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Vara en enda droppe.

Sätt kaffepammn pä, mor, Lindilä Mattias kom-
mer hit, han soi» hjelftte ofs i iuäras med utfädeshafran,

Turpar Andersson riktigt drog efter anda», sä fort
hade han styndat in frän backen, der han fäg denfrmnman-
des rasta häst närinä sig stugan, Nägra minuter derefter
stampade ocksä gästen fnön af futterna i farstun.

Goddag härinne! Goddag, tackar sä niycket,—
War god och stig fram, Mattias tug plats i

gungstulen uch far satte sig pä bänken närä burdet medan
wärdinnan sysslnde i spiseln med sin rykande panna, Snart
war taffet färdigt och hon satte brickan uied kuftparna pä
bordet, tog glassockerstälen frän hyllan uch fyllde pä gradd-
snäckan.

Nu reste far pä sig och gick till stäpet, derur han sukte
fram en flasta fom han nastan litet stolt stallde pä brickan,
Han, Andersson, sknlle wisa Lindilä Mattias att en torpare
nog war sadan tarl, att han alltid hade starkt i huset, att
bjuda sinä frannnande, Tkämtsamt stjöt han mors grädd-
snipll at sidan: Wi ha ett fträ hwassare grädde strat-
tade han och slog bränwin i topparna medan gästen smälog
tillbakll och begärligt fup in doften, som uppsteg när det
warma taffet hälldes uppä, Lange sutto männen sedän pra-
tande wid de päfyllda topparna och när Lindilä Mattias
ändtligen steg upp för att öegifwa sig bort, war han gansta
rud i ansiktet.



Far hade ocksä blifwit sä owanligt högljudd att ltll-
ftickan i waggan waknade och började skrika. Stackars li-
ten, hon hade flere dagar warit kinkig för tänder och slut-
ligen sonnmt af trötthet och sä mäste hon nu wakna igen
till gräten, Sä, sä, barnet initt, inte mente ftaftpa illa,
fllst han ropte sä högt jollrade modren medan hon tog
upp stickan och började wyssa henne pä armaina.

Warden sjelf hade emellertid följt den resande ut, När
han kon, in tillbata frägade hustrun: Du har wal ban-
dat mjölkstäfwan, som jag bad, sä att jag kan gä att
mMa?

Andersson swur till: Hwem stulle här hinna med
llllt arbete som finnes att göra.

Mor säg hapen pä honom: Hwad skall jag dä
mjölta i undrade hon.

Du kerar ocksä jemt och samt med ditt, Hall mun-
nen engang och lät folk wara i fred.

Inte har jaa, ju sagt ett undt ord betlagade
sig hnstrun, Nu började barnet skrika an häftigare.

Kan du inte fä ungen att tiga, sä skall jag lära
henne jag, röt den uppretade mannen och nu förft furstod
mor hur det war fatt. Far tälte inte en enda droppe starkt
och han, som eljest war sä saktlig, blef genast, dä han fätt
smaka af den sorten, häftig och ondsint, Med tärar i ögo-
nen satte hon barnet i waggan och fick det smäningom till
sömns.

Andersson äter satt liksum stamsen kwar pä bänken
och rökte sin pipa, Bäst det war blef han sä sömnig att
han nuckade till och dä hustrun gick ut efter wed, kastade
han sig pä sangen och somnade som en ftock. För mor blef
det deremot en läng waknatt, lill-flickan tinkade anda till
mot morgonen och dä war det litwal att ftiga upp som
wanligt för att kola taffe.

Far som läg waken erbjud sig dä att wagga barnet,
han war nog ängerköpt för gärdagen fast han ingenting



sade, Bränwinsflastan stod ännu kwar pä bordet, ingen
hade i aär kömmit ihäg att ställa undan den, När wär-
dinnan igen satte fram kaffekopparna stjut hon litet härdt
buteljen ät bordskanten.

Aj dä sade mannen du hade kunnat falla
den i golfwet.

Stor stada stulle det inte warit swarade hon
sä ledsamt som här war i gär.

Näh inte kan man stylla det pä den der brän-
wmsdroppen far satt med nedstagna ögon sknlle inte
en karl täla sä litet, men när du kerade och flickau strek,
tog det pä humöret förstär du.

Lintula Mattias säg nog ocksä bra rödmosig ut dä
han for menade mor.

Far strattade: Tror du inte han druckit mer än en
kaffepunsch i sinä dagar.

Jo det lär han minsann ha gjort, derfor ha de
ocksä stuld pä den nya bygguingen, fast han är en sä duktig
aruetare.

Och hjelpsam äfwen inföll mannen det war
hyggligt gjordt att ha» staffllde hafra ät mig i wäras, dä
han wisste jaa, war utan och det fast jag inte genast hade
pengar att betala med.

Ia nog war det ju beskedligt.
Och sä unnade dn honom inte ens en kaffepunsch

till beswärslön!
Äh, jag stulle gerna trakterat med en hel Panna

kaffe förswarade sig wärdinnan.
Hwad stulle en reel karl tycka om bara simpla

kaffet sade Andersson litet högre inte täckes man
ujuda sädant häller och sä dälig will jag inte wara.

