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Undcr della s,'untai hade Rodin blygsamt blifvit stäcndc vid dörrn,
bällande sin gamla hatt i Lauden.

Två eller tre gänger badc, under pater d'Aigrignys samtal med prin-
sessan, handsekretcrarens likaktiga ansigte färgats af”en läti rodnad, och
mannen tycbtes vara ett rof för en bäflig-, eliuru Lufvad, vrede. Hans
slappa ögonlock hade blifvit röda, soin om blodet stigit honom at hufvu-
det, tili följd ai en inre kamp .

. . sedän bade hans inlctsägande ansig-
tc återtagit sin bleLblå färg.

Jag inåste genast skrifva tili Rom, för att anmäla denna stöt . . .

soin boinmer alt in cdför a bändelscr af yttersta vigt, emedan den tillintct-
gör så inånga förhoppningar sade abbe d’Aigrigny, ännu lika malt.

Patern, soin förblef sittande, pebade efter några sekuhder på ett bord
ocb yttrade tili Rodin, i kort, bcfallande ocb bögmodifi: lon:

- Sbrif!
Socius lado sin hatt på golfvet, svarade med en vördnadsfnll bugning

på den vördige fadrens bcfallnitig, och med framräckt bals, nedböjdt huf-
vud och stapplande steg, gick lian att saita sig i en länstul

, framför en
sbrifbyrå; hvarefter hän tog papper ocb penna, för att, stum ocb orörlig,
afvakta sin förmans dictamen.

Ni tillåtcr väl, prinsessa? yttrade patern tili prinsessan.
Hon svarade honom med en åtbörd af otålighet, som tycbtes förebrå

Lonom hans ccrcmoniösa fråga.
Ahlien bugade sig och dikterade med dof och beblämd röst, följande:
”Alla våra förhoppningar, nyss närä nog förvandladc tili visshet, haf-

va bastigt blifvit bedragna. Den Rennepontsba alfärcn bar, oaktadt alla
omsorger, oaktadt ali använd flit, helt ocb hållct strandat, utan att kon-
na åternpprältas. På den pnnkt sakeina no stä, är delta, beklagligivis,
raer än en felslagen beräkning, en molgång . . . det är en den olyckliga-
ste händelsc för samfundet , bvars rättigheter tili dessa rikedomar voro
temligen välgrundade, emedan dc härleda sig af undansniliningen från en,
tili vår Ordcns förmån gjord konliskation. Atminstone återslår mig det
ljufva medvetandet att hafva gjort allt, ända intill sista ögonblicket, för
att försvara och skydda våra rättigheter. Men nu mäste man, jag nppre-
par det, anse denna vigtiga affär såsom helt ocb hållet och för alllid för-
lorad, samt aldrig mer tänka derpå.”

Pater d’Aigrigny vände ryggen åt Rodin, undcr det ban dikterade.
Vid det butler bandsekreteraren gjorde, dä hän nn steg upp och häf-

tigt kastade pennan på bordet, i ställct att fortfara att skrifva, vände
d’Aigrigny sig om, betraktade Rodin med yttersta förvåning ocb sade:

JVå . . . hvad gör oi?
Det inåste ha ett slut .

. . den der karien är då alldeles för orim-
lig sade Rodin, talande för sig sjelf och uärmande sig sakta tili spiseln.

II nro? . . . ni Icmnar er plats? .
. . ni fortfar ej att skrifva: , . .

yttrade abbe dAigrigny, hapen. Dcrefter vände hän sig tili prinsessan,
som delade hans bestörtuing, och fortfor, med en föraktiig blick visande
på socius:
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<® Ah ? lian har förlorat förståndct!

o-Sg

Förlåt hanoin, sade madame de Saint-Dizier. Det är sähei‘t sorg
öfvcr den misslychade offarcn.

Tacha prinsessan, åtcrvänd tili er plats och fortfar att shrifva! å-
tcrtog pater d’Aigrigny i en ton af föraktfullt medlidandc ; och med en
befallande vink pckade hau åt honom att återtaga sin plats vid hordct.

Rodin, fullkomligt likglltig för denna nya hefallning, närmade sig än-
nu mer tili spiscln, åt hvilkcn hän vände ryggen, rätadc sin krökta li-
gnr, ställde sig der stadigt med rafca hnän, stampadc på golfinahan med
klacken af sin sraörjiga stöfvel, lade bändcrna hakoni skörten af sin flot-
tiga råck och betraktade pater d’Aigrigny, incdan hän stoit upplyfte huf-
yudet.

Socius hade icke sagt ett ord, mcn hans ohyggliga anletsdrag, nu
färgade af en svag rodnad, förrådde hastigt ett sådant medvetande af öf-
verlägsenhet, ett sådant krossande förakt för ahhc d’Aigrigny, en så lugn
och sä tili sägandes sorgfri dristighet, att d’Aigrigny och prinsessan blef-
yo ntom sig af häpnad.

De kände sig håda på ett bcsynnerligt sätt kufvade och beherrskade
af denne lille, fulc och slnskige kari.

Pater d’Aigrigny kände alltförväl sin Ordcns brnk och stadgar, för
att tro sin ödinjuke sefcretcrare i stånd att, ulan dc kraftigaste motiver,
cller snarare utan hcstämda rättigheter, så hastigt taga sig min af en kros-
sande öfverlägsenhet. Mycket sent ja alldclcs för sent begrep
den yördige fadren att den subordinerade väl kunde vara på en gång en
spion och ett slags bcpröfvad medhjelparc, hvilkcn, cnligt Jcsuit-Ordens 1
stadgar, hade makt och uppdrag att, under yissa trängande omständighc-
ter, afsätta den oförmögne agenten och intaga dens plats, hos hvilkcn hän
hittills värit anställd, egcntligen såsom bevukare.

Patern hedrog sig icke. Ifrån Ordensgeneralcn tili provincialerna, ja
ända tili skolrektorerna , aro alla Ordens högre medlemmar noga bevaka-
de: hafva hos och omkring sig (oftast tillsatta utan deras vetskap och det
nti de tili utseendet mest underordnade befattningar) män, hvilka fullkom-
ligt skickligc att uträtla sinä åligganden och soin, i och för sin befatt-
ning, nndcrhålla en ständig och omedelhar hrefvcxling med Roni.

Ifrån det ögonblick, dä Rodin uppfördc sig sålimda, ändrades genast
pater dAigrignys högdragna skick, och ehnru mycket det kostade på ho-
nom, yttrade.han tvekande och med yttersta foglighets

IVi har säkert rättighet att befalla mig, mig, som hittills befallt er 7
Rodin svarade icke; men hän uppdrog ur sin noita och smutsiga plän- (

bok ett på håda sidot* stämpladt papper, hvarpå några rader voro skrifua
på latin.

Efter att hafva läst dessa rader, förde pater dAigrigny papperet
vördnadsfullt, nastan andaktsfullt tili sinä läppar, hvarefter hau återlemna-
dc det tili Rodin, under det hau djnpt bugade sig för denne.

Dä alibiin åter upplyfte hufvudet, vai* hän purpurröd af harm och
blygsel. I trots af hans vana vid passif lydnad och djup vödnad för Or-
dens vilja och befallniugar , kände hän en bitter, en häftig vrede
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® att sä oförmodadt se sig afsatt . . . Delta var dock Icke alli. Elliini
alli förhållande af galanteri längescdan hade upphört mcllan honom ocli
prinsessan dc Saint-Dizicr, så var lion dock icke dcstoniindre för Lonom
ett fruntirainer . . . och att erfara en så förödmjukandc stöt inför ett frun-
timmcr, var honom dubhclt grymt; ty oahtadt sitt inträdc i Ordcn, hade
hän docls icfcc helt och hålict aflslädt verldsmannen.

Dertill hoin nu äfven att prinsessan,, i ställct att synas hcsvärad cllcr
upprctad öfver dcnna hastiga omflyttning från förman tili nndcrlydande
och från nndcrlydande tili förmau, bctrahtade Rodin mcd ett slags nyli-
Isenhct, falandad mcd intcrcssc.

Säsom qvinna och ytterst ärelysten qvinna, hviikon söhte fästa sig
vid alla personcr af storl inllytande, ålskade prinsessan sådana hontrastcr.
Hon luun det i visst hänsccndc egct och intcrcssant att se dcnnc ma n,
nastan trasig, derjcmtc shröplig och gcmcnt ful, samt ännu för några mi-
nutcr sedän så ödmjuk och nndergifven, nu med förständels öfverlägsen-
het, som ma n hos honom nödgadcs erkänna, hehcrrska pater d’Aigrigny,
en förnäm herre, upphöjd, så väl genom sin hörd, som gcnom sinä elc-
ganta mancr, och ännu helt nyligch så mäktig' inom Ordcn.

Från delta ögonblick utplånadc Rodin, såsom vigtig person, helt och
hållet pater d’Aigrigny nti prinsessana ögon.

Då första känslan af förödmjukclse var förhi, och fastän högmodets
sår ännu blödde helt friskt, åsidosaltc pater d’Aigrigny ali sin cgcnkär-
lek och hemodade sig hioit att, i egenskap af verldsman och inan af god
sällskapston, förduhhla sin artighet emot Rodin, som, i följd af denna
lyckaus hastiga omskiftning, sä plötsligt hlifvit hans förman.

Men vår cx-socius, ur ständ att uppslsatta, cller rätlare att erkänna
dcnna grannlagenhet och finhct, satte sig kärft, Isantigt, plunipt och hcrskly-
stet i hesittning af sin nya värdighet, icke tili följd af ett längc kufvadt
liögmods hämudlystnad, itien i känslan af hvad hau nu gälldc och betyd-
dc. En lång sammanvaro med pater d’Äigrigny hade tillräckligt lärt
honom förstå dennes nndcrlägscuhct 1 intclle.ktuellt hänsccndc.

Ai bar bortkastat pennan, sade d’Aigrigny mcd ntrnärkt foglighet.
Ai kastade d«n ifrån er, dä jag för cr dikterade noten tili Rom.

Skulle ni vilja vara så god och säga mig i hvad fall jag har felat?
På stund, svarade Rodin med sin hvassa och skärande röst.

Fastän jag längescdan märkt att ledningen af dcnna alfär vida öfversteg
edra fcrafter, bar jag ända tills nu afhållit mig från att faga den ifrån
er . . , Och likväl . . . huru niånga fel! . . . hvilkcn fattigdom i upplin-
ning .

. . hvilkcn grofhet i dc medel, dem ni användt, för att leda saken
tili en god utgång!

Jag har svårt att förstå edra förehråelscr, svarade patern mildt,
ehuru en hemlig hitterhet framträngde under hans skenbara undergifven-
ket; hade icke framgängen värit viss, om icke kodicillcn mcllankom-
niil? Ilar ui icke sjelt bedragit tili dessa åtgärder, dem ui nu klandrarl

-Då var det ni som hefallte och jag soin lydde ...ni var dess- I
på vägen att lyckas .

.
. icke i kraft af de medel, dem ni användt,

211DEN JvnEN,



m e-^
ulan i frots af dessa medel, som voro af en upprörande oslucfcllgliet och ®

plumphct.
Alin lierre! . .

. ni är sträng, sade d’Aigrigny.
Endast rättvis. Fordras det då några nnderverk af skicklighct,

för att instänga en person i ett mm och sedän tillstänga dörrn med duh-
hcll lås? -XVä väl - laar ni gjort något annat? 'Nej, visst icke. Ge-
neral Simons döttrar? arresterade i Leipzig, i Parls instängde i klostcr;
Ädrienne de Cardoville? instängd; Couche-tout-mi? i fängelse; Dschalma?
insöfd af en sömndryck. Ett enda väl nttänkt medel bar Llifvit an-
vändt, tiir alt aiiägsna Hardy: ett sinnrikt medel, tusen gångcr säkrare,
eniedun det verkat moraliskt, ickc matericilt. Hvad edra öfriga åtgärder
angår, .

. . låt se ... de aro alla lika usla, osäkra, farliga. Hvarföre?
lör det att dc voro - våldsamma .

.
. och att nian gerna rnöter våld med

våld. Då är det icke iängre en kamp mollan slnga, skiekiiga, envisa
män, seende i mörkret, der de aro hemmastadde; det är, som sl.ulle
tjufvar, med endast dyrken tili yapen, vilja göra anfall och inbrolt midt
på ljusa dagen. Hvad? Under det vi beständigt handia, höra vi ju
framför allt hafva omsorg om att väl gömma oss ...att Laila oss allde-
les undan ...att vara fullkomligt osynliga och i dess ställe vet ni
ingenting hättre än alt fästa uppmärksamhctcn på oss, och det genom de
våldsammaste medel: medel som måstc åstadkomma ett lorfärligt väseu . . .

För att så myeket hättre hevara hcmligheten,. är det vakter, poliskommis-
sarier, fångvaktarne, som ni tager tili medhjclpare. Allt det der är
ju för ömkeiigt min herre. Endast den rnest lysande framgång vore i
stånd alt öfverskyla hela denna uselhct: och framgången ...ni vet
häst sjclf att den uteblifvit.

Alin herre, sade pater d’Aigrigny, häftigt sårad ty prinsessan
de Saint-Dizicr, hvilken ej förmådde dölja den heundran som Rodins kor-
ia, meu krossande tai ingaf henne, hetraktade sin fordne älskare med en
min, som tycktcssäga: ”han bar rätt”. Alin herre, ni är allt för sträng
i edra omdömen . . . och oaktadl den höllighet jag är er skyldig, så får
jag dock

o säga alt jag ieke är van .
. .

A, det är myeket annat, hvarvid ni icke är van; men ni skall få
lof att vänja er! sade Rodin hårdt och föll pater d’Aigrigny i talet.
Ni har liitti lls gjort er en falsk föreställning om ert värde. Hos er qvar-
ligger ännn något af fcrigare och verldsmau, som ofta nog framsticker och
soin beröfvar ert förstånd den köld, den klarhet, den skarpsinnighet, soin
det horde hafva . . . NI har värit en vaeker officer, rnunter och firad;
ni har deltagit i krig, fester, nöjen; ni har, framför allt, värit gyn-
nad fruntlmmers-karl; allt delta har tili bälften utnött er. Ni skall
aldrig hli annat än en suhaltern —er dom är redan fälld. Er skall all-
tid fattas denna raskbet, denna sammanfattnlng i begreppet, som heherr-
sfcar menniskor och händelser. Om jag demmot äger denna liflighct i
handling och denna lätthet i*uppfattning, och jag äger dem vet ni
väl hvarföre? Jo, derlöre att jag alltid, endast och ällenast egnat mig
åt vår Ordens tjenst derföre att jag är ful, snuskig och ren tili
minä sederj ■— ja sven, fast gammat, och med oförsvagad mannakraft.
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Då Rodin mcd en bögmodig cvnlsm utlaladc dessa ord, var lian ohygglig
Pi■insessan de Saint-Dizicr fann honom nastan vaefeer, så inycfeet.be.

hagade benne bans djerfbet ocb feraft.
Pater d’Aigrigny* som feände sig omotståndllgt bcherrsfead af denna

djefvulsfea varclsc, ville göra det sisla försöfect tili motstånd, ocb ntbrast:
Alia, niin herre, det der sferytet är ej något bevis på er duglig-

bet oeb fönnåga .
. . Sian får väl se när det feommer tili bandling .

.
.

Ja, man sfeall se mig då afbröt Rodin feallt. Ocb vet ui vid
hvilkel veri; ? (Rodin- tycfete om att uttrycfea sig i frågform) Jo, just vid
det verfe som ni nu gått alt så fcgt öfvcrgifva .

. .

Hvad säger ni? ropade prinsessan, fy d’Algrigny, som var allde-
les stum af bäpnad ocb bestörtning, förmådde ej frambringa ett ord.

Jag säger, återtog Rodin långsanit jag säger, alt jag åfager
mig att leda den Renncpontsfea arfsallarn tili en Jycfelig ntgång, eliuru ni
anscr del så förtvifladt omöjligt.

Ni? ropade pater d’Aigrigny, ni?
J», j«st jag.
Men man bar afslöjat våra manovrer.
Så inycfect bättre; get gällcr då att uppfinna nägra bättre.
Men man sfeall misstänfea oss.

• Så inycfect bättre. En svår framgång är den säferaste.
Uuni tror ni er femina förmå Gabriel att iefee ätcrfealla sin dona-

tion . . . hvilfeen torde i sig sjelf vara olaglig?
Jag sfeall i Ordcns fcassafeistor läta inlägga de tväbundratoif mil-

lionerna, dem man ville lura ifrän oss. Ar det felart?
Det är lika felart, som omöjligt.

,Men jag säger er att det är möjligt, ocb det måstc vara möj-
ligt. Förstår ni mig? . . . Men ni begriper ingenting, ni, feortsynta
incnnisfea! ropade Rodin, som förifrade sig tili den grad, att bans life-
aktiga ansigte betäefetes af en svag rodnad, NI begriper iefee att det
är just nu, som man iefee får tvefea. Dc tvåbundratolf miliioncrna må-
stc tillböra oss, ocb det sfeall bli en säfeer grnud för vårt inflytande i
Frank rike 5 ty så fala som mennisfeor nu oftast äro, fean man ju, då man
förfogar öfver sådana summor, feöpa ett rifees hela styrelse; ocb om delta
faller sig för dyrt, cllcr för obcqvämt, så uppväefeer man ett inhemsfet
ferig, man störlar den oeb äterupprättar legitimiteten, hvilfeen tili slut än-
då är vårt bästa stöd; ocb den sfeall bevilja oss allt, emedau den får oss
iitt tacfea för allt.

Det ärju felart, yttrade prinsessan med af beundran sammanfenäpp-
ta bänder.

Öin, deremot, återtog Rodin, de tvåhundratolf millioncrna för-
Llifva i bänderna på Rennepontsha fainiljen, så blir det ■vårt förderf, vär
förstörelsc. jVi gaf då icke akt på dcn der tcstator Rffnueponts afsky-
värda mcning med den der assoeiationen, soin hän aubclaller och som
bans förbannade vngcl så förundrausvärdt väl skulle kumia förvcrkliga?

Men tänk blott på de ofanlliga kraftcr, som då skulle förena sig om-
N:o 26. 27*.
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kring dessa millioner! Der lia vt marskalk Simon, såsom förmyndare ®
för sinä döttrar en inan af folkef, hvilkeu blifvit lieriin; ulan att der-
före liafva blifvit det ringaste fåfäng, livilket just försäkrar bonom om
inflytandet på massorna, bclst den militäriska andan och dcn inkarncradc
bonapartismcn bevara ännu, i folkcts ögon, mi imen af beder och natio-
nalära. Sedän ha vi den der Francois Hardy, den liberale, oberoende,
npplyste borgaren, mönstret för en manufaklurist i stor skaia, svännande
för den arbclande klasscns framgång och välbcfinnandc, Så koimncr
Gabriel, dcn ”g'ode presten”, soin de säga, det ursprungliga evangelii a-
postel, representanten af kyrkans dernokrati mot kyrkans aristokrati, af
den fattige landtpastorn mot den rike biskopen; det vlli säga, på deras
spräk, den flitige arbetaren i Herrans vingård, mot dcn sysslolöse despo-
ten, med ett ord den födde utspridaren af alla ideer om brodcrlig’het,
frig'örelse och tillvext i det goda efter folkcts sätt att tala; och allt
delta icke i namn af en upprorisb, mordlystcn politik, ulan I Christi uamn,
i namn af en rcliglon af idel barmhertighel, af kärlek och frid .

.
. för

att tala som hopen pratar. Sedän kommer Adricnne dc Cardoville,
typen för ali prydlighct, grace och skönhet, alla sinnliga njutningars pre-
stinna, som påstår sig kumia gudomliggöra sinnlighcten, genom att förfi-
na och uppodla dcn. Jag vill icke tala om facnnes suille, hennes djerf-
het; allt delta känner ni mer än väl. Också hän ingenting för oss
vara så farligt som denna varelse, hvars börd är den högsta adclns, men
hvars hjerta är folkcts, och hvars inbillningskraft är skaldcns. Vidare
ha vi den der prins Dsehålina, ridderlig, dristig, färdig tili allt, emedan
hän vet ingenting- om det civiliserade lifvet, oböjlig i silt hat soin i sin
tillgifvenhet ett förfärligt redskap för den som förstår att deraf betje-
na sig'. Ja det finns ingen inom denna afskyvärda farnilj, som ej är oss
farlig, äuda tili den der eländige Couche-tout-nu, hvilkeu, i och för sig
sjelf, ickc bar riug-aste betydculief, men soin, ifall lian blefvc rcuad, upp-
räftad, pånyttfödd genom beröringen med ädla och öppna naturer, såsom
det kallas, kan taga en verksam del i assoeiafionen, just i egenskap af
arbetarnes representant. Tror ni nu att om alla dessa inenniskor, re-
dan m-simiiga på oss, derföre att vi velat plundra dem, såsom de behaga
kalia det . . . tror ni alt om de följa och det skola de visserligen gö-
ra, jag svarar derför följa, säger jag, de afskyvärda Rennepontska fö-
reskrifterna, tror ni att om de förena alla sinä krafter, ali dcn verksam-
het de äga, omkring denna ofantliga förmögenhct, som skall mångdubbla
deras rnakt tror ni att de icke då öppna ett häftigt krig mot oss och
vära grnndsatsers alt de icke skulle bli de favligastc fiender vi någonsin
haft? Jag säger er, jag-, att aldrig någonsin bar Orden värit så all-
varsamt hotad; ja det är un för densamma en fråga om li f oeh död;
nu gäller det att icke blott försvara sig, utan att anfalla, för att kuuna
åstadkomma tillintetgörelsen af delta fördömda Rennepontska slägte och
sätta sig i besittning af milliouerna.

