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Källan.

I gröna granars skugga
Der blickar fram en källa,
Från jordens skymda sköte
Dess blåa böljor qvälla,
LTti dess klara yta
Sig skog och himmel spegla,
Och skära silfverskyar
I dunkla djupet segla.

Så många fagra blommor
Invid dess kanter gunga,
Så många foglaröster
Till sömns dess vågor sjunga
Igenom trädens kronor
Der glimmar qvällens stjerna
Och vid dess svalka hvilar

Den trötte vandrarn gerna.

Du lundens väna älskling,
Du skogens blåa öga,
Du dunkla djupets dotter
Med bilden af det höga,
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0 kunde mina sånger
Som dina böljor vara,
Så friska ock så rena,
Så djupa ock så klara!
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Till vårens första bofink.

Hur glad och nöjd i björken
Du slår din drill så klar.
Fast marken än är frusen
Och hvarje gren är bar!

Bland vissnadt gräs du söker
Hvar dag din knappa spis,
Och när du törstar, bjuder
Dig tufvan snö och is.

Nu har dock, lilla fogel,
Din hemlighet jag röjt,
Jag vet, hvarför du sjunger
På naken gren förnöjdt.

Du tror på ljus och glädje,
Du väntar sol och vår,
Du tror att sommarn kommer,
Du tror att vintern går.

Ja, sjung din lilla visa,
Behåll din glada tro!



Och samla strå och mossa

Och bygg ditt enkla bo!

Jag tror som du: det dagas,
Det våras nog en gång,
Till dess låt våren knoppas
Och dofta i din sång!



Skydsenglarne.

V änligt sommarsolen skiner
Mellan gårdens gröna lindar,
Fönstrets luftiga gardiner
Lyftas lätt af ljumma vindar.
Stödd af daddas trogna händer
Liten pilt vid fönstret sitter,
Ut i verlden blicken sänder
Och af lust och glädje spritter.

Solen skiner, ångan höjes
Ifrån rosor och jasminer;
Gamla daddas hufvud höjes,
Sömniga bli hennes miner,
Tunga valmodroppar stänkes
Öfver ögat, handen domnar,
Emot bröstet hakan sänkes,
Ögat slutes — dadda somnar.

Ute hvita fjärlar flyga
Öfver gräsets gröna linda,
Späda blomster, barnsligt blyga,
Sig till sköna kransar vinda,



Sommarvarma vestanvindar
Lätt på gröna grenar gunga,

Högt i blomsterströdda lindar
Humlor surra, foglar sjunga.

Pilten räcker lilla armen

Mot de svala regioner,
Lyssnar, stödd mot fönsterkarmen,
Tjust till fogelsångens toner,
Blickar utåt — ser en matta

Blomväfd breda sig der nedan —

Sträcker famnen, kan ej fatta
Yådan — ack! han faller redan.

Dadda ur sin slummer vaknar,
Gnuggar gång på gång sitt öga,
Ser och ser, men barnet saknar.
Med ett ångestrop det höga,
Oppna fönstret då hon nalkas;
Hjertat krymper, pulsen hastar —

Men bland blommor barnet skalkas
Och åt dadda slängkyss kastar.

Mildt på englahänder buren
Han på blomstermattan hamnat,
Skönsta blomman i naturen,
Blomstrens andar honom famnat.



Ack! när barnets vår försvunnit,
Han dem kanske mer ej känner,
Men, då fallets brant lian liunnit,
Står der ensam, utan vänner!
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Jord och. himmel.

Blåa äro Finlands sjöar,
Blå är Finlands sommarhimmel,
Blå som himlen åkerns blomma,
Blåa Elnas hlida ögon.

Q,vallens stjerna ler i vågen —

Tvenne himlar bindas samman

Af en enda silfverstråle.

Aftondagg på blomman faller —

Tvenne himlar bindas samman

Af en tår i sommarqvällen.

Elnas öga ler i kärlek —

Jord och himmel, sol och blommor,
Haf och stjernor smälta samman
I ett vårligt hjertas längtan.



"Veteraneii.

Jag minnes än hans ädla skick,
Hans hvita hår, hans klara hlick,
Hans magra, förr så starka hand,
Som dragit svärd för kung och land,
Hans gråa uniform också —

Det något var att se uppå!

Han gick bland yngre slägten fram,
En sista ättling af den stam,
Som, der bland polens is den stod,
Såg Finlands framtid gry i blod.
Från dem hans hvita hjessa bar
En maning än till nutids dar.

Ännu jag minnes som i går,
När sen han fördes bort på bår.
Det var en kulen vinterqväll,
Och snö låg öfver dal och fjäll,
Ock vid den mörka skogens bryn
En stjerna tändes uti skyn.



Ocli kall var grafven, der lian låg,
Men varm var menighetens hog,
Och kall och frasen var den sand,
Som fyIdes på till grafvens rand,
Men varm en tår tog vinterns vind
Från mången bran och härdad kind,

Nu får han efter sluten fred
Sitt trötta hufvud luta ned,
Begär inför Guds allmagts tron
För första gången nu pardon
Med blicken lika lugn och klar,
Som fordom den i striden var.
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Toini.

Du kom så blyg ocli stilla som qvällens vind,
När tyst han slokar vingen i blomstrens rund
Och rosen doftar, liljan drömmer
Saliga drömmar i stjernors skimmer.

När lekens systrar gingo till munter dans
Och yra löjen drefvo sitt glada spel,
Då satt du tyst, som engeln sitter
Flätande rosor på purpurmolnet. #

Men sedan solen sjunkit i silfvervåg
Och dagens buller dött som ett eko bort,
Då ljöd din sång i qvällens skymning
Ljuf som en kanteles klara toner.

Och glädjens fulla lust i ett skuldfritt bröst
Och sommarns rika prakt i en skön natur
Och själens tillitsfulla längtan
Höjdes på tonernas lätta vingslag.

O säg, du ljufva, hvem gaf dig denna verld
Af ljus och lif och toner uti din barm,
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Du, som åt verldens gång omkring dig
Sällan blott egnar en flyktig tanke?

Med lifvets plågor tidigt förtrogen re’n,
Hvem lärde dig att sjunga om lust och fröjd?
Hvem lärde dig att samla nektar
Mellan de sårande törnetaggar?

Hen höstens stormar kämpa med gran och fur
Och tunga moln begråta naturens död,
Och björk och al i svepningskläder
Spöka på blommornas kalla grafvar.

Men än får lunden blomster och träden löf
Och dagen ljus och värme och himlen glans —
Det är ett eko jag förnimmer,
Toini, af sången, som förr här klingat!

All jordens glans och glädje en gång skall dö,
Till intet sjunka åter, derfrån den kom;
Men själens oskuldsfulla skönhet
Stammar från himlen och är odödlig.
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"V"allfückan.

Jag sjunger min visa i grönskande skog,
Och björken och furan de höra den nog.
De blanda i sången sin susande ton,
Och eko mig svarar från milslånga mon.
Men vännen är borta, han hör ej min röst,
Jag får ej ett svar från hans trofasta hröst.

Jag sjunger och sjunger i tallskogens bryn,
Och tonerna föras af vinden till byn,
Och folket det undrar väl öfver min sång
Och tror att jag fröjdar mig dagen så lång.
Men glädjen är borta, den är hos min vän,
Med honom allena den kommer igen.

Och blomman, som doftar så späd vid min fot,
Och mossan, som tar mina tårar emot,
De sörja med mig i den grönskande skog,
Men kunna ej säga hvart vännen han drog 5
De sträcka mig vänligt sin doftande famn,
Men veta ej nämna den saknades hamn.
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Jennys van.

Jag liar en vän så fager,
som än man någon fann.

Han är så flink ock hurtig
och glad som ingen ann.

Från morgon allt till qvällen
jag höra kan hans röst —

Det djerfva ungdomsmodet
högt svallar i hans hröst.

Uppå hans klara panna

jag solen speglad ser,
Den höga sommarhimlen

ifrån hans öga ler.
Hans långa lockar vaja

för aftonvindens flägt
Och sköna blomster smycka

hans fina sommardrägt.

Han är så blyg och sedig
och stilla som ett lam,

Och utan bång och buller
han går sin bana fram.



Likväl så kan han storma,
ja riktigt med besked —

Men ack, han är så vacker,
hvar gång han blifver vred

I svala lundens skugga
jag sprungit ofta nog

Så glad vid vännens sida,
när siskan sjöng i skog;

Jag lyssnat till hans stämma
så tjust uti min hog

Och undrat på det allvar,
som der på djupet låg.

Inunder gröna pilar
jag suttit mången gång

Och hört hans vackra sagor
och lyssnat till hans sång,

När qyällens silfvermåne
stod tyst vid skogens rand;

Och då har till belöning
han kyssa fått min hand.

Men man bör aldrig lita
på vackra gossars tro!

En qväll när under leken
jag tagit af min sko
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Förutan minsta aning
om någon faras hot,

Han tog sig för att kyssa
min daggbestänkta fot.

Och viljen I nu veta
hvem trogna vännen är,

Som är hvar dag mitt sällskap
och som jag har så kär?

Jo, fagra ungersvennen,
så hurtig och så käck,

Han är vår lefnadsglada
och muntra lilla bäck!

Och om mitt lilla lijerta
en vacker dag jag gaf

At någon verklig gosse —

det blir dock aldrig af —

Så skall i allt han likna

min bäck, mitt ideal;
Om icke, får han göra

på annat håll sitt val.

Så blyg han måste vara,
men lika käck också,

Och lika djerf och modig
mot hvarje fara gå.
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Och brusa får ban äfven
mot bårda klippors barm,

Blott strax derefter himlen
han speglar mild och varm.

Men ett han måste lofva,
förrän vi vänner bli,

Förr kan ej '”ja75 han hoppas
uppå sitt frieri:

Att lära sig beherska
sin unga vredes hot —

Och aldrig utan tillstånd
han kyssa får min fot!
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Rosenknopp och. Rosenkrans.
(Saga.)

lin liten elfva Rosenknopp
Sprang backe ned ock backe opp
I skogens vackra, gröna sal,
Ock kyste kvarje stängels topp
Ock neg för kvarje näktergal,
Som sjöng sin sång i skuggig dal.
Ock liten elfva Rosenkrans,
Den finaste, som nånsin fans,
Med ljusa lockar, ögon blå,
Hon gick med ärlorna i dans;
Musiken köllo bien små,
Ock guldinsekter sågo på.
Ock liten elfva Rosenknopp
Ock liten elfva Rosenkrans

De möttes på en kulles topp
Hvar månljus qväll i dans,
Ock drucko dagg ur blomsterkopp,
Den klaraste som fans.

Men sommarns glädje är så kort,
Ock kösten kommer liård ock sträng
Ock plundrar kvarje blomstersäng



Och jagar näktergalen bort;
Och slut är biets dansmusik,
Och guldinsekten ligger lik.
Då blir naturen kall och död.
Då lida de små elfvor nöd,
Och liten brunögd Rosenknopp
Förgäter sina muntra hopp.
Och liten blåögd Rosenkrans
Törs icke gå till lek och dans.
Då för en Herrens engel dem
Från skogen bort till menskors hem,
Och der bli de små menskobarn
Och läras mången nyttig sak,
Att sköta tvätt och brygd och bak
Och fålla duk och spinna garn.
Men elfvans hog för lek och fröjd
I hjertats botten än är qvar,
Och derför under sommarns dar

Och under julens muntra fröjd
Står glädjen högt i himlens höjd,
Just som det förr i skogen var.
Och om i hydda eller slott
Ett barn du skådar fromt och godt
Med bruna ögon blicka opp,
Så är det elfvan Rosenknopp:
Men har dess ögon himlens glans,
Så är det elfvan Rosenkrans.
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Natt och. morgon.

Det låg en natt på de dunkla lockar
Med svarta stormmoln i slitna flockar,
Men under ögonens mörka bågor
Framlyste stjernornas klara lågor.

Ock rosor, fallna från solens bälte,
Då det i aftonens brand försmälte,
I blomning slogo vid livarje fläkt
Af barmens skälfvande andedrägt.

