvilka
hålla oss yalmä, och brödbekymren, som kittiä oss
i sidan, så skulle yi alla sofva, ligga på rygg
och snarka och låta världen vandra sin gång,
bäst den gitter. Yi skulle masa oss som björnar
i vårt ide, väntande på att horisonten vidgades
och ljusare morgnar grydde.

Så yar det hela hösten. Och därför yäntade
man på köld och yinter som man annars plägar
bida sommarens ankomst. Man yäntade att vinden
plötsligt skulle gä öfyer på nord, skulle fläkta
tili oss köld från polen och skingra moinen.

Och så gjorde den ock. Den lyfte nästan
omärkligt det gråa förhänget alt högre och slet
dimhöljet från Puijobacken, som nu åter fritt
buktar sin nacke, reser sinä ryggfenor som en
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aborre ocb står där bögtidlig, dyster ocb allvar-
sam. Prån Puijo skyndade ban vidare för att
fortsätta sitt rensningsarbete,fattadeimolniiikarna,
slet dem obarmbärtigt i stycken ocbkastade bitarna
framför sig. Mollan dem. blänkte klar bimmel,
solen tittade fram, ocb snart skimrade i dess gians
fjärran ocb närä böjder ocb bolmar ocb Kallave-
sis slingrande snnd. De stora fjärdarna gjorde dock
motstånd, spände sinänäsborrar ocb frustade nt nya
dimmor. Gråa dunster stego npp ocb begynteforma
sig tili moln.

Men de som af gammalt kändeKallavesi, sade
att sjön nu drog sinä sista andedrag, att den
blott tömde sinä Inngor för att dö. Ocb snart
skall den ba en bihna af is öfver sitt anlete.

Dimmorna fingo icke tid att samla sig. Alt
skarpare blef nordan, ocli snart livon den i kylande
ilar. Stjärnorna brunno klara ocb iiammande, som
före snöfall, ocb norrskenet sprakade på bimlen.

Men om morgonen blef det kignt. Nordan
bade fullgjort sitt värf. Ocb stadsbon vaknade af
att ban hörde förbigåendes steg eka mot bnsyäg-
garna. Hän reste sig npp i sin bädd ocb kände
en frisk kylä i sitt mm. Hän skyndade tili fönst-
ret, drog undan gardinen ocb möttes af en
bländande gians. Hela den sydostbga bimmeln
flammade som af eld. På fönsterrutorna bade
regndropparna frusit fast, ocb termometern vi-
sade fem graders köld.

Hän klädde sig ocb skyndade nt. Nn klingade
värkligen Idacken mot gatan ocb åkarenas kärror
skramlade giädtigt, som om yägen värit af järn
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eller stål. Döken bade upphört att envist stånga
marken; i en lugn, Irvit bvirfvel sköt den rakt
upp mot den blåa bimlen. Esplanadens björkar
tyktes bafva svält ut, ocb en stormande bop af
bundar bullrade ocb lekte på gångarna. Tornuret
slog klart ocb ljudiigt. Ocb Snellmans drag lyste
åter i ädel renbet.

Tyngden bade tallit från mänskornas skul-
dror. De gingo omkring som klädda i nya kläder,
ocb deras steg voro spänstiga ocb raska. Ogonen
lyste klara, ocb kinderna kläddes af bälsans
rodnad.

Jag gick ner tili Stranden. En syärm af poj-
kar skrann redan skrinnsko, ock under deras föt-
ter knakade den turma isen. Där yar rop ooh
buller ocb giädtig lek. Den stora liöstliga yågen
låg i dödsryckningarna. Trött plaskade den mot
skeppsbron, ooh dess liufvud nickade som i
sömn. Den tyktes icke mer liafva någon egen
vilja eller någon uppgift att fylla. Den väntade
blott på att komina tili ro, att få sträcka ut sig
ocb stelna tili döds.

Men raot kvällen täktes tiimien åter af moln.
Det var som om någon luftens ande smugit
längs himlens rand ooh. med lätt liand bredt
ett lager af slöjor framför solen. Det tyktes som
om någonting oväntadt skulle bända. Sinnet stäm-
des ner, jagtrodde redanattruskvädret skullebörja
på nytt ock väntade med rynkad panna att regn-
dropparna åter skulle fakta minä kinder. Men
af vatten synes icke ett spår. I stället sväfvar
där ner någonting livitt ock mjukt. Det sänker
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sig alt mera ocb kommer alt närmare. Jag
sträcker ut handen, ocb på min ärm visar sig en
liten bvit piick . . . sedän åter en . . . två . . .

tre . . . ocb liere ocb flere.
Det snöade. Det yrde ej, men snön sjönk

sakta ner i långsamma, tunga flingor. Ocb mjukt
ocb obörbart bredde sig det bvita, fuktiga täcket
öfver jorden, så mjukt, att det svepte sig öfver
bvarje ojämnhet, följande dess konturer åt. Det
blef bängande på trädens grenar ocb busens ut-
språng, det sträkte sig längs plankornaocbfastnade
i fönsterspringorna, det lade sig lugnt öfver de
stora torgen ocb de breda gatorna.

IJnder fötterna knarrade det så gladt. Plöts-
ligt börde jag bjällror, ocb förbi mig susade en
bäst ocb en släde.

Ocb så bade af den ängsliga, ledsamma Ilo-
sten blifvit en glad ocb pigg vinter.

Men det blef ingen vinter ändå. Yåra bästa
förhoppningar gå i kvaf. Det började regna igen,
ocli det regnade som om liimmelen värit öppen.
Ooh regnet slukade den tuima snön i sitt glupande
svalg, smälte bort kälen ocb rörde upp smutsen
igen.

Ocb alt ännu räcker den tråldga, enformiga
ocli slaskiga bösten.

0-



Viti Imatra.

gafveln af liotellet skynda vi ner längs
slnttningen och stanna först där ett bröstvärn

möter.
Man skulle vilja i en första blick fånga hela

Imatra. Men här, där vi stå, hållande med hän-
derna i räcket och Intande oss framåt öfver det, se
vi ännn blott forsens öfre del. Strömmen slukar
Ynoksenvågen i sitt glupande svalg, men vattnet
ilar ännn ner i stora, släta, svarta ytor. Blott
här och där blir det hvitt och bryter knippen af
skmn mot någon sten i strömmen likt gnistor
af en koleld soin tändes. Men först nedanför
Hammar Imatra npp i fnllaste låga.

Yid midten af forsen för en brant trappa ner
tili hvhfflarnas rand. Där trappstegen sluta är
lagd en spång af bräder, ocli bakom dess bröst-
värn liar en nödvuxen martall krupit ner längs
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klippan, därifrån den sträcker sinä grenar öfver
forsens böljor. Mär man stiger ner för trapporna,
fäster sig blicken vid detta träd ock kan icke
vändas ifrån det: man ser ingenting annat än tal-
len ock det kvita skummet bakom den.

Men så fort vi stå nere på bryggan, bemäk-
tigar sig Imatra oss fullständigt. Det kviner
som yrväder omkring ock öfver oss, ock omed-
vetet känner foten efter fäste.

Ty på båda sidor rusar forsen rasande ner,
den far förbi yåra fötter som en bländande glöd,
ocli på dess yta finnes ingen siat fläck mer.
Klippstränderna sluta sig tätt iliop, så att blott en
trång ådra blir öppen, ocb mellan dem krossas
Saimavattnens oerkörda tyngd i smulor. De for-
dom så lugna vågorna, kvilka plaskande vandrade
från kolme tili kolme ock sida vid sida lekande
dansade ner för de små forsarna, käinpä kär
som dödsfiender med kvarandra. De rusa som
en förskräkt folkkop från en brinnande teater nt
genom en enda dörr. Yåg jagar på våg, en
sknmflod störtar i nacken på en annan. De
söka fly kvarandra, kappas attkiima framom kvar-
andra. De kasta sig framstupa, draga sig till-
sammans, taga ansats, göra famnslånga kopp ock
skynda sig nndan. Men tätt i spåren kommer
en annan våg ock kngger gapande efter den före-
gående, slår sinä tänder i dess kälar ock sitt
spjnt i dess rygg. Bålen krossas, knfvudet kän-
ger kakut, men höjer sig ännu en gång rytande i
luften, vänder sig om ock kastar sig i förfölja-
rens fanm. Denna spänner sin rygg, triumferan.de

3
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öfver segem, och gör sig färdig tili nytt anfall.
Men då når honom i en sekimd hämdens för-
färliga hand. Följande våg störtar sig öfver
lionom som en tiger, frustande eld nr sinä näs-
borrar, de slingra sig samman, svänga mndt en
enda gång och försvinna sedän för alltid i dju-
pet. Ty öfver dem faller som ett väldigt block
hela forsens blytmiga vattenbärg och krossar de
kämpande mot hvardera väggen. Hnfvndena
smulas sönder, hjärnorna stänka i höjden som
bloden nr en pnlsåder och förvandlas högst uppe
tili fin dunst, hvilken luftdraget prässar mot
klippans stnpande sida. Kölden fäster den sedän
vid stenen som en blå isvägg, hvilken börjar vid
skumranden och höjer sig ända tili Ijungensrötter
i skogen. Och när kampen där nere rasar vil-
dast och himlen är klar och lugn och kölden
däruppe skarp, så sveper sig denna sknmhvirf-
larnas finaste andedräkt som skimrande ispärlor
kring granens bark, kring de smärta tallarnas
stammar och kring björkarnas knastrande kvistar.

Och ständigt varar denna vågornas väldiga
brottningskamp. Bubblor födas och bubblor dö,
ständigt förnyas formerna och nyanserna växla.
Men alltid är tjntet detsamma; aldrig upphöra
dånet och braket, aldrig tröttnar vattnet att rasa.

Yi stå länge på samma plats, med armbågarna
lutade mot räcket. Yi stå trygga och skyddadesom
framför en lejonburs galler. Djuren vråla därinne,
borsten på deras ryggar sprakar och ögonen
sprnta eld. Men vi småle lugnt och kasta på
trots en papperslapp ner i djupet. Den flyger
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som en snöfiinga i stilla väder, närmar sig skum-
met och är närä att fattas af det. Då rör vin-
den vid lappen och höjer den helt litet. Den
faller icke, den är räddad, den flyger i luften
öfver Imatra. Men plötshgt stänker en yrande
vågkam sin yttersta droppe på den, och i ett
ögonblick försvinner den, såsom en yattenfjäril
slukas af laxens gap.

Länge räkte det, innan ögat kunde få en klar
bild af yågornas brokiga, bullrande lek. Och
ju längre man såg, desto flere bilder rullade de
upp och desto större blefvo de. Ty Imatra
yäxer under dina blickar, det stiger och höjer
sig alt högre, såsom ett bärg när du kommer
det närä.

Och likaså, när du följer fallet neråt längs
strauden. Rännän mellan klippväggarna blir alt
trängre, och där, hvarest forsen störtar sitt innan-
mäte A idvattnets famn, är den smalast. Och
just där är vattnets raseri värst, där vrålar det
yildast, där tmnlar det tygellösast och hvirflar i
sjudande skum.

Försök att rycka din blick därifrån och se
uppåt, längs forsens hela längd!

Hvarifrån tror du att alt detta vatten kom-
mer tili Imatra? Blicka dit upp, och du ser
hur det kommer från himlen, hur det faller ner
rakt från moinen. Ty därborta smälta forsens
skumhöljda vågryggar samman med skyarnas
ljusgråa vägg. Snön, som sväfvar från moinen,
förmedlar öfyergången, och man kan icke skilja
mellan vatten och himmel.
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Ock låt sedän din blick vandra längs vågor-
nas toppar ock låt dina ögon följa skumflodernas
fall i forsen. De smälta där tillsamman, ock
blott de yraste topparna köja sig öfver de andra,
likasom i en flyende kjord af kvita kästar de
ystraste kingstfölens manar ock yfviga pannluggar
synas fladdrande kögt öfver de andras. Nu ter
sig Imatra icke mera vredgadt ock vildt. Det
är som i feststämning, soin om det kurrade ock
kojtade ock viftade med kvita näsdukar .

. .

❖

Du söker skärskåda enskildketerna i forsen
ock komma dess kemligheter på spåren. Men
det räcker en stund innan din blick fäster sig
vid en punkt, ty vågornas fart för den med sig
ock låter den glida från vågtopp tili vågdal ock
ständigt npp ock ner. Men när du slutligen
blifyit kerre öfver vattnets vimmel ock spikat
fast dina ögon vid ett ställe, ock när Imatras
storket ock dess kemligketer just tyckas klarna
tili tydliga bilder för dig, då blir forsen afund-
sam om sin skönket. Den binder dina ögon vid
den fläck dit du stirrar, den kåller dem fångna
ock ger dem ej lösa. Ock på samma gång stämmer
den om ditt sinne, den samlar ditt kjärtas kemli-
gaste trådar, tvinnar dem kring sin kand ock spän-
ner ock drager. Det är som skulle din fot förlora
sitt fäste ock Imatra sakta suga dig tili sig.
Träden på andra Stranden tyckas vaja undan,
ock klippväggen tili vänster drar sig till-
baka. Det går omkring i ditt kufvud ock du
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vacklar ett ögonblick mot vattnet. Ock dn ser
blott kvirflarna i midten af forsen, som böljar,
bjnder ock lockar . . . ock i kvarje ögonblick by-
ter form.

Plötsligt kör dn icke mer det förskräckande
dånet ock ser icke vattnets vilda raseri. Du kör
blott ett betagande brns, ock sknmmet under dig
bytes tili en väldig korg med kvit nll, en sådan,
som, när dn var barn, drog dig med lockande
makt att koppa i ock svepte dig från knfvnd tili
fot i dammande moln.

Om forsen gåfve sig tid att locka ock tjnsa
ännu en stnnd, så sknlle väl sknmhvirfveln snart
få makt öfver dig ock dn giede ner från den
kala stenen. Men den vet ej att bida det rätta
ögonblicket. Den vill öfverrnmpla dig ock gripa
dig nedifrån, den räcker tnngan air sitt gap ock
söker att slicka dina fötter ock bringa dig ur
jämvikt. Men då rusar det kalla vattnet öfver
klippän, ock en droppe stänker dig i ansiktet.
Förtrollningen är bruten ock foten står stadigt
på stenen. Ock maktlös sjunker vågen ner i sin
fåra igen. Men på sitt återtåg smäller den som en
pisksnärt ock fräser ock spottar som en arg katt...

Om ock om igen mätte vårt öga Imatras bru-
sande lopp, från dess skmnmande kammar vid
molnens rand tili Ingnvattnets famn, där det i
sin runda kittel gömmer de skmnmande svallvå-
gorna ock reder dem läger ock kvila för en
stnnd.

Dlämtande lägger sig kingsthopen på sida,
ooh kraftlösa dänga nu långsmed stränderna dessa



38

hnfvuden, bvilka nyss så stolt höllos npprätt.
Trötta sträcka djnren nt sinä darrande lemmar
ocb glida med motströmmen omedvetet från
strandsten tili strandsten tili dess bvirfveln
åter fattar tag i dem ocb störtar dem i Vuoksen,
som i en bred ström binder Saimas blåa böljor
med Ladogas vida yatten.

*

Yi voro två, min kamrat ocb jag, som betrak-
tade ocb beimdrade detta skådespel litan att byta
ett ord. Slntligen sade hän:

Skola yi inte gå? ,
Ocb yi stego npp i kärran ocb reste yår väg.
Men under färden dånade ocb dnndrade Imatra

i våra bjärnor, lät inga andra bilder där få plats
än sinä egna väldiga yågor ocb öfverröstade kär-
rans skrammel och järnvägstågets rassel.

När jag om kvällen i Helsingfors lade mig i
min bädd och slöt mma ögon, såg jag Imatra fram-
för mig med alla dess minsta skumpärlor. Det
kvälde ocb kokade .

.
. steg ocb stänkte ocb

sjöd . . . vrålade och vred sig . . .

Men sedän blef det alt glattare ocb glattare,
och sknmmet samlade sig småningom i en stor
korg med byit ull. Hvirflama mängde sig tillsam-
mans i mjuka bomullsmoln, ocb sakta gled själen
in i Ijnsa drömmars lyckliga lugnvatten.

crx^wT



Den högsta sanningen.

s# lära sora säger att oadt skall med ondt
lönas ooh att vid bestraffandet af hrott skall
gälla som regel; öga för öga ooh tand för.tand,
clenna lära hade lefvat at. Den hade i tiden an-
setts' för dea högsta sanrdngea i världen, dea
hade förkunnats vara af gadomligt arsprang ooh
hade åstadkommit stora ting. Men den gaf rätt
blott åt den starkare, ooh svärdet afgjorde sist
ooh slatligen alt, ooh därför upphörde krig ooh
kamp aldrig att harja på jorden. Ooh då den
starkare ju måste öfvervinna den svagare, så
fick den svagare aldrig rätt, utan hans ständiga
lott hlef att lida, klaga ooh förtvina. Men världen
brydde sig icke om hans klagan.

Då trädde där npp en apostel för de svaga
ooh förtrykta. Hän predikade förlåtelsens ooh
fridens evangelimn, ooh det största budet i hans
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lära var denna: älska din nästa såsom dig själf!
Ordningens mäktiga väktafe ocli den världsliga
rättvisans starka liandkafvare korsfäste konom,
ty dem syntes att lians lära kränkte samhlllets
heligaste rättigheter: själfförsvaret ocli bestraffan-
det af det onda. Ooh de voro öfvertygade om,
att ifall liämden lämnades åt Herran, den sedliga
världsbyggnaden sknlle skakas i sinä grnndvalar.

Men läran om kärleken tili nastan var en
betagande lära för alla svaga ocli kraftlösa. Ocli
ju mer de förtryktas antal växte, desto vidare
bredde sig läran. Apostel efter apostel predikade
den, folk efter folk antog den. Två tusen år
efter det den första gången förknnnats, kade den
ännu icke tillämpats öfveralt. Men när fyra tusen
år förgått, antages ock tillämpas den af alla folk
i det land, som sträeker sig från Ural tili At-
lanten.

Den antages först i tystket ocli af enskilda.
Men sedän erkännes den en gång öppet ooh
sanktioneras officielt vid en troskongress af alla
civiliserade folk. Armeerna få evig permission,
af vapnen smidas värktyg ock af kasernerna göras
tempoi för den nya tron. De gamla lagböckerna
brännas ocli alla domare afsättas, ty blott en
enda lagparagraf ocli en enda domare skallkädan-
efter ånnas.

Mänskligketen jublar, ty lion. är öfvertygad
om att den sanning, som härmed är erkänd, är
den enda ooh högsta ocli sista. Hon glädes
framföralt därför, att lion tror sig med denna
sannings hjälp nå den eviga lyeka, som är kennes
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längtans mål. Ooh. lion sörjer icke, om än lyk-
kan icke kommer omedelbart, ty lion är van yid
att idealerna icke genast förvärkligas.

Därför utarbetar bon sin lära ocb läinpar
den effcer sig ocb sinä förhållanden. Hon afskaf-
far den enskildes egendom ocb delar ägodelarna
jämt mellan alla. Hon nöter bort själfviskbeten
genom nppfostran, bringar i glömska ali bämd
ocb yinningslystnad, rycker med rötterna nr
bjärtat alt liat ocb alla andra lidelser, hvilka
fresta oss att skada yår nasta. Ocb bon lefver
belåten i bnndra, kanske i tusen år. Jorden, som
odlas med kärlek ocb ömbet, ger benne hvad
bon beböfver. Ocb där ej brist finnes, där fin-
nes ej strid. Frid råder på jorden ocb männi-
skorna bafva en god vilja.

Men så komina tider, nnder bvilka hennes
tro pröfvas. Den pröfvas både utan ocb innan.
Där komina missväxtår, bvilka förstöra hälften
af grödan. Folken som bo i landet från Ural tili
Atlanten taga ingenting från dem som bo litoin
deras gränser, ocb elossa gifva ingenting ntan
strid. Ocb deras tro tillåter ej, att de, som fro-
sten gjort fattiga, bungra ibjäl. Den befaller att
håfvorna skola delas. Men lotterna aro små, ocb
bela mänskligbeten lider nöd ocb brist ntan
att vika från sin tro. De finnas som tanka, att
det voro bättre om några doge bort ocb andra
lefde kvar, än att alla långsamt förtynade. Men
de äro få, ocb om de sade bvad de tänkte, skulle
ingen lyssna tili dem. - Så kommer fienden
från samma båll, därifrån lian alltid kömmit —•
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från Asiens stepper. Hän fordrar land ooh hän
fordrar förtäring. Hän kommer som en zigenare
tili en skyddlös stnga, ooh lian får hyad hän
fordrar. Skatten är tyngande, men de skattdra-
gande, aro många, ooh krafterna ansträngas dnb-
helt. Här komma nya ooh ständigt nya fiender,
ooh krafterna ansträngas tre-, fyra-, femfaldigt.
Slutligen finnes det intet att dela, om icke mäng-
den af dem som aro med, minskas. Ooh fienden
drar försorg om att den minskas, ty hans tro
hindrar honom icke att göra det. fian dödar,
mördar ooh slaktar ner som lam alla dem, hvilka
för sin tros sknll icke kurnia lyfta handen tili
försyar. Det är tungt och svårt att hära, men
så fordrar folkens tro, ty den hefaller att man
skall älska sin fiende, och den tron är helig.

Där fans en man, som offrat alt för denna
tro och gifvit alt hvad lian ägde. Hän hade gif-
vit sin åkers skörd, sin hyddas skyddande tak,
sitt egot arbete och de sinas mödor. Och den
som tog alt detta af honom, gaf honom ingenting
tillhaka, utan lönade godt med ondt, ty sadan
var hans tro, hvilken hau ärft af sinä fäder.

Underliga tankat uppstego i mannens sinne.
I skumma forntidssägner, hvilka hlott sångarena
stundom sjöngo, liade hän hört om en tid, då
människornas tr o var helt annan äri nn. Ooh
mänskligheten yar då, hette det, lycklig ooh Ingn,
ty ingen vågade göra henno ondt. Hvarför icke?
Därför, sade man, att den som slog en annan,
fick i gengäld ett slag, ooh den som tog lifvet
af en annan, miste själf sitt lif tili straff ooh
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varnagel. Hu är det kärleken, som styr männi-
skornas bandlingar, ocli den kallas lielig; då var
det liatet, ocli också det kallades lieligt.

Mänskligbetens lycka ligger däri att lion äl-
skar, liade ban ständigtbört sägas. Men var mänsk-
ligbeten värkligen lycklig? Hän skrattade bån-
fullt ocb skakade medlidsamt på hnfvndet. Hän
var det åtminstone icke, ocb ban kände häller
ingen annan som var det. Ingen var lycklig
ntom de som förtrykte honom ocb alla andra,
ocb mot bvilka de förtryktas tro förbjöd dem
att uppresa sig. Fåglarna i skogen, djuren på
marken ocb fiskarna i vattnet voro lyckliga, ty
de togo bvad de knnde ocb sörjde blott för sig
själfva.

Medan ban tänkte såbmda ocb länge bade
ban tänkt utan att komma tili klarbet börde
ban klagande rop bakom sin hydda. Hans hnstru
störtade in med ntslaget bår, förföljd af den
man; som tagit bans jord ocb bans ägodelar.
Ocb nn ville ban taga bans hnstru, bans barns
mor, ban grep benne i armon ocb begynte släpa
benne bort.

Men då fylde en besynnerlig kansia man-
nens bröst, det riste däri soin med en knif, värl-
den blef röd för bans blick, lian grep en spade,
som stod bredvid lionom, ocli klöf sin fiendes
linfvnd.

Hau flydde tili skogen, ty fienderna förföljde
honom, ocb bans landsmän ville icke ge skydd
åt den, som brutit mot det heligaste bud i deras
tro. Men det fans sådana, som när de liört om
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kans gärning, gjorde sammaledes ock kommo tili
konom. De samlades alla omkring konom, gömde
sig om dagen ock voro i rörelse om natten. De
anföllo sinä förtryckare ock ntbredde förfäran
ibland dem, ty de mätte mi med samma mått,
kvarmed dem blifvit mätt. De kommo tili
sinä vänner ock predikade nya tankar ock en ny
tro'. själfförsvarets, kämdens, straffets, befrielsens
tro, ock de lofvade lycka åt mänskligketen, om kon
ville följa dem.

ISlågra lyssnade med giädje tili denna lära,
ty det talet kom som från deras egna kjärtan.

Andra förskräktes ock ville ingenting veta
af den.

Andra åter sökte bevisa att kan kade orätt,
sägande; låt oss ännn invänta den tid då vi
med kärlekens makt böja våra fienders sinnen ock
då kela världen erkänner vår lära som den enda
rätta.

Men lian svarade: världen skall aldrig er-
kanna er lära som den rätta. Hvar ooh en er-
känner som rätt blott det som är konom tili
nytta. Så göra våra fiender, ocli så må ock vi
göra. Tili vapen!

Ocli de yngsta ocli bästa bland lians folk
följde lians maning ocli grepo tili vapen.

Ocli de fördrefvo förtryckarena från sitt land
ocli togo tillbaka sinä ägodelar.

Ock de skapade sig en ny lära om att ondt
skall med ondt bekämpas, ock denna lära var ny,
tili dess den blef så gamma! att ingen mera
kade sett den tillämpas. Ock denna lära kallades
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af dem den enda och högsta sanningen, ty den
liade befriat dem från det onda ooh de visste
icke, att äfven den en gång skulle blifva gamma!
ocb ge plats för en ny lära, som sknlle besegra
den förra för att åter i sin tur ersättas af en
annan.



Bildclyrkaren.

har fnnuit min Gud, kvilken jag så länge
förgäfves sökt! Karleken är Gud, karieken är
ali religions innekåll. Det var en kärlig, bedå-
rande, känförande stnnd, då tron på kärlekens
gndom, likasom en nppenbarelse från liöjden,
som en blixt från himmelen npplyste min trötta,
förmörkade själ .

..“ (Ock så följde en giödande
skildring af lians lycka ock en omständlig redo-
görelse för knrn lian fnnnit den ock kuru för-
ändringen försiggått inom konom).

Hau var en känslig, entnsiastisk natur, så-
som konstnärer i allmänket aro. Då kan kän-
gaf sig åt något, gjorde kan det med kela sin
själ. Sin barndoms ock första nngdoms tro kade
kan jämförelsevis länge bevarat. Något egent-
ligt religiöst lif kade det jn icke värit, men kans
religion var i alla fall den ryggrad, som köli ko-
nom upprätt. Från denna idekrets kade kan
äfven tagit ämnet tili sin första konstnärliga
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konception. Det yar en illustration tili textenl
„låter barnen komma tili mig“, en i trä skuren
bild af frälsaren, med händerna framåtsträkta,
likasom i alla illnstrerade biblar. Hän hade för-
färdigat den tili julklapp åt sin mor. Hon giaddes
mycket öfver gåfvan ooh stälde bilden på sitt
skrifbord, ofvanpå en i sammot inbunden illustre-
rad bibel som postament. Hon nastan tillbad
bilden, hon förrättade tili och med sin andakt med
ögonen fästa på densamma. Och sonen plägade
offca omtala att äfven hän tänkte på den med en
nastan religiös yördnad; den hade blifvit honom
dubbelt kär därför, att den bestämt riktningen
af hans lefnadsbana. Ty efter att hafva sett
denna bild tillät honom modern att obehindradt
följa sin böjelse.

Hän gjorde sinä första lärospån homma ooh
stnderade sodan vidare i Tyskland, men efter
hans ankomst tili Paris försYimno hans barn-
domstro ooh hans ungdomsidealer på samma gång
som de nya teorioina inom konsten åstadkommo
en fullständig revolution i hans konstnärsskap.
Pörändringen yar plötslig ooh genomgripande.
Det var som om hän blifvit smittad af en i tids-
andan liggande feber, ooh då hän tillfrisknade
ooh återvände från sin första yistelse i Prank-
rike, yar hän en afgjord gndsförnekare. Pöre-
ställningen om en personlig Gfud hade hän full-
ständigt kastat öfver bord. Det lilla som ännu
fans kvar däraf framstod som ett slags allmänt
fömuft, som styrde yärlden, ett slags summa af
alla de naturlagar, som beherska uniyersum.
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I ett bref, som glödde af ifver ocli bänfö-
relse, klargjorde lian sin ståndpunkt för en vän.

„Hvilken tok, bvilken drömmare, bvilken
ärkenarr jag värit! Jag sknlle ka Inst att skrika
af blygsel ocli smärta, då jag betänker att i detta
sekel största delen'af mänskligbeten ännn belin-
ner sig på vildens ståndpunkt. Hedningar ocli
bilddyrkare ären I alla, som bygga hus för edra
gudar och aflöna präster för att vakta dem.
I gjuten åt er gyllene kalfvar ocli dyrken dem,
fastän I tron er lyssna tili lians bud som tronar
i böjden. Hela den katolska religionen med alla
dess madonnabilder står tili sin ide icke ett grand
bögre än den lägsta negers tro, då ban ställer
en rund sten på ändan. af en aflång ocli dyrkar
detta såsom ett liögre vasen. Alt annat i värl-
den bar gått framåt; religionen ensam bar under
århundradenas lopp stått stilla. Det som borde
vara en öfvernaturlig, an dbg företeelse, iklär sig
nn, såsom alltid, jordiska former. Blott i denna
gestalt förmå vi fatta den. Men vår religion
är jn mycket renare än den katolska? Just
skön renbet! Yi bafva vårt offerväsen: nattvar-
den; vi bafva våra besvärjelsekonster: dopet; vi
bafva, också vi, våra kyrkor med sinä afguda-
bilder. Prästerna aro aflönade trollkarlar, som
mot betalmng tillbandabålla oss sabgbet i
parti ocli mumt. Den ocb den kyrkliga förrätt-
ningen (t. o. m. den sjukes sista bugsvalelse)
kostar så ocb så mycket, likasom trollkarlens
amuletter bafva olika pris. En gud som tillåter
att ban dyrkas med siika ceremonier är icke min
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gud. Ocb någon annan gnd känner jag icke tili.
Jag liar således ingen gnd. Och likväl är jag
öfvertygad om, att jag befinner mig på ett långt
högre andligt ntvecklingsstadium än alla de gud-
liga. Jag kar ett ideal, som bor så syindlande
bögt, som är så öfvernatnrligt abstrakt, att man
omöjligt kan tanka sig några jordiska former för
detsamma det bästa kriteriet på dess andligliet.
Förnnftet detta är för mig det enda som inne-
båller en skymt af öfyernatnrligbet. Umgänget
med det är som att inandas ren ocli kylig bärgs-
Inft. Förnnftet kan icke personifieras lika
litet som rymden. Man bar en gång försökt
nppbygga tempel åt detsamma, men ntan fram-
gång. Ocb detta talar ingalunda mot förnuftets
gndom, ntan tili förmån därför. Men jag yill
icke häller benämna det Gnd. Qnd, d. v. s.
den vanliga föreställningen om bonom, är altför
materielt personlig, är gjnten i altför jordiska
former, för att knnna låna bort sitt namn. Också
iins det jn icke en dilettant, som icke tror sig
knnna afbilda Gnd eller åtminstone bans moder
eller son. Det är löjligt, på samma gång som
detta är en för konsten absolnt främmande upp-
gift. Konsten måste kanna beberska sitt ämne,
men detta kan icke den religiösa konsten, om
den icke af sin gnd yill göra bvilket den i
själfva värket bar gjort ett foster af den
mänskliga fantasin. Sådana fantasibilder bafva
vi så länge vant oss att se för våra ögon, att
vi slutligen omedvetet dyrka dem. Att tänka
sig, att också jag bar gjort det! Jag bar ju

4
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berättat för dig om mitt första konstvärk. Den
bilden blef en värklig liusgnd. Om icke minnet
af min mor lyckligt för lienne att' bon dog,
innan lion fick se linru bennes son förändrats

sknlle bålla mig tillbaka, vore jag färdig att
brista nt i gapskratt".

Med stor ifver bängaf lian sig åt kampen för
sin „nya lära“. Hän kämpade för den i tai som i
skrift, men sökte framför alt realisera den i sin
konst. Hän var en fullblodsrealist, yäkte mycken
entnsiasm tili lifs bland de unga, åstadkom förar-
gelse ocli förbittring •—• men börde i bvarje bän-
delse tili sinriktnings främsta representanter. Lik-
yisst fans i bans konst någonting sökande ocli fam-
lande. Hans ideer voro ofta storartade; mankunde
se burn inspirationen hade lågat npp, men också
burn den strax därpå åter slocknat. Man spå-
rade icke den glödande,yärmande eld, som fordras
för att ett stort konstvärk skall komma_ tili stånd.
Hän höll sig aldrig tili samma ämnen. An var den
bistoriska konsten bans ideal, än åter svär-
made lian för det inliemska, det nationella i
konsten, o. s. v.

Men slntpnnkten i lians dåvarande konstnär-
liga ntveckling yar den att lian en vacker afton,
då lian kom kem tili sin atelier i Paris, tog en
yäldig bammare. ocli slog sönder den marmor-
bild lian ämnat för salongen. Ocli kort därpå
skref hän tili en vän dessa ord; „Jag liar funnit'
min Grud. Kärleken är G-nd, kärleken är ali reli-
gions innehåll.“
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Hans förnnftsreligion hade icke tillfredsstält
honom. Hvart hän än under dess ledning yände
sig —• skref hän tili sin van i detta samma bref

slog honom dess kyliga andedräkt tili möte.
Där fans innehåll nog, så länge framgångens soi
lyste, men när motgångarnas och missräkningar-
nas skynming sänkte sig ner kring honöm, kän-
des det tomt och dystert. Detta tillstånd påminte
närmast om den kansia af fasa, som uppstår i
barnets sinne, då det blir kväll och natten faller
på, medan den lille yandrar den långa vägen
fram. Hän Springer alt hvad kan, men det
mörknar rundtomkring honom. Hän ropar på
hjälp, ehuru lian yet att ingen kan höra hans
rop. Men plötsligt rinner det honom då i
hågen hvad mor har sagt: att det finnes en Glnd
som ser och som skyddar, och lugnad fortsätter lian
sin färd.

TJnder clessa stunder af djnpt missmod
framkallade af människornas själfviskhet, värl-
dens kallsinnighet, besviken kärlek ocb yänskap

- var det honom alldeles omöjligt att trösta sig
med den tanken, att lian åter skulle yinna frid,
så snart en ny morgon grydde, d. y. s. så snart
denna kansia af lijälplösliet gifyit vika. Ty hari
hade lian så ofta förut blifvit besviken, hvarje
gång lian på nytt hängifvit sig åt denna förtrö-
stan. O eli lian begynte reflektera öfyer hvad
det kunde vara som fylde de människors lif, livilka
lefva nöjda, lugna och lyckliga.

Då hände det en kväll, när hän, trött på alt,
återvände tili sitt hem från ett bulevardkafe,
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att hans ögon råkade falla på Nya testamentet,
som alltid följde med i hans kappsäck. Hans
mor hade i tiden lagt dit det, då lian reste nt
för första gången; det var en liten bok, som icke
tog mycket rum. Det var ett slags koketteri
hos honom att alltid hålla den på sitt bord, där
kamraterna fingo se den, och de plägade und-
rande fråga hvad hän gjorde med den boken?!
Nu öppnade lian den i tankarna och började gä-
spande bläddra i bladen. Hän läste hela natten,
hörde det stora Paris med dess egendomliga natt-
liga röster brnsa omkring sig och läste fortfarande
utan uppehåll; följande dag fortsatte lian med alt
större ifver; och dagen därpå gaf honom hans
växande hänförelse ingen ro, lian irrade på kväl-
len omkring längs stadens gator och var från denna
stund fullständigt förändrad. Och först och främst
ville lian nppfylla hiidet: I skolen öfvergifva alt
och följa mig och bröt med hela sin förtid, i
det hän bröt sönder ett konstvärk, på hvilket lian
arbetat i åratal.

Kärleken, det var den nya uppenbarelse
som slagit emot honom ur Kiisti iära. Den var ali
religions inneliåll, på den liade hela utvecklings-
gången i människosläktets religion pekat, här fans
mi den andliga, ideella gnd, som hän sökt. Donna
gnd dyrkas icke med bilder; konsten kan icke
förkroppsliga honom, konsten, som intet annat
är än en kvarlefva från hedendomen, hvars hela
nppfattning var sinlig. Med hela kraften af sin
eldiga natur tillegnade lian sig demia gnd. På
stunden, utan dröjsmål ville lian på sig själf
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förvärkliga bans bnd. „Ocb aldrig bar jag er-
farit en större lättnad, en fnliständigare fribet,
än då jag såg dessa minä afgndabeläten, minä
egna bänders värk, ligga i spillror framför mig“.

Eörvärkligandet af kärlekens ide i denna
värld, det bokstafliga nppfyllandet af budet
„älska din nasta som dig själf“, på en tid, då
man kanske kraftigare än någonsin förnt predi-
kade den starkares rätt gentemot de svaga, då
man utbildat denna lära tili _en fullständig teeri,
ooh tili ocb med djärfts förfäkta den med veten-
skapliga argument bäri fann ban ett arbets-
fält för sig. Genom sitt arbete, sitt exempel ville
ban förvärkliga denna ide.

Hän undvek sinä vänner ocb försvann för en
lång tid från sinä förra kamraters synkrets. Man
börde om bonom att ban, eldad af Tolstoys före-
döme, begynt egna sig åt kroppsarbete; bvad ban
ägde delade ban nt bland de fattiga, på filantro-
pins område var ban mycket värksam, ban ifrade
för nykterhet ocb nppträdde tili ocb med som lek-
mannapredikant.

En gång gingo vi att åböra bonom. Det
O ö

var egendomligt att se bonom, den förr så nna
världsmannen, som alltid gått klädd enligt se-
naste modet ocb som alla snobbar här bemma
efterapade, iklädd en vanlig arbetaredräkt stå
där bland mänrdskor, hvilka tidigare värit före-
mål för bans skämt ocb gyckel. Städernas ar-
betarebefolknmg ntgjorde enligt bans tidigare
åsikt „den allra lägsta mobben“, i synnerhet på
grund däraf, att den, såsom bans ord folio sig,
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„icke ägde en gnista konstnärlig nppfattning. . .

den var en nrtyp för det kälkborgerliga“ o. s. v.
Bonden liar åtminstone ett grand poetisk fantasi,
stadsbefolkningen representerade „den krassaste
prosa“, nr hvilken det var komplett omöjligt att
prässa fram det minsta konstnärliga motiv.