Vid denna talla, af Rodin framställd med en sadan feberaktig hän-
förelse, så nryeket mera inflytelserik, som den var utomordentligt sällsynt
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, . ihW\ö Los tienne man , sägo pater d'Aigrigny ooh prinsessan pä hvaramlra,
undrande och försagda.

Jag tillslår , sade d'Aigrigny tili Rodin , alt jag aldrlg Lar tänkt
pä de farliga föijdcrna af denna föreniog tili det godaN

, som stamfadren
Rcnncpont liar anbcfallt. «Jag tror verkiigen att Lans arfvingar, enligt
Lvad vi veta om deras karakterer, sknlle liafva lust tili alt realiscra den-
na utopi. Faran är ganska stor, ganska hotande; . , , men, för att af-
viirja den . . . hvad är att göra?

Il liru, min horre, ni Lar att göra incd näfurer, oknnniga, hjeltc-
modiga och öfverspända , såsom Dschalnia ; sinniiga och cxccntriska, som
Adrienne dc Cardoville ; naiva och oskyldiga , som Rosa och Bicnda Si-
mon; ärliga och Öppenhjcrtliga, som Francois Hardy; cnglalika och rena,
soin Gabriel; pimupa och duumia, som Jakob .Rcnncpont, ~ och ni frå-
gart Hvad är alt göra“l

Sannerligcn jag förstår er, min bcrre, sailc pater d'Aigrigny.
Det tror jag nog! Ert föregåcmle Ijctcciulc i (leima sai; bevisar det

tillfyllest , återtog Kodin , föraktligt. Ni liar begagnat cr af pinnipä,
matcriella niedel, i stället för att siä an på alla dessa ädclmodiga, rena,
npphöjda passioner, li villiä, om dc en dag- blefve förenade, skullc utgöra
en afskräckande knippa, men soin nu, dclade, förströdda, isoleradc, skola
ge vika för alla frcslelscr , alla förförclser, alla anfall. Förstår ni
rm ändfligen? IVej, icke ännu. Och Kodin böjde pä axlarne. Låt
se! ka n rnan dö af förtvillan'?

Ja.
lian den lyckliga kärlekens erkänsla gå ända tili yltersta gränsen

af ett ursinnigt ädclmod?
Ja,
Gcs det icke sä förfärliga svek, alt sjelfinord är den enda till-

flykten emot den fasansfulla verkligheten?
Jo, visscrligcn.
lian öfverdriften i sinnliga njutningar föra tili grafven, I en smy-

gande och vällnstig dödskampl
A ja-

— Finns det bär i lifvet några förhållandcn, några omständigbctcr,
sä grymt smärlsamma, att de faslaste karakterer, de incst verldsligt siima*
dc, de ogudaktigasfe tili ocb med , . . komina blindvis, krossade, tillin*
lelgjorda , att kasta sig i religionens armar ocb öfvergifva alla verldens
agodelar för tagclskjorfan, böneu ocb bänförclsen?

Utan tvifvel.
Gcs det icke, slntligen, tusen omständighefer, hvarunder lidelscr-

nas reaktion leder tili de utomordentligasle omskapningar, de mest tragi-
ska upplösningar, sä väl hos mamien, som hos qvinuau?

Visscrligcn.
IVå väl: hvarförc då fräga hvad som är alt göra? Och hvad

skullc ni väl säga om, tili exempel, dc farligaste medlentomme af denna
Rennepoutska lainilj komme, inuau tre munader tiiländainpit, för att pä

JA
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l:nä anropa oss om den nådcn att vinna inträde 1 denna Ordcn, för hvil-
ken dc nu bära afsky ocli Iran hvilkcn Gabriel i dag bar skiijt sig?

En sadan omvändelse är omöjlig, ropadc pater d’Aigrigny.
Omöjlig .

. . Ocli bvad var då ni, min berre, för femton år se-
dän? sade Rodin. En verldslig , ogudaktig ocb utsväfvandc raenni-
sba. Ocb ni boin tili oss ocb edra egodelar blcfvo vara. Muru? ...

bafva vi ickc nfidcrkufvat furstar, fconungar, påfvar? Vi bafva dragit
tili oss ocb i vår enbet utsiäekt präktiga snillcn, hvilka, långt ifrän oss,
strålade rned alltför myeken klarbel; vi bafva nastan bclt ocb bållet un-
dcrknfvat de bäda vcrldshalfvorna; vi bafva bibcbållit oss verksamma, li-
ka ocb fruktade, ända liiti!) denna dag, i trots af allt liat, alla landsför-
visningar; ocb vi skullc ieke ha bopp om seger öfver en enda familj, soin
så farligt botar oss, ieke kumia få ägodelar, hvilka blifvit vår Ordcn från-
snillade, men äro oss oundgängligcn nödvändiga? Hvad? . . . skullc
vi ieke konna vara nog slnga för alt komina tili detta rcsultat, ulan o-
skiekiiga våldsambeter , utan sådana brott, som konna blottställa oss?
Men begriper ni dä ieke bvilken ofantlig mängd af inedel tili öinscsidigt
såväl soin tili partioit förkrossande, som de menskliga lidclscrnas spel kan
crbjuda, belst när passionerna skickligt ocb med klofc beräkning sanunan-
fogas eiler sältas mot bvarandra , när dc äro stridiga, obcjdade öfverbet-
sade, motarbefade, ocb synnerligast då kanbända, tack väre en allsmäk-
tig bundsförvandt tilladc Rodiu med ett bcsynnerligt småleendc
dessa passioner kuuna få fördr.bblad kraft ocb våldsamhet . . .

Ocb denne bundsförvandt bvern är lian ? frågade pater d’Aigrig-
ny, bvilken tili ikä med prinsessan de Saint-Oiidcr, kände ett slags be-
undran, blandad med förskräckelse.

Ja, återtog Rodin , utan att svara den vördige fadren ja, ty
denne förfärlige medlijolparc kan, om lian fcommer tili vårt blstånd, å-
stadkomma biskliga förändringar, göra dc mest obändiga naturer klcnmo-
diga, de mest ogudaktiga lättrogna . . . dc mesi euglagoda vilda ocb
trotsiga.

Men denne bundsförvandt , ropade prinsessan, bcklanid och plå-
gad af en obcstämd fruktan denne sd fruktansvärdc, . . . hvem Ur
kan da?

Om lian koinmer återtog Kodin, allfid lika orörlig ocli likLlek
skola de yngsta ... de raskaste, kvarjc minut sviifva i dödsfara . . .

i lika stor dödsfara, soin en på sotsängcn liggande, i sin sista slnnd . . .

Mcu dcn der medhjclparen frågade äfven pater d’Aigrigny,
mcr och mer förskräckt; ty ju mera Kodin fönnorkade sin tafla, ju mera
liknade lians ansigtc cu död menniskas.

Denne roedlijclpare kan slutligen , återtog lian
,

sammankrympa
folkmängden , ocli i den svepdnk , soin kan släpar eftcr sig , Lortföra cu
liel förbannad fainilj; men kan skall bli tvungen att respektcra denna Sto-
ra ocli orubbliga stam, soin aldrig kan försvagas af dess lemmars död . .

•

eincdan dess auda . . . an dan kos ”Jesu Sällsknp” . . . Sv oförgänglig.
Men , . , äudtligcn . .

. denne niedkjclparc?
Valan! . . . denne medkielpare, återtog Kodin, denne mcdhjel- j
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Jä> päre soin nännar sig . . . med långsamma steg . . . och hvars ankomst öf-
verallt förkunnas af knngspridda, hcinska auingar . , .

Det är . ,
.

Koleran.
Vid delta ord , af Rodin uttaladt med en sträf och skarp röst, ryste

och blcknade prinsessan och patern.
Rodins blicfc var hemsk, giasartad ; man skulle kunna säga alt den

var ett spökes blick.
Under några ögonbllck rådde i salongcu en graflik tystnad.
Rodin bröt deh först. Alltid lika otillgänglig för alla intryck, såg

hän på pater d'Aigrigny och visade honoin med en bcfallandc åtbörd,
bordef, vid hvilket hän sjelf, Rodin, hade nyss pii stunden, blygsamt su-
lit och skrifvit efter den andres diktameu. Med koit, sträf röst yttra-
de hän:

- Skrif!
Pater d’Aigrigny spratt i hurjan tili af förvåning, men då hän straxt

derefter koin ihåg att hän hade i en hast blifvit subaltcrn, steg hän upp,
bugade sig för Rodin, under det hän gick förbi honoin, gicfe att sätta sig
vid bordet, fattade pennau och sade, i det haa vaade sig tili Rodin:

Jag är färdig.
Rodin dikterade följande och pater d’Aigrigny nedskref det;
"Genom den vördige fadreu, abbe d’Aigrignys oförstånd, har utgån-

gen af den Rcnnepontska arfsalfärcn i dag blifvit allvarsamt hotad. Arfs-
beloppct uppgår tili tvåhundratolf miliiouer. Oaktadt delta streck tror
man sig dock kunna forniligen förbinda sig tili att sätta familjen Renne-
pont ur slåud att skada vår Orden, och man tror sig kunna förskaifa Or-
den de ofvannämnde 212 millioncrna, soin lagligen tillhöra den . . . Man
begär endast den mest oinskräukta fullmakt att handia efter omständighe-
ter och godtfinuande.”

En fjcrdcdcls tinnna efter detta uppträde, trädde Rodin at från hotel
Saint-Dlzicr, borstande med armbågcn sin llottiga hatt, som hau aftagit,
för att med en djup bugning besvara portvaktarens helsuing.

ELFTE AFDELNINGEN.
BESKYDDAREN.

I.
DEN OKÄN D E.

Följande uppträde Sgde rnm dagen efter deu, då abbe d'AigrignT ha-
de af Bodin så hårdt blifvit dcgradcrad frau siä förmansbefattniug, tili
dcn underorduade stäilning, Bodin innebaft.
•’

• •
• •' • * • « • O «. 0
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Gatan Clovis är, som man vet, en af de ensligaste och minst bcsökta
i qvartcret La Montagne-Sainl-Genevieve. Vid tidcn för vår bcrättelsc
bcstod det vid dcuua gata bclägna huset nnmro 4 af en hnfvudbyggnad,
Lvarigenom slräebte sljy en mörk gång, som förde tili en liten dyster
gård, på hvars mofsatta slda man såg en ytterst eläudig och förfallen
byggnad.

Jordväningcn af fasadcn uppfogs af en tili Lälften undcrjordisk bod,
der hoi, vcdbördor, grönsaker och mjölk höllos tili sain.

Klockau slog nio på morgonen. Bodens ägarinna, som kallades mor
Arsene, en gamma! qvinna med ett fromt och sjukligt utsecnde, i en
klädning af brunt parhain, och med en röd bomnllsduk på hufvndet, stod
på öfversta trappstcget, som förde tili hcnnes håla, och slutade sin etalaye,
d. v. s. att hon på ena sidan om porten placerade en mjölkflaska af blcck
och på dcn andra ett par såll cllcr korgar med halfvissnade grönsaker,
samt der brcdvid nägra gulnade käihufvudcn. Aedanför trappan, i half-
sknggan af det källarlika rummct, syntes skcnct af en kolcld, som glödde
i en liten jernugu.

Denna bod, belägen belt närä porfgängen, tjenade tili portvaktarsfuga,
och vår grönmångelska bestred porlvaktax-sysslan.

Snart ulkom ur huset en Hien täcfc varclsc, och inträdde tili mor Är-

scne, lätt och sprittande.
Denna nnga flicka var Rose-Pompon, bacchanal-drotfningens förtrog-

na vän. Rose-Pompon var för närvarande gräscnka, och Lennes baccha-
naliske mcn vördnadsfulle sigisbe var, cnligt hvad man vet, Aini Moniin,
den ortodoxe rumlaren , som, i fall så bchöfdes, eftcr dryckeslagct för-
vandlade sig tili Jacques Durnoulin, religiös skriftställare; sålunda hastigt
och lustigt öfvergåcnde från dcn ursinnigaste daus tili den ultramontanska
polcmiken, från La Tultpe Orayeuse tili en katolsk ströskrift,

Rose-Pompon var, cnligt hvad man kunde se på hennes lätta och bc-
synnerliga morgonfclädsel, nyss uppstigen. På sitt vaekra, blonda, väl
kamraade och släta här bar hon, troligen i brist på någon annan hufvud-
bonad, den lilla karlmössan, som fillhörde hennes kokeita debardörkostym.
Ingenting kunde vara mera skalkaktigt , än den sjiittonåriga ilickans lilla
rosenröda, friska, trinda ansigte, lifvadt af ett par Stora, glada och strå-
lande blå ög'on. Rose-Pompon var ända ifrån haisen ned tili fötterna så
väl insvept i sin röd- och grönrntiga, något urblekta skottygskappa ,

att
man gissade, det hon dolde något, som hon smått skämdes för. De små
hara fötterna, så hvita, alt man knappt kunde veta, om hon hade strum-
por ellcr icke, voro Insiuckna i ett par de allra nältaste röda salfianSsfcor
med silfverspännen. Det syntes tydligt, att kappan skylde något föremål,
som hon bar I bandeu.

God dag, mamsell Rose-Pompon , sade mor Arsene med en väl-
vlllig ton. Ni Sr tidigt uppe i dag. Ai dansade då icke i går?

Tala icke deroin , mor Arsene $ jag hade icke hjerta tili att dan-
sa, Den stackars Cclic, (Bacehanal-drottningen, syster tili la Maycux),
har gråtit hela natten. Hon är alldeles otrösllig öfver att hennes älskare

«u sitter i iaugelsc. d
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Hör på, sade gpönmångelskan, Lör på mamscll, jag måstc säga
er något, angående er vän Celie. JVi Llir \äl icke ond?

Brukar jag Lii ond, jag? sade Rose-Pompon, höjande på axlarna.
,- or ni inte, att Lerr IMiilcmon skall bauna inig, när lian kom-

mer igen?
Banna cr? Hvarföre?
För det ni så här begagnar bans rum.

.

“Äb bors, bära mop Arsene, sade iclse Pbilcmon, dä lian for, att
jag: suulle nnder bans frånvaro få rå om bäda nunnien, liksoin iap- rår
om bononi sjelf? J 41

. ~7 i* 1’
<

'c^ c om er jaff talar, mamscll, utan om er vän Celie, som
m lätit flylta m i berr Pbilcmons mm.

Ocb bvap siilille hou mig förutan lagit vägen, min goda mor Är-
sene? Sedän hennes älskare arresterades, bar hon icke vågat återvända hemtili sig, eniedan de aro skyldiga för hyran. När jag koin under fonddermed, sade jag: du kan ju bo i Pbilcmons min; när ban kommer bem,få vx väl se, bvar vi göra af dig.

Ja vasserra, kara rnamscll, om hi blott kan öfvertyga mig, att berr
Pbilcmon icke blir ond, sä gerna för mig.

Ond? . . . men bvarförc? , . . Kanske för det liian föpstöp bans
busbällssaker? ..

. Äck den skadan är icke stor, I går slog jag sönder
sista spilkunicn; se derföre, bvad jag bar för en rolig pcrscdcl att liänitamjölk uli.

Gapskrätfande framtog Rose-Pompon ocb visade föp mor Arsene ett
af dessa kolossala cbampagneglas, bvilka ryminä närä en butelj.

m ' n Bud! ropade mångelskan förvånad, maa siilille tro attdet vore en trumpet af krisfall.
Bct är Pbilcmons Stora glas, hvarmed lian blef dekorerad, då ban

infogs såsom Canoller-flambard, svarade Rose-Pompon, allvarsamt.
Om ban visste, att ni bämtade mjölk deruti. Jag kan just bli Hat,

sade mor Arsene.
An jag då? Om jag mötte någon i trappan, då jag bär det bär

glascf, rakt soin elt ljus, sä fölle jag i ett sådant skratt, att jag sloge
sönder det också, den sista af alla husbållspcrscdlarua. Då skulle iae: välråka illa nt för Pbilemoii.

Ni beböfver ej frukta att muta någon i trapporna. Den ene by-
resmannen är redan utgängen, ocb den andre stiger myeket sent npp.

Efter vi tala om liyresmän, sade Rose-Pompon, så skulle jag justfräga, om icke ett mm är att hyra bär i huset, i andra våningen af
gärdsbyggningen. Jag tänker på, att Celie kunde få byra det, uär Pbi-
lemon återkoinmer.

Jo, det är clt litct uselt vindsrnm, Dernnder äro fvenne rum,
soin inneliafvas ai en mycfect tyst ocb LeniiigLetsfnll gamma! man, sade
mor Arsenc.

Ack ja! fader CLarlemagne. IVi vei ingenting mer om Lonoin?
~ j ê jj kara mamscll, om icke att Lan kom Lein i morsc vid dag-

och kuackadc på fönsteriuckorna. Min seita frn, sade Lan Lan



> är alitit! så höflig-, dcn der beskedlige gubben miu sota fru, fick ni J «

går något bref tili mig? IVej, min bcrre, svarade jag. Ja så, sade ban;
så besvära er icbc då, jag kommer vai ned sedän. Ocb så gick Lan upp
tili sig.

Liggcr lian då u leiri g bar I luiset?
Aldrig. Man måtte bo annorstädes, ty här tillbringar lian endast

några timmar, hvar fjerde eller feinte dag.
.Och alitit! liommer ban ensam?

Ja.
_ Är ni säker derpä? skulle ban inte bändelscvis uågon gang ha

med sig en litcn flicksnärla x sällskap? ...I det fallct tror Jag, alt Pbi-
lemon genast flyttade härifrån, yttrade Rose-Pompon med en pä en gång
sedesam ocb skälmaktig min.

Heit Cliarlemagne! ...en flicka kos Louom? ••* S taekars- gubbe.
. .

. ropade moi' Arsenc, under det hon mot himlen lyfladc sinä bogge
händer. Om ni bara såge bonom med sin flotliga batt, sin lnggslitna
rock, sin lappiga bomullsparaply, ocb sitt godlynta utseende, så skullc ui
snarare ansc bonom for ett bclgon, än för något annat.

Men då begriper jag icke, bvad ban kan göra bar så ensam, i det
der näslct, der framme på gårdcn, der mau knappast ser vägleda sig midt
pä ljusa dagen.

.

Det är just bvad jag ofta frågat mig sjelf, lilla mamsell. Jlvad
kan ban väl ba för sig? Ty omöjligen kan ban komina bit bara för ro
skull, Alit bvad som lins bos bonom är en tältsäng, ett bord, en kakel-
ugn, en stol ocb en gammal kappsäek.

Då kan ban i den delen byta jemnt om jemnt med Pbilemon, ytt-
rade Rose-Pompon.

Men vet ni, det oaktadt är lian så rädd, att nagon skall komma
in tili bonom, soin om alla menniskor vore tjnfvar, ocb som om ban bade

möb.ler af massift gold. Hän bar pä egen bekostnad låtit sätla ett säker-
hetsläs på dörrn. Mig lemnar ban aldrig nyckclnj ocb hcllre, än ban
släpper nagon in i ruumien, eldar ban sjelf.

Ocb ni säger, att ban är gammal?
Ja, inamscllj emcllan femtio ocb sextio år.
Ocb ful?
Ack ja! ...Föreställ er ett par små genomborrande huggorms-

ögon, på ett ansigte, färglöst som eli lik, ja tili dcn grad, att sjclfva
läpparue äro bvita. Se der i korlhet bans fysionomi. Hvad åter karak-
tern beträifar, så är den stackars gubben så höflig, ban tar så pfta af sig
hatten ocb bugar sig, att det är riktigt besvärligt.

Men, säde Rose-Pompon, det kan jag äudå Inte begnpa, hvad ban
bar för sig ensam der uppe i sinä mm? Om nu Celie tar vindskamma-
ren ofvanpå, när Pbilemon fcoramer igen, så kuuna vi roa oss med att

söka utlura något. Hur stor är hyran för rummet?
-- Kära mamsell, det är så eländigt ocb bristfälligt, att ägaren visst

lemnar det för öö ä 50 fr. om årct. ty det är alldeles omöjligt att elda,
och fönster lins der icke, utan bara en liten glugg, stor som en suusdosa-^
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Stackars Celie, sade Rose-Pompon i det lion snekade och
skakade på hufvudet. Eltcr att med Jacques Renneponl La förstört så
myeket penningar och roat sig så myeket, måste hon verkligen ha hra
mycfcet mod, for alt ho så illa och vilja. bjuda tili att lifnära sig med
sitt arhete.

