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tör längorlär.ige sed,¡n srullo det þ11 tv n ö
IyrÌa på er; (-ìei¡ sa¡nna söndag.lenplet hade
ty Oet '¡ar på våren och Cen slsta snön'h:r<t a t t-
n8.llen Oot 8.1 :l: l. lanilet eri gart'nal aðgen p d a ¡û
ttfl lyrlan Élrulle þIlva lyorltgast och ¡ìÊ¡ e
och bñra rlk skörd.Btorböndernarvare döttr I o ra
Dtt frân kyrkan.den ena 1 väster och clen l ö r får
lllrl fång vãS ttll templet.

gå snart aolen eteg I ö¡ter ocn kagtaùe sina R]¡llene strlilar över lgnûet
rest rvåsterÞonclent fr ltt vllolãger och bJöd med durrdrancle röstgqEt st! vakne ech ctrå na att etåIla 1orctnlng vagnarne ttlf brötlopÞ
tågc 0å solerr hui,rilt t htlgre upp på hlnlavalvot rvoro nñ,starna
förs ooh bn:dparst 8u I de¡ frän:g+,2 lörtale vaÃnen dr.lgna 3v ett par
vtta arüüfter de,ri föIJ en långa railon av fordon fyllda rne,l gkã:nr.ande
o"nri5li:läå'å""iitl3fto, art rske frn,'o rram rlrr kyrk¿n röre der andra
bröllopstfuet ocn d,et dröJ<re lûxe Îänge 1örr n"n cen rlnglancte rc0en av
lordon satte slg 1.,.j.ång1 börJui galïta och varlt¡:t,r;en eitersorn nan nalkgdes
nåtet ii!,lt fagka¡.e Och f.r<¡k(*rPì.$Iì¡tiiqen h¿¿r net AV f qllñ¡1ele uaiOOp
r¡tr¿fter i¡en ß11n*r-r¡úl.r vä.A, yntes redan tenplets 8&ãckfa torneplflf
t fJã,rran och ,vä,ster'boncl6 b¡rde förnöJt stna ¡f:ndor.ì{en Cå uppen-
Uaiáue etg plötellgt det a. öllopståget från rioteatta hâllet ooh
körCe I r¡r,sãncte fart upp p aclcen.Bonderr gav t;111 ett vredgat rytande r
ropade på eLna drängar och sprang not de RyBs anko¡me.Det vlrxlades nårOa
or0 och-cnart var sir'lüslereñ 1 full gång.rtan stogr nod knölpåkarrstenar
och knlvar ocn gästerna från Ce uåOe bröllopstfuen voro snart lnDlsndsdo
t den urglnn-t-¡lÉla kanpen.xän sår:rôts ooh blod f Iöt.

Unôer ett'þar tLnrr¡arg tlC tortsattes strldenrRel glutllgen återeto0
þIott blano de lenûnde þruden från cet eni¡ þröÌlpståget ooh brudßum[on
från Oet endre.Blek ooh sfrä,ncl Stocl der. unga kvlnnar¡ I Cen v'lta ÞrudstöJ8¡f
och bllctade stelt på rurrnon frènl'ör ilennc..r¡le¡r ü6n¡re glct eakta fram t111
t¡rnan¡tryclto neruxe ênt1fl slgr\ycste neru'Ie ocn Onsllngrinde--av yarandraE
arnar åfr,go Oe ilåOa lri 1 templei och vl';.cles ¿'¡ d.en åtCrtgo nrästmanrr€tr¡

v,l (- ;'...,..-

tl


