
Indianar-gjenta.

  Det er ikkje ſo mange aar �dan, det livde ei liti indianar-gjente, ſom hei�e Momo. 
Indianararne er i Amerika, veit du, og Momo budde langt ſudpaa, der dei hev vinter,
naar me hev ſumar, men der det ikkje ſnøgar um vinteren, men berre regner.  Naar det
regnde, ſo ſat Momo heile dagen i døri til far �ns hus og lydde paa �ormen, korleids
han klagad ſeg, og paa elvi, ſom reiv jord ut or bardom, ſo det da� �ore tre ned, ſom
elvi tok med ſeg til havet.  Stova var ſo liti, og �ormen var ſo hard og �erk: han kunde
taka henne, og elvi kunde bera henne langt av�ad paa ryggen �n ſom ei liti avrivi
lauvsblekke.  Det var ei leid tid fyr henne Momo �akar, denne regntidi, ſom vinteren
var.  Noko um ſenn drog regnet ſeg gjenom takdekket av palmekvi�, til alt var vaa�, og



ho fekk ikkje ſova lenger i den ve�e hengeſengi �.  So �jemde� det ut det dei hadde av
bananar og piſang og korn og av kjøt, ſom var �ore i lange remſor og turka i ſoli, og
dei laut ſvelta.  Mavarri, faer til Momo, tok daa den gamle byrſa �, ſom hadde eit laup
me� ſo langt ſom han �ølv, og gjekk ut; men truleg vilde han ikkje koma a� med anna
en ſeg �ølv og den lange byrſa, for jamvel dyri og fuglarne hadde gjøymt ſeg burt fraa
den fæle vinden.
  Naar det ikkje regnde, ſo var det ovleg �nt i landet der Momo var.  Graſet voks
langt og grønt, og vinden, ſom leikad med dei blikrande bladi, ſong ſo blidt ſom ei moer,
ſom ſvæver det ve�e barnet ��.  Yver hovudet hennar klirrad palmebladi ſom vikings
ſverd, og fuglar med ov�n �ør ropad paa kvarandre med underſame tonar.    Momo
meinte, dei talad aat henne, og ho hadde likſom eit umframs maal, ho ſvarad deim med. 
Some tider ſat ho time e�er time paa dei høge bradderne av elvi, ſom no rann ſo �ilt
av �ad og skjein i ſolljoſet ſom ein �raum av braana gull, og ho pratad ſolenge, at dei
braakande papegøyarne ſe�e dei ſmaae kloke hovudi til vers og lydde, og den rædde
kolibrien ſurrad ſom ei �or bie ſo tet burt aat den u�yldige handi hennar, at ho kunde
hava trive han um ho hadde vilt
  Men det vilde ho ikkje, ho hadde aldri med vilje gjort �ade paa noko �ag liv.
  Naar  faer  hennar  var  paa  veiding  all  dagen,  medan  moer  �ellte  i  den  ve�e
aakeren elder ſankad bananar nere ved elvi,  var desſe onnuge ſmaae �apningar det
eina�e ſel�apet Momo hadde, og ho var glad i deim.  Jamvel dei ſvære �r��orne, ſom
ſaag ſo ville ut med den piggu�e ryggen og ormeſperden, og ſom var grøne i graſet og
vart brune i �ogen, var ſo lite rædde henne, naar dei laag og laugad ſeg i ſoli, at dei
vart liggjande og berre blunkad, naar ho gjekk framum deim.
  Tordivlarne ſurrad og engſpre�orne gnisſad taugt i den varme lu�i; dei let ikkje
henne �ræma ſeg; det ſaag ut til dei vis�e, at ho vilde ikkje gjera deim noko vondt. 
Men av deim alle likad ho �vreldi be�. Der var �ore �okkar av deim kringum huſet til
Momo, med alle �ag liter og �ap og �orleik. Some dagar var der berre gule og kvite;
ſo kom der mange ymſe �ag fraa �ogen, og dei �jein med alle liter, ein kann tenkja ſeg.
Momo ſaag deim koma og kverva burt a�, koma og kverva burt a� alt i ei�, og av det
kom det underlege tankar upp i det ve�e hovudet hennar.
  Ho hadde aldri høyrt um gode aander, men faer hennar hadde o�e fyr ei vond
aand, ſom han trudde var i myrkret og �ormen. Um na�i, naar der �aug ein lom og
�reik paa �n uhyggjelege maate, ſo vaknad Mavarri og han ſae, det var Ukobo, den
vonde aandi, ſom var ute og for.  Men �vreldi dei var ljoſe, dei var glade i ſoli.  Dei
gjorde ikkje noko uhyggjelegt braak.  Dei hadde tidt kome inn aat andlitet til Momo og
hadde ikkje gjort henne nokon �ade, men den vonde aandi had de ho høyrt fangad
menne�jor og aat deim.  Soleids kom Momo til tenkja, at �vreldi var gode aander, og
ho ſae til deim, at dei jamt maa�e vera ſnilde mot henne; ho vilde vera ſnild mot deim;
det var ſo ho liketil bad til deim.
  Og naar ho fann ei av �ne gode aander daud, ſo lagde ho henne i ei grav ein
�aden det var �nt, der det var ſol.
  Ein dag kom der framand-folk dit Momo budde, ikkje folk ſom var brune, ſom gjekk
�ilt og vârt, ſom ſvallad lognt, �ike ſom plagad koma til faer hennar; nei dei var ſo
rare: ho vart li� rædd deim. Dei var kvite, hadde �jegg og langt haar.  Dei hadde



