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JD â  jag var pojke bodde jag lângt ut pâ bondlandet i en 
by som var sa liten att det inte fanns fiera barn i den an jag. 
Mina kamrater var djuren och de hade alltid tid att prata 
med mig. De stora hade annat att gôra an svara pâ dumma 
frâgor av en liten nyfiken en, som i alla fall var for fattigt 
att bli nâgonting mârkvardigt hâr i varlden, ens om han hade 
fâtt svar pâ allting.

Utom byns alla djur var jag nyfiken att lara kânna trak- 
tens alla ôrter, den vildvuxna mattan i dikena och pâ de 
ôppna markerna. Dem jag inte kânde till tog jag hem till 
far, som alltid lâg sjuk och dârfôr hade god tid, och sa 
sade han mig deras namn och vi talade med varandra om 
dem. Innan han blev sjuk hade han varit trâdgârdsmâstare 
i en stor slottstradgârd och visste allting om blommor.

En dag gav mig far min fôrsta bok. Det var de har berât- 
telsema. Jag kunde inte lâsa ânnu men han fôrklarade bil- 
derna och berâttade fablerna for mig. Och nâr jag sedermera 
— aven som vuxen — last dem, har jag liksom alltid hôrt 
dem med hans rôst. Genom mânga ârhundraden har fâder 
pâ samma vis berâttat dem for sina barn, och barnen har 
sedan som vuxna lâtit dem gâ vidare till nya slâkten.
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