För denna publik talade hän nn fördömande
om konsten. Efter att först bafva sldldrat —-

på ett sätt, som påminde om frälsningsarmens
vittnesbörd - liurndan hän tidigare värit, men
burn hän med Guds hjälp omvändts, ntlade Iran
för dem burn hednisk, burn låg ooh förkastlig
konsten är. Den böjelse bos oss, som vi benämna
konst, är det som fördunklat vår ursprnngliga,
klara föreställning om Gnd. Genom sin sträfvan
att förläna jordiska former åt det finaste, snbti-
lasto, mest uppböjda, förstör den vår nppfattning
om detsamma. Yi aro skapade efter Gnds afbild,
men vi göra oss en gnd efter vår afbild. Kri-
stus kände icke tili konsten, ocb de första kristna
förkastade den. Men människorna sjönko till-
baka i sin arfsynds pöl, ocb där vältra de sig än.
Hvar gång de tanka på Gnd, föreställa de sig
bonom lik dem själfva, ocb sådan afbilda de
bonom. Men Gnd kan man icke afbilda, man
kan icke tanka sig bonom i någon gestalt, ty
Gnd är kärleken, är en uppböjd ide. Detta kan
förefalla oss dunkelt, oss som äro vana att fatta
ocb se ideerna såsom former. Men denna oklar-
bet försvinner, så snart vi begynna arbeta i
kärlekens tjänst. Då uppfatta vi vår Gnd, vår
rätta Gnd, såsom en bög öfvernatnrlig kraft.
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För att tjäna denna gud göres oss icke bebof
af någon präst, ty alla aro vi lika mycket bans
präster. Enhvar af oss kan själf förmedla sitt
förhållande tili Gud. Kärleken tili vår nasta,
kärleken tili den stora, lidande mänskligbeten
det är vår religion!

Hän talade med eld ocli lif ocb sökte rycka
sinä åhörare med sig. Men församlingen för-
höll sig kali. Påtagligen funnos endast få, som
kunde uppfatta finbeten i bans ideer.

Efter föredragets slut sökte vi upp bonom.
Yi försökte uppvisa för bonom svagbeterna i
hans lära. Yi försökte i synnerbet visa att ban
bade orätt i sitt fördömande af konsten. Men
just i denna punkt, sade ban, var bans öfverty-
gelse allra djupast rotad.

—• Har du aldrig känt dig manad attäfven
i konsten söka framställa de nya ideer, som nu
besjäla dig? frågade någon af oss.

—• Aldrig. Ocli just den omständigheten
att dessa ideer icke beköfva den yttre formen
styrker mig i min öfvertygelse att min tro är
förklarad ocli förandligad; att den är så ren som
en absolut ide kan vara. Hu förstår ni det inte,
men jag koppas att ookså er tid skall komma.
Om dig ban vände sig tili den af oss, med
hvilken ban stått i brefväxling i synnerbet
om dig boppas jag att du skall finna den rätta
vägen.

Hän var så säker i sin öfvertygelse, lian
betraktade sig som en reformator, ja ännn mer,
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som en trons förnyare, icke blott dess rensare,
närä nog som stiftare af en ny religion.
Yisserligen hade koristen i honom förlorat en

adept, som kunnat göra den heder, tykte vi, men
i hvarje händelse hade det ideella arbetet vunnit
en seger. Också vi godkände ju hans lära i dess
hufvuddrag, och vårt samvete slog oss, då vi
icke kände oss äga kraft att göra som hän. Det
hade känts så lugnande, om också vi haft att
tillgå något bestående och visst, hvarpå vi kun-
nat med Ml tillförsikt lita.

Skräp . . . var ni Ingna. När det här
skofvet gått öfver, återvänder nog lian också tili
sinä förra gudar eller rättare afgndar.

Horn så?
Hän är framför alt konstnär, och det är

det som åter skall bringa honom tili förnuft.
Talaren liade rätt, men misstog sig på samma

gång grundligt.

Men må lian själf heratta om livad som
liände lionom. Se här taus sista bref, dateradt
i Paris för någon vecka sedän och adresseradt
tili samma vän, soin mottagit de tidigare brefven.
Det är en rättfram, ärlig, städse sanningssökande
mans nppgörelse med ett lif fullt af konflikter,
hvilket icke förmått lösa för bonom lifvets stora
gåta. Må det här anföras i sin helhet, såsom ett
belysande doknment. Det lyder som följer;

„Gramle yän, dn som följt med min utveck-
ling ooh som städse, oaktadt vi på senare tider
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värit af olika mening i lifvets viktigaste frågor,
bemött mig med sympati, för dig vill jag nu åter
tala om, huru det gått mig och hvar jag
hamuat, sedän vi sist träffades. Det blir en
själfbekännelse, svårare att aflägga än någon af
minä många tidigare. Eätteligen borde jag göra
den inför offentligheten, eller åtminstone inför
någon af minä själsfränder. Men hvad angår
världen mig nu? Dessutom ger jag dig full fri-
het att offentliggöra hvad du nu får veta om
mig. Min saga är sorglig och länder mig inga-
lunda tili heder. Men samflngen måste fram, och
här har du den.

Du vet livilken idebyggnad jag uppförde åt
mig och kuru jag lockade andra att taga sin
bostad i densamma. Du vet att jag kallat den
det enda rätta, på liällebärget bygda hus, som
aldrig skulle falla. Nu har det tempel, hvars
tinnar jag rest mot skyn, jämnats med jorden,
och här står jag bland dess ruiner, andligen bru-
ton och söndertrasad och vet icke hvart jag skall
taga vägen.

Efter yårt sista sammanträffande växte mitt
rykte och mitt anhang. Det blef en modesak
att besöka minä föredrag, det ansågs „fint“ att
hysa samma åsikter som jag. Eå voro de som
i sitt lif förvärkligade livad de med sin mun be-
kände. Men jag var i livarje händelse glad öfver
min framgång. Ju mer erkännande jag fick,
desto mer törstade jag därefter. Ju flere själar
jag vann, desto flere jagade jag efter. Jag märkte
tili min liemliga bestörtning att jag ville skapa
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mig en „publik“, likasom förut nnder min konst-
närstid. Jag försökte dock muta mitt samvete
därmed, att det var en stor sldlnad mellan minä
forna ocb minä nuvarande sträfvanden.

Men samtidigt som min framgång växte,
ökades äfven motståndet, i synnerbet på kyrkligt
hali, bvarest man ej yill veta af andra „profe-
ter“ du vet ju att jag emellanåt fått bära det
namnet än Gramla testamentets.

I början kade man betraktat mig som en
sällsyntbet, ett knriosum. Eller gladdes man öfver
att en sådan hedning ocb gudsförnekare som jag
blifvit väkt. Man märkte nämligen ingen sldlnad
mellan min lära ock kyrkans. Men så snart man
kom på det klara med denna sldlnad, blef jag
ntpekad som en ateist, den dar icke erkände en
personlig gud. Hela min kärlekslära, som dock
är eller åtminstone borde vara kristendomens
kärna, fann nn intet gehör. Icke ens de fri-
kyrkliga vågade mer låta mig tala i sinä sam-
lingslokaler. Yisserligen sporrade detta blott
min värksamhetslust. Ej bäller sknlle jag hafva
brytt mig om bvad minä motståndare hade att
anföra i sak. Det var det där vanliga, att utan
en personlig gud ett religiöst lif icke är möjligt.
En ide, sade man, kan icke finnas tili, om det icke
finnes ett vasen, som bar tänkt den ocb nr bvil-
ket den leder sitt ursprung.

Men så inträffade det, att jag fick besök af
den ena efter den andra bland minä bästa vän-
ner. De klagade nnder tårar att de ofta kände
sig yärnlösa ocb toma, då de liade ingen att
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vända sig tili med sinä böner, utan alltid måste
lita på sitt eget svaga jag. „Grif oss en Gud,
i stället för den du tagit ifrån oss!“ klagade de.

Jag befann mig i en svår belägenbet. Jag
började själf tvifla, ooh jag vet icke burn det
gått, om de länge fortfarit sålunda. Men de
lämnade mig, de afföllo, ocb många andra med dem.

Jag lät dem gå ocb tröstade mig så godt
jag knnde därmed, att de icke förmått tillegna
sig sanningen i dess belbet såsom jag.

Jag? Yar då värkligen mästaren förmer än
bans lärjungar?

Jag bryr mig icke om att bär närmare redo-
göra för orsakerna tili min resa lait tili Paris, dit
jag vid min senaste afresa härifrån icke trodde
att jag mer skulle återvända. Minä vänner, släk-
tingar. .. med ett ord, jag koin bit delvis mot
min vilja, delvis för att göra dem tili viljes, bvilka
bade obebag af att bära samma namu .som jag.
Jag bade kanske bort stanna bemma för attkampa
för minä ideer; men det var väl ändå bäst att
jag försvann.

Här sammanträffade jag med en mängd unga
konstnärer, livilkas världsåskådning var en annan
än konstnärernas under vår ungdom. Du kän-
ner ju tili den nykristliga riktningen, hvarom
så mycket ordats. De voro froinma kristna ock
försökte i sin konst föryärkliga sin tro. Såsom
du vet liar jag städse i princip värit emot den
religiösa konsten. Deras måleri skilde sig emel-
lertid från det vanliga. De „målade ideer", så-
som deras lösen lydde. I det de försökte befria
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sig från de trånga formernas fjättrar och från
efterapandet af den materiella värkligheten, sträf-
vade de tili den ideernas renhet, hvartåt konsten
visserligen alltid syftar, men hvilken den enligt
min nppfattning aldrig når, tvnngen som den är
att tillgodose stoffets och formens kraf. I deras
sträfvanden fans dock något som behagade mig.

Och på lediga stunder då jag återvände
från det arbete, med hvilket jag förtjänade mitt
bröd • började också jag att tanka efter, om
jag icke knnde, åtminstone på försök och endast
för min egen skull, framställa den ide, som helt
npptog mitt inre. Yisserligen kan den icke af-
bildas i sin allra högsta nppenbarelseform. Men
sådan den ter sig i världen, i sin renaste och
högsta gestalt sioille jag icke på något sätt
kumia framställa den?

Tili en början föresyäfvade mig konstvärk i
stil med de gamla mästarenas, såsom Michel An-
gelot Pietä m. fl. Men de föreföllo mig altför
materialistiska tili sitt framställningssätt, där var
för mycket afseende fäst vid kroppen, lemmarna,
muskulaturen. Dessutom var i dem kärlekens
ide fattad i altför inskränkt mening; käristän fram-
ställes här riktad på en enda individ: moderns
kärlek tili sitt barn. Jag ville få fram karieken
tili hela den lidande mänskligheten.

Iden klarnade för mig en natt, då jag låg i
min säng hnttrande af köld. Du vet hvilken
ödemark Paris är för den som befinner sig en-
sam här. Jag hade icke en enda vän, som skulle
bekymrat sig om mig. Jag vantrifdes och kände
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mig icke säilän olyeklig, ocli jag led tili ocb med
brist. Det var som om den stora världskärleken,
livilken jag predikat för andra, icke skulle räcka
tili för mig. Kanske existerar den alls icke, kanske
bar alt endast värit inbillning? Så försjönk jag
i dvala ocli såg min mor i drömmen. Hon stod
vid fotändan af min säng med sinä stora ögon
fästa på mig. Jag såg ingenting annat af lienne
än dessa klara, öppna, deltagande ögon. Jag
bade förut sett bemie dylik, i min tidigaste barn-
dom, då jag låg i feber på min sjukbädd ocb
bon, iklädd sin vida, ljusa nattdräkt, i timtal stod
ocb betraktade mig, troende att jag sof, men
utan att dock nännas gå ifrån mig. Hela ben-
nes vasen koncentrerades i denna enda blick, den
var ett uttryck för bennes djupaste känslor, ocb
ur densamma strömmade mot mig en outsäglig
frid ocb tryggbet. Drömmar pläga vanligen tryeka
ocb plåga mig; nu kände jag mig vid uppvak-
nandet lyckligare ocb fridfullare än någonsin
förut.

O eli min ide liade fått klarhet, jag liade fun-
nit kärlekens Symbol; jag liade fått tag i den
renaste formen för framställningen af kärlekens
ide, den form jag så länge sökt.

Jag bodde vid denna tid i en kamrats ate-
lier nnder lians bortayaro. Där fans lera på ar-
betsställningen, yärktyg likaså, ocb strax på mor-
gonen skred jag tili värket. Du kan icke fatta
livilken Ijnf, salig kansia som genombäfvade mig,
då jag åter efter så lång tid kände mellan minä
fingrar den lina, smidiga, lydiga leran. Jag giömde
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alt annat, jag tänkte blott på det arbete jagkade
för känder, ock det förflutna var likasom bort-
struket nr mitt minne. Det säregna i iden ock
det sätt på kvilket jag sökte fullgöra min upp-
gift eldade min själ. Det var som om jag med
en naturlags nödvändigket, utan egen vilja ock
reflexionslöst, skulle kafva gått fram mot mitt
lifsmål.

Min afsikt var att framställa kärlekens inne-
börd i en enda blick, sådan som den, kvarmed
min mor i drömmen betraktade mig. Dttrycket
i kennes ögon var kufvudsaken, alt annat, krop-
pen med dess lemmar, finge framträda så svagt
antydt, så litet iögonenfallande som möjligt. Ock
jag lyckades äfven förläna det kela en förandli-
gad form, som blott gaf intrycket af en aning
ock som värkade äfven på mig på ett egendom-
ligt mystiskt sätt.

Aldrig kar jag betraktat minä egna liänders
värk med sådana ögon. Jag erfor en blandad
kansia af vördnad ocli beundran för min skapelse.
På sauma gång fattades jag af kärlek tili den-
samma, ock jag trifdes endast i dess närket. Då
jag yecklade npp bindlarna kring min modell,
var det som om jag vidrört ett lefvande vasen.
Då jag gjntit den i gips ock därpå bnggit den
i manner, darrade jag nastan, ocli jag skulle hafva
velat sjunka på knä framför bilden, anropande
den om skydd. Jag stälde den i en vrå,
bängde draperier omkring den ooh tände om
kvällarna ljus framför den. Tili fotställ kade
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jag sknlpterat en bok, efter modell af min mors
Nya testamente.

Och jag belönades för min möda. Min tom-
bet yar borta; ensambeten förskräkte mig icke
längre, jagbade bos mig en god ande, en skydds-
ängel.

Eftersom jag gjort bilden blott för min egen
räkning, yisade jag den åt ingen.

Men en dag, då jag kommer bem från mitt
arbete, finner jag några kamrater bos mig. De
voro unga skandinaviska konstnärer, som intogo
sinä måltider i samma restaurant som jag. De
bade på något sätt fått böra om mitt arbete ocb
kommo nu för att bese det. De bade dragit dra-
perierna åt sidan, ocb om de också icke böjde
knä för bilden, så voro de dock alldeles betagna.

„Utmärkt! Förträffligt! Just så skall kärlekens
gudinna framställas!“

Aldrig förr, tykte jag, bade man förstått
mig som nu. Jag kände en outsägiig tillfreds-
ställelse däröfver, isynnerhet som jag såg att de-
ras förtjusning var uppriktig ocb saim.

„Det bär är stor konst! Det är så kon-
centreradt... en bel stor världside i en enda
blick.. Det är som om denna bbck skulle
komma från okända världar, någonstädes bortom
bimmelen . .•- Nej, kare vän, kärleken är ett
personligt vasen, det bar du bär visat, burn myc-
ket du än må protestera däremot".

Bilden bade snart blifvit dem lika kär som
mig. De kommo alt emellanåt för att se på den,
vi sutto om kvällarna rundt oinkring den, vi
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likasom dyrkade den, ocb vårt samtal rörde sig
om den. Den var i deras tanlre den „nya rikt-
ningens" länge väntade stora konstvärk, ocb jag
gälde bland dessa unga entnsiaster som le mattre.
Jag bade jn funnit det som de sökt, de talade
om mig öfveralt, skrefvo om mig, begärde att
få taga reproduktioner af mitt värk, bvilka de
sedän offentliggjorde i fint Ijnstryck i sin tid-
skrift.

Jag inser ännn i dag icke, linru jag kunde
vara tili den grad förblindad ocb att jag icke
för länge sedän med anledmng af alt detta köm-
mit tili den slntsats, soin med nödyändigiiet
måste ge sig. Det var en ren tillfälligiiet soin
gjorde att minä ögon öppnades.,

En dag får jag besök af en fin, behandskad
herre, att döma af det yttre en jude. Hän räcker
fram sitt kort, soin ntvisar att ban är „försäljare
af bälgonbilder“. Hän säger att ban i konstnärs-
kretsar bört min „kärlekens gnd“ mycket beröm-
mas ocb därför icke kunnat motstå sin lust att
komma ocb se den. Sirulle jag icke vilja vara
vänlig ocb visa bonom den?

Jag låter bonom se mitt värk; ban kastar
endast en flyktig blick på det ocb frågar om
jag icke vill sälja reprodnktionsrätten åt bonom.

„Men detta är jn icke någon bälgonbild?“
„Parfaitement, monsieur! Det är det inte

bäller, min berre, men det är mer än så! Hälgon-
bilder, madonnor ocb krucifix bafva förlorat sin
dragningskraft. Ingen frågar längre efter dylikt.
Den stora, förfinade, konstnärligt bildade ocb på
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samma gång religiösa allmänheten vill ha nya
ämnen, nya former för sin fromhet. Jag säljer
ofantligt mycket af den nya religiösa konstens
alster. Den religiösa konsten är icke detsamma
som den kyrkliga. Kyrkan har måhända lefvat
nt, men religionen lefver npp igen. Då de gamla
bilderna icke längre duga, behöfver man nya,
för att egna dem sin dyrkan . . .

„Och därför är det som ni . .
.
—?“

Jag är säker på, att ert arbete skall
spridas i tusental exemplar ... jag tror mig
kuona bjuda er de allra bästa vilkor ... en liten
lifränta . . . riest-ce pas, monsieur? C’est enlendu! 11

Likasom genom en blixt, som flammar tili
på den mörka himmein och med ens npplyser
den afgrund, i hvilken den irrande vandrings-
mannen är i beråd att störta ned, klarnade nu alt
för mig . . .

Hälgonbildskrämaren uppgaf ett rop af be-
störtning, ty ban trodde att jag ämnade slå tili
honom mod hammaren. Hän sprang åt sidan,
rykte sin cylinder åt sig, men hana icke ut genom
dörren, innan mannorn, min gudabild, föll fram-
stupa på stengolfvet krossad i små stycken.

Och krossad är äfven jag, krossad för all-
tid, och aldrig mer kan jagfogas ihop. Jag min
tok, min narr, som trodde mig hafva förkunnat
en ren ideernas lära, föryärkligat den högsta
sanningen och ledt religionen tili en förut oanad
utveckling, jag som betraktat mig icke blott som
en trons rensare, utan äfven dess förnyare, tili
och med som stiftare af en ny religion, jagfann

5
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mig nu stå på samma ståndpunkt, från livilli en
jag utgått, jag var icke bättre än den lägsta
vilde, som ställer en rund sten på en aflång . . .
jag var icke blott en bilddyrkare, en förgudare
af minä egna händers värk, utan stod på gränsen
att bli en gudabildskrämare . . .

Ocli ej nog liärmed; jag sörjer fortfarande
min sönderslagna gud, jag begråter lionom dag
ocli natt, ty lian var det bästa jag visste. Ooh nå-
got bättre känner icke liäller hela denna mänsk-
ligliet, som vandrar ocli vandrar, men alltid
återvänder tili samma punkt. Det är alt samma
gamla värld, bunden i sinä hedniska former,
fjättrad vid sinä altaren som den alltid värit, ocli
som väl också alltid skall förbli sig lik som
ständigt går sin cirkelgång ocli i evigliet skall
trampa i sinä egna spår.

Därför tror jag ingenting mer ocli hoppas
ingenting. Grod natt, gamle vän.

P. S. Sade jag att jag ingenting tror ocli
ingenting hoppas? Då jag nu, effcer gårdagens
sinnesrörelse, vid lugnare besinning tänker öfver
det som händt mig, förefaller det mig i alla fall
djärft att påstå, att om jag icke kunnat för-
värkliga sanningen, andra icke käller skola kuuna
det. Huru kan jag veta att det icke en gång
kan komina någon annan, den rätte, som talar i
anda ooh sanning ock hvars skoremmar jag icke
är yärdig att lösa?“

<rrl(ln)



Människofmktan.

'jHi)jnren lefde på jorden i fullständig okunnig-
het om att det fans något högre vasen än de,

ty människan var ännu icke skapad, och ingen
anade att hon skulle skapas. Och skapelsen visste
icke att sakna sin herre.

Yäl härjade vargen redan då i fåralijorden,
gäddan slukade mörten, höken skrämde hönsen och
räfYen jagade efter kiden, men ingen erkände
någon lierre och styresman öfver sig. Frånräk-
nadt små lokala strider, herskade i världen en
obegränsad friliet, ocli ingen af dess invånare
nnderkastade sig någon enskilds yälde.

Men då skapades människan ooh drefs ner
från himlen för att regera öfver alt som förut
var skapadt. Hon steg ner på ett liögt bärg
och bygde där sin bostad. De djur, soin råkade
se när hon kom, trodde att hon var en apa,
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ocli i själfva värket liknade lion i borjan mycket
detta djur. Därför förstod ingen att frukta lienne
mor än man fruktade apan. Råbocken betrak-
tade benne med sinä stora ögon ocli spetsade
öronen, men var snart åter i färd med att lugnt
beta på marken. Dnfvorna lutade liufvudet, där
de sutto i träden och sågo på henne; men
£ögo icke bort, ocli apan beliandlade lienne som
sin like, kastade en nöt i pannan på lienne ocli
kilade sin yäg.

Men människan, som lärt sig frukta gudar,
ville att djuren skulle liedra ocli frukta lienne så
som bon liedrade ocli fruktade gudarna. Hon
sprang tili sin liydda, grep sin båge ocb pilen, som
lion fått tili tecken på sin makt, ocli siktade ocli
sköt, en gång, en annan gång ocli ännu en. E,å-
bocken störtade död tili marken och bloden fru-
stade ur dess näsborrar, dufvan föll ner från sin
gren, och svårt sårad flydde apan klagande undan.
Och efter den dagen vågade rådjuren, dnfvorna
och aporna icke komma närä dessa näjder, utan
flyktade långt bort från det bärg, där de hait sin
boningsplats.

Dufvan var den första som tili de andra
bärgen bragte bud om hvad som skett på Män-
niskobärget. Fåglarna höllo ting, och dufvan
satte sig i toppen på en hög ödemarksgran och
förtäljde för församlingen hvad som händt henne
nyss. Medan hon fridfullt kuttrade på grenen,
hade hennes kamrat störtat död tili marken och
när hon, efter att först hafva flytt undan, åter-
vände för att söka henne ooh blickade ner på mar-
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ken, såg lion öfveralt endast döda kroppar och
hndar af flådda djur. Och hon trodde att det var
pesten som harjat ibland dem.

Men knappast hade hon sagt detta, innan en
underlig susning hördes i Inften; dnfvan lyfte
sinä vingar och försökte att liyga, men föll med
styfnade fötter tili marken och rörde icke en
fjäder mer.

Pest! pest! skreko de fyrfota djnren, och
pest! pest! skränade fåglarna när det åter
susade i Inften och lammet sjönk på sinä knän
för att icke mera nppstiga. Och då skingrades
de församlade djnren som agnar för vinden åt
alla hali.

Enclast räfven stannade nyfiken vid skogs-
brynet ock såg sig om. Då varseblef kan fram-
för sig en gestalt, som stod upprät lik en träd-
stnbbe, men hvars kropp var Irvit ooh. hårlös och
i hvars ögon brann en sadan glans, att räfven
blef stel af fasa ooh kilade in i närmaste buske.
Hän kade sett människan ansikte mot ansikte,
men lian vågade icke tala om det för någon.
Och från den dagen darrade lian vid livar sten
och livar stubbe och kringgick dem försiktigt,
troende sig öfveralt se människan. Och lian
började tanka på medel att blidka henne.

■ Djnren hade icke haft tid att hämta sig från
den första skräcken, innan det som nyss händt
åter npprepades. An stupade en präktig älg
med hjärtat genomstunget af en pii, än föll en
järpe från sin gren, än sträkte svanen på sin
hals och gungade död på vågen. Fasa och fruk-
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tan öfverväldigade hela djurvärlden. Stundom
hördes äfven människans röst, ocb den trängde
genom märg ocb ben, starkare än ulfvens tjut
eller den uppretade björnens rytande. Hermes
pilar susade utan uppebåll i luften, men ingen
visste när ocb bvarför ocb bvarifrån de kommo.

Nagra sade: vi stralfas för våra synders
skull, ty vi lefva i strid ocb tvedräkt ocb siitä
sönder bvarandra. Men hyarför skola de skuld-
lösa lida för de skyldiga? frågade andra. Hvar-
för blir böken vid lif, medan dufvan dräpes,
bvarför dör lammet, fastän yargen slronas ? Ocb
ingen fans, som kunde ge svar på dessa frågor.
Men småningom lärde sig alla inse att ett vasen
bade nppträdt, bögre än de, bvars vrede ingen
kunde undgå, för bvilket ingen kunde by ocb
hvilket alla måste frukta.

Men räfven, som var Irlokare än alla andra
djur, lian som skådat människan på närä håll ocli
soin på sinä nattliga ströftåg smugit kring hen-
nes boning ocli lagt märke tili bennes vanor, hvar-
yid lian själf ej värit säker för sitt lif, kade slutli-
gen trott sig linna burn människans vrede borde
stillas. Ocli i en bemlig, nattlig sammankomst
af räfvar, kattor, vargar, björnar ocb alla andra
rofdjnr gaf hän dem del af sitt förslag ocb fick
det antaget: för att blidka människan sirulle åt
tienne offras de djur bon mest åtrådde, fåret,
Iron ocb bästen. Ocb de fångades ocb bundos
yid midnatt framför bennes bostad.

När människan såg de darrande djuren, upp-
tinade bennes sinne. Hon var tillräoldigt fruk-
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tad, och nu ville hon blifva älskad. Hon ville
att djnren sknlle älska henne likasom hon äl-
skade sinä gndar. Därför Köli hon dem väl,
smekte dem och gaf dem mat och dryck. De
voro tacksamma och förtjusta och slickade hennes
händer, lyckliga öfver att hon icke genast slaktat
ner dem, såsom de hade frnktat.

Och när hon släpte dem lösa, sjöngo de
hennes lof öfveralt, berättade för sinä kamrater
om hur hon var ädelmodig och frikostig, och
sökte öfvertala dem att nnderkasta sig hennes
välde. De, som lato öfvertala sig, kommo tili
henne och böjde sig nnder heimes ok, funno nåd
inför hemie och kallades „hennes egiia får“.
Men de andra, som icke omvände sig och icke
blefvo slafvar nnder människan, kallade hon sinä
„nlfvar“.

Ooh dem förföljer hon beständigt, för deras
skull hvässer hon sinä pilar och spänner sin
båge, och på dem skjuter hon när de minst ana
det. Och hon skall icke upphöra, innan hela
deras släkte är ntrotadt och de tama djnren
hjälpa henne att nå detta mål.

Ofta nppretas hon af de vilda djurens mot-
stånd. Men hon känner i alla fall tillfredsställelse
öfver att äfven de frukta henne, erkänna hennes
välde ooh veta att hon är högre, mäktigare ooh
starkare än de.

'nMr0



En „entusiast“,

jbäan är i mitt tycke en bland de allra lyckli-
gaste ocli afundsvärdaste. Ty lian är en full-
ständig liarmonins ocli idealernas man, ocli så-
dana finnes det få i detta missnöjets, tviflets
ocli nervositetens söndriga tidelivarf. Äfven i
vara förhållanden, där sinnena dock icke så lätt
bringas ur jämvikt, är lian en ganska ovanlig
företeelse. Ty också bland oss förspörjes ju
missnöje med det bestående, brist på entusiasm
ocli auktoritetstro, svikna förlioppningar ocli kan-
ske bristande tro på vår egen framtid. Alt detta
är ju den nya tidens tecken.

Men lian bar ännu kvar sin barndoms tro
ocli sin ungdoms fosterländska entusiasm, ocli
de tyckas icke för ett ögonblick liafva svikit
bonom.

Redan i skolan trod.de lian orubbligt på det
„sköna, goda ocli sanna“. Hän beundrade klas-
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sikerna och kunde utantill alla fosterländska poem,
som dittils skrifvits hos. oss.

När lian blifvit stndent, tog lian emot allting
sådant det bjöds honom. De som gåfvo honom
ideer, voro, eller sade sig åtminstone vara, den
upphöjda entusiasmens, de rena grnndsatsernas
män, och lian kritiserade icke och grinade icke.
Dinlands „stora män“ lefde och värkade ännu,
om ock deras testamente redan var uppgjordt.
Af deras glans föll ett återsken äfven på dem,
som åtagit sig att fullgöra bestämmelserna i
testamentet. Och i hans tyeke voro alla den
tidens unga män både berättigade och kapabla
härtill. Ty ingen enskild person eller klick hade
ännu tagit finskhetens eller fosterlandets sak på
entreprenad. Hvar och en var öfvertygad om
att lian kunde och hade rätt att otfra någonting
på fosterlandets altare. Alla voro unga och en-
tusiastiska, och allas hjärtan slogo för det „sköna,
goda och sanna“!

Äfven hän trodde sig kunna offra någonting,
äfven lian trodde sig liafva ett pund att tervalta.
O eli lian förvaltade det kanske bättre än mången
annan, ty lian förlorade ingenting af sitt eget jag,
lian förlorade hvarken sin nngdomligliet eller sin
fosterländska liänförelse.

Huru många voro icke de som den tiden
talade om sinä höga mål, och huru få som för-
värkligade dem! Hau förde icke sitt lifsmål på
tungan, men det stod så mycket klarare för
honom.
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Hock, låt oss först tala om hans entusiasm
och sedän om hans värksamhet.

Jag ser honom ännu framför mig i denna
kända krets, som så ofta slöt sig kring talareestra-
den i studenthusets stop. sai. Hans ögon strå-
lade, hans bröst häfdes och hans hmgor vidga-
des, när lian ropade det fosterländska hurrat.
Jag ser honom stå bland sångarena, än med ett
svärmiskt drag öfver sitt anlete, än med en giö-
dande rodnad på kinderna. Jag ser honom i
processioner och vid stora mäns begrafningar,
jag ser honom på parterren i finska teatern, närä
att förgås af förtjusning, med det tätä lingula
håret på ända och med händer, lika röda som
hans kinder.

Hos mången slocknade elden ocli kallnade
glöden. Men honom värmde den alt framgent,
äfyen nnder näringsbekymrens kulnaste frost-
dagar, och den eldade honom att så mycket de
brådskande brödstndierna tilläto, egna sin tid åt
allmännyttiga saker.

Redan i skolan företog hän med nnderstöd
af konventet små expeditioner för att insamla
etnografiska ocli arkeologiska föremål. Här lian
blifvit student, utsträktes programmet tili sagor
ocli ordspråk och dialektord för Landsmålsföre-
ningens förteckningar, hyarförutom lian nnder
terminen var en af „fennonianins springpojkar“
och nastan hyarje söndag höll folkeliga föredrag
i någon af de yid järnvägslinjen Helsingfors—
Tavastehus belägna soclmarna. Men hans största
arbete var en undersökning öfver hans hemsoc-
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ken, en sockenbeskrifning, i hvilken hän, efter
det traditionella schemat, gaf en framställning af
sin hembygds a) arkeologiska, b) historiska, c)
etnografiska ocli d) språkliga förhållanden. Där
voro förteclmade hvar psendobistorisk, gamma!
sten ock hvart träd, bvart byslagsmål, hvar präst,
klockare, kyrktjänare och kyrkklocka med dess
inskrift, hvarenda i jorden funnen steninäjsel
eller pilspets eller penning, hvarje diftong i språ-
ket, konsonanternas fördnbbling och förmildring
m. m. och det var ett samvetsgrant arbete, där
årslånga mödor ooh ali fristnndernas entusiasm
voro nedlagda. Det fick också aran att införas
i „Suomi“, det omtalades med några berömmande
ord i Pinska literatursällskapets årsberättelse, och
vid sällskapets årsmöte fick hän därför emottaga
några böcker tili belöning.

Med hvilken oskyldig giädje hän bar sin
bokpacke hem, med hvilken pietet hän vände
dessa tråkiga blad, som vi andra för mycket
godt icke sknlle brytt oss om att läsa. Yi skrat-
tade åt honom, som så ofta förut, vi drefvo gäck
med honom och hans bestyr, vi, sköna själar,
som ren för länge sedän d. v. s. när vi värit
studenter i två år! hade skakat af oss student-
entusiasmen och i stället fått „nya ideer“ från ut-
landet. Yi talade öfverlägset om de finsktsin-
nades trånga horisont, vi kallade honom en „liten
själ“, som icke förstod Ibsen och aldrig hört
talas om Emile Zola eller Paul Bonrget. Hän
blef icke stött, ty hän förstod icke och Icunde
icke förstå att vi knnde ha rätt. Och väl var
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det, ty hän hade helt visst blifvit olycklig om det
klarnat för honom, hvad som kantänka klarnat för
oss, nämligen att Runeberg var gammalmodig, att
Topelius ej kunde läsas af fullvuxet folk, att
Kalevala var långtrådig och ingalunda världens
första epope, att icke alt som Snellman sagt var
Ghids ord och att Yrjö Koskinen i sin bok „De
ledande ideerna i mänsklighetens historia" inga-
lunda uttalat den filosofiska historieforskningens
sista ord om världens gång. En dylik revolution
i hans åsikter skulle knäkt honom alldeles, ty hän
var van att bland världsliteraturens alster ställa
högst det som öfversattes tili finska; för honom
var utkommandet af ett studentalbum ett evene-
mang i den nordiska literaturen, finska teatern
den förnämsta konstanstalt i Europa, Ida Aalberg
och Oskar Wilho de största dramatiska snillen
som ännu existerat, och Ekmans Yäinämöinen och
Runebergs Psyke världsberömda konstvärk. Men
ett sådant slag träffade honom aldrig, ty lian
afvärjde alla kritiker och tvifvelsmål med in-
kastet att det var finskt och eget „och natur-
ligtvis tänker ni på samma sätt, fast ni bara
skämtar". Och så förblef lian sinä ungdomsideal
trogen och måste förblifva det. Då skrattade
man åt honom, men efteråt har jag träffat dem,
som afundats honom hans tro och hans entusiasm.

Hän hamnade i landsorten såsom kollega i
en småstad. Där „begynte lian, efter att hafva
trädt ut i lifvet, att förvärkliga de ideal, hvilka
föresväfvat lionom nnder hans ungdomstid"
såsom det då plägade lieta på akademiskt festtals-
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språk. Ut i lifvet bakom Kuopio! förvärkliga
sinä ideal i Torneå!

Men lian förvärkligade sinä ideal: lian grun-
dade en finsk förening, var stående talare och
festföredragare vid ortens fosterländska giädje-
och sorgefester, bestyrde om hälsningstelegram
tili utmärkta mäns födelse- och namnsdagar,
sprang de ledande fennomanernas i hufyndstaden
ärenden, satte i omlopp listor, som sändes tili
honom i mängd, än för att garantera nnderstöd
åt finska teatern, än för att grunda en ny skola
i Helsingfors, än för att skalfa medlemmar tili
någon ny förening. „Därifrån kommer nog ingen-
ting, det är visst inte värdt att sända dit någon
lista", hörde man ofta sägas i bestyrelserna i huf-
vudstaden. „Hvarför inte —• åtminstone tecknar
lian sitt eget namu på listan". De kände sin man,
och listoina kommo samvetsgrant tilibaka bä-
rande åtminstone hans namn.

Omsorgen om fosterlandets angelägenheter
och hans egna afiarer de sistnämda voro visst
ieke mindre invecklade än de förra kunde dock
icke spårlöst gå förbi hans yttre människa, om
också lians inre förblef sig lik. Hau åldrades,
magrade, hans drag blefvo nastan genomskinliga,
fastän lian ej själf märkte det. Landsortspatrio-
tens belöning är yanligen glömska och otack. Hvil-
ket erkännande ktmde småstadens kälkborgare
ge honom och i hufvudstaden funnos närmare
tili hands så många andra, som man måste belöna.
Hän kände sig dock icke, i likhet med mången an-
nan, sårad öfver.en sådan otacksamhet; lian hade
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aldrig eftersträfvat någon tack och saknade den
icke. Men jag är i alla fall säker på att lian liyste
ett liemligt, ett alldeles stilla och hemligt liopp
om att ännu någon gång i världen förflyttas tili
Imfvudstaden, och det kan jn hända att lian
hoppades se denna längtan nppfyld genom någon
af de män som hade makten och platser att ut-
dela och hvilka lian gjort så mången tjänst.
Hän talade aldrig om det och var kanske icke
själf fullt medveten af sin tanke, men i dnnkla
antydningar skymtade den dock stnndom fram.

Hvarför ville lian då tili hufvndstaden?
Jag behöfver knapt säga att lian icke eftersträf-
vade befordran eller stora inkomster eller upp-
märksamhet. Hans motiv voro här, liksom i alt
annat, af fosterländskt ideelt slag, om jag
så får säga. Hän hade icke besökt Helsingfors
sedän hän aflagt kandidatexamen. Men hän hade
hört talas om det. Och det hade i hans fantasi
vnxit större än det i värkligheten var. Hän
knnde icke’ föreställa sig dess stenhns och nya
gator, men det hade i hans ögon vnxit ut tili
landets andliga medelpnnkt, tili den finska kul-
turens vagga, den nationella väckelsens härd
och jag vet icke hvilka benämningar hän fann
för det i festtals-språkets kända ordbok. Om
hän blott finge se det ännu en gång, blott se det,
utan att stanna där, om lian ännu en gång finge
gå upp för studenthusets trappor, sätta sig i
schackrummets mjuka softa och genomögna tid-
ningsbladen det fans ju redan i Helsingfors
två finska tidningar, och så oerhördt stora i
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jämförelse med förr! besöka Arkadiateatern,
se ständerkuset ock Ateneum, men framför alt
Finska literatursällskapets nya kus, vara närva-
rande vid dess månadssammanträden, där enligt
kans uppfattning alla finskketens bästa represen-
tanter samlas för att träffa kvarandra, ■— att
sitta där kring det gröna bordet i sällskap med
de stora männen jag tror lian tårades vid
blotta tanken på alt detta.

Men i många år fick kan vänta på det saliga
ögonblicket. Således inträffade det dock ändtli-
gen? Ja visst. Hän var kär nyligen. Hän kade
siitit sig lös ock begifvit sig på korståg tili de
keliga grafvarnas stad. Hans käraste förkoppnin-
gar kade uppfylts.

Jag träffade konom framför Alexanderssta-
tyn. Hans kufvud var närä att falla utför
ryggen på konom.

Du kär, gamle van! När kar du kömmit
tili stan?

Hän gaf sig knappast tid att skaka kand
ock svarade icke på min fråga. Ty lian var i extas.

Hvilket storartadt konstvärk! Hvilken
liärlig symbolisk grupp! och lian kritiserade
Yärket från samma fosterländskt-entusiastiska
synpunkt som alla tidningar ocli festtalare. Jag
sökte göra lionom uppmärksam på några svagke-
ter, men lian kade icke tid att köra på.