Visst är det stor skillnad mcllan delta rum och vagiien med de
fyra hästarna före y som mamsell Celie åkte i, dä hon. hämtade cr i förr-
går, ålföijd af de mänga andra granna maskerna, hvilka alla voro så gla-
da, allra mesi den der tjocke, med kasken af silfverpappcr, med den rö-
da plynicn och de Stora kragstöllarna. Hvilken lustig ture!

Ja, J\ini-Moulin, ja; hän har ej sin make i fråga öin att dansa
Le fruit defendu. JVi skulle setl honom figurera mot Bacchanaldrottnin-
gen! Arma stacharc! lion stojar nu så lagom; enda huller hon gör är det,
när hon gråtcr.

Äck, den ungdomen, den ungdoinen! sade mångelskan.
Ja, säg det, mor Arsene. Alen ni harju också värit ung.
Ja, visst har jag värit ung, nien det är också allt, hvad jag kan

säga. Som jag nu ser ut, så har jag alltid värit, det tyeker jag åtmin-
stone sjelf.

An erä frlare då?
Friarc? . . . Ah! först och frärast har jag alltid värit ful, och för

det andra var jag för väl aktad.
Er mor hevakade er då myeket strängt?
Nej, mamsell, men jag var förspänd . .

Huru? . . . förspänd? skrek Rose-Pompon förvånad, fallande mån-
gelskan i talct.

Ja, mamsell, förspänd, tillika med min hror, för en stor vatten-
tunna. Och sedän jag, nnder åtta tili tio timmar på dagen, som en rik-
tig åkarkamp dragit omkring vatien åt alla möjliga hali af staden, orkade
jag icke tanka på några krumsprång.

Stackars mor Arsene, det var ett lungt yrke, sade Rose-Pompon
med synbart deltagande.

Ja, isynnerhet om vintern 1 halkan; då var det hra svårt . .
. Bror

min och jag voro tvungue att låta brodda våra skodon, för alt ej Lai-
ha omkull.

Och för en qvinna tili ...att drifva ett sådant yrke. Men det
är ju förbjudet att spänna hundar för åfcdon, anmärkte Rose-Pompon gan-
ska föruuftigt').

Det är myeket sant. Kreatiiren aro ofta lyckligare än menniskor-
na, sade mor Arsene. Alen hvad skall man göra? Alan måste ju lefva.
Der geton är hunden, der gnager hon ... Alen nog var'det hårdt i alla
fall. Jag vann så myeket på delta släp, att jag ådrog rnig lungsot . .

.

men det rådde jag icke för. Dragremmcn tryekte niig så grufligt på

*) Det ges verkligen ett par franska förordningar, som, med en rörande iimhet för hundslagtet,
förbjuda att bruka hundar tili dragare.
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||S bröstet, att jag ej kundc andas. Slutligen öfvergaf jagr kärran, och

fade mig en bod. Det var hara det jag ville säga, alt, ora jag värit somandra ilicbor, så hade jag väl liksoin dc börjal mcd att skralta oeh siulat...Mcd metsäisen. Dcri bar ni ganska riitt, mor Arsene. Mcn alla
kunna väl icke ba mod att spänna sig för en vattendragarekärra. Man
tänker soin så, att man bör roa sig, medan inari är ung ocb ser något ut
. . . man är icke alltid sjutton är . . . se’n . . . se’u . .

. nå ja, se’n går detali verldenes väg ellcr oekså gifter man sig.
Mcn tyeker ni inte kara mamscll, att det vore bättre att böria mcd

att gifta sig?
Jo visst; mcn vi aro för enfaldiga, vi förstå inte att locka ocb

fängsla karlarna; vi aro för uppriktiga, för lättrogna, och derföre narra
de

(
Oss. Jag, tili excmpcl,jag skullc kunna komina hela naturen att rysä,

°m jag ville heratta . . . Dock ncj? . . . det är nog af, att man baft sinä
sorger; man bör ej förvärra dem medclst upprifvandc af minnets sår.

Uuru, mamscll? . . , ]\i, som är så ung ocb så glad, bar ni baft
sorger ?

■— Jo, jag menar det, bästa mor Arsene. Vid fcintou ars åldcr bör-
jade jag att smälta i tärar, och dessa tårar aftorkades ej, förrän jag var
sexton år. Det är ja rätt hyggligt det, menar jag.

Man bar då bedragit er, mamscll ?

Annu värre. Det bar gålt mcd mig, som med många andra fat-tiga flickor, hvilka, liksoin jag, i början icke tänkt på något ondt. Min
historia är icke läng. Minä föräldrar äro bondfolk, i trakten af Saint-Valery, mcn så faltiga, så fatliga, att de voro tvungne att, af fe n barn,
som de bade, bortskieka mig tili en min mosler, som var bushållersfca bär

Paris. Den goda gumman emottog mig af barmbertigbet, och det var
beskedligt af benne, ty bennes inkomster voro icke Stora. Då jag varelfva år, skiekade hon mig tili en fabrik i förstaden Saint-Antoinc. Icke
för det att jag vill säga något ondt om fabriksherrarna, men nog bry de
sig bra Hiet om sittfolk, när små gossar och sinä flickor få vara tillsam-
mans om hvarandra, och ihop med ynglingar och Stora flickor om sjutton,aderton år, hvilka oekså få vara tillsammans. Då begriper ni väl .. . Det
fins der soin annorstädes däliga varelser, hvilka ej låta besvära sig, bvar-
ken i ord ellcr bandling. Jag vill då fraga, bvad delta är för exempelför barn, som sålunda få höra och se mer än de borde. Det gör, att man,
under det man växer upp, vänjer sig vid att höra, se och tanka en heihop saker, hvilka sedennera förekomma en ganska naturliga.

Deri bar ni myeket rätt, mamscll Rose-Pompou. Stackars barn!
hvem skulle bekymra sig om deras seder? . . . Hvarkeu far ellei- mor
bvar och en bar sitt att sköta.

Ja, ja, så är det, mor Arsene. Det går fasligt vigt att säga om
en ung flicka, som burit sig illa ät: hon är det och det. Men om manvisste hvarföre bon blifvit sadan, skulle man snarare beklaga än tadla heu-
ne . . . JVå för att återkomma tili mig, så får jag säga, att jag vid
femtons ars ålder var myeket söt . .

. En dag hade jag en klagan att fram-

■| f öra bos förste bokhållarn på fabriken. Jag gick upp tili bonom i bans v
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S rum. Hau sade , att hau skulle göra mig rättvisa, ocb att hän tili och M

med shulle beskydda mig , om jag ville uppfylla hans önshan , . . Hau
börjap med att omfamna ocb byssa mig . .

. Jag stretar emot .
, . Då sä-

ger hau: "Ja så, du vägrar. Då sbali jag böra bort dig från fabrikcn,
ocb du sbali bli utan arbete.” -r

Kors, sadan elak menniska! sade mor Arsenc.
r— Jag koni gråtandc bcm tili min mostcr, som nppmnntrade mig att

vara ståudaktig, att ej ge vika för frestelscn, utan söka mig plats annor-
städes. Men alla fabriker voro fullproppade ; jag fick intct arbete. En
olycfca komrner aldrig cnsain : min stackars mostcr blcf sjuk , cj en enda
styfver fanns i kuset. Då tar jag drisligbetcn på mig ocb återvänder tili
fabriksbokbållarcn, för att bos bonom bönfalla, alt åter bli antagen på fa-
briken. Ingcnting bjclper. ”Så myeket värre för dig,” sade lian; ”du
bar bortstött diu egen lycka, ty om du värit beskedlig, så kade jag kan-
sfce framdclcs gift mig med dig.” Hvad skullc jag göra? Eländet slod
för dörrn; min mostcr låg sjuk; jag hade intct arbete, ingen styfver, för
att liudra bennes nöd. Bokhållarcn lofvade gifta sig med mig. Jag
gjorde sålcdcs som många andra.

Ocb sedän när ni erinrade bonom om bans äktenskapslöfte?
Då skrattade hau mig midt i synen, kan ni väl förstå; ocb efter

ett balft års förlopp ötvcrgaf lian mig. ~ Det var då som jag gret så
rayeket . . . som jag ntgöt alla minä tårar på en gång, så att jag bar
inga qvar . . . Jag insjuknade myeket illa. Slutligcn tröstade jag mig,
ty man tröstar sig öfver allting här i vcrlden; jag gjorde bckantskap med
Pbilcmon, ocb det är i bans person som jag liämnas på kela det manliga
könet .

.
. Jag är hans tyrann.

Dessa sisla ord uttalade Rose—Pqmpon med en sorgsen min, hvarcf-
ter det moln, som kade skuggat bennes vaekra ausigtc, småningom för-
svann, ocb bon blef åter lika glad, som innan hon gjorde mor Arsene sin
sorgliga berättelse.

Det är i alla fall ganska saut , yttrade gumman med en tankfull
min. En fattig llicka är så lätt bedragen .

. . Hvem skyddar, bvem
försvarar benne? , . . Ack ja! oftast är det ickc ens eget lei, att man
kommer på villspår . .

. ocb . . .

IVå se . .
. Aini-Moulin! ropade Rose-Pompon, fallande mor Ar-

sene 1 falct ocb blickande åt andra sidan af gatan. Hvad hau är tidigt
ute! ...Hvad skulle ban kumia vilja mig så biltida?

Rose-Pompon insvepte sig ännu bättre i sin kappa.
Jacques Durnoulin nalkadcs vcrkligen med kätten på ena orat, näsan

purprad af Racchi rosor, ocb med gnistrande ögon. Hän var klädd i en

vid palctå, som visade rundningen af bans stora mage. Hans båda bän-
der, af hvilka den ene köli en tjocfc käpp, voro instuekna i dc Stora rock-
liekorna.

I det ögonblick, då ban nalkades boddörrn, sanuolikt för att tala med
portvakterskan, varscblef ban Rose-Pompon.

Hvad! är min pupill så tidigt uppsligcn? . • , Det var galant!
ä Jag kom just, för att ge benue min välsignelse på mongonqvlstcn.
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IVini-Moulin närmade sig med öppna armar tili Rose-Pompon, som
drog sig ett stcg tillbaka..

Hvad . . . otacksamma barn! utropade- den religiösc skribenten.
JVi vägrar alt emottaga min faderliga omfamning.

Jag mottager ej några faderliga omfamningar af andra, än Phile-
mon. I går fick jag frånr honom ett bref, jenite en kagge drufinos,
tvcnne gäss, ett kr ns hembrygdt ratalia ocb en ål. Var inle det en lu-
stig prcscnl? Ratafian gömde jag, men det öfriga utbytte jag niot ett par
lefvande dufvor, hvllka jag iubyst i Philemons rum, och som göra mi g
ett inncrligt nöjc. För vesien kommer min man sikari med 700 fraues,
som lian begärt af sin vördnadsvärda familj, undcr förevändning alt lära
sig basliol, posthorn ocb lur, . . . för att visa sig intagande, när ban kom-
mcr i fruntimmerssällskap , ocb sålunda bereda sig tillfälle att göra ett
godt parti.

i\7 ä väl , min älskade pupill , vi kutkaa ju nu smaka på dcn bem-
brygda ratafian ocb på förband lätta litet på Philemons 700 franes.

IVini-Moulin slog i detsamma med bänderna på sinä västficfcor, som
gåfvo ifrän sig ett metalliskt Ijud.

Jag kom hit, tilladc hän, för att bedja er försköna mltt lif i dag,
ocb äfven i morgon ~ tili ocb med i öfvermorgon, om ni så tyeker.

Om det är anstäudiga ocb faderliga nöjen, nl föreslår, så säger
jag icke ncj.

Var lugn. Jag sfcall för er vara en farfar, en farfars far, ett fa-
miljcporträtt. Låt se, promenad, middag, spektakel, fcostymbal och
slutligen supe; hvad tyeker ni om det?

Bra; med vilkor att den stackars Celie får vara med. Det skall
förströ benne.

~ Låt gå dä! bon får vara med.
Men hör på, ni bar dä fått ett arf, tjocke apostel?
Bättre upp, du rosigaste af alla rosor . . . Jag bar blifvil hnf-

vudredaktör för en religiös tidning, ocb som man måste ha en vördnads-
bjudande bålining I en så aktningsvärd redaktionsbyrå, så , begär jag’, för
bvarje månad, mitt arfvode försfcottvis, jemte tre dagars fribet. Endast
på delta vilkor samtycfcer jag att under tjugusju dagar af trctlio, spcla
belgon, ocb att ständigt vara allvarsam och dräpande, liksom tidningen.

—En tidning! .
.

, ni! . .
. och dcrtill en religiös! l\T dcn

måtte bli bra rolig. Den mätte icke få sin niake på något kaffebus.
Ja, den blir rolig, men icke för alla. Det är idel bemedlade sa-

kristaner, som bestrida kostnaden. De se icke på pengarna, bara tidniu-
gen bilcr, söndcrsliter, bränner, krossar, dräper ocb ntrotar. På min
heder, skall jag icke bli alldclcs befängd, tillade IVini-Moulin, med
ett gapskratt. Jag skall blöta på de färska sårcu med mitt etter
primier cru ocb med min galla grrrrrand mousseux.

För att göra sig ännu begripligare, bärmade IVini-Moulin det builer
korken gör, dä den Springer uv cbampagnebuteljen, bvilkct narrade Rose-
Pompon att skratta alldcles omåttligt.

— Hvad titel bar er tidning? frågade bon.
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ä
Den beter: Kärleken tili Nastan.
Bra! . .

. det vai- ett vacfcert namu!

■msx
Mcn vänta, . . . tilein är längre.
Så låt liöra då.
Kärleken tili Nastan , eller 3lordengelti som skall utrota allaOtrocfne, Liknöjdc och Ljumme. Tidningen har för öfrigt tili mottoden store Bossnets tänkespråk; /)e ? som icke äro rned oss ,

aro emot oss,
Det hr just kvad Philcrnon ytlrar, då lian, i sinä studentfejdcr,sqvadroncrar med värjan.
Hv ilket bevisar, alt ornens ifrån Mcaux suille är univcrselt, Jag

har hara en sak emot konom, det ncmligcu, alt Lan värit afundsjuk på
Moliere.

Bali! skädespelarefund! sade Rose-Pompon.
Stygga! ropade Nini-Moulin, hotande licnne med fingret.

~ Mcn, liör på, då lär ni väl också komina att utrota fru de Sainte-Columbe, ty bon är allt litet Ijum i sin tro, bon. Au ert giftermål,
bur går det dermed?

Bra. Min tidning snararc bcfordrar, än förbindrar, det. Tänk
bara bufvudredaktör för en tidning .

. . det är ju en lysande post.Sakristancrne predika mitt beröm , frarnpuffa, understödja och välsigna
mig. - Jag kniper nog fru de Saiote-Colombe . . . Ocb då . . . hvil-
ket Hf! .

. , hvilkct .
.

. afundsvärdt liT!
I delta ögonblick inträdde i boden en brefbärare, soin tili mån-

gelskan lemnade ett bref, sägande:
Tili berr Gbarlemagne . . . fribref . . . kostar ingenting.
Ha! sade Rose-Pompon. Det är tili den lille bcmligbctsfullc gnb-

ben, som bar sä underliga stigar och vägar. Är brefvet långt ifrån?
Ja, det är säkert det. Det komrner från Italicn, från Roni

sade IViui-iVloulin , soin i sin oidning betraktade brefvet, hvilket mor Ar-
sene liöll i Ka ml en.

Mcn . . . sade ban hvad är det då så underligt med den lil-
le gubben?

Föreställ er, min tjocke apostcl, svarade Rose-Pompon en
gammal man, som innehar tvenne mm på andra sidan om gården. Hän
ligger der aldrig , mcn ban komrner då ocb då , ocb stänger in sig der,
under hela långa timmar, utan att insläppa någon menuiska, och ulan att
man kari kumma under fund med, bvad lian har för sig.

Det är en konspiratör eller en falsfc my utare, yttrade JVinl-Mou-
lin, skrattande.

Stackars bcskedlige gubbe! utbrast mor Arsene. Jag kan just
undra, bvar ban då skulle ha sitt myntverfc. Hän befalar mig alitid i
reela penningar den brödskifva ocb den svarta rättika, som utgör bans fru-
kost, ncmligcn då hän frukosterar bär.

Huru beler den der hemlighetsfulle gynnaren? frågade Dumonlin.
Herr Charlemagne, svarade mångeiskan, Men ...se der, när

raau taian om trollcu, dansa dc i farstu n.

Jk .\:o 27. 29.
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Hvar är då trollct?
Se der, den der lille guhbcn der horta, vid nedra ändan af hus-

raden. Hän går med haisen på sned och håller sin gämla paraply un-
der annen.

Herr Rodin! utropade IVini-Moulin, drog sig tlllhaha och nedsteg
hastigt uågra trappsteg, för atl ej hli sedd. Dercfter tilladc lian:

Oeli ui säger, alt den herrn heter? . . .

Ghariemagne! .
.

. Känner ni honom? frågade gamman. %

Hvad tasan hän hän göra här, under ett falski namn? . . . sade
Duinoulin med lag röst och liksom talande för sig sjelf.

l\i känner honom då? . . .. återtog Rose-Pompon otåligt. JVi
står ja hclt försagd.

Och denne herre hyr tvenne mm här i huset? Och lian hommer
i hemlighet hit? .

.
. frågade Dnmoulin med växande förundrau.

Ja , svarade Rose-Pompon. Man kan från Philcmons dufslag se
haus fönsler.

Fort, fort! .. . Låt oss gå in, så att hän ickc får mig, yttra-
dc Dumouliii ifrigt.

Och utan att hl! bemärkt af Kodin, gick lian genom portgången
upp i trappan, ocli derlfrån upp 1 det rum, soin bcboddcs af Rose-Poinpon.

God dag, herr Cbarleniagne, sade mor Arsene tili Kodin, soin just
nu nalbades bodtröskeln .

.
. Nu koinmer ni två gångcr på dagcn, bvil-

ket är rätt beskedligt, ty aniiars är det hra säilän man får se er.
IVi är myehet god, soin tyeker det, min sota fru, svarade Rodin

med en artig hugning.
Hän inträdde i inångelskans hod.

11.
SMYGHÅLET,

Rodins fysionomi, då hän inträdde i hoden, bar stämpel af den mest
oskrymtade uppriktighet. Hän stödde 'båda händerna på sin paraplyknapp,
och sade: Det gör inig ondt, att jag väekte er så tidigt i morsc, min
goda fru!

JVi hommer så fasligt säilän, min bästa herre, att det vore synd
af inig alt göra er några förehråelser, svarade mor Arsene.

Ja, min sota fru, saken är den, jag bor annars på laudet, och kan
endast då och då komina in hit, för att uträtta minä alfärer.

Då ni talar om affärer, så hommer jag ihåg, alt det der hrcfvet,
ni väntade i går ,

kömmit just nyss. Det är långväga och hra stort.
Se här är det. Jag slapp att hetala hrefdragaren, sade gumman och upp-
drog brefvet ur sin kjorlelsäck.

Tacfc, min sota fru, sade Rodin, som med skenhar likglltighet c-
moftog skrifvelsen och stoppade den i liekan af sin gamla rock, den hän
sedän,sorgfälligt igcnknäppte, ända upp tili haisen.

- Går ni nu upp tili er, min herre?
Ja, min bästa fru. s

W, mSf
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r~* ■~ I det fallet skall jag laga i ordning er Hila frukost. Skall det
vara nu soin vauligt?

Som vauligt.
Det skall Lii färdigt om ett ögonblick.

Mångelskan tog härefter en gamma! korg, kastade dernti tre a fyra
torfstyckcn, en lilen knippa tändslickor ock nägra stora brännkol, bvil-
ket allt bon öfvertäckte med ett slort kålblad. Derefter. glck hon längst
in i boden, och framtog ur en låda en stor brödbnlle, hvaraf bon skar
en tjocfc skifva. Med verkligt kännaröga nlvalde bon derefter, bland
mängden, en präktig rättika, skar den midt i tu, gräfde ett liäl deruti,
fyiide urgröpningen med groft sait, sammanlade åter de båda slyekena
ocb lade dem varsamt på kålbladct, som skiljde bränslet från matvarorna.
Sist tog bon från sin egen bärd några cldkol, som lion lade i en liten
träsko, tuli med aska, den bon äfven satte i korgen.

Mor Arsene steg åter upp på öfversta trappsteget af sin bod, ocb
sade tili Kodin:

Här är er korg, min berre.
Tnsen tack, kara fru, gcnmälde Kodin, nnder det ban nedsfach

handen i byxfickan ocb upptog ett åttasousstyeke, som hau gaf åt mäe-
gelskan. Derefter tillade ban, då ban aflägsnade sig med korgen:

Katini], när jag går bort igen, skall jag, som vanligt, återlem-
na er korg.

Tackar ödmjukast, min bäste berre, tackar ödmjukast! yttrade
mor Arsene.

Kodin tog- sin paraply nnder venstra antien, och fattade med den
bögra mångelskans korg. lian inträdde i den mörka portgängen, gick
med lätta steg öfver den lilla gärden ocb uppför de branta trapporna tili
andra väningen af den ytterst förfallna byggningen; dit uppkommcö,
framtog hau ur liekan en nyckcl och öppnade en dörr, den ban i saunaa
ögonblick sorgfälligt tillslöt efter sig.