Ock vinet fräsande perlor strödde,
Ock kjertat stormade, pulsen glödde,
Ock läppen, domnande, ord ej fann,
Ock blicken släcktes, ock kinden brann. —

— Ock ängens blomster, af dagg bestänkta,
Sig böja sakta för morgonvinden,
Ock vissna rosor, i tårar dränkta,
Bland drifvor frysa på bleka kinden.
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Konung Salomos bön
vid templets invigning.

”Och Salomo stod för Herrans altare

”emot hela Israels menighet och räckte
”ut sina händer upp till himmelen.”

Du är mitt ljus i den mörka dal,
Du är min fackla i natten 5
Du rår i skogarnes pelarsal,
I kafvens djupaste vatten;
I storm, i mörker, i vågors brus,
I sol, i blixtar, i stjerneljus
Förnimmer jag Dina vingars sus.

För Dig är verldarnes vida rymd
Ett stoftgrand, flyktigt ock ringa.
Af inga gränser Din blick är skymd,
Din magt kan ingen betvinga.
De kögsta skyar på himlens fäste,
Den minsta unge i sparfvens näste
Sitt lof uppsända till Dig, den bäste.

Det hus jag bygt för Ditt helga namn,
— Väl ringa må jag det skatta —



24

Då himlars himlar, då jordars famn
Ej kan Din allmagt omfatta,
Hnr skulle någon förmätet tro,
Att Du, vår starkhet, vårt hopp, vår ro,
Inom dess murar då skulle ho!

Men skåda neder till detta hus
Ifrån Din himmel, den höga!
Fyll detta rum med din klarhets ljus!
Håll upp deröfver Ditt öga,
I dagens gryning, i qvällens timma,
I middagsglansen, i nattens dimma,
När solen skiner, när stjernor glimma!

Att i Din himmel, som sagt Du har,
Du hör Din tjenares böner,
Att Din förbarmande nåd är snar

Att bistå Israels söner,
När folket hotas af sorg och död
Och ropar till Dig i ångst och nöd
På detta rum, Du mig bygga bjöd.

Om någon oförskyldt häktad är
Och för sin domare ställes,
Och vid Ditt tempel sin ed han svär,
Att orättfärdigt han fälles —

Att i Din himmel hans ed Du höre
Och honom rätt för allt folket göre
Och hålle skrymtarn hans gerning före!



Om någon lefver i synclens rus —

Ack, kär vi synda ju alla! —

Men träder ångerfull i Ditt kus
Att för Ditt anlete falla,
Ock slår sig bäfvande för sitt bröst —

Att i Din kimmel Du kör kans röst

Ock gifver syndaren nåd ock tröst!

Om fästet sluter sitt öfyerflöd
Ock skyn gör till sina brunnar,
Ock folket ropar utur sin nöd
Till Dig med smäktande munnar
Ock mot Ditt kus sina känder sträcka ■

Att till Din kimmel dess rop må räcka
Ock markens qvidande plåga släcka!

Om folket faller från Ditt förbund
Ock blir i fiendekänder,
Men ångrar sig af sitt kjertas grund
Ock till Ditt namn sig omvänder
Ock kär sig kastar inför Din fot —

Att i Din kimmel Du kör dess bot
Ock tar i misskund dess olfer mot!

Att de, som bygga i detta land,
Det land Du gaf våra fäder,
Tillbedja måtte Din starkkets kand
Ock för Din fot falla neder
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Och sträcka tillitsfullt sina händer
Från dessa syndens och mörkrets länder
Emot Ditt tempel, der hjelp Du sänder!

Om någon främling här faller ner,
Som utom portarne bygger, —

Ty Ditt namns ära skall spridas mer,
Än himlens fäste omskygger —

Att i Din himmel Du nådig är
Och gifver honom, hvad han begär,
För Ditt namns skull, han anropar här!

Ty Du är Herren ! Din är all magt
I himlen liksom på jorden !
Du har Ditt folk ur dess träldom bragt
Och är dess hjelpare vorden!
Hvad Du har lofvat, det vill Du göra
Och alla folk till Din fruktan föra
Att jordens slägter Din magt må höra!



Finska Toner.

Bättre dock det skulle vara.

Bättre dock det skulle vara,
Om jag aldrig fått erfara
Lifvets vexlingar och öden,
Utan skördats hort af döden,
Då jag låg vid modersbarmen,
Vaggades på trogna armen.
Endast fyra tunna bräder,
Litet lärft till svepningskläder,
Några ord från prestens läppar,
Några slag af tornets kläppar,
Litet torf ur marken skuren
Och en vrå vid kyrkomuren,
Klockarns sånger, som mig söfde.
Varit allt hvad jag behöfde.



Den moderlösa.

(löken gol i gröna lnnden,
Yäckte fröjd i menskors hjertan;
Af dess klara rop ej mera

Fröjdas likväl nn mitt sinne,
Röres ej som förr det rördes,
Sen min mor till kyrkgåln fördes.

Ej den arma moderlösa
Höra må på fogelns sånger,
Lyss till gökens silfverstämma:
Här i lnnden göken galar,
Yäckes bröstets bittra saknad,
Hjertesorgen högljudt talar.

Ej den arma moderlösa
Höra må på fogelns sånger,
Lyss till gökens silfverstämma:
Tårar tränga sig i ögat,
Perlor falla utför kinden,
Suckar smyga sig ur barmen
Och så qvalfullt blir i högen,
Här i sommargröna lunden
Göken gal i aftonstunden.



Alla andra mig förakta.

f attig bondes enda fole
Är ett mål för allas piskar,
Fattig qvinnas enda dotter
Är ett mål för allas skymford;
Alla vilja henne klandra,
Alla värnlöst barn förakta.

Alla andra mig förakta,
Alla andra utom tvenne:

Allra lägsta gärdselvidjan,
Allra sista gärdsgårdsstören,
Dem som barn jag bundit samman,
Fästat hop i ungdomsåren —

De ej tunga ha att klandra,
Skymfa ej som alla andra.
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En liten fogel hade jag.

En liten fogel hade jag,
Den sjöng så ljnfligt hvarje dag,
Den sjöng vid morgonrodnans glöd,
I qvällens stund dess qvitter ljöd.
Nu har dess stämma tystnat ren,
Dess sång förklingat längesen.

Ej höres mer dess glada ton
Emellan furorna på mon,

Ej arla morgonsolens gång
Nu helsas mera af dess sång,
Och dagen går så långsamt bort,
Ej sångarn mer gör qvällen kort.

v"



Andra hafva hem och gårdar.

Andra hafva hem och gårdar,
Trefna härdar, mjuka läger,
Fattigt barn på öde stigen
Blott sin enda tillflykt eger.
Fastande dess vandring börjar,
Ofta möts i fasta qvällen,
Då på afstånd röken stiger
Yänligt hvirflande från tjällen.

Ljust och varmt det vor’ att sitta
Framför brasan, invid härden,
Ljuft det kändes nog att In-il a
Efter mödosamma färden.
Men om ute Aunden hviner

Skarp och kylig ifrån fjället,
Vänta kanske hot och bannor
I det ljusuppfylda tjället.
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Bröllopssånger.

1. Brudparet prisas.

Så fager är den nnga brud,
Der klädd hon står i bröllopsskrud,
Ock fattig är kon ej minsann,
Ty vintern om kon linet spann.
Hon tvinnat med de fingrar små
Ett garn, som tål att se uppå,
Ock kennes väfstol lemnat kar

Ett lärft, som ej fås alla dar.
Så flinkt som ekorrn på sin qyist
Eörs kennes väfbom ock förvisst,
Som vesslan far bland sten ock snår,
Så mellan garnet spolen går,
Ock muntert slamrar kennes sked,
Som skogens kackspett i sitt träd.

Ock ännu aldrig förr man fann
Så stolt ock präktig fästeman.
Hans välstånd vidt ock bredt är kändt,
Hans bälte är med silfver spändt,
Hans släde är så god ock varm,
Med björnkud öfver sirad karm —



Med Modig bringa skogens kung
Fått pröfva bur lians arm är tung.
Och yxor har han skarpa nog,
Att fälla furorna i skog,
Hans fole sedig är och stark
Att föra plog i stenig mark,
Och gyllne säd i vaggning står,
Der nyss man fann blott sten och snår.

Och folket prisar brudens skick,
Och glädje ler ur hvarje blick,
Och hvarje hviskning, som man hör,
Kring dagens blomma blott sig rör.

2. Brudens väninnor förmana brudgummen.

Prisa, brudgum, nu din lycka,
Att en sådan skatt du vunnit;
Någon mera rik på fägring
Och på dygd man aldrig funnit.
Prisa äfven hennes moder,
Som i tukt har fostrat henne,
Uti dygd och uti fägring
Likna de hvarann, de tvenne.
Se på bruden vid din sida,
Der hon sitter tyst och troget,



Se! just som ett smultron är lion,
Som ett lingon, hälften moget.
Hvitt är vågens skum vid stranden,
Hvitare är den du vunnit,
Vacker vikens and på vattnet,
Vackrare likväl du funnit.
Fin är vårens fink på drifvan,
Finare den fink du fängslat;
Klar är stjernan i det höga,
Klarare är hennes öga.

Vårda ömt din unga maka,
Som sin hästa skatt man vårdar.
Ej hon blifvit van att lida
I sin faders rika gårdar.
Till ett lif af hark och stamphröd
Ej du henne nu må föra!
Aldrig ifrån dina läppar
Må hon hårda ord få höra.
Svårt nog får hon många gånger
Att de nya pligter fylla,
Har hehof att under hördan
Till ett vänligt hröst sig hylla.
Alla finna fel och hrister,
Söka ständigt skäl att klandra,
Må hos dig hon finna kärlek,
Då hon finner köld hos andra.
Haf fördrag med hennes ungdom,



Slut för hennes fel ditt öga,
Och hvad andra skarpast tadla,
Gälle för din kärlek föga.
När du någon gång sen kommer
Hit till oss, dig alla prisa
Och som älskad son och hroder

Hjertlig vänskap dig bevisa.

Se hon gråter, väna jungfrun,
Hennes afskedsstund är slagen.
Tidigt, alltför tidigt blef hon
Från föräldrahemmet tagen.
Alltför tidigt ljusa locken
Fängslats, och af ungmorshufva
Uti alltför unga dagar
Gömdes hennes kind, den ljufva.
Än hon icke pröfva hunnit
Lifvets vexlingar och öden,
Har ej lärt sig än att känna
Hvarken sorgen eller nöden.
Sorgens qval och nödens plåga
Fick från henne fjerran fara,
Hon lät furan stå och sucka,
Mörka granen sorgsen vara.
Sjelf hon fladdrade i hemmet
Som en fjäril öfver gräset,
Som en blomma uti lunden,
Som en fiskmås öfver näset.
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Nu hon förs till andra gårdar,
Slår på annan qvist sig neder, —

Annat hem och andra vanor,
Andra gårdar, andra seder.
Ej hon vet sig der att skicka,
Såsom gårdens qvinnor pläga,
Vet ej, huru hon bör göra
Att sin svärmors ynnest ega.

Vänligt träder hon i stugan, —

Ingen henne vänskap visar,
Ingen går till hennes möte,
Ingen hennes insigt prisar.
Ej hon har ett troget sköte,
Der hon funne tröst och glädje,
Stödes ej af fadersarmen,
Smekes ej vid modersharmen.

Se hon gråter! Gråt dock icke,
Ljufva jungfru, väna tärna!
Hvarje flicka här i bygden
Bytte ju med dig så gerna.
Slå upp ögat! Se omkring dig!
Se på svennen vid din sida.
Ingen mö i Finlands bygder
Kan en bättre brudgum bida.
Och ej förs du långt från hemmet,
Förs ej ut i vida verlden,



Blott ett stycke bortom åkern
Litet bakom närmsta fjärden.
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3. Bruden tager afsked af sitt barndomshem.

Nu farväl. I gröna stränder,
I, min faders svedjeländer!
Vikens klara vågor, faren väl!
Vackra lindor, der jag plägat vandra,
Nu jag måste lemna er åt andra,
Kära vitnen till min fröjd, farväl!