hovudplagg og dei hadde ſo rare klæde.  Dei ſaag magre og trøy�e ut; men likevæl log
dei og talad eit maal, ſom Momo ikkje �ynad, men ſom ho to�e var ſo hardt.  Det
fylgde deim nokre indianarar, og dei bar tunge byrder fyr deim.  Kanoarne (baatarne)
deira laag i elvi, og dei var full-ladde. Indianararne talad aat faer til Momo; det
gjorde ein av dei framande og, og daa talad han landſens maal.  So kveikte dei upp ein
�or eld framfyr huſet, og dei ſaud og aat undarlege ting, ſom dei tok upp or a�ar ſom
var ſo det �jein av deim.  Momo tok upp ein av a�om, ſom dei hadde tømt og ka�a
burt, og mannen, ſom hadde tala aat faer hennar, ſaag det og ropad paa henne paa
hennar eige maal: „Kom hit du ve�e!”
  Det var ein �or mann med langt raudt �jegg, men han hadde klaare blaae augo
og mildt maal, og Momo var ikkje rædd honom. Han tok henne um livet, medan han ſat
paa marki, og han ſpurde henne, kvi ho hadde tekje a�en.
  „For han er ſo �n”, ſvarad ho.
  Han tok ein rund gul ting upp or lumma og ſynte henne den. „Er ikkje den �nare?”
ſpurde han.
  „Nei daa!” ſae Momo.  „Han er ſo liten den ſo, og ſo �in han ikkje ſo.”
  Mannen ſae eitkvart, ho ikkje �ynad, og ſo log dei andre, og Momo �ynad, dei log
aat henne, og ſo vart ho reint vond.  Men mannen heldt henne fa�, og ſo ſveiv der ein
�or �ølde med �vreld kring um hovudet hennar.  Dei andre vart upp i under; dei ropad
eitkvart, ſom Momo ikkje �ynad, men det var: „Aa nei, kor �nt!”
  „Fivreldi er nok glade i henne dei”, ſae han, ſom heldt fa� i henne, og ſom var ein
godt lærd profesſor, „ho kann hjelpa meg aa faa �vreld til ſamlingen min.”
  So ſnudde han ſeg til Momo og ſae paa maalet hennar: „Fivreldi er ikkje rædde
deg dei, gjenta mi.”
  „Nei daa!” ſvarad Momo.
  „Du kunde vi� fanga deim du”, ſae han.
  „Nei det hev eg aldri gjort”, sae ho reint undri.
  „Eg maa hava nokre av deim eg”, ſae han; „fyr kvart �vreld du kann giva meg, �al
du faa �ik ein a�, ſom du hev i handi. For�end du det eg ſegjer?”
  Jau, ho for�od det godt; det heite raude blodet gjorde dei brune vangarne hennar
myrke, ho ka�ad a�en fraa ſeg i �nne og ropad: „Lat meg gaa! Du maa vera �ølve
Ukobo du! Men du �al ikkje faa ei eina�e av mine gode aander, nei du �al ikkje faa ei
eina�e!”
  Ho �ridde og vilde laus, men raud�jeggen heldt henne fa�, og han ſpurde henne,
og ho fortalde um �ne gode vener �vreldi, at dei varde henne mot det ſom vondt var.
  Mannen vart onnorleids i andlitet, daa ho fortalde de�a, og ſo �app han henne
og let henne gaa.
  Fyrr dei framande rei�e morgonen e�er, hengde profesſoren den gule runde tingen,
ſom ho to�e ikkje var ſo �n ſom a�en, i eit band um halſen hennar.  Der var elle� a�ar
nok e�er deim, og Momo ſankad deim ihop og ſe�e ſeg til �aa paa kanoarne, ſom rodde
ned e�er elvi,  medan �vreldi ſveiv rundt um henne.    Mannen vi�ad til  henne med
ha�en �n, og ſo ſnudde kanoen rundt eit nes, og ſo var der ikkje anna a� e�er deim en
ein �rek i vatne, ſom ſaag ut ſom eit gull-band.

—



  Regntidi hadde kome: fraa dei høg�e bakkom til dei laaga�e �e�om hadde landet
vorte til �ø og myr.  Den vitringsferdi, ſom me hev høyrt um, var daa paa �e�om ved
mynnet av E�rella- elvi i Bra�lia; vatnet hadde �øymt yver all�ad.  Det var den 29de
juli 1873.  Med ein gong tok det til blaaſa hardt, og ſoli braut fram og �eikte.  Det tok
til aa eima av den vaate jordi.  Men med det ſame ſoli kom, ſynte der ſeg ogſo mangt
elegt: all�ad ſaag ein molar og �ykkje av indian�e hus, ſom var drivne burt i �aumen.
Millom ſomt graſet dukkad det upp og ned i �raumen noko av eit palmetak.  Mennerne
gav gaum paa det, avdi det ſveiv eit �vreld hit og dit kringum det.
  Profesſoren vilde gjerne hava tak i  �vreldet,  og han vasſad derburt,  men han
�anad braadt med ein �rik.  Paa det grøne taket laag liket av ei liti indian� gjente med
ſmil um munnen og med ein 10-dalar av gull um halſen.
  Og �vreldet ſveiv yver den ve�e gjenta, ſom laag der ſo �ill, endaa vengerne var
ſundbrotne, og det draup regn av deim.  Den ve�e �apningen ſom ho ikkje vilde gjera
vondt, hadde vore tru mot Momo til det ��e.
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