Det yttre rummet var alldeles omöblcradt. Hvad det inre angår, kan
man aldrig tanka sig en otretligare och eländigare bostad.

Papperstapeter, tili den grad mögliga, urblekta och söndriga, atl
man omöjligen kunde urskilja deras ursprungliga färg, betäekte väggarna.
En tältsäng med ojemna fötter’, försedd med en dälig madrass ocb ett
malätet yllctäcke, en kullcrstol ocb ett lilct balfmurket träbord, en grå-
aktig kakehign, lika brokigt utmålad som kinesiskt porslin, en gammal
kappsäck med hänglås, liggande nnder sängen sådana voro möblerna i
detta förfallna näste.

Ett litet smalt fönster med smutsiga rutor insläppte en sparsam da-
ger i delta fula mm, som var nastan belt ocb hållet beröfvadt luft och
dager, i anseende tili böjden af byggnadcn, bvilkcn lag utåt en trångga-
ta. Tvennc gamla näsdukar, sammanfästadc med knappnålar och bängan-
de på ett segelgarnssnöre, så alt de kunde skjutas fram ocb tillbaka, tje-
nade tili jalnsier. Slutligen vittnade de stora sprickorna i golfvet, genom
bvars fogningar man kunde se murbruket i trossbottnen, om byresgästens

kfullkomliga likgilligbct i afseende på rummets beskalfcnbet* J

Jk* äM
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ly— *3l«S® Så snart Rodln liadc väl igcnläst dörrn, kåstade hän sin hatt och pa- H
vaply på tältsängcn, nedsSttc korgcn på golfvct, sarat upptog rättihän.och
brödskifvan, dcui hau lade på hordet. Dcreftcr ställde lian sig på knä
framför kakelugnen, inlade dcruti bränslct och blåste nied starfca lungor
på eldkolcn, soin lian niedfört.

Sedän eldcn väl var upptänd, gick Rodln tili fönstret, och samraan-
drog de på segclgarnct hängande näsdukarna, sora tjenade tili jalusier.
Då hau im trodde sig väl undangömd för alla menskiiga hlickar, nppdrog
hän ur sin rockficka det href, sora raor Arsene hade lemnat honoin.

Vid dcnna rörelse incdföljde Hera olika papper. Ett af dessa, sora
var llottigt, skrynkligt och sainmanviket liksoin ett litet paket, föll på
bordet och slog upp. Det innchöll ett hederslegionskors af silfver, svär-
tadt af tiilen; det röda bandet, sora tillhörde detta kors, hade näsiän för-
lorat sin ursprungliga färg.

Vid åsynen af delta kors, hvilket hau åter stoppade i sin ficka, tilli-
ka nied hronsmcdaljen, soin Faringi hade röfvat från Dschalraa, höjde
Rodin på axlarna, i det hau smålog nied en föraktlig och sardonisk min;
derefter uppdrog hän sitt Stora silfverur, och lade det på bordet, jeinte
brefvet, sora hän crhållit från Rom.

Med en hesynnerlig hlandning af misstroende och hopp, af fruktan
och otålig nylikenhet betraktade hän delta href.

Eftcr några rainuter ämnade hän bryta sigillct, men straxt kastade hän
brefvet åter på bordet, liksoin hän, tili följe af en hesynnerlig nyck, ve-
lat ännu några ögonhlick förlänga ångsten af en ovisshet, lika plågsam
och retaude, sora spclarcns.

lian såg på urvisaren, och föresatte sig alt icke öppna brefvet, förr-
än klockan hlifvit precist half nio. Det felades ännu sju rainuter.

Undcr inrerkan af en hland dessa harnsligt fatalistiska hesynnerlig-
heter, hvarifrån icke ens de starkaste själar äro fritagna, tänktc Rodin för
sig sjelf: Jag hrinner af begär att öppna detta href. Ora jag kan be-
segra niin nyllkcnkct och icke bryta det, förr än klockan half nio, så äro
de undcrrätlelscr, det hringar raig, glada och gynnsaraina.

För att nu fördrifva dessa rainuter, gjorde Rodin några slag af och
an i rmnnict, och ställde sig slutligen i en bcundransfullt betraktande
ställning framför ett par gamla gulnadc gravyrer, skadade af fukt och rae-
delst rostiga spikar fästade på väggen.

Det ena af dessa konstalstcr, enda prydnad Rodin ville påkosta delta
näste, var en af de simpla, groft tccknadc hildcr, illumincradc i rödt,
gult, blått och grönt, sora man får köpa på raarknader. En underskrift
på italienska tillkännagaf, att gravyren var tilivcrkad i Roni.

Den föreställdc en qvinna, höljd af idel trasor, härande en rensel
och hållande på sinä knän ett litet haen. En spåqvinna raod ohyggligt
utseende höll i sin hand det lilla barnets, och tyektes deri läsa dess till-
korainandc öden; ty följande ord, i Stora blå bokstäfver, utgingo ur heu-
nes man: Sara Papa (lian skall varda påfve).

Den andra af konslproduktcrna. sora allramcst tyektes inspirera Rodin
och synncrligen tog bans uppmärksamhet i auspråk, var en förträlllig kop-
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pargravyr, bvars fulländade utarbetning, pä en gång djerfva och korrekta
teckning, hlldade cu skarp motsats tili dcn andra rnålningcns groft illu- '
mincradc fuskverk.

r pargravyij iiviirs lunaimuue pu en ujeriva ucn KurreKia *-ii»

teckning, biidadc en skarp molsats tili tien andra målningcns groft illu- '
minerade fuskverk.

Denna dyrbara gravyr, af Rodin betalad med tio louisd’orcr, för
bonom en ofantlig lyx! föreställde en yngling, klädd i trasor. Ful-
heten i hans anletsdrag mildradcs af det snilirika nllryckct i hans fysio-
noini, som bar stämpel af en kraftfull karaktev. Siltandc på en sten och
omgifvcn, på längre cllcr kortare afstånd, af en mängd svinkreatur, dem
hän yallade, yar ban målad en face , med armbågarna stödda inot knäna
och kakan inot händerha.

Den soin tiggare klädda ynglingens begrundande ställning, hans väl-
digt breda och höga panna, skärpan i hans genomträngande blick, det
fasta och sluga draget kring hans imin, alli tyektes roja ett oryggligt
bcslut, i förening med ett öfverlägset snille och listlg förslagenhet.

Inundcr denna ligur utgjorde dc pålliga insignierna ramen kring en

medaljong, i hvars mcdelpnnkt man såg ett gubbhnfvnd, livars drag, om
än skarpt markerade, kade en träffande Jikhct med den unge svinherdens.

Denna gravyr kade tili litel: Sixti V;s ungdom, och den illumine-
rade benämdes: Spädomen.

Mcdan Rodin hetraktade dessa gravyrer, allt nannarc, och med en
allt mera glänsandc och forskande blick, liksoin kade hän af dem velat
hämta ingifvelse och hopp, stod hän med högra armen hakom hufvndet,
och köli slg, så tili sägandes, stödd mol väggen, under det att lian, med
venslra kauden x fickau af sinä svarta henklädcr, ulsköt cna skörtet afsln
gamla, olivfargadc rock.

I flera minuter bibehöll hän denna mediteraude ställning,

Rodin koni, soin redan nämdt ar, säilän tili sitt hemvist. Enligt sin
Ordens föreskrifter, kade lian ständigt hoit hos abbe d’Äigrigny, hvilken
det yar honom speciclt anhefaldl att vaka öfver. Ingcn enda mcdlem af
kongregationen, särdclcs på den uuderordnade plats, Rodin hittills inne-
haft, ägde lof att hafva ett cget hein, att stänga sig inne i sinä rum, ellcr
begagna nägon inöbcl, som kunde igenläsas med nyckel; allt i ändamål,
att ingenting: skulle kanna hindra det heständiga inhördes sploneri, som
utgör en af dc förnämsta stadgarna inom Jcsuitcrnas sainfund, och som
är en af dc mäktigaste drllfjcdrarna, i fråga om välde och träldom.

Men af vissa sfcäl och omständigheter, soin voro kända endast af ho-
nom sjclf, och hvarmed hans Ordens fördelar äfven voro förknippade,
kade Rodin, utan att någon af hans niedhröder visste det, hyrt denna lil-
la bostad på gatan Clovis.

Det var från det inre af denna okända fristad, som Rodin korrespon-
derade med det hcliga samfundets mäktigaste och mest inflytclserika med-
lenimar.

Man torde erinra sig att, i början af denna historia, Rodin skreftili
Rom, det abbe d’Aigrigny, dä hän fätt ordres att genast lemua Frankrike,
litan att bcsöka sin döende mor, kade tvekat att resa, samt att Rodin då,

jl A:o 27. 29*. .



230 Dex VAXDEAXDE JvDEX,

w 'X
niidet biljcttcn, som för Ordens general angaf abbe d'Aigrignys tvekan, i
form af postscriptum ti lialle;

Siiy fursleu kardinalen, att hait Jean räkna på mig, men att hau
å sin sida också måste verksamt tjena mig iillbaka.

Denna förlroliga brefvcsling med en af Ordens mäktigaste dignitä-
rer, dei» nastan beskyddande ton, soin Hudin iulade i sin bclsning tili
fursten kardinalen, berlsadc nogsamt, att socius, oaktadt sin uuderordnade
ställning-, eller rätlarc sin skenbara undergifvenhet, var, vid denna
tidpunkt, af flera bland kyrkans furstar oeh andra bögt uppsatte män, an-
sedd som en ganska vigtig nian. Dessc adresserade sinä bref tili bonoin,
pii Paris, men under ett diktadt namn, ocb dessufom icke skrifna med
bokstäfver, utan med cbilfcr, säsom bruket ocb försigtigheten fordrade,

Efter flera minnterskonfcmplativt betraktande af Sixti Vis porträlf,
återvände Kodin långsamt tili bordet, der brefvet lag, hvilkct lian, oafc-
tadt sin Stora nyfikenbef, tili följe af ett slags vidskeplig ingifvelse bade
dröjt att uppbryta.

Som det ännu fattades -några minuter, Innan yisarcn på bans ur pc-
kade på balf nio, gjorde Kodin, för att icke försnmma någon tid, förbc-
rcdelser tili sin tarttiga frukost. Hän lade brödet ocb rättihän bredvid
en skriflåda, fullsatt med pennor, derefter satte hän sig pä sfolen, der lian,
sä tili sägandcs, bade kakelugnen cmellan fötterna, frarndrog ur västfic-
kan en knif med bornskaft, bvars bvassa blad var tili två trcdjedclar ut-
nölt, ocb afskar dermed öinsom en bit bröd ocb en bit rältika, börjande
såluuda sin tarfliga måltid med en nastan glupsk matlust ocb med ögat
ständigf fästadt på nrvisaren.

IVär nu den afgörande miimten var inne, uppbröt Kodin omslagcl med
darrande band.

Det inncböll tvenne bref. Det första tyektes blott sä der tillfrcds-
stiilla bonoin, ty efter några minuter böjdc ban på axlarna, ocb slog otå-
ligt med knifskaftct på bordet, hvarefter ban med afvigan af sin smutsl-
ga band nndansköt detta bref, ocb öppnadc sedän det andra, bvilket ban
genomögnade, bållande brödbltcn I cna banden ocb med den andra meka-
niskt doppande rättihän i sallct, som lag utsfjclpt pä enaburnet af bordet.

Hastigf blcf bans band prörlig. Alit efter sora ban läste, syntes
ban alltmera intresserad, förvånad, öfverraskad.

Hastigt reste ban sig npp af stolen ocb sprang tili fönstret, för alt
genom en noggrannare undersökning af brefvets cbiflcr öfvertyga sig, att
ban icke läst orätt, så oväntadt förekom bonoin, bvad ban nyss läst.

Sannolikt fann ban, att ban bade deebiffrerat rätt; ty ban fällde ar-
marna, icke af ncdslagenbct, ulan af en lika oförväntad soin utomordent'
lig tillfredsställclse. Äågra ögonblick blef ban ståendc med sänki bufvud
ocb stirrande blick. Tätä, Jångt utdragna, starka andetag voro enda fee-
ben tili den glädje ban visade.

Meuniskor med djerf ärelystnad ocb outtröttligt tålamod i sinä pla-
ners utföraude, blifva ofta bestöi tä, dä de se dem iyekas, synnerligast när
framgången vida öfverstiger ali deras väntan ocb förboppning.

i 9 Kodin befann sig nti detta läge.
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Tacl: väre hans underbara 1 ist, slugbet ocli forställning, tael: va- 81

rc lians frikostiga löften öin stora fördelar, samt den sällsamina blandning
af bcnndran, frnktan ocli tillit, soin bans öfverlägsna snille Ingaf Hera in-
flytclserika personer, inbämfadc Kodin mi från påliiga residenssfaden,
att lian, efter någon tids förlopp, kunde med bopp 0111 framgång siika en
plats, soin ej säilän väekt regerande personers fruktan, hat ocb afnnd, en
plats , den öinsoin store oeb förtjenstfnllc män, afskvvärda bofvar, cller
personer, som utgått från sambällets lägsta klasser,, innehaft.

K
ä|)

Men, för alt Rodin skulle uppnå dctfa mål, erfordrades, att hän o-
vilkorligen rnåste lyckas i hvad hän företagit sig , oeb det ulan uppsecn-
de, litan våld, endast derigenom att ban skickligt förstod alt salia passio-
nerna i rörclse ocb slugt leda dem för sinä ändamål ; Lan borde nem-
ligcn:

FörsäJera Jesuitisha samfundet om uthomsten och hesittningen nf
Renneponfska arfvet.

En besiltning, sora sålunda ägde dubbel ocb omätlig vigt; ly Rodin
tänkte, enligt sinä pcrsonliga afsigtcr , begagna sin Orden, bvars ebef
var fullkomligt i bans bänder tili verktyg för sinä cgna ärelystna
planer och tili ett nicdcl att skrämma med.

Så snart första intryeket af bans bestörtniug var förbi, ett intrycfc
som, så tili sägandcs, ickc var annat än en ärelysfnadens blygsambet, ett
raisstroende tili sig sjclf, ganska vanligt hos vcrkligt öfverlägsua inenni-
skor, började hau att inera lugnt, mera logiskt betrakta sakeu, bvarvid
bannastan förebrädde sig den bestörtniug, ban erfarit.

Men bvilfccn bcsynnerlig raotsats! . . . efter en stnnds förlopp gaf
ban vika för ett af de barnsiiga ocb narrafctiga infall, som menniskan of-
ta får, då bon tror sig vara aliena och obemärkt. Hän steg hastigt upp,
tog brefvet, som bade beredt bonom en så glad öfverraskning, gick bort
ocb böll del framför ögonen på den unge berden, som slutligen blef påf-
ve. Dcreftcr skakade ban stolt och triumferande pä hufvudet, fästade sin
onnblick på porträttet, ocb mmnladc mcllan tänderna, i det ban böll sitt
smutsiga finger pä de pålliga insignierna:

He], broder !
. . , jag också • . . kanbända . . .

Efter della löjliga känslontbrott, återvände ban tili sin plats, ocb det
såg verkligen ut, soin om den glädjande underrättelsen bade ökat bans
matlust, ty ban ulbreddc brefvet framför sig på bordet, stirrade derpä,
ocb började att med ett slags glad ursinnighet imunsa på sitt stora bröd
ocb sin beska rättika, 1 del ban gnolade en gammal kyrkmclodi.

Det låg någonting sällsamt, stort, nastan förfärande i kontrasten hos
denna oerbörda ärelystnad , nastan så godt som rättfärdigad genom bän-
delscrnas gång, men boende om in an så får säga i ett så eländigt
kylfc,

Abbe d’Aigrigny , en man, om icke just myeket öfvcrlägsen, åtmin-
stone utrustad med stora själsförmögenbeter, en man af bögförnäm börd

I ocb stolt karakter, en man som nmgicks med de bögsta personer i sambäl-

Kfe - &ååi
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S® Jet, skullc aldrig haft den djerfhctcn att ens tanka på, bvad Rodin i ett språng ®i

boppades vinna. Abbe dAigrignys enda mål ocb äfven det fann haa
gansha förmätet vai- att ea dag kuuna bll utvald tili Ordens general

chcf för deuna Orden, soin omfattade bela verlden.
Skilnaden rucllan dessa begge pc rs oners ärelystna anlag ä? ganska bc-

griplig. Dä en man med utinärkt förstånd, med en frisk ocb kraftig na-
tur, sanunadtranger alla sinä kropps- ooh själskraftcr kring en enda tan-
ka, oallåtligt, såsom Rodin, iakttager kyskhet ocb måttlighet, med ett ord
frlvilligt afsägcr sig byarje bjertats cller sinnenas njutniug , dä kan man
vara viss lippa, att denne man icke sålunda gör sig upprorisk mot Skapa-
rens heliga ändamäl, utan att bängifva sig åt någon vidnuderlig, allt upp-
slukande passion, någon afgrnndsandc, som, i kraft af ett gudlöst kontrakt,
kräfver af konoin, 1 utbyte mot en fruktansvärd makt, tillinlctgörclscn af
alla dc ädla böjelser, af alla de ouämnbara dragkrafter, af alla dc «imua
instiukter, hvarmed den Allsmäktige x sin eviga vishet, i sin outtömliga
godbet, så fadcrligt begåfvat sinä skapade varclser.

Under det stumma uppträdcj vi nyss beskrifvit, kade Rodin icke var-
seblifvit, att gardinerna tili ett af fönstren i tredjc väningen af det hus,
som var beläget midt emot der ban bodde, bade sakta tlragits isär ocb tili
hälften afslöjat Rosc-Pompons skalkaktiga ausigte, äfveusom Sileuen JVini-
Monlins.

Man ser sålcdes , att Rodin
, oaktadt förskansningen af dc bäda näs-

dukarna, ingalunda «undgått en nyliken granskning af de begge koryfeerna
från La Fulipe Orageuse.

111.
ETT OVÄNTADT BESÖK.

Ebuni Rodin bade erfarit den inest skakande bestörtning vid genoin-
läsandet af tiet andra brefvet från Rom, ville ban docfc ingalunda, att
hans svar skulle vittua om deiina öfverraskning. Så snart ban siulat sin
tarfliga frukost, tog ban ett ark papper ocb chilfrerade bastigt följande not,
i den bårda ocb skärande ton, som var bonom stji egen, då ban cj var
tvungen att förs täi la sig:

"Hvad jag iubämtat, förvånar mig icke. Jag bade förutsett allt.
Obeslutsambet ocb fegbet bringa alltid sådana frukter. Den starkare

undertryeker den svagarc. Den tredje ser på ocb låter det skc.”
"Det tyeker jag om.”
"Den gode kardinal Albanis mördareband förslå icke längrc tili de

ogudaktige liberalcs massakrerande; de hafva tröttnat.”
"Det tyeker jag icke om.”
"De måste gå på.”
Just i det ögonblick, då Rodin nedskref dessa ord, blef ban bastigt

störd af Rose-Pompons klara ocb friska röst; bon bade öppnat Philemons
fönster ocb sjöng med myeket bebag, utur Beranger, den odödliga sånga-

t ren, som bon kunde helt ocb bållet utantill, följande vers 5)



”Dock hvilken villa! Gui är icke vred.
Haa skapte allt ; på alit lian inild ser ned.
lian gaf oss vin, som eldar vara sinncn,
Och vänskapen med sinä ljufva minucn,
Ocb kärlek, dcnna stråle ifrån Gud,
Som tystar alla smärlans klagoljud.
Med glas i hand mä Lvarje redlig man
Förtro sin väg ät Gud, som hjclpa kan."

Henna säng, som andas en så gudomlig mildhet, konlrasteradc på ett
bcsynnerligt sätt med den kalla grymheten i dc af Rodin nvss ncdskrifna
radcrna. Hau spratt tili och het sig I iäppen af vrede, då lian igenkän-
de den store poclens omqväde, dcnne vcrkligt kristlige poct, som hade
gifvlt den ondskefulla kyrkan så mången stöt.

Rodin höll några ögonblick upp med sin skrifning, otålig och förar-
gad, ty hau trodde, alt sängen skullc fortsättas. Mcn Rose-Pompon teg,
eller gnolade helt sakta, och öfvcrgick snart tili melodien på den Gode
Påfven, som hon trallade, utan ord.

Rodin, som icke vågade gå fram tili fönstret och se, bvcm den be-
svärliga sångerskan var, höjde på axlarna, återtog sin penna och fortfor:

IVu tili en annan sak: Man bör uppreta de frisinnade i alla
länder, undcrblåsa Europas filosofistiska raseri . . . saita liberalismen i bar*
nesk, hetsa mot Rom allt hvad skrikare hefer. Tili den ändan inför he-
la verldcn proklaraera följande trenne satscr:

l:o "Det är afskyvärdt att pasta, del man hän blifva saliy på
hvilken tro som helst, så framt sederna aro rena .”