Andra steg nu skola ljuda
Ifrån gården, andra bjuda
Vårens foglar små välkomna hit;
Andra sånger klinga uti lunden,
Andra röster uti aftonstunden
Härma gökens rop med yster flit.

Köda bär vid svedens kanter,
Blåa bär vid bergets branter,
Nu I växa fån i ostörd ro!

Ingen, ingen mer med späda händer
Plockar blommorna vid svala stränder,
Skrämmer änderna i vassen bo.
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Nya pligter nu mig kalla,
Bort .jag förs från eder alla,
Första gången ut i kulen verld;
Ack, så långt, så långt att ej min längtan,
Ej mitt kjertas orofulla trängtan
Mer förnimmes vid min faders kärd.

Qvinnans öde så är gifvet:
För det käraste i lifvet
Lemna måste kon det bästa kem,
Byta ut sin faders stolta salar
Mot en koja uti fjerran dalar
Lemna vänner, glömmas snart af dem.

Svårt det blir dock att försaka
Barndomshemmet, ock tillbaka
Kommer jag att eder skåda få.
Kommer än att kelsa på er alla; —

Skulle man ock glömma att mig kalla,
Frukten ej, jag kommer nog ändå!

Kanske af de forna vänner

Ingen enda se’n mig känner,
Ock i grafven kvila mor ock far !
Blott min faders kingst, som mina känder
Fordom matat, gnäggande sig vänder
Emot mig — den mig ej bortglömt kar.
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Korna, dem jag för min moder
Ofta skött och gifvit foder,
Helsa råmande sin forna vän;
Och min broders jagthund, som jäg smekte
Ofta förr, då vi tillsammans lekte,
Skäller gladt — den känner mig igen!

Ack, af alla mina vänner
Ingen annan se’n mig känner,
Fast det är mitt forna bärndomsbo.

Men så sjöngs för oss i vaggan redan:
Ifrån fadrens gård till mannens, sedan
Ifrån mannens gård till grafvens ro!



 



Pajta Matti.

En berättelse från Finlands skogar.



 



Hemmet i ödemarken.

kmellan höga, mörka furor låg på branten af en
stenig kulle långt uppe i Finland ett litet torp. Det
såg torftigt och ringa ut, men trefnad och frid
hade tagit sitt hemvist under dess låga tak — och
detta är ju rikedom nog. Så tyckte åtminstone folket,
som bodde i torpet; skulle någon sagt dem, att de
voro fattiga, så hade de blifvit högst förvånade, ty
det hade de sjelfva aldrig kommit att tänka uppå.
Åkern gaf dem bröd och den milslånga mon hade bete
nog för hundra kor, om de bara egt så många. Men
nu hade de ej mera än blott en enda ko, och denna
gaf dem mjölk just jämnt så mycket de behöfde. Från
sjön, som strax under deras fönster utbredde sin blåa
yta emellan snart sagdt oräkneliga holmar och uddar,
fingo de fisk till öfverflöd, och under hösten och vin¬
tern gick knapt en enda dag förbi, utan att en orre,
eller en snöhvit ripa, eller en präktig hare låtit narra
sig i fällorna, som voro gillrade i snåren borta i små¬
skogen. Och ifrån torpets fönster kunde man se långt,
långt ut öfver holmarna och sjön, som glittrade af
guld och perlor, när solen morgon och afton kastade
sina strålar deröfver. Så mycket guld och perlor
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egde ej sjelfva kejsaren, det är säkert; att man ej
kunde plocka ock samla något deraf, gjorde ingen¬
ting till saken. Allt nog att det fans der och fröj¬
dade ögat; ock genom ögat kittade alltid sedan en ock
annan gyllne stråle vägen ned till hjertats innersta
vrår ock spred derinne ljus och glädje.

Men man må dock ej tro, att all denna her-
lighet uppstått af sig sjelf. Långt derifrån. Många
dagar kade mannen, då kan högg timret till sin blif-
vande stuga, tillbringat i djupa skogen, utan att se
något annat lefvande väsen än korpen, som seglade
högt öfver furornas toppar, ock ekorrn, som knapp-
rade på tallkottarne ofvanför hans hufvud, och utan
att köra andra ljud än vindens sus i kronorna, gö¬
kens rop fjerran från holmarne ock ekot från yxhug¬
gen, som dånade vidt kring den öde mon — att ej
nämna det enformiga surrandet af otaliga myggsvär¬
mar, som musicerade kringom hans hufvud i den
dunkla skogens sällan störda tystnad. Ock mången
natt kade kan sofvit under bar himmel med en sten
till hufvudgärd och litet granris till bädd. Ock se¬
dan timret ändtligen var fäldt ock hugget, så kommo
några vänliga grannar med hästar ock fordon ock
hjelpte mannen att släpa det fram till stället, der stu¬
gan skulle stå, och det räckte sedan icke länge, förrän
ifrån det nya hemmets skorsten en ljusblå rökpelare
höjde sig öfver skogstopparne, till ett gladt tecken
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för mannen att hans trägna bemödanden icke hade
gått npp i rök.

Och sedan blef det bröllop utaf, och så snart pre-
sten sagt amen, begaf sig det unga paret till sitt nya
hem. Det var allt något lång väg, minst halfannan
mil; men från sista gården i byn var det ännu en
half mil öfver mon. På mon fans ingen väg och der-
för kunde man ej begagna kärra, utan de foro i släde
som om vintern; men medarne voro beslagne med trä
istället för jern, och de gledo helt lätt fram öfver
gräset och ljungen. Öfver släden var utbredd en bro¬
kig rya med brudens och brudgummens namn i qvar-
tershöga röda bokstäfver. Denna rya hade bruden
sjelf väft på lediga stunder, när hon var fri från sina
tjenstesysslor; många gånger hade hennes ögon långa
stunder hvilat på väfven och många gånger hade hon
sakta sjungit för sig sjelf vid det kära arbetet:

Torp och jord är oss redan gifvet:
Äng och åker och svedjeland,
Och en hage med gröna björkar,
Och en stuga vid insjöns strand.

Ack hur herlig blir ej den dagen,
Full af solljus och fogelsång,
Då vid käraste vännens sida

Dit jag föres med fröjd en gång.
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Ku var den dagen inne och de sntto så för¬
nöjda och glada vid hvarandras sida i sin släde. Och
bakom släden och bunden vid den samma med ett rep
gick med långa, trygga steg en brun, välmående ko,
som med sin långa tunga försökte fånga åt sig en
munfull gräs från hvarje tufva de foro förbi; den var
en skänk från brudens forna husbondsfolk, till belö¬
ning för lång och trogen tjenst. Dagen var mulen
och blåsig, men för dem båda tycktes den full af det
klaraste solsken. Ja de tyckte att det låg en förun¬
derlig glans öfver furorna i skogen och ljungen och
stenarne och stubbarne på marken. Och när de slut¬
ligen emellan de allt mera glesnande stammarne sågo
torpet skymta fram på sin kulle, så tyckte de, att
det såg ut just som en ståtlig herrgård, der det ly¬
ste så nytimradt och fint mot det mörka skogsbrynet.

Och sedan blef det arbete utaf, och ett arbete,
som förslog. Redan föregående höst hade mannen fält
en sträcka af ungskogen. Denna brändes nu en vac¬
ker dag, då vinden låg åt sjösidan, så att det ej var
någon fara för den öfriga skogen, till sved. Sotiga
som negrer rörde sig mannen och hustrun bland rö¬
ken och bränderna, än jämkande dem tillsammans, än
åtskiljande dem, allt efter som saken fordrade. Och då
sveden var bränd, såddes råg emellan de svarta stub¬
barne, småstenarne samlades i högar här och der på
åkern, af de sotiga stammarne gjordes ett gärde kring
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alltsammans, och efter några dagar sköt en ljusgrön
brodd upp ur mullen och askan.

När nu sålunda allt var i ordning, så bjödos
de hjelpsamme grannarne till en liten fest. Stugans
golf var beströdt med granris, och kring fönstren,
dörrarne och spisen voro gröna björkqvistar instuckna.
På det hvitskurade bordet var uppstapladt en korg
färskt bröd, både af hvete och råg, ett fat med kött
och fläsk, en stäfva sött och starkt hembrygdt öl, och
på ena bordshörnet blänkte måltidssupen helt inbju¬
dande i sin förgylda flaska.

Och så åto och drucko de af hjertans grund,
likasom det var af hjertat unnadt. Men under mål¬
tiden flög ett par svalor högljudt qvittrande af och
till utanför fönstret; när man såg efter, så fann man,
att de begynt bygga sitt bo uppe på fönsterkarmen,
och detta ansågs enhälligt betyda lycka och trefnad
för det nya hemmet. Men bland gästerna fans en

torpare, som var känd för att kunna skrifva runor.

När det led till slutet af måltiden, väntade derför
alla att få höra någonting, och samtalet tystnade små¬
ningom som af sig sjelft. Deras väntan blef ej heller
besviken, ty sedan han suttit en stund och eftersin-
nat, tog han till ordet, allvarsam och lugn, som om

frågan gält försäljningen af några tunnor spannmål,
och ej ett bröllopsqväde. Men bröllopsqvädet lydde
så här:



Nu en sång jag ämnar sjunga,
Tänker börja nu ett qväde;
Sången blir om stugans herre,
Qyädet gäller gode bonden,
Han som har af skogens furor
Timrat sig en trefiig stuga,
Bygt ett hem, som heter duga!
Mon fick ge sitt grofva timmer
Till att resa torpets väggar,
Lunden sina smärta furor
Till det mindre, lätta virket,
Och till takets näfver björken
Fick sitt hvita bälte lossa,
Och att drifva väggens springor
Kärret gaf sin bästa mossa.

Ofta har den trägne värden
Glömt sin vante qvar på stenen,
Lemnat hatten på en buske,
När att hugga raskt det gälde,
Då på mon han timret fälde.
Ofta har den trägne värden
Vaknat upp invid sin stockeld,
Rest sig ifrån granrislägret;
Furan kammade hans lockar,
Granen borstade hans skuldra,
Videt dammade hans kläder,
Då han fälde skogen neder.



Ofta nu den gode värden
Bjuder gäster till sin stuga,
Vänner till det vackra torpet.
Mången sångare skall sitta
Vid det fylda bordets ända,
Mången treflig kund skall småle
Vid det klara fönstrets skifva,
Mången munter vän skall stiga
Ofver öppna dörrens tröskel,
Ock på gårdens gröna linda
Skola samlas glada gäster.
Ifrån norr ock ifrån söder,
Ifrån öster ock från vester.

Ku är turen ock att nämna

Om vår vänliga värdinna.
Träget går kon till sin syssla,
År vid arbetet den första,
Innan ännu tuppen galat,
Sporrbeprydda väktarn talat.

Om sin ko kon kunnigt sköter,
Ger den rikligt dryck ock foder,
Breder kalmen ut i spiltan.

Sjelf kon spinner kvita linet,
Kan ock konsten nog att väfva,
Utan att kring socknen vandra
För att söka råd af andra.
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Ofta får värdinnan vistas
I den rökuppfylda bastun,
För att se bur maltet lyckas,
Att det gror ocb att det sötmar.
Yäl förstår hon ock att deraf
Sedan brygga bruna mjödet
För att glädja goda männer,
För att fägna husets vänner.

Himlens Herre vare prisad
För den nåd som oss är visad,
Då vi fått så god värdinna,
Funnit sådan präktig qvinna,
Som för sina gäster sätter
Kraftig dryck och goda rätter.
Yäl helt visst värdinnan gjorde,
Då hon brygde bruna mjödet,
Bättre dock helt visst hon gjorde,
Då hon oss att dricka bjöd det.

Och sedan prisade alla sångaren, tackade värds -

folket för välfägnaden och begåfvo sig på hemvägen.
Men mannen och hustrun sutto ännu länge i solned¬
gången på farstuguqvisten och sågo efter de bort¬
gående, som än försvunno, än åter skymtade fram
några ögonblick mellan furorna långt borta på den
öde mon. —
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IPajta ]VIatti.