Det är en odödlig nationell konstskapelse,
det är en stod som folket själft npprest, det kom-
mer att i århundraden vittua om . . . ock i kvil-
ken värdig omgifning, i kvilken präktig ring af
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konstvärk det står! Finlands hufvudstad kan
kanna sig lycklig att äga . . Ocb så begynte
lian lofsjnnga denna „Suomis härliga hufvudstad",
denna „Pobjolas drottning". Den bade gifvit bo-
nom stoff tili ändlös beundran under de dagar
ban sprungit ocb sett på den. Hän bade besökt
konstutställningar, etnograiiska museer, literatur-
sällskapets hus, teatern, ständerbuset, alt. Men
framför alt annat var hau bänförd öfver den imu
förnyelse soin bar försiggått, öfver att man nu
näsiän kom tili rätta med bara finskan bar. På
de flesta ställen förstod man finska, nastan livarje
bod bade finsk skylt, åkarena talade nastan alla
finska ocb några förstodo icke ens svenska.
„Och ännn finnas de, som icke tr o att finska
folket bar en framtid!"

Nastan i ett andedrag gaf lian sålnnda luft
åt sin förtjnsning, medan vi från senatstorget
gingo ner tili esplanadgatan. Ocli vid livarje
steg iick lian anledning tili nya glädjeutbrott.
Finska redskapsliandelni Finska industrimagasi-
net! „Suomi“ ooh „Pohjola“! I boklådsfönstren
finsk literatur . . . ocli i praktband . . . finsk lite-
ratur i praktband . . . bvem bade för tio år sedän
kunnat drömma om någonting slikt! - „Ocli detta
skall då vara vikingarnas stamtillbåll?" Hän
blef allvarsam ocb rynkade pannan. Ja, ja, ännn
hafva de ju makten här. „Men den inliemska
styrelsen är finsktsinnad!“ ropade lian triumfe-
rande, så att de mötande vände sig om ocb
bans drag ljusnade : —■ „Segern är vår i alla fali,
finsklietens begemoni (bvilket kändt ord från stu-
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denttiden!) är säkerstäld ocb, vet du bvad,
därför kan jag icke bata dem, jagbar medlidande
med dem, jag beklagar dem af bela mitt lijärta!"

Här ba vi „finnspången“, anmärkte jag.
Nej värkligen, jaså, detta är den be-

römda ... ja, ja, här är den ju .
. . jaså, bär

promenera de ocb träffa bvarandra ocb afgöra
landets ocb folkets angelägenbeter.

Hän ville gå på finnspången, hän ville se,
burn „de“ sågo ut. Jag lämnade bonom där ocb
vi skildes åt för att träffas på kvällen efter tea-
tern, då vi, några af bans gamla skol- ocb stu-
dentkamrater, bade beslutit att ställa tili en liten
vift för bonom på hotell Kämp.

Hän kom gärna tili Kämp. Hän liade för
några år sedän i Hnsi Suometar läst om ställets
invigning med gratis supe, det bade förefallit
bonom som en saga ur Tusen ocli en natt, ocli
bans patriotiska sinnebade däraf bevarat en rörande
detalj den att portier’n kunde alla språk, tili
ocb med finska. Ocb vi visade bonom bela re-
staurationen,- både öfra ocb nedra våningen.

Det var den första tjllställning som någon-
sin. hållits tili bans ära. Ocb det tai som rikta-
des tili lionom mera på skämt än på allvar

var säkert också det första i sitt slag. Tala-
ren kände lians biografi ocli kunde ge en resyme
af alla lians goda egenskaper ocli förtjänster.
Sedän lian skildrat festföremålets karaktär, lians
varma lijärta ocli lians glödande själ, slutade
lian sitt tai sålunda: „När jag nn liöjer mitt gias
för dig, gamle van, dricker jag på samma
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gång en skål för minä bästa minnen, för min
vackraste bänförelse, för den tid af fosterländsk
väckelse, då man ännu ingenting visste af den nya
tidens själfviskbet odi då gamla ocb unga, utan
tanke på sig själfva, i broderlig förening skyn-
dade tili den beliga grafvens eröfring. . .“

Du talar som en ängel!
Tyst! Du bar, gamle gosse, förblifvit

sadan som vi alla bort förblifva .

. .

En riddare af den sorgbga skepnaden,
bviskade någon, men lyckligtvis utan att böras
hvarken af festtalaren eller hedersgästen, hvilka
med böjda gias stodo midtemot bvarandra vid
bvar sin ända af bordet.

... Odi du kan ännu vara giad öfver
bvad du ser på sceuen . . . lycklig du, som icke
tittat bakom kulisseina odi icke sett egennyttan,
maktlystnaden, yrkesafunden, intrigerna ... fo-
sterlandskärleken liar icke för digvärit en affär, du
liar icke själf blifvit fet af det pund du förvaltat
odi kan icke tro att andra blifvit det af sinä . . .

du liar förblifvit ung tili din själ, du tror på alt,
du tviflar på ingenting, du kritiserar icke odi gri-
nar icke. Jag liälsar dig ej: välkommen! ■—jag
säger dig endast: lycklig resa! ty det är bäst för
dig att du stannar där borta, där allting ter sig
så vackert för dig. Lefve du! Hurraa!

Det var tili en del ironi odi tili en del upp-
riktigt menadt vi liade också druckit rätt tap-
pert. Men lian förstod icke ironin odi bitterlieten.
Hän bade intet öra för sådana missljud. Odi
lian tackade oss för den beder vi visat bonom.
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Men framför alt tackade hän oss för att hän hos
oss ännu fnnnit samma glöd i siimena, samma
ande som den, hvilken lyft och ledt oss alla under
studenttiden.

Ocli vi, soin redan trott, att hans ögon öpp-
nats ocli att lian kanhända tagit skada tili sin
själ! Hän var ocli förblef samma naiva entusiast
soin hän alltid värit.

Men det är jn bra, att det ännu fins sådana
entnsiaster! anmärker ni.

Har då någon bestridt det? Jag sade jure-
dan i början att lian i mitt tycke är en af de allra
lyckligaste ooh afandsvärdaste människor.

hmt^



Altför stora män.

stora mäns tid är förbi, åtminstone tils
vidare. Men i stället är vara altför stora mäns
tid nn inne.

Hvad jag förstår med altför stora män?
Hvar ooh en af oss bar belt visst någon be-

kant som är reslig tili växten ocb vidiyftig i sinä
gester. När lian kommer in i ett rum, måste lian
böja sig i dörren, ocli ändå stöter ban ofta liuf-
vndet i dörrposten. När lian slår sig ner på en
stol, knakar den ocli går stundom sönder. När
hän sitter, sträckas lians långa ben och fötter öfver
halfva golfvet, ocli alla snafva öfver dem. Så fort
lian rör på dem, runkar bordet ocli värdinnan blir
rädd för sin lampa, ocli när lian stiger npp för att
gå, slår lian regelbundet linfvudet i ljuskronan.
Proportionerna i vara små livardagsrum äro icke
gjorda för' lians mått. Blott när vi fira sommar-
fester nte i det fria eller annars breda ut oss, är
denna vår stora släkting på sin rätta plats.
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Här i Finland hafva vi en mängd dylika
altför stora män. I jämförelse med dem tyckes
vårt land så litet ocli dess förhållanden så trånga.
Yi säga nastan beklagande om dem! hvilken
framtid skulle hän icke haft, tili hvilken makt-
ställning skulle lian icke ha kunnat stiga, om
lian födts i något stort kulturland ... en poli-
tiker, ett statsmannasnille, en vältalare soin
lian i England hade lian blifvit minister, i
Frankrike repuhlikens president, i hvarje annat
land en af representationens förnämsta män.

Men här i Finland, här i vårt lilla afiägsna
Finland här har hän saknat den omgifning,
i hvilken hän kunnat utveckla sinä bästa egen-
skaper. Och vi nastan förakta oss själfva för
det vi nödgats spänna en rashäst för plogen och
hinda en stor statsmannaförmåga vid allehanda
tarfliga värf.

Men lian har ändå sinä ögonblick äfven hän,
sinä „ stora stunder", under hvilka vi se huru
stor lian värkligen är, denne vår store man.

Hän föddes vid den tid, då de stora män,
åt hvilka vi redan upprest minnesstoder, värkade
som ifrigast, då de blåste luffc i folkets lungor
och vidgade dess trånga synkrets. Storheten är
således på sätt och vis medfödd hos honom
åtminstone talar hän själf om den tiden som en
tid, hvilken såg honom födas. Hän uppväxte
och utvecklades och erhöll sin uppfattning om
landets och folkets betydelse och sin egen —•

„under det stora decennium, då Finlands stats-
form förnyades och dörrarna öppnades tili det
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olfentliga lifvets vida salar“ såsom lian i ett af
sinä festtal uttrykte sig. Och lian trädde in
genom dessa dörrar med den fasta öfvertygelse
att lian var kallad att uppträda på den nya fest-
salens estrad.

Och helt yisst Imnde ingen vara mera egnad
att uppträda än hän.' Före honom hade man hos
oss värit föga van att uppträda ofientligt eller
att se någon göra det. Själfva faktum var där-
för ytterst anmärkniugsvärdt och egnadt att
väcka en så mycket större uppmärksamhet som
talaren var ståtlig och hade en väldig röst, en
imponerande hållning och upphöjda ideer. Ee-
dan, på studentmötena hade lian med dessa sinä
gåfvor entusiasmerat nngdomen. Och efter det
hän hallit sitt första tai vid landtdagen, hviska-
des det man och man emellan att vi där liadfe
en personlighet, som kunnat vara en prydnad för
engelska parlamentet och detta sades ännu
icke med heklagande eller som en kritik af våra
trånga förhållanden, utan med stolthet och till-
försikt och hemlig glädje öfver att om också
våra parlamentariska förhållanden ej voro lika
stora som de engelska, vi ändå hade parla-
mentariska förhållanden, för hvilka vi behöfde
parlamentariska förmågor. Ooh från denna dag
var hän i den alhnänna opinionen en parlamen-
tarisk förmåga och en erkänd talare.

Från denna dag liar hau äfven uppträdt som
sådan, och däri ligger hans storhet, men också
lians altför stora storhet.



87

Ty med hvarje landtdag växte ban ocb fylde
sin plats alt bättre.' Först såsom representant
för en småstad, sedän vald af bufvudstaden.
Men ju bögre lian under landtdagarna växte,
desto svårare blef det att linna en plats för bo-
nom under mellantiderna. Yackra taflor fordra
vackra ramar. IJnder landtdagstiden bade ban den
infattning, som passade Fonom ocb i bvilken ban
själf passade, men efter dess slut var ban som en
talla utan ram.

Om hau lefvat i något annat land än Fin-
land, liade man naturligtvis gjort bonom tili mi-
nister. Men i Finland gör man icke folkrepre-
sentanterna tili ministrar, knappast tili senatorer.
Därför kunna vi icke åt de parlamentariska för-
mågor, livilka vi vilja belona för deras förtjän-
ster, erbjnda annat än obetydliga förtroendeposter

såsom bankfullmäktige, inspektorer, revisorer,
kontrollörer ocb sådant. Men därför skär det
oss också i bjärtat när vi se en man, som är
skapad att stå, melankolisk sitta i ett trångt kansli-
rum eller bakom en sliten pulpet eller kuska kring
land ocb rike som advokat i alla möjliga små mål

vi ha medlidande med raskasten, som spänts
för arbetsplogen.

Hän gör dock sitt bästa, ban vill använda
alla sinä gåfvor i det fosterlands tjänst, om hvil-
li et ban vet att det väntar mycket af bonom
ocb att det bar rätt att vänta mycket. Om ban
också icke kan visa sin parlamentariska förmåga
hela året om, så kan ban i alla fall uppträda
som talare som erkänd talare.
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Ocb därtill finnes alltid tillfälle för den som
söker ett sådant.

Det fins så många slag af föreningar, bvil-
kas ordförande man Iran blifva ocb vid hvilkas
årsfester man Iran bålla tai; det fins möten soin
man Iran öppna ocb afsluta i valda ordalag, bvilka
stenograferas ocb sedän återgifvas i. tidningarna.
Det fins fosterländska fester, vid bvilka pnbli-
ken med applåder ger sitt bifall tillkänna; det
fins begrafningar ocb oräkneliga ocb rörande
aro de tai, soin lian bvarje år båller vid öppnade
grifter; det fins middagar ocb mindre tillställ-
ningar; men framför alt fins det tjänste-
jubiieer.

En medborgare bar innehaft samma tjänst i
tio år, ocb för att fira dagens betydelse inbjnder
lian sinä vänner tili en kollation, livarom notis se-
dän ingår i tidningarna, med talarenas namuritsatta;
samma medborgare bar snttit på samma plats i
tio år tili, ocb hans ämbetsbröder arrangera för
bonom en middag med tai å societetsbnset; fem
år tili, ocb lian firar sitt tjngnfemårsjnbilenm
med hälsningsdepntationer på morgonen ocb en
stor telegram-bankett på Irvailen ocb den
erkände talaren båller ett tai om morgonen ocb
ett tai om Irvailen, ocb i dem kastar lian en blick
icke blott på festföremålets lifsgärning ntan äf-
ven på bela landets öden nnder dessa förgångna
tjngufem år, öden, „i bvilka vår ärade gäst
på ett så värksamt sätt ingripit“. Ocb så växer
där småningom ut ett stort politiskt tai, soin
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följande dag står att läsa i alla morgontid-
ningar, där det fyller en bel spalt med petit-stil.
Festföremålet är snart förgätet, men taiet lef-
ver ända tils ett nytt likadant bringar det i
glömska.

Således saknar ban dock icke helt ocb bållet
den ram ban behöfver. Men bvarje gång jag bör
en dylik stor man sålunda tala ur sin infattning,
förefaller det mig som om ban ändå vore för stor
för densamma. Det fins icke tillräckligt reson-
nansbotten för dessa bögtrafvande ord ocb denna
mäktiga stämma det är som om ban alltid
uppträdde i engelska parlamentet, som om ban
talade tili landets församlade ständer ocb bölle
ett andragande i plenum plenorum.

Men bvarför sitta de icke i senaten dessa
män? bar jag ofta frågat mig själf ocb andra.

Kanske därför att de aro altför stora äfven
för den?

O

Atminstone bar det visat sig, att just då de
stått på estraden med ansiktet vändt mot sitt
folk ock folket uppmärksamt lyssnat på deras
tai ocb det icke funnits mer än en mening om
att första lediga plats vid rådsbordet borde
vara, deras, just då smyga bakom deras rygg,
förbi riddarliuset ocb ständerbuset, andra, livilka
aldrig stått i ram eller på någon estrad, livilka
aldrig värit parianiontariska förmågor ocb ännu
mindre erkända talare, men bvilka förstått att
bviska när det beböfts ocb att tiga när det
värit rådligast att icke tala; bvilka icke trampa
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andra på tårna i trånga rnm eller komina kro-
nan att falla från taket, utan försiktigt böja sitt
Inifvud under den; kvilka liafva de proportioner
som liär i landet fordras, livilka, med ett ord
sagdt, icke aro altför stora, men icke liäller alt-
för små.

crT^)lTö



Sin egen lyckas smed

jEand ock folk kade icke en aning om att en
sådan bristfälligket, ett sådant stort missförkål-
lande existerade. Man kade lefvat någorlunda
lugnt i den tron, att man egde alla de inrättnin-
gar ock myndigketer, som man beköfde för sin
lycka ock sin framgång, att inrättningarnas fö-
reståndare ock ämbetenas innekafvare skötte sin
sak efter kasta förmåga ock att man icke beköfde
öka deras antal med nya snarare något min-
ska det.

Men nn lefde bland detta folk en man, som
redan länge spekulerat på att nppfinna en ny
ide. Hvad det egentligen skulle vara för en ide,
det kom lian icke på länge under fund med.
Hau sökte likväl oförtröttadt; kan kade i
många år befunnit sig i detta sökande stadium.
Det kade nog funnits på lager gamla ideer af
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alla slag, hvilka blott tili hälften förvärkligats,
och åt hvilkas tjänst äfven hän konnat hälga
sitt lif. Men lian ville icke vara tjänare, ty lian
ville vara ledare. Då vi likväl hafva en sådan
mängd ledare, är konknrrensen dem emellan
stor, och därför är det ej lätt att finna en ledare-
plats . . . såvida man ej väntar på de gamla ledar-
nes försvinnande, men det hade hän hvarken tid
eller lust att göra. Därför gälde det att finna upp
en egen ide, söka ett obrnkadt värksamhetsom-
råde och skalfa sig en egen sak att arbeta för.

Hän forskade därför efter en sådan, och
slutligen fann hän den äfven. Hän tog den från
ntlandet, liksom hos oss nästan alla nya ideer
tagas från ntlandet och importeras hit, ty på
eyna ideer äro vi relativt fattiga. Men i det af-
seendet äro vi rika, att ideer från främmande
land i rikligt mått kanna inpassas i vara förhål-
-1 anden.

Efter upptäkten af sin ide —• om lian nu
fann den i Ämerika eller i England eller i vårt
gamla moderland, är likgiltigt begynte hän
omedelbart göra den känd. Pörst skref hän
om saken i tidningarna en artikelserie, som var
nndertecknad med hans namu. I denna arti-
kelserie framstäldes hurn denna ide i det främ-
mande landet förvärkligats, hvad godt den där
hade nträttat det bevisades med siffror och
hurn nödvändigt det vore, att den äfven hos oss
sattes i värket, hos oss, där förhållandena, kli-
matet, folkkaraktären m. m. d., i så många af-
seenden voro lika dem därborta. „Yi aro ett litet
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folk och vi aro ett fattigt folk, säges det“, skref
lian, „och yi ha icke råd att nppoffra pengar för
dylika reformer. Men detta är, med förlof sagdt,
ett ytligt tai. Det är nog sant, att yi äro fat-
tiga, men just därför ha yi icke råd att slösa
bort vår tid i ovärksamhet. Det sknlle rentaf
vara en nationalförlust, om icke vederbörande så
fort som möjligt sknlle skrida tili handling“ o. s. v.

Yederbörande, som i allmänhet icke fästa
stor vikt vid det, som tidningarna råda dem tili,
lånade naturligtvis icke häller sitt ora åt detta
nya förslag. De äro som höga gndar, hvilka
icke mycket hänföras af enskildes rökoffer, ntan
fordra den allmänna opinionens väldiga hekatomb-
rök, innan de maka sig nt nr sinä iden för att
förbättra denna världens brister.

Hän visste det ocli lian sörjde för att röken
icke sknlle nppliöra att hvirfla, ntan en gång
tränga in så i mun som näsborrar.

Hän tillhörde alla sällskap och föreningar,
ocli vi ha alla slags sällskap och föreningar, tili
hvilkas yärksamhetsgebit höra de mest olikartade
ideer och frågor. Då ett sällskap förkastade
hans ide, tog ett annat den på sitt program, och
om det icke gjort det, sknlle lian stiftat ett eget
sällskap, hvilket hos oss är mycket yanligt.

Ha tidningarna och föreningarna på alt sätt
nnderstödt saken och då den nått rang och vär-
dighet af en „dagens fråga", måste den natur-
ligtvis komina före yid landtdagen. Då sådana
frågor komma före yid landtdagen, tagas de sam-
tidigt upp i alla stånd. I två stånd aflifvades
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den visserligen, men två remitterade den tili ut-
skott. Hän var själf närvarande vid remissde-
batten ock kviskade synpnnkter i orat på de talare,
som förordade kans sak. Då frågan var en af
de få, som icke äro partifrågor, togs den i ut-
skottet upp för e alla andra, ock betänkandet
angående densamma blef i god tid färdigt. Den
aflagda sedeln afgjorde frågan i utskottet i den
riktning, att utskottet nog gaf den sitt princi-
piella erkännande, men då frågan enligt utskot-
tets mening var af administrativ art, afstyrkte
det densamma „i förlitan på att regeringen nog
i sinom tid, om den så flnner nödigt, skall sorja
för att“ o. s. v.

Annat kade kan ej ens kunnat koppas, ock
kan var så giad öfver sin framgång, att kan
gaf en liten middag för dem, som försvarat
kans sak.

Hans sak . . . det kade småningom blifvit
kans sak, ock detta uttalades redan öppet.
Samtidigt kade den uppfattningen om konom
stadgat sig, att kan var en energisk, entusiastisk
man, soin icke lämnade vind för våg det kan en
gång föresatte sig. Tili ock med sakens mot-
ståndare kyste denna åsikt ock räknade det ko-
nom tili förtjänst. Ock det förvånade därför
ingen, då man en vacker dag i tidningarna flck
läsa en notis om att den ock den inlämnat tili
senaten ett sådant ock sådant förslag om det
ock det.

Den allmänna opinionens kekatombrök kade
sålunda trängt i vederbörandes mun ock näs-
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borrar, och senaten beslöt likväl icke genast,
ntan först efter par år tillsätta en komite af
sakknnnige män för att undersöka frågan, belysa
och förbereda den. Ordförande för komiten blef
natnrligtvis initiativtagaren, och det töfvade ej
länge, innan komitens förslag blef färdigt och
tryktes. Detta förslag var så lydande: „komiten
har tagit o. s. v. . . . och alldenstund komiten
o. s. v. . . . och då den fråga, som o. s. v. . . .
är af den beskaffenhet att dess förvärkligande i
den riktning föreslaget blifvit synes vara af
tidsförhållandena påkalladt, och i betraktande af
att iandets ständer, o. s. v., så får komiten i
djnpaste nnderdånighet hos H. K. M. hemställa,
det H. K. M. täktes i nåder“, o. s. v. —• kort
sagdt, komiten föreslog, att en ny tjänst skulle
inrättas och att åt dess innehafvare skulle be-
stämmas icke allenast lön utan också hyresmedel.

Senaten inrättade tjänsten och bestämde lön
och hyresmedel.

Men hvar få en lämplig person tili platsen?
Natnrligtvis skulle det blifva initiativtagaren

i frågan, idens npphofsman och dess entusiasti-

ske målsman.
Utan att lian behöfde aflägga de prof, som

faststäldes för framtida sökande, ansågs hän vara
själfskrifven att fungera som smed i den smedja,
livars yäggar hän uppfört, hvars städ lian slagit
fast i marken och i hvars bälgar hän gratis blåst.

Utnämningen mottogs med tillfredsställelse
i alla kretsar, ja det uttalades t. o. m., att det
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var en lycka att en sådan förmåga blifvit räddad
åt fosteidandet.

Då tjänsten inrättades, var den blott en arfvo-
destjänst. Efter några års förlopp anhöll inne-
hafvaren om dess npphöjande tili ordinarie tjänst
äfvensom samtidigt att lian skulle göras tili del-
ägare i civilstatens enke- och pupillkassa. Denna
anhållan bifölls. Likaså biföllos de följande:
löneförhöjning åt den nye tjänstemannen, an-
skaffande af en adjoint åt honom i hans alt dry-
gare göromål, tryckningsbidrag för inrättningens
årliga pnblikationer o. s. v. Och i förbigående
må ännu nämnas, att inrättningens chef är skyl-
dig att vid högtidliga tillfällen nppträda i rock
med blanka knappar och i trekantig hatt, att bära
värja äfvensom de ordnar, hvilka lian, om hän
ej redan erhållit dem, åtminstone snart skall
erhålla.

*

Men hvilken är nu denna ide och den sak,
hvarom land och folk förut ej yisste något, men
som nu kömmit i en så lycklig haiun,

Jag tror det vara tämligen likgiltigt hvilken
denna ide och denna sak är. Hnfvudsaken är,
att det är någonting och att land och folk nu har
en inrättning, som håller vård om detta något,
och att det har en man, som förestår denna inrätt-
ning och som därför uppbär sin välförtjänta lön.



I föreningarnas tidehvarf.

ijan trädde suckande in i mitt nm, kastade
sig på softan med paltån på, tömde häftigt ett
gias vatten ocli sade:

Jag orkar inte mera, minä krafter aro
slut, jag har gjort alt kvad jag kunnat, nu må
det ka sin gång, jag gör ej strå i kors, jag kny-
star inte, jag rör mig inte ur fläcken . . . lass
basen, kurra!

Hvad går åt karien? Hvarför knystar du
inte ock rör dig inte ur fläcken? Hvad är det
som får ka sin gång ock kvad kurrar du för?
Med ett ord: kvad har händt?

De nuvarande afskyvärda förkållandena,
dessa stora, nya tankar, dessa sällskap, dessa före-
ningar . . . !

■—■ Lngna dig, kara bror, drick ett glas vat-
ten tili ock kerättä!

7
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Ocb ban berättade:
Jag bar tjänst ocb inkomster ocb eget

busbåll . . . jag bar tili ocb med en ilicka på för-
slag, jag är tillräckligt kär i benne ocb skulle
vilja gifta mig.

Nå, men bvarför gifter du dig inte?
Hvarför jag inte gifter mig! bärmade ban.

Hyarför jag inte gifter mig? Men buru skulle
jag kunna gifta mig med benne när jag inte vet
bvar bon båller bus, bvar jag kunde få tag i
benne, buru jag kunde kortima i samspråk med
benne, slå för benne, bålla benne varm, väcka
genkärlek bos benne, fria tili benne . . .

Du borde gå på danser, på teatern, på
soareer . .

.

Danser, teatern, soareer? så kan endast
den tala, som inte följt med sin tid, som inte vet,
bvad den fordrar, som lefvat i säcken liksom dn.
Förlåt, om jag ej kan annat än hånle åt dina råd.
Tror du, att tiderna aro sådana som i vår ung-
dom, då det var baler ock studentsoareer bvar
vecka, ocli då människorna ännn gingo på teatern
ocb träffades där? Tror du att det nu går för
sig, om man yill bli bekant med ett fruntimmer,
att bara gå ocb låta presentera sig, att buga sig
för den sköna, bjuda upp henne tili en vals eller
en fransäs, följa benne bem ocb fria tili benne,
med ett ord; förlofva sig ocb gifta sig? Nej pass,
kara bror! ISlu uppträda tärnorna inte mer på
soareer ocb gå inte på teatern! De läsa, bafya
intressen, böra tili föreningar ocb sitta på möten,
ocb blott där kan man träffa dem.
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—• Du kan ju också böra tili föreningar ocb
sitta på möten.

Ocb liksom jag inte skulle ba gjort
det! Jag bar bört tili dem alla, värit med om
allas möten .

. . försökt alt, lidit alt för ben-
nes skull, för att träffa benne. Men bon bar
±Lytt nndan mig, jag bar inte på kela vintern
fått byta ett ord med benne, ty jag bar alltid
kömmit för sent. När jag för gäfves sökt benne
på Suomalainen Seuras danssoareer, fick jag slut-
ligen böra att bon blifvit sedd på en nykter-
betsförenings teaftnar, där det inte dansades.
Jag skyndar dit, aflägger löftet, dricker te ocli
SYäijer sodavatten, sitter där en kväll, sitter två,
ocb får den tredje kvällen veta att bon inte mer
intresserar sig för ocb inte på en balf månad
intresserat sig för nykterbeten, men att bon nu
var midt uppe i kvinno saken.

Ocb du begynte naturligtvis genast in-
tfessera dig för kvinnosaken?

Natur ligtvis. Jag sökte benne i Unionen,
men fick, så snart jag skrifvit in mig där, veta
att bon ej på en månad besökt dess möten. Hon
bar entusiasmerat sig för vetenskap, beslutit att
oka sitt kunskapsförråd. Hon bar skrifvit in sig
som medlem af Filosofiska föreningen och ett. . .
tn . . . i samma andedrag är jag medlem af Fi-
losofiska föreningen .... men bon bar redan
bytt om sinnelag ocb vändt sig tili Nyfilologiska
föreningen ...tre . . . fyra . . . ocb jag har också
bytt om sinnelag. Nu är jag på vippen att få
tag i lienne ocli är så mycket giadare som jag
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vet att på Hyfilologiska föreningens möten van-
ligen följa samkväm med säxa, vid hvilka man
ibland tili och med tar sig en poika. Småmy-
sande går jag af ocli an i korridoren på hotel
Kämp och väntar att blifva inkallad, sedän före-
ningen godkänt mitt inval. Det dröjer en stnnd
med kallelsen, det har nppstått olika meningar
om saken, man har invändt att jag inte är filo-
log. Men majoriteten lär ändå vara för mig
och jag har ingen hast, ty hon har ännu inte an-
ländt. Man kommer redan och bringar mig
glädjebudskapet att jag får stiga in. Jag ställer
mig framför spegeln, kammar mitt hår och hål-
ler just på att fatta i låset, då jag ser henno
komina. Andtligen! Nn är segern min! Jag har flik-
kan i minä händer! Jag har nått min efterläng-
tade lycka! Portier’n tager emot heimes kläder
i andra ändan af korridoren, och hon ställer sig
också framför spegeln för att ordna sin dräkt.
Jag går ämm icke in, jag låter henne gå först.
Hon vänder sig tili portier’n och frågar någon-
ting ... jag hör det och det svartnar för roina
ögon! . . . hon frågar, hvar Alliance (rankaise
har sitt sammanträde och går in genom en an-
nan dörr än jag. Huhhnh! Efter två vek-
kor är jag medlem af Alliance franeaise, fastän
jag icke kan ett ord franska. Men hon kan det
i stället så bra, att hon icke behöfver komma
engång tili. Un har hon funnit att ästetiken är
ett för henne främmande ämne och har begynt
besöka Estlanders föreläsningar. Jag har för
längesen förlorat minä studenträttigheter, men
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anhåller hos vicekansler att återfå dem, ooh träf-
far lienne slutligen i föreläsningssalen. Den äl-
skade väreisen sitter där på första bardien jämte
ett tiotal andra fröknar ocli gör sinä antecknin-
gar. Jag sätter mig tätt bakom henne, andas
nastan på hennes nacke . . . ocli hvilken nacke!
O! Den är så livit, så vacker, så söt ocli så fin,
ocli kåret ringiar sig så skälmskt ner öfver den.
Men lion vänder icke på hufvudet, hon tänker
icke på annat än sinä studier, lion anar icke att
liennes benndrare sitter bakom lienne. Ock jag
kan jn inte gärna presentera mig för henne i
ett nniversitetsanditorium.. Ocli inte går det just
an i vestibnlen häller. Och nasta timme är lion
för resten inte mera där. Jag förlorar hennes
spår för lång tid, får sedän åter fatt på dem,
följer dem och får veta att de för en vecka se-
dän fört tili Finsk-ngriska sällskapet, därifrån
tili Gleografiska föreningen och därifrån vidare;
att hon utbytt Gleografiska föreningen mot Tu-
ristföreningen; att hon därunder blifvit sedd i
Semitiska föreningen, hvarest dr Tallqvist hållit
föredrag om „assyrernas trollsånger“ och en an-
nan gång med visshet i Finska literatursällska-
pet, där professor Tndeer höll föredrag om
„Prometenssagan“ . . . men hvart jag än kommer,
kommer jag för sent och hon har redan hmmit
vidare. Jag pinas och plågas, men min förtjns-
ning blott växer, när jag ser hvad alt hon liinner
med, hvad alt hennes stora själ förmår omfatta
och hnrn snabt hon trängt in på vetandets olika
områden.
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Min van tystnade, stirrade dystert framför
sig ock sade med slocknande stämma:

Men de vetenskapliga studierna aro ej
mera föremål för keimes intresse. Hennes för-
stånd är tillfredsstäldt, ock kjärtat fordrar nn
sin del. Det vill visa ömket, det känner delta-
gande för de lidande. Men kuru skulle jagkuona
ana att kon för att ge luft åt dessa känslor gått
in i djurskyddsföreningen?

Du trodde kanske att kon blifvit medlem
af kennelklubben?

Hän rnsade upp.
Du drifver gäck med mig . . . du är hjärt-

lös . . . du skämtar med minä heligaste känslor
. . . men jag säger dig att du sårar mig på samma
gång du sårar lienne . . . jagvill ingenting ka att
göra med dig . . . det är slut med vår vänskap
. . . jag går . . . adjö!

Hvart går du, min van?
Jag går tili matlagningsskolan ... jag

kana icke tili slöjdskolan, men i maltlagnings-
skolan får jag säkert tag i kenne! Om inte, så
går jag ock känger mig.

Las! sade jag ock räkte konom dagens
tidning. Ock lian läste med darrande röst att
kans ideal i går kade aflagt slutexamen efter att
ka genomgått fröken Olsonis matlagningsknrs
ock att kennes prof kade bestått i en plommon-
pudding.

- Den puddingen kade du bort vara med
om att äta, sade jag, men ångrade mitt skämt,
då jag i det samma såg kuru kan föll ikop,
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blef mindre ocb krympte samman i sin stora
paltå.

Alt är förloradt, sade hän nästan bviskande.
Tili ocb med desserten bar gått min näsa förbi
. . . . matlagningsskolans examen var mitt sista
bopp.

Raska upp dig. Kanske bitta vi ännu
på ett medel.

—■ Hvad skulle det kuuna vara.
Hon, ditt ideal, som du är kär i

—• Ja, jag är det, jag älskar benne, jag af-
gudar benne.

Hon är villebrådet.
Yillebrådet?
Ocb du är jägaren, somjagat efter ville-

brådet.
Men jag når lienne aldrig ... jag får

aldrig trycka hennes hufvud tili mitt bröst.
Därför att du inte gjort som en riktig

jägare måste göra. En riktig jägare gör aldrig
som dn. När lian kört upp sitt villebråd, rusar
lian icke efter det, men väntar på ett bestämdt
ställe eller går att mota det. Gör du på samma
sätt. Öin jag känner lienne rätt, bar bon börjat
sin rund på nytt. Måbända roar bon sig som
bäst i Suomalainen seura. Grå inte dit ocb skräm
bort benne, utan gå tili matlagningsskolan. Här
du sedän gått en vecka i slöjdskolan, bar bon
bunnit komina dig tili mötes i nykterbetsförenin-
gen. Du fortsätter din väg tili djurskyddsförenin-
gen eller kennelklubben, hyilkendera du föredra-
ger, ooh under tiden ifrar bon för förbättrande af
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kvinnans ställning. Utan tvifvel går hon sedän
snart öfver tili Filosofiska föreningen. Du bryr
dig ej om det, utan aflägsnar dig i själfva
värket närmar du dig lienne ooh väntar på
henne i Turistföreningen, tils du hör att hon flyt-
tat öfver tili Nyfilologiska föreningen, då du
hastigt kilar tili Pinska Literatursällskapets må-
nadsmöte, eller för vinnande af tid, direkte tili
Semitiska föreningen . . . förstär du hvad jag
menar?

Lite ett dugg.
Men det är ju alldeles klart att ni, då ni

röra er längs samma cirkelperiferi från sällskap
tili sällskap, från förening tili förening, med na-
tnrlagens oundviklighet engång måste stöta ihop
i något sällskap eller någon förening.

■—■ Gifve Griid att vi skulle stöta iliop, sade
lian, ooh jag såg att en lioppets gnista redan
lyste i hans ögon, då lian tog sin liatt, sade far-
väi ooh gick.

P. S. Jag anser mig skyldig att meddela att
min vän nyligen fått tag i sin lycka i Finsk-
ngriska sällskapet ooh att förlofningen sannolikt
med det snaraste kommer att eklateras vid en af
Nationalekonomi ska föreningens familjemiddagar.

cr T&)(SP'
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liljalle Kettunen liörcle tili det „crviliserade pro-
letariatet.“ Hän liade gått genom folkskolan, lian
skref en bekjälplig liandstil ooh kade läst alla
böcker, som stodo att få i lånebiblioteket. Dess-
utom följde lian noga med alla tidningar som
man prenmnererat på i granskapet, fastän lian
själf icke kade råd att kålla några för egon räk-
ning. Hans kläder voro af kerrskapssnitt, ock
om kalsen bar lian celluloid ckemisette ock kra-
vatt af Koilias fabrikat. Yidare konde kan bocka
som en kerreman slå kälarna ikop ock
rycka kätten af sitt kortklipta kår med ena kan-
den styft utsträkt, såsom kan sett kandelsmannens
kontorist göra. Så rökte kan „E,6 ttings“ papy-
rosser, drack gärna öl på gästgifveriet, när kan
råkade få litet pengar ock tecknade sitt namn

kvilket kan för öfrigt präntade öfveralt —-

Kaarlo Kelluin.
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Pengar fick hän mest genom allelianda „fira-
bel arbete“. Emellanåt följde hän med landt-
mätaren eller åkte omkring såsom brofogde på
befallningsmannens knskbock, och var i allmänhet
gärna med om hvarje slags lätta latmanssysslor,
men bedref högst motvilligt sitt egentliga yrke,
i hvilket lian dock knnde utveckla en rätt stor
skicklighet, när hän ville. Hän var nämligen
skomakare, men arbetade säilän åt andra och icke
ens alltid så mycket lian själf behöfde. —• „Det
lönar sig inte att sy för hand, när man får det
billigare från fabriken" det hade lian lärt sig
nr böckerna.

Detta liar jag berättat för att skildra luirn-
dan Lisas son var, lion som hade en liten stnga
på andra sidan om snndet, midt emot präst-
gården.

Mödrar isynnerhet svaga mödrar - taga
ofta efter sinä söner, blifva likadana som de ocli
tillegna sig deras vasen ocli tänkesätt. Detta
var icke fallet med Lisa, ty lion var flitig ocli
sparsam: lion spann, väfde, gned__och koppade,
men framför alt skötte hon sin ko Appia. AU den
mjölk lion knnde rädda undan sonen sålde lion.
Däraf lefde de ocli__därmed betalade de sin hyra.
Om sommaren fick Appia gå långt ute på byns fro-
diga betesmarker, ooh Lisa följde troget med.
Om vintein åt den „socknens liö“, det vill säga
rester, som kyrkfolket lämnat kvar vid kyrk-
väggen ocli rundtomkring klockstapeln. Såfort
den sista släden kört sin väg, syntes Lisa med
sin räfsa, krafsade iliop en liten stack ocli pac-
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kade den i sin lilla häckkälke, den lion tili ocli
med i varsta yrvädret ensam drog kem öfver
sundet tili sin lilla lada. Kalle var en altför fin
herre för att ge sig tili „någons häst“, satt i
sockenstugan, drack kaffe med „dopp“ ocli rökte
„E,ettings“ papyrosser.

Men en gång köli det på att gå galet med
Appia.

Kalle kade redan länge, i stil med sinä öfriga
kerrskapsfasoner, gått med fickur, tili största de-
len köpt för moderns sparpengar endast kedens
pris kade kan själf förtjänat ikop. Klockan var
visserligen ett marknadsskrälle, ett cylindernr på
fyra rnbiner, men särdeles lämplig för Kalle, ty
liksom sin ägare gick kon sin egen gång —■ när
kon inte kvilade. Kalle fick lida mycken smälek
för sin klocka. Hon kade nastan blifvit ett
ordstäf, en förebild för en lat klocka, liksom Kalle
var det för en lat kari. „Don efter person, svär-
det efter mamien, Kalles klocka efter ägaren".
Därför kade kon också bjudits ut kvarje gång
klockaffärer kommo tili tals, men alltid stannat
kos sin ägare, sora icke kunde kjnda tillräckligt
„emellan“. Modern var svag ocli födde sin stora
son liksom småfåglarna göken, men bytespengar
tili en klocka sade kon sig aldrig någonsin komina
att ge konom. „Till sådan fåfängligket ... jag!
. .