2:o "Det är lika farliyt, som förvändt ,
att bevilja folhen samvets-

frihet."
3:o ”Man kan icke noy hysa afsky för pressens frihet.”
"Man måste förmä den svage mäntien, att öppet torkumia dessa i

alla afseenden renläriga satser, prisa för iiononi deras goda verkan på
de despolisfca slyrelserna, på de sanna katolikerna, på alla dem, som sai-
ta nosgrimma på pöbcln. Hän skall bita på brokeu. Aro dessa satser
väl en gång affattade i skrift , då ulbrister sfonnen. Allmän resning
mot Rom starfc splittring det heliga kollegioni sönderfaller i tre
partier. Ett gillars det andra tadlar; det trcdjc darrar. Den svage
mäntien skall då, mera förskräckt Un lian nu för tideu är öfver att bafva
låtit underkufva Polcn , stndsa vid de bögljudda ropen, vid de förebråel-
scr, de hotelser ocb våldsamma brytuingar, soin uppkouuna.”

"Delta är alldcles i min smak’’.
"Då tillhör det vår gode vördige Pater att uppskaka den svage man-

nens samvete ...att oroa baus sinne ... att skräuima bans själ.”
"I kortbet sagdt: man måste väeka bans leda vid allt söndra

bans konselj, isolera förskräcka lionom .
. . fördubbla den gode Al-

bania vilda ifver . . . återväeka Sanfedisternas blodtörst lemna några
liberala åt deras hunger låta dem plundra, våldföra, massakrera, liksoin

mr nnr *■ ffA
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41 i Ceseua bilda en stigande sjö af Carbonariblod. Då skall den sva• ®

ge tnannen få nog, Så måuga blodbad i bans narun! lian skall trä-
da tilibaka, tilibaka bvarje af bans dagar skall ha sitt samvetsagg
bvarje natt sin fasa bvarje minut sin dödsångest. Och den afsägelse,
hvarmed ban redau botar, skall slutligen äga min banshe alltför lidigD

Della är den enda faran för närvarande. Er tilihör alt förebomma den.”
Hvad afsägelsen angår, liar storpenitcntiarien förstått mig. I stäl-

let att åt en general anförtro högsfa embetet iiiom vår Orden, den heliga
stolens bäsla milis, sköter jag det sjelf. Från det ögonblicket oroar
mig icke dcnna milis. Exempcl derpå* janilscbarerna och de pretoriansba
gardenia voro alitid farliga for mäkien; bvarföre? emedan de hade
förmått att organlscra sig såsoin niaklcns försvarare, utom maktens område.

- Dcrifrån dcras förskräckande välde.”
’ Clemens XIV , kuru cnfaldigl . • . Att brännmUrka, npphäfva vårt

sauifund bvilket oföriåtligt fell Försvara det, urskulda det, förkla-
ra sig för dcss general se der Lvad lian hade bort göra. Då skullc
sainfundct, helt oeli hui let i hans våld , bafva samtyckf tili allt. Hau
skullc dii gjort vår makt tili sin egen , gjort oss länspligtiga under den
heliga stolen, soin ej mer bchöft frukta . . . vara tjenster. Clemens
XIV dog af kolik ni förstår mig väl. Hur det än må gä, så får
jag åtminstone Icke sain ma död.”

Rose-Poinpons skära och rena röst Ijöd ånyo.
Hudin spratt upp af barin; mcn snart, ocb ju längre hau afbörde

en vers ur Berangers Gode Påfve, den hän ej förut bade hört ty lian
knnde ej sin Bcranger ntautill, såsoin Pkilcmons gräsenha - blef jesui*
ten, soin var särdeles lillgänglig för vissa sällsamma, vidskcpliga idecr,
belt bestört, nastan iiäpen öfver delta besynnerliga' saminanträifande.

Bodin, som tili bälflcn hade rest sig upp af stolen, lyssnade ännu
med franiräekt bals ocb stirrandc ögon på Rose-Pompon, som, lik ett bi,
bvilket (laddrar från blomma tili blomma, öfvergick från den ena melo-
dien tili den andra, och nu började sjunga det förtjusande oinqvädet i ”Ho'
nungsfogeln.”

Bå jcsuilen icke bördc något vidare, satte lian sig äter med ett slags
bäpnad; men cfter några miuuters begrundande, började hans ansigte
på en gång att stråla. Hau ansåg bäudelscu med såugen för ett lyck-
liat omcn.(J o

Ater fattade lian pcnnan, och de första ord, lian uedskrel* smakade,
sä tili sägandes, af delta besynnerliga förtrocnde tili ett blindt öde.

Aldrig bar jag, tili den grad som nu, trott på en god utgång.
Ett skäl inera att ingenting försumnia. Alla auingar anbcfalla ett för-
dubbladt nit. - En ny tankc föll mig in i går.

"Alan skall här handia i sararåd. Jag bar grundat en ultrakafolsk
lidning: Kärleken tili nastan. ~Af dcss ultramontanska, lyranniska,
fribetsmördandc ursinnigbet skall man siula tili, alt den är Roms organ.

Jag skall gifva fart åt dcssa rykten Förbittringen skall derige-
nom ökas.”

"Delta faller mig gauska lägligt.”
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"Jag skall väcka frågan om undervlsningens friliet. Landcts Hberale ®

skola underslödja oss. I sin duinhet inry mm a de äfven åt oss del af den
aliniänna rältigheten, faslän våra privilegicr, våra friheter, vårt inflytande
från biktstolen, vär undcrgifvenhct för Rom, sialla oss utom alla allmänna rät*
tigheter, genom de fördclar vi ålnjuta. I dubbelt bänsecnde cnfaldiga,
tro de oss vai-a afväpnade, för det de sjelfva äro det, i anscende tili oss”.

”En bekymmersam fråga: äter bögljudda rop ny förtret för
den svaye mannen, Många bäcbar små göra en slor å”.

"Myeket bra”.
”1 få ord: afsägelsen LIIr finalen. Medlct mästc bli ett ständigt ag-

gande, en aflåtlig lorlyr. Rcnncpoutska arfvct bctalar ntnämningcn. Be-
tingadt pris, såld vara!”

Rodiu afbröt bar sin skrifoing, emcdan ban trodde sig bafva bört nå-
got builcr utanför yttrc kaminardörrn. lian lyssnadc och köli andan. Då
ingenling vidare afbördes, trodde hän sig bafva bört orätt, och återtog
pennan. Hän skref:

"Jag åtagcr mi g den Renneponfsba affären enda drifkjulet för
våra verldsliga anläggningar. Man får lof att åter börja från grunden,
låla intressena spcla, saita passioncrna i rörclse. För abbe d’Aigrignys
plumpa barnrnarslag bade sä när alli fallit i spillror. Emcllertid ägcr lian
sinä rätt goda egcnskapcr ban är en man af verbi, förstår konsten att
intaga menniskor, bar en skarp blick mcn alltid sarama ton, dcssutom
är lian icke nog stor, för att kunna göra sig iiten. Jag skall nog veta
att draga parti af kans lyckliga medclmålta; den kan vara rnig tili god
nytta. Jag bar vid tillfälle begagnat R. P. G:S fullmakt. Jag skall, om
bcbofvct så påkallar, nndcrrätta abbe d’Aigrigny om dc löftcn, gencralen
gifvit mig. Hilfills bar man lålit honom verka för åtkomsten af delta
arf, hvars bestämmelse ni vet . , . En god ide . .

. mcn icke ulan sinä o-
lägenbeter, Samma mål, på annan väg,

"Underrättclserna falska; det är öfver 200 millioner; sedän
nppskofstidcn gått tili ända, blir ovissbclen om, kvem arfvet rätteligen
tillhörer, en vissbct älcrstår ett ofantligt verkningsfäll.

"Rcnnepontska affären är för närvarande i dubbelt afsceude min egen.
Inom trenne månader skola dcssa två bundra millioncr tillhöra oss . . .

ocb det med arfvingarnes fria vilja ocb samtycke - det är nödväudigt.
Ty i annat fall går jag misle om den temporclla fördelen deraf, ocb min
framgång blir icke li ali i en så stor. Jag har begärt fullmakt tiden
Lrådskar jag bandlar som om jag redan erbåilit den. En viss upp-
lysning är mig oundgängligcn nödvåndig för minä planer jag vänlar
den af er .. , jag måste ka den ~ , ni förstår mig. Er brors stora in-
flytande vid hofvet i Wien skall vara er tili nytta. Jag önskar de nog-
grannaste undcrrältelscr om bertigcns af Reiebsladt Imperialistcrnes
Napoleon II närvarande stailning. Skulle man genom er bror kunna
mleda en kemlig brefvosling med peltisen, litan att kans omgifniog finge
nys derom? Svara mig bestämdt på denna fråga.

; ”Gif nig svar bärpå med försla det är af yltcrsta vigt. Denna
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Rt afgår i dag; jag skall kompletterä den i morgon. Den koinmer er, '
såsom alltid, ti 11 linn da genom den lillc köpmanneu".

I det ögonbliefc, då Kodin hade inlagt ofvanståendc bref ! ett dubbelt
omslag oeh förscglat det, tyckte hau sig åtcr böra något buller utanför dörrn.

lian lyssnade.
Eftcr ett par ögonblicfcs tystnad, bördes uågra slag på dörrn, som

genljödo långt in i riutunet.
Kodin darrade. Det var första gängcn, nägon klappat på Hans dörr,

nnder närä ett ärs tid, soin hän innchaft denna bostad.
Jcsuitcn bastade att i sin rocfcficka väl nedstoppa brefvct, som lian

nyss skrlfvit, livarefter hän skyndade att öppna den gamla kappsäcken,
som lag nnder sängen, tog en bunt papper, inliudad i en trasig suusnäs-
duk, lade i samma näsduk de tvcnne cltifferbref, hän hyligcn crhällit, oeh
satte åtcr sorgfälligt bäuglåset för kappsäckcn.

Bultuingen på dörrn fortfor med rnycfcen otålighet.
Kodin tog mångelskans korg i handcn ocb sin gamla paraply nnder

antien, samt skyndade, ytterst orolig tili dörrn, för att se, favem det var
som bultade.

Hän öppnadc dörrn, s och befann sig ansigte mot ansigte med
Pompon, den besvärliga sångcrskan, som med en kort, itien höllig, nig'
ning frågade, i en fullkomligt oskyldig ton:

Är det icke berr Kodin?

111.
EN VÄNSKAPSXJENST,

Oaktadt sin bestörlning och oro, lät Rodin ingcnting märkä. Hau
blinkadc icke «ns. Oå hau säg den unga tl! eha ns uylikna ögonkast, stäng-
de hän väl dörrn efter sig. Sedän frågade hau vänligt:

Ilvein söker ni, mitt barn?
Hcrr Hudin, svarade den nnga Hiekan dristigt, och öppnade sinä

vaekra blå ögon tili kela deras vidd, i det bon skarpt fixerade honom.
Det är icke här sade hau, i det hän tog ett steg, för alt gå

ner .. , Jag känner icke den personen. Hör åt der uppe eller der lieve.
Äli, så narraktigt! vopade Rose-Poinpon, liöjande på axlarna.

Just soin mun icke skulte veta, att ni heter Rodin.
Ckarlemagne, yttrade Rodin, höfligt bugande. Charlemagne,

tili er tjenst ifall jag kunde vara er tili uågon tjenst.
Det kau ui icke, sade Rose-Poinpon i en majestätisk ton, livaref-

ter bon med skalfcaktig' min tillade: Jag begriper nog. !Vi hav erä

små fuffens för er, och ni är rädd, att mamina Rodin skall utspionera er.
Se så, niin sota flicka, sade socius, sinåleende med faderlig min;

ni har just vändt er tili den rätta. Jag älskar nngdom munter ung-
dom. Sålcdes må ni gerna roa er, äfven på min behostnad .. . Men
låt mig nu få gå, ty jag har brådtom.

Och Rodin tog ånyo ett steg åt trappan.
Herr Rodin, yttrade Rose-Pompon 1 högtidlig ton, jag har ganska

saker att meddela er, råd att af er begära, i en bjertats augelägeuhet.^



- Ja så, lilla tolia. Ni liar då ingen att plåga i luiset der
bor, utan ni kominer blt i det här luiset.

Men jag bor ja liär i busct, berr Rodin, svarade Rose-Pompon, i
det bon med Uit lade tonvigt på bans namn.

Såå? . . , Bar nl bar? . . . Jag yar okunnig o m ett så vackert
grannskap.

Ja, jag bar bott bar x sex mäuader, berr Rodin.
Verkligcn? . . . Och bvar då?
I tredje våningen af den byggning, som ligger midt emot erä

fönstcr, berr Rodin.
Det var då ni, som sjöng så vackert nyss?
Jag sjelf, min berre.
IVi bar, i sanning, gjort mig ett stort nöje.
Ni är alltför artig, berr Rodin.
Oeb ni bor bos edra aktningsvärda föräldrar, gissar jag?
Ja visst, berr Rodin, svarade Rose-Pompon, i del bon nedslog ögo-

nen med den oskyldigastc min i vcrlden. Jag bor bos farfar Pbile-
mon ocb fannor Baccbanal ...en drottuing . . . ingcnting mcr och in-
gcnting mindre.

Rodin hade hiltills värit allvarsamt oroad öfver, att Rose-Pompon fått
veta bans verkliga namn; men då hän borde Racchanaldrottningcn näm-
nas, ocb att bon bodde i kuset, fan n hän i mötct med den unga Hiekan
något, som uppvägde obebaget deraf. Det var verkligcn for bonom bögst
angeläget att få reda på Bacchanaldrottningen, Couehe-tout-nus älskarinna,
äfvensom på hennes syster, la Maycux la Mayeux, hviiken var an-
skrifvcn som farlig, alllifrån hennes samtal med klosterförcslånderskan och
hennes deltagande i fröken de Cardovilles rymningsförsöfc. Dessntom kop-
pades Rodin, i följe af bvad lian im fått böra, att hän snart skullc kon-
na utlura af Rose-Pompon, hvem som sagt benne, att ban, som kallade
sig Charlemagne, egentligen bette Rodin.

Knappt bade den unga Uickan uttalat Bacchanaldrottningens namn,
förrän Rodin sammanknäppte bäaderna, ocb syntes lika bestört, som lif-
ligt intresserad.

•—• Ack, min bästa Uicka, ropade hän, jag besvär er .. . låtom oss
tala allvarsamt. Sisulle det kanske vara fråga om en ung Uicka, som
bar fått detta binamn, och som är syster tili en ofärdig sömmerska?

Ja, min berre. Baccbanaldrotlningen är hennes binamn, svarade
Rose-Pompon, i sin tur ganska forvåuad; annars beter bon Celie So-
iiveau oeb N är min van.

Ja så bon är er vän yttrade Rodin, tankfull.
Ja, min intima vän.

. Och nl bållcr af benne?
Som en syster . .

. Staekars flicka! jag göp för henne a-llt hvad jag
förmår, men det är icke stort. Dock, burn fcan en aktningsyärd maa
af er ålder kanna Baccbanaldrottiiingen? Ha! ka! . . . detta bevisar bäst,
att ui bär ett falski namu.

ki N:0 Ö7 ' 50*'
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p Min goda vän, jag har nnmera ingctt lust att siiratta, sade Rodin^
så sorgligt, att Rosc-Pompon förcbrådde sig sitt skäint. Hon frågade
nu ailvarsaint:

Mcn huru har ni lärt kanna Celie Soliveau?
Ack! det är icke henno jag känner, men en hedcrlig yngling, som

älskar hennc ända tili galcnskap.
Jacques Renneponl?
Ja, cljest kallad Couche-tout-nu, Hän siftcr för närvarande på

gäldstngan, ålcrtog Rod in med en suck. Jag såg honom i går.
. • Ni såg hoitoni i går? .. , Ali, hvad det var hra! ropade Rose-

: Porapon, klappande händcrna. Koni då genast, genast upp på Phile-
nions mm, för alt ge den slackars Celie underrättelse ora hennes älskare
. .

. Hon är så orolig.
Mitt goda liani! Jag skulle icke vilja ge henne annat än godann-

derrättclser ora den beskcdliga gossen, soin jag Läller sä myckct af, oafc-
tadt hans dårskaper ...ly hvcin har icke bcgått dårskapcr? tilladc
Rodin med välvilligt nrsknldaiide.

M i nsann bar ni icke dcruti rätt, ntbrast Rose Ponipon, under det
bon vaggadc af ocb an, liksoin kade hon ännu värit kliidd som debardör.

J»g går än längrc, ålertog Rodin; jag bållcr af honom just
för hans dårskapers sfcnll; ly, ser ni, min goda flicka man må säga
hvad man vill, så fins alltid ett godt hjerta, ligger alltid något godt tili
grund hos dcm, som bortkastå sinä penningar på andra.

Ack ja! .
. . JVi är en hra beskedlig man, ntbrast Rosc-Pompon,

helt förtjust öfver Rodins filosofi. Mcn hvarföre vill ni icke komina
och helsa på Celie, för alt med henne tala ora Jacques Rennepont?

Hvad tjenar det tili alt underrätta henne om hvad hon redan vet?
Att Jacques är arresterad? . .

. Hvad jag önskade att kirnua göra, det
vore att hefria den stackars gossen frän hans ledsamina belägeuhet.

Ack, min herre, g‘ör del! ropade Rose Pompon lifiigt. Hjelp
honom ur fängelsct, och vi skola omfamna er, håde jag och Celie.

Det vore en hortslösad godhet, lilla toka! svarade Rodin småle-
ende. Men lita på, jag behöfver icke ha någon belöning i sigte, för
att göra litet godt, när jag hän.

Sålcdes hoppaa ui kuuna hjelpa Jacques ur fängelsct?
Rodin skakade på hufvudet, och svarade med en harmsen och miss-

nöjd min:
Jag hoppades det . . . ja, jag hoppades det verkligen! men nu,

ser ni, är alit förändradt.
Hvarföre det? fråjpde Rose-Pompon med hestörtning.

~ Det der stygga skämtet, som ni roar er med, min lilla flicka, i
det ni kallar mig Rodin, åtcrtog hän, kan vara ganska roligt för er, det
begriper jag nog. Ni är, i della hänseende, icke annal än ett eko. Nå-
gon liar säkert sagt tili er: Gå och säg herr Charleraagne, alt hän heter
Rodin; det skulle vara hra lusligt.

a J*j det är säkert, att det icke fallit mig sjelf in, att kalla er^
»
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y 'iS|||
f hcrr Kodin, ty man påfinner iche af sig sjelf ett sädant der namn, sva-*3

rade Rose Pompon.
JVå vai, den person, som Jagt cr det i munnen, liar, sig sjelf o-

vctandc, gjort den stackars Jacques Rennepont mychen skada.
Ack, min Gud! ocli det hara för det jag Italiat er herr Kodin,

I slället för herr Charlemagne, ropade Rose-Pompon med ytlersta bedröf-
vclsc och Litlert ångrande silt skämt, hvartlli J\ini-Moulins ingifvelse var
skulden.

Men, min horre, åfertog hon, cftcr något «ppehåll, hvad hän väl
delta shämt ha för gcmcnshap med den tjenst, ni ämnadc göra Jacques?

Det Sr något, som jag Iche hän, Ichc får säga cr, min lilla van.
I sanning . . . jag är alldelcs tröstlös öfver det här, just för den

beshcdliga Rcnneponts shull. Tlllåt rnig nu att gå ned.
Min horre, liör mig, ropade Rose-Pompon. Öin jag sade cr nam-

nef på den person, som narrat mig att halla er herr Kodin, shullc ni då
intressera er för Jacques?

Jag vill ahlrig forsha efter någous hemllghctcr, min sota van.
JVi har

,
i denna sah

,
värit en lehboll , ett eho för några hanshc myehet

farllga personer, och, ser ni, oahtadt milt mychna dcltagande för Jacques
Rennepont, har jag iche lust att för hans shull s halia mig fiender. Gud
hevarc mig derifrån!

Rose-Pompon begrcp iche Rodins fruhtan, och det var just det, hvar-
på hän rähuade. Efter någon lystnad yttrade den unga Hiekan;

IJör på, min herre, det der ofvcrgår mitt förslånd; jag begriper
ej ett ord af alltsammaus ; men hvad jag vet är, alt jag hlefve otröstlig,
o m jag geuom en harnslighet rakat göra en menuisha något ondt, särde-
les en så heshedlig gosse som Rennepont. Jag skall säga cr rent nt, hur
det hänger ihop. Alin uppriktighet tör väl vara nyltig tili något.

Uppriktighclen sprider ofta Ijus öfver de mörhaste äimien, gen-
mälde Kodin allvarsamt.