Om du sommaren derpå skulle kommit till det lilla
nybygget en vacker eftermiddag i Augusti, så skulle
du säkert undrat, bvad det kunde vara för ett qvitt-
rande, som ljöd emot dig från torpet. Det lät nä¬
stan som om ett helt kompani svalor hade tagit
sitt säte på fönsterkarmen och ifrigt repeterat till sin
stora afskedskonsert. Men om du gick närmare, så
skulle du funnit, att det ej var mera än en enda li¬
ten mun, sem åstadkom hela oväsendet, och du skulle
sett tvenne små hvita, knubbiga armar, som fäktade
i luften nästan på samma sätt som en svalunge ska¬
kar sina vingar, när den vill flyga ut, men ännu ej
är rätt säker på sin styrka. Och i och med det
samma skulle du varit i tillfälle att blifva presente¬
rad för berättelsens blåögde hjelte, torpets förstfödde
son och högsta stolthet — lilla Matti. — Yisst är en

hjelte i lindakläder någonting högst ovanligt, men
trösta dig, han växer nog stor och stark, om Gud
låter honom lefva.

Den lilles födelse var en vändpunkt i torpets
historia. Ehuru antalet af dess innevånare nu ökats
med en, så föreföll det dock för de öfverlyckliga för-
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äldrarne, som om hemmet blifvit mycket rymligare
och ljusare. Och aldrig var mannen så trött af sitt
tunga dagsverk, att ej den lilla pysen förmådde fram¬
locka ett hjertligt småleende på hans anlete, och al¬
drig var hustrun så upptagen af sina sysslor, att hon
ej ständigt hade ett öga eller en arm ledig för sin
älskling. Och då hustrun och mannen voro på utar-
bete, fick lilla Matti sitta bland blommorna och grä¬
set på åkerrenen; der satt han förnöjd och leende så¬
som en klar solstråle, fångad i det höga gräsets snär¬
jande refvor. Efter slutadt arbete turade föräldrarne
sedan om att bära honom hem. Och när hustrun mjöl¬
kade kon ute på gården, så fick Matti sitta ett stycke
derifrån och se på, och mången gång hände det, när
hon då lemnade mjölkningen för att hjelpa den lilla
skrikhalsen till rätta, att hon stjelpte omkull den re¬
dan halffylda stäfvan, så att en bäck af skummande
mjölk forsade mellan gårdsplanens prestkragar och
johanneblommor, till stor fröjd för kissen, som satt
bredvid stäfvan och slickade tassarna och snålades.
Och när hon tjernade smör på den svala farstuqvi-
sten, satt Matti bredvid på golfvet, och när då per¬
ior af grädde och tjernmjölk gång på gång stänkte
öfver hans blommiga ansigte och på den lilla hvita
mekkan, så skrattade han högt af förnöjelse. Med
ett ord, Matti var deras allt i allom och fick vara
med öfver allt. Han var det lilla torprikets konung,
och en tyrannisk konung, som med stränghet gjorde
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anspråk på sina undersåtars tjenster. Men så växte
också lians kjerta så helt och hållet fast vid far och
mor, och ju äldre han blef, dess starkare knöts ban¬
det emellan dem.

Den dag Matti vuxit så stor, att han tog sina
första steg öfver golfvet från pappas knä till mam¬
mas utsträckta armar, var en högtidsdag för famil¬
jen och utprickades med ett streck i almanacken. Men
menniskans lycka är aldrig fullkomlig på jorden, det
fick Matti snart erfara. Ehuru han nu kommit der-
hän att på egna knubbiga ben stulta fram i lifvet
och passerat de tre lägsta graderna: mammas knä,
ledbandet, som hölls honom under armarne vid hans
första försök att gå, och gångstolen, en pall med ett
rundt hål uti, der han fick göra sig förtrogen med
konsten att hjelpa sig sjelf — så instälde sig kuller¬
byttor, blänader, rispor och tårar såsom det nya lif-
vets afvigsida. Men Matti gret och skrattade med
lika full hals, sprang öfver stickor och strå och stu¬
pade på näsan med samma glada barndomsfröjd —

och efter åtta års förlopp var han den hurtigaste lilla
morsgris, som någonsin druckit sur mjölk och ätit gröt
i ett finskt skogspörte.

Nu kunde man väl tycka, att han hade så la¬
gom roligt ensam i ödemarken, den lilla Matti. Men
äfven långt borta från menniskors sällskap kan man
ha vänner; derpå var Matti ett bevis. De äldsta och
bästa bland hans vänner voro svalorna, som hade sitt
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bo på fönsterkarmen. Från morgon till qväll qvitt-
rade de för honom en hel hop saker, 'hvaraf han ej
förstod stort mera än välmeningen; men detta var ju
nog för att upprätthålla den ömsesidiga förtroligheten.
Stundom hade äfven de befjädrade vännerna varit till
främmande inne i stugan, flaxat omkring i rummet,
satt sig på spiselkanten ock sedan flugit ut genom
fönstret igen. Sådana visiter voro högtidsstunder för
lilla Matti, och då kördes den andra vännen, kisse,
utan förbarmande ut på dörren.

Utom kisse och svalorna hade Matti ännu ett

par vänner. Det var tvenne lommar, som kvarje vår
bygde sitt bo i vassen nere vid stranden. Med dessa
gnabbades Matti oftast och kastade småsten efter dem,
men det var ej så illa ment: han ville bara se dem
simma, — det var mer än han sjelf kunde — och
dessutom nådde ej stenarne många aln från stranden,
så att vänskapen på intet sätt härigenom stördes. Der-
vid blefvo lommarne äfven småningom så vana, att
de ej brydde sig om att aflägsna sig längre än jämnt
så mycket, att stenarne nedföllo just framför näbben
på dem, der de helt makligt gungade på vattnet. Utom
dessa hade Matti ännu talrika andra vänner; nästan
hvarje sten och stubbe, kvarje träd och buske inom
några hundra alnars afstånd från torpet var välbe¬
kant för lilla Matti, och om de också någon gång refvo
ett hål på hans mekka, så störde detta alls intet det
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goda förhållandet emellan Matti ocli hans stumma
vänner.

För den mörka skogen hade Matti mycken re¬

spekt, och när han vid fadrens hand vandrade under
de höga furorna, såg han sig ofta med ängslan om¬

kring, ty det föreföll honom som om träden och klip¬
porna talat helt högt med hvarandra. Men då fadren
tog honom på sin arm och försäkrade, att det bara var

vinden, som lekte gömlek mellan träden och gungade
i de höga kronorna, så lugnade han sig åter, ehuru
det dock ej blef honom riktigt lätt kring hjertat,
förrän han kommit ut ur skogen under Gruds fria
himmel igen. Helt annorlunda var det med de två
tallarna, som stodo strax utanför torpet och voro myc¬
ket högre och mörkare, än något träd i skogen, så
att rönnarna på gårdsplanen med sina högsta blom¬
klasar ej nådde ens så högt som halfvägs till de ne¬
dersta grenarne. Med dem var han mycket förtrolig
och satt ofta långa stunder och lyssnade på deras
sus. De tycktes ha så mycket att säga hvarandra
och lutade hviskande sina kronor tillhopa, så ofta nor¬

danvinden kom öfver sjön. — Men hvad de sade, der-
på blef Matti aldrig riktigt klok. Och när han en¬

gång frågade sin fader derom, så tog denne honom
på sitt knä ock sade, att de gamla, allvarliga vän¬
nerna ville säga åt lilla Matti:

Stå trygg i stormen, stå stark i striden,
Blott så din ande kan vinna friden,
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Men skyr du stormen ock flyr du striden,
Du aldrig vinner den sanna friden.
Men det der begrep Matti ej riktigt, ock kvem kan

förundra sig deröfver, då kan ej ännu visste af någon
annan storm, än den som dref kans lingula lugg i
ögonen på konom, eller någon annan strid, än den
kan kvarje dag förde med de näsvisa flugorna ock
kvarje qväll med de förtretliga myggorna, som med
ett inställsamt surrande kelsade på konom i kans lilla
säng.

Kärt barn kar många namn, keter det, ock
Matti led också ingen brist på sådana. Hans moder
kallade konom sitt vackra lingon, sin skära blomma,
sitt veka grässtrå, sitt späda kjertblad, sin klara sol¬
stråle, sin lilla ärla, sin kvita dufva o. s. v. Det
sista var otvifvelaktigt det mest passande, ty då kan
i sin kvita skjorta sprang omkring, så såg det på af-
stånd ut just som om det varit en dufva, som fla¬
xade der. Fadren, som var mera prosaisk, sade der-
för också för sig sjelf, då kan kom kem från mar¬
ken med yxen eller spaden på axeln ock på afstånd
såg den lilla kvita skjortan skimra på backsluttnin¬
gen utanför torpet: Se der ka vi ju ^paj ta MattH.
Men det var ej illa ment ock Matti sjelf var kelt
stolt öfver namnet — ock då voro ju alla nöjda.

Men fastän Pajta Matti var föräldrarnes älsk¬
ling, så fick kan dock ej uppväxa i okunnigket. Långt
derifrån! För sina år egde kan en stor mängd kun-
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skaper. Sålunda kunde han göra näfverrifvor, binda
qvastar, spola garn, plocka bort stenar från trädes-
åkern och binda kärfvar på skördeåkern. Ja han
hade till och med en gång försökt skära rågen, men då
skar han sig djupt i fingret — och tårar, bannor och
blodfläckar på den nyss tvättade mekkan samt en stor
linnestoppa på det sjuka fingret var hela vinsten af
det lärospånet. Yidare kunde han meta fisk, fast det
är sant att han sällan fick mer än en eller två gir-
sar på hela dagen. Yidare kunde han hemta hem
IVIansikka, så hette kon, från betet — och det var han
ej litet stolt öfver, der han gick och basade den bruna
vännen med en stor löfruska. Mansikka var van vid
sina mjölkningstider och det behöfdes blott att man

öppnade grinden till hagen, så kom hon sakta och
beskedligt lunkande hem af sig sjelf; men Matti lefde
i den stolta tron, att det var han som med sin löfru¬
ska och sina rop åstadkom underverket. Om vintern
åter kunde han gå på skidor ned för backarne så att
det yrde omkring honom, och föll han någon gång huf-
vudstupa i snön, så steg han lika glad upp igen och
krälade oförtrutet genom drifvorna efter sina skidor,
som ofta nog vid dylika tillfällen på egen hand fort¬
satt färden några tio- eller hundratals alnar åt hvar
sitt håll. Hans största triumf var dock, när han fick
sitta öfverst på ett skyhögt granris- eller hölass och
köra. Då höll han med bister min starkt i tömmarne

och snärtade med pisken, och till och med i de våd-
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ligaste vändningar gick det lyckligt oclx väl, bara fa-
dren höll fast i betslet. Ja allt detta kunde Matti,
och det var ju mycket nog för hans ålder, eller hur?
Och då vi tillägga, att han kunde knäppa sina hän¬
der i kors och läsa Pfader vår"0 och '”Grud som haf-
ver barnen kär^, då han steg upp om morgnarne el¬
ler lade sig om qvällarne, så ha vi lagt kronan på
verket. Det är visst sant, att han ofta, trött efter
dagens lekar, somnade in midt i bönen, men då läste
modren återstoden och Gruds goda englar vakade nog
lika gerna för det vid hans hufvudgärd!
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Paj ta ]VEattis afventyr på
nyårsqvallen.

Det var vinter och snön låg famnsdjup i skogen.
Det lilla torpet var nästan insnögadt och det fat¬
tades ej mycket, att drifvorna på taket skulle kun¬
nat räcka hand åt drifvorna, som hopat sig omkring
torpets väggar. Men fick man en gång syn på den
lilla boningen, så såg den riktigt varm och inbju¬
dande ut, der den låg bäddad likasom i högar af mju¬
kaste dun, och* genom dess fönster strålade så vänligt
det röda skenet från brasan, som flammade på dess
spis. Och om man från kölden, rimfrosten och stjer-
norna derute trädde in i kojan, så blef man helt an¬

genämt öfverraskad af den trefnad, som rådde der-
inne, så mycket mer som man ej ens behöfde sakna
det, som ute fröjdade ögat: den glittrande rimfrosten
och de klara stjernorna. Kimfrosten fans på fönstrets
fyra små rutor, på hvilka den ordnat sig till blom¬
mor och träd; de glimrade förunderligt vackert i eld¬
skenet. Och stjernorna åter strålade ur de stora blå
ögonen, med hvilka torpets genius, den lilla Pajta
Matti, blickade emot den inträdande.