. aldrig i lifvet . . . inte en penni . . . inte om
du än kad mig på dina kara knän.“ : „Ni kåller
er ko med bättre klocka än er son. Det rör er
inte det minsta att folk gör narr af konom“.
„Inte det minsta", snäste Lisa. „De må gärna



108

göra narr af konom så mycket de bekaga ock
skratta åt en sådandär latmask; Kon kar betalat
sin klocka, men du skulle inte vara i stånd att
skaffa dig en byxknapp själf“.

Sådana sammandrabbningar inträffade tidt
ock ofta ock slutade vanligtvis med att Kalle
iick en kopp kaffe ntan cikorie. Bytespengar
tili klockan fick kan emellertid inte.

Men Lisa gjorde i alla fall dnmt i att jäm-
föra Kalle med kon ock deras klockor med kvar-
andra.

En dag när jag kom liem, var kela präst-
gården i nppståndelse. Alt folk i gården, pigor
ock kerrskap, prostinnan, nngkerrarna ock frök-
narna kade samlat sig i köket ock stodo i
ring omkring Lisa. Lisa talade ock förklarade,
snyftade, torkade sig i ögonen med förklädet ock
började sin kistoria ånyo hvar gång någon ny
åkörare infann sig.

De ka skrifvit upp kon. Appia är ta-
gen i utmätning. Befallningsman skickade bud
att om det inte kommer betalning godvilligt, så
skall kon säljas på anktion nasta lördag. Ack
du min skapare! Jag olyckliga människa, som
mister mitt enda lefvebröcl!

Hvarför är den tagen i utmätning? frå-
gade jag.

Nå, för Kalles klockskuld, naturligtvis!
Ock så följde en berättelse, soin i sinä kuf-

ynddrag lydde nngefär så här:
Kalle kade i många år kaft en klocka, som

inte var någon riktig klocka alls, utan ett odug-
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ligt skrälle . . . godt nog åt honorh för resten . . .

Hvad skulle en sådan kari göra med klocka . . .

som lägger sig att sofva när det blir skymt
och inte stiger upp förrän solen sticker honom i
ögonen men den dög, kantänka, inte åt en
slik herre. Hän skulle naturligtvis ha en bättre.
Om jag haft en aning om hvad lian skulle ställa
tili, så hade jag skaffat de där bytespengarna,
om jag så måst rycka ut minä egna ögon“.

Att Lisa alls bryr sig om att halla en så-
dan odåga tili son hos sig .. . låt honom gå.. .

Jag skulle inte låtsa om honom det minsta, an-
märkte någon.

Men Lisa tålte icke att någon annan gick åt
hennes son, icke ens när hon själf som värst
beskärmade sig öfver honom. Hon tystnade och
gaf sedän samtalet en annan riktning.

Så kan det då finnas elaka människor i
världen. Och det fastän de låtsa vara släktin-
gär. Sade jag inte tili min dotter när hon tog
den där Heikki att lian var en gemen kari. Att
låta skrifva upp sin svärmors enda ko!

Jaså, det är lian, som gjort det.
Ja visst. Det är just lian, som lockat

Kalle att byta bort klockan. Femton mark skulle
lian få emellan, och på den summan skrefs en
växel. Och efter en vecka går lian tili guvernö-
ren, utan att så mycket som komina ooh tala om
saken först.

Har då inte Kalle talt om den?
Nej . . . huru skulle lian kunnat tala om

den, hän har ju alt sedän dess värit ute i sock-
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nen med landtmätaren! Ock kvad skulle det bå-
tat för resten. Den stackaren kar inte en penni
att taga tili. Kostnaderna för guvernörens utslag
stiga tili sexton mark för en femton marks
skuld! ock nu fara de af med min ko. Ock
så ka de liotat att själfva komma ock ropa in
kenne. Jag olyckliga människa .. . nu taga de
kenne af mig!

Men inte kan ju Lisas ko rimligtvis säl-
jas för Kalles skuld. Sade ni inte att kon var er?

Yisst sade jag det .. . Men kvad skulle
kan tro mig, kan skref upp den kara. Det lär
väl inte knnna kjälpas, alt kar ju kittils låtsat
vara liksom gemensamt. Men om jag knnde få
ett intyg att jag skaffat mig kon själf ock att
Kalle inte kar den ringaste del i kenne, så sknlle
det kanske kjälpa. Men kvem skulle ge mig ett
sådant intyg? Bondfolks intyg lära inte duga.
Prosten skulle nog ka reda på denkär saken,
men kan är ju inte kemma ock pappret borde
redan i kväll vara kos befallningsman.

Lisa började åter gråta ock jämra sig ocli vi
andra att gå åt Kalle ocli nndra burn bon brydde
sig om att underhålla konom, stora karien, kvil-
ket gjorde att Lisa grät ännu värre:

När lian är så god ocli öm . . . Aldrig liar
lian sagt ett ondt ord eller lyft knytnäfyen . . .
ock när jag är nte oeli koppar, så sköter lian om
Appia ocli nnder sommaren samlade lian liö åt
lienne, fast kan inte blifvit lärd att göra kvinfolks-
arbete.
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Månne Lan just blifvit synnerligt lärd
att göra karlfolksarbete Läller? inföll någon.

Hvem slmlle lärt Lonom, när far Lans
dog, förrän Lan var född. Men egot barn är ändå
alltid kärt; jag kan inte smäda Lonom. Nu skall
jag gå bort från den Lär gården ocL gråta i en
annan gård småningöm måste jag ju i alla fall
lära mig att vandra ocL tigga från ställe tili
ställe . . .

Nej gå inte, Lisa. Låt oss fundera på
saken ännu en gång. Månne det slmlle Ljälpa,
om jag gaf ett intyg att kon är Lisas?

■— Att unga lierrn .. . Lvarför inte? Månne
inte guvernören skall tro er likaså bra ... Det
kom jag inte alls att tanka på, jag kunde inte
föreställa mig någon annan än prosten ...

Hon kade kömmit tili gården med gråten i
Laisen, ängslig ocli förkrossad. När Lon begaf
sig därifrån med sitt papper i Landen, som var
försedt med sigill ocn i Lvilket nndertecknaren
enligt Lisas uttryckliga begäran ty eljes sknile
ingen trott det, påstod Lon under „edlig för-
pliktelse" försäkrade att kon icke var Kalles ntan
hans mors, Lisas, så myste Lon af förnöjelse ocli
Lvarje minsta rynka i Lennes ansikte log.

Hon Lado återvunnit sin gamla tryggiiet ocb
själfkansia, som Leit ocli Lållet försvmmit, när
kon, dess nppLof ooh stöd, var i fara, ocli i det
Lon gick sade Lon:

De där otäckorna som akulle taga kon af
mig! Men vänta bara!

Lisa bör minnas att felet Leit ocli Lållet
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skulle värit Kalles . . . lionom borde ni taga i
upptuktelse.

Ja, ja, jag skall väl gräla på lionom!
sade kon i det hon gick.

Men troligen blef det inte gräladt den gån-
gen, lika litet som förnt.

När jag efter någon tidträffade Lisa, påminte
jag mig liennes kobistoria ocli frågade burn den
aflnpit.

Bra, sade bon med stolthet. Anktionen
blef instäld. Det kom förbnd från guvernören
ocb jag yrkade tili ocb med på ersättning för
omkostnaderna.

O eli det iick ni?

—■ Ja visst! Ooh nu är min svärson själf
utan ko, tillade lion bviskande.



Matti.

närä näjder fins det into en liumorist som
lian. I sitt tai är lian saktlig, jämn oek

säflig ocli skiljer sig icke liäller annars i sitt
sätt att vara från andra gårdslinsbönder. Men
det oaktadt är kan socknens ryktbaraste man, ooli
om hans skämt ocli npptåg aro otaliga berättel-
ser i omlopp, livilka genast dragas fram, så fort
någon främmande kommer tili trakten.

Ende son tili en förmögen far, ärfde lian af
konom llere kexnman. Men så snart kan fick dem
omkänder, arrenderade kan ut dem allesamman,
med nndantag af ett enda, som kan själf skötte.

Men knrn kan skötte det! Hans knskåll-
ning är en af de sidor i kans lif, i livilka gran-
narna firma en orsak tili ständig nndran.

Pörst ocli främst kar kan för sed att icke
vidtaga några reparationer. Hän lagar icke sitt



114

tak, när det börjar läka, ocli lägger icke nytt golf,
när det gamla giesnar. Iden när det i ett rum
regnar in ocli kölden tränger på, flyttar lian i
ett annat rum ooh. låter det förra stå kalit.
Detta liar natnrligtvis mången förundrat sig öf-
ver ocli frågat hvarför lian ej reparerat taket.
Ocli lika ofta har Matti gifvit det klassiska svaret:
„Hvem skulle reparera sitt tak när det regnar?"

„Men det liåller ju upp einehän". Ocli åter
svarar lian som mannen i den gamla liisterien:
„När det inte regnar, så läker det ju inte!"

Taken lialla en tid, men ingalunda i evighet.
Ocli när man icke längre är skyddad för väta i
något endä rum, lämnar hän hela gården, flyttar
in i en annan ocli lefver där på samma sätt.

Afven af andra orsaker har lian blifvit tvun-
gen att flytta. Ty med åkrarna har det gått på
samma sätt som med rummen. Hän tar nämli-
gen aldrig af jorden mer än den godvilligt ger.
När åkern förefaller att icke längre vilja bära
säd, tvingar lian den icke därtill, utan låter den
öfvergå tili äng. Från ängen slår lian hö, så
länge den bär hö. Men när där börjar växa
skog, låter lian den lugnt växa och vänder sin
lie åt annat håll. Och när folk frågar hvarför
lian drar upp skog på sin åker, svarar lian;
„Någon fläck måste man väl uima åt skogen att
växa på ■—■ eftersom den nu för tiden tyks ofre-
das öfveralt."

Tvänne gårdar har lian redan skött på detta
sätt, ocli förliden höst flyttade lian tili den tredje
för att där pröfva sin metod igen.
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Lika stor frihet som lian ger sitt hus och
jorden, skänker lian alt annat. Annu har lian icke
bygt andra stängsel än rågärdet, som lian på
grannens yrkan blef ålagd att uppföra. Därför
får boskapen efter behag gå omkring hvar som
hälst. Under sommarens lopp ser man kor,
hästar, syin och får om hyarandra på ängar och
åkrar. De plöja, skära och bärga hö i kapp med
arbetsfolket. Och när man återigen frågar honom,
hvarför lian tillåter dylikt, svarar hän: „Lika
gärna kanna de själfva taga hvad de beliöfva
därborta som att jag släpar hem det åt dem“.

Under sådana förhållanden frodas boskapen
ntmärkt. Djuren blifva feta och trifsamma, och
märkvärdigt nog göra de icke så stor skada, som
man skulle tro. Atminstone har ingen hört att
Matti skulle haft ett dåligt år eller kömmit tili
korta med sitt kreatursfoder.

Glrannarna ha naturligtvis allt möjligt att
anmärka mot Mattia hushållning. Men lian affär-
dar dem mycket hastigt. En dag kom en gmnma
från granngården springande med andan i hai-
sen; „Skynda, skynda, kara far! Syinen ha
ätit sig in i rågstacken, så att man hara ser yt-
tersta svanskurran yippa litet ntanför", ropar hon
redan i dörren. Matti soni just tar sig en gröt-
hvila, svarar lugnt där hän ligger; „Hör på
kvinfolk, gå och för någonting att dricka åt dem,
så att de inte midt under måltiden själfva be-
höfva komina tili gården“.

En annan gång frågade någon honom hvarför
lian föder sinä syin, tils de bli sju, åtta år gamla.
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Ocb Matti förklarar saken sålnnda: ■—■ „Hvad
skulle det tjäna tili att slakta dem, beskedliga
som de äro, när man i alla fall skall ba svin i
gården".

Matti, som är gamma! imgkarl ocb icke
kömmit att skaffa sig tmstru eller annan bjälp-
reda, råkar ibland få brådt om med saker, som
alla borde uträttas på samma gång. Hän borde
gå att taga in torrbö, skära råg ocb fara tili sta-
den, ocli alt är lika viktigt. Om ban företar sig
det ena, så blir det andra ogjordt, ocb gör hän
det andra, så går det på tok med det tredje. Ur
ett dylikt trångmål reder hän sig alltid så väl
att ett arbete icke blir förfördeladt på det andras
bekostnad: ban lägger sig att sofva ocb sofver,
tils det är för sent att göra någonting alls. „Nu
hinner man bvarken med det ena eller det andra“,
säger ban sedän när ban stigit npp, ocb stoppar
förnöjd sin pipa.

En gång bade ban lånat säd från sockne-
magasinet. När det blef tid att återbetala lånet
ocb Matti infann sig, anmärktes det att sadon
som ban lämnade var oren. Matti invände att
ban förvarat den i boden tili sitt kyrkkvarter
altsen ban fått den tili låns ocb bad om förlå-
telse att ban icke kömmit sig för att taga den
bem för att rensas. „Men bvarför lånade du
säden, då du inte beböfde den?“ frågade man
bonom. „När de andra togo säd“, menade Matti,
„så ville jag inte vara sämre“.

Sinä utskylder bar ban aldrig betalat annat
än när ban botats med utmätning. Först då
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länsmannen kommer tili gården ocli börjar skrifva
upp boskapen, slår lian pengar i bordet.

En gång ville ban drifva skämtet ännn
längre o oli lät för a sinä kor tili staden, för att
säljas på anktion. Länsmannen höjde redan klnb-
ban, när Matti infann sig ocli betalade sin
skuld. „Hvarför bar du inte betalat förr?“
snäser länsmannen bäftigt. „Pengar fattades
väl inte,“ svarade Matti, „men när man kom
och hämtade korna, så tykte jag att de lika väl
som andra kunde få fara ooh se på staden, efter-
som jag i alla fall själf inte skulle kömmit att
föra dem dit“.

Af sådana upptåg är lians lif nppfyldt och
livar je år hittar lian på någonting nytt. Hän är
en af dem som ej komina tillrätfca ifall det icke
talas om dem.

0



Nu komma ele!
(Småstadsbild).

’

0 den lilla stadon kar inan redan länge väntat
att ångbåtarna sirulle komina. Solen liar skinat
i raada åtta dar, gassat på tak ock väggar ocli
torkat npp gatorna, så dammet satts i rörelse af
minsta vindpust. Den liar klädt esplanadens
träd i små grönskande knoppar ocli lockat fram
en tmm brådd på gräsmattorna. Den första
varma dagen ka de promenerande stadsherrarna
knäpt npp sinä paltåer, på den andra ka de kängt
dem öfver axlarna ock på den tredje ka de vandrat
i kara rocken, ock nu se kerrarna ut som fjärilar,
nyss fiugna nr sin pappa ock färdiga tili attack mot
kvarje blomma. På tärnornas kattar kar solske-
net kallat fram blomstergårdar i giänsande rödt,
blått ock kvitt, kvilka locka tili sig fjärilarnas
fladdrande skaror. I långa bukter sväfva de
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först omkring dem, llyga emot och förbi dem,
men säilä sig slutligen tili dem och anhålla
att få bjuda på ett glas limonad „med saft.“
Sodan sitta de alla framför vattenbutiken och
resonera sirligt om hur våren är tidig och hur
det är varoit.

Hettan jagar också alla andra tili vatten-
butiken.

En djäfla hetta, £åsa herrarna tili hvar-
andra, där de träffas framför den läskande
brunnen.

Det är precis soin midt i sommaren, sucka
fruama . . . alldeles soin i juli månad, fast vi aro
i början af maj.

Och isarna soin inte gått upp ännu!
Ja, och ångbåtarna som inte komina!
Nej . . . men om det här räcker i några

dagar tili, så smälta isarna som ingenting.
Ack ja, om de bara skulle smälta och ång-

båtarna komina!
Men isarna smälte icke utan stängde vägen för

ångbåtarna. Orörliga och enyisa lågo de kvar
där de legat,

_

tänkande sinä egna tankar och stäf-
jande människornas ifver . . .

Alt har sin tid så tänkte de och lato
solen skina.

Ocli solen gjorde sitt bästa. För hvar dag
steg den ett tuppfjät högre och eldade sin ugn
alt hetare, och efter några dagars ansträngningar
refs isen värkligen lös från stränderna och sun-
den gingo upp. Men den stora fjärden lät sig
icke bekomma, litan lag Ingn på rygg i sin breda
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säng likt en väldig jätte, hvilkenicke oroas af små
myggors bett. Och jn större ansträngningar solen
gjorde för att yäcka honom, desto djupare tyk-
tes lians sömn blott blifva. Stundom föreföll det
visserligen som om ban efter en lång solskens-
dag kade värit litet ängslig, ban förlorade sin
glada ijnsa färg ocb blef blåsvart, som om man
gripit honom i strupen. Men natten var kali, ocb
på morgonen fann solen fjärdarnas is lika ren och
Irvit som förr. Jättens seger var fnllständig ocb
solens nederlag tydligt.

Ooh så förgick en hei vecka igen. Alt
giadare sken solen ocb våren stod i sin fullaste
prakt .. . Det var värkligen bett som i jnli, sade
fortfarande limonadbutikens besökare, blommor
ocb fjärilar, berrar ocb fruar, tili bvarandra.
Grenarna sköto mössöron, väggar ocb staket
luktade målning, ocb från stranden, där båtar ocb
pråmar tjärades, bnro dåsiga smmanfläktar en
doft af färsk tjära längs gatorna; den spred sig
öfver hela staden, trängde in genom öppna
dörrar, tili ocb med i kyrkan ocb i dess kor, där
reparationsarbeten just pågingo. Kyrkan böll för
resten på att målas, också den, och väldiga
byggnadsställningar voro resta mot klockstapelns
vägg. Där nppe beströk en kari Inckor ocb kors
med gul färg; när man betraktade honom ner-
ifrån, såg man ingenting annat än ett par söndriga
skosulor ocb ett fondparti af lappade byxor.

Men isarna gingo icke upp, ocb ångbåtarna
kunde icke komina. Från närmaste söderut be-
lägna stad hade telegram på telegram anländt
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med underrättelse om att där samlats en mängd
fartyg, hvilka alla sknlle begifva sig af, så fort
de kunde för isen. En efter annan bade sökt
forcera farleden, men ntan att lyckas. Ocb dessa
nnderrättelser gjorde staden alldeles rasande, ty
öfveralt annorstädes bade enligt tidningarnas upp-
gifter sjöfarten begynt. Herrarna svuro ocb
mnmlade i skägget att detta dock var för myc-
ket ... det var rentaf skamlöst . . .

Men bvad kan orsaken vara? frågade de
upprörda bvarandra.

Ja, säg det, bvad kan orsaken vara? blef
svaret.

Natnrligtvis att det into blåser, upplyste
slutligen en gamma! stadsbo.

Ocb den förklaringen accepterades enhälligt.
Det blåser into! Nog vet man ju det, att isarna
inte gå upp yid lugnt väder! Ja, natnrligtvis, det
blåser ju inte! Men om det började blåsa, om det
riktigt stormade ordentligt ett tag!

Ocb nu talade man om ingenting annat. Man
skärskådade ocb öfvervägde denna sak från alla
synpunkter. Man drog sig tili minnes burn det
värit under föregående år, då det icke blåst eller
regnat. Det hade natnrligtvis värit så att isen
icke gått npp förr än i jnni. Sedän fnnderade
man nt, bvilken vind som sknlle vara den bästa
—• när det engång började blåsa. Nordlig eller
sydlig vind ? litan tvifvel sydlig, ty från söder
sknlle ju båtarna komina. Ocb om det blåste
nordlig vind, så sknlle jn isarna från de stora
fjärdarna bopas i snnden ocb stänga farleden . . .
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Ja, ja, nog var detta ju på sätt ocb vis rätt re-
soneradt, men å andra sidan borde man inte
glömma en omständighet, nämligen att sydlig
vind i de trånga vattnen där nere icke knnde få
samma styrka som nordlig . . . Ostlig vind ansågs
slutligen för den bästa, ty den sknlle genast
bryta npp farleden, hvilken följde den Östra
stranden åt.

Äfven stadens tidning, som noga ville följa
med opinionerna inom allmänbeten, tog frågan
om vinden tili tals ooh. behandlade den med
gamma allvar som om det värit en viktig politisk
fråga. I en inledande artikel framliölls det fak-
tum att det icke blåst på flere dagar ooh att det
var 20 grader varmt i sknggan. I följande mim-
mer uttalades sedän att det vore bra om det
blåste, ocli efter att allsidigt hafva belyst de olika
synpunkterna, pläderade bladet för ostlig vind,
frambållande, att sommaren aldrig kömmit innan
det blåst från Öster ■ —■ „ocb man måste komina
ihåg det gamla finska ordspråket som säger:
östan-sommar, östan-vinter ocli östan-väder är
värst, bvaraf förra delen kan tillämpas på nu
ifrågavarande fall, nämligen på islossningen“.

Men vinden rättade sig icke efter dessa
önskningsmål. Då. ocb då pustade den visserli-
gen, liksom vaknad ur sömnen, några tläktar ooh
raglade några steg lait ocb elit, jagande npp dam
ocb bärande lukt af tjära ocb målningkring staden,
men så gick den åter tili ro ocb låg orörlig i
timtal. I solens gassande sken begynte dock
isarnas motstånd småningom siappas af. De bade
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förlorat sin giada färg, blifvit först melankoliskt
gråa, sedän alt mörkare och slutligen alldeles
blåsvarta.

Nå, snart hjälper där ingenting mer.
Jaa, inte går det så lätt häller... en

vecka räcker det ännu, om vi inte få vind.
Manne det!
Det är säkert. Jag år en gamma! man

ooh har i femtio år gjort anteckningar rörande is-
lossningen ooh båtarnas ankomst, ooh jag vet
att för tio år sedän var det just precis likadan
vindstilla i lång tid, ooh båtarna kunde intekomma,
innan isen formligen ruttnade bort i solskenet.
Ooh det säger jag att på en vecka kan det inte
vara tai om några båtar . . .

På en vecka! Nå ja, låt dem då hållas,
de komma väl tids nog.

Ooh man gick hera från vattenbutiken ooh
beslöt att icke vänta mera. Men homma voro
herrarna nervosa ooh kritiserade med rynkad
panna maten. Pruarna grälade på sinä pigor
för alla möjliga småsaker och dessa åter på bar-
nen, som alltid voro i fötterna. Det roade icke
människorna mera att hvarje dag gå tili vatten-
butiken, och de som icke på annat sätt fingo
tiden att gå, lade sig tidigt på kvällarna, sofvo
länge om morgnarna och lato eftermiddagsluren
räcka minst en timme längre än vanligt.

Men en dag, när middagen just var slutad
ocli piporna tända ooh den horisontala ställnin-
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gen intagen när frnarna lade in teskedarna i
skåpet och pigorna diskade karien i köket då
genljöd plötsligt genom staden ett gällt rop:

—• Nn komma de! nn komma de!
Några gånger förnt hade man liört detta rop,

ty vid stranden lågo vintern öfver ett par små ång-
pytsar, livilka, när isen i haronen smnlats sönder,
hvisslande kilade af och an längs stränderna.
Och först hade man tagit miste och trott att det
var de stora ångbåtarna som signalerade och skyn-
dat tili stranden, men i vredesmod yändt om tili
staden, när misstaget märkts, och beslutit att
aldrig mer låta liira sig.

Men nu Ijöd detta rop med en sådan öfver-
tygelse ooh med ett uttryck af förtviflan, som om
elden värit lös, och det kunde icke vara någon
tvekan om att icke de stora ångbåtarna nn ändt-
ligen voro i antågande.

Nu komma de! nn komma de! ropades
där nnder ett fönster.

Målaren i kyrktornet sade! . . . ropade
samma röst ett ögonblick därpå nnder ett annat
fönster.

Hvad sade lian? hvad sade lian?
Att mi komina de, Ijöd svaret utanför ett

tredje hus.
Hvilka? livilka? frågades nr ett öppnadt

fönster.
Båtarna! båtarna! de stora båtarna! röken

syns redan!
Och den frågande försvann ntan att ge sig

tid att stänga sitt fönster. Men äfven dörrarna
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slogos upp i hvarje hus, så att de hardt när
lossnat från sinä gångjärn.

Angbåtarna komma! ångbåtarna komma!
skreko barnen med sin gällaste röst, och fadren
flög som en gummiboll upp från soffan, där hän
just lagt sig, och pipan blef orökt, liksoin silf-
yerskedarna icke kommo i skåpet och kärlen
blefvo odiskade. Husfadren grep sin hatt och
sin käpp och rusade genom köket närmaste vägen
ut på gården.

Vänta, yänta! ropade hans fru jag
kommer med . .

. hör du!
Du kan komma efter med barnen!
De ha redan gått! August! hör du, de ha

redau gått!
Men August Kade inte tid att höra. Där

fladdra lians rockskört redan i portgången, och
hau försyinner ur synliåll. Oclr det dröjer icke
länge iunan frun följer efter, och pigorna med,
ooh kuset blir torat. Endast kanariefågeln hop-
par omkring i sin bur, förstummad af oväsendet.

Alt kvad fotter bar, Springer tili stran-
den. Men äfven sådana, kvilkas fortskafihings-
medel begynt säga upp sin tjänst och som högst
sparsamt begagna sig af dem, spänna alla senor
och hjälpa efter med käppen, så att järndoppskon
slår gnistor mot gatstenarna. Och det fins ingen
så gammal horre och ingen så fet fru, som icke
skulle anse det förenligt med sin värdighet att
i tysthet ta några steg i språng, när det gäller
att snedda öfver gatan eller hinna framom någon
annan.
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—Nu komma de! nu komina de! Snart
äro de vid stranden! höres det växande ropet
genom staden, ocb människor myllra soin myror
ur gårdar ocb portar ocb störta sora en böljande
fors ner tili ångbåtsbryggan. Hopen blir alt
större ocb tätnar alt mera, ocb bruset växer
alt bögre. Kjolarna frasa, skorna klappa i ga-
tan, barnen skrika bögljudt, ocb oväsendet till-
tager ju längre ner man kommer. Endast några
lina fröknar linna det opassande att rusa i väg
ocb visa sig nyfikna. De ha visserligen störtat
ut liksom alla andra ocb ännu sprungit öfver
gårdsplanen, men på gatan gå de långsamt ocb
ärbart, eburu bjärtat bultar ocb fotens muskler
darra af återbållen ifver. Men största delen tän-
ker på ingenting annat än att så fort som möjligt
komma fram ocb få se .. . Några hoppa i åkar-
droskor, sitta där tre eller fyra i hvarandras famn
ocb köra i galopp ner tili stranden. Ty det gäl-
ler att hinna dit före ångbåtarna.

• kiuru många äro de? Hvar äro de nu?
Hör du! Kan du säga det!

Jag bar into tid . . . ocb för resten vet
jag inte!

Sex lära de vara! . . . nu bvissla de!
Hu bvissla de! nu bvissla de! Skynda,

skynda!
Ingen liast, ingen liast! De äro ännu

bakoin bolmen .
. .

Ja, men snart bli de synliga! Snart bli
de .

.
. snart . . .!
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Gatan fylles af en enda flämtning, alt snab-
bare blir farten, ocli kvinkande ocli tjutande fly
hundarna nndankopens fötter in i gränder ocb port-
gångar.

Yi liinna inte fram! Spring, spring! Hela
liamnen är full med folk . . . vi komma inte ens
närä tili . . . där aro de mi . . . Tusan anam .. .

Svordomen blir i liastigbeten icke slntförd . . .
Ty där komina båtarna värkligen. Den ena

efter den andra ångar fram ur sitt gömsle bakom
liolmen: „Salama“, „Impi“ ooh „"Wellamo“.

De aro ju bara tre, men det är likgiltigt
om de aro tre eller sex, bnfvudsaken är att de
komina. Ocli där komina de värkligen lifslef-
vande! Nya, skinande, rena, ja, ackurat som nya!
Ack, dn min milde! Se bara, hnr solen skiner på
deras sidor ocli linr flaggor ocli vimplor fladdra
i för ocli akter! Röken stannar kvar som en
lång, rak linje i aftonens solsken ocli lugn. Ocli
se, hnr vattnet skummar framför bogen ocli linr de
klyfva vågen! Nn livissla de för andra gången,
först den ena, så den andra ocli sodan alla i kör ...

Hurraaa! Hnrr . . . rraaa . . . aa!
Landningsbryggan var alldeles full af folk.

Man skuffade, stötte ocli trängde på livarann,
ocli alla ville stå närmast vattnet. Mest oljud
förde dock gatpojkarna. De trängde sig fram
nnder armbågarna på de fnllvuxna, kilade mol-
lan benen på lierrarna ocli knnde omöjligt hål-
las tillbaka. Ty alla ville vara närmast för att
taga emot trossen ocli slå dess ögla kring bropå-
len. Hvar ocli en af dem tykte sig hafva rätt
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tili denna hederspost och var färdig att tili sista
blodsdroppen försvara sin rätt.

Grå din väg, du!
Jag var här för st
Grår du undan där?
Tig du! .. . Sisä, låt bli att slåss!
Tyst pojkar! ropade i detsamma en herre

med stor mage „Salama’s“ redare. IJndan
där, hvarenda käft, eller kastar jag er i sjön!
IJndan, säger jag, eller får ni smaka min käpp!

Hän ville själf taga emot trossändan och slå
ögian kring brohufvudet. Båten var hans, och
hän hade för sed att hvarje vår på detta sätt
hälsa den välkommen.

Seså, pojkar, nn kommer den! Ur vägen
där!

En stund efter den andra hvisslingen hade
„Salama“ ännn skjutit sin starkaste fart, ner-
hukad som en galopperande häst. —■ Men så sak-
tade hon plötsligen farten, lyfte sig liögre och
närmade sig högtidligt och allyarsamt bryggan.
Kraftigt klöf hon vattnet alt ännn och tyktes
större ju närmare hon kom. Icke en hviskning
hördes på stranden, men tnsen ögon stirrade
mot den kommando och iakttogo hvarje dess
minsta rörelse. I fören och aktein stod besätt-
ningen väntande, med trossrullan i hand, färdig
att kasta nt den så fort kaptenen gaf tecken.
Hän stod på kommandobryggan, kaptenen, hål-
lande ena handen om talröret och långsamt lyf-
tande mössan med den- andra.

Välkomraen, Hellman! Yälkommen!
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redarens röst darrade smått; lian stod färdig att
ta emot trossen, med foten stödd mot brokanten,
armarna utsträkta ocli käppen mollan tänderna.
De öfriga Imrrade igen och kattama flögo i luften.

Låt gå! kommenderade kaptenen, ocli i
detsamma sträkte sig tågringlama i luften som
ormar, ilygande hyar och en åt sitt hali. B,eda-
ren fick en af dem i ansiktet, ocli när hän ryg-
gade tillbaka, föll öglan ner på bryggan vid hans
fötter. Pojkarna sprungo tili, skrikande och
knulfande hvarandra, och sökte få fatt i trossen.
Men redaren slog dem på fingrarna med sin käpp
och förde trinmferande öglan tili brolmfvndet,
medan lian med trossen drog omkull ett par af
pojkarna.

Back! kommenderade kaptenen i det-
samma, och båten slog detta hetsiga back, som
ger luft åt maskinens djupaste lidelser, kokar
upp yattnet nnder aktern tili en for s och skakar
skrofvet i alla dess fogningar. För åskådaren är
detta ögonblick det intressantaste, ty båtens häf-
tiga ryckningar rista i hela hans inre, drifya
bloden i kinderna och jaga frossbrytningar längs
hans rygg, som om man blåste i trnmpet yid
hans ora.

Stopp! hördes äimu en gång kaptenens
kommando, ooh nere yid yattenytan Ijöd maski-
nistens svar. På ögonblicket slutade maskinen
att bråka, fräsande lade sig skummet i aktern,
ooh med tillbjälp af trossarna drog sig båten
långsamt tili bryggan. När den lagt tili, frustade
den med näsborrarna som en andfådd häst ocli

9
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flåsade sedän en sista gång långt och kraftigt,
liksom för att skaffa sig lättnad och ge uttryck
åt sin själfbelåtenhet. Och skarorna på stranden
följde med spänning alla dess åtbörder, som om
den värit ett lefvande vasen, och delade af fullt
hjärta' alla dess känslor.

Det är då en baddare, denhär Salama!
hördes en beundrande röst.

Alltid den första att bryta isen!
Den bar fått några skråmar på nosen . . .

men det bryr den sig inte om!
Schihhh .. .! Hör ni, hnr det sjnder!
Man kan bli andtruten med mindre! Måsa

på bara det gör dig godt.
Och andra klappade och smekte sin gnnstling,

stego upp på däcket, kände på relingen och si-
dorna, ströko med fingret på den färska målnin-
gen och beundrade de blankpolerade låsen och
ledstängerna. På hyarje föremål yar båtens namu
märkt med stora bokstäfver, och i aktern var
under namnet målad en delfin, som sprutade en
stråle yatten. Dethär var „fören“ och detdär
„aktern“, här „rodret“, där „kompassen“, „pyt-
sarna“, „jollarna“ och „ankarena“ alt nämdes
vid sitt tekniska namn, alt betraktades och beund-
rades.

På samma sätt gjorde maa med hvarje båt.
Det var nu så nytt igen, och på samma gång
gammalt och bekant. Det var som goda vänner,
hvilka återyändt från utlandet, Idädda i nya Idäder
och gentilare än förr, men dock i grund och bot-
ten sig lika.
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Matroserna Intade sig mot relingen och lyss-
nade med ett belåtet och litet egenkärt leende
tili de besökandes anmärkningar. Och när det
någon gång föll dem in att svara på en fråga,
gjorde de det i korta satser och lågmäldt och all-
tid efter en liten pans som om de taiat med
barn, hvilkas nyfikenhet det gälde att tillfreds-
ställa. Och därför läto de hopen hållas.

Var det „Salama", som hela tiden gick i
spetsen?

„Salama“ har ännu aldrig låtit någon an-
nan ta ledningen.

Ja, ja, naturligtvis försökte de inte
häller, de andra?

„AYellamo’s“ kapten försökte nog en gång,
men stndsade mot ison som mot en vägg . . .

Yärkligen, jaså . . . soin mot en vägg . . .

—• Som om hän nisät direkt mot enklippa...
• Nej, har man hört!

Och sedän rusade ni på igen . . . ?

Sedän slogo vi back, och tre famnar is
klyfdes vid första anloppet . . .

Jaså . . . ni slog back och klämde tili
igen . . .

Har det ännu. nånsin händt att inte „Sa-
lama“ kömmit först in i vår haron?

Det liar inte händt och kommer inte att
hända . . .

Så frågades det och svarades i oändlighet,
alltid gamma saker, blott med små nyanser i
orden. Och när den ena strömmen af människor
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försvmmit, kom en annan i stället, och frågorna
och svaren upprepades igen.

Men medan underklassen såkmda granskade
båtens yttre, hade öfverklassen gått ner i salon-
gen för att lyckönska kaptenen och redaren.
Alla ville vara bekanta med kaptenen, och de som
ej voro det förut, läto presentera sig. Och alla
gratnlerade och smålogo ytterst vänligt, fruntim-
ren isynnerhet.

Nå välkommen då sist och slutligen. —■Yälkommen, välkommen!
Tack! tack!
O eli lyeka tili att igen vara den första!
Lyckönska icke mig, initt berskap, lyck-

önska redaren, som äger båten. Hade den värit
sämre, så hade jag kömmit ingen hvart.

Ja, i sanning, herr kommerseråd! Lycka
tili, lycka tili!

Nej, nej, ingalunda, ingalnnda. Kapten
Fellman bar aran, hän och ingen annan!

Nej, „Salama" är det som skall ha aran
... Ni skulle ha sett hnrn hon bröt sönder isen
. . . Det är värkligen en fröjd att föra en sadanbåt.

Ja, ja, nog är „Salama“ ett första klas-
sens fartyg.

Men vi väntade er tidigare. . .
Det var omöjligt att komma lös tidigare,

isen var liård soin sten. Men slutligen tröttnade
jag på att vänta, ocli när det inte blåste på flere
veckor . . .
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Ja, ja, där vi ha det . . . när det inte
blåste .

.
.

Ooh kapten Fellman var naturligtvis den
första . . .

Naturligtvis! Det är ju kapten Fellman
som alltid öppnar sjöfarten ooh sätter oss i för-
bindelse med den öfriga världen.

Hän kommer naturligtvis att ka sin plats
i yår sjöfarts historia, förklarade en magister
åt en folkskollärare, då lian ej fick säga det åt
kapten en själf.

Men då npphof redaren sin röst ooh ropade:
Ja, mitt herskap! Efter yi sålunda

kunna säga att sjöfarten öppnats ooh att vi i
dag . . . blifvit förbnndna med stora’-världen . . .
vi, här i förstugan tili Lappland

. . . hvilket inte
. . . hvilket inte händer mer än en gång om året
. . . ooh eftersom nn detta fartyg tillhör mig, så
slmlle jag be minä ärade herrar ooh damer . . .
bekanta ooh obekanta, ty här göres ingen skil-
nad . . . hafva godheten tömma en skål tili kapte-
nens ooh denna dags ära . . . var så god ooh sitt
ner . . . här fins jn plats . . . var så god ... jag
skall gå . . .

Ooh hän dök som en utter ner i bnfetten
för att beställa bålen. Men nndex det den till-
lagades, skingrade sig alla för att taga salonger
ooh hytter i skärskådande.

Fruarna satte sig på sofforna, hälst framför
spegeln, ooh talade med stor förtjusning om att
sjöfarten öppnats ooh att man trädt i förbindelse
med stora världen där nte. Andra, som hade
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planer på en sommarresa, berättade därom npp-
repade gånger och sade att de sknlle fara med
denna båt och taga den och den hytten . . . eller
nej, den och den. Några yngre damer, som bnro
nya klädande sommarhattar, voro isynnerhet
uppsluppna och glada, togo med stor ifver del i
alla samtal, slogo armen kring hvarandras lif ooh
kallade hvarandra vid smeknamn. Men där fun-
nos också några missnöjda ansikten. Afven de
granskade allting noga, öppnade hvarje dörr och
tittade i hvarje spegel. Men speglarna gjorde i
deras tycke både anletsdrag och hattar fnlare.
Och när de sågo någon flyga omkring som en
fjäril eller kvittra som en fågel, rykte de på
axlarna, betraktade hvarandra betydelsefullt och
sade sig icke förstå, hvad det var för märkvär-
digt eller benndransvärdt i alt detta.

Men herrarna rökte och stimmade i matsa-
len och diskuterade hnrnvida man knnde säga att
Sotkanselkä isarna redan gått upp eller inte. Det
var viktigt för statistikens skull, och måste nu
antecknas för kommande tiders behof.

Det kan man väl säga, eftersom båtarna
anländt!

Ja, men halfva fjärden är ämm isbelagd
och om det inte blåser, så . . .

Men det bar man inte bäller förut tagit i
beräkningen, utan med islossningen i Sotkanselkä
menat att båtarna kömmit . . .