—• i\ä väl, återtog Hiekan, IVini-Afoulin må shylla sig sjelf. Hvar-
före shulle, hau narra mig att säga dumlietcr, som hunna skada den anna
Celies älskare? Herfn skall la höra, hur det var. IVini-Aloulin, som
är en stor spehtakelmakare, Heh, för en stund sedän, se er på gatan.
Portvakterskan pästod, att ni helle Charlemagne; men hän sade tili mig;
nej, hän hcler Rodiu. Vi skola göra hunoin ett spralt. Ro‘sc-Pompon,
spriug upp och hlappa på hans dörr; när hän hominer ut, så kalla honom
herr Kodin , och du skall fä se , hvilken löjlig figur hau skall göra.
Jag lofvade JViui-Moulin, att ichc namua hans namn, men då jag hör, att
det kan skada Jacques, så får det vara,

Vid namiiet AJini-Moulin, hade Kodin cj förmålt åtcrhålla en rörclse
af öfverrashning. Rennc paskiilskribeut, åt hvilken hän uppdragit redak-
tionen af tidniugsskriften Härlehen tili nastan , var iche personligen att
fruhta. Men IVini-Aloulin, som, när hän druckit något, var gansha språk-
sain och sqvallcrahlig , knnde göra Kodin myehen förtret, helst om den-
ne, såsom san noli k l var, behöfde oftare återkomma tili della hus, för att

sinä planer med Jacques Rennepont, genom Bacchanaldrottningcns
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' bemedling. Vår socius beslöt således inom sig, att på något sätt
kumma denna olägcnhet.

Således, niin lilla van, återtog haa, är det en herr Dcsmouliu,
som narrat er att spela mig detta puts?

iVej, icke Desinoulin utan I) limoniin, svarade Rose-Pompon. Haa
skrifvcr i sakristanernas tidning, oeh försvarar de andäktiga; nota liene
hau hae väl betaldt derför. Ty, ser ni, är Nini-Moulin ett helgon, så aro
hans skyddshelgon Saint Soiffard oeh Saint Chicard. Det säger hau sjelf.

Det målte vara en lustig herre, den der.
Ja, ett godt barn!
Men räntä, . . . 'räntä 1 itet . . . sade Rodin, i det hän tyektes

Samia sinä tankar, är det icke en kari om trettiosex cller fyratio år . .
.

stor inage rödbrusig't ausigle?
Rödt som ett glas vin, svarade Rose-Pompon. Oeh en karbunkel-

näsa knottrig som ett halien.
,

Ja, då är det hän herr Demoniin. Ah, 1 det fallet är jag all-
deles lugn. Det der skämtct oroar mig icke nu mora, min lilla llicka ;
det är en alltför hcderlig oeh bra kari, den der Dnmoulin. Det enda jag
bar emot honom, är att hän något för myeket älskar nöjet.

Således, min herre, vill ni bjnda tili att tjena Jacques? Nini-
Moulins dumma narri skall då icke afliålla er derifrän?

IVej. Jag hoppas kuuna tjena Jacques^
Jag skall räl icke tala om for IVini-Moulin, alt ni fätt reta, alt

det är hau, som bedt mig kalla er herr Rodin? Eller bar, min herre?
Hrarför icke? I alla bändclscr oeh förhållanden bör man all-

tid tala sanning, min lilla rän.
Men, min herre, JVini-Moulin anbefallde mig så strängt, att icke

nämna honom.
Att ni det gjorde, var ju af ett ganska godt skäl . . . Hvarförc

icke tilistä det? . . . För öfrigt, min lilla rän, angår den saken er sjelf
oeh icke mig. JVi gör soin ui vill.

Oeh kan jag för Celie orntala erä goda afsigtcr , i hänseende tili
Jacques?

Uppriktighet, min bästa rän, alltid uppriktighet. Man äfventyrar
aldrig något med att säga som det är.

Staekars Celie, hvad hoi» skall bli glad! utbrast Rose-Pompon lif-
ligt, - Oeh hvad denna nyliet kommer lägligt!

Men, inföll Rodin, hara hon icke för myeket öfverdrifrer sinä
furhoppningar. Jag iofvar icke bcstämdt ...att hjelpa den heskedlige
unge mannen .

. . ut ur fängelset .
. . jag säger blott, att jag skall för-

söka. -Men hvad jag bcstämdt lofvar .
.

. ty alltscdan Jacques arrestera*
des, förmodar jag er vän vara 1 ett ganska bekymmcrsamt läge . . .

Act, min herre!
■— Hvad jag bcstämdt lofvar, säger jag, är ett litet understöd . .

.

soin er vän skall få redan i dag , så att hon må kumia lefva ärligt oeh
anständigt. Om hon vill vara förnuftig • , . wärk väl om hon är

så få vi sedermera se.
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,
min hcrre , ni vet ickc, lumi ni liommer just i rättan tid

tili den stackars Cclies kjelp. Måi skulle kuuna säga, att ni är kcnnes
godc engel. Minsann, ni må heta kvad ni vill, Ckarlemagne cller Rodin,
så kan jag svära på, att ni är en förträfl'l igr . . .

Se så, se så . . . man skall aldrig öfverdrifva något, afbröt Kodin.
Säg, att jag är en ganimal beskedlig gnbbc och ingenling viuare, min lil-
la flieka!— Men tänk, hnr omständigheterna sanimankedja sig ibland !

Jag frågar hara bvem skulle sagt, då det klappadc på min döre, hvil-
ket gjoide rnig högst förargad, det tillsfår Jag bvem skulle då sagt,
att det var en ung, vaeker granne, soin i afsigt att spcla gäck med mig,
■satte mig i tili fä Ile att utöfva en god gerning? ...Se så ...fala vid er
vän och trösta henne. I afton skall hon erbålla ett litet understöd för
resten må bon boppas och vara vid god tröst. Det ges, Gud väre lof!
äunu goda menniskor på jorden.

Aek, min berre, derpå är ni sjelf ett bevis.
- Säg ieke så. Det är jn ganska simpclt och enkelt; de gamlas

sällhet består i att se de nnga lyckliga.
Detta yttrades af Kodin med en så hjertlig ton af godsinlhet, att

Rose-Pompon blef helt rörd och kände sinä ögon fnktas, hvarvid hon sade:
Min herre, Cclie och jag äro icke annat än ett par faltiga lllckor.

Dc finnas, soin äro dygdigarc än vi; det är myeket sant. Men, det vågar
jag säga, alt vi båda tva ha godt hjerta. Skulle ni derföre hli sjuk, så
kalla på oss. Inga barmhertiga systrar skulle sköta er hättre, än vi. Det
är allt hvad vi konna erbjuda, ulan att räkna Pbilemon, soin för er skull
gerna lälc såga sig i fyra styeken. Jag vågar helt och hållet gå i bor-
gen för lionorn, liksoin jag vct, att Celie kan gå i borgen för Jacques,
hvilken skall tillhöra er i lif och i död.

—— IVi ser således, min lilla vän, att jag hade skäl att tänka, när jag
såg er: dåraktigt hufvnd, godt hjerta! - Farväl så länge!

Nu fattade Kodin sin korg, soin lian hade sait ifrån sig på förstugu-
golfvct, och lagade sig tili alt gå utför trappan.

Först och frärast måste ni gc mig den der korgen, som besvärar
er vid nedgåendct, sade Rose-Pompon ,

i det hon verkligen drog korgen
ur häuderna på Kodin, som stretade emot, hvarefter hon liilat!et

Stöd er på min arm; trappan är så mörk, ni kunde lätt stiga
miste. -

Ja, minsann tar jag icke emot ert anbnd, min sola flieka, ty Jag
är just icke så kalig af mig, svarade Kodin.

Och hän stödde sig faderligt på den unga vaekra flickans arm, under
det hon hjelpfe honom att nedbära korgen. Snart voro de utför trappan
och öfver gården.

Se der, yttrade Rose-Pompon hastigt, och stannade midi på går-
den, ser ni det der Stora, röda ansigtet der midt emot, som är nastan
fastklistradt vid rutan? Del är IVini-Moulin. Känner ni igen honom?

Det är just den der jag menar, gcumäldc Kudin, hlickade uppåt
“3V:o 27. 31-
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® ocb gjorde med handen en väulig hchning åt Jacques Dumonlio, som
Leit bestört skyndade bort från fönstret.

Den stackars karien! , . . jag är säker på, att hän är rädd för
mig, efler det spratt lian äumade göra mig, sade Rodin, småleendc.
Dcri bar lian myeket orätt.

Hau beledsagade dc orden: deri har hän mychet orätt, mcd en bemsk
knipnlng på munnen, soin alldeles undgick Rosc-Pompons uppmärksamlict.

Se så ja, min flicka lilla ,
sade ban, då de kommo in i porlgån-

gen, nu bchöfver jag ieke längre er hjelp. Skynda er nn upp tili er
van, och meddcla bennc de goda imdcrrättelser, ui fått af niig.

. Aek ja, min liene. IVI rnå tro, jag brinner af otålighet att få
säga bcnne, bvad nl är för en bederlig inan.

Rose-Pompon ilade uppför trappan.
IVå ...nå . . . ba då liite så brådtom, bör bon! Min Itorg! , . .

tar bon ieke min korg mcd sig, den lilla tokan! ropade Rodin.
Ack, det är sannt! . . . Förlåt, min bcrre! ...Se bär är den.

Stackars del ie! bvad bon skall bli glad! Farväl, min herre !

Rose-Pompons intagande gestalt försvann i trappans mörker.
Rodin giefc ut ur portgången.

Se bär är er korg, kara fru , yltradc ban, i det ban slaunade på
tröskcln tili mor Arsenes bod. Jag tackar er alldra ödmjukast för er
godbct.

Det var ingenting att tacka för, min hcderlige berre. Alit bvad
jag ägcr står tili er tjenst. IVå, var rattihan god?

Saftig, min sota fru, saflig ocb förträfflig.
Ab, det fägnar inig. Får man snart ålcrse er?
Ja , jag boppas det. Meu kan nl säga mlg, hvar närmaste

postbyrå är?
Jo, om ni viker af nästa gata, så linner ni en kryddbod I tredje

busct tili venstcr. Det är brcfpost.
'Tusen tack!
Jag- slår vad, att det är fråga om ett kärlcksbref tili er sota vän,

sade mor Arsenc, bvilken troligen geriom sällskapct med Rose-Pompon
ocb IVini-Moulin kömmit i ett särdeles godt lynne.

Ha! ba! ba! min lilla fru! ropade Rodin, grinande. Mcn plöt-
sligcn blef ban åter hclt allvarsain ocb sade, i det ban för mängelskan
gjorde en djup bugning: Er ödmjukaste tjenare, min fru.

Hän trädde ut på gatan.
Vi skola nu ledsaga läsaren tili doktor Balciniers hus, der fröken dc

Cardovillc ännu hölls instängd.
V.

DE GODA KÄDEN.

Adricnne dc Cardovillc bade blifvit ännu strängare inspärrad 1 dok-
tor Balciniers bus, alltsedan Agricola ocb Daboberts dubbla försök, bvar-
vid soldaten blef ganska allvarsamt sårad, men, tack väre sonens verkaani*

sjelfuppoffring ocb Rabat-Joies bjeltemodiga biständ, lyckades att, jell

>~^
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te den unge smeden och den trogne burnien, I;omma ut genom deu lilla

™

trädgårdsportcn och fly genom yttre bulevardcn.
Klockan var nyss slagcn fyra. Adricnnc hade, föregäende dagen,

Llifvit flyttad tili en kammare i andra väningen af luiset. Det utanföre
med en skärin försedda gallerfönstrct insläppte blott en svag dager 1 rurnmet.

Den unga Hiekan hade, efter sitl samtal med ia Mayeux, cna dagen
efter den andra väntat att blifva bcfriad genom sinä vänners bemedling.
Men hon erfor en srnärtsam oro öfver Dag-obcrts och Agricolaa öde, helst
bon var fullkomligt okunnig öin utgångcn af den strld, soin bennes be-
friare, natten före gärdagen, haft med folhet i det näst intill dårhuset be-
lägna hlostret. Förgäfv.es hade hon frägat sinä sköterskov; de förblefvo
stuinnia.

Dcssa nya omständigbctcr ökade ännu mer Adrienncs ovilja mot prin-
sessan dc Saint-Dizier, abbe d’Äigrigny och deras breatur.

Den blckhct, soin var uibrcdd öfver fröken dc Cardovillcs intressan-
ta ansigte, och det något matta i bennes cljest så strålande ögon, vittna-
de nogsamt öin den ångest, hon sedän någou tid utstålt. Sillandc vid ett
lilet bord och stödjande pannan mot banden, soin var tili halftcu skyld
af bennes rika, gnldskiftandc lockar, bläddradc hon i en bok.

Hastigt öppnades dörren och Kalcinicr intrudde.
Den jesuiliske kortrocken '), ett lydigt och passift redskap i Ordens

bänder, var, såsom vi redan fnnnit, endast tili hälften invigd i abbe d’Ai-
grignys och prinsessan dc Sainl-Diziers hcniliglict. Hän hade från bör-
jan värit okunnig om ändamålct med fröken de Cardovilles instängandcj
lika okunnig var ban om den ändrade ställning, soin nysslidnc dag in-
trädt eincllan d Aigrigny och Kodin, efter läsningen af Marius dc Ren-
neponts testamente. Doktorn hade hioit om aftonen fått befallning från
abbe d’Aigrigny, soni redan då lydde Kodin och stod nnder bans in-
flytande att nogare och säkrare innesluta fröken de Cardoville, att för-
dubbla sin stränghet emot henne, och slutligen söka förniå benne ge-
nom hvad medcl får man längre fram se att afstå från den rättegång,
hvarmed hon liotat sinä förföljare.

Vid åsynen af doktorn, kunde fröken de Cardoville icke dölja den
afsky och det förakt, soni denne man ingaf benne.

Kalcinier deremot, alltid smålccnde, alltid sockersöt, närmade sig tili
Adricnne med obesvärad hållning och med fullkomlig tillförsigt. Hän
stannade några steg ifrän henne, liksoin för att uppmärksamt studera den
unga llickans anlctsdrag, bvarefter ban yttrade, liksoin hade lian värit nöjd
med sinä observationer:

Godl! de ledsamraa bändclserna i förrgår natt skola, solu jag ser,
ha ett mindre farligt infiyfande, än jag i början trodde. Det är bättre
nu; . , , hyn är friskare, hållningen Sugnarej ögonen aro väl ännu något
matta, men likväl icke sd oroande som förr, einedan de ej ha denua ab-
normala glans, som då skrämde mig. Tidcn för crt tillfrisknande bar
flyllat sig något tillbaka, . .

, ty det som, olyckligtvis, tilldrog sig i förr-

*) Verldslig ledamot af Jceail-Orden.
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går natt, försatte er i en farlig cxalfation, så myeket bctönkligare, soin

m förut visste af ingenting. Men lyckligtvis kuuna vai Vära trägna om-
sorger bringa detderbän, att ert tili frisknånde ej skall vara så långt borta.

Ebuni van fröken de Cardoville var vid den oerhövda djerfketen hos
denue kongrcgationens tjcnarc, kundc lion dock icke afkålla sig ifran att

med ett smälccudc af hilleri förakt viira:
llvilken oförskäind redlighet ni liar, min licrre! Hvilken fräek-

het nti ert nit att förtjena pengar! Aldrig ett ögonblick går ni ulan rnask,
aldrig litan lögn oeh list på läpparna. I sanniug, om denna afskyvärda
komeili tröttar er lika myekel, soin den hos mig Väcfccr Icda oeh förakt,
så uiåste ni hå hra hctaldt der för.

Acfc! sade doktorn med en suck, äonu alltid denna olycksaliga in-
liillnlng alt tro er icke behöfva vara omsorger, att jag spelar komeili,
när jag vill öfvcrtyga er om det farliga belsotillständ, livari ni befann
er, då jag, emot er vilja ocb vetskap, nödsakades föra er kit. Men, un-

dantagandes detta lilla teckcn tili envis sinnesrubliniiig, liar ert tillstånd
blifvit märkbart förbättradt; ert fullkomliga tillfrisknande är närä. Sedän
skall nog ert förträffliga lijcrta göra rnig rältvisa, oeh en dag skall kom-
ina, då jag blir dömd soin jag förtjenar.

Ja, min berre, den dag nalkas verkligen, då ni skall dömas, som
ni förtjenar, sade Adricnne, med tonvigt på dessa ord.

Åter denna andra fixa ide, utbrast doktorn, med ett slags med-
lidande ...Se så, var då förnuftig . . . Tänk inte mer på den der baru-

yäl afstå från att ap domstolen yrka upprättelse för
mig ocb straff åt er ocb erä niedbrottslingar? Nej aldrig, min berre

aldrig!
Godt, sade doktorn, böjande på axlarna . . . när ni en gång kom-

mer ut, så bar ni, Gud ske loi! andra tankar, min vaekra llcnde.
IVI glömmer snart det onda ni gör, min frorama berre; men jag

jag bar bätlre minne.
Låt oss tala allvarsamt. Har ni verkligen för afsigt att vända er

tili domstolen? frågade doktorn gravitetiskt.
_ .....

Ja, min berre ...ocb ni vet, att, bvad jag vill, det vill jag oä-
terkalleligcn.

- Må vara! .
.

. men jag ber, jag besvär er, att icke lemua gebör
åt denna ide, tillade doktorn, med en allt ömsintare ton. Jag ber er
derom, som en nåd, och det för er cgen fördel.

- Jag tror, min herre, att ni nägot förblandar cra egna fördelar
med minä.

.

Låt höra, sade doktorn, med låtsad otåligliet, ocb liksoin kade lian
värit säker på, att genast kunna öfvertyga fröken dc Cardoville; låt
höra: siilille ni väl ha bjerta att störta i förtviflan tvä godhjertade och
ädelmodiga menniskor?

Två, min herre? Skämtet vore fullkomligt, om iti räknade tre: er
sjclf, niin talit och abbe dAigngny; ty dcssc aro, tvifvclsutan, de ädel-
modiga meiiiuslior, för bvllfca ni anropar mitt medlidandc.
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Ah ncj, min fröhen. Här är icfce fråga hvarkcn om mig, ertant
ellcr abbe d’Aigrigny.

' Om hvilka då? ropadc Adrienne öfverraskad.
Om två anna satar, hvilka, helt säkert utskickadc af dcm, ni kal-

lar erä vänner, i förrgår natt ha inprakliscrat sig i' klustrct här bredvid,
och derifrån hitin i trädgårdcn . . . Dc skolt, nl hörde allossas, afskö-
tos på dem.

1 »>i . i • i i .... •

Ack! det kundc jag just gissa. Ocb man vägrade att säga mig,
om dc blifvlt såradc, sade Adrienne, smärtsamt upprörd.

—. Den ene af dem blcf sårad, mea icke farligt, cmedau lian för*
mådde gå och undkom dem, som förföljdc bonom.

Gud väre lof, att lian koni undau! ropade Adrienne, under det
bon andaktsfnllt bopknäpptc sinä händer.

Ingenling kan vara vackrarc, än er glädje deröfvcr, att de nnd-
konnno, sade doktorn. Men hvilkcn besynnerlig motsägelse, att nödvän-
digt vilja betsa rältvisan emot dem! . . , Sannerligen, ett undcrligt sait,
att visa sig tacksam för tillgifvenbetsprofl

Hvad säger ni, min herrel frågade fröken.
Ty om de bll arresterade, fortfor doktorn, ulan alt ge akt på bvad

hon sade, sä kumia de ej undslippa galererna, emedan de gjort sig
skyldiga tili natlligt inbrott.

Himmeli ocb det för min skuli!
Ja, för er skull, ocb, bvad än mer år, genora er åtghrd.
Genom min åtgärd, herre?
Visserligen. Om ni vidblifver erä tankar på bämd emot er fant

ocb abbe d’Aigrigny, jag talar icke om mig sjclf, ty jag är skyddad
för ali förföljelse, om, mcd ett ord, ni framhärdar i crt uppsåt att
vilja anföra klagomål vid domstulen öfver att bafva blifvlt olagligt In-
neslutcn bar,

Min berrc, jag förstår er icke. Förklara er, yttrade Adrienue,
mcd växande aro.

Hvad ni kan vara barnslig, ropade den vcrldslige jcsuitcn, säker
på sin sak; tror ni då, att, nhr rättvisan en gång fått tag nti en sak,
mau hejdar dcss gång och tillgörandcn, när ocb bur man vill? Då ni
kommcr ut härifrån, ansläilcr ni rUllegång emot mig ocb emot er familj
... är det icke så? . .

. Nå, hvad händer? .
, . Rältvisan tager hand om

saken, . . . ransakning , . . vlUiiesförhör ... de noggrannasle efterforsk-
ningar. Hvad blir följdcn'? Jo, att det nattiiga inbroltct, som prioriunan
bar ett vissi Intrcssc 1 alt lialla bemligt, för undvikande af skandal, att,
säger jag, delta nattiiga försök, bvarom Icke beller jag skulle vilja att
allmänbeten ägde någon kunskap, blir på en gång ntbasnnadt öfver hela
staden. Och enär fråga är om ett ganska groft brott, belagdt med myc-
ket svärt straff, upplctar domstolen alla roöjliga trådar ocb börjar efter-
spana de olycklige. Då det nu är myeket sannolikt, att desse befinna sig
I Paris, ocb qvarbållas der, eudera af sitt yrke ellei af några andra plig-
ter, ellcr tili ocb med af deu bedrägliga säkerket, bvari de tyeka sig va*

A:o 27. -
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ra, emedan de sannolikt hysa öfvertygclsen att liafva handlat rätt, så får
man nog reda på dern och de Mi arrestcrade. Ilvein är det då som värit
orsaken tili dcnna arrcstcring? Jo just ni sjelf, då ni anklagat oss.