Yäl hade sista årets skörd varit mycket knapp.
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Oupphörliga regn hade förderfvat årsväxten och för¬
hindrat sädens mognad. Men man hade ändå fått åk-
rarne ordentligt ehuru något sent besådda och emot¬
såg framtiden med lugn. Äfven hade man i torpet
under de goda dagarne gjort små besparingar, som
nu kommo väl till pass.

Den glada julen hade nyss gästat palats och
koja, och det lilla hemmet i skogsbrynet hade ej hel¬
ler blifvit bortglömdt. Tidigt på julmorgonen hade
Matti fått följa med de andra till kyrkan. Han hade
utan knot stigit upp midt i natten och utbytt sin var¬
ma säng mot pappas knä och fållarna i släden. Han
hade ropat hopp! hopp! åt hästen, nickat god morgon
åt alla, som de foro förbi, och försökt räkna huru
många eldsken syntes från torp och gårdar vid vä¬
gen, men blandat sig emellan trettio och fyratio 5 och
hvad som var märkvärdigast, han visade ej den min¬
sta rädsla på kyrkobacken, ehuru hvimlet af hästar
och folk var så stort, att det var ett riktigt under¬
verk, att ingen blef ihjälkörd. Och inne i kyrkan
hade han fröjdat sig åt de många ljusen, som brunno
vid ändan af hvarje bänk, i kronorna, på prediksto¬
len och altarkransen 5 med undran hade han lyssnat
till orgorna och sången, men klarast och vackrast, så
tyckte han, ljöd hans moders röst öfver de andra.
Och när presten började sin predikan, satt han helt
tyst och stilla och hörde hurusom, då mörkret var
som störst, en stjerna gick upp i österlandet och spre^
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öfver jordens länder och folk ett ljus, som aldrig
mera skall slockna, och huru man derför nu i Gruds
hus hade tändt ljus vid ljus och huru ingen boning
fans så ringa och fattig, der ej ett ljus lyste, för att
sålunda på julqvällen inviga den samma till en Her¬
rans helgedom. Och när han sedan kom hem igen,
ljödo bjellerklangen, hästtrafvet, orgeltonerna, sången
och predikantens ord om hvartannat i hans öron, och
de följande nätterna drömde han om idel julljus och
högtidsklädda brokiga folkskaror, frustande hästar och
glimmande eldsken.

Emellertid gick julen förbi och nyåret kom.
På morgonen af årets sista dag hade vår lilla hjelte
med en resande bonde fått fara till byn för att leka med
de andra barnen, och i skymningen tågade han med
raska steg hemåt. Kölden bet i de runda kinderna
och strödde rimfrost i håret, och under fotterna knar¬
rade den frusna snön. Men Matti var vid godt mod
och vandrade med händerna instuckna i sina nya granna

ylle vantar helt trygg sin väg framåt. Men qvällen
blef allt mörkare, och ännu syntes ej det vänliga ske¬
net från hemmets fönster. Matti började slutligen
blifva ängslig till mods. Himlen mulnade och den
ena stjernan släcktes efter den andra. Eundt om¬

kring honom stod skogen så tyst, så hvit, så hemsk.
Det föreföll honom, der han vandrade under gra¬
narna, som om han gick i en stor kyrka: stammarna
voro pelare, de täta kronorna taket, och enbuskarna
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liknade gubbarna ocb gummorna i sina bänkar. Men
inga julljus brunno och inga orgeltoner hördes der
— och allt hemskare och beklämdare blef Matti i sitt

sinne.

Så kom han slutligen till ett snår, så tätt, att
han ej visste hvart han skulle vända sig. Ofver snå¬
ret reste några väldiga granar sina snöiga kronor
mot himlen, och under dem låg en hög klippa lika¬
som en tron af snö och is. Skyndsamt ville Matti
vända om, men o ve! då snafvade han, tappade sin
vante och föll framstupa omkull i snön. Och när han
slog upp sitt öga, tyckte han att skogen fått lif. Ja,
han såg alldeles tydligt en grånad konung sitta på
sin tron och omkring honom stod hela hans hof för-
samladt. Och konungen sade:

— Hvar äro mina fyra tjenare, att de må träda
fram och lemna mig räkenskap.

Och då kom der fram en liten ljuslockig gosse.
— Jag är våren, sade han. Jag har gifvit ditt

land ljus och blommor.
Och derpå steg inför konungen en kraftfull yng¬

ling.
— Jag är sommaren, sade han. Jag har gif¬

vit ditt land värme och frukter. — Sedan kom inför

konungen en medelålders man.
— Jag är hösten, sade han. O konung, jag

har fylt dina lador med rika skördar.
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Men den fjerde tjenaren, en gammal bister gubbe,
steg fram och talade:

— Ljuset slocknar, blommorna vissna, värmen «
fördunstar, frukterna falla af och ladorna multna.
Mörker och köld råda i verlden! Jag är vintern!
Herre Konung! jag har hemtat mörkret och kölden
till ditt land. Se! öfver hela naturen har jag dragit
mitt isiga täcke och deröfver bar jag bredt den svar¬
taste natt. Och aldrig mera skall det blifva just igen.
Så är det, herre konung!

Men just i det samma for ett stjernskott genom
rymden och upplyste hela nejden med det klaraste
ljus. Och Matti tyckte sig åter höra orgorna, pre-
sten och sången, men klarast och vackrast, tyckte han,
ljöd hans moders röst öfver de andra. Och då fat¬
tade han mod och skrek så mycket han orkade, nej !
nej! nej! nej! — Men då snafvade han åter och fick
munnen full med snö.

Då försvann skogen och konungen och hofvet
och de fyra tjenarene, och han såg sin mor och far
stå lutade öfver honom; sjelf låg han i sin varma

säng och brasan sprakade lustigt i spisen.
— Hur mår du, mitt barn ? frågade modren äng¬

sligt.
— Bra svarade Matti.
— Jo du lär må så lagom bra, du, sade fa-

dren leende. Yi hittade dig några famnar härifrån
bredvid vägen, der du hade fallit omkull i snön och
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var nästan halffrusen, din stackare. Och din nya
vante hade du också tappat, men den hittade jag
strax bredvid dig. Men hvarför skrek du nej så
förskräckligt just nu, när du vaknade?

— Jo, de sade, att det aldrig mera skulle bli
ljust igen; men det är inte sant, det sade presten ju
i kyrkan, och det var detta jag ville säga åt de leda
trollen. Men då snafvade jag och tappade min vante
och fick munnen full af snö.

Vid minnet af denna oerhörda skymf kommo
tårarne i Mattis ögon. Men fadren smekte hans kind
och sade tröstande: Gråt icke, lilla vän! Det har gått
på samma sätt för mången bättre karl än du. När
det gält att uträtta något riktigt stort, ha de snafvat,
tappat vantarna och fått munnen full af snö.

— Ar det riktigt sant, mamma?
— Ja, det är det min gosse.
Då teg Matti en stund. Men sedan drog han

modrens hufvud närmare till sig och hviskade:
— Härnäst när jag möter trollen, skall jag nog

akta mig för att snafva; för jag tål inte, att de stå
och ljuga en midt i ansigtet!

— Håll ord, min gosse! sade modren. Men
det hörde Matti icke mera. Han hade redan somnat

och snarkade helt tappert bort minnet af sitt oerhörda
nederlag på nyårsqvällen.
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Matti gar at i verlden.

Det hade emellertid åter blifvit vår. Orren spe¬
lade så att det hördes milsvidt omkring. Solstrå-
larne lekte på drifvorna och hade snart rifvit stora
hål i det tjocka snötäcket, så att den bara marken
kom i dagen. På dessa ställen sköto snart de första
grässtråna upp, och det var ej någon liten glädje, när
Matti en dag kom springande till modren med en
handfull krusiga hundkummin-blad. I sin ifver snaf-
vade han vid grinden, men se, han höll den lilla näf-
ven troget knuten kring sin skatt, så att ej en enda
stjelk förlorades. Modren satte de gröna bladen i en

söndrig kaffekopp med vatten uti, som hon stälde på
fönstret, och så var det full vår i stugan. Strax
derefter kommo tranorna, som spatserade så förnämt
på sina höga ben, och lärkorna, som sjöngo så gladt
högt uppe i skyn, och ärlorna som gingo och vippade
längs stengärdet. Och isen smälte på sjön, och lom-
men ropade mellan de vissnade vasstråna, och Man-
sikka fick göra små promenader till skogs, och Matti
bygde sig en vattenqvarn i närmaste rännil och kunde
knapt sofva af fröjd, när han i qyällens tystnad hörde
vattnets porlande ända till sin säng, ty han tänkte
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på sin qyarn och huru hurtigt den nu måste svänga
der ute i natten.

Men fadren och modren tackade Grud för vårens

ankomst. De hade nödgats skuldsätta sig för att
komma till rätta öfver vintern. Samma klagan spor¬
des öfver hela landet och mången fattig familj hade
tvungits att lemna gård och hem. Men nu var det
vår igen. Nu skulle allt bli bra. Yäl var brodden
oroande gles, men de hoppades att den skulle taga
sig längre fram på sommarn. Ännu en gång lånade
de pengar, förskrefvo hästen i pant, köpte litet korn
och hafre och sådde, i förväntan på, att om också
rågen sloge felt, skulle dock vårsäden gifva full er¬

sättning. Men våren, som börjat så varm och vac¬

ker, blef sedan regnig och kall, och midsommartiden
gick den första frostnatten härjande fram öfver större
delen af landet. Men åkrarna repade sig åter; ännu
var ej allt förloradt. Då hände det sig en dag att
Mansikka blef borta. Man skyndade sig att söka henne
och fann henne följande morgon drunknad i ett kärr.
Det var ett hårdt slag för det arma folket, ty den
hade med sin mjölk väsendtligt bidragit till deras up¬

pehälle. Men hvad var annat att göra, än finna sig
i sitt öde, och hoppas på hösten. Men sommaren var
också kall och regnig, säden mognade långsamt och
de sista kakorna hängde på spettet. Bekymmer, oro
och knapp föda hade gjort mannen och hustrun oigen-
känneliga. Endast Matti var sig lik. Han visste ej
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hvad det var att lida nöd, och föräldrarnas kärlek bjöd
till att så mycket som möjligt hålla honom i okunnighet
derom. Glad som förr sprang han omkring och skötte
sina lekar och små bestyr: men hans oskyldiga glädje
framkallade ej som förr ett återsken i föräldrarnas
ansigte. Nu vände de sig bort och torkade en smy¬
gande tår ur ögonhåren ty de tänkte på framtiden,
och den visade sig för dem långt ifrån så klar, som
deras älsklings leende öga.

Då började ovanliga gäster visa sig. Grupper
af män, qvinnor och barn, allesammans utsvultna och
trasiga, drogo dagligen förbi deras dörr och hvilade
en stund på gården. Det var hungersnödens bleka
förtrupper, som från landets nordligare trakter stälde
sitt tåg emot söder. Så långt det räckte delade torp¬
folket med sig åt dem, men det var sällan mera de
hade att gifva än en riklig dryck spisöl, brygdt på
hafvermjöl och enris, samt en knapp bit bröd. Men
de gåfvo så gerna, ty de väntade, om ej en ymnig,
så dock helst någon skörd, bara åkern hunnit mogna.
Men en dag kom främmande af annat slag. Det var

kronobetjenter, som kommo för att indrifva förra vin¬
terns skuld, och då ej pengar kunde fås, togs den i
pant förskrifna hästen. Sjelfva länsmannen rördes af
det stackars folkets nöd. Men han förmådde ej gifva
dem bättre råd, än att vandra ut på arbetsförtjenst
och lemna torpet åt sitt öde. Och dermed gick han
bort; men vid grinden vände hästen sitt hufvud till-
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baka med en sorgsen gnäggning liksom till ett sista
farväl.