Ja, ja, men man får inte förfara så god-
tyckligt och beräkningen blir inte matematiskt
noggrann.
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• Jar ger fan i den matematiska noggrann-
heten!

—• Men dethär är i alla fall på sätt ocb vis
metereologiska observationer, ocb vid dem be-
böfs . . .

Minä herrar! bördes i detsamma redarens
röst, där ban stod ocb klingade med slefven i
bålen. Minä damer ooh berrar! Här beböfs
ingenting, bär bjnds ! Jag ber om nrsäkt att jag
afbryter . . . men var god ocb fatta erä glas ocb
låt oss drioka en skål, en skål för att sjöfarten
börjat ocb att vi bär, i förstngan tili Lappland
... . åter ba . . . ba trädt i förbindelse med den
öfriga världen . . . med stora världen . . . hm. . .

bvilket ej bänder . . . hm mer än en gång i
lifvet . . . om året sirulle jag säga . . . jag är in-
gen talare, men jag skulle be att vi skulle tömma
...att vi skulle dricka ett glas eller en skål. . .

lefve kapten Fellman . . . hurraa!
Man drack, klingade med kaptenen ocb bur-

rade tre gånger.
Ocb burrandet bördes npp tili landningsbryg-

gan, där folkhopen stod ocb gjorde sinä kom-
mentarier öfver att „herrarna plötsligt alla skreko
med en röst“ . . .

Snart begynte damerna komma upp från sa-
longen. De kade kanske stannat där längre, i fali
icke herrarna visat en så tydlig lust att bli af
med dem. Dessa följde ut sinä fruar så ovanligt
artigt, boppade ner på bryggan, bjälpte dem att
komma ner längs landgången ocb sedän npp i en
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åkardroska, ocb betalade tili ocb med skjutsen
på förband.

Stanna nu bara inte altför länge! varnade
fruarna, belt nöjda öfver denna ifriga ocb säll-
synta uppmärksamhet.

Ingalnnda, kara vän, dn kan sorana Ingnt
. . . jag kommer nog snart . . . men du förstår
att jag måste vara med om kommerserådets bål,
när hän nu engång själf . . .

Ja, ja, nå adjö med dig så länge!
Ocb med lättadt bjärta återvände herrarna

tili båten, kände sig unga ocb glada ocb hade
icke den minsta tanke på att bålla sitt löfte eller
gå bem innan morgonen grydde. I bvarje sinne
lefde blott medvetandet om att „sjöfarten således
var öppnad“, ocb som slutsats följde bäraf att man
måste dricka tili dess ära.

Medan herrarna skålade i salongen, gick där
fortfarande folk på bryggan ocli betraktade båten.
Yid solnedgången kommo äfven sådana, som
icke velat röja sin nyfikenbet förut, bland dem
också biskopen ocb guvernören. De gingo dock
icke fram tili bron, ntan när de träffats vid ändan
af strandgatan stannade de där, hvardera stödd
på sin promenadkäpp, ocb meddelade bvarann
att de endast voro nte på aftonpromenad. Ocb
efter att ha resonerat en stnnd, togo de afsked
af bvarandra ocb gingo åt skilda håll, ntan att
nämna ett ord om båtarna ocb deras ankomst.
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Men ned för gatan som förde tili stranden
ock längs kvilken folkkopen nyss med sadan
fart rusat, gick kort före solnedgången lång-
samt en iilosofie licentiat. Hän kade studerat
många vetenskaper ock gillade ingenting annat
än vetenskapen. Ock i „Snomalainen Senra“
kade kan kållit ett föredrag om själfförnekelsen,
i kvilket kan särskildt tadlat nyfikenketen i små-
städerna. Detta kade skaffat konein många ovän-
ner, kvilket dock icke generade konom det min-
sta. Nu gick kan ner tili stranden, ock ett kån-
fullt smålöje spelade på kans läppar. Ty kan
kade suttit vid sitt fönster ock kört om kåtarnas
ankomst ock sett kela staden rusa tili stranden.
Elere dagar förut kade kan keslutit att icke gå ner
när kåtarna skulle komma. Ock kan kade icke
gått, kan kade knapt lyft knfvndet från sinä
köcker. Där kan nn långsamt promenerade gatan
framåt, väntade kan att någon bekant flämtande
skulle störta emot konom ock göra någon fråga
angående kåtarna. Hän skulle svara konom fruk-
tansvärdt lugnt, men också fruktansvärdt kån-
fnllt, kan skulle säga att kan nog kade kört
talas om kåtarnas ankomst, men att kan just då
tändt sin papyross ock lagt sig på sin softa ock ej
krytt sig om att stiga upp. Men där kom ingen
kekant. Endast söndagsklädda pigor mötte ko-
nom, ock när kan såg dem ock tänkte på alla
som stormat förki kans fönster i dag, så frågade
kan sig kvar det fans, detta keprisade finska
lugn, ock undrade om icke människorna märkte
kuru löjliga de togo sig ut i sin småaktiga
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nyfikenket. Så undrade ock frågade kan, ock
gick kem.

# *

❖

Men kvällen kade lidit mot sitt slut ock so-
len gått ner bakom knllarna vid staden. Båten
kade också pustat ut ur sitt innanmäte ali ånga
ock alt vatten som där fans, ock blott en sista
rest af elden i maskinen fräste ännu kelt sakta.

Folkkopen på ångbåtsbryggan kade glesnat
■— där stod endast ett tiotal personer kvar, ock
äfven de begynte tröttna. Benen ville icke bära
mer, lederna blefvo lösa ock mellankäkarna trängde
sig gäspning efter gäspning fram.

Ska vi inte gå kem? Man kar ju sett
detkär .

. .

Nå ja, kvarför inte . . .
Ock två om två begaf man sig upp tili sta-

den igen ock skildes i gatkörnen för att gå
kvar tili sitt.

Så, så . . . Sjöfarten är således öppnad ..
hm ... nå ja, farväl då!

-—• Grodnatt, godnatt .. .
O eli när man kom kein, giok man tili kojs.

Men kinan man somnade, tänkte man dock ännu
en gång samma tanke; „sjöfarten är således öpp-
nad ... jaka, jaka“.

De som bodde nere vid kamnen, körde lik-
väl ännu, när de stängde sitt fönster, buller ock
larm från ångbåten. Det strömmade ut genom
matsalsdörren, kvarje gång den öppnades, ock på
däcket skymtade barkufvade kerrar i skjortär-
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mama, hvilka talade orediga ord. Där sof man
icke, och tyktes icke på länge ämna lägga sig
tili hvila.

Men ångbåten sof och yisste icke af alt det
oväsen som fördes i dess inre. Orörlig låg den
på det Ingna vattnet o oli speglade sig hei och
hållen i dess klara yta. Efter en stnnd npphörde
också det sakta fräsandet i maskinrummet. Endast
då och då plaskade vattnet stilla mollan ångbåten
och bryggan.

<n^>ig~^'



Ett sista försök.

stodo samlade kring vår fana framför Stu-
denthuset och. ordnade oss i led för att tåga tili
Alphyddan. Det vimlade af hvitmössor på det
lilla torget, och från olika håll skyndade andra
tili, såsom de ilande bnbblorna i en ström skynda
att förena sig med den stora skamhvirfveln.
Yädret var vårligt och vackert, taken blänkte i
solskenet, träden sköto löf, och hvarje prome-
nerande bar en bröstbukett af friska blommor.

Yi sångare stodo och väntade på första
tenorerna, hvilka alltid pläga inträffa senare än
andra. Här kom en, där en annan, äfven
några äldre män i stndentmössor och med rosor
i knappkålet sällade sig tili oss. Alla gamla
sångare ville vara med på första maj, oclr alla
välkomnades med ljudelig ntrop af öfverraskning
ooh slötos i vår krets.
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Yi höllo på att sätta oss i gång, sångar-
fanan liade vecklats npp ocb ton tili marschen
var gifyen, när vi märkte vannon Anders, som
genom Henriksesplanaden styr knrs på oss, svän-
gande sin käpp. Hän mottogs med alldeles sär-
skild förtjnsning, ty en gladare kamrat ocli
muntrare sångarbroder fans icke, ocli första maj-
glädjen liade värit half om ej hän värit med.
Yi fröjdade oss så mycket mer, som vi icke på
flere månader sett tili lionom ocli ingen visste
hvart lian tagit vägen. Som sångare var lian
icke synnerligen framstående, ntan hörde fastmer
tili dem, hvilka icke gärna tagas med vid andra
tillfällen än då det gäller att sjunga i fria luften.
Men som sällskapskarl, som rolighetsminister i
i ett gladt lag tog hän lofven af alla andra.
När tiden var inne för solosång i enskildt mm,
knnde lian hålla hela afdelningens munterhet vid
makt ett godt stycke in på natten. Hans saftiga
savolakska slagdängor liade redan nått en klassisk
ryktbarhet, ocli den berömdaste af dem, „Stock-
jnnkarenas visa“, sjöngs den tiden vid alla stn-
denttillställningar ocli sjnnges troligen ännn.
Bekant var Anders äfven för sin savolaks-
dialekt, hvilken lian stundom använde med oför-
liknelig hnmor.

Ser man på gubbarna, som inte tänkte
vänta! Hvad tusan tnnnor hade ni nträttat där
på Alpis Titan mej ? frågade lian med denna egen-
domliga skiftning i tonfall ocli anletsdrag som
i vårt tycke gjorde alt hvad lian sade så genom-
komiskt.
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Yi skrattade natnrligtvis.
■—■ Nå, seså, bvad står ni ocb drönar bar

ytterligare. Sätt i gång!
Marschen stämdes upp ocb tåget satte sig i

rörelse.
Hvar bar Anders fått en så scbangtil bu-

kett ifrån? frågade någon.
Det var en fröken som gaf den.

Alla blomsterförsäljerskor, liksom alla bu-
fettmamseller, voro på bans språk „fröknar“, alla
andra däremot „mamseller“.

Men det var icke allenast bröstbuketten som
förvånade oss. Hela kans varelse hade „scbang-
tilnat“ tili: ny mössa, ny sommarpaltå, ljus kravatt,
bandskar, blankade stöflar ocb „porslins“-byxor,
såsom ban kallade de släta, väl sittande ocb nyss
från skräddaren komna benkläderna. I sadan stass
bade Anders icke i mannananne, om någonsin,
uppträdt. Isynnerbet på de sista tiderna bade
bans yttre värit mycket vårdslöst liksoin ban
själf. Altför glad tili sitt sime, slarfvig i affärer,
obemedlad, skuldsatt redan i skolan, bade ban
nnder sin stndenttid glidit så lågt ner längs den
välkända slnttningen, att det nu blott var fråga
om att uppbjuda alla krafter för att nndgå full-
ständigt förfall. Hän bade likväl ännu lyckats
bålla sig nppe med tillbjälp af sin glada ocb
vänliga natur ■— ocb med kamraternas miderstöd.
Men när ban för någon tid sedän försvann från
staden utan att betala sin byra, betraktade man
det som en af dessa vanliga rymmarfärder undan
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björnarna ock beredde sig kvar på sitt kåll att
betala resekostnaderna.

Därför var kamraternas belåtenket alldeles
oförstäld, när kan nu åter syntes kafva repat sig.
Huru det tillgått, flck man snart veta, ty Anders
plägade icke omgifva sig med någon hemligkets-
fullket.

Man är som kastigast rangsckerad kari,
förklarade kan tili svar på alla frågor ock nyfikna
blickar. Har fått ett stående lån, betalar i mor-
gon kassaskulderna, tenterar i slntet af mån de
varsta laudatureina och börjar i nasta termin
auskultera.

Talet om tentamen ock auskulteruigen måste
naturligtvis fattas bildlikt, men kamraterna kade
tillräckligt skäl att fröjda sig redan däröfver att
kans affärer voro så mycket ordnade, att kan
kunde tänka på sinä studier. Kamraterna önska
alltid af vaimaste kjärta kvarandra godt ock äro
ständigt färdiga att tro ock koppas det kasta.
Ock det yisste man åtminstone, att Anders icke
körde tili dem som sökte npprättkålla kamrater-
nas förtroende genom att i tid ock otid skryta
med sinä tentamina ock disputationer.

Med långa steg ock strålande utseende gick
Anders kland sångarena, sjnngande af fnll kals ock
slående takten med sin käpp. Yid ankomsten tili
Alpkyddan knäpte kan äxmu en sprittny pincenez
på näsan „för att riktigt se ut som kerrskap".

Det var en festdag för alla, men för Anders
ändå mest. När man såg den entusiasm, med
kvilken kan deltog i sången ock kvilken glänste
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i kans ögon ock giödde på kans kinder, kunde
man tagit konom för en ettårs student, som aldrig
förr värit med om första maj. Hr kjärtats djup
ock med det kända idealistiska uttrycket öfver sinä
drag stämde kan upp;

Vi aro andens fria folk,
Som, stolt att vara Ijusets tolk, o. s. v.

Ock, liksom mången annan vid dylika tillfäl-
len, kade kan säkert det medvetandet att det gamla
som yarit, nu skulle vara förgånget ock glömdt

ock att ett nytt lif tog sin början. Ock kan
tykte sig äfven äga kraft därtill. När punsck-
bålen kämtats fram ock glasen fylts, sjöng Anders
med de öfriga:

Drufvornas ädla blod skäaker oss kraft ooh mod!
men kaide sodavatten i sitt eget gias.

Dricker du inte punsck?
Jag smakar ingenting starkare än vatten.

Anders nykterist! Det var en så mycket större
viljeansträngning som nykterketsrörelsen yid
denna tid ännu icke var så framskriden, att man
ansåg sig böra respektera folks öfvertygelse i
den yägen. Några af kamraterna uppfattade
äfven Anders’ nykterket som ett af kans yanliga
infall ock kaide kans glas ftd.lt med punsck.

■— Skål, Anders, drick, när det bjuds!
Hän kade säkert aldrig förr låtit bli att

dricka, när det bjudits. Men nu vägrade kan.
Dricker du inte?
Nej, jag kar på två månader inte smakat

en droppe starkt.
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Ocb ban drack yärkligen icke, men en skygg
darrning i ögonvrårna förrådde att det kostade
bonom ansträngning att låta bli. Tänk, om bans
tentamensfunderingar yärkligen måste tagas efter
orden . . .

Jag bade ända bittils nastan ntan nppeliåll
betraktat lionom, men förlorade bonom nu för en
stund nr sikte. Sång efter sång afsjöngs, ocli
entusiasmen steg, både lios sångarena ooh publi-
ken. Tenorsolot ien vacker kärleksvisa bragte
alla tili tystnad, både dem som grupperat sig på
backsluttningarna ocli dem som sntto på balkon-
gerna, ocli när det slntats, liördes ett ögonblick
blott en ensam fågels kyitter ocb ett från Malm
konunande järnyägstågs aflägsna bvisslmg, tils
alla liänder rördes tili smattrande applåder.

Bravo-rop Ijödo, ögonen strålade, giasen böj-
des ocb tömdes. Men Anders rörde icke yid sitt
gias, som fortfarande stod fyldt fra,m för bonom.

. . . Hän tömde det först då, när Yårt land
sjungits ocb den fosterländska stämningen drifvit
bänförelsen i sinnena tili sin böjd ocb bnfyudena
blottats ocb sånganföraren kraftigt ocb kort fö-
reslagit ett burra för fäderneslandet, för Finland

då tömde ban det tili botten i ett enda drag.
—• Nå, se på Anders, som ändå dricker!

Är du afundsjnk . . . jaså inte . . . bäll i
mera då! jag sknlle inte dricka .. . på första maj!

Det var naturligtyis också vår åsikt, ocb vi
skyndade alla att kbnga med bonom.

Sallan händer det jn på första ma] att någon
redan vid morgonkonserterna dricker för mycket.

10
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Den fosterländska feststämningen kindrar det,
ock så måste fanan föras tili stndentknset ock
sångarena gå med. Det kör tili traditionen.
Man är som regerande personer, om kvilka det
plägar ketä: klockan 12 drogo sig deras majestä-
ter tili de inre gemaken för att snpera, ock klockan
2 afblåstes kofbalen.

Anders följde med, glad ock munter, kanske
med början tili en liten sticka, liksoin vi andra.
I stndentkuset afåts den sedvanliga festmid-
dagen.

Där är i Inffcen i stndentknset yid festliga
tillfällen någonting jag yet ej kvaraf det
kommer - som nastan tvingar en att skrika ock
skråla. Tili ock med de nyktraste kara sig åt
som vore de dryckesrörda. Det kommer kanske
däraf att man känner sig som hemma, som vär-
dar på stället, ock att mnsiken spelar ock att det
är svårt att köra kvarandra ntan att skrika.

Ock så aro där minnen, som tränga sig på
sinnet, minnen af så mången idealisk fylla, då
„ögat ser blotfc bimlens fält och lijärtat drioker
nektar“, ocli kvilka man plötsligt längtar att npp-
lefva igen.

Den stämningen fick också makt med oss.
Yi kade tagit Anders tili yårt _bord, som var
dukadt i ett af sidorammen. Äfven de andra
bordslagen kade sökt få konom tili sig, alldeles
som i kans tidigare stndentår, .då alla täflade om
nöjet af kans sällskap. Men kan kom tili oss,
ock kan kade med sig en brännvinskarafin ock en
stor tallrik med smörgåsbordets kåfyor. Yi skrå-
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lade och slogo näfvarna i bordet i takt med mu-
siken, och Anders var den mest lifvade. Men
om kravatten eller bröstbuketten råkade i den
ringaste oordning hvilket lian knnde se i
spegeln som hängde midt emot honom skyndade
lian att jämka om dem, och midt under middagen
gick lian plötsligt efter sin hvita mössa i tam-
buren och lade den försiktigt på fönsterbrädet
bredvid sig.

Man måste se om den, att den inte blir
smntsig .. . Det är som om det vore min första
studentmössa, förklarade lian och tolkade därmed
allas våra känslor gentemot den hvita mössan, som
vi under vanliga förhållanden icke mera buro.

Skål, Anders!
Jag skålar into i öl . . . hit med en fla-

ska vin!
På vara protester svarade Anders att lian ville

bjuda, att lian sioille bli ledsen ocb taga illa
npp, om lian ej finge göra det. Ocli snart var
lian, efter att bafva drnokit brännvin, öl ocli vin,
i stämning att liålla tai. Hän ville tacka oss, sade
lian

. . . eller rättare, lian ville dricka kamrat-
skapets skål. Yi liade alltid trott på lionom, liade
värit goda kamrater ... ej ett ondt ord liade
tallit mollan oss . . . vänskapen är lielig . . . jag
är ju en stor strunt . . . svag ocli usel. Men det
soin alltid hallit mig uppe, det är att det fun-
nits sådana soin trott på mig . . . ooh vi ska få
se, att jag ännu ... och lian ville dricka den vän-
skaps skål, soin stöder oss och håller oss under
armarna .

.
.
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Skålen dracks ocb besvarades .. . lefve
Anders!

Anders blef sentimental ocb entusiastisk ocb
bestälde en flaska tili. Yar inte galen! ropade
vi. Men flaskan var bestäld, ocb snart bade
man kömmit så långt att Anders’ slagdängor
måste fram.

Annu uppä Savolaks moar furor ocb granar grönska.
Ocb into ha Karelens pojkar någonting att öaska

sjöng Anders, ocb vi stämde in i refrängen,
ocb snart sjöngo alla i salen med i kör. Där
bade middagen slutats ocb bålen framsatts, ocb
tili oss sändes en särskild deputation för att be
oss vara med.

Inom kort stod Anders med ett gias i ban-
den på en stol, midt bland de kopskjutna borden
ocb sjöng, ackompagnerad af kela stndentkåren

—■ ban stod där soin på en liedersplats, dit
kamraternas gunst endast lyfter några ntvalda
för att snart åter störta dem därifrån. Ett saligt
småleende lekte på bans läppar, ocb de blacka
ögonen stodo af pnr lycka ut nr bnfvndet, när ban
steg ner från stolen, dit ban dock genast på allmän
begäran måste upp igen för att sjunga nya visor.

Yi fingo småningom nog, ocb då äfven ovä-
sendet blifvit nastan för starkt, bröto vi npp.
Anders fingo vi icke med oss. Det bade alltid
värit bans svagbet att icke kurnia sluta i tid.
Ocb där blef ban också nu för att än en
gång upplefva sinäförsta studentårs gladaminnen.

*
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När vi senare på kvällen gingo tili Brunns-
parken, åkte ett stort sällskap hvitmössor förbi
oss. Hyrkuskdroskorna voro fnllbesatta, några
sntto bredvid kasken, andra stodo på fotstegen.
I famnen på två kamrater sågo vi Anders vack-
lande och viftande med mössan köra förbi.

Yi träffade honom på Brunnshusets veranda,
i färd med att utföra tredje akten af sitt student-
lifs drama. Omkring sig hade hän en skara unga
studenter, hyilka vi ej kände. Det är alltid be-
tänkligt, när en gammal civis ger sig att poknlera
med gnlnäbbar, och tili detta stadium hade Anders
nu kömmit.

Då vi äldre icke hade någonting otaldt med
detta sällskap, gingo vi förbi bordet och satte
oss ett stycke ifrån för att betrakta första-mai-
lifvet.

Det sjöngs och skrålades ocli skreks. Anders
satt midt ibland de andra, än sjnngande någon af
sinä yisor, än berättande bistorier för den tack-
samma åbörarskaran. Samma visor och samma
bistorier, som vi bört tnsen gånger förr. Men
hans sätt att nppträda var ett annat än i vårt
sällskap. Hän talade med bestämdbet ooh efter-
tryck och sökte inyärka på sin omgifning, och
sinä brorskålar drack hän nedlåtande som en gam-
ma! farbror, hvilken tillåter sinä brorsöner att
kalla sig du. Och hän bjöd öfver glatta laget,
spelande rik med en stolt och öfverlägsen min,
som om lian haft tnsen mark för mycket i fickan.
Den ena pnnschfiaskan efter den andra kom,
förtärdes och försvann.
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Ungdomen! börde vi bonom slattra, jag äl-
skar ungdomen . . . ungdomen är folket . . . håll
ni ideernas fana bögt som vi i tiden gjorde!

Men ungdomen var på bumör att sjunga ocb
Anders måste åter fram. Man sjöng ocb drack,
några gingo ocb andra kommo, men slutligen
begynte åhörareskaran glesna.

Grå nu inte ännu .. . bvart bar ni en sadan
brådska ... inte ä’ ni de enda som ska tentera. . .

lian sökte locka dem tillbaka, men de unga stu-
denterna bade annat att göra än hålla bonom
sällskap. Tili slut blef där kvar blott några få
snyltare, som icke nändes lämna resterna i flask-
bottnen.

Då vi, efter att bafva gjort en liten pro-
menad i parken, återvände tili verandan, satt
Anders fortfarande på samma ställe, men lians
sällskap var ett annat. Hvitmössorna kade för-
svnnnit, ocb i stället liade där kömmit några
obestämbara individer, man knnde icke säga om
det var bodbetjänter eller typografer eller lediga
kypare eller festande bandtvärkare. Synbarligen
hade de med sinä ölflaskor tagit plats vid bordet
där Anders satt, bvarefter denne objnden sintit
sig tili dem. De gjorde narr af den druckne
studenten, förtärde de varor lian fortfarande be-
stälde ocb försvunno sodan, lämnande bonom en-
sam med sinä toma flaskor.

Yi gingo för att taga bonom med oss, oak-
tadt vi af gammal erfarenliet visste liur fåfängt
det var att försöka någonting dylikt.

Jag komma bort .
. . nebej, dä ya’ lögn.
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. . nu ska dä först supas . . . vippa åt mej fem
mark!

Drick inte mer . . . kar du då gjort af
med alla dina pengar redan?

•- Redan? Det kar jag väl, eftersom där
inte fins mer än femti penni i fickan ... kypare,
pst ... en flaska öl! Inte beköfver ni sorja öfver
minä pengar . .

. strunt i dem ... så mycket
fans det inte käller .. . det som kar gått, kar gått
ock kommer aldrig tillbaka.

Det var liksom en skiftning af ånger i denna
sista suck, den drucknes ånger, när kan begynner
bli trött ock kämpar mot sömnen. Hän böjde sig
framåt, ock den hvita studentmössan föll på bor-
det, där den stötte omkull några glas. Men så
reste kan sig igen, bad oss draga åt fanders ock
fattade i ölflaskan, som kan med sin sista slant
betalade.

Där måste vi lämna konom, ocli där blef
lian. Mössan var smutsig, kans sista livita mössa,
kravatten vriden i nacken, den nya Ijnsa paltån
nedsölad, det fans icke ett spår kvar af den nnge
man, som full af förlioppningar om ett nytt lif
på morgonen kade sintit sig tili oss med alla
sinä goda föresatser. Steg för steg kade lian under
några timmar fallit ner genom alla våningarna i
sitt stndentlifs utveokling, medan kans sällskaps-
krets förändrats alt efter de olika stadierna, ock
nn satt lian åter i den lägsta, på samma ställe
där lian under de sista tiderna suttit på sista
trappsteget tili fullständigt förfall.

Men icke ens där fick kan bli kyar på



152

denna sinä sista förhoppningars sista första maj.
Senare på natten hade hän rakat ihop med sjö-
män ooh hambusar, som kömmit för att söka
slagsmål, hade jämte dem blifvit ntkörd från
Brnnnshnset ooh i deras sällskap hamnat i poli-
sens klor.

Ooh hän hördes icke af vid kassamötet föl-
jande dag.

Tentamensplanerna gingo npp i rök, sknl-
derna blefvo obetalda, ocb Anders repade sig
aldrig mer efter sitt sista misslyckade försök.
Nyli gen sintade lian sinä dagar som tingsbiträde
i en afiägsen landsort.

5



Skolpojksminnen.

1, Min första skolfärd.

var sista natten jag låg i fars säng ocli
"" bakom lians rygg. Medan jag där låg ocli

vakade, under det de andra sofvo sin sötaste
sömn, kände jag att jag befann mig vid en vänd-
punkt ocli att följande dag ett nytt skede af mitt
lif sknlle begynna. Så medvetet och teoretiskt
som jag sedermera betraktat dylika yändpunkter,
reflekterade jag icke öfver denna. Jag kade
blott en kansia af att en förändring förestod
ock denna kansia framkallades af särskilda små-
saker.

Den första färden tili skolan är alldeles olik
den andra. När maa tillbragt en termin där,
yet man redan kvad det vill säga, ock ny-
ketens bekag existerar icke mer. Men första
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gången undrar man blott hvad alt där kan lin-
nas fördoldt vid målet af färden. Det var likväl
andra saker, som mera än detta höllo mig i
spänning.

För det första kunde jag icke tillräckligt
förvåna mig öfver att jag, denna lilla parfvel,
plötsligt höjt mig så obegripligt högt öfver minä
bröder ooh systrar, att jag på egen hand komme
att begifva mig tili skolan, långt borta i staden,
och stanna där. I dag bakom fars rygg, med
hufvudet på en liten barndyna i morgon gud
vet hvar.

För det andra sysselsattes minä tankar af de
nya kläder man om kvällen lagt på stolen vid
min säng.

Hade jag icke fruktat att väcka far, så kade
jag kraflat mig upp för att kanna efter om de
yärkligen voro där ännu. Jag krmde deras hi-
storia ntantill, från första kapitlet tili det sista. Ee-
dan för två år sedän hade ulien klipts, af hvilken
tyg tili skolkläder skulle väfvas åt mig. Jag
hade själf värit med i fårkättan, när denna för-
rättning utfördes. Hela följande vinter hade
ulien sedän kardats ooh spunnits af torparkärin-
garna. Hela våren ooh sommaren dånade väfsto-
larna i mors mm ooh i pigkammaren. —■ Det
var ett högtidligt ögonblick, då klädet togs ut
från tampen. Men högst steg spänningen, när
skräddaren kom ooh tog mått, „på växten“, såsom
mor befalde, och satte sig på stugbordet att sy.
Jag stod där från morgon tili kväll och såg på
hnr först byxorna kommo fram —• riktiga lång-



155

byxor med hängselknappar sedän jackan med
nedviken krage ooh fickor, hvilkas antal jag själf
fick bestämma, och slutligen vasten, den första i
mitt lif. Det var en rad af oförgätliga stunder,
då alla dessa plagg försöktes. Och sedän kommo
ännn kängorna, kalsongerna (de första, äfven de!),
ooh mössan med sin skärm. Alt hade blifvit
färdigt ett par veckor före afresan, men därefter
försvunnit bakom las och bom i boden, därifrån
det icke ens tili hälgdagarna togs fram.

Men im hängde kläderna där öfver stolkar-
men ook kängorna stodo nnder stolen. Och i
morgon skulle jag få taga dem på mig ocli sedän
gå i dem hvarenda dag! Färden tili skolan
föreföll mig som en förberedelse tili någon fest
eller som om jag fått fara med „på ylsit".

Jag glömmer aldrig den kansia, med hyilken
jag om morgonen yaknade, när man hämtade
kaffe åt far. Mor satt redan på sängkanten ock
smuttade på sin kopp. Jag märkte att på brickan
fans ännn en tredje kopp. För byems räkning
fans den där? För min, för min! O eli det yar

inte någon liten barnkopp, ntan en af dessa stora,
som alltid stodo på sin skilda hylla i skänken
ocli blott togos fram yid besök af sällsynta gäster.
Jag nppmanades att taga för mig af alla bröd-
sorter, skorpor och bulla, pepparkakor, hjortborn
ocli sockerbröd . . . om jag ej orkade med alt på
en gång, fick jag gömma resten i fickan tili yäg-
kost. Det skulle knappast ha, förvånat mig om
far, när hän stoppade sin pipa, bjudit mig att
taga en annan och göra sammalnnda.
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Nu skulle jag Idä mig i den nya kostymen.
Men innan det fick ske, tvättade ock kammade
mor mig grnndligt. Yi voro närä att brista i
gråt båda två, när mor sade; „det är väl sista
gången jag kammar dig mi, min gosse“. Men
åtminstone i mitt öga torkade tåren, så fort på-
klädningen begynte. Plagg för plagg togos klä-
derna från stolen, öfver hvars karm de omsorgs-
fnllt voro vikta. Horst byxorna, bvilka mor
knäpte, ty knapphålen voro styfva, liksoin sydda
med becktråd. Sedän vasten, i bvars ficka ännu
ingen klocka låg; keden fans visserligen färdig,
men vid den var fästad endast nyckeLn tili min
röda resldsta, samma kista som från denna
dag och intill nu fått följa mig på alla minä
färder. Sist jackan, bvilken jag liade velat lämna
öppen, men som mor omsorgsfullt knäpte igen
ock bvars stora benknappar min fingerstyrka
icke räkte tili att få npp ack om alla rock-
knappar i framtiden snttit lika stadigt!

Och så var „lyceisten“ färdig. Hän står
där som en riddare i sin rustning.

Ärmarna äro så långa att fingrarna knappast
synas, kragen styf, så hän med möda kan vända
på hnfvudet, och mössan så stor att den nastan
faller öfver öronen. Hän står på gården i den
tidiga, kalla augustimorgonen, en fin slöja af
rimfrost täcker trappor och tak, dimman stiger
nr den lugna sjön och lägger sig öfver ängen
vid stranden, hackspetten hvisslar i talldungen
bakom stugan ooh nere på bron höras hofslagen
af en morgontidig vägfarandes häst.
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Framför vagnslidret står redan kärran, fnll-
stnfvad med vägkostkistor, kappsäekar ocli foder
för hästen. Hrängen ger kärran den sista smör-
jelsen. En tjock björkstör är skjnten nnder axeln
ocb stödes af en brädände, så att lijnlet kan
lösgöras ocli tenen smörjas, bvarefter det får
snurra. rundt några gånger, tils brädänden drages
undan ocli det surrande dimper ner i den mjnka
sanden.

Matti ser på mig ocli säger:
- Så, att det nn ska bära af tili skolan.

Javisst.
Tili hvad ska man läsa sig?
Tili präst.
Är det inte ledsamt att fara bort liem-

ifrån ?

Trefligt är det, ocli inte ledsamt.
Säg inte så, det kan nog Hi gråt af

ännn.
Gråta kan du själf.

Och mi liämtas vallacken ur stallet, den
svarta -vallacken, alla minä barndomsminnens
ljusa medelpunkt. Hän är rand som en korf,
lian är fyld med hafre ocli spänd som en säek.
Hän „svänges“ icke in i fimmelstängerna, litan
viides skickligt öfver dem som med käfstång;
lyfter först ena foten ocli sedän den andra öfver
skalmen ocli trampar, som alltid, på den, men
hamnar ändå på rätt ställe, liksom lian gjort
bundra gånger förr. Ocb med bvilken omsorg
ispänningen sedän försiggår! Far passar in den
ena rankremmen i dess ögia, Matti den andra;
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jagbåller i grimskaftet, bvilket docktages ifrån mig
ocb fästes på sin plats i den bögra ringen på selen.

Så långt mitt minne räcker, bar vallacken
blott en enda gång körts fram tili trappan: det var
när biskopen reste från prästgården. Den som
vill med, må komina dit där yallacken står för
sin kärra ocb yäntar vid yagnslidret. Därifrån
är ban van att sätta sig i rörelse.

Ocb därifrån sätter ban sig i gång äfven nu.
Hän ser icke bakom sig, men känner burn far
ocb jag stiga npp i kärran ocb svepa våra ryor
kring knäna ocb bur far stoppar sin pipa, slår
eld, drar körbandskarna på sig ocb fattar töm-
marna. Då knycker yallacken tili, drar kärran på
sned så att den kommer i bjnlspåren ocb så
bär det af.

Men afskedet? Det blir ganska likgiltigt
ocb alldeles icke känslosamt, inga rop ocb inga
näsduksviftningar. Bröderna ocb systrarna stå vid
porten ocb säga „nu reser ban“, men mor följer
ännn ett stycke, med en ylleduk kastad kring
axlarna, med ögonen litet röda ocb baken smått
darrande; bon smyger en sista bvetebnlla i mba
ficka ocb stannar sedän vid slutet af ledet, där
landsvägen tar vid ocb kärran gnmpar i gro-
parna ocb kinderna koppa så bebagbgt af skak-
ningen.

Där blef nu liemmet ocli mor underligt
nog, litan någon större saknad eller sorg. Jag
förstod icke, livarför mors ögon voro fnktiga
jag förstod icke än, bvad jag länmade bakom
mig ocli livart jag styrde kosan.
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Dock, snart klarnar det för mig ock då få
de revancke, både kemmet ock mor.

2. Änkomsten tili skolstaden.

Dar skakade yi således framåt, far ocli jag,
längs den kalffrusna yägen. Jag mins icke, när
yallacken började trafva, men jag är säker på att
om kan icke själf företagit sig att göra det i
första utförsbacke, så liade ingen tvungit lionom
därtill. Yi kade tagit tid på oss lika mycket som
vägkost med oss den tiden fans det ännu icke
brist på någondera. Yi kade anslagit två kela
dagar för den tio mil långa resan.

Så länge yi färdades genom de kända
trakter, kyilka min värld kittils oinfattat ock
kvilka sträkte sig ända tili bron, soin tilkka var
socknens gräns ock belägen en kalf mil bortom
kyrkan, så länge sysselsatte sig minä tankar med
frågan, kvad yäl alla de, som im sågo mig åka
tili skolan, knnde mena. Yisserligen förmådde jag
ingenting läsa i de bekantas ögon, kvilka yi mötte
eller kvilka stodo utanför sinä stugor, men att
sluta af kvad jag i deras ställe kade tänkt, var
yäl deras tankegång nngefär följande: „där föres
nn Prästgårds-G-usti tili skolan. Pastorn far
själf ock följer konom. Ock svarta yallacken ock
sckäsen ock den nya selen . . Men framför alt:
„se på Gnsti, som kar en riktig paltå med två
rader knappar ock en ny mössa“.
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På samma gång midgick icke ens det min-
sta föremål vid den välkända vägen min upp-
märksamhet. Hvarje vägskilnad, hvarje stuga
och fönster vid vägkanten, gärdena, leden, tili
och med gärdsgårdsstörarna präglade sig in i mitt
minne. Jag ser ännu, när jag tänker på denna
färd, röken, som ringlade sig nr rökfånget på
prästgårdens stora ria; jag känner doften från
de torkande kärfvarna; jag ser svinet, som bökar
i jorden framför rian; jag ser kyrkan, hvars
vindliöjel pekar åt söder, och jag mins hur jag
tänkte att det dagen förut var sydlig vind;
i några björkar på begrafningsplatsen böi'ja löf-
ven att gulna; dörren tili handelsboden vid
vägen är ännu stängd, och bakom kronofogdens
fönster aro gardinerna nerfälda, men „kamrern“
själf är redan uppstigen och insuper morgon-
luften i sin trädgård.

Prån dessa betraktelser, hvilka för alltid
gräft sig in i mitt minne, vaknar jag af att
vallackens hofslag dåna på träbron. Nu börjar
min nya värld. Jag har förestält mig den under
många former, men jag märker tili min undran
att världen på andra sidan bron icke är märkvär-
digare än på denna sidan en observation,
som jag efteråt många gånger och vid passeran-
det af alla möjliga gränser gjort. Det var på
sätt och vis min första krossade illusion.

Jag liade trott att där frninos stora målade
hus, höga backar och ovanligt breda vägar; men
gårdama sågo helt vanliga ut, backarna voro låga
och vägen deu ordinäraste landsväg. Det klara
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solskenet var borta ocb skymdt af moln. Och
likadant var det kela dagen. Jag orkade icke
mer rälma telegrafstolparna, som vi lämnade ba-
kom oss, jagkände mig trött, ingenting förmådde
längre kålla min nppmärksambet vaken, ocli för
första gången i mitt lif erfor jag en egendomlig
kansia af tombet ocli öfvergifvenhet. Den bör-
jade i finger- ocli tåspetsarna, gick längs ryggen
npp i axlarna, satte sig i nästippen ocli fann
slutligen, liksom efter mycket sökande, vägen tili
kjärtat, dit den trängde med våld, som sparfven
tränger sig in i svalans varma bo. Det var en all-
deles ny kansia, ocli den tog mig så fnllständigt
i sitt våld, att jag för öfrigt blott bar ett mycket
dunkelt minne af kela färden från kemsocknens
gräns tili skolstaden. Det fans ju omväxling
nog, vi lågo i en gård öfver natten ock rastade
kvar tredje timme, ock sinnet värmdes ju än af
den kemtrefna doft, som vägkosten spred. Men
det mod ock den stoltket, som fylt mig efter
niorgonkaffet där kemma, de voro försvunna. Tili
ock med far föreföll mig så främmande, så liten,
så olik sig själf. Jag tykte att man på raststäl-
lena icke bemötte konom med samma respekt
soin i kemsocknen. Man kom icke ock resonne-
rade med konom, man kämtade icke kaffe ntan
särskild tillsägelse, ock på vissa ställen kände man
konom icke ens. Ock nr alt detta begynte framgå
för mig kvad det ville säga att vara på en främ-
mande ort ock kvad kemlängtan betydde.