Aek, min herre, det vore förskräckligt! . . . Men det är omöjligt.
Det är tvärtom Ranska möjligt, ätertog dokforn Baleinier. Såle-des, under det att jag och priorinnan, hvilka egentligen äro dc cnda, somka rätt alt bcklaga oss, icke begära bättre, än alt få denna ledsamma haa*

, dclse nedtystad, är det ni . . . ni sjelf. . . för bvilkcn dessc olycklige
bafva Irotsat galererna; det är ni, som anlvardar dern i lagens bändcr.

Eliuru fröken de Cardoville icke belt och hållet hade lätit iarra sig j
af jesuiten, begrep hon dock, att dc känslor af mildhet, bvaraf doktorn
synles lifvad i anscende tili Dagohert och hans son, belt och hållet be-
rodde af det bcslut, hon komine att taga, antingen att kräfva hämd ellerslå den ur hågen*

I sjelfva vcrket var Kodin, bvars föreskriftcr Baleinier ovetande följ-
de, ai II för slng att direkte säga tili fröken de Cardoville: orn ni anstäl-
ler någon rättegång emot oss, så anklaga vi Dagohert och hans son:
dertill var lian, säga vi, alllför slng, då hän knndc crnå samma måk, biott
genom alt ingifva Adrienne fruktan för sinä tappre befriares öde.

Etan att kanna lagens stadgande, hade dock fröken dc Cardoville nog
förstånd att inse, det Dagohert och Agricola verkiigen knndc blifva far-
ligt antastadc, i och för silt naltliga befrielscförsök, och sålunda råka i
en förfärlig belägenhet.

Dock, när hon betänkte allt, bvad bon Helit i della hus, när hon
sammaiiräknade alla dc rättvisa skäl, hon ägde tili harm och vrede, fann
bon grymt, att nödgas afslä från den hiiliä njntningen alt afslöja och
inför verldcns ögon brännmärka så förfärliga ränker.

Doktor Baleinier betraktade med förslulcn nppmärksamfaet den, som
hän troddc sig bafva narrat, myeket viss uppä att vela orsaken tili hen-
nes tystnad och tvekan.

Men, hör på, min herre, ålertog bon, utan att kuuna dölja sin
oro, anlag, att jag af ett eller annat skäl vore hågad att afslå från
mitt bcslut o m anställande af rättegång, att glömma allt det onda man
lillfogat inig, här fär jag då komina ut härifrån?

Det vet jag icke, tv jagkan icke säga tidpnnkten, då ni blir fnll-
komligt frisk, sade doktorn, i godsint ton. Ai är på hästa bättringsväg

men

Alllid denna fräeka och dumma komedi, afbröt Adrienne, med
ultryck af yttersta vcdervilja . . . Jag frågar er . . . och om det så skall
vara, så her jag er vara god och säga inig, burn läng lid jag ännu skall
vara instängd i delta förfärliga hus . . . Ty jag måtte väl en gång
siippa ui, hoppas jag.

Visserligen .
.

. det hoppas jag äfven, svarade jesuiten medlid-
samt. Men när‘2 ..

. det vet jag alldcles icke .. . Dessutom bör jag u n*

dcrrälta er opi, att alla möjliga försigtighetsmått äro vidtagna, på det dy-

blika befrielseförsök, soin det härom nallen, icke mer skoia förnyas ... ,>

'3* ——
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r Den allra strängasfe vaisambet är anhcfalld, sä af» ni ieie iän ia ringasfc ■hcröring med någon ntlfrån. Mcn ali» delta är för ert rget bästa, att ert

sta cl:ars bnlVud ieie må ånyo npphcttas.
Således, min herre, sade Ädrienne, nastan förslsräcit, således iiin-

de de sistföriiulna dagarne iallas frihelsdagar, i jemförelse mcd dem, som
väiltä mi g?

Ert iästä framför allt, svarade doitorn mcd brnten röst,

Fröien de Cardoviile, som insåg vanmailen af sin liarm oeh sin för-
tviflan, oppgaf en sönderslifande suci oeh gömde ansigtct i sinä iänder,

I detsamma hördcs brådsiande stcg utanför dörren. En vaitersia
inträddc, litan alt iafva inaeiat.

- Hcrrc , yttrade lion mcd hapen uppsyn tili doitorn, det är två
ierrar der ncre, som iegära, alt gcnast få »ala rned er oeh mcd fröien.

Hvad beta dessa herrar? frågade Baleinier, helt förvånad.
Den ene af dem, äfcrtog siötersian, sade åt roig: gå oeh säg doi-

tor Baleinier, alt jag är öfverbetsperson , oeh alt jag är bitionimcn, för
att utöfva en embetspligf, i anscendc tili fröien de Cardoviile.

En öfverbetsperson! ropade jesniten , i det Lun blcf pnrpurröd i
ansigtct, oebbade svårt att heherrsia sin Lcstörtning oeh oro. '

Ah, Gud väre lof! ropade Ädrienne lifligt, nnder det hon reste
sig npp, oeh behnes siöna ansigte sirålade af bopp genom de strömman-
de tårarna. Bätlvisans timma är då slaom.

O
Bcd de främmande berrarna stiga npp , sade doitorn tili siöter-

sian, cfler en stunds besinning.
Derefter naiiades hän Ädrienne med en alltmer npprörd oeh oro-

lig uppsyn , oeh yttrade i en hård , nastan liotande ton ,
som myeiet af-

staek mot hans vanliga saitmed oeh hans sirymfaitiga icende:
Aita er, fröien . . . triumfera ieie för hiliida.
Jag fruitar er ieie mer , svarade Ädrienne, med gladt strålandc

bliciar. Grefvc dc Monthron bar säiert återionimit tili Paris, oeh blif-
vif i tid nndcrrältad. Jag löljcr den främmande herrn, lian ioinmer för
att faefria mig.

Efter en minuts pans, tilladc Ädrienne mcd bitter ironi:
Jag befclagar er, min herre, er oeh erä medbrottsliga.
Fröien! ropade Baleinier, som ieie längre iunde dölja sin tiiltä-

gande ångest, jag upprepar det, tag er tili vara, oeh iom ihåg, hvad jag
sagt er . .

. Er ilagaii siall oviliorligen . . . märi det oviliorligen
leda tili upptäcit af hvad som tilldrog sig i förrgär nait , . . Aita er
. . . Den der soldafens oeh hans sons heder oeh framtida öde aro i erä
händer . . . Koni hara ihåg, att det gällcr galcrerna.

Ah, jag är ingen narr för er, min herre. AT i gör mig förvända
hotelscr . . . ISaf åtminstone det medet alt säga mig, det ni ämnar angif-
va soldatcn oeh hans son, ifall.jag hcilagar mig.

- Jag upprepar, att, om ni anlor någon hlagan, så aro de der har-
larnc förlorade, svarade deu jesiiitisie iortrocien.

V Siuiad af det vcriligt farliga i doitorns hotclse, ropade Ädrienne: ,

SL m1— Mizå
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Mcn om den der cmbctsmannen gör mig frågor, tror nl dä, att *

jag ämnar Ijnga?
i\i sfcall svara ... hvad soin är sant. Dassutom , sfcyndadc dofc-

tori» att tlilägga, i bopp att dcrigenoin nå sitt mål, ui Isan svara, att
ni bcfann er i ett så upphetsadt tilistäni! för några dagar sedän, att manfana det förenligt med ert väl alt, er ovetande, föra er bit. Jag sfcall då
befcräfta er utsago; ty ~ i alla fall Ur det rcna sanningcn.

Aldrig! ropade fröfcen de Cardoville med yttersta ovlija; aldrigsfcall jag göra mig sfcyldig att vitsorda en så gemcn osanning, aldrig sfcalljag ha den fegbeten att sålunda ursfculda det ovärdiga nppförande, bvaraf• i-j-, . . , o rrjag hdit sa mycfcet.
Hår fcoinmcr embetsmanncn, sade Baleinier, sora börde buller u-tanför dörren. Tag er tili vara!

Dörren öppnades verfcligen, ocb, tili dofctor Baleiniers outsägllga bc-
störtning, inträdde Hädin , åtföljd af en svartfclådd man med en sträno-
ocb värdig fysiouomi.

Radin bade för befrämjandet af sinä plancr , oeb af gansfca slipadc
sfcäl, för bvilfca vl längre fram sfcola redogöra, långt ifrån att underrätta
d’Aigrigny eiler förbereda Baleinier på det besöfc, hau ämnade göra 1
dårhusct, tvärtom, enligt bvad vi redan veta, aftoncn förut säudt en bc-
fallning tili doktorn , att vida strängare än förr bevafca fröfcen de Car-
dovillc.

Man fcan sälcdcs föreslälla sig dofctorns häpnad, när lian såg denne
embctsman, bvars oväntade besöfc ocb imponerande utseende tili yttersta
grad oroade lumoni, inträda, åtföljd af Rodin, abbe d’Aigrignysringa ocb
ödmjufcaste bandsefcreterare.

Så snart Rodin, soin ännu var lika slusfcigt fclädd, fcom i dörren, vi-
sade hän meden lika vördnadsfull soin medlidsam åtbörd fröfcen dc Cardo-ville för embetsmannen. Medan denne, som ej förmått betvinga en rörel-
se af benndran. vid åsynen af den unga damens sällsynta sfcönliet, betrafc-
tade benne med lika rnyeken öfverraskuing som dcltagandc, drog jesuiteu
sig blygsaml några steg tillbafca.

Do fctor Bal einier, bvars förundran bade nått sin höjd, boppades kun-
ne göra sig förstådd af Rodin, hvarförc ban gång på gäng gaf honom He-
ra tecfcen af hemligt förstånd, i förmodau att snart erhälla förfclaring öf-
ver magistratspersunens oväntade anfcomst.

Docfc ett nytt ämne tili bestörtning! .
. . Rodin låtsade icfce igenfcän-

na doktorn ocb ingenting begripa af bans uttrycfcsfnlla pantomim, ntan be-
trafctade bonum med tillgjord förvåning.

Slutligen i ett ögonblicfc, då doktorn med ytterlig otålighet förnvade
sinä stumma frågor, tog Rodin ett par steg fraiuåt, u-amsträcfctc sin ma-
gra mals ocb frågade med bög röst:

Hvad befaller berr doktorn"?
Vid dessa ord, som gjorde Baleinier alldeles bandfalien, ocb bröto

den sedän några scfcunder herrsfcande tyslnaden, vände embetsmanncn sig
om, ocb Rodin ti lin de med orubblig fcallblodigbet:

— AlUsedan vi fcommo ia genom dörren, bar doktorn gjort mig ai. ®

mg®
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lehanda hemlighctsfulla tccken . . . Hän mättc ha någ’ot särdelcs vigtigt
alt mcdd ela mig . .

. Jag deremot, soin icke är invigd i några hcmlighc-
tcr, anliåiler alt hän ville förklara sig helt högt.

Detta för Bale.inier så hrydsamma yttrande, uttaladt i en sträf ton och
åtföljdt af en isande biick af förakt och köld, bragte läkaren alldelcs ur
fattning, så att lian stod der några minuter, utan att hunna få frain ett
enda ord.

äannolikt hlef emhelsmanncn förvänad öfver denna omständighet och
den derpä följande tystnaden , ty lian hastade en ganska sträng biick på
Baleinier.

Frökeii de Cardoville, som hade väntat att fä se grefvc de Monthron
inträda, var icke mindre förvänad.

VI.
ANKLAGAREN.,

Doktorn, som för några ögonhlick tappat koneepterna, vid den oför-
modade ankomsten af en lagens tjenarc, och ännu iner vid Ilodins oför-
klarliga uppförandc, åfervann doek snart sin kallblodighct, och yttrade,
i det lian vände sig tili sin andlige medbroder:

Dä jag försökte att genoin tecken göra mig förstådd af er, sked-
dc det dcrföre, att jag med aktniug för den der herrns tystnad vid hans
iuträdande tili mig hän kastade härvid en biick på magistratspersonen
~ ville visa er min hestörtning öfver ett hcsök, hvarpå jag i intet hän-

scende var beredd.
Min berre , det är friiken jag skall förklara skälct tili niin fyst-

nad, i det jag ber bennc ursäkta dcn, svarade ernbetsinannen, ocb bugade
sig ledigt för Adrienne, tili bvilken lian fortfarande ställde sift tai. Man
bar nyss i afseendc på cr ,

min friiken, gjort en sä svär angifvelse, att
jag icfce knnde afbälla inig ifrän att vid cr åsyn i några ögoubliek stå
belt stum, sökande alt i ert ansigte ocb af er slällning utforska, 0111 an-
klagelsen var saun cller Icfce. Jag tror mig mi bafva ali anlcdning att
förmoda dcn vara grundad.

Min berre, yttrade nu dofctor Balcinier, i en lika stadig soin böf-
lig ton, kan jag ändtligcn få vela, med bvem jag bar Uran att tala?

Jag är instruktiousdomarc , ocb ämnar gcnast ka den Uran bevisa
det, medelst undersöfcning af det för mig uppgifna faktoin.

Far jag be min berre vara god ocb förklara sig? yttrade doktorn.
Hcrr doktor , genmälde magistratspersonen , hvars namu var Gcr-

uande, en man af ungcfär femtio ars ålder, mcd en fast, ganska rättskaf-
fcns karakter, ocb soin förstod att mcd vänligbet ocb höflighet utöfva sitt
fcalls svära pligler herr doktor

,
man bcskyller er för att bafva begatt

ett oförlåtligt niisstag för att ej bruka ett ännu värre ord. Hvad
angär rubriken af dctta misstag, Ulskar jag hcllrc alt tro, det ni, o>aktadt
en af läkarevetenskapens furstar , belt ocb hållet kunnat irra er i bedöman-
dct af en rnedicinsk kasus , Un att ni vid utöfningen af ert mennisko-
gagnande, ädla, nastan beliga kali, kaunat glöuima erä höga pligter.

V Nro 27. 52. e
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IVär ni anfört, bvad maa läggcr mig tili lasi, svarade den josuilislie

korlrocken med en viss bögbct, skall det bli mig lält atl bevisa, det mitt
vetcnskapliga samvcte ej mindre, än mi It samvete sora hcdcrlig kari, är i
skygd för alla förcbråelser.

Min fröken, sade herr Gcrnande tili Adricnne är det sant, atl
ni med list och emot cr vilja blifvit hitförd?

Min herre , ropade Baicinier , fallande bonom i talct, tillål mig
aninärka, alt det sätt, bvarpå ni frantställer cr fråga, är förnärmandc
för mig.

Do fctor, det är tili fröken, jag bar den äran ställamina frågor,
svarade Gernande mrd strängbet och jag är ensutn domare öfver det
passande' i minä frågor. ,

Adricnne var just i begrepp alt med ett ja besvara embetsmannens
fråga, då en uttryeksfull bliek af doktorn erinrade benne, atl bon tilläf-
venlyrs knndc nisältä Dagobcrt och bans son för de svåraste förföljelser.

Det var itke en lag och småaktig bämdkänsla, soin lifvadc Adricnne,
ulan en billig förtrytelse öfver ett så afskyvärdt skrymteri, ocb bon sisul-
le ansett sora en svagbet alt ieke afslöja delta; meu soin bon ville försö-
ka alt förlika alli

,
sade bon tili domaren med en tou af saklraod ocb

Värdigbet:
Min berre, sisulle det vara mig tillåtet att göra er en fråga, In-

nan jag besvarar den ni gjort mig?
Tala, min freken !

Skall viet svar, Jag angifver, af er anses soin en formlig anklagclse?
Min fröken, jag är bitkommen i ändamål att framför allt suka ut-

leta sanniugen; ingen belänkligbct i verlden Lör kuona tornia er att döl-
ja den,

Det må vara, min herre, svarade Adricnne. Mcn antag, att jag
skulle ba gilliga skäl tili klagan, ocb att jag framställer'dem för cr, i af-
sigt att siippa ut ur delta hus, är det mig då tillåtet, att sedermera afstå
från ali vidare anklagclse?

Det kan ni för er del vlsserligcn, min fröken; mcn rättvisan må-
ste i sambällcts namu antaga sig er sak, om det i cr person blifvit våld-
fördt.

Skulle det då nckas mig att förlåta? Skulle ieke en föraktfull
glömska af det omia, man tillfogat mig, vara en tillräcklig bämd?

Ai kan vissi pcrsonligen glöinma ocb förlåta, min fröken, mcn
jag bar den äran alt upprepa: sambället kan ieke visa samma skonsambet,
i lall rii värit olfcr för brottsliga stämplingar . . . och jag bar allt skäl
att misslänka delta vara förbällandet . . . Det säti, bvarpå ni uttryeker e-

ra ädla känslor, lugnet ocb värdigbeten i cr båltning allt öfvertygar
mig, att man sagt sant.

Jag boppas , min berre , yltrade doktorn
, som nn äfervunnit ali

gin kallbludigbct, jag boppas, ni bar den godbeten mcddcla mig iunebål-
let af den angifvclse, man gjort er?

Man bar påstått, svarade Gcrnande, att fröken de Cardovlllc blif-
u vit på bedrägligt sätt hitförd.

fjg
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På bcdrägligt sätt?
Ja, min lierre.
Det är sant, svarade doktorn efter ett ögonblicks tystnad.

~ IVi tillslår del? .
.

. frågadc Gernande.
Utan lvifvcl, min lierre. Jag begagn.ade mig af det medel, soin

man, olyebligtvis, alitit! nödsabas använda, när de, soin äro i behof af
vara omsorger, cj äga medvetande af sitt olyekliga tilistäi>d.

Alen, lierr doktor, återlog embetsmannen, man pastat', att fröken
aldrig kaft beliof af erä omsorger.

Alin lierre, detla är en fråga, som tillkör medieinal-lagfarenbetcn,
oeli den lagen ieke ensam kan afgöras hon bör dessufom bli föremål för
ordentiig nndcrsökning, svarade doktorn.

Den skall ock så blifva, berr doktor, och det så myeket allvar-
ligare, som man anklagar er, att hafva hallit fröken de Cardoyille in-
stängd iiär, elmrn bun är i besittning af sitt fulla förnuft.

Far jag lof alt fråga, tili hvad ändamål jag det sknlle göra? gen-
mäldc doktorn mrd en läti böjning på axlarna oeh med en ironisk min,
Hvad sknlle jag väl ka för nylfa af alt begä en så ovärdig bandling? Jag
frågar er det, ekurn dessutom mitt rykte fredar mig för en så skymflig
ocb orimlig anklagelse.

Alin kerre, afsigten med ert kandlingssätt bar kunnat vara att gyn-
na en mot fröken de Gardovillc aniagd familjkomplott, bäriluten ifrån
vinningslystnad. -

nvem bar vågat göra eu så smädlig anklagelse? ropade doktor Ha- I
leinier med vrede oek förtrytclse. Ilvein bar kaft den djerfbeten att be-
skylla en aktningsvärd oek, jag vågar tillägga, i alla afseenden aktad man,
att bafva deltagit 1 någonting så gemenl?

Det bar jag, Rodin, kalit,
IVi? ropade doktorn, i det ban, liksoin träffad af åskan, tog tva

steg tilibaka.
Det är jag som anklagar er, åfertog Rodin i kort ocb bestämd ton.
Ja, den bär berrn koin i morgons tili mig, försedd med gilliga

bcvis, oek påkallade mitt bistånd för fröken de Gardoville, inföll embels-
mannen, i del ban drog sig något tillbaka, för att leinna Adrienne tiil-
isille att få se sin försvarare. ililtills kade, under kela nppträdct, Ro-
dins namn ieke-värit nännit, Fröken dc Gardovillc kade ofla bört talas
oin abbe ,d’Aigrignys sekrelerare, alllid i förbindclse med ledsamma ora-
ständigketer; mcn då kon aldrig kade sett bonom, var bon okunnig om,
att denne jesuit var bennes befriare. Oekså kastade kon genast på bonom
en blick af nyfikenhet, deltagandc, förvånliig ocb erkänsla.

Rodins likaktiga ausigle, bans frånstötande fulhet ocb dåliga klädsel
sknlle. kankända, några dagar lumi, bos Adrienne väekt en oöfvervinne-
lig afsky; men nu erinrade bon sig, alt la Alayeux, som var så fatlig,
eländig, vanskaplig oek trasig, var, oaktadt det moibjudande i sitt yltre,
begåfvad med det ädlaslc kjerta, åt kvilkct man någonsin skänkt sin bc-
undran; denna crinran blef för jesuiten särdelcs gynnande. Fröken de

glömde, att ban var ful ocb suuskig, för att endast tanka på,^^
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alt lian var gamma!, att lian såg fattig ut, och alt lian kom tili hcnncs
liiståiul.

Doktor Baleinier förmådde, oaktadt sin list, oaktadt sitt djcrfva skrym-
teri, oaktadt sin eljest så licundransvärda själsnärvaro, icfce dölja sin häp-
nad öfver Rodins anklagclse. Hän kundc icke förklara sig möjlighcten
häraf, när haa crinräde sig, att det värit just Uituiin, soni, tittande gc-
nom rutan på dörrcn, kade, dagen efter Adricnnes inspärrande, hindrat
lionom, doktor Baleinier, att ge vika för det medlidande, soin dcu olyck-
liga nnga flickans djupa smärta och förtviflan ingåfvo honom.

