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-1J KI:,U OCn glansanoe lag manstnmmans Sllver

6ver vattlet, darrande och i stiindig rdrelse. l{ign

svarta kobbar stucko hiir och diir upp sina bulliga

former lilt jettestora sii.lkroppar. l\{en ddrutanfcir lig

havets duslda massa, smiiltande i ett med den sammets-

lcna himmeln.

Pi yttersta nordpynten av ijn - Hdttan kallad -

sutto tve minniskor. Nedanliir kluckade dyningens

enformiga skvalp mot strandens kiselstenar I de gnedos

oupphdrligt mot varandra, fram och tillbaka, fram och

tillbaka i ett sijvande jdmnt rassel. Och bakom reste

sig skogeas hemlighetsfulla rike. Ty tjn var en av de
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lE, som dnnu fatt behela sin susande krona. Alla

andra skiir stodo nakna och barblfuta; knappt en

buske vd.xte i deras l'indpinade skrevor. It{en denna

ij hade funnit behag inftr honom, som leter griiset

vaxa och livet fddas. Ddrfcir anslgs den ocksi vack-

rare in alla andra pi hela kuststriickan och kallades

av befo)kningen ,Den grdna). ,Perlanr stod det i !ese-

bandbcickerna. Och den bar skdl fctr biigge namnen.

Augustidagen hade varit het, och iinnu utstrilade

de brunrdda klipporna negot av den vdrme, de samlat

i solgasset. De frirelbllo mjukare och liksom mera

tillgingliga si hir pl kviillen. Konturema voro av-

slipade och ovissa; man visste inte rikigt, var stupen

bcirjade eller hur brant sluttningen egentligen var.

Han och hon, som sutto derute pl udden, hade

valt en slTddad f6rdjupning, dlir det vdxte blott spar-

samt med ljung och mossa. I\Ien ovanpl denna llg

ett tjockt lager av gulnade barr. Ty alldeles brediid

stod en gammal Arevdrdig martall med vridna grenar

och skrovligt rostflirgad bark. Minga stormar hade

gitt fram tiver dess huvud, m8.nga frostnetter huggit

sina skarpa ti.nder i dess lemmar. I\[en annu stod

den diir lika trotsig och obiijlig som ftjrut med rcjt-
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t rtra elvist klamrande sig fasi vid minsta ojemnhet

i ktippan. Si hade den hillit ut i minga hundn lr,

ocb med sin knotiga rygg skulle den v:il iinnu kurna

gdcka oviidrens famntag i lika minga till' Virket var

gott och saven hdrdad. Ndr aftonvinden drog goom

dess krona, susade det ddrinne som hemlighetsfulla

visL'oingar om liirborgade ting.

Atminstone tyckte de bida miinniskoma si. Hand

i hand sutto de, men orden hade dijtt pi deras liippar'

Medan blickarna sitkte sig lingt bort dver havet, lSgo

underliga tankar molande i deras sinnen. De hade

r€l rcdan liinge mdrl<t, att negonting var, som det ej

brukade vara; att klinslorna litt en siillsam undersriim

av djup och vitme; att det liksom hade sjunkit ned

ctt fremmande fr<i, som bcirjat gro i deras hjertan.

I\tcn tiirst nu visste de vad det verkligen betydde.

Sl sminingom hade bida kommit till insikt diirom;

lAngsamt men tryggt hade vissheten mognat, fast ej

ett ord hade fdllts. Varfcir bryta der heliga stundens

tystnad I De fcirstodo ju liodi allt fcir viil, hur det

bnngde ihop. Och den lijrsta kiirleken syntes dem myc-

ket lijr skir att tala om. Det dr sjdlarna, som vibrera

med samma klangstdmda svengningstal, det ar den gode
I
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gudens vackraste glva, som han tillstlidjer mdnniskorna
att J:i del av och som ftir ett dgonblick liter dem ana,
att de dock Aro skapade efter hans beldte. l\{en med
ord eller ithAr-or har den ingen gemenskap.

