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Svenska
lrör'fattarinnan är iödcl i Aten men

sccian många år bo:ett pr3 ön Aiginl.
f':ån Aigina är ock;å hc'nncs två be-

rättelser hämtade. Derr första, Gud-
sonen, skildrar en pojlie s be svikelser

iir.t'r sin sommarfcrie. Den lillc Dimi-
trls komrner f ylld rv flirväntningar
till sin gudmor, tsnt Jenny, som

han tidigare endast hört talas onr.

På ett naturligt och öppet sätt gör

hnn rig hemnrastadd och bcundrar
sin gudmors i hans ögon stora rikc-
donr. FI:rn iir också medr.eten om cn

viss skylclighct irtt vara hängivcn och

lcjal mot l-rcnnc. F{ln utser sig till
l..cqnes bcskl.ddare och rar på sitt
allsr-ar att akta hcunes klcna hjärta.
Mcn tant Jenny är inte så rik, som

hE n tror. Hon har hyrt ut sitt hus

till förmögna släktiirger för att för-
brittra sin dåliga ckononi. Likt alla
sorn är ckonomiskt bcloendc av nå-

i;t;n är hcn intc fi:i. Hon har gått
rncd på att vara gäst i sitt eget hus.

Fanriljcn Drimas står: t:ör alla utgifter
ocir betalar hennc clesiutom cn god
hvr a. Tant Jennv kan alltså inte,
hr-rr giirnrr hon än skull,-' vilja, varken
liil Dimitris stannA, bcharrclla ho-
nc'ur son) cn jrinrlikc ellcr cns låtl
hononr tjänrr och bc:,li1.clclrr hcr.rnc.

F{on rråste få iväg horrom på något
s;itt. Dimitris åkcr hcm, bcsviken,
nrcn han slijntntcr jrtte :;in tant Jen-
ny utan skrivcr brev på brcv till
hcnne. Om tar-rt Jcnny någonsin konr-
lrrer sig för mecl xtt svrlra hononr
flLr vi alcirig veta.

Dcn lilla berättelscn om Dimitris
bch'ser vilkcn brist på frihet sonr

dr;rbbar en människa cller ett folk
nar någon får den ekor"romiska mak-
ten över den andra ellcr de andra i
hernmet cller i landct. Den bclyse r
också tant Jennys cgcrr flathet, hen-

ncs undanvikande för det bctalande

hcrrskapct och hennes brist på verk-
lig klarhct i vircl hoir vill cller intc
vill.

I)en anrlra ber.itte'iscn upprrrr bc-
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tvdligt färrc sidor, och vad man får
lir'."-r' av clcn iir dc.'t;r: "Också iclag

blci vår livstråcl Iitet l,-ortarc."'Iriicl-
uå rcismästaren, som skötcr be rättir-
lcns träd, är en alldaglig, ödmjuk
nrll-1, sonl utför sitt rrbcte, äter sin

nirrtsiick, grävcr bruln:tr åt sine lrarn
och älskar sin huncl och sin häst.

lrlcn han är kanske mera känslosamt
lrrcciveten orn tidens fl1,kt och livets

1;ång än andra alldagliea människor.
H;inr1'skg av kvällcns oc' der-r sjun-
li.rrrrde solcr.rs skönhi't sägcr han: "Nu
hr:r även dcnna dag gått ti11 ändrr.

l\iin fru, irar clu bcgrunclat clet? I-{ar
du det?" l(anske vill författarinnan
förnrcdla en sin egcn önskan till sinl
lrir,are, att livets slut måtte bli som

cicnna trädgårdsmästarc.s afton: fullt
av skönhct och ljus.

Hiördis Levin
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Politik:
Efter 23 år, Tage Erlander avgår.
Flera sidor bilder

Film:
Gunnar Oldin skriver kunnigt
och roligt om film

Utrikes:
1969 - Det året människor land-
steg på månen.
Uppf inningar och upptäckter,
mått och hastigheter. Sv. Aka-
demiens ledamöter från dess
start. Jordens stater m.m.

Arets Kalender är intressantare
och bildrikare än någonsin.
OBS! Samma låga pris i år




