
Av Marta Vigdal.

  Eg gjekk um ve�eren, og eg hadde �re mil aa gaa paa ein dag: tvo mil fram og

tvo heim.  Vegen var lang; men det var ikkje det ver�e.  Det ver�e var, at han laag

yver nokre nakne vêrharde heidar, ſo det mang ein gong �od um livet aa greida ſeg for

ei �ik liti gjenta ſom eg var den gongen.  Saag det ut til regn, laut eg hava trugor; var

det kaldt og klaart, tok eg �i; o�a� tok eg baae �agi, for aa vera trygg.  Og ein�eg var

eg.  Heimen min laag under blaae breden inne i eit avhol; far hadde ein �or barne�okk

aa ſyta for, og hadde ikkje raad til aa leiga nokon til aa fylgja meg.

  Ein morgon i deſember gjekk far og eg fraa �ova klokka 5; eg �ulde �ad og leſa. 

Far vilde fylgja med upp paa Storhaugen, paa lag ein �ordungs veg.  Eg tok med meg

lykt og �i og trugor; for det drog upp ſvarte �yer — det var likt til det vilde koma

uvêr.

  Det var �upande bra� upp gjenom lidi; vegen var til-laga med troppe�ig.  Men

far drog meg upp e�er �i�aven, ſo det gjekk fort.  Daa me kom upp paa Storhaugen,

var det ſo mykje ljo� at me fekk �økkja lykti.  Han far ſaag ſeg umkring, og ſo ſagde han:

„Du fær �aa til aa koma a� ſo tidleg det er raad i kveld; for det kjem uvêr, ſer eg.  Ja,

lukka paa ferdi di daa!  Lat meg no berre �aa du tek deg i vare ned gjenom Likhol-

brekka, at du ikkje gjer deg �ade.”  Eg lova at eg det �ulde gjera, og ſo gjekk me kvar

�n veg.

  Eg kom fram til pre�egarden klokka 10.  Klokka 1 var me ſom o�a� vane vera

ferdige; men denne gongen ſagde pre�en at me fekk vera noko lenger.  Eg hadde vis�

fenge lov fyrr, hadde eg havt mann�ap til aa beda um det; men det hadde eg ikkje.  Og

ikkje kunde eg venta at pre�en �ulde hugſa �ikt �ølvmint, ſo mange ſom der var ſamla.

  Det var alt aat og myrkna, daa eg tok paa heimveg; og uvêret heldt paa og kom. 

Daa eg kom upp paa høgdi, vart det ſo fælt med ſnø og ſnødriv, at eg knapt fekk upp

augo.  Myrkt var det, ſo eg ſaag ikkje kvar eg �ulde fara, og lykti �okna alt i eino.  Eg

grov meg ned i ſnøen og tendra henne upp a� gong paa gong; men verre og verre vart



det.  Eg bala og byk�e og arbeidde i ſnø�avlarne; og ſo �yna eg at eg kom ikkje lenger. 

Eg var ſo klar, ſo klar.  Daa var eg komi noko yver halve vegen.  Eg hengde lykti paa

toppen av �ierne mine og �øyrde deim ned i ſnøen; eg tenkte at naar dei kom og �ulde

leita e�er meg, ſo kunde dei �å kor langt eg var komi.  So kom eg i hug far og mor og

alle heime, og vilde prøva lenger.  Eg kom nokre fet; men nei.  Eg da� i koll i ei ſnøfonn

og vann ikkje upp a�; ſnøen dreiv yver meg.  Eg grov med baae hender, ſo lenge eg

kunde — og ſo kom ſvevnen.  So ſvevnug hev eg aldri vore; det var raadlau� aa halda

uppe augo.  —

  So vis�e eg ikkje meir, fyrr kvelden e�er.  Daa vakna eg og ſaag eg var heime;

men eg ſovna a� �raks.

  Det gjekk �ortan dagar, fyrr eg fekk vita korleis eg var heima�komi.  Daa fortalde

far  at  han og tvo andre  var farne paa leiting e�er  meg,  og at  dei  fann meg um

morgonen, �iv og livlaus, ſom dei meinte.  Dei bar meg ſo heim, va�a meg i kaldt vatn,

gnika meg med ſnø, og e�er mykje arbeid fekk dei liv i meg.  — Denne kalde na�i fekk

eg minna� lenge.  Um vaaren ſe�e me upp ein varde til minne, og han �end der den

dag i dag.
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