Denna kansia slog således rot kos mig redan
nn, om den också icke fick tillfälle att ntvecklas.

11
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Ty då vi bade lämnat de ensliga moarna bakom
oss ocb begynte närinä oss staden, fans det så
mycket nytt att se, att ali bemlängtan glömdes.
Den sista delen af vägen förde bland annat
öfver ett så märkvärdigt ställe som en färja.
Yallacken, hvilken i likbet med mig aldrig sett
ett dylikt mirakel förr, vränskades ocb gjorde
motstånd, spärradebenen kappraka i marken, lyfte
bnfvud ocb bals i vädret ocb måste ledas vid
betslet. Yi drogo ocb skuffade bonom ocb gåfvo
bonom några piskrapp, men hän stod lika orör-
lig på bryggan, tils färjkarlarna bittade på att
kasta ett kläde öfver bans ögon, ocb när lian
som bäst trodde sig föras öfver stallströskeln
ocb lydigt följde med, leddes lian i själfva värket
ombord på pråinen, där lian stadigt bands fast
vid toften. Hän hämtade sig dock snart, ska-
kade ett tag på sinä öron ocb började sedän äta.
Jag däremot bämtade mig icke lika bastigt. Mig
tyktes denna båtfärd i kärra så sagolik, att intet
annat reseminne någonsin kunnat ocb sannolikt
aldrig skall kunna bringa det att förblekna.
Jag glömde tili ocb med att jag snart sioille få
se staden.

Jag bade aldrig förr sett en stad, men efter
hvad jag bört andra berättä, liade jag skapat
mig en föreställning därom. Huru kan en stad
vara beskaffad? bade jagfrågat. Den är, liade
man svarat mig, så beskaffad, att där står bod
vid bod ocb hus tätt intill bus, ocb mellan dem
löper en gata. Tili ntgångspunkt för minä före-
ställningar bade jag tagit landtbandlaren i kyrk-
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byn ocb bans gård. Likadana bandelsbodar ocb
gårdar hade jag placerat på ömse sidor om
landsvägen, så långt den räkte. Ocb när vi åter
stigit i kärran ocb åkt ett stycke ocb gårdarna
vid vägen blefvo alt tätare, var jag öfvertygad
om att vi voro i staden. Ocb när vi kömmit upp
på åsen, låg den i själfva värket framför oss.
Men den motsvarade icke alls minä föreställnin-
gar. När jag såg dessa tak tätt vid bvarandra
med sinä skorstenspipor, som liknade svartnade
stnbbar på sveden, så tyktes det mig, som såge
jag en af minä tidigaste fantasier från barnaåren
förvärkligad. Hvarje gång jag åkte bort från
bemmet ocb lämnade gårdarna vid vägkanten
hakoin mig, så förestälde jag mig att de drogo
sig tillbaka ocb samlades vid den pnnkt, därifrån
vi afrest, det vill säga kring kyrkan. Ocb när
vi återvände samma väg, så tänjde gruppen ut
sig ocb gårdarna drogo sig framåt i samma ord-
ning igen. Därför stodö de icke mera kvar vid
kyrkan, men om man i bemligbet anländt dit
längs någon annan väg, så bade de kanske fun-
nits där. Men bär, kring denna böga hvita kyrka,
bade jn samlats bela världens bns ocb gårdar!

Denna ide försvann naturligtvis lika bastigt
som den kömmit, ocb jag märkte snart nog, att
gårdarna icke rörde sig nr stället. Men den bör
tili egendomligbeterna i minä skolpojksminnen
ocb rinner mig i bågen alt ärmn, bvarje gång
jag längs landsvägen åker in tili staden.

Yi körde in genom tuliporton och midt ige-
nom staden tili vårt kvarter. G-atan löpte bögt
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uppe, så att busen tyktes ligga som i ett lands-
vägsdike. Gårdsplanen, där vi stannade, påminte
med sinä frodigt växande blommor ocb potatis-
stjälkar om en åkertäppa. Två gamla fruntimmer
kommo emot oss; jag visste att jag sirulle bli
anförtrodd i deras vård. Medan den ena visade
far tili stallet, tog den andra band om mig ocb
förde mig in. Vi gingo först genom ett litet
kök, kommo in i en liten salong, där det fans ett
slags afplankning min blifvande bostad, fick
jag veta, ocb sedän min paltå bängts upp
där, stego vi in i ett ännu mindre mm. Där
kastade jag mig, utan att invänta någon uppma-
ning, på första bästa stol; jag bade så fullständigt
förlorat koncepterna, att jag icke fick fram ett enda
ord ocb icke kunde tanka en tanke, utan var som
förstenad.

Jag kan icke ännu firma en tillräcklig för-
klaring för den stänming, i hvars våld jag be-
fann mig. Jag tror att den var sammansatt af
följande förnimmelser: far är därute ocb jag är
bar

...
de bafva båda giasögon ocb titta öfver

dem . . . ocb långa, magra fingrar ... de bafva
icke någon duk kring balsen eller fläta, som mor,
utan berrkrage ocb båret npplagdt i en kurra
på bnfvudet ...

de tala svenska ocb kalla far
„berr pastorn“ . . . ocb fast jag sade att jag bette
Gusti, kallade den, soin just var bar men nu
skramlar med kopparna i salen, mig för Gustaf
. . . ocb bär skall jag då bli, ensam med dem,
när far reser bort? . . . ocb detta är då staden,
som jag så längtat att se?



165

Sparfven huserar i svalboet ... jag har
sväljt den med fjädrar och alt, den klöser och
hackar och gör mig ondt. Kanske far inte alls
kommer, eftersom hän dröjer så länge . . . jag
slipper kanske aldrig mer härifrån, eftersom de
stängt dörren och nu hviska med hvarandra där
i rummet bredvid . . .

Hade jag icke i detsamma hört fars steg
bakom dörren, så hade jag gett mig att gall-
skrika.

Men så mycket hade jag hunnit beslnta, att
här sioille jag inte stanna, inte, om de än sloge
ihjäl mig'. . .

3. Skilsmässan.

Hvad är det sora gör, att de första skolda-
garna förefalla så ängshga ooh att inan känner
sig så öfvergifven. Månne icke samma kansia
som den, hvilkentynger en värnepliktigs sinne, när
schinellen första gången trädes på honom ooh hän
stiokes in i ledet? Hän tycker sig ha mist sin
personlighet, förvandlats från en individ tili en
nolla, hvilken icke har något själfständigt värde.
Ingen känner och käns vid honom, ingen vet
hvad hän är och hvad hän betyder.

Och hvad sioille nu en sådanhär liten skol-
pojksknöl betyda?

Men hän har nog sin lilla personlighet, hän
också. Hän har redan i hemmet yant sig att
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vara ooh betyda någonting, isynnerbet om hän
är älst bland barnen. Hän bar lagt märke
tili de omsorger, bvilka föräldrarna egnat ho-
nom, i bröders och systrars ögon bar ban
sett sig växa alt högre ju mera tiden för afre-
san närmat sig, ocb i bybarnens lekar bar ban
alltid värit anföraren. Prästgårds-Gfusti bar, med
ett ord, värit en personligbet, som redan bar och
bvar gjort sig bemärkt.

I klassen, bland tiotal andra pojkar, är ban
bvarken G-nsti eller någon annan mer. Hän är
en obestämd Ström eller Berg ocb kallas vid till-
namn, bvilket är bonom alldeles ovant. Jag sprit-
ter tili, när jag bör detta främmande namn, det
är som en tuima, bvilken måbända en gång skali
få sitt innebåll af mannens värk ocb gärningar,
men ämm ekar af sin egen tombet.

Yi stå i bönsalen, dit vi från korridorerna
fösts som får. Yi nykomlingar äro alla ämm
obekanta för bvarandra ocb ba icke hunnit bilda
front mot dem, som stannat andra året på klassen
ocb som genast tillvällat sig makten öfver oss.
He befalla ocb kommendera oss, ocb vi lyda ntan
tvekan, men däremellan låtsa de ej se oss ocb
bebandla oss som ett slags lägre varelser. Lä-
rarena, bvilka samlats kring katedern, stå utom
alla proportioner. A ena sidan äro de odjnr,
och man bar redan bört de förfärligaste, bisto-
rier om dem: den ena brnkar slå eleverna, den
andra ger örfilar, luggar, skriker eller för en
i arrest; men på samma gång äro de ett slags
balfgudar, ocb mitt lilla hufvud tänker redan
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på medel att förvärfva deras gunst, att vara dem
i lag och smickra dem, omedvetet inseende hnru
nödvändigt detta blir. Far, som tillika med
några andra fäder står i en dörr, har åter i minä
ögon blifvit mindre och krupit ihop; hän ser
allvarsam och litet skygg nt, liksom lian gjorde
i går, då vi anmälde oss hos rektorn. Jag
har redan vid skolporten tagit afsked af ho-
nom, ty efter att hafva öfvervarit bönen, skall
lian gå tili kvarteret, spänna vallacken för schä-
sen och resa af.

Under bönen och medan rektorn riktar några
välkomstord tili oss, försvinner min fruktan och
skygghet för en stund. Jag förvånar mig öfyer
att denne herre, som ser så sträng nt och har
en så bister blick, kan tala så varmt. För första
gången hör jag fosterlandet nämnas: vi böra
bidraga tili dess ära genom att ntbilda oss tili
dugiiga män och goda medborgare. Ehnrn jag
icke förstår dem då, göra dessa ord intryck på
mig, och i framtiden, då begreppet fosterland
klarnat, minnes jag dem ständigt.

JSTär vi efter bönen gå tillbaka tili klassrnm-
met, är far försvunnen. Känslan af att mi vara
lämnad åt mig själf har för evigt i mitt minne
törbundit sig med den egendomliga lukt af ny-
betsade pnlpeter, som mötte mig vid inträdet
i klassen. Annu, efter så många års förlopp, hän-
der det, då jag någon gång kommer in i ett
skolrnm, att detta minne sammansnör mitt hjärta.
Det har blifvit mig liksom en symbol för allting
sorgset och öfyergifvet, för ali ensamhetskänsla,
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Utom fars försvinnande, bidrar äfven alt bvad
som försiggår i klassen att befästa mitt intryck.
„De gamla“ bafva begynt visa sin makt. Bnll-
rande ocb öfverlägset drifva de oss nykomlingar
tili våra pnlpeter. „På platserna!" ropar pri-
mns. En af de nya lyder icke. Primns tar sin
tillflykt tili bandgripligbeter ocb sknffar bonom
i ryggen, ocb när ban sätter sig tili motvärn,
smäller en örfil: oppositionen är kväfd i sin linda.
Jag sitter som en dödsdömd ocb vågar icke
vända på bnfvndet. En motbjudande kansia fyl-
ler mitt bröst, en kansia af att vara kraftlös gen-
temot öfvermakten, af att när som bälst kunna
bli mörbnltad af dessa starka, grobemmade
karlar.

Den ena läraren efter den andra inträder
för att ge oss läxor tili morgondagen. Hän nämner
bvilken bok som måste köpas, men vi böra icke
titeln. Hvar ooh en måste ovilkorligen ba den
ocli den boken det säges som nnder bot af
straff, ocb så går lian igen, ocli så kommer där
en annan, som talar om en ännn mera främmande
bok. En nykomling vågar jagkan icke förstå
hans djäriliet stiga npp ocli fråga, bvad det
var för en bok. Hän får en sträng förmaning
att vara tyst ocli nasta gång böra efter bättre.

Men mest af alt förskräcker mig det som
bänder min sidokamrat. Det är en liten, rund
parfvel, alldeles bvitlnggig ocb rödkindad ocb
med ett ständigt småleende i ögon ocb mungipor.
När latinläraren går nt från klassen, öppnar ban
locket på sin pulpet, men släpper det, så det



169

faller igen med en ljudelig smäll. Läraren yänder sig
i dörren ocli frågar argt hvem det är som för
oljud, kommer tili min kamrat, betraktar lionom
en stnnd och säger sedän, i det lian griper tag
i pernken på lionom: „dnmbom . . . kålhnfyud . . .
potatisnuna". Alla de „gamla“ spruta ut i skratt,
ocli när läraren, synbarligen högst belåten med
sin kvickhet, gått, Ijnder från alla liåll „potatis-
nnna, potatisnnna!“ ocli man omringar gossen
ock retar lionom än ytterligare. Menjagtänker
att detta ju liade kunnat hända mig och kanske
skall hända mig redan i morgon.

Yi ha fått våra läxor, och som en fors bru-
sar pojkhopen ut på gården. Man kan hvarken
stanna eller se sig om, man måste följa med
utan motstånd, och först när man väl är på ga-
tan, kan man själf bestämma riktningen af
sinä steg.

Men i samma ögonblick jag känner mig fri,
mins jag hvad jag nyss för ett ögonblick glömt,
nämligen att far har rest. Ett hopp yaknar inom
mig, att jag möjligen ännu skall träffa lionom i
kvarteret, om jag skyndar mig. Nej, lian har re-
dan begifyit sig af, där synas ännu kärrspåren,
hvilka leda i riktning åt tullporten. Jag ser in åt
gården. En af tanterna trippar af och an framför
trappan, den andra pysslar i blombänkarna. Då
tvekar jag icke ett ögonblick mera. Jag begri-
per icke ännu, hyar jag plötsligt fick denna be-
slutsamhet ifrån, men i detta ögonblick har jag,
liksom en hund hvilken tappat bort sin herre, en
enda tanke, den att skynda efter far. Och i hopp
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om att hinna npp honom vid färjstället, kastar
jag minä böcker in på gården och begynner
springa gatan ntför.

Jag Springer alt hvad tygen hålla och hop-
pas vid hvarje krökning af vägen se det välkända
åkdonet. Jag ökar farten hvarje gång detta hopp
svikes. Jag fäster mig icke vid omgifningen,
icke vid de mötande, jag tänker blott på att
nppnå mitt mål. Yägen förgrenar sig åt olika
håll, men jag tvekar icke ett ögonblick om rikt-
ningen.

Först då jag anländer tili färjstället, känner
jag igen trakten och mins mig hafva sett den en
gång förr. Det kommer väl däraf, att jagnu först
vaknar tili medvetande, när jag märker, att jag
kömmit för sent.

Ty jag har kömmit för sent. Far har hun-
nit stiga på färjan, och där gnnga de redan midt
på fjärden; den hvita hafresäcken skiner hakoin
schäsen, hvilken i det klara vädret lyfter sig högt
öfver vattnet.

Jag gör precis som en hnnd skulle göra vid
ett liknande tillfälle: jag Springer längs Stranden
ooh kommer tili en liten ndde, därifrån jag tyc-
ker mig ha lättare att uppnå de resande. Ooh
där ger jag mig att skrika ooh tjnta så mycket
jag röst och Inngor har.

Men far hör mig icke; aran höjes och sän-
kes därborta, segiet sväller och ailägsnar sig obe-
vekligt, tills det försvinner, först på en stnnd ba-
kom en holme och sedän helt och hållet, när båten
svänger om udden.
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I gården liar man kört minä rop och sett
minä åtbörder. Hnsbonden kommer ocli frågar
kvem jag är ocli livad jagklagar öfver. Jag sä-
ger, att jag vill fara liem med far, jag fordrar,
att lian skall föra mig öfver eller lana mig båt.

Du är visst en af dem, som om kostama pläga
rymma från skolan, säger lian ocli betraktar mig
misstänksamt.

Därpå spänner lian i sin liäst, lyfter mig i
kärran och kör mig tili staden.



Ångest

Und liiite deino Zunge wohl,
Bald ist ein böses Wort gesagt!

Die Stunde komrat, die Stunde komint,
Wo du an Gräberu stobst und klagst.

F. FEEIUGEATH.

Svad ångest är ock hvad skräck för döden,
...

7

kade jag trott mig veta förut. Jag kade
värit med på tåget, sora skrikit i ångest för sam-
manstötning, ock själf kade jag skrikit med; —■jag kade med en förkänsla af säker undergång
legat i kajntan på en båt, slungad af stormen
som ett skal bland sknm ock skyköga störtsjöar;
■—• jag kade, kopkrupen nnder ett träd, kvarje
ögonblick väntat att blixten skulle träffa mig,
liksoin den nyss slagit ner i fnran framför mig
ock splittrat kenne; ock dock visste jag icke
kvad värklig ångest vill säga.
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Nu vet jag det. Det är en hemsk, förfärande
kansia, värre än den varsta nattmara. Jag skälf-
ver äunu i alla lemmar efter att nyss ha vaknat
och sluppit henne.

*

Jag satt vid mitt bord och skref. Arbetet
var i mitt eget tycke mycket viktigt; åtminstone
tog det för ögonblicket hela min uppmärksam-
het i anspråk, så att alt, som störde mig, gjorde
mig nervös.

Utanför det öppna fönstret lekte och bull-
rade min lille son med grannens gosse. Jag
ropade litet otåligt tili dem att hålla sig stilla.
De tystnade ocli försvunno bakom byggnaderna,
därifrån jag blott nu ocb då hörde deras klin-
gande röster. På detta afstånd värkade det be-
bagligt, o eli jag var nöjd att barnet i alla fall
fans inom iiörliåll. Sålunda uppfylde jag äfven
mitt åliggande att vaka öfver gossen, bvilket
min hustrn, som rest bort, pålagt mig att göra.
Odi jag fortsatte med mitt arbete.

Snart liade emellertid småttingarna glömt
mitt förbud och skreko där återigen dubbelt
värre än förr. Jag sprang upp, rusade tili fön-
stret och ropade strängt; „Gå er väg därifrån!
Hnru många gånger skall jag påminna dig, innan
du lyder!“

Barnen sågo skamflata ut. De rörde sig
icke ur iiäcken, och först när jag dragit mig till-
baka från fönstret, märkte jag att de försvun-
nit bakom byggningslmuten. Jag hörde icke
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längre deras röster, ioke ens något rop på afstånd.
Det var då väl att de slntligen tystnat! —■Jag var likväl icke så lugn sora jag sökte att

vara. I min arbetsifver fäste jag mig dock icke
så noga därvid. Den tulistandigaste tystnad
rådde rnndtomkring, och intet störde mig mer.

Huru länge jag suttit oclr skrifvit vet jag
ej, men plötsligt vaknade jag upp ur den yrsel,
i livilken arbetet försatt mig, med en egendom-
lig, obestämd kansia, livars orsak jag icke kunde
förklara. Jag tände en papyross, lutade mig
bekvämt bakåt, tick tag i en tanko och började
ånyo skrifva. När jag läste igenom satsen, var
jag dock tvnngen att stryka den. I detsamma
spratt jag plötsligt tili af att jag hörde forsen
brusa. Den brusade alltid därborta vid tallot,
men vanan gjorde att jag icke plägade fästa
mig därvid annat än när den, förntsägande vä-
derleksombyte, hade en egendomlig ton. Och
sedän den engång väkt min uppmärksamhet, tick
jag icke mera Ijndet ur öronen. Jag erinrade
mig en sägen om denna fors. När den var mera
högijndd än vanligt, brnkade man säga: „Nu
ropar forsen återigen efter otfer!“ Och de flesta
år hade den värkligen fått hvad den ropat på,
vanligen något barn, som fallit i kvarnrännan
eller från strandens stenar glidit ner i hvirflarna.

Jag hade ännu icke kömmit tili klart med-
vetande om hvad det var som sysselsatte minä
tankar, ty alt nnder det jag lyssnade tili forsens
dån, Ijöd i mitt sinne ett eko af det jag nyss
skrifvit.



175

Men då kom jag att tanka på gossen, ocli
det föreföll mig egendomligt att jag icke på länge
hört lians röst. Jag gick tili fönstret för att se,
om hän var på gården. Men gården var tom.
Kvällsolen lyste bjärt på byggningens gnla vägg,
ooh vinden prasslade hemlighetsfullt i aspens löf
borta vid porten. Portstolpen såg så röd nt, att
den föreföll mig främmande. Jag hörde och såg
ingenting, icke en sädesärla, icke en svala. Det
låg öfver altsammans någonting ödsligt, hemlig-
lietsfullt, gapande tomt, nastan ängslande.

Jag förstår icke nn mera burn den tanken
nppstod hos mig, att det händt honom någonting.
Kanske var det en följd af den samvetsföre-
bråelse jag kände, när jag koin ihåg att jag ja-
gat bort honom från hans vanliga lekplats. Jag
vet blott, att från detta ögonblick fruktan att det
sknlle hända gossen någonting begynte få makt
med mig.

Jag försökte tysta ner denna fruktan, som
ju var ett foster af min fantasi. Jag sade tili
mig själf att om jag nn begaf mig för att ropa på
honom, så skedde det blott, emedan jag var
nervös. Detsamma hade jag alltid sagt min hustru,
när hon värit orolig liksom jag nu. Men lika
litet som hon lät lugna sig af denna förklaring,
lika litet gjorde jag det själf. Jag kände att
om jag icke genast fick veta hvar gossen fans,
så blefve det mig omöjligt att arbeta. Fruktan
flainmar högre jumer man söker undertrycka den,
och i nästa ögonblick var jag ute.

IJte på trappan, i friska luften och solskenet
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inträfiade dock ett ögonblicks reaktion. Jag
märkte att jag var i skjortärmarna ocb utan batt.
Ocb så stor är vanans makt att jag, fastän jag
var öfvertygad om att det bändt gossen någon-
ting, likvisst klädde på mig rocken ocb letade
rätt på min batt ocb käpp, imian jag gick att
söka honom.

Men bvad skulle väl ba kunnat bända bo-
nom?

Jag stod där litet förbluffad. Hän var för-
bjuden att gå ned tili stranden, ocb bittills bade
ban lydt. Andra faror fnnnos icke, endast gran-
nens litet arga tjur, men så vidt jag visste var den
i hagen bakom landsvägen. Ocb äfven för denna
fara bade ban blifvit varnad.

Men så fort jag sökte lugna mig med att ban
icke kunnat vara utsatt för någon af dessa faror,
var jag fullkomligt på det klara med att ban just
råkat ut för endera af dem. Ocb med en
växande kansia af ängslan skyndade jag ner tili
forsen.

Yägen gick genom åkerfälten, ocli där, i
skydd af den höga rågen, började jag springa.
Men såsnart jag kom tili öppnare ställen, måste
jag ofrivilligt liäjda mig och gå långsamt. Jag
kade nämligen en förnimmelse af att ingen borde
få misstänka i hvilket ärende jag yar stadd. Om
ban just nu från bron tittade ner i vattnet ocb
med sin käpp fiskade upp någonting därifrån, så
kunde lian, om jag skyndade alltför mycket, bli
skrämd ocb falla ner. Måhända leddes jag ock
af en viss blygsel eller fruktan att göra mig
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löjlig, om folk skuke se mig, gamla karien, rusa
i väg som en oförnuftig kvinna, drifven af
en fruktan, som kanske blott berodde på min
egen inbklning. Huru som kälst, så ökade det
i alla fak min ängslan, att jag ej fick skynda
framåt så snabt som jag velat.

När jag kömmit igenom småskogen ock tili
den öppna strandiiackan, såg jag kvarnfallets
skum ock där nedanför forsen, som delade sig i
många små armar ock genom djupa fåror flöt
ner mekan små björkbevuxna, löfrika kolmar,
förenade med kvarandra medels smala broar. I
detsamma såg jag en kari komina ut genom
kvarndörren ock springa ner för den branta kör-
bron. Är det för att berätta om olyckskändel-
sen? Springer kan därför att like Georg drunk-
nat? Men nu Springer kan icke mer. Hän går
åter alldeles långsamt. Jag ser ingenting ovanligt
i kans ansiktsuttryck. Men kan är blek, kan är
kyit som ett spöke. Hu ser kan mig ock kälsar,
men viker i detsamma af på en annan väg, som
för tik kans kein.

En lättnadens suck köjer mitt bröst för
att. dock i detsamma försvinna. Tänk om gos-
sen icke gått ända fram tili kvarnen utan fakit
i längre ner!

Skall jag ropa mjölnaren? Skall jag fråga
om lian sett Georg vid stranden? Hej, jag kan
into. Jag yågar inte skafia mig vissket, kuru
ifrigt jag än längtar därefter. Ock förrän jag
kunnit besluta mig, kar kan gått in i sin farstu.

12



178

Jag går ner tili stranden, vandrar längs
bryggorna ocli söker efter gossen på holmarna ocli
nero vid stränderna, men finner ingenting, fastän
jag livarje ögonblick tycker mig se hans små
liänder i hvirflama ocli lians lilla kropp slnngas
utför forsen. Vattnet störtar ner i svarta mas-
sor, rullande sinä ondsinta ögon ocli snoende
liärfvor af hvitt skum i lugnvattnet mellan ste-
narna, aldrig förr liar jag betraktat naturen
med sådana ögon ocli icke liäller lion mig. For-
sen förefaller mig som ett liemskt odjur, som
ett tusenarmadt, långryggigt, vildt gloende spöke,

livirflarna skratta åt min ångest i sitt hvita
skägg af skum, träna vid stranden kröka im-
derligt sinä grenar —, de veta nog livad som
liändt, men de liålla det bemligt; de li a tagit
honom, men dölja lionom uppsåtligen för mig.

Icke ett ögonblick faller det mig in att ban
måliända alls icke värit här. När jag letat på
alla liolmar ocb sprnngit längs alla broar och
slutligen liunnit tili den sista, som leder från
den närmast stranden belägna ön tili fasta landet,
ser jag mjölnaren komina tillbaka tili kvarnen.
Jag går emot lionom. „Yackert väder“, säger
lian. „Har ni s ett Greorg?“ frågar jag med
ett försök att tala Ingnt. „Nej, into här, men
för en stund sedän tykte jag att lian sprang
med de andra åt landsvägen till“.

Men jag var redan så fast öfvertygad om
att lian sväfvade i någon fara, att jag icke ens
kunde draga en lättnadens suck. Redan i nasta
ögonblick hade jag klart för mig att eftersorn
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lian icke drunknat, tjiiren följaktligen stångat ihjäl
lionom, ocli jag började springa liemåt så
fort benen bnro mig. Nu tänkte jag icke längre
på att det knnde se löjligt ut. IJpp på gården,
förbi liusen ocli därifrån längs genvägen tili ladu-
gården, livilken jag nådde fullkomligt andlös.

Tjänsteiiickorna köllo just på att tända torf-
röken ocli ropade efter korua. Drån skogen på
andra sidan om landsvägen svarade dem klockor-
nas klang ocli boskapens bölande.

Har ni sett Gleorg?
Hvem? Gleorg? Manne lian inte var där

hakoin rian med de andra gossarna.
Hvartåt gingo de därifrån?
Bara de inte gingo för att hinata kalf-

yarna från hagen.
Dit liade lian gått! Intet tvifvel mefa!
Därifrån hördes också tjnrens råmande. Den

hade kanske just spetsat honom på sinä liorn
och slår honom soin bäst mot en stubbe mot
den tjocka jättestubben, vid hyars rot den gräft
en djup grop.

Med gråten i haisen och klagande som en
döende ilar jag genom skogen öfver stockar och
stenar, genom enrisbuskar och snår åt det håll,
där bölandet hörs. Jag hinner icke följa vägen,
innan den ligger framför mig i en krök, längs
livilken tjuren råmande kommer emot mig. Jag
är säker på att få se blod och ilikar af rifna
kläder på hans horn och blir litet häpen, när jag
ingenting kan upptäcka. Tjuren bölar tili och
hugger i förbigående efter mig med ena hornet.
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Hans ögon glänsa lömskt ocb elakt. Jag blir
återigen öfvertygad om att lian dödat mitt barn
ocb lämnat sitt offer liflöst i skogen. Jag tror
mig böra stönande ocb sakta kvidan ocb skyn-
dar ditåt. Hu höres där ingenting mer. Hän är
således död. Jag yet icke längre hvart jag går,
ocb efter en stund bar jag objälpligen förvillat
mig. Jag hittar icke stubben, som jag söker,
jag känner icke yägen, icke gärdena, icke ängs-
flackorna.

Ooh i min förtviflan börjar jag ropa lians
namn. I detsamma störta sig alla minä synder
öfver mig, jag ser alla minä fel ooh skröplighe-
ter framför mig, minä minsta missgärningarkomma
för att anklaga mig i detta sumpiga, tufviga
skogssnår såsom man säger att de på dome-
dagen skola göra. Men mera öfverväldigande än
alt annat står framför mig min hårdliet nyss emot
Georg. Jag bar bans död på mitt samvete. Om
jag icke så kärft jagat bort bonom från bans
lekar på gården, så vore lian där ännn, ocb in-
genting bade bändt. Ocb när jagropar „Georg!

Georg!" är det som om jag ropade på min
egen räddning.

*

Hvem är det som skriker? bör jag i det-
samma en gäll barnröst ropa i min omedelbara
närbet.

Jag kommer tili besinning, letar mig fram
tili en väg ocb ser en gärdesgård med en port,
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som grannens gosse, hvilken nyss lekte med Georg
på gården, hålier på att stänga.

Stammande får jag fram en fråga efter
Georg.

—■ Hän är väl hemma; där blef hän åtmin-
stone, säger gossen och ser på mig med sinä
stora, litet förvånade ögon.

-—■ Är lian inte har lian inte har inte
tjuren stångat honom?

Tjuren? Hvilken tjur?
Er arga tjur?
Huru sknlle den kunnat stånga Georg,

när den just nu slapp ut ur hagen och Georg
blef hemma.

Hvar blef Georg?
- Hän blef i trädgården ooh somnade på

gräslindan vid byggningsväggen.
Förtrollningen är bruten, märän försvunnen.

När jag kommer hem ooh går i trädgården, sof-
yer Georg värkligen där i solskenet på gräslin-
dan vid byggningsväggen med käpphästen bred-
vid sig— så sött att hän icke vaknar, fastän jag
lyfter honom i minä armar ooh bär honom i hans
säng.

Men medan jag bär bonom in ocb sedän
står vid lians säng, sknlle ingen makt i världen
kunna öfvertyga mig om att hän icke sväfvat i
den allra största lifsfara. Jag öfverraskar mig
själf med att ofriyilligt tacka himlen för att lian
blifvit räddad liksom genom ett nnder.

Må hän härefter bullia så mycket lian vill
nnder mitt fönster, ja, hoppa på mitt skrifbord
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om lian behagar. Aldrig mera skall jag ge bonom
tillfälle att springa i forsen eller blottställa sig
för arga tjurar.

Ty en ångest som denna är jag ioke maa att
uthärda en gång tili.



Den förbjudna frukten.
Bref fråo fru Olga H. tili fru Anna B.

Kara Anna!

<-|ag bar fått ditt bref ocb skyndar att besvara
det. Jag gör det med så mycket större nöje
som jag själf haft samma erfarenbeter som du
ocb tror mig på din tröstlösa fråga: bvad skall
jag göra? kuuna svara: gör som jag! Yisserligen
är jag ännu icke fullkomligt lugn, ty jag kan
icke vara säker på att icke min man återfaller i
sinä gamla oseder. O eli dessutom bar där blif-
vit någonting kvar i mitt sinne, som gör att jag
ibland bar lust att bånle åt världen ocb dess
gång. Men då jag icke vet af något bättre me-
det, skall jag tala om bvad jag erfarit tili
nytta ocb kanske tili nöje för dig! Det är ju
länge sedän vi sist meddelade bvaraudra vara
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hemligheter och de hafva icke häller på se-
nare tider värit sådana att de påkallat några
förtroenden.

Du vet liyilket vårt äktenskapliga lif under
de senaste åreu värit. Jag kan icke med bestämd-
het säga när min maa blef mig otrogen, men det
torde liafva inträtfat ungefär fyra, fem år efter
det vi gift oss. Då lian för sinä affärers skull
ofta nödgades tillbringa veckotal pä resor ocb
alt emellanåt göra ett besök i Stockholm eller
Petersburg, märkte jag det icke i början. Yänner,
nämda och onämda, drogo dock försorg om att
jag efter någon tid blef underkunnig om förhål-
landena. An hade lian med någon beslöjad skön-
liet rest från Petersburg tili Yiborg i första klass,
än hade lian på kajen i Hangö viftat ett ömt
farväl tili någon stockholmsbekant, som följt
honom öfver liafvet och nu återvände hem. Jag
gjorde ett ganska hastigt slut på dessa bekant-
skaper. Jag tror att hvarken min man eller hans
sköna följeslagarhmor så lätt skola glömma den
straffpredikan de fingo höra, antingen på stationen
i Yiborg eller i skydd af smördrittlarna på kajen
i Hangö, dit den lagliga hustrun kömmit som från
skyarna för att försvara sinä rättigheter.

Jag misstog mig likväl grundligt, då jag
trodde mig liafva vunnit någonting genom att
förödmjuka min man inför hans älskarinnor. Och
lika litet resultat hade alla de hotelse-, gråt-
och afdåningsscener, hvilka jag hemma föranstal-
tade. Jag fick honom nog att ångra sig, att
bekänna och lofva bot och bättring, ty fastän
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kan ser så stolt ock modig ut, är kan dock i
grunden en feg stackare, liksoin alla män, kvilka
bedraga sinä kustrur. Men det räkte icke länge
innan kan åter, kk en illa uppfostrad kund när
kans kerre icke ser konom, förstulet bemäkti-
gade sig det förbjudna stycket ock kilade i väg
med det.

Jag kade sparat mig många bekymmer, om
jag genast i borjan vetat kuru en dylik kerre
bör bekandlas. Jag lyckades dock slutligen
linna på det rätta sättet ock kommer nu tili
det som jag egentligen ville berätta.

Senaste sommar kade min man lyckats förmå
mig att på någon månad resa tili Hangö för att
kada. Där kyrde kan åt mig den vackraste villa
som fans att tillgå ock sörjde på alt sätt för min
bekvämligket. I detta afseende, d. v. s. i kvad
som beträffar de yttre omsorgerna, har kan aldrig
för summat mig. Det påstås för öfrigt vara ge-
mensamt för alla otrogna äkta män • det är
påtagligen ett slags bekof af godtgörelse, ett
slags försök att lugna sitt samvete. Jag kade
dock redan tillräckligt mycken erfarenket för att
veta att kvarje gång kan begynte visa mig en
dylik omotiverad ömket, kan stod i beråcl att
knyta någon ny förbindelse. Ock jag bedrog
mig denna gång icke käller.

Det räkte icke länge innan jag märkte kvad
som var i görningen. Minä iakttagelser berörde
mig så mycket smärtsammare som det nya för-
hållandet icke var ett sådant där kuru skalljag
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säga det bnfettmamsell-förkållande som de
andra. Mot dem kanna vi strida med öfverläg-
senketens vapen ock från vår af kyrkan välsig-
nade köjd betrakta dem med förakt. Min mans
nya ntvalda var en officersfru (jag skall kalla
kenne frn Y.), kvars man var i läger i Zarskoje
Selo. Dessutom var kon icke blott en gammal
skolkamrat tili mig, ntan körde också tili vår
närmaste nmgängeskrets. Yi kade gemensamt
gjort upp planerna för vår badresa, kömmit kit
med samma tåg, voro kär närmaste grannar, åto
vid samma bord i restaurationen, deltogo i samma
utflykter ock körde, med ett ord, tili samma
„klick“. Min man var kennes beskyddare lika
mymket som min man måste ju vara artig mot
en ensam, värnlös „gräsenka“. -

Du ser kuru klokt de stält det för sig. Det
var ju det oskyldigaste ock naturligaste i värl-
den att man sällskapade med sin kustrus vä-
ninna, dansade med kenne, företog segelturer
ock promenader med kenne, äfven då kustrun
icke kunde komma med, sprang ock betraktade
kafvet i månsken ock kafvet i storm ock för-
svann bakom klipporna med kenne.

Jag kade inga medel att försvara mig. Min
väninna bedref saken med en erfaren koketts kela
skickligliet ty detta var ingalnnda kennes
första äfventyr •—ock jag kade gjort mig löjlig,
ifall jag visat kenne någonting af min stämning.
Ej käller kunde jag, af saama skäl, öppet läxa
upp min man. Hän kade kaft lätt att åtmin-
stone skenbart försvara sin oskuld ock jag
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ville icke ens i en ordstrid komma på under-
balans.

Jag gick omkring sora ett åskmoln från mor-
gon tili kväll ock såg hur min rival strålade af
segerstoltket. Jag vet icke om lion var kär i min
man, men jag tror att kennes nppförande dikte-
rades lika mycket af fåfänga ook lust att förarga
som af värklig kansia. Ty vi kade redan på skol-
bänken ständigt takat om första rnmmet ook i
tur lyokats virma våra gemensamma kavaljerers
gunst, tili dess jag slutligen afgick med segern;
först senare fann kon sin löjtnant ock nöjde sig
i brist på bättre med konom. Men min man
tyktes taga saken på fnllt allvar. Att döma af
det nervosa tillstånd, i kvilket kan befann sig
dygnet om, ock af kans ofta kögst olyckliga fy-
sionomi köli frn Y. konom dock på bekörigt
afstånd. Egendomligt nog förargade också detta
mig, ty jag tykte mig därigenom ännu mera
förödmjukad.

När en passionerad natur som min icke
blir i tillfälle att ge ntbrott åt sin vrede, blir
kon nedslagen ock sentimental. Jag trifdes icke
mera i sällskap, jag sökte ensamketen, satt allena
vid kafsstranden ock var mätt på kela världen.
Men världen tyktes ej vara mätt på mig. Fruarna
följde mig medlidsamt med ögonen ock er-
bjöclo mig altjämt sitt sällskap, ock de olinkänsli-
gare bland dem trodde sig skaffa mig revancke
genom att på alt sätt förtala fru Y. De uttrå-
kade ock äcklade mig alla.

Men det fans dock en fru, för kvilken jag
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vid första bekantskapen kände sympati. Det
var' en ensam rysk enkä, som såg fin och vänlig ut.
Jag träffade henne då och då under minä vandrin-
gar på skogsstigarna och strandklipporna. Hon häl-
sade på mig, men tilltalade mig aldrig. Det låg
dock i hennes blick någonting mikit och behag-
ligt som trängde rakt in i själen, och stundom
föreföll det som hade hon någonting att säga
mig, ehuru hon icke vågade sig fram med det.
Och jag, som var stel och styf ■—• såsom vi all-
tid aro, när nyss upplefda sorger tära på vårt
sinne jag uppmuntrade henne icke häller att
närma sig.

En gång, då jag satt ensam på den aflägs-
naste bänk i parken och grät • jag skäms att
tala om det kom hon dock plötsligt tili mig
och frågade om hon fick slå sig ner.

Yar så god, svarade jag.
Jag trodde att ni yar med på den stora

utfärden tili båklandet, sade hon.
• Jag tycker icke om att fara på sjön

jag talade icke sanning, ty orsaken yar naturligt-
vis en annan.

Hon gissade det påtagligen, ty sedän hon en
stund på ett egendomligt sätt betraktat mig, fat-
tade hon min hand och sade med en stämma,
hyars milda klang genast intog mig:

Hi är icke lycklig, fru H.
Jag brast ut i neryös gråt, hon likaså, vi

kastade oss i bvarandras famn, och innan jag
visste ordet af, kade jag bekänt alt för henne
och berättat henno orsaken tili min olycka. Snart
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hade äfven hon omtalat för mig sinä egna erfa-
renheter, hvilka voro af ungefär samma slag som
minä.