Och nu var det samme Rodin, abbe d’Aigrignys blindt tillgifue tje-
nare och kreatnr, hän soin vid förenärnde tiällalle visat sig så obeveklig,
det var lian soin angaf doktoru och medförde en magistratsperson, för att
ntverka Adriennes försätlandc i frihet . . . och det, oaktadt' abbe d’Ai-
grigny aftonen förut hade befallt, att maa skulle förduhbla strängheten
emot henne.

Den jesuitiske kortrockcn var nu öfvertygad, att Rodin på ett afsky-
värdt sätt förräddc abbe d’Aigrigny, och alt fröken dc Cardovillcs van-
ner hade matat och besoldat den nsle sekreteraren; ursinnig öfver hvad
hän ansäg soin ett oerhördt förräderi, utbrast hän derföre med ny förtry-
tclse och en af vrede afbruten röst;

Och det iir ni, min herre ni som har den fräekheten att an-
klaga mig? ...ni som . .

. blott för ett par dagar sedän . . .

Men lian hcjdade sig hastigt, i det lian betänkte, att, om hän ankla-
gade Rodin, studsade anklagelsen tillbaka på honom sjelf. Hän låtsadc
derföre, som om hän gifvit vika för en häftig slnnesrörelse, och fortfor
med hitterhet:

Ack! min herre, min herre, ni är den jag minst trodde i ständ
tili en sadan augifvelse. Det är afskyvärdt! ... det är skamlöst!

Men hvem skulle bättre än jag kuuna angifva denna nedrighet?
genraälde Rodin i kärf och krossande ton . . . Har jag icke, ehuru olyck-
ligtvis alltför ient, värit i tillfällc att få veta, för hviiken lillställnlng
fröken dc Cardoville och Hera andra personer blifvit olfer? .

. . Hvad var
då min pligt såsom hederlig kari 1? Jo, att underrätta vederbörande öfver-
hetsperson . . . att bevisa sanningen af min uppgift och följa honom hit.
Det har jag också gjort.

Således min herre, återtog doktorn, vändande sig tili embetsman-
nen således är det icke endast mig som denne maa anfclagar, utan
äfven .

.
.

Ja, jag anklagar herr abbe d’Aigrigny, afbröt Rodin, med hög
och skärande röst, jag anklagar prinsessan de Saint-Dizier, jag ankla-
gar er, herr doktor, att hafva af nedrig vinningslystnad iustängt fröken
de Cardoville i delta hus och marsfcalk Simons döttrar i klostret här näst
intill. Förstår ni un?

Ack, delta är alltför sant, utbrast Adrienne. Jag har sett de
stackars barnen, ytterst bedröfvadc, göra tecken åt mig, teehen af sorg
och förtviflan.

Rodius anklasrelse i hvad som rörde de moderlösa tvilllngarna var ett s
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* nytt förfärligt slag för Baleinicr. Hart blef nu fullt och fast öfverly.
gad, alt förrädaren hade liclt och liållct öfvcrgått på ficndcns sida. Lang-
lande alt la slut på denna alltför plågsamma scen, sade hän tili domaren,
under det Lan hcinödadc sig, alt, i trots af sin häftiga sinnesrörelsc, halla
god min ;

Jag kundc inshränka mig tili att iaklfaga en djup tysfnad och föv-
ahta sädana anhlagelser, ti 11des att domstolcns utslag gifvit dem näo-ot

' slags slöd . .
. Alen starh i milt samvctes vitlncshörd, vänder jag mig tili

fröhen de Cardoville sjelf, ..jag auhållcr, att hon måttc förhlara, om
jag icke, just för en stund sedän, sade hcnne, att henncs helsa snarl shul-
le vara i ett sä tillfredsställande tijlstånd, alt hon finge lenma delta hus.
Jag hesvär fröhen vid hcunes välhehanta rältshänsla, att svara mig, om
jag icke yttrade mig så, om jag iche dervid var alldcles ensam med hen-
no, och n« ... '

,
Valan, min hcrre, afbröt Kodin trotsigt, antag äfven, att den go-

da fröhen af puri ädclmod håller med cr häruti? . . . hvad hevisar väl
det tili ert urshuldandc? ingcnting alls.

Muru, min herre, ...ni underslår cr? . . . ropade dohtorn.
Jag nndcrstär migatt dcmashera cr emot cr vilja; det Ur en olä-

gcnhet, del är sacit; men . . . hvad var det ni nyss sade oss? . . . jo, att
ni, då ni värit ensam med fröhen de Cardoville, taiat tili hcnne, soin om
hon vcrhligen värit syagsint . ,Se, det hau man kalla någonting verfc-
ligt hevisande.

Men, min hcrre ..,sade dohtorn.
Alen, min hcrre, ätertog Kodin, ulan alt låta honom fortsätta ...

Det är pålagligt, att ni, anande hvad som i dag händt, och för att äga
någon uudllyht, låtsat vara öfvertygad om er afshyvärda osanning, äfven
inför den stachars fröhen, for att sedermera hunna vädja tili er lunneilta
öfvertygelse, Rätt hra; men det är iche värdt att försöha narra förstån-
digt folk med sådana dihter.

Alin hcrre, jag måtte säga! . . . ropade Kaleinier, vred.
Jag måtte säga, upprepade Kodin, med ännu högre röst; är det

sant cllcr iche, alt ni vill nrshnlda fröhens arrestering med ,ctt vetenshap-
ligt misstag? . .

. Jag påstår det, . . . och jag tillägger, att ni tror er
vara ur spelet, derföre alt ni nu säger: fröhen bar genora minä orasorger
återfått sill förunft. Hvad vill man mer?

Ja, det säger jag, min herre, och jag påstår det.
Ni påstår hvad som är falski; ty det är hevisadt, att frökens för-

stånd aldrig värit ruhhadt.
Alen jag påstår metsäisen.
Och jag shall bevisa vedcrspelet, sade Kodin.
Ni? ...på hvad säti? . . . frågade dohtorn.
Ni hegriper väl, att jag aktar mig för att säga cr det, nu för när-

varande, gcnmäldc Kodin, med ett ironisht skralt, hvarefter hän förahtligt
tillade: Mcnr hör på, min herre, ni horde dö af hlygsel öfver att våga

N:o 27, 32».
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väeka en sådan fråga i frökens närvaro. Bespara åtminstone kenne en
sådan diskussion.

Min kerre! ...
Tyst dii, för ali del. Fy! ..

. fy, herr doktor! det iir sila att i
frökens närvaro pasta detta} illa, öin nl säger saat, ,illa, om ni Ijuger,
åtcrtog I’ociiu harnisct.

Men det Ur ju en obegriplig liätskbel! ropade den jesnitiske kort-
rocken, ocli jag tyeker, att ui, min lierrc, i cgenskap af rättvisans om-
bud, visar en oförlåtlig partiskhet, då ni tillålcr, att jag öfverkopas med
så grofva smädelser.

Herr doktor, svarade Gernaiide, strängt, jag bar rättigbet att, icke
allenast böra, «taa Ufven föranlcda livarjc tvistigt samtal, som ban med-
dela rnig någon «pplysning. Af allt detta kan åtminstone slutas, att, en-
ligt crt cget medgifvandc, berr doktor, fröken de Cardovilles Lclsotill-
ståad är så bra, att hon geriast kan återviinda tili sin familj.

Ja, jag inseu just icke, att deraf kan följa någon olägenket, sade
doktorn. Men jag påstår endast, att fililVlsknandct icke är så fullkom-
ligt, som det kade kaunat vara, och jag afsäger mig, i det bänseendet, allt
aasvar för franitiden.

Det kan ni så myeket bcllrc, inföll Bodin, som det är tvifvelak-
tigt, huruvida fröken hädanefter vidare anförtror sig åt erä insigter.

Man beböfver såledcs icke anlita min åtgärd, att förmå er genast
öppna porien tili delta hus för fröken de Cardovillc, yttrade embets-
mannen tili läkaren.

Fröken är fri, sade Baleinier} . . . fullkomligt fri.
Uvad den frägan angår, om ni bär instängt fröken på grnnd af

förmodad sinnesrubbning, .
. . så bar rättvisan nu hand om sakea, ocb ni

skall bli hörd, fortfor embetsmannen.
Jag är Ingn; initt sainvete förebrär mig ingenting, genmälde Ba-

leinier ocb höll god min.
Jag ville önska det, berr doktor, svarade Gcrnandc. Ehnru mye-

ket skenet kan vara emot, önska doek vi, lagens handbafvare, alltid, att
de anklagade måtte beiinnas oskyldiga, helst när det är fråga om perso-
ner i en ställning, sadan som er, herr doktor. Dercfter vände lian sig
tili Adrienne, ocb sade: Min fröken, jag förstär gunska väl, karu plåg-
samt detta upplrädc måsle vara för er, burn sårande för er grannlagcn-
het ocb ert ädla hjerta . . . Det skall sedermera bero af er, alt antingen
sjelf uppträda med anklagelse mot doktor Baleinicr, ellcr låta rättvisan
ka sin gång. Dock, ännu ett ord: denne godhjertade och rättskallcns
man lian pekade på Bodin som på ett sä frimodigt och oegennyt-
tigt sätt taglt ert försvar, kar sagt mig, det ni torde vilja, tills vidare,
antaga er mavskalk Simons döttrar . . . Jag går genast att yrka deras ut-
släppandc ur klostret, dit dc blifvit förda på saamia sätt som ni, min frö-
ken, fördes bit.

Ja, min lierrc, svarade Adrienne, det var verkligcn min mening,
så snart jag fich veta fröknarne Simons ankomst, alt erbjuda dem en bo-
stad hos mig. De unga fröknarne aro närä slägt med mig. Det är för s
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ni ig bädc en pligt och en glädjc, alt Lemola detn sodi minä systrar. Jag
skulie således vara cr duLLclt förhuuden, min licrre, om ui Ville La den
godheten alt anförtpo dem ät mig.

Jag tror mi g cj Lättre Luuna sorja för dera s y äl, svarade Gcr-
naude.

Dercfter yttrade Lan tili Baleinien
Herr doLtor, tillåler ni alt jag genasf Litför fi-iiknarna Simon?

Ja g slsall gå ocli liemta dem, medan fröken de Cardoville Jagar sig i
ordning tili sin Lemfard. De Lumia då fä loi ja sin älskvärda slägting.

Jag anhållcr, alt fröken de Cardoville täckles förfoga om delta
Lus, som om det voro Lennes egot, svarade doktorn, artigt Liigande. Min
vagn ståp tili Lennes tjenst, alt tora Lennc Lein.

Min fröken, sade åter emLetsmanncn, i det Lan nalkadcs Adricn-
nc, nfan alt på förhand vilja afduma den sak, som snart Llir förcinål
för laga ransakning, kan jag åtminstonc Lefclaga, att jag icke förr Llifvit
kallad tili ert Lislånd; jag skullc då Lesparat er några dagars svårt lidan-
dc; ty ni måtte La lidit grymt.

Min Lerre, svarade Adricnne, med förtjusande värdigliet, jag skall
åtminstonc, Lland de Liltra rninnena från dessa sorgliga dagar, Lcvara en
rörandc Lågkomst af det dcltagandc, ni visat mig, och jag Loppas, ni vill
La den godlietcn, att låfa mig tacka cr Leminä Los mig, icke för den
rättvisa ni förnnnat mig, litan för det välviltiga ocli, jag vågar säga, fa-
derliga sait, livarpå ni visat mig den . . . Dessutom, min Lcrrc tillatlc
hon med ett ljuft smålcende dessutom längfar jag alt få Levisa cr, att
hvatk mars kaiku- mitt tillfrisJcnande är fnllkomligt.

Herr Gernandc Lugade sig vövdnadsfulll för fröken dc Cardoville.
Undcr frökens ocli cmLetsmaniiens korta sain (ai, Ladc de Lada vändt

ryggen åt doklor Kaicinier och Kodin. Dcnne sednare Lcgagnade sig af
ögonLlicfcet, ocli stack Lastigt I doktorns hand en Liljett, som Lan med
Llyerlspcnna kade skrifvit på sin haukulle.

IJalcinier såg försagd och hapen på Kodin.
Den sednare gjorde nu ett hcmligt tccken, i det Lan fördetumnteu tili

sin panna, på hvilkcu hau di-og två vcrtikala slrek, hvarefter hän förblef
alldclcs siiliä.

Alli delta gick så fort, att, när Lcrr Gernandc viinde sig om, stod
Kodin redan på några stegs afstånd från doktorn, och Lctraklade med
Vördnadsfullt dcltagandc fröken dc Cardoville.

Tilkit mig alt ledsada er , min Lerre , yttrade doktorn och gick
före embetsinannen

,
för hvilkcu Adricnne gjorde en nigning, åtföljd af

en vänlig- Llick.
Dc gingo Läda ut; Kodin stannade ensam qvar med fröken de Car-

doville.
Efter att hafva Leledsagat herr Gernandc ända tili Luscls yttersta

port, skvndade Balcinier sig att kisa den af Kodin skrifna biljettcn. Den
var affattad i följaacle ordalag;

"Embetsinannen licgifver sig öfver gatan tili klostret. Spring ni gc-
nom trädgårdeu, och tillsiig förcståudcrskan, att hon lyder den Lefall-
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■ s ning, jag grlfvit liemie, angåcndc de unga flichorna. Det är af yttcrsta k
vi 8l -

Inncliållct af dcnna Llljett, tillika nied det tecken, Un din kade gjort
åt doktorn, bcvisade dennc, soni den dagcn öfvergicfc från förundran tili
bestörlning, från bestörlning tili liäpnad, alt abbe d’Aigrignys sekrctera-
re, långt ifrån att förråda , ailt framgcnt bandlade i ocb för Guds åra
och förkerrligande. ~

Medan doktorn skyndade att cfterkomma den nyss erbållna hefallnin-
gen, sökte lian fåfängt Olgissa orsaken tili Rodins oförklarliga uppföran-
dc, och bvarföre lian anlitade lagens bandräckning i en sak , soin först
ocb främst borde nedtyslas, ocb dcssutoin kundc ha de ledsammaste följ-
der för abbe dAigrigny, fru dc Saint-Dizier och bonom, doktor Ralciuiep.

Men återvändom tili Rodin, som cnsam qvarslannat bos fröken de
Cardoville.

\’II
ABBE D’AIGEIGNYS SEKRETERARE.

Knappt hade embelsmanncn och dol;torn gått iit genom dörren, förr-
än fröhen de Cardoville, bvars ansigtc strålade af glädjc, utropade, 1 det
lion bctrahtade Rodin nied en blandning af ahtning och erkänslä:

Slulligen, niin berrc, är jag, laeh väre er godhet, fri . . , frt !

O! jag bar aldrig förut velat, livilken valliisi, bvilkeu npprymning och
vldgning för iijerla oeh sinne innefattadcs i delta gudornliga ord frihet!

Adriennes liriisi hlappadc , henncs roscnröda näsborrar vidgades, ,de
högröda läppurne halföppuades, liksoin hadc hou med vällust inandats en
reu och lilVande JaEt.

Jag har cndast några få dagar vistats i delta förfärliga hus, fort-
for lion; tuen jag har lidit lillräckligt, för alt göra det löftct, alt hvarje
år befria ur fängclse några anna, bysatla gäldenärcr. Delta liiftc tordc,
i eri lycl;e, smaha något af medeltiden , liilalle lion sinåleende, mcn det
hän vai linnas mc.r alt lana från delta ädla tidehvarf, än möbler oeb fön-
stcrrntor .

.
. Tach dcrföre, min berrc, i dnbbclt hänseende laeh, ly jag'

gör cr tili dclahtig af dcima befrielse-ide, soin upprunnit nr den lycha,
jag är er shyldig, och bvaraf ni sjelf synes rörd. Ach! inätle min gläd-
jc huima for cr måla min erhänsla, och måtle den huima helona er för
ert ädclmodiga bistånd! ropade den unga (lichaii med bänförelse.

Fröhen de Cardoville märhte vcrhiigen en sällsain förändring i Ro-
dins anletsdrag. Denne man, nyss så bård, så hvass, så oböjlig emot
dohlor Raleinicr, tychtes mi heininä sig nnder inflytaiulct af de ijnfvaste,
de öinmaslc hänslor. Hans små liuggormaögon, tili hälflen bcslöjade af
de hängande ögonlochen , fäslades pa Adrienne med ett uttryeh af obe-
shrilligt deitagande. Sedän, liksoin lian med våld velat ryeha sig undau
inttytandet af dessa iutryeh, sade lian för sig sjelf:

Se så, se så . . . ingen svaglict. Tidcu är alltför dyrbar . . .

mitt uppdrag är ämm iche uträitadt .
. . nej . . . del är ichc uträttadt.

Min goda fröhen, yllrade hän högt, i det hän vände sig tili Adricn-
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ne ...må vi sedcrmera tala om crkänsla. Lät oss nu tala o«n det när-
varande, så vigtigt för er ocli cr fnmllj . . . Vct nl, livari som föregår?

Adrienne såg förvånad på jesuiten, och frågade:
Hvad är det då, som föregår, min herre?
Känncr ni, återtog Kodin, det egentliga skälet tili ert instängan-

dc 3 delta hus? . .
. Vet ni, hvad som förmått abbe d’Aigrigny och prin-

sessan de Saint—Dizicr tili detta steg?
Då Adrienne hörde dessa för henne så afskyvarda namn, nttalad,e sig

en djup sorgsenhet i benues nyss så strålande auletsdrag, ocb bon sade,
med synbar bitterhet:

Hatet , min berre, hatet bar säkert belsat prinsessan dc Saint-
Dizicr emot mig.

Ja, hatet; ocb dcrtill begäret att opåtaldl kunna plundva cr på
en omätlig förmögenbet.

Mig, min berre? . . . Och på bvad sätt då?
Frökcn var sålcdes okunnig om, burn vigtigt det var för henne,

att den 15 Fehruari inlinna sig på gafan Saint—Francois, angående ett arf?
Jag var okunnig om datum och de närrnarc omständigheterna, min

berre; men jag visste tili hälften, genorn några familjepappcr och tili föl-
je af en högst sällsam händelsc, att en af vara förfäder .

. .

Hade cfterlcmnat en högst ansenlig summa, tili delning emellan
sinä efterkommande? . . . Är det ickc så?

Jo, min herre.
- Hvad ni, olyckligtvis, ickc visste, min bästa fröken, var att arf-

vingarne voro ålagda, att inlinna sig' den 13 Februari, på ufsatt limma.
Då deuna dag och limma var tilländalupeu, voro de, som försunimat in-
ställelsen , uteslulna från arfvet. Begriper ni nu, min nådiga fröken,
hvarförc man inncslöt cr här?

O, nn försfår jag-! ropadc frökcn dc Cardoville. Med min tants
liat förcnade sig en vinningslyslnad, som förklarar allt .

. . Marshall Sl-
mons döttrar, arfvingar liksoin jag, ha äfvcn, liksoin jag, blifvit inspärrade.

Ooh likväl, iuföll Kodin, aro icke de och ni de enda offren.
v Hvilfca aro då de öfriga?

En ung Hindu.
Prins Dschalma? uthrast Adrienne lifligt.
Hän köli på att Lii förgifven gcnoin ett narkotiskt medcl . • .

och det i och för sainnia orsak, genmälde Kodin.
Store Gud! ropade dcn unga Hiekan, med sainmanknäppta händer

och ett nttryck af fasa . . . Dcnne unge prins, som man påslår vara af
en sä ädel, så upphöjd karakter? . .

. Hien jag kade skiekat tili slottet
Cardoville . . .

—En pålitlig man, med nppdrag att föra prinsen tili Paris. Jag
känner del der, min fröken. Men denne van bar, med tillhjelp af en
list, blifvit aflägsnad och prinsen öfvcrlcmnad åt sinä fiender.

Hvar befinner lian sig för närvjrailde?

Hik N: ° 2B SS. «.■
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Derom bar jagr Inga tillförlitliga nndcrrältclscr. Jag vet endast,
att hän Uus i Paris; rnen jag- misströstar ieke orn, att få reda på honom.
Jag sfcall

,
med en nastan fadcrlig ifver , låta spana eflcr honom, ty man

hän iche nog värdcra och älsha dcn stachars konnngasonens sällsynta e-
gcnshaper. Hvilhct hjcrta, min fröhcn! . . . Hvi 1ket hjcrta! .

.
. Det är

ett hjerla af guld, lysande odi rcnt, som gnldet i hans fosterland.
Man rnåste ha rätt på prlnsen, sade Adrionne, mychet upprörd

.
.

. Forsmania ingenting för della ändamål . . . jag hcsvär er, min lier-
rc! Det är min slägting .

. . lian är ensam här . . . utan hjclp . . . li-
tan stöd.

Ja visst, inföll Kodin, incdlidsaint. Stachars harn! ...ty hän
är ja niistän hara harnet . . . niiton eller tjugo år! . . . Kastad midi i
Paris, delta hclvcle .

. . lian, med sinä imgdomliga