Wärdinnan stakade pä hufwudet: Till slut är det
bara fäfanga alltihop menade hon.

Just när de ätit middag öppnades durren och gamla
Witströmstan ftän Kyrtbnn steg in: Goddag här.



Goddag, goddag nickade Andersson frän bor-
det och mor satte fram en stol, bäda wisste de att när Vik-
strömstau war i rörelfe stulle man snart fä höra nägon mär-
teligare nyhet, Efter en stunds tystnad och sedän gunnnan
fätt stickstruinpan i gäng började hon ucksä: Näh, Lin-
dllä Mattias som bröt benet af sig i mändags! -

I mändags ropade nastan pä engäng torparen
och Hans hustru, ty det war just om mändagen han warit
inne hos dem.

la, om kwcillen da han for hem frän Kyrkbyn bör-
jade hasten skena och kastade honom ur städan, sä att han
föll mot broledstängen och bröt lärbenet twärt af.

Herre Gud, sä rysligt suckade Anderssonstan.
Ia ja menade gummau nog lär han nn

ha wark och wända och halt blir han säkert för hela fin tid,
men jag fade alltid att det stulle sä gä. - Wikströmskan
tnep ihop lapparna och säg klok ut.

Hur sä dä? frägte Andersson litet motwilligt.
Jag menar för Hans drickandes stull!
la, men Lindilä Mattias är ingen suvare, för-

swarade Andersson,
Nej, inte dricker han hennna i ensamheten swa-

rade Wikströmskan, men när han far pä socknen i sinä manaa
beftyr hjelpsam soin han nog är och nägon dä bju-
der honom fast bara en enda droppe starkt, sä började han

resa ur gärd i gärd för att fä mer af waran. Ee, han
fär smaken pä det gumman log smäslugt och det är
just knuten det, Hästarna de aro kloka djur de, bara de
kanna pä andedräkten att töraren fätt sig en tär pä tand,
bli de som galna, Sä war det nu ocksa med Liudiläs uug-
fäla, den lär redan i Kyrkbyn warit swär och wärre blef
det pä wägen.

Det är inte Heller en gäng och twä som Lindilä wär-
dimian warit belymrad för den orsatens skull, slutade guni.
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mau - me» nu fär jag lof att gä igen, jag stall ännu
wikll in här hos graunns uch hura efter spänad.

Man och hustru suttu länge tysta sedän hun gätt:
Tänk att det just war hos oss som Mattias stulle fä suin-
tcu pä starkwarorna sade mur sorgset.

Äh, mtzn det war ju sä litet swarade far sniätt
darrande pä rösteu.

la, dcn der smulan war fur mycket i alla fall
sade hustrun stilla.

Andra dagen kum grmnias mur och helsade pä med
warmbrud, som hon jnst tamt ur ugnen, Anderssonstan war
ensam hemina och satt med sorgsna tankar i waggan uch
hade lill-flickan pä knäet.

Du ser sä bekymrad ut sade den främmande
wänligt -- hwad är det som tynger pä dig?

Först tweknde hustrun att tala, men när hun tänkte
pä hur gamla bekanta de twä >uoro och hur osta Fina, som
war sä forständig och snäll, tröstat och hjelpt henne när hon
warit i nägon nöd, sä berättade hun allt som läg henne pä
hjertat.

Ser du, det är nu det, att Mattias hos oss stulle
fä smaken pä drickandet, som mest gramer mig slutade
hon ja den der lilla droppen bränwin, hur myckeu stada
gjurde den inte den här gängen, Janne blef häftig och ond,
stäfwlln olaglld, jag sjels otälig och flickan skrikig hela natten,
att inte tala om Lindilä olyckan,

la, nog war det mycket i ett tag medaafFina
deltagande.

Anderssonstan snyftade: - Och sädnnt kan hända mänga
llänger än, sälänge Janne enwisas att alltid ha bränwin
hemma för att bjuda um nägun gur en liten handräckning
ät honum.

Fina funderade en stund: lnte är det underligt
uin du sörjer sade hon stutligen jag har nu alltid
haft sädllnt hat till, det bränwinet, men det är wäl ingrodt



i mig ända frän lmrndomen, ty far smakade aldrig en droppe
och ifrade pä allt fätt för nykterheten.

Annorlunda war det i mitt hem fwarade Au-
derssonstan nog har jag sett flastau i bruk sä langt jag
kan minuas.

Ia da du war sä wcm wid det, tyckte du iute Hel-
ler det war srätt eller uuderligt, uär laime stötte om bu-
teljeu sedau ui gifte er,

Den andra nickade bifall: Nog war det ju sä att
jag inte fäste mig stort Uud det i början, men fmäuiugom
har jag lärt mig annat, och uu hatar jag allt starkt ehinad
namn det hafwa mä.