Dock icke alldeles af samma slag, ty hon
hade värit mycket skarpsyntare än jag, och hon
kände i grund och botten människohjärtats hemlig-
heter och människonaturens svagheter.

Jag förstår sannerligen icke, sade hon, att
ni ännu kan älska er man såsom ni gör. Yore
jag så ung och vacker som ni, skulle jag söka
mig förströelse på annat håll. Men det är er
ensak. Och vill ni återvinna lionom och kan ni
förlåta lionom hans svaghet, så vet jag inte hvad
som skulle hindra er att göra det.

Jag tror mig redan hafva försökt alla
medel, sade jag och omtalade i korthet för henne
på hvilket sätt jag sökt stå på minä rättigheter:

M har inte försökt alt. Det vill säga,
ni har nog försökt alla de medel som i dylika
fall pläga försökas, men ni har inte hittat på det
enda rätta.

Och det vore?
Du skall lielt visst, kara Anna, bli lika öf-

verraskad som jag af liennes „medel“.
—• Oif lionom fria liänder, säg bonom att

det gläder er och att ni aldrig mer vill gräla på
lionom därför.

Du hoppar säkert upp lika liastigt som jag
. . . och utropar i likliet med mig:

Men hvad tänker ni på? Jag skulle ge
lionom fria liänder att bedraga mig.
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Min egendomliga rådgifvare förblef kelt lugn
ock sade småleende:

Men om ni en gång ger konom lof att
bedraga er, så gör kan det inte mera.

Det förändrar icke saken. Det faktum
att kan tillkör en annan ock icke mig förblir dock
oförändradt.

Men om det ej gör så?
Hej, nej, jag kan inte.
Hi gör naturligtvis som ni bekagar.
Men kvad skulle det nytta tili?
Pörsök, så får ni se .. . i alla fall förlorar

ni ingenting, om det också icke skulle lyckas.
Det var nog sant, ock troligen var det det

som gjorde, att jag begynte reflektera öfver sakon
ock beslöt att ännu samma afton följa det råd
jag fått.

Förkållandet mollan mig ock min man kade
under senaste tider värit stumt. Yi sade kvar-
andra endast det allra nödvändigaste. Hän tyk-
tes därför något förvånad, då kan vid återkomsten
från ntfärden fann mig sittande vid det dukade
tebordet ock väntande på konom. Men kan gjorde
stora ögon när jag frågade om utfärden värit
lyckad, om kan roat sig bra med fru Y. ock kvar-
för kan icke tagit kenne med sig kem.

Jag såg en skymt af kemlig glädje i kans
ögon. Hän trodde synbarligen att jag icke kände
tili deras förkållande. O eli kan var nog enfaldig
att genast infalla:

Om du vill, skall jag hämta kenne.
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—■ Det kan jn få vara för denna gång . . .
kanske är hon trött . . . men framdeles är hon
välkommen när som hälst. Jag vet att du är
kär i henne och vill ingalnnda hindra . . .

Hän försökte afbryta mig, naturligtvis för
att, nu som alltid, försäkra mig, att hän aldrig
älskat någon annan så som mig, o. s. v., men
jag gaf honom icke rådrmn att fortsätta.

. .
det är min nppriktiga afsikt . . . jag

ger dig alldeles fria händer . . . jag vill aldrig
mer säga ett ondt ord tili dig . . . det gläder mig
tvärtom . . .

Yore hän lika intelligent som lian är yacker
ooh lättsinnig, så skulle hän säkert ha märkt i
hvilken stämning jag befann mig. Men antingen
var lian så förblindad af sin passion att lian icke
hade något omdöme i afseende å medlen för dess
tillfredsställände, eller ock var det honom en sa-
dan lättnad att siippa samvetskvalen, att lian
utan vidare grep tag i det första halmstrå som
räktes honom haro. som hälst, så såg jag att
hän ämnade tacka mig för hvad jag sagt. För
att hindra en dylik galenskap, steg jag npp och
gick min väg.

Så fort jag kömmit i mitt rum, ångrade jag
redan hvad jag gjort, ty det som jag i hemlighet
hoppats på, hade icke inträffat. Hän kom icke
och knackade på min dörr, lian kom icke och
aflade sin sedvanliga syndabekännelse och sin
försäkran om trohet.

Tvärtom hade jag nöjet erfara att lian som
en skolpojke, livilken fått lof, begagnat tillfället
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för att redan tidigt följande morgon begifva sig
ut på en segeltur med frn Y.

Där var nn kela det ntmärkta medlet! Nu
kåller konom natnrligtvis ingenting mera tillbaka!
Kanske kafva de, med min tillåtelse på fickan,
gått ombord på något fartyg ock segiat af tili
ntlandet.

För säkerhets sknll gick jag ändå ned tili
stranden för att se om rymmarenas fartyg ännn
kunde nrskiljas med kikare.

Nu förefaller alt detta så löjligt, men dn
kan förstå, att jag den gången icke kade det
vidare roligt.

Så fort jag riktat min kikare utåt kafvet,
såg jag där på ganska litet afstånd en segelbåt,
kvilken jag igenkände såsom tillkörande min
man ock kvilken för fnll medvind styrde in mot
badinrättningens brygga. Jag såg dem där båda

frn Y. satt i fören, med ryggen mot min man,
som styrde. De tyktes icke byta ett ord med
hvarandra. När båten lagt tili vid bryggan, steg
frn Y. i land ntan att se sig om. Min man räkte
kanden efter kenne ock tyktes säga någonting,
men kon låtsade icke köra det.

Yi åto middag på tumanliand, min man oclr
jag. Frn Y. kade packat sinä kappsäckar och,
ntan att taga farväl af mig, med „Döbein“ rest
tili Stockholm.

Förgäfves sökte jag ntfnndera orsaken tili
denna plötsliga förändring. Men så mycket stod
genast klart för mig, att segem var min.

Min man var nnder några dagar nedslagen



193

ocb förströdd ocb gaf mig naturligtvis ingen
förklaring på bvad som bade försiggått mellan
dem. Hans nppförande tydde på ■—ocb jag var
glad däråt att lian ville sopa igen spåren af
det skedda. Hän var ovanligt artig, tili ocb med
öm mot mig, ban lät mig icke gå ut ensam ocb
tog mig en gång med på en segelfärd. Men i
Hangö tyktes ban icke vidare trifvas, ocb då jag
efter någon vecka föreslog att vi sioille resa bort,
samtykte ban gärna.

Jag förmodar att dn är lika nyfiken som jag
att veta bvad som under denna segelfärd bändt.
Jag får väl tala om det då eburu det visser-
ligen icke var på ett fullt redligt sätt som jag
koin miderfund därmed.

Gåtans lösning fann jag i ett bref som
jag i bemligbet läste. Det var ett svar från fru
Y. på något bref af min man; det anlände medan
lian var på resa ocli där stod bl. a. följande: „Ocb
ni tror värkligen att jag en dag längre kunde
stanna i er närbet efter det ni berättade mig.
Jag . . . med er hustruS tillstånd ... af hennes
nåd? För livem bar ni tagit mig?“

Jag kände, när jag läste detta, att om jag
värit i fru Y;s ställe, så bade jag säkerligen
gjort på sauma sätt som bon. Ty om också det
kan finnas män, som med sinä bnstrurs begifvande
aro benne otrogna, så finnes det säkert ingen
kvinna, som skulle gå in på att af sin älskares
maka taga emot ett „tillståndsbref“. Jag för-
stod benne så väl, att jag närä nog kände med-
lidande med benne.

13
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Min ryska rådgifvarinna liade blickat djupt in
i kvinnosjälens liemligheter. Det fins icke något
säkrare medel att siippa sin mans älskarinnor. Ty
yar viss om att hemligbetsfullbeten är det som
mest tjusar i dylika förhållanden och att vi kvin-
nor af alla frukter älska den förbjndna frukten
mest. Om Gud Fader i bimien hade värit mera
psykolog än lian tyckes vara, liade lian säkert
icke förbjudit Eva att äta af äpplet, utan upp-
manat lienne därtill. Ocli om den otillåtna kär-
leken förklarades tillåten, så sioille den icke lia
någon lockelse mer. Men den fröjden torde väl
icke så snart beröfvas mänskliglieten.

Som sagdt, tag lärdom af livad jag nn be-
rättat dig och skrif snart tili mig om burn du
lyckats. Din vän

Olga.

<n^£p>



Ett nidingsdåd,
Är det en gamma! hane, brukar haa

närma sig släkfens tillhåll för att leda
hundarna på andra räfvars sp&r ooh
såmedels frigöra sig.

GUSTAF SCHRÖDER, Svenslta jaltten.

sluttningen af ett liögt bärg, nppe på en
sten, därifrån man kan se vidt öfver den låga
skogen därnnder och öfver de omgifvande grön-
skande höjderna, tar sig gamle Mickel Häf
sin eftermiddagssiesta i solens värmande sken.
Det baddar så Ijndigt på lians rygg, lians huf-
vud ocli bans nos, som är instucken mollan fram-
tassarna. Hän ligger orörlig, stirrande framför
sig i rymden ocli omedvetet lyssnande tili bvarje
misstänkligt ljud. Men bans tankar gå sinä egna
vägar.

(lande Mickel är på dåligt bumör i dag.
Det bar skett lionom en orättvisa, bvilken lian
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ej kan glömma, ock lian kar blifvit sårad i sinä
innersta känslor. Hän kar kaft en familjetvist
ock kar brutit alla band där kemma. Men felet
kar icke värit kans, utan käringens.

Hon kade nog värit kygglig ock beskedlig,
när de på vårvintern firat sin smekmånad
ock i yster lek rasat på skaran i backslutt-
ningarnas småskog; kon kade ännu om våren
kelt snällt kjälpt honom att utvidga lyan. Men
om sommaren kade lian ensam fått föda kenne
ock kennes ungar, dag ock natt släpa tili lyan
fiskar, fåglar, karar ock möss, ock själf gnaga
på benen, ock icke nog därmed kuru ofta
kade lian icke vågat sitt lif för att skaffa dem
könsstek? Ock kvad var tacken för alt detta?
Jo, att kon bråkade ock grälade ock uppäggade
ungarna mot deras fader ock slutligen blef hat-
full ock började slåss, när ungarna blefvo så
gamla att de själfva kunde skaffa sig sin föda.
Ja, kon ville knappast mora tillåta konom att bo
kvar i lyan ock kade kälst sett att lian försvun-
nit tili andra trakter.

I går liade de båda liksoin på gemensam
öfverenskommelse gifvit sitt argaste lynne fritt
lopp. Glamle Mickel liade råkat ut för knndarna
ocli i sin nöd blifvit tvungen att söka sig skydd
i lyan. Men i stället för att lians äkta liälft
skulle gladt sig åt denna lians räddning ur en
ögonskenlig lifsfara, rusade hon på honom med
en sådan ilska att knndarna icke kunnat an-
fäkta honom värre. Dessutom kade kon tussat
ungarna på konom. Hän kade ju lätt kunnat



197

ge både käringen ock paltarna ett godt kok stryk,
men inte kade man någon fröjd af ett sådant
lif käller. Därför kade kan tagit boskilnad ock
ntan saknad begifvit sig bort det fans ju sko-
gar annorstädes också, ock sällskap fick man
nog så fort man tjöt tili ett tag i skogen.

Men bittert var det i alla fall, ock i syn-
nerket att ens egna ungar, med kvilka man somma-
ren igenom tumlat om i sandgroparna, kvilka
man burit i nacken . . .

Då hördes där plötsligt någonting som gjorde
ett kastigt slut på räfvens funderingar ocli kom
bonom att rusa upp: det var Ijndet af ett
jaktborn. Men blixtsnabt återtog kan sin förra
ställning. litan att blinka, ntan att röra ett kår
låg kan ock lyssnade, ock kan blef snart öfver-
tygad om att faran ännu icke var öfverkängande,
ty hornstötarna kördes långt borta ock vägen
som jägarena togo förde icke tili honom. Ock
i själfva värket aflägsnade sig kornet alt mera,
ock när det tredje gången Ijöd, befnnno sig jäga-
rena redan i närketen af den köjd, vid kvars
sluttning lyan var belägen.

Svansen begynte röra sig kemligketsfnllt
.... tänk om de skulle finna lyan ock un-
garna . . .

Att döma af hornstötarna är det samma jä-
gare som i går, ooh undan deras kundar kommer
into räfhonan långt med sitt skrala bakben, som
i vintras satt fast i räfsaxen.

Men fastän jägarena med sinä knndar tyck-
tes gå ned för sluttningen, hördes intet skall, ock
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efter en stund försvunno både jägare ocb bundar
i skogen. De ligga nog i lyan, åtminstone un-
garna, de våga ännu inte sofva ute på dagen . . .
Hon är slug ocb försiktig, gamman . . .

ocb en
känsla af besvikenhet fick makt med gamle
Michel. Icke precis som om ban önskat att bans
familj skulle råka i bundarnas gap, men en liten
uppsträckning skulle nu inte bäller ba skadat
dem . . .

Plötsligt spratt ban tili för en tanke, som flög
genom bans bjärna. Hän mindes sinä egna spår,
de förde från lyan rakt lait upp, ocb i brådskan
hade ban i går icke kömmit ibåg att trassla bort
dem. I den fuktiga skogen kändes doften af
dem helt visst ännu, om den också på mon ocb
i stenbackarna redan fördunstat.

Hän ansträngde sin börsel tili det yttersta
ocb lyfte nosen i vädret, men Imnde icke få
klart för sig bvart jägarena ocb hundarna tagit
vägen.

Men då skrälde plötsligt hornet alldeles närä
bonom under backen. Med blixtens bastigliet
störtade ban från sin sten ocb linkade sig för
några ögonblick ner vid dess fot, koncentrerande
kela styrkan af sinä nerver på börseln ocb
Inkten . . . Där aro de . . . där komma de .. . ocb
i långa skutt ocb med svansen i vädret kilade
hän öfver flackan ocb sökte skydd i gransnåren.
Annu en gång stannade hän, ty ban visste af
gammalt att faran var större jn längre spåren
fortsattes. Men att å andra sidan låta hundarna
komma altför närä . .

,
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Hän hörde ett gläfs ocli ett tili . . . nu var
där ingen tid att fundera längre, och i vild fart
rnsade lian ner för backshittningen med de tju-
tande hundarna tätt i hälarna på sig.

Så mycken tid tili eftertanke kade lian dock
att hän beslöt att icke följa sinä förra spår,
ty vid dem kade jägarena kelt säkert stält
sig på post. Och sedän hän lagt ett litet afstånd
mellan sig och hundarna, kastade hän tvärt om
och strök af tili kalien igen. Hundarna tappade
hans spår i bnkten, rnsade långt ner på mon och
tystnade. Snart fick dock den ena af dem tag
på spåren igen, båda störtade tillbaka upp på kul-
ien, och klingande började skallet gå kring back-
sluttningarna.

Annu tyktes faran icke altför hotande, och
Mickel brydde sig ej om att öfver höfvan
anstränga sinä krafter. På skallet hörde hän att
hundarna blefvo alt.mera efter. Hän återvände
ett par gånger tili det ställe, där lian plägade
ligga, trasslade in sinä spår kring den stora sie-
nen, hoppade upp på den, tog ett långt skutt
tili en annan sten och skyndadener för slnttningen
alt hyad tygen höllo. När hän skulle göra samma
knep för tredje gången, tändes plötsligt en enris-
bnske framför honom i full låga och luften hyen
vid hans öron. Hundarna öfvergåfvo spåren,
störtade sig i riktning åt skottet och voro honom
snart alldeles tätt i hälarna igen.

Gamle Mickel började få det hett om öronen;
stundom voro hundarna så närä honom att hän
hörde deras flämtande. Men lian ansträngde alla
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sinä krafter och fick jämt så mycket försprång, att
lian knnde görä en bnkt på andra sidan backen
ocli därifrån sätta af tili alldeles nya raarker,

Det, var dåliga marker för hnndarna: tätä
enbnskar, sanka kärr, gytjiga boskapsstigar,
ocli bnndskallet bördes alt mera aflägset. Hän
kände tili en säker plats, där hän knnde rädda
sig, en tredj e backe yid randen af mon, på hvilken
fans en nylinggen sved ocli omkring den en lialf-
bränd skog, och i askan på markan knnde icke
det finaste väderkorn få tag på några spår.
Kommen dit, sknttade lian öfver sveden, kröp
nnder stnbbar ocli stammar ocli klättrade slntli-
gen npp i en lialft knllfallen fura. Om också
hnndarna sknlle följa hans spår npp på sveden,
så visste lian ännu några hemliga vägar, längs
hvilka lian plägat smyga på liarar och livilka
nn sknlle hjälpa honom att rädda sitt skinn.

Hän försökte hämta andan och lyssna. Hun-
darna voro ännn långt borta, men jämt och se-
gervisst närmade sig dock skallet. En rasande
vrede fylde hans sinne, när hän hörde det nalkas.
Lange sknlle lian icke mera halla nt, de gamla
benen begynte redan tröttna och styfna. Det sjöd
i hans inre af ilska och bitterhet. Alt detta är
hennes fel, den gemena marans, hennes och nn-
garnas -—• och nn ligga de där i godan ro i lyan
och höra hundskallet och fröjdas naturligtvis
öfver faran, som hotar honom. Om de icke drif-
vit nt honom nr lyan, så hade hnndarna icke
häller blifvit ledda på spår. Men koin hän blott
med lifvet nr denna klämma ... och med vällust
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tänkte lian på Irani lian då sknlle fara henne i
strupen ocb bita i så att tänderna knastrade.

ISln hörde lian skallet igen . . . men på sveden
tappade hnndarna, såsom räfven liade beräknat.
Efter en stnnd kommo dock jägarena tili. Sedän
de några ögonblick följt med liundarnas rörelser,
omringade de sveden på tre liåll, hvarefter en af
dem gick ut på den, ropande hnndarna med
sig. Med knapp nöd koni Mickel ner från sitt
gömställe ocli på siat mark, innan hnndarna voro
honom i spåren ooh jakten åter begynte, vildare
än förr. Det var icke tid att se sig om eller
söka sig skydd, det gälde blott att gno nndan
fortast möjligt, ocli därför störtade lian ut på
landsvägen. Men där liade hnndarna alla fördelar
på sin sida; de sågo sitt byte, ocli nu skälde de
icke mora, ntan tjöto af alla krafter ocli rände
efter det, så att smntsen stankte högt npp i sko-
gen omkring dem. Och mi trodde gamle Mickel
att hans sista stnnd värkligen var kommen.

Hnndarna voro just på väg att hngga fatt i
honom, då lian, påminnande sig ett sista knep,
hukade sig ner midt på vägen framför dem, så
att de, nrståndsatta att häjda sin fart, sprnngo
öfver honom. Och när de vände om, sågo de blott
hnr hans svansända försvann i bnskarna.

Skallet afbröts icke, men genom att hun-
clama åter måste taga nosen tili hjälp, fick räf-
ven ett litet försprång och kunde söka skydd i
tätä gransnår, där lian liade lättare att fly än hnn-
darna att förfölja ocli där marken var full af
boskapens spår i kors ocb tvärs.
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Men trött var hän ocb andfådd, ända tili
det yttersta, tungan bängde slapp ur mnnnen
ocb alt bopp om räddning tyktes ute.

Då märkte lian plötsligt att hän befann sig
på kända marker, i närbeten af sin lya. Mar-
ken höjde sig, skogen glesnade, där syntes jn
ingången tili boet ocb där var brun mull upp-
kastad på sidan af en stor stnbbe.

Hundarna ha än en gång försvunnit ocb
tystnat. Om ban nu slinker in i boet ocb sedän
nt genom en annan öppning, som finnes där litet
längre borta, bvilken lian själf gräft sig som nöd-
fallsutväg ocb som ingen annan känner, så rnsa
bundarna in, tro att ban gömt sig i lyan, gräfva
efter bonom där, ocb då kan ban . . .

Men bnstrun ocb ungarna? Jägarena få
tag i dem ... de råka i gapet på bundarna . . .

Men kanske finnas de inte alls där, troligen
ha de begifvit sig tili andra trakter . . . ocb om
de finnas där, så må de . . .

Det glänste i gamle Mickels öga, ocli svan-
sen gick som på en katt. Hän liade fattat sitt
beslnt. Hän höjde sin ena bakfot ett grand,
trykte vid lyans ingång ett märke i jorden tili
afsked ocb tili ledning för bundarna ocb ki-
lade in.

När lian efter en stund stack nosen nt nr
den hemliga öppningen på andra sidan, såg lian
liundarna rasande böka i marken vid lyans ingång.
Då begagnade lian tillfället, gied nt ur sin gömma,
smog med magen i marken tili skogen ocb be-
gynte, så snart lian nått den, att göra bukter
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upp tili den backe, där bundarna först fått tag i
bonom, men dit de ej mer skulle komma. Ty
när hän sprungit genom lyan, hade lian märkt
att räfbonan ocb ungarna icke lämnat den.

Erän höjden af sin sten kunde lian se ocb
böra alt soin försiggick vid boet. När jägarena
anländt tili stället ocb en stund ofredat lyan med
brinnande störar, rusade räfbonan nt ocb kom
ögonblickligen nnder hnndarna. En af jägarena
tog benne i bakbenen, svängde benne i luften,
slog benne i en stnbbe ocb kastade benne sedän
liflös ifrån sig. Det for en rysning öfver gamle
Mickel när lian såg det . . . så bade det jnkun-
nat gå bonom själf. Hnndarna fjäskade alt fort-
farande vid ingången, ocb snart drogs där ut en
af ungarna; ett kort skrän tillkännagaf för fadern
att lifvet flydde. Hän skylde i sitt sinne på käringen,
som icke skaffat sin afkomma bättre skydd. Den
andra ocb tredje ungen gick det på samma sätt,
ocb sida vid sida lades de ner på marken.
Glamle Mickel låg stel på sin sten ocb kunde icke
taga sinä ögon från dem. Ocb nu kunde lian icke
mer låta' bli att anklaga sig själf. . . det hade
ju inte gått så, om lian inte tagit vägen genom
lyan .. . Hän sökte belt svagt urskulda sig med
att om de inte börjat gräl . . . det var ju deras
eget fel . . .

Den fjärde ocb sista ungen drogs fram . . .

Hän slapp lös, begaf sig på flykten ocb var närä att
rädda sig. Men då fick den ena af hundarna tag i
bonom, slängde bonom öfver ryggen på sig bögt
upp i luften, ocb när lian kom ner igen, rörde lian
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icke en lem mera. Men innan hän dog, ntstötte hän
ett så sorgligt kvidande läte, att det tyktes gamle
Michel som om hela vida skogen darrat.

Och då gick där ur hans bröst ett långt,
klagande, ångrande tjnt genom den stilla höst-
luften. Men i detsamma hlef hän skrämd för sin
egen röst, och fruktande för sin oförsiktighet
sknttade hän ner från stenen och kilade med
svansen mellan benen in i skogen. Och sedän har
gamle Michel icke mera synts tili på dessa marker.

<HMTV



Hula.

hans fader saknade man alla bestämda
upplysningar, men någon vanlig byracka liade
det icke värit. Man förmodade att lian bärstam-
made från en stöfvare, soin tillhörde en berre i
staden ocb soin man på vårvintern sett stryka
kring gården. Modern var en god ekorr- ocb
fågelhund af ren ras.

Hän hade bvitt bröst ocb en bvit ring kring
haisen samt sporrar på bakfötterna, ocb så snart
lian blifvit född, klef lian öfverst bland valparna
i korgen. Det oaktadt bade man haft för afsikt
att dränka bonom på samma gång som de andra,
när dessa en söndagsmorgon stoppades i en sand-
säck ocb kastades i träsket. Men då råkade just
byskräddaren komina på arbete tili gården. Hän
ägde en enpipig framladdare, ocb sade sig vilja
uppfostra valpen tili jaktbund åt sig.
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Föga blir det någonting af den där oäk-
tingen, menade husbonden.

■ —• Ja, men den har goda tecken .-. . goda
tecken! invände skräddaren.

Och käringarna hviskade sinsemellan: —■

Hur skall en sådan där kanna föda en hand,
som knappast kan föda sig själf!

Och svältfödd såg hunden i sanning at
att vara. Mjölk såg hän icke annars tili, än då
gårdens harn delade med sig af hvad de själfva
fått, eller när hän någon gång lyckades stjäla
sig tili några klunkar nr kattens mjölkkopp. Och
så fort hän började kräla omkring, begynte
håde barnen och kattungarna pina och uppfostra
honom. Barnen haro på honom dagen i ända,
drogo honom i svansen och badade honom i
träsket; kattnngarna och deras moder med dem
örfilade upp honom och spottade honom i synen.
Gårdsfolket sparkade och skymfade honom, då
hän beständigt, i synnerhet om natten, ville at
på gården och, kommen dit, strax åter gnälde och
kved för att siippa in i stagan igen. Hän hade
det godt endast vid de tider då skräddaren själf var
hemma. Då vankades det uppblött bröd och varm
mjölk, så myeket hän orkade äta, och hän fick
sofva inne i kammaren, vid fotändan på skräd-
darens säng. Men däraf lärde hän sig den fula
ovanan att när hän var i byn hoppa npp i alla
sängar. Hän fick nog stryk och tjöt, så det hör-
des kring hela byn, men följande dag var straffet
giömdt.

Skräddaren hade döpt honom tili Kastor



207

efter prästgårdens hnnd, men alla andra männi-
skor kallade honom Hula, och vid det namnet
kändes hau också bättre ocli däråt viftade lian
lifligare på svansen. Det passade lionom ypper-
ligt, ty lian var. mager, långbent ocb svankryg-
gig. Dessa egenskaper jämte den bruna färgen,
sporrama, nosen ocli det släta håret påminte om
fadern, medan mödernearfvet åter röjde sig i de
små ögonen, de spetsiga, npprättstående öroxxen
ocli den yfviga svansen.

När ban var ett år gammal, visste man ännn
ingenting annat om lians gåfvor än att hän utan
urskiljning skällde på allt, som råkade i lians väg.
Kråkor, skator, småfoglar, svin, kalfvar, ingen-
ting ratade lian. I träsket sam hän längs vass-
kanten, förföljande andkullarne, och när hän
koin i land, knnde lian ryka af efter en sten-
skvätta, cså att smutsen yrde omkring honom.

- At den där tycks då allting duga, hånade
käringarna.

• Yar Ingn hara, svarade skräddaren, nog
kommer lian ännn att visa hvad hän är bra tili.
Bara vår Herre låter honom växa, så kommer där
att skjntas både fågel och hare för honom.

Och skräddaren tycktes värkligen få anled-
ning att vara nöjd, ty redan sanuna höst hörde
man Hnla någon gång gläfsa på harspår, och
stnndom hade hän anträffats skällande på ekorrar
i sällskap med andra hnndar. Byskvallret visste
därtill ännn berätta - och det kom också tili
skräddarens öron att lian om söndagen, när
hän följt efter folket tili kyrkan, roat sig med att



208

jaga prästgårdens böns, öcli att man bakom byn
funnit liket af ett kid, tili hvars död Hula miss-
tänktes vara skyldig. Men skräddaren frågade:
„Har där värit något åsyna vittne?“ Ocb då
där icke liade värit något, sade lian kategoriskt;
„I så fall är det bäst att bålla inne med dy-
lika bistorier". Men för att likvisst förekomma
bvarje böjelse Kos Hnla att jaga efter får skred
lian i god tid tili lämpliga åtgärder. Hilla bands
fast vid tröskeln tili fårkättan, ocb kela får-
skocken fick springa öfver lionom. Ocb för större
säkerbets skull lät man ännn bässen ge lionom
några stötar med bornen.

Det vore kanske skäl att låta kråkorna
picka på lionom också, så skulle lian slnta att jaga
efter dem, gäckades käringarna.

Låt bonom bara'roa sig så länge, svarade
skräddaren, säker på sin skyddsling.

När jakttiden följande sommar var inne,
begaf sig skräddaren ut att försöka sin hnnd.
Den fick värkligen npp en bare, ocb skräddaren
blef i tillfälle att bomma på den, men efter att
ba drifvit en balf bnkt eller litet mer, lämnade
Hula spåren ocb började skälla på en fågel, som
flugit upp i ett träd framför bonom.

Den bar inte ännn riktigt klart för sig
bar det skall gå tili ocb en barbund lär jn
sig bäller inte att drifva ordentbgt, innan den
jagat med andra bnndar . . .

Snart erbjöd sig för Hula ett lämpligt till-
fälle härtill, ty det koni berrar från staden ut
på jakt en söndag, ocb skräddaren utvärkade
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tillåtelse för sig ock sin kund att komma med i
skogen.

Den såg visserligen ganska tvifvelaktig ut,
men då skräddaren visste att öfvertygande fram-
kålla dess utmärkta egenskaper, så tykte kerrarne
att den kunde få yara med för att åtminstone
kjälpa tili yid upptagningen.

Så fort man kömmit ut, satte Hula af öfver
åkrarna inåt skogen. G-ärdena brakade, när kan
lioppade öfyer dem, ocli småskogen lade sig, där
kan störtade fram. Ocli af pnr glädje öfver det
stora sällskapet skälde Iran oafbrutet. „Yete
tusan kvad det där är för en“, menade jägarena.

Ocli snart trädde lians oseder i full dag.
När kundarna fingo upp en kare i gransnåren
ock med fnll kals begynte drifva, blef Hnla
så skrämd att kan med svansen mellan kenen
sökte skydd kos närmaste man. Jägaren svor,
knöt näfven ock körde bort konom, ock när kan
i sin nöd kröp tili kans fötter, sparkade kan ko-
nom med klacken. Hnla gnälde ynkligt ock sökte
skydd kos en annan af kerrarna, kyilken på met-
sättä sidan af flackan justkade stält sig i position
att skjuta. Haren kom i detsamma i full fart ut
från skogsbrynet, med kundarna tätt i kälarna
på sig. Hula varsnade den i samma ögonblick
som jägaren, ock nu märkte också kan kyad det
gälde. Med ett ljudeligt tjut störtade lian mot
karen, men i nasta ögonblick kade den kastat
om ock försvunnit i skogen igen. Den blef icke
skjuten, ock det var naturligtvis uteslutande
Huia s fel.

14
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Skräddarens hund utmärkte sig under dagens
lopp äfven på många andra sätt. Här lian en-
gång kömmit i farten, öfvertog ban ständigt
ledningen af drefvet efter det de andra tagit upp,
sprang i kors och tvärs, störtade raka vägen
dit där hän trodde att baren fans, dref på bak-
spår ocb trasslade in hela jakten. Slutligen fick
ban fatt i en skadskjuten bare ocb bade redan
hunnit tili bälften äta upp den, innan jägarena
öfverraskade bonom. Hän fick ordentligt stryk,
ocb berrarna ovettades grundligt både på bonom
ocb bans busbonde ocb sände båda genast bem
igen.

Efter denna bändelse äro Hidas öden lätt
förtäljda. Skräddaren skämdes och öfvergaf lio-
nom samt begaf sig kort därpå tili utsocknarna
på arbete. Porut liade Hula vanligen fått mat
i den gård, där skräddaren för tillfället arbetade.
Men nu ville ingen hafva bonom inom sinä dör-
rar, ocb när bnndarna sågo att människorna
drefvo ut lionom från gården, så jagade de i sin
tur lionom vidare längs landsvägen. Någon tid
släntrade Hula på bakgårdarna i sin bemby, men
när beliandlingen icke blef bättre, måste lian
söka sitt uppeliälle annorstädes, ocli så blef det
en löpliund af lionom. Ingen vet burn lian sedän
böll lifsbanken uppo under vintern, men vid vå-
rens ankomst infann lian sig i staden på samma
sätt som andra lösdrifvare.

Där såg det i början ut som om lyckan
skulle småle emot lionom. På salutorget fick
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hän fiskrester sarat ben ocb ibland några kött-
flisor af slaktarena. En gammal fröken, bvilken
hän en gång följt bem från torget, gaf bonom t.
o. m. kokt mat och började bebandla lionom som
sin fosterson. Hnla trifdes ntmärkt ocb svansen,
som på långa tider icke vågat resa sig i höjden,
begynte vifta gladt som på en ordentbgt skattsfcrif-
ven bnnd. Ocb lian beböfde icke häller frukta
för andra hundar, ty om de också argt murrande
rusade på bonom, så förmådde de dock ingen-
ting göra. Det bade nämligen nppenbarat sig
rabies i någon landsort, ocb gnvernören bade ut-
färdat en förordning, att alla hundar skulle vara
försedda med noskorg; bvarom icke, så skulle de
aibfvas.

Därför rörde sig Hnla nu som en herre
ibland dem, och det var icke mora tai om någon
nöd. Alla människor tycktes vara vänliga emot
bonom, ja tili ocli med söka att stäila sig in bos
lionom. Det fans i synnerbet en individ, som många
gånger kade lockat lionom tili sig ock som en
dag för detta ändamål dragit fram en brödbit
ur sin trasiga rookärm. Hnla lönade vänligbet
med vänligbet oob närmade sig karien, viftande
på svansen. Karien klappade ocb matade lionom.
Ocb plötsligt bögg ban bonom i nacken, kastade
ett rep om bans bals ocb begynte draga bonom
efter sig.

Det var stadens „rackare“, ocb Hnla fick onda
aningar. Hän försökte göra motstånd, satte bak-
delen i marken ocb begynte spärra emot med
framfötterna. ■— Men lian fick lof att följa med,
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om kan ej ville strypas på stället. Med svansen
mollan benen ock åtföljd af alla stadens kundar
släpades kan först in på några smågator ock so-
dan ntom staden. Yid ett bredt dike satte kan
sig för sista gång tili motvärn ock vägrade att
koppa öfver det. Men karien röt tili, sparkade
konom, tog konom i nacken ock slängde konom
öfver.

Hnla tittade takoin sig. Alla taus följesla-
gare kade försyunnit, ock efter en stnnd kängde
lian liflös i en tallgren bakom kyrkogården.

Ock efter sin död gjorde Hnla större nytta än
någonsin i lifvet, ty rackaren iick en mark i
ersättning för konom ock tömde på närrnaste
ntskänkningsställe en bägare tili kans minne.



Hektor 11.

JJyan är icke, som salig Hula, född af obekanta
föräldrar ocli frukten af en oloflig kärlek. Hans
far ocli mor yoro af gammat, hederlig svensk
adel, och i Finska Kennelkhibbens stambok aro
deras namn antecknade bland landets bästa och
aktningsvärdaste. Och hän behöfde icke födas
i skogen eller under stallsbron, där så mången
valp af lägre ras kömmit tili världen. På sin
egen släktgård, där hans mor och hans mormor
nppyuxit och lefvat, sknlle hän ha fått se
dagens Ijns, om hän haffc ögon vid sin födelse,
och i en egen särskild inhägnad som kallades
hnndgården, tick hän taga de första stegen på sin
ärofalla lefnadsbana.

Jag sade „ärofnlla“, ty sadan var den be-
stämd att bli, och sådan blef den. Redan från sin
tidigaste barndom yar ban bestämd att utföra
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stora värf ocb fortsätta sinä förfäders lysande
bedrifter.

För tre, fyra generatdoner tillbaka liade denna
släkts stamfader, Hektor I, lefvat. Hans rykte
yar ntbredt öfver vida jaktmarker. Otaliga voro
de liarar, hvilka ban drifvit tili en säker död,
ocb talrika de räfvar ban bitit ibjäl. Hän bade
värit gift med en engelsk prinsessa, ooh af dem
båda bade deras efterkommande ärft detta tina
ocb långsträkta hnfvnd, denna lugna ocb npp-
böjda blick, den raka ocb breda nosen, de stadiga
benen, de med dubbla sporrar försedda tassarna
ocb denna päls, som glänste ocb skiftade likt det
finaste kläde. Hasen bade med tiden blifvit alt
ädlare ocb fått ett nastan sjukligt fint väderkorn,
men på samma gång bade den något försvagats,
mist sin utbålligbet —■ om också icke sin eldiga
ifver sanat blifvit litet lösgiäfst. Hos några
senare medlemmar af släkten bade man t. o. m.
märkt en viss böjelse att drifva på bakspår ocb
att söka fienden där ban ej fans. Fadern tili
den sista generationens bnfvndman bade därför
tili äkta bälft erbållit en Ingn angloscbweitzer
bynda, ocb af denna förbindelse föddes ban, soin
i dopet erböll namnet Hektor II därför att
man boppades att ban oklanderligt sknlle träda i
sin berömde stamfaders, Hektor I:s fotspår.

Hektor II blef således bans namu, ocb därom
afgick en särskild skrifvelse tili Kennelklubbens
direktion, bvilken införde namnet i sinä stam-
register. Ocb snart nog bragte ban ära öfver detta
namn.
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Hän var ännu icke två år gamma!, då hän
fördes tili den stora hundutställningen i Helsing-
fors. Glardesmanegen yar för tillfället prydd
med flaggor och girlander, ooh musiken spelade
från morgon tili kväll. Hela den finaste hund-
världen var där representerad. Där funnos sett-
rar, pointrar, pndlar ooh taxar, räf-, gårds- och
fågelFinndar, men största delen ntgjordes dock
af hufvndstadens adliga esplanadhnndar. Bland
hopen sågs väl äfven någon simplare hnnd af
inliemsk ras, någon skällande ekorrhund eller
gårdvar såsom det jn alltid måste finnas
några bönder på herrarnas fosterländska fester.
Där var äfver Hektor II med sinä föräldrar i
en särskild kättä. Denna familj väkte allmän
nppmärksamhet, och omkring den samlades stän-
digt nyfikna åskådare. Det var i främsta rumin et
Hektors förtjänst, ty lian lekte så nätt, gläfsade
så gladt, hade en så klok blick och var så väl-
skött och belåten som endast rik mans barn kan
vara, och rik mans barn omhnldas ju alltid mer
än fattigmans (låt oss blott komma ihåg hnru
världen behandlade den stackars Hnla, som icke
var någon adelig rashund). Prisdomarena gran-
skade honom med sin skarpa kännareblick, lyfte
honom nt på golfvet, lato honom i frihet taga sinä
oviga steg, mätte npp hans proportioner, jäm-
förde honom med de andra valparna och drogo
af allting den slntsatsen att lian hade de största
förntsättningar för att göra sitt land ntmärkta
tjänster. Enhälligt tillerkändes honom ookså
första valppriset, en röd silkessnodd bands om



216

lians hals, bans namu kom i tidningarna, ocli på den
stora festmiddagen föreslogs bans lierres skål i
följande ordalag: „Alla Finlands bundvänner aro
öfvertygade om att ni, berr baron, som redan
inlagt så stora förtjänster om den finska bundaf-
velns förbättrande, ytterligare skall öka dessa
förtjänster genom att uppfostra den nu prisbe-
lönta nnga telningen af canissläktet tili en värklig
prydnad för yårt land, ocb att ban med beder skall
förvalta det dyrbaraste arf lian erhållit från moder-
landet; sitt svenska blod. I denna förhoppning
tömma Finlands bmidägare ocb bundvänner eder
skål“.