Det lilla hemmet var dem dock allt för kärt.
De hade ju bygt och odlat det med egna händer och
de hade jn tillsammans njutit der så mången glad
och lycklig stund. Nej, de ville ännu vänta på skör¬
den. Kom så den dag, då den allra sista kakan
hängde på spettet, och man beslöt att följande morgon
skära litet af den ännu omogna säden, för att dermed
möta de första dagarnes hunger. Tidigt om morgo¬
nen gick mannen ut med sin skära i hand. Solen
stod ännu helt nära skogstopparne. Ofver kolmarne
och sjön låg en kall dimma, hvars flikar här och der
lyftades upp af den lätta morgonvinden, som just be-
gynte skaka sina vingar. Allt var tyst; endast lom-
men höjde sitt enformiga rop mellan strandens stenar
och vass. Men på trappan låg ett lager af rimfrost
— ja han samlade hela handen full deraf och förde
den mot sina värkande tinningar. Full af ångest
skyndar han till åkern och för hvarje steg knastrar
det frusna gräset under hans fot. När han kommer
fram, finner han hvarje ax isadt och glänsande i so¬
len. Stum af förtviflan afskar han en knippe och
skyndade dermed tillbaka i stugan. Hans hustru hade
ej vaknat ännu. Hennes ansigte var så blekt och
tärdt, men just nu spred sig ett mildt leende deröf-
ver. Hvem vet, kanske drömde hon som bäst om

gyllene skördar och fylda lador. Han lät henne sofva,
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lade axen på bordet och satte sig sedan ned på bän¬
ken och gret som ett barn. Och solen steg allt hö¬
gre och dess strålar föllo genom fönstret på de frusna
axen. Och ispiggarne smälte, och vattnet droppade
ner längs halmen och blandade sig med tårarne, som
runno strida utför mannens kinder.

Denna dag var en sorgens och förtviflans dag
för det lilla hemmet. Den sista kakan bröts i fyra
delar. Deraf fick en hvar sin del, men den fjerde de¬
len gömdes. Intet annat var nu mera att göra än taga
stafven i hand och vandra ut på arbetsförtjenst. Men
på en sådan färd vore barnet utsatt för otaliga li¬
danden och försakelser, samt skulle varit dem blott
till hinder. Så mycket det ock sved i deras hjertan,
så måste de dock besluta sig att skiljas från sin älsk¬
ling. Matti sjelf tog saken mera lugnt, ty de kära
föräldrarne lofvade snart komma tillbaka till honom.
Och så blef det då afgjordt att han dagen derpå skulle
vandra till byn. Der finnes nog någon barmhertig
menniska bland våra vänner, som tager hand om dig,
och i alla fall är ju vår Herre med dig, sade fadren ;
men modren sade ingenting, utan endast snyftade sakta.
Likväl skulle de dröja hemma hela den dagen och om

ej Matti blef upptagen i byn, så skulle han komma
tillbaka, och då skulle de vandra ut i verlden alla
tre. Och på qvällen gick Matti för att taga afsked
af alla sina vänner. Ack, de voro snart räknade.
Mansikka var borta, brunte var borta, ja äfven sva-
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lorna hade redan flytt och deras bo var tomt och
kallt. Endast kisse och lommarne voro qvar. Han
klappade och kyste kisse och ropade farväl åt lom¬
marne vid stranden. Mu hade han ej hjerta att ka¬
sta sten efter dem; men då de hörde hans röst, summo
de ut från vassen och gungade på vågen, och då
tyckte Matti att det var, som om de hade nickat far¬
väl tillbaka. Och sedan gick han på bryggan och
sade farväl åt sina metspön och åt vågorna, som pla¬
skade så sorgligt vid stranden, och åt girsarne, som
makligt simmade på bottnen, och när han gick upp
igen, vände han sig om och kastade en sista blick
på den steniga vägen, som hans små nakna fotter så
ofta hade trampat. Och sedan satt han en stund i
riedörren och till slut helsade han på sin vattenqvarn,
som en gång hade surrat så gladt, men nu stod på det
torra. Här han sedan kom hem och lade sig att
sofva, och hade tagit godnatt af far och mor, så
vände han sig emot väggen och drog täcket öfver
ögonen, för att i tysthet få lätta sitt hjerta med nå¬
gra förstulna snyftningar.

Men föräldrarna stodo ännu länge vid hans säng
och betraktade honom under djup tystnad. De för-
stodo hvarandras känslor så väl, och derför behöfde
de ej några ord. Sedan gick modren med en djup
suck att tvätta en mekka åt sin lilla älskling till
hans första vandring från hemmet, och detta var helt
visst det tyngsta arbete hon någonsin förrättat. Men
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mannen gick ut och då han kom tillbaka, hade han
en sirligt skuren påk af enträd med sig. Den skulle
bli lilla Mattis första vandringsstaf, och nu lade fa-
dren sista hand vid den samma, i det han sittande
vid spiseln inristade i dess tjockare ända ett latinskt
M: det var Mattis bomärke.

Tidigt följande morgon steg Matti upp och ru¬
stade sig till affärd, och med den nytvättade mekkan
på sig, stafven i ena handen och fjerndelskakan i den
andra, samt fadrens och modrens välsignelse som

skyddsenglar med sig på vägen, tog han modigt sitt
första steg. Men då vände han tillbaka, smög sig
till föräldrarne och hviskade: ,yNär pappa och mamma
komma hem igen, så är Matti kanske redan en stor
karP'M Och derpå bar det af med långa steg utåt vä¬
gen, utan att han mera kastade en enda blick till¬
baka. Men föräldrarne sågo en lång stund efter ho¬
nom med tårar i sina ögon, och gingo derefter in i
stugan för att ställa i ordning till sin vandring.

Men när Matti kom så långt bort, att torpet
ännu för sista gången kunde ses, satte han sig på en
tufva och gret bittert. Och till slut sträckte han ut
sina armar mot hemmet och tog några steg, liksom
för att skynda tillbaka dit. Men torpet såg så hemskt
och mörkt ut derborta. Ingen rök hvirflade som förr
vänligt inbjudande från dess skorsten, ljudet af fa¬
drens yxe hördes ej mer .från gården, dörren var

stängd och intet lefvande väsende syntes i närheten.
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Och sjelf tyckte han sig vara så ensam i verlden,
som den blomma, hans fot trampade nppå. Då vände
han åter om och fortsatte sin vandring. Den friska
morgonluften hlåste snart bort största delen af hans
bekymmer, en ekorre, som sprang framför honom på
vägen, vände hans tankar åt nöjsammare saker, och
snart tågade han gladt och modigt framåt, såsom det
höfves en hurtig finsk Pajta Matti om tio år.
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jVTattis nya hem och.
vidare öden.

3Ien Pajta Matti tog miste om rätta vägen och fick
tillbringa natten i skogen. Först mot middagen föl¬
jande dag kom han till en by, men den var honom
alldeles obekant. Hem hittade han ej mera; och skulle
han också funnit vägen till hemmet, så hade ju för-
äldrarne redan lemnat det samma i den tro, att på de¬
ras älskling numera gick ingen nöd. Men Matti var
vid godt mod och vandrade tappert framåt längs det
långa byatåget. Då hörde han plötsligen ett gält
skrik. Han skyndade förbi en krökning af tåget och
får sigte på en liten flicka, som i största ångest klätt¬
rat upp på gärdesgården, flyende för en vildsint galt,
som nu grymtande belägrade hennes osäkra tillflykts¬
ort. Utan att besinna sig begynte Matti med sin dug-
tiga enpåk klappa på galtens rygg och sidor med den
påföljd, att den fann för godt att taga till reträtten,
kullstötande i förbifarten sin angripare och med sina
betar slitande ett stort hål midt framför på hans nya
mekka. Men Matti reste sig åter, hjelpte ned den
gråtande flickan, gaf henne sin sista brödkant och
vandrade sedan vidare. Han kom slutligen till en

4
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välbygd bondgård, som lyste på långt håll rödmå¬
lad med hvita knutar och fönsterposter. På gården
lekte några barn, gossar och flickor. Men Matti tor¬
des ej gå fram, utan stod och .tittade genom grindens
spjelor. Snart märktes han dock af de lekande bar¬
nen, och en liten flicka, som tycktes vara nästan jämn¬
årig med honom, öppnade grinden, tog honom vid
handen och förde honom närmare. Men då de andra
barnen sågo det äfventyrliga hålet på mekkan, be-
gynte de gapskratta, och Matti, som var blyg och ta¬
fatt bland så många främmande, kände huru tårarne
trängde sig i hans ögon. Men den lilla flickan af-
hjelpte helt behändigt skadan medels en knappnål,
som hon tog från sin barm, och frågade sedan hvad
han sökte. ”Arbete“”! svarade Matti; ty han hade ju
hört att föräldrarne skulle gå nt för att söka arbete
och det samma ville också han göra. Matti fördes af
sin lilla beskyddarinna till gårdens husbonde, en väl¬
mående nämndeman, fick göra reda för sig och an¬
togs tills vidare såsom vallpojke. Sålunda hade han
då funnit åtminstone för en tid ett nytt hem; men
föräldrarne voro stadde på vandring mot söder och
tänkte säkert hvarje stund med bittert vemod på sin
älskling, som nu vid andras grindar sökte sitt bröd.

Matti bemöttes vänligt af alla; men vänligast
mot honom var den lilla flickan, som först tog ho¬
nom i sitt beskydd, nämndemannens tioåriga dotter
Anna. Hela sommarn gick han i vall med korna,
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men om hösten fick han hjelpa till med ett och an¬

nat, så godt han kunde. Ty nämndemannen var en

sträng och allvarlig husbonde, som ej tillät någon
vara sysslolös. Om söndagarne, äfven om de varit i
den aflägsna sockenkyrkan, läste husfadern högt ur
bibeln och postillan för hela sitt husfolk. Sedan, när
Matti blef äldre och lärde sig läsa, hände det ofta,
att han fick läsa predikan; ty han hade ett godt huf-
vud och läste bättre än alla de andra, undantagandes
fader nämndeman sjelf. Denne hade äfven fattat tycke
för gossen, ehuru han ej just mycket visade det; ty
han ansåg, att flit, ordning och arbetsamhet sjelfva
föra sin belöning med sig och i alla fall äro något,
som man har rätt att fordra af en hvar.

Sålunda förflöto några år utan andra förän¬
dringar, än att den allmänna fattigdomen och nöden
i landet var i tilltagande. Men nämndemannens hus
var ett rikt hus; familjen och tjenarene fingo äta sig
mätta vid hvarje måltid, och ingen hjelpbehöfvande
afvisades från hans grindar. Matti gick allt fortfa¬
rande i vall, band qvastar och gjorde näfverrifvor.
Skogen var så vacker och sval. Mossan var så mjuk,
himlen lyste så klar och blå emellan de täta g re¬
name och Mattis sång och glada rop återskallade från
klipporna. Ofta kom lilla Anna till honom med hans
middag i ett knyte. Ehuru den af kreaturen på de¬
ras morgon- och aftonpromenader illa söndertrampade
leriga skogsvägen var mycket besvärlig, så mottog
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Anna detta uppdrag alltid med största glädje och hop¬
pade öfver vattenpussarne behändigt och lätt som en
ärla. Och sedan åto de tillsammans och sjöngo till¬
sammans och bundo qvastar tillsammans — och de
tyckte det var så innerligen roligt. På hemvägen
följde Matti henne ett stycke och bar henne öfver de
våtaste ställena, och när Anna nickat farväl och för¬
svunnit ur hans åsyn, så föreföll det Matti, som om
hela skogen fått mera fägring af hennes besök, och
han tyckte sig ännu länge efteråt se den lilla rutiga
klädningen fläkta emellan buskarne.