Jag stall tala om hur det stedde hos oss första
gängen wi skulle ha far och morbrors hos oss, julen efter
bröllopet sade Fiua, Lördagsaftouen uär jag tog warm.
brödet ur ugnen sukte Kalle efter fin uiösfa och skulle gä
ut: Hwart bär det uu af fporde jag. Äh, jag täntte
bara sticka mig in till Backas mor och läna litet oräuwin,
wi ha ju inte hemma till en kaffepunfch engäng, fast det är
jul. Nej, nej, Kalle, sade jag, gä iute den wägen, den
är orätt. Han säg föruudrad pä mig. Huru sä dä?

Backas mor har alltid hemma och länar ät hwar och en
som behufwer.

Ia det länet, inte är jag sä dum att jag ej skulle
förstä att det betyder löunkrögeri i smätt.

Fy sä fult namu du sätter pä det.
Fult eller wackert sä är det scmut i alla fall

sade jag ifrigt den som gär till Backas mor i sädaut
ärende uarrar heune att hemligen bryta mot bäde Guds
och menniskors bud forstär du ju.

Kalle blef fundersam. Nog kau du ha rätt pä ditt
wis fast jag inte tantt pä det hittills menade han.

Hwad gora ni med startwaror sade jag
godt urud, potatisläda, jötsoppa och panntata har jag till



middag och efterät stall M kota ett kaffe, som du aldrig
druckit maken till,

Han började skratta: Jo du hittar pä du och för
mi» del tan jag gerna wara ntan bränwin, som sag aldrig
hnft smak för, men männe inte diu morbror och kusin Emil
halla mig för eu usel karl, mu jag inte kan bjuda pä en
mältidssup?

Hwad bryr du dig mu deras dom, far gillar dig
ätminstone och jag for min del tackcir Gud att du inte tyc-
ker om starkll drycker. En del karlar oli sä underliga bara
de fä en enda droppe, de fura oljud sä att mmi kan bli
radd, fwara och misshandla kreatureu. Man stäms riktigt
att se sinä bekanta uppföra fig sä.

Jag täl inte Heller mycket - menade Kalle och
fäg flllt ut.

Ia naara bli lustiga och dä börja de staddra pä
mälföret och prata bara tokerier.

Om jag skulle bara mig ät pä det wifet, sä skulle
sag bestamdt inte kunna se dig i ögonen dagen efterät
fade nu Kalle och fmästrattade litet nog är det sannt
att branwinet tager bort furständet,

Och gör af menniskan ett krät swarade jag
deraf kan man se huru stor syud den dryckenskapen är,

Näh, sä tätä wi branwinet wara dä menade
Kalle och jag blef sä glad att hjertat riktigt hoppade i bröstet
pä mig och aldrig har den frägan mera warit pä tal i wärt
hem, men inte tycker jag Kalle är mnidre ansedd för det!

Nej, twärtom fade Andersfonstan alla säga
de att han är en sä bra och urdentlig tarl och när kommu-
nalen will ha nägon förtroendeman blir han ju alltid wald,

lina fmälog litet stolt pä mannens wägnar: För-
fök du om du skulle fä far här till detsmnma att aldrig ha
uägot starkt i hufet föreslog hon.

Janne ar mera enwis af fig fä sattmodig han
än ser ut sade Anderssonskan suckande,



Ia dä är det bara en sal du kan gllra: bed
(mid af nllt ditt hjerta - sade »icd tärfyllda ögon.

Om lwällc» koin Andersson hein mycket tyst och all
inarsam uch först »är ha» ätit oä, lill flickan somnat dörjade
hail lätta sitt hjerta för hustrun.

lag war pä Lindilä i dag och fäg efter Älattias

sade han.
Näh, hur war det med honom?
Illa bara, der lag han orörlig i sängen och nog

lär det räcka menade wärdinnan, duktorn hade ocksä sagt att
ntan kryckur ta» han aldrig nier röra sig,

Dä fick han »og en all>unrsam warning'
Tänker dn det? Ähnej, nog satt gainle Adam nti

hononi nunu. Tä fort jag kom stulle det wara kaffepunfch,
men jaa, sade ifrän den här gängen. Just förut hade gärds-
husoonden warit inne hos honom och jag kände pä lukten
hwad för traktat som bestätts, Vara han fär en droppe
stall han ha mer -- fade ju Wikströmstan i sift, Sä
gick jag i stallet och fäg pä unga hästen soin han i fyllan
farit fä illa med: den hade stupat och war ännu blodig um
tnana, jag undrar ej pä att den stenade och aldrig blir den
bra, det är min tro.

Hustrnn nickade: Och alltsammans för den der enda
droppen Mnttias fick här fade hon sorgset.

—la swarade mannen och rätade upp sig, inen

det skall ocksä bli den sista droppe» nägon blir bjuden pä
här i huset,

Amen hwistade mor med hupkimppta händer,
men innerst i hjertat tackade hon Gud som gifwit henne sä
fnar bönhörelse och när hon säg pä mannen täntte hon, att
wär Herre har ja mänga underliga sätt att leda ofs men-
uistor in pä ratt wäg.

tl i n a.