Samma natt som hurraropen uppstämdes tili
lians ära, sof Hektor Ingnt vid sinä föräldrars
sida i sin lierres stadskvarter. Hän sof ocli
drömde, ocli i drömmen börde lian liornmusik
ocli sinä kamraters skall ocli giäfsade själf tili
någon gång. Om morgonen vaknade lian ocli
fördes tili järnvägsstationen ocli in i en särskild
vaggong, som styrelsen kade stält tili lians ocli
bans ntställningskamraters förfogande för. denna
lustfärd. Det yar ett trimnftåg för Hektor ocli
lians föräldrar. Yid hvarje järnvägsstation sam-
lades nyfikna för att betrakta den som fått första
valppriset (det första i Finland!) och från statio-
nen närmast liemmet fick lian åka i sin herres
yagn.

Ocb sedän försvann lian för en tid från den
offentliga skådeplatsen. Hans nppfostran begynte
■—• ooh. den är för adelsbundar mycket strän-
gare än för andra. Hän fick icke fritt löpa land
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ooh. rike ikring och Imsera på alla världens
marknader. Hän fick icke ens snålas i köket
eller vid matbordet. Hän hade sin egen npp-
fostrare, och det. var en sträng herre, som vis-
serligen gaf honom så mycket mat, men också
så mycket stryk, som hän behöfde. Just då
Hektor trodde sig vara fri och stod i beråd att
störta nt på landsvägen efter byns prissar, ropade
hans mentor honom tillbaka, och koin hän ej ge-
nast, fick lian stryk. Om hän för att ro a sig
litet skrämde hönsen på gården eller föste tai-

dan fårhopen vid kättan, så var den grymme
mamien honom genast i hälarna, slog honom na-
stan tili döds och stängde in honom i hnndko-
ian för flere dar. Och råkade den grymme vara
på dåligt hnmör, så kunde det falla honom in
att slänga en träbit ett långt stycke framåt och
befalla Hektor att hämta den tillbaka och lägga
sig framför den tio gånger å rad.

Det var svåra dagar, men det fans också andra,
då Hektor tili belöning fördes i skogen. Hunt
lian rnsade åstad och bnllrade, skuttade öfver
gärden, bnskar och knllfallna träd! Där prasslade
någonting i bnsken, och ett grått nystan rnllade
af längs marken. Hän tjöt tili af förtjusning,
först en gång, så en annan, och innan lian själf
visste ordet af, satte lian i väg, vrålande af full
hals. Hystanet försvann i en buske och var som
sjunket under jorden. Men i näsborrarna kän-
ner hän en egendomlig lukt, som lian aldrig förr
känt af, men som äggar och lockar honom. Den
försvunne kommer tillbaka igen, och lian följer
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efter. Plötsligt smäller det bakom konom. Hän
kör sitt namn ropas, kan Springer alt kvad tygen
kålla, ock när kan kommer tili sin kerre, ligger
nystanet vid dennes fötter. Det är en kare
Hektors första kare! Baronen smeker konom ock
låter konom snnsa på bytet ock kita i det.

Det är en festdag både för Hektor ooh. kans
kerre. Hunden blir medveten om sin nppgift 1
lifvet, ock för kans kerre kägra Ijnfva förkopp-
ningar om framtida jakter. Dagen firas med en
liten familjefest. Hektor får i allas närvaro äta
npp karens inälfvor, kans kjältebragd skildras
gång på gång, lian får ett kalskand ock ett fint
järnkoppel tili tecken på att kan mi räknas med
bland de fallvnxna, men att kan ookså på samma
gång å sin sida förbundit sig att egna samkäl-
let alla sinä krafter. Hän kar själf en kansia
däraf i sin rygg, sinä ben, sin svans ock kela
sin varelse, kan ser det af den keder som alla
bevisa konom ock kör det på den tonvikt kvar-
med kan tilltalas. Ock kan beslnter att göra sig
förtjänt af förtroendet ock kedra sig själf, sin
ras ock sin kerre.

Hän infriade äfven alla förkoppningar, ock
det så, att lian redan följande köst var färdig,
togs med på alla jakter ooh afkopplades när alla
andra liundar sveko. Ty lian var säker ilivil-
lien väderlök ooh. på hvilka marker som liälst,
ooh lian icke allenast dref utmärkt, men „tog
npp“ såsom ingen annan. Hän liade ett groft
ock kraftigt skall ocli dref lugnt och jämt, ocli
om lian fick fatt 1 en kare, läninade lian den icke
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eller åt npp den, ntan lado sig kredvid den ock
yäntade på jägaren. Hän brydde sig icke om
fågel, ock när andra knndar skallade, var
det som om det icke rört konom; men förlorade
de spåren, kunde man vara säker på att Hektor
tog npp på nytt. Alt detta kade lian lärt lik-
soin på lek. Heinma yar lian lydig ock snäll ock
fick aran att flytta bort från kundkojan ock
sofya nnder sin kerres bord. Man skötte om ko-
nom som sin ögonsten, lian kade sin särskilda mat,
lian kallades fram för att kälsa på knsets gäster,
ock kerrarna klappade konom på ryggen, medan
damerna kysste konom på öronen.

Men Hektors rykte sknlle icke förblifva
inom kans kemtrakts trånga gränser. Hän, denne
kögt begåfvade adelskund, var icke tillfredsstäld
med den lokala värkningskrets, som kans förfä-
der nödgats inskränka sig tili. Tiden kade gått
framåt ock npplåtit vidare fält äfven för den
adliga förmågan. Hän sknlle komma att få en
ledande ock erkänd ställning bland sitt lands för-
nämsta knndar.

Personer som ifrade för vår kundras allsi-
diga ntveckling, kade föranstaltat en täfling med
stöfvare på en egendom närä knfvudstaden. Där
samlades alt kyad vårt land kade bäst af knndar
ock kundägare.

Sedän man intagit frnkost med fina yiner
ooh. liälsat gästerna välkomna, gick man nt i
skogen nnder kornens klang ock glädtiga rop.
Det yar en Ingn, kali ock vacker köstdag. De
täflande koppien sknlle ntsläppas efter lottning.
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Ibisdomarena voro försedda med sekundometrar.
Atskilliga hnndar hade redan pröfvat sinä krafter.
Jag bryr roig ej om att relatera linrn de gjorde
sin sak, ntan låter endast tidningarna, livilka alla
kade korrespondenter på platsen, berätta om
Hektor. Ett svenskspråkigt blad skref;

„Klockan var 4 på eftermiddagen, då täflin-
gens med största spänning afvaktade nummer
sknlle vidtaga. Hektor II gafs nu lös. De tidigare
nppträdande bundarnas prestationer bade begynt
värka något tröttande, då drefvet ständigt var
fjäskigt ooh afbrutet ocb skallet emellanåt för en
lång stnnd nppbörde. Ingen bade ännu bållit ut
den för första priset faststälda tiden af 90 mi-
nnter. Det var därför rentaf nppiggande, då
Hektor 11, denna bnnd, som redan åtnjuter ett
så stadgadt anseende bland vårt lands berrar
jägare, bämtades fram tili prisdomarena. När lian
alkopplades, störtade ban icke, som de andra,
bals öfver bufvud in i skogen. Hän säg sin
berre i ögonen, viftade kraftigt på svansen ocb
tyktes invänta order. Det var klart för alla att
man icke hade att göra med en af dessa med
finska byrackor kroaserade, balfvilda stöfvare,
bvilka finnas närä nog i bvarje torpares ägo ocb
hela sitt lif igenom ostraffadt få löpa omkring
som boskapen på betesmarkerna ocb bvilka där-
för både bemma ooh i skogen göra hvad de vilja
ocb bestämma riktningen af jakten, ebnru detta
borde vara jägarens sak. Nej! här bade man
inför sig en väl nppfostrad ocb med de bästa
nedärfda egenskaper begåfvad rasbund af renaste
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vatten. Så fort hans lierre med handen gifvit
honom det väntade teclmet, hoppade hän åt sidan
ooh öfver gärdet i rågåkern, gjorde där några
cirklar —• hvilken njntning att betrakta hans
säkra rörelser och den stigande ifvern, i hans
svansviftningar! försvann i skogen och gal
i detsamma hals. Och hvilket slvall! Icke ett
spår af fjäsk eller hetsighet ett klart och
djupt skall i bröstton, hvilket klingade som en
malmklocka och ntan afbrott räkte i fulla 90 mi-
nnter. Bnkt efter bnkt följde lian villebrådet i
spåren, jagade det öfver backar och ängar och
genom den tätaste småskog och förlorade det
hvarken vid gärden eller i vägkrökningar. När
tiden var tilländalupen, signalerades tillstånd att
skjuta, och knapt hade skottet smält, innan Hek-
tor II stod vid den skjntna haren, bet i den ett
par gånger och lade sig lugnt vid dess sida“.

Från denna dag var Hektor landets mest
beryktade stöfvare. Hans porträtt infördes i
„Sporten“, man talade ständigt om honom såsom
en förebild för en fin rashnnd, och fabelaktiga
voro de snmmor, hvilka bjödos för honom. Men
hän såldes icke för något pris. Hän var som en
medlem af sin herres familj och sköttes som den
ädlaste häst.

Många voro de jägare som på sinä liyndors
vägnar friade tili honom, Men hans lierre, ha-
ronen, liade för princip att Hektor II:s ras icke
skulle få nppblandas, Hän införskref från moder-
landet tili vif åt Hektor en dam af furstligt
svenskt blod, ocli af denna förbindelse bar den
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adliga, „bektorska rasen“ framgått. Den är ra
Einlands bästa stöfyarras, ooh alla dess medlem-
mar tillhöra landets förnämsta bundsocietet, d.
v. s. stå i tjänst hos jägare, som liafva bimdgår-
dar ocli särskildt upphyrda stora jaktmarker.

Hektor II är nnmera död. Hän blef först
döf ocb sedän blind. Men lian beböfde icke dö
en vanlig bunds död. Hän blef icke liängd ocb
icke bäller kloroformerad tili evig sömn. En
morgon anträffades ban liflös på sin bädd, hvil-
ken stod i baronens rum, tätt yid den vägg, där
skinnen af de största räfvar ocb barar bängde,
tili bvilkas död ban bidragit. Hän begrofs såsom
berrars bundar begrafvas: i det yackraste börn
af trädgården, under en stor ek gräfdes en grop,
ocb på grafven restes en sten med följande
inskrift:

Hektor II Den Adle, Trogne, Rikt Begåf-
vade Rashunden. Hans Sörjande Herre Reste
Vården.

"nur^
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En opponent.

Jy|lan liade redan flere kvällar å rad blifvit
utestängd från fållan, där lian alitid började
stångas med den äldre, stora tjuren, ocb stält
tili en obeskriliig villervalla i den fridsamma
kovallen. En gång kade tili ocb med den fnlla
mjölkhinken stjälpts omknll, ocb för alt fick
ungtjuren skulden. Men enbgt bans egen åsikt
yar felet lika mycket den stora tjurens, som ville
hafva bela välien, både nnga ocb gamla, för
egen räkning. Ungtjnren fick ej ens försöka
komma ocb göra sig tili för dem, som stodo i
fållans bortersta börn, innan tjuren, vallens
ordinarie öfvervakare, rusade mot gärdet; där
skulle lian kanske bafva krossat bonom, om ioke
ladugårdsflickorna kömmit ocb skilt dem åt med
såstången ocb stuckit gärdsgårdsstörar emellan
dem.
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Dngtjuren stod nu bakom ledet tili fållan,
envis ocli orörlig. Om hau inte värit så ond,
skulle hän kanske hafva gråtit, gråtit bittert
öfver alla de orättvisor, som hän denna sommar
fått lida. Sista vintern hade hän ännn värit
inregistrerad bland ungdomen i kallkättan. Men
då våren kom, npphöjdes hän tili heder och vär-
dighet af fullvuxen, och man lät honom följa
med välien nt i skogen. I början var hän glad
öfver denna npphöjelse och trodde, att lian sknlle
kmma röra sig på betet lika ogeneradt som i
kalfhagen. Men i stället komma alla dessa mot-
gångar och lidanden, och när man ännn därtill
måste traska längs stenbundna marker och leta
sig föda bakom sanka moar och kärr

Det skulle kanske ändå ej betydt så myoket,
och ‘ lian skulle kanske icke , ens brytt sig om
sinä lidanden, fastän hornen värkte och sidorna
voro ömma, om ej förödmjlikeisen träffat honom
i allas åsyn, tili och med kvigornas, hvilkas
herre lian ännn under sista sommaren värit.
Icke ens de ville mera kannas vid honom, de
uslingarna, utan sökte den stora tjurens bevå-
genhet. IJngtjuren gick rundt omkring fällan
och försökte ännn en sista gång att väcka upp-
märksamhet. Hän försökte att förledande små-
böla åt en närä gärdesgården liggande kamrat.
Då denna blott idislade och icke låtsade om
någonting, stötte hän tili gärdesgården med de
korta, stadiga hornstumparna och skramlade med
störarna i ledet för att reta den andre, men denne
vände ej på hufvudet och förrådde ej ens med
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ett ögonkast, att lian fäst sig vid honom, ntan
tyktes lielt ocli hållet förakta oek stillatigande
förbise lionom. På samma sätt gjorde kela den
öfriga välien.

1)å, förstod nngtjuren, att det skedde på all-
män öfverenskommelse, och att man beslutit
utestänga honom från de fnllvnxnas samhälle.
Utan att röra sig stirrade hän en stnnd framför
sig på marken, ooh när hän sålunda stod där,
beslöt lian att förakt med förakt. Hän
beslöt att lämna hela denna väli, hela denna
näjd och dessa trånga förhållanden samt söka
sig nya vänner, ett nytt fädernesland och ett
vidsträktare värksamhetstält. Kanske gryr ännu
den dag, då man behöfver tili och med honom,
och kvigor fins det också annorstädes. Titan att
säga farväl vände hän ryggen tili och gick. Den
gamla tjnren, som från sidan följt med hans
rörelser, såg honom bölande gå längs valltåget
och tänkte, att så hade också hän fått göra, då
lian var ungkarl.

Ungtjnren gick smågrälande längs gärdes-
gården och koin genom tåget tili gårdsporten,
där lian stannade. Porten var ny och hvit,
stängd likasom afsiktligen för honom. Det kitt-
lade i hornen ■—• lian hade så god lust att lyfta
npp hela inrättningen ooh kasta den öfver sin
rygg in i tåget. Men om de åter skulle komina
med stänger, kasta stenar och hetsa hunden i
benen på honom? Bäst att förakta också dem,
att göra illa annorstädes, så få de sedän komma
och hämta en hem.

15
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„Men låt bunden blott komma ensam“,
tänkte lian, i det lian gick framåt, „låt den blott
komma här på vägen och giäfsa. Mot väggen där
sknlle jag spika bonom fast, så att ej ens håren
rördes". Just så sknlle lian göra, tili skräck ocli
yarnagel för dem, som förföljde och oroade bonom.
Där kom ingen hund, men vid risskjulet stod en
gamma! kullstjälpt sörpkorg. När lian fick sikte
på den, bölade lian tili, stötte sinä born i den,
lyfte den bögt upp i luften *ocb dängde den ett
par tag mot agnbusknnten.

Däraf lick ban förtröstan tili sig själf och
sinä krafter, och ban sknlle icke ens ryggat till-
baka, om lian så baft den stora tjuren framför
sig. Månne ban sknlle vända om? Kanske
sknlle ban vänta en natt tili vid ladngårdsledet
ocb börja striden ånyo? Men det må vara för
i dag man träffar väl bonom i morgon.

Hän bölade alt jämt, medan lian gick, ban
ville pröfva sinä röstresurser, bvilka dag från dag
tilltogo i omfång. Då ekot svarade från andra
sidan af sjön, bade tili ocb med ban själf
kunnat taga det för stortjnrens bölande. I det
afseendet bade lian säkert värit vnxen ett nappa-
tag. Ocb hvad nackstyrkan beträffar också.
Den bade nog alltid stått bi, mnsklerna sknlle
aldrig ba slappats, om blott benen. bållit nt.
Men de sluta väl en gång att bågna, en gång skola
de stå så raka som stafvar i en ny gärdesgård

ocb då skall det stångas!
Hän krökte nacken, kände senorna spännas

ocb mnsklerna bårdna, så att de bildade liksom
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ett enda ben från liornen tili mankeu. „Låt nu
någon bråkmakare komina i vägen, låt nu byns
flickor ställa sig där bakom ledet och retas, låt
smågossarna komma ocli liota"!

Men där kom ingen, vägen var öppen, så
långt man kunde se, natten var fridfull, alla
sofvo rundtomkring, ocli ingenting annat förnams
än det smackande ljudet från bans egna klöf-
vars tramp i den leriga kärrvägen mellan de
mörka granarna.

Där stod en gärdesgård, ett rågärde, ocb där
bakom hördes något ljud. Hvad var det, som
knakade ocb skymtade fram därborta? Någon
stannade, ocb ban stannade också för att lyssna.
Det var grannens ungtjur, som synbarligen var
ute i samma ärende som ban själf. De närmade
sig båda tili gärdesgården, sneglade en stund på
bvarandra, läto ej böra ett ljud, men förstodo
hvarandra fullkomligt.

Hän började åter vandra ocb småbölade,
medan ban gick. Hau hade ej ännu klart för
sig bvart ban sknlle gå, men tykte att ban nog
skulle komma tili något mål, om ban gick längs
vägen. Ocb ganska riktigt, där skymtade ju
redan åkrar fram mellan träden. Två kor lågo
på åkern vid stugan, ocb ban kände strax igen
dem. Någon gång förut bade ban tili ocb med
gjort dem sällskap, de bade ingen egen tjur
ocb föraktade bonom icke, utan tyktes alltid
gärna bålla tillgodo med bonom. Också nu
råmade de belt vänligt och inbjudande, så snart
de blefvo bonom varse i skogsbrynet. Men
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ungtjuren brydde sig ej om dem, de voro ett
par gamla tanter, i bvilkas sällskap man snart
fick ledsamt. Ocb ntan att stanna gick ban
vidare.

Nej, ban måste få slåss, få stångas ocb seg-
rande vinna åt sig en väninna, med våld taga
någon annans, eröfra henne med styrkan af sin
egen nacke.

Och ban gick, ocb ban bölade smått, ocb
nu och då tog ban fart med ett kort ocb be-
slutsamt språng. Hän brydde sig ej om att gå
längs vägen, ntan ginade genom aldungen längs
en spång ocb längs en annan, samt koin slntli-
gen tili en öppen svedjeflacka, bvarest baron
satte sig på två ben ocb tittade på honom. Hän
knykte på bufvudet, vände eiia bornet mot den
ocb bölade litet, så att haren förskräkt flydde in
i enbnskarna.

Så långt kade lian ämm aldrig värit, men
af alla tecken såg lian, att där längre fram
borde finnas en gård med stor väli. Hän nosade
på marken, vädrade i luften, ocli i nedför backen
gaf lian sig tili ocli med att lunka smått.

Men när lian bmkat en liten stund, sträkte
lian ut i fullt traf ock satte i väg direkt tili
ladugården, hvilken låg hakoni manbyggnaderna
vid åkern och där kovallen livilade, som om
den blott väntat på bans ankomst. IJtan att
vidare tanka på följderna, störtade ban genom
det öppna ledet ocb föll i nacken på den när-
maste.

Den vände sig emot bonom, sökte försvara
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sig, men blef rädd ocb flydde tili de andra. Hng-
tjnren sprang efter, gårdens egon tjnr kom emellan,
nngtjnren knnffade bonom i sidan, detta förargade
den andra, de råkade stöta tili skällkon, som låg i
torfröken, trampade in bland kolen ocb bränderna,
så att askan yrde npp i Inften; korna blefvo
skrämda ocb började råma. Ocb gårdsfolket vakade
ännu.

„En främmande tjnr stångar Hödgås!“ ro-
pades det i stngan, ocb pigorna ocb drängarna
med två stora bnndar skyndade tili för att köra
bort orostiftaren.

Man slog nngtjnren både fram ocb bak. Då
ban väl blifvit fri den ena bnnden, som boppade
mot mulen, nafsade den andra bonom i bakbenen.
Tjnren stångades ocb korna stångades. Hän
ville fatta posto vid ladngårdsknuten, men då
fick ban en sadan bastonad med både käppar ocb
vidjor, att ban måste fly bals öfver bnfvnd. Hän
boppade öfver gärdesgården, ty ban bade ej
tid att se efter ledet, ocb satte i väg det snab-
baste ban knnde, så stickor ocb stenar flögo
omkring.

Då ban åter blef lugnare, befann ban sig på
Ijnngbeden vid tallskogen. Borta var det jn alls
icke bättre än hemma. Här fans det bnndar ocb
såstänger lika väl som där.

„Men jag låter inte stnka mig“, bölade lian.
„Hog skall jag ännu lära er“, bölade lian engång
tili. „Annn bar man inte barkat mitt skinn ocb
kommer inte häller att göra det. Annu stå minä
liorn nppräta“. Ocb ban bölade en tredje gång,
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en fjärde och ännn en femte, hvarje gång längre
och argsintare. Men sjätte gången gick det af
på midten och. blef blott tili ett häftigt, ilsket,
råmande skrän, hvilket soin ett passioneradt hot
svepte kring dalar och kullar, drog öfver sjöar
och kärr tili fj ärrän byar, förtäljande för hela
världen om nngtjnrens häjdlösa vrede . . . och
kom alla skyldiga att darra.

Så tog åtminstone ungtjuren det själf, ooh då
hän såg en stor, svart trästnbbe framför sig,
hvilken synbarligen reste sig där blott för att
förarga honom, krökte hän nacken och rusade på
den med hela styrkan af sitt hämdbegär. Den
föll omkull, mnllen yrde högt upp i luften,
och de afbrutna rötterna flögo omkring åt
alla hali. Annu en gång tog nngtjnren fart
framåt, högg sinä horn de korta, stadiga stum-
parna —■ djnpt i jorden och rykte npp en annan
och ännn .en tredje stubbe, så att dammet yrde
kring hans sidor.

Men sedän Ingnade hän sig, iddes icke mera,
var öfvertygad om att hän segrat, och att hän
hämnats sinä förargelser . . . kände sig också litet
sömnig . . . lutade sig något åt sidan, skakade
mnllen från sin rygg och lade sig på en mjuk tufva
att idisla.

<HMPr



Bloddopet

jpjär jägaren to g henne tili sig, var Leila en
ettårig valp ocli såg så ren ocli oskyldig ut, att
man baft lust att lialla lienne i famnen ocli kyssa
lienne som ett barn. Pälsen var så siat ocli fin
som chm, nosen, den lilla, spetsiga nosen giänste
som sammet ocli näsborrarnas lilla båglinje böjde
sig så graciöst som lios den mest förtjusande
ungmö. Oronen voro mjnka som silkesvantar ocli
blicken så egendomligt oskyldig och vänlig som
Kos en god människa. När bennes tänder någon
gång ville bita, blef det blott en smekning af.
Svansen kunde ännu icke uttrycka särskilda stäm-
ningar, såsom den gör lios en fnllvnxen hund,
då den antingen viftar giadt eller är stucken mel-
lan benen, utan svängde sig sorglöst af och an.
Rofdjnrets instinkter voro ämm fördolda bos
Leila, om bon öfver bnfvnd alls bade sådana. När
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hon skällande jagade efter hönsen, så var det på
lek och icke af förföljelselnst; när fåret vände sig
om och sparkade, betraktade hon det förvånad och
upphörde med sin lek. Och när jägaren tog henne
med sig i skogen, kilade hon fram och tillbaka af
hjärtans lust, njutande af naturen och den friska
hifien, öfvande sinä lemmar och fröjdande sig
öfver sin tillvaro.

*

Detta var barnaseder ocli frukter af mjölk-
mat och kvinn onppfostran. Ty så fort hennes
mor lämnat Leila, hade gårdens kvinfolk tagit
henne om hand, fört kerine i ladugården att
fetma ocli ha det bekvämt, låtit henne om
natten ligga i sängen vid deras fötter ocli om
dagen bullra med fåren och kalfvarna, hallit
henne väl ooh gifvit henne spenvarn mjölk så
mycket hon någonsin ville dricka. Det fans inga
äldre hundar, som kunnat lära henne oseder
och inga kattoi-, som äggade henne tili slagsmål,
ocli sålnnda förblef Leila i oskuldens tillstånd
alt intill ett ars ålder, då ju de ilosta andra hun-
dar för längesen hafva pröfvat sinä tänders skärpa.
Hon förtärde just ingenting annat än mjölk, och
kött föraktade hon afgjordt.

Då se, om det nånsin blir jakthnnd af
den där knärackan, menade jägaren.

Acb, om det inte skulle bli! hoppades
kvinfolket.

*
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Men jägaren litade på rasen, som var gam-
ma! ooh ren, ooh hau beslöt slutligen att själf
leda Leilas ntveckling. Hau hand ett koppel
kring hennes hals, tog med sig en äldre hund,
kastade bössan öfver axeln ooh begaf sig tili en
skog, där det fans hare. Den gamla hnnden har
redan slag på morgonspår, ooh Leila släppes lös,
visas på spåren ooh uppmanas att söka. Ett par, tre
gånger för hon nosen tili marken ooh svansen
går, men snart återvänder hon tili jägaren ooh hop-
par glädtigt upp emot honom. Den andra hnnden
är försvunnen. Efter en stund höres gält skall,
Leila spetsar öronen ooh skäller i riktning åt
skallet, men vet ej alls hvad det hela har att be-
tyda. En hare kilar öfver flackan, jägaren skju-
ter ooh haren faller, men Leila blir skrämd af
skottet och kryper mollan hans ben. Jägaren
tar haren och kastar den framför henne. Hon
blir förskräkt, ger hals i sin nöd och kilar som
en pii hem, där jägaren anträffar henne under
sin säng, darrande af rädsla. Jägaren är vred,
Leila får stryk, och den gamla hnnden betraktar
henne med öfverlägsen min.

Leila får stanna heroina, när jägaren nästa
gång går nt i skogen. Kvinnorna ha förbjudits
att smeka henne, och hon får icke sällskapa med
andra än jägaren själf. Ingen vet hvad hon tän-
ker på. Hon Springer omkring på gården, lyss-
nar vid porten, sätter nosen i marken och kilar i
väg ett stycke framåt, stannar, kommer tillbaka och
lyssnar igen. På backsluttningen bakom åkrarna
Ijnder hornet, skallet går och hössorna smälla.
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Hon blir alt mera nervös, tyckes få ett ögonblicks
ingifvelse, men åter förbryllas. Men när kon ser
jägaren komma vid skogsbrynet, rusar kon emot
konom, skyggar tillbaka, gör en bukt omkring
konom ock fördristar sig att, kemligt viftande på
svansen, knycka karen i ena bakbenet, där den
hänger ner från jägarens skuldra. Sedän börjar
kon, kksom om hon kömmit underfund med nå-
gonting roligt, stryka af längs ängen med magen
i marken, såsom kundar pläga, när de aro på rik-
tigt godt kumör.

Da jägaren om några dagar åter beger .sig
tili skogs, väntar Leila redan vid porten. Innan
lian hunnit fram tili skogen, är Leila jämte den
andra hunden försyunnen.

Jägaren följer sinä hundar ooh ser Leila med
nosen i marken springa af ocb an på en flacka.

„Det ser värkligen ut som sknlle hon ändå ka
några anlag“. Leila hoppar omkring i gran-
snåren som förgjord plötsligt ger kon tili ett
tjut, liksom trälfad af en sten, en kare kilar nt
ur en buske, Leila tätt efter, skottet smäller, ha-
ron gör en kullerbytta i Inften ock faller ner
framför Leila. Den gamla hunden kar rusat tili
ock biter i karen, så att benen knaka ock hår-
testarna ryka ikring. Men också Leila kar hug-
git tänderna i harens bakben, rifver i den som
en rasande med svansen rakt utsträkt ock kor-
ston i yädret ock mnrrar argt.

Men jägaren aflägsnar kundarna från bytet,
lians bröst käfves, bans ögon glänsa det blir
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således ändå jaktbund af Leila! Hän kastar
den varma ocb ännn skälfvande baren på mar-
ken, lägger sig på knä på dess bakfötter, drar
sin blanka jaktknif ur slidan, öppnar harens
mage, tar ut inälfvor, lefver ocb bjärta och kastar
dem för Leila, som väntande fjaskar omkring
honom.

Leila darrar, hennes ögon glimma, bennes
gap öppnas ocb i den blodfärgade strupen för-
svinna de ångande läckerbitarna. —■ „Här, bär,
Leila, kom bär och drick blod!“ ocb från jä-
garens nrgröpta näfve sörplar Leila den varma
bloden, tränger sig närmare, vill ba mera, bor-
rar nosen in i maghålan . . . slickar ocb smackar
. . . bloddropparna stänka öfver hennes rena
kinder, öfver hennes ögon . . . nosen, näsbor-
rarna, mnrrbåren aro alldeles blodiga, ocb den
långa, röda tungan slickar begärligt läpparna,
på hvilka bittils endast mjölkdroppar pärlåt.

Leila bar fått sitt bloddop, bon är inran-
gerad bland de fullvuxna bundarna, hela bennes
yttre är förändradt, ur bennes ögon lyser en ny,
själfmedveten glans, svansen känner sin uppgift
ocb böjer sig i båge, sorti en krokig sabel.

*

—■ Där bar ui Leilas första yillebråd!
Men gårdens kvinfolk tycka att i Leilas ögon

kömmit någonting främmande ocli obehagiigt,
någonting djuriskt och rått, ock de jaga bort
kenne, när bon lioppar emot dem.

~^T



Midsommar.

t^tidsommar ! -

Hvilken hemlighetsfull klang, hvilken ren,
vän, oskyldig och fager färg öfver detta. ord,
hvilken egendomlig andakt i stämningen som
det väcker! Det har prisats och lofsjnngits, så
att dess innehåll närä nog förvandlats tili blott
en tanke, en ide . . .

Ooh likväl är midsommaren i värkligheten
ofta blott en hägring, tili livilken man ej kan
lita, den håller säilän hvad den lofvar ooh fyller
icke de förhoppningar, vi ställa på den. Den
tager emot vårt offer, vi tända hvart år vårt
altare tili dess ära, men likt en nyokfull herskare
ringaktar den oftare vår gärd än den visar sig
tacksam.

Jag minnes åtminstone icke, när midsom-
maren sknlle ha värit den härliga sommar-
fest, som våra sånger älska att skildra, den
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fagra blomma, hvars doft de ej nog kunnat prisa.
Ty så långt jag kan minnas bar den värit kali,
ovänlig, regnig ocb ful. Huru många bvita du-
kar bar den icke genomblött, huru många kokko-
eldar bar den icke släkt, från burn många gun-
gor bar den icke jagat bort ungdomen, som
gjorde sig redo att fira glädjens fest ocb skåda
en soluppgång på molnfri bimmel! Om icke
ostan regnade, så klädde vastan bimlen i grå
bvardagsdräkt, ocb om icke nordan under den natt,
som borde vara årets vackraste, jagade kylande
ilar framför sig, så fladdrade lömsk frost ner från
bimlen ocb kväfde i sin linda den svaga grodd, som
modern jorden i kamp med kälen nyss framfödt.

Den kalla, bjärtlösa, förståndiga midsommam
. . . Hvar bar den fått sitt vackra rykte? Hvar-
för lita vi ändå så blindt på den, bvarför beun-
dra vi och prisa den, bvarför skynda vi åter i
år att bringa den vårt offer, ocb bvarför glömma
vi ständigt alla dess brutna löften?

Därför, utan tvifvel, att vi, i trots af alt
hvad vi se ocb erfara, tro på våra ideal!

Yi tro på ljuset ocb vi tro på friheten. Ocb
fastän solens skifva icke på långa tider skulle
blotta sig för oss i sin skönaste midsommarglans,
fastän den åter skulle gömma sig bakom skyarna
ocb sanka sig tili sin nedgång, så veta vi ändå,
att den finnes där ocb att de finnas, som sett
den ansikte mot ansikte ocb därom berättat för
oss. Och vi hoppas att kanske äfven för oss
slöjan en gång skall ryckas från det ljus, som
blott på denna dag strålar i sin högsta skönliet.
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Ocli fastän vi icke sett det på många är, så
tro vi ändå, att vi denna gång få skåda det.
Ocli skulle icke liäller i år vårt hopp gå i full-
bordan, så tröttna vi icke att lioppas för nasta år
igen. Yi måste få se vårt ideal, vår soi, vi måste
få se den stor, orörlig ocb värmande stå fram-
för oss.

Ooh äfven de, livilka ingenting mera vänta
och för livilka midsommarnattens soi är som ett
för alltid förloradt ideal, äfven de stiga i kväll
upp på bärgen för att minnas de härliga tider,
då västanvinden nppvärmde jorden, då sydvinden
drog solrök kring höjder ock vatten, då den
drömmande skogen spegiades i vågornas Ingn ocli
årets fagraste natt lät dem skåda årets skönaste
morgonsol. (1893.)

<nMr^'



När vinden skiftar.

llJan satt i sin stnga på holmen i liafvet och
såg nt åt det vida, i dagar, i veckor ooh måna-
der. Morgonen ljusnade och ostan blåste, kväl-
len skymde och ostan blåste,. och samma ostan
blåste ännu om natten, när himlen var fnktig och
grå. Yågen slog och bröts mot klippan framför
hans stnga, ständigt lika hög, ständigt bärande
samma skumhöljda kam, ständigt med samma
brus i sitt spår. Regnet dnggade ner, men
blef aldrig tili stora droppar och aldrig tili
hagel.

Hän leddes vid alt, hans tankar voro trötta,
hans bröst var tungt, och hän snckade en sakta
önskan att vinden skulle gå öfver på väst, att
regnet sknlle slnta och himlen och hafvet byta
form.
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Naturen börde bans suck, vinden lydde bans
önskan, ocli morgonen inbröt härlig ooh. lugn.
Solen skingrade moinen, klipporna skimrade i
dess sken, skären sträkte på sinä ryggar ooh
växte likasom bögre. Träden tyktes finare ocb
Strandeina vänligare, ocb vågens enformiga sorl
tystnade efterliand. På kimlen jagade icke mer
dessa oroliga, alltid lika formade molnflisor, men
där stannade ocli skockades likasom nya, spöklika
varelser, livilka gingo sinä egna vägar, utan att
styras af blåsten, som var borta. Ocb bafvet
var befriadt ocb böjde sitt bröst i lugna dynin-
gar, livilka långt ute på fjärden brusade ocb
skummade för sig själfva ocb lyfte aflägsna land
ocb fjärran kullar ocb kyrktorn som bägringar i
höjden.

Hän, som satt i sin stuga på kolmen i baf-
vet, anade att någonting nytt skulle komina, ocb
när lian gick tili bvila om kvällen, var lian säker
på att världen skulle förändras ocb att följande
dag antingen vilda stormar skulle rasa eller ocb
lugnt, vackert solskensväder begynna.

Men när ban om morgonen vaknade ocb gick
ut, då rasade ingen storm, men det var icke bäller
vackert. Yästan blåste i dag liksom ostan förut,
det regnade ej, men icke bäller sken solen. Yågen
plaskade mot strandens stenar ocb steg ocb sjönk
med samma brus som förr. Moinen drefvo vilje-
löst på tiimien, ocb landskapet ocb bafvet buro
sin gamla bvardagsdräkt. Men ban trodde, att alt
detta skedde för det vinden kastat om på väst,
ocb suckade en stilla önskan att den åter en gång
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sioille vända sig, att vastan sknlle upphöra ocb
sydvind börja blåsa.

Hans önskan uppfylles. svarta moln
begynna samlas nnder solen. An mörknar bafvet,
än glimmar landskapet som guld, och ett brus,
förebådande nya teoken, böres långt nte på fjär-
den. I det samma förnimmas underliga Ijnd, det
blixtrar långt borta, det dånar som om kriget
rasade bakom himlaranden. Moinen torna sig npp
på hvarandra, brottas i böjden och talla ner i
bafvet. Solen sjnnker om kvällen i en blodig
rodnad, skeppen söka bamn och stormfåglarna
tiyga skriande öfver det vida. Hänrykt sitter
ban på sin bolmes sydligaste ndde, säker på att
det nya ban väntat nnder nasta natt skall komina.

Men moinen fly ocb skingras, ocb åskans dån
förtonar i luften. Ocb på morgonen är vädret
klart, en mild sydvind blåser, bimlen ocb bafvet
aro enformigt blåa ocb alt är som förr och för-
blir så, i dagar, veckor ocb månader.

Och när vinden tröttnat att blåsa från söder,
går den öfver tili Öster, ocb när ostan icke orkar
mer, byts den tili vastan, ocb så vandrar den och
vänder sig ntan nppebåll ocb ntan bvila, ständigt
i likadan växling.

Ocb ständigt återkomma samma vindar ocb
samma våg, ocb landskapet ocb bafvet följa dem åt.

Hän upphör att bedja om förändringar. En-
dast nnder några korta stunder, efter långa mel-
lantider, på de dagar, då vinden vänder sig ocb
någonting nytt ocb oväntadt tyckes komina att
bända, då boppas ban ännn sitt gamla bopp, ty

16
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luften synes full af förebnd, oclx Irimlen ocli jor-
den lefva liksom i aningar. Men förebuden be-
sannas icke ocb aningarna bedraga. Ocb ändå
aro de dagarna för lionom ljufligast, ocb ändå
älskar ban att i sitt bjärta låta förhoppningarnas
eld sakta giöda kvar. Ty i dem ligger bans lif,
ocb af dem får det bela sitt innebåll.

5



Hiiru jag ville lefva ocli
huru jag ville dö.

ville lefva som vinterdagen i vårbrytningen,
när solen sakta vandrar på liimmelens bleka,

lugna hvalf öfver den rimfrostklädda skogen;
mitt lif vore kyligt ocb klart, mitt vasen fridfnllt
ocb friskt, likt återskenet från skimrande drifvor.

*

Oskymd af moln skulle min lefnads soi stiga
så bögt, den dunklaste vrå i mitt hjärta slmlle
lysas npp ocli den svartaste skngga i mitt sinne
skulle skifta i Ijnsnande blått, likt skuggan på
den soliga vinterdagens snö, som lånar sitt blå
af färgen på liimmelens fäste.

Jag ville dö som vårvinterns dag, när solen
längs sin breda ban sjunker ner i aftonens land;
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jag följde den åt utan sorg, ooh döden förskräkte
mig ej, ty vid himlaranden såge jag månen
tändas.

Jag såge månen bakom mig klarna alt mera,
ju mera solen framför mig mörknar; jag såge bur
det ena Ijnset småningom förbyttes i det andra,
ooh jag visste icke, när mitt lifs eld slocknade ocb
när döden tände sin fackla.

Jag visste det ej jagvisste blott, att lika
bärlig som min lifssols gyllene gians lyst för min
syn, lika ljufligt vore mig skenet från dödens
silfverne måne.

"HRP










