Av Andreas Au�lid.

Dei lange ſvarte ve�erkveldarne — naar elden ſprakar i omnen og
lampen lyſer yver �ova — kva gjer du daa?
Les paa lekſor, reknar og �riv.
Godt det!
Aa nei, det er ikkje b e r r e godt. Ikkje for augo, og ikkje for
hovudet; og ikkje for hugen din heller. Hev du høyrt gjete b o k o r m a r ? Dei les um næterne, dei, og ſøv om dagen.
Sjaa heller til aa faa leſa og �riva og rekna ſo mykje du kann u m
d a g e n . Gjeng du i �ule annan-kvar dag, ſo k a n n du det. Eg trur
ikkje du �al �tja heile kvelden, fraa klokka 5 til 10, og hanga yver ei bok.
Og ikkje kann du det heller, ſo du hev gagn av det.
Men um me ſegjer det halve. Meir vert det �eldan leſe, det veit eg
vis�. Um du tek halve tidi til boki og den andre halve til noko anna?
Kva �ulde ſo d e t vera?
Smaagjentorne berre lær aat eit �ikt ſpurſmaal. Dei ſpytar og
bøter og va�ar, kardar og ſpinn, er med i �øſet, vondlar og mjølkar og
brynner — og hjelper mor � med tuſund ting. Dei hev arbeid nok, og
meir enn nok.
Men du ſom er gut?
Er det �am trur du, um d u hjelpte mor di med ſumt �ikt?
Kva trur du G u d likar be�: anten du bøter vo�arne dine �ølv,
eller du �engjer deim burt paa mor di, ſom hev meir enn nok fyrr?
Eg kjende ein ſmaagut ſom ſpỳta vo�ar og armringar, var med i
�øſet, og va�a golvet for mor � kvar laurdag, ſo vis� ſom laurdagen
kom. Endaa lærde han baade aa leſa og �riva og rekna. Daa han var
20 aar, vart han lærar.
I ei bygd i Gudbrandſdalen var eg lærar i nokre aar. Der bø�e
kararne klædi �ne. Naar kvelden kom, tok dei fram bøtings-rullen med
naal og traad og bøter, ſyl og reim og knappar; og det var ei �am aa
bøta �ygt. Det var �ølvſagt endaa �ørre �am aa i k k j e k u n n a .
Var ikkje de�e ein betre �ikk enn aa liggja paa benken og lata ſeg?

Men vil du heller gjera anna arbeid enn �ikt ſom her er nemnt, ſo gjerne
det; du tarv ikkje vera uppraadd.
Tak upp tolkniven din, gut! Slip honom kvaſs, bruk d e n daa! Um
ikkje til anna, ſo gjer ein trehe� til min�e bror din.
Eg veit um tvo ſmaa gutar, ſønerne til ein ſnikkar. Den eine gjorde
baatar av ſmaa bord�ubbar — og ſelde deim for 20 øyrar �ykket til byborn. Daa han var 13-14 aar, hadde ha 100 krunor i ſpareboki �. Og
daa han vart vakſen, bygde han �ip. No hev han bygt eit ſom ko�ar 100
000 krunor.
Bror hans bygde hus; ſmaa �ne hus av ha�ekjeppar. Han var ikkje
dyr, han heller. Folk kjøpte �abbur av honom for 40 øyrar; for
røyk�ovor tok han 50. Han vart byggmei�er. Si� eg høyrde um
honom, hadde han teke paa ſeg aa byggja ei kyrkja; og den �ulde han
hava 24 000 krunor for.
Hadde desſe gutarne lege paa benken og lata ſeg um kveldarne —
kor langt hadde dei kome, trur du?
Men du kjem no vel aldri ſo langt — tenkjer du.
Kven veit det? Du hev fenge augo og øyro og hovud og tankar, og
fem �ngrar paa kvar hand, du og.
Og det er meiningi, at du �al bruka alt ſaman de�e; i k k j e m i n ſ t
fingrarne.
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