Kom så den tid, då Anna och Matti skulle gå
i skriftskolan. Tidigt om morgnarne gingo de till¬
sammans den långa vägen till prestgården. Men det
var nu, likasom om de hade blifvit blyga för hvar¬
andra, och de vandrade för det mesta helt tysta vid
hvarandras sida. I skolan voro de bland de främsta,
Anna på flickornas, och Matti på gossarnes sida, och
pastorn berömde flere gånger deras flit och förstånd.
Konfirmationsdagen var en högtidlig dag för de unga.
Klädda i nya högtidskläder och med nya psalmböc¬
ker i händerna, — en gåfva af husfadren — åkte de
till kyrkan. Dagen var klar och vacker: det var
som om naturen sjelf varit medveten om högtidens
stora betydelse. Från alla håll tillströmmade menni-
skoskaror; åkande och gående skymtade fram emellan
åkrarna och träden, ställande sin färd mot det gemen-
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samma målet, den gamla stenkyrkan, byars böga tak¬
kam syntes der borta mellan några åldriga lindar.

Snart var templet ända till trängsel nppfyldt,
och man väntade i andaktsfull tystnad, att gudstjen-
sten skulle begynna. Men närmast koret sutto skrift-
skolebarnen — en skara ynglingar och flickor, med
himlen i sina blå ögon och himlen i sina rena hjer-
tan. Genom de nyss utspruckna lindarnas kronor
smögo sig några klara solstrålar till den åldriga lands¬
kyrkans höga, spetsiga fönster och spredo derifrån en
strimma af ljus emellan pelarene, som uppburo de höga
hvalfven. Men vinterstormarne hade utslagit en af
de små blyinfattade rutorna i fönstret, just på det
ställe, der vårsolens strålar nu lekte. Detta märkte
en liten rödstjert, der den flaxade emellan lindens blad
och jagade flugor och guldvingade insekter, eller dril¬
lade sin visa i den svala skuggan. Vägen var in¬
bjudande, och utan lång tvekan följde fogeln solstrå-
larnes exempel. Det kändes så underligt der inne un¬
der de höga, tysta och dunkla hvalfven. Den flög från
altaret till orgelläktaren, derifrån till predikstolen, se¬
dan till en gammal helgonbild o. s. v. rundt omkring
kyrkan. Det lilla hjertat slog häftigt. Det var på
en gång rymligare och trängre här under hvalfven,
än der ute under Guds fria himmel.

Och orgeln spelade, men med dess toner och
församlingens sång blandade sig rödstjertens qvitter,
och då den åldrige predikanten talade om foglarne
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under himmelen, dem den allgode fadren föder och
kläder, drillade den så klart och vackert, liksom om
den velat bekräfta hans ord. Och hela församlingens
ögon riktades mot den lilla sångaren, der den flaxade
kring altartaflan. De gamla smålogo förnöjsamt, då
de tänkte på sina älsklingar, som nu lemnade barn¬
domen bakom sig och kanske snart skulle gå ut i
verlden under den högstes beskydd, likasom fogelun-
gen från sitt bo; och de små barnen som eljes sutto
så stilla och uppmärksamma vid föräldrarnas sida,
sträckte sina armar emot fogeln, som om de velat
fånga den lilla varelsen. Men mången af nattvards-
ungdomen tänkte i sitt hjerta: ack, om jag hade vin¬
gar som fogeln- att flyga högt upp till ljusa, saliga
rymder.

Men då gudstjensten slutade och församlingen
åtskildes en hvar till sitt hem, talade alla om den
lilla rödstjerten och huru den blandade sin späda
stämma i församlingens gudstjenst. Nästa söndag sågo
alla ögon upp mot koret och altaret. Men der syn¬
tes ej mera någon fogel. Den var försvunnen till al¬
las saknad, och man trodde, att den flugit ut i det
fria igen. Men då orgeln började spela, hördes der-
ifrån ibland en klagande ton, och då orgelnisten se¬
dermera undersökte verket, fann han den lilla röd¬
stjerten död på bottnen af en orgelpipa, och det var

deraf, som det klagande ljudet hade uppkommit. Och
solstrålarne hittade ofta derefter vägen in genom det
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höga, smala kyrkfönstret och kastade en strimma af
ljus under de åldriga hvalfven: men rödstjertens sång
ljöd der aldrig mer.

Så gick det med rödstjerten. De många unga
åter, som nu med rörelse lyssnade till dens qvitter,
skulle snart spridas ut kring verlden. Yi skola tro
— det är ju så skönt att tro på det goda — vi skola
tro, att många af dem höjde sig allt högre och högre
mot lifvets rymder, om vi också tyvärr måste antaga,
att månget af dessa lif kanske alltför snart slocknade
likt en klagande ton från djupet.

Xär den heliga akten var slut och menigheten
strömmade ut ur kyrkan, kommo Anna och Matti att
gå vid hvarandras sida. Och deras händer möttes i
ett innerligt handslag och hon såg på honom med en
blick, i hvars tårglans himmelsk och jordisk sällhet
spred sin rika förklaring. Och Matti kände i sitt hjerta,
att han aldrig skulle komma att glömma denna dag.

Om han nu egt sina föräldrar! Men de voro
fortfarande borta och han hade ej hört det minsta
om dem — och detta spred en tung skugga öfver
hans glädje. Ty han höll dem i troget minne och
han trodde fast, att de ännu voro i lifvet och nog en

gång skulle komma att uppsöka honom. —



Slntet.

I)å nu Matti sålunda lemnat barnaåren bakom sig,
blef han antagen som dräng i gården ocb beböfde ej
längre gå i vall. Han förvärfvade mer och mer sin
husbondes förtroende, såsom en flitig, ordentlig och
pålitlig tjenare och då han fylt tjugu år, var det han,
som näst efter fader nämndeman sjelf handhade led¬
ningen af arbetena. Han hade fått en kraftfull ge¬

stalt, hans armar voro starka och muskelfasta och
hans ögon blickade blåa och klara ur det öppna an-

sigtet. Han var derför alla flickors favorit och fick
af de andra unga männen många sneda och afund-
sjuka blickar. Men de hade alltför stor aktning för
hans väldiga näfvar, för att de skulle vågat sträcka
fiendtligheterna längre än till blotta ögonkast. De
visste, att ingen på kortare tid än han kunde fälla
en fura i skogen, och i handkafle hade han ej sin öf-
verman. Men var hans hand jernhård vid arbetet
och de väldiga kraftprofven, så var den deremot mjuk
och len, när den någon gång fick sluta sig kring An¬
nas små händer. Det samma tyckte säkert också hon,
ty hon gjorde sig aldrig någon hast att draga sina
händer undan, då han någon gång fick tillfälle att prata
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med henne en stund vid väfven, eller i mjölkkamma¬
ren, eller ute vid brunnen. Man sqvallrade natur¬
ligtvis härom, och Matti fick ofta af sina afundsmän
emottaga förstulna stickord att ej flyga högre, än vin-
garne buro. Men han brydde sig ej derom. Han var

lycklig af det närvarande och tänkte ej ens på, att
det kunde bli annorlunda. Då kallade honom nämnde¬

mannen en gång till sig och frågade, om han ännu på¬
minde sig, huru han först kom till gården. Matti ja-
kade härtill. Derpå frågade husbonden honom, om han
till tack härför ville göra honom sorg och bekymmer ?
Matti förstod den dolda meningen och svarade, att han
nog visste, hvad hans skyldighet fordrade. Anna åter
höll honom kärast på jorden. Men hon kände sin fa¬
ders oböjliga stränghet och vågade derför ej tala ett
ord derom. Ofta när hon satt i sin väfstol, fick skott¬
spolen hvila, under det en och annan tår rullade ned
på väfven och en stund glänste der som vackra per¬
ior bland dess brokiga ränder.

Nu inträffade plötsligen de svåra nödår, som
tio års nästan oafbrutna missväxter hade förebådat.
Åkern gaf alls ingen afkastning och priset på utsädet
steg med ens till tredubbelt. Nu var ej annat råd
än att blanda hafre i brödet, den som hade tillgång
ens till så mycket. Men den fattigare befolkningen
satte till sitt bröd ärtris, sådor och bark. Det sved
i hjertat på nämndemannen att ej kunna ge åt sitt
folk oblandadt rågbröd, men säd stod knapt att fås
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för penningar. Till hungersnöden sällade sig nu här¬
jande febrar, och det fans flere gårdar, der allt folket,
husbondsfolket och tjenarena, lågo insjuknade, så att
främmande personer måste sökas för att sköta hus¬
hållet och gården. På kyrkogården kunde man hvarje
söndag bevitna en hjertgripande syn; uti långa graf-
var begrofvos kista vid kista ända till femton å tjugu
lik i gången och församlingen stod sörjande och ån-
gestfull vid grafven, likasom om det hade varit nå¬
gon kär anförvandts likbegängelse. Och likväl var
det för det mesta blott af den fattigare befolkningen,
som sålunda begrofvos och deribland ofta okända tig¬
gare från fjerran nejder. Men man visste ej, kvilket
ögonblick man sjelf skulle nås af mordengeln, som
svängde sin lie öfver folket, och den allmänna nöden
hade förenat menniskorna likasom till en enda familj.

Bedröfligast var tillståndet bland de tallösa ska¬
ror af betlande, som drogo genom landet. Det fans
knapt någon större gård, vid hvars dörrar ej 30, ja
stundom ända till 60 personer dagligen bådo om en
bit bröd. På gårdsplanerna och på vägarna kunde
man dagen igenom se grupper af menniskor af alla
åldrar, från spenabarnet ända till den böjda, skrynk¬
liga och gråhåriga gubben. De flesta sådana grupper
hade till medelpunkt en liten tvåhjulig handkärra; på
den sutto de orkeslösa gamla och hjelplösa små, och
de öfriga drogo eller sköto på. Sorgligt var deras
öde, som insjuknat under vägen. De fördes med häst
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till närmaste gård och lyftades der ned på marken
med tillsägelse till gårdsfolket att föra dem vidare.
Och sålunda gick det från gård till gård, till dess de
hamnade i de i hvarje socken inrättade provisionella
lasaretten, eller ock på — kyrkogården. — När man
tänker tillbaka på dessa fasans tider, så måste man i
sanning förvåna sig öfver, att ej brott mot egendom
och lif dagligen förekommo. Hvad var det, som åter¬
höll den hungrande hopen ifrån att stjäla och plundra?
Hvarför begärde tiotals utsvultna tiggare en bit bröd
i hus, der för tillfället blott några svaga qvinnor fun-
nos för att hindra dem att taga allt? Jo, det var det
tysta medvetandet, att ett folk icke lefver af bröd
allena, det var samma medvetande, som räddat Fin¬
land från så mången hotande fara i forna tider, då
nationen visserligen skulle dött, om endast bröd hade
varit lif.

Vintern hade emellertid gått förbi och somma¬

ren kom. Men hvilken sommar! Snön låg qvar till
Juni månad. Åkrarna voro till stor del osådda och

de, som buro växt, sågo allt annat än lofvande ut.
Hösten kom slutligen och med den åter en frost, som
dref eländet till sin höjd.

Ansträngningar och bekymmer i förening med
sorgen öfver att se sitt rika hemman gå under, lade
slutligen äfven nämndemannen på sjuksängen. Dertill
kom, att alla tjenarene, som ej visste, om de skulle
få någon lön under det kommande året, och äfven el-
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jes blefvo gripna af den allmänna hoglösheten, lem-
nade gården förutom Matti, som stannade qvar; ty
han ansåg sig nästan som barn i huset, ehuru han
tillika ganska väl visste, att han blott var en tjenare,
som en gång af förbarmande blifvit upptagen från
landsvägen. Han arbetade med mångdubbla krafter
och deremellan Amkade han vid den sjukes säng. Der
satt han jämte Anna många nätter försjunken i tan¬
kar. Ej ett ord kom öfver deras läppar; den djupa
tystnaden omkring dem afbröts endast af väggurets
knäppningar, pertblossets sprakande och den sjukes
ångestfulla suckar. Han tänkte tillbaka på sin barn¬
dom och det lilla hemmet i skogen. Huru var det
nu der borta, sedan han ej varit der på flere år, då
han vid sitt sista besök fann det obebodt och förfallet?
Och de kära föräldrarne — lefde de ännu, eller hade
de redan nedgått i det tysta? Hvem kunde svara ho¬
nom på denna fråga?