Han hade kommit till iin 6ver havet. P5. en av
de sml grimilade farkosterna - snabba, hemska,
plcitsligt uppdykande, lika oventat fcirsvinnande -

hade han sitt tillfilliga hem. Ofta hade ankarkdttin-
gens skarpa rassel denna sommar hcirts i den lilla
bamnen efter sedan det smickra skrovet rundat udden
i en vid lov liir att klara gryndan. Bolmande och
oljestl.nkt brukade biten ligga ddr nere vid bryggan
med aktern mot land och en stadig manillatross kring
nlgon stubbe fdr att h:lla henne upp mot vinden. Om
kvdllarna hade hans gastar suttit pA fcirdiick och spelat
ljuvliga l8tar pi handklaver och fiol, som gjorde jiin_
toma rent galna av trlnsjuka och danslust. Men nista
morgon kuode alltsammans iter vara borta. Si tidigt
hade maskinerna bdrjat sitt vinellopp, att ingen miirk
avfArden. Och aldrig talade han om, ndr han dmnade
Aterviinda.

Men hon, som bodde i en liten stuga or.anfdr
hamnen med mor och syskon, brukade sitta i fbnstfet

1
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och viinta pl honom. Ty ingen annan Pe hela dn

6ck reda pi hans ankomst, forrAn r<ikmolnet bakom

udden redan skvallrat diirom tr{en niir hao kurde'

b;ukade han skriva och varsko henoe om att det vore

tid att halla utkik. Visste hon det inte, brukade bon

sitta i fbnstret Sndi och se tjver liirden efter den viil-

kdnda grl silhuetten. Eller ocksi gick hon ut pl

Hadan; ddr var utsilten vidstricktare. I riltigt klart

vider kunde man se hans fartyg nistan en timme

ilnan det kom fram.

I dag var det sista gSngen fiir sommaren, som hans

aakare tagit botten utanftjr bryggan. Redan innan han

sagt det, hade hon anat det. Det l3g liksom ett moln

dver hans solbrynta Parnai ndr de mdtts pe stjander.

- Edit, hade han )ttrat, nu iir vlrt sista mdte'

ty mitt arbete kallar mig bort till andra skiitg*rdar'

andra hav.

Och han hade h5llit hennes lilla vita darrande

hand lSngre in vanligt i sin barkade sj6mansniive

- Ja, hade hon undergivet svarat, jag vet {et.
Ty sldant k?inna vi alltid langt innan vissheten nlr oss.

Di hade han sett henne djupt in i iigonen. Sedan

hade de ftiljts at pe sin vanliga vandring genom skogen.
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Och nu sutto de hiir under den gamla tallen,
gipna lika mycket av naturens andallsm:ittade stiir0-
ning som av sina eg:ra skiftande tankar_ Tystnaden
llg stor och tung dver jorden. Ilndast aftonbrisen
nynnade ur skogens dunkel bakom dem, endast kronan
tjver deras hul.uden susade vemodigt.

- Du, Edit, viskade han, vad alit ir vackert om-
kring oss. Det ar som om det pi nigot siitt ocksi
vore lika vackert i l.ira hjiirtar-.

- Ja, sade hon enkelt, varfcir kan det inte alltid
fatrbli Ee?

Dl darrade rdsten, ndr han svarade:
- Du vet f(irbannelsen, som vilar dver mitt kall.

I vaggan blev den lagd, till graven fciljer den mig.
Vlra sliiL.ten kunna aldrig bindas med blodsband. Tv
rnina flders lagar aro stringa; i ungdomlig obetdnksani_
het har jag lovat att hilla dem. Och den eden var
helig.

De sutto ater gsta. Men i hennes dgon glanste
tlrar.

- Ser du mlnstrimman pi havetl fortsatte han.
Det var i en sidan som den gamle Ahasverus brukade
visa sig pl sin iindlcjsa vandring. Fredlcis och flyktig
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blev ban dcimd att irra kring virlden, allt intill dome-

dag. Det blir vdl ocksi min lott med det oroliga

l1:rne ftirsynen gett mig i faddergiva. Hemma liiagtar

jag ut, men vdl borta cinskar jag mig lter tillbaka.

Ddrfttr ?ir det bast som sker. Och sl.ulle jag nigon-

sio kryta ett livsfdrbund, vet jag att det blere till

olycka
- Det ib hlrda ord, Lolo, genmdlte Edit. Var-

fcir kor du alltid illa om dig sjiilv?
- Ka:rske, men jag vet att se dr. Blodet ropar

liir hett, oron sitter som en gam i hjiirtat och plockar

londer det bit fijr bit. Den som dr ftidd med evig

ldngtan kan aldrig bli helt lycklig. Han sdker trdst

i motgSngarna och sorgen. Och .riir han ej finner

den, drar han ut i vdrlden ftjr att dijva sitt sjuka sinne

men hopar endast nya olyckor pl sitt huvud.
- Kan du ej bryta den dubbla liirbannelsen,

undrade hon.
- Nej, ty den ltjrsta iir eit ldfte jag en gllg gav

min mor. Sl liinge hon lever, kommer jag att hllla
det. Och den andra kan ingen makt pl jorden be-
tvinga. Hiigre viisen ha skrivit dess lagar. Det dr
visserligen santr som du sdger, att detta 6r cn liir-
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bannelse. I\{en vore den ej nedlagd i mitt hjlrta,

skulle diir k?innas underligt tomt och diitt. Och vem

vet? Kanske just biirigenom vdnder den udden mot

sig sjdlv en ging och blir till ett blomstrande trid.

Ater susade det i tallen ovanfcir deras hur.uden.

Kviillsbrisen nynnade sina vackraste sagor dd.ri. Och

de blda miinniskorna lyssnade till stdmman, som om

de vantat att finna svar pi sina frigor.
- Sl ml vi bygga var pi sitt hill, sade Edit.

Ar det som du sdger, skall icke mtnnjskor fcirena vad

livslotten atskilt. Med en uppriktiq fciresats kanske

det lycLzs att bygga f<imiijsamhetens tom iiven pi

ett grett vardagshus. Endast man har tron p5. sig

sjiilv. Men svnrt och stravsamt blir det i varje fall.

ddet ldnkar vlra steg. Vi dro endast bollar i dess

stora spel. Ingen vet, hur biigt man kastas eller vart

nasta slag sdnder en. Tror du p3 iidetl
- Ja, ti en viss grad. Man blir ju fatalist i

mitt y!ke. Men iiven eljest tfor jag pl en liirutbe-

siEmmelse. \rar grd.nsen fdr den menskliga viljan glr

och var allmaktens lagar gripa in, torde dock iinnu

ingen diidlig fdrmett Harldgga. Odets bok iir full av

bockar i kanten.
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Hon log lt hans svar'

- Din sida blir nog tiit av anmiirl-ningar i sa fall!

Ser du, hur sdllsamt sorgbundet stjiirnorna blin}a i

Lr:iil i De och ijdet hiira bestdmt ihop pl nlgot

m:irllardigt s:itt Det trodde jag alltid, niir jag var

en liten flicka, och dven nu gcket jag de 5ga en

bemlighetsfull gemenskaP. N{inne det inte indl ligger

oigon sanning i de misstrodda astrologernas horo-

skopl

Dl rann honom en gammal visa ur Tdmrosens

bok i minnet. Det var en al' dess underliga 'Songeso, .

rzrs stilla gripande enkelhet han redan som barn liirt

sig abka, ndr modern stundom n)'nnat den vid hans

blidd. Knappt hdrbart sjatng han lingsamt den vemo-

disa melodien.

>Om bland tusen stjiirnor
n5.gon enda ser pi dig,
tro pi den stjernans mening,
tro hennes iigas glans.
Du gir icke ensam.
Stjd.rnan har tusen vanneri
alla pl dig de skida,
skida ftir hennes skull.
Lycklig du iir och siill.
Himlen dig har i kviill >

,
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Lolo vdnde sig mot Edit. Tirar glittrade i hennes
dgon. Det var dem - 6gonen - han fcirst sett niir
de mdtts i viras, di isen 6nnu lXg kvar i vikarna och
kring kobbarnas skinder liksom smala vita halsband.
Ty det bodde en stjerna ddrinne bakom de m6rka
pupilleraa. \fan slg den liksom man ser rymdens
tindrande oindlighet en klar natt avspeglad i n3.gon
dunkel skogstjdrns onyxsvarta yta. Det lekte av sml
vita strS.lar under iigonfransarna. Det kunde dn och
dl glAnsa till liksom av ett stjdinfall.

Ocksl nu sig han, hur det bldnkte bakom gritens'
tunna sliija. Eller var det kanske hela himlen som
speglade sig dfi?

Fiir ett iigonblick reste sig all den lidelse, varav
han var miiktig, till en stor rdd flamma inom honom.
Blodet strdmmade hastigare genom idroma; hurrudet
briinde, och pulsen dunkade med hiiftiga slag. Han
skulle intet hdgre iinskat en att sluta den unga lo,innan
bredvid sig i sina starka armar och i detta nu g6ra
henne till sin. Att kyssa bort tinrna, sl att stj6r-
norna tter skulle tindra klara dfinne. och viska lidelse-
fullt i hennes iira: bliv min - min fttr alltid! Men
nej - detta skulle lzra att besudla den ftirsta stora

i
i{
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kirlekens heliga stund. En sidan handling hade brutit

stamningen. Famrtag och smekningar - dem hade

hall latt nog av i hamnstadernas vdrdshus och liir-

lustelsestiillen. I kviill fingo ej tankarna besudlas av

dylikt. Ty endast se kunde han behilla minnet av

denna afton ogrumlad genom livet. Klar och flddrfri

sl,-ulle bilden av den kvinna, han iilskade med sitt

uoga hjertas rena etr5, ftilja honom pe hans irrande

Endring genom verlden - henne, som han tillbad'

men som likviil aldrig kunde bli hans.

Ddrftjr blev han sittande som fdrut och tryckte

blott Edits hand fastare i sin. Och medan stormen

L-uvades, talade han sal'ta.
- Ser du den blinkande stjliman diir borta tiver

'4tersta kobben? Lit det bli vir stjiirna. Vi kalla

den helt enkelt Stella. Ddr skola vi miitas en glng

i tidernas fullbordan till ett bdttre liv. I{en alltid ner

vi se pi henne, skola vara tankar miitas dver vatten

och land. Ty deras flykt kunna inga lagar binda.

Och ndr vira vagar skiljas i afton, ha vi andock detta

kvar gemensamt att blicka upp emot. Liksom tallen

susar i hriillningen, skall minnet av vir korta sommar-

saga aldrig upphiira att viska i v3* dra. Ju hirdare
2-ten14. Wilh,In , D.n gnh lalk".
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livet gestaltar sig, iu t'ngre sorgerna ligra sig om-

kring oss - dess starkare skola vi fdmimma rdsten

i .vlra hjdrtan, och dess innerligare skola vira sjdlar

liingta upp ijver molnen mot rymdens oiindlighet. Sus

och stjlirneljus - se dit vad som skall hjdlpa oss

fram. Av dem vilja vi bygga vir lyckas lustbit var

och en pi sitt hav.

Liksom ett svar drog en viskning genom den gamla

tallens mariga krona. I\{en mot klipporna inunder

kluckade dyningarnas sijvande lit. Stjiirnorna brunno

och speglade sitt vita ljus i havet.

Si sutto de tigande liinge pi den varma hdllen.'

Annu sedan dsterhimlen bdrjat firgas morgonrtid och

gryningens kallgrS dager lagt sig dver vattnet, diir

den ena krusningen efter den andra bdrjade vakna till

liv, drdjde de kvar under tallen. I\Iycket hade ej

blivit sagt; tystoadens fbrborgade sprik hade varit

deras, och tankarnas pilgrimsfalkar hade scjlit och

funnit varandra. l\{en i nattens stillhet hade de sam-

lat en skatt, som sorg eller motging aldrig kunde lbr-

ddrva. I sina hjiirtan ville de gdmma den och biira

den med sig genom livet. Och de visste, att hur

ijdet iin liinkade deras vligar, hade de dock detta
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samfbllt att mr'nnas och iilska Ty den ltjrdolda un-

derstritm av fcirstielse, som stundom fttr alltid kan

binda wi minniskor med osynljga band vid varandra'

hade denna natt uPPrunnit under stjdrneljus och afton-

bris. Det var liljan framsprungen ur den fijrsta stora

Lirlekens helgade mark, det var den djupa och obe-

flckade kiinsla, som blommar bloti en enda ging i

liret, ner hjartat fiirnimmer, att det bor negot av gudom

i en dbdlig mdnniskas innersta -

Genom daggvit skog drogo de Ster mot bygden'

Hon till den lilla stugan ovanfdr hamnen' han till sitt

fivtande hem.

Koappt en handsbredd hade solens rdda klot hun-

ait lyfta sig dver horisonten, fijrren det skarpskuma

skrol,et redan rdkbolmande lovade ut kring uddea

mot de morgontcickriga Iidrdarna Men i ftiastret

diir uppe pi backen syntes en vit nesduk vinka' Det

Yar tecknet att sommarsagan var slut