Då rann honom i högen ett ordspråk, som han
ofta förut hade hört, men hvars betydelse han nu
först fullt uppfattade, och han upprepade det halfhögt
för sig sjelf:

Stället vet jag, der jag föddes,
Känner torfvan, som mig fostrat.
Men ej vet jag säga stället,
Der en gång min graf skall grönska.

Då kände han en lätt hand läggas på sin skullra.
Det var Anna, som smekande och tröstande lutade
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sig till honom. Och han slog sin arm omkring hen¬
nes lif, och sålunda sutto de tätt slutna intill hvar¬
andra. Och de glömde sina sorger, de glömde fram¬
tiden, som låg så mörk för deras blickar, de glömde
den sjuke och de glömde sig sjelfva för sällheten att
sålunda ega hvarandra några flyktiga, stulna ögon¬
blick.

Men vintern förgick och den sjuke tillfrisknade
långsamt. Allt efter som han återfick sina krafter,
fick han veta, hvad som tilldragit sig under hans sjuk¬
dom. När han hörde, huru alla tjenarene hade öfver-
gifvit hans gård i nödens stund, spred sig ett smärt¬
samt leende öfver hans anlete och han betraktade den

ende, som förblifvit trogen, med en uppsyn, hvars ut¬
tryck det var omöjligt att förstå. Emellertid hade
Matti anskaffat några nya arbetare, och med deras till-
hjelp förrättades nu vårarbetena med all ifver. När
drifvan smultit, var brodden på de några tegar, som

föregående höst kunnat besås, frodig och lofvande. En
stor del af trädesåkern besåddes nu med korn, som
Matti, tack vare det förtroende han genom sitt red¬
bara väsende förvärfvat, lyckats upplåna i gårdens
namn. Väderleken var gynnsam för sådden, och snart
stodo äfven dessa tegar gröna och förhoppningsrika.
Allt tycktes förkunna, att kemsökelsens svåra tid nu

var öfverstånden, och allt folket prisade Herren, som
kan taga och gifva, och glädje strålade ur hvarje
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öga, och i hvarje bröst vaknade ny lefnadslust och
nytt mod.

Men Matti var betryckt i djupet af sitt hjerta.
Ju gladare och ljusare den till nytt lif vaknande na¬
turen var omkring honom, desto mörkare och tommare
var det i hans inre. Ofta då han allena vandrade

längs egorna, förde han ärmen af sin grofva mekka
till ögat för att borttorka de tårar, som med våld
ville tränga sig fram. Det var som om hans krafter
hade förlorats; hans yxa högg ej mer så skarpt som

förr, och plogen vacklade ofta under hans hand och ri-
stade vidunderliga runor i mullen, i stället för snör-
räta fåror. Han insåg, att han ej mera var på sin
plats i gården; den från landsvägen upptagne tiggar¬
gossen hade ej rätt att höja sina ögon till nämnde¬
mannens dotter, och likväl var just hon dessa ögons
ljufvaste klarhet. Nej, han ville bort, långt bort häri¬
från. Många gånger hade han redan, då han högg i
skogen, varit i beråd att kasta yxan ifrån sig och
vandra ut i den vida verlden. Men då tyckte han
sig höra de åldriga furorna, som susade öfver hans
hufvud, ropa till honom sin allvarliga maning: T)stå
stark i stormen, stå trygg i striden, blott så din ande
kan vinna friden H Ack, nu förstod han såväl denna
stämma, ty nu behöfde han dess varnande råd. Och
han grep åter sin yxa Och han beslöt stanna qvar och
kämpa ännu en tid, till dess hans husbonde blifvit
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nog återstäld, för att sjelf kunna sköta den stora
gården.

Det var en stilla sommarafton. Nämndemannen
vandrade stödd på Anna sakta framåt emellan de böl¬
jande åkrarne. De stälde sina steg till rian, som

höjde sig på en kulle i skogsbrynet, och der Matti
som bäst var sysselsatt med att lägga sista banden
vid det nya halmtaket. Derefter satte de sig alla tre
på rietrappan och njöto försjunkna i tystnad af afto¬
nens stilla frid. På afstånd hördes pinglandet af ko¬
skällor från boskapen, som råmande skyndade ned till
ån för att vattnas. Stundom ljödo de vemodiga to¬
nerna af en visa, hvarmed någon hemåt vandrande
dagakarl sökte förkorta sin väg. Borta i den dof¬
tande skogen gol göken, åkerskäran knarrade trögt i
säden, i björkens topp drillade en bofink och öfver
deras hufvuden hvälfde sig en molnfri himmel, hvars
vestra rand glänste som smält silfver, sammangjutet
med glödande guld.

Slutligen bröt nämndemannen tystnaden.
— Min vän, sade han till Matti, jag vet ej, huru

jag skall kunna belöna dig;’ty du har varit en tro¬
gen tjenare och utan dig egde jag nu ej dessa rika
skördar, som genom Herrens nåd snart skrida till sin
mognad. Du har äfven tjenat mig utan lön, ty du är
ännu ung och jag gaf dig föda och hem, långt innan
du genom ditt arbete kunde gifva mig ersättning der-
för. Men så får det ej vara längre. Jag har der-
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af mina drängar baft före dig.

— Jag har ej gjort mera än min skyldighet,
svarade Matti långsamt och aftagande sin mössa. Al¬
drig skulle jag heller öfvergifvit er, så länge det gick
någon nöd på er och ert hus. Men nu, då allting
lofvar gifva en rik afkastning och då arbetsfolk fin¬
nes att tillgå för en ringa lön, nu behöfver ni mig
icke mera och derför vill jag bort.

Yid dessa ord blef Annas kind så blek som snö,
och stora tårar började droppa från hennes långa
ögonhår. Men nämndemannen fortfor :

— Hvarför vill du då lemna min tjenst? Har
jag på något sätt varit hård och obillig eller orättvis
emot dig? Säg fritt ut, och jag vill då vedergälla dig
dubbelt.

— Nej, svarade Matti, intet orätt har ni gjort
mig, och ingen hårdhet eller obillighet har jag att
klaga öfver. Men jag kan ej längre qvarstanna i er
tjenst. Jag vill ut i verlden, jag längtar till andra
grindar och andra menniskor. Då jag ej har far el¬
ler mor, så torde ej heller mången sörja efter mig.

En sakta snyftning hördes från Anna. Men
nämndemannen fortfor:

— Är det ditt fasta beslut min vän?
— Ja, fader nämndeman.
— Yill du ej ens stanna qvar för att hjelpa

mig att berga de skördar, du sjelf förskaffat åt mig?
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— Jag kan ej, fader nämndeman.
— Till du ej ens stanna qvar öfver min dot¬

ters bröllop?
— Er dotters bröllop?
— Ja, Anna skall gifta sig vid skördetiden.

Jag är redan för gammal och. bräcklig för att sköta
gården och har derför utsett åt henne en bra man,
som passar åt henne och som hon nog skall komma
att tycka om. En måg är dock alltid för mer än en

tjenare, vore denne äfven så trogen och ärlig, som
du varit det.

— Ear, far, jag gifter mig aldrig, aldrig! ut¬
ropade Anna under högljudda snyftningar.

— När jag låg sjuk, fortfor nämndemannen, och
febern ibland lemnade mig för några ögonblick, trängde
sig tanken på mitt barns framtid ständigt på mig, och
jag såg henne i mina drömmar luta sitt vackra kuf-
vud mot en mans skullra, såsom en ung flicka ju all¬
tid med ömhet sluter sig till den, som fängslat hen¬
nes hjerta och hog. Men då jag för att reda mina
tankar slog upp ögonen, såg jag vid det svaga ske¬
net af pertblosset min dröm lefvande framför mig.
Jag såg min dotter' sluten intill en mans sida och
jag såg honom med ömhet linda sin arm kring hennes
smärta vidja. Och då slöt jag åter i stillhet mina
ögonlock, för att ej störa min vackra dröm. Men
drömmar som strömmar! Nu vill han gå bort och låt¬
sar ej höra, huru flickan snyftar ’i sin gamla faders
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knä, ock ser ej de tårar, som stora som tranbär rulla
nedför de väna kinderna.

Yid dessa ord lyftade Anna djnpt rodnande sitt
hufvud från fadrens knä, der kon sökt dölja sina tå¬
rar, ock Matti steg förvirrad upp. Men nämndeman¬
nen tog deras känder ock förenade dem. "”Näst en

god hustru“”, sade kan, ^är en god man den bästa
gåfva, och annat allt kan mannen ångra, utom att
kan tidigt gift sig“”.

Ock så var förlofningen skedd till allas belåten¬
het. Men ännu länge sutto de der ute i den herliga
solnedgången ock talade om det förflutna med sina
fröjder ock lidanden. De talade om Mattis barndoms¬
hem der borta i skogen ock huru det sedan skingra¬
des som agnar för stormen: huru Matti gick vilse i
den stora skogen, huru kan kämpade mot galten ock
fick ett stort kål på sin rena mekka, ock huru kan
sedan stod bakom grinden till nämndemannens gård,
till dess lilla Anna tog vård om honom och försva¬
rade honom mot byabarnens begabbelser, utan att kon
kunde ana, att han en gång skulle blifva henne dyr¬
barare än allt i verlden. De talade om sin gemen¬
samma skriftskolegång och om de öfverståndna nöd¬
åren, om fadrens svåra sjukdom och de långa vinter¬
nätterna vid sjuksängen. De talade om sin sorg, då
de kade trott, att de aldrig skulle få ega hvarandra,
tiggargossen och nämndemansdottren. De talade äf-
ven om Mattis föräldrar ock undrade, hvar de nu



91

månde vara: kanske vaggade som bäst på deras graf
gräset för aftonvinden och. blandade i dess sus en

helsning från de kära.
Men den gamle nämndemannen blottade sin grå¬

nade hjessa och prisade försynens ledning. Och han
lade de unga på hjertat att i alla öden sätta sin lit
till Herren, ty han har ännu aldrig svikit dem, som
förtrott sig åt honom.

Om hösten vid skördetiden firades bröllopet. Vid
alla grindar ända från stora landsvägen voro ett par

unga granar med skalade stammar uppresta såsom en

vägledning för de fjerran gästerna, och på gården
prunkade äreportar och löfsalar. Bruden var vacker
och glad och grann, ja så grann som en bondbrud
plägar vara. På gården voro bord dukade för de
fattiges räkning, men inne i stugan för gästerna.

Redan skulle man gå till bords och fiolen och
klarinetten hade spelat upp en ståtlig marsch, och pro¬
sten och prostinnan hade tagit brudparet under armen
för att börja tåget till matsalen, då ett högljudt bul¬
ler hördes från gården. Man talade och gestikule¬
rade och några röster ropade på brudgummen. Denne
skyndar ut — och i nästa ögonblick sluter han i sina
armar sina gamla, ändtligen återfunna föräldrar.

De hade under de svåra åren med knapp nöd
förtjent sitt bröd i landets sydliga delar och nu, då
de rika skördarnes guld åter vaggade för sommar¬

vinden, begifvit sig i väg för att uppsöka sitt hem,
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likasom svalorna om våren vända tillbaka till sina af
köststormarne härjade bon. Men skogen hade växt
tillsammans öfver det forna hemmet. Med klappande
kjertan drogo de då vidare för att uppsöka sin son,
funno slutligen hans spår i grannsocknarne och kommo
nu just lagom för att fira hans bröllop. Nu först
var hans lycka fullständig. De, som intogo heders¬
platsen vid bröllopsmåltiden voro — icke bruden och
brudgummen — utan de båda gamla, kära, länge sak¬
nade och begråtna föräldrarne, och det var i sanning
rörande att se, huru dessa ej nog kunde betrakta och
beundra sin 7)lillaT) Pajta Matti.

Att beskrifva all den fröjd, som denna oförgät¬
liga dag bar i sitt sköte, går öfver min förmåga.
Skada att äfven den poetiska torparen, som vi lärde
känna vid hemkomstölet i det forna nybygget, redan
vandrat hädan i Herranom, ty nu skulle han helt visst
fått ämne till en dråpelig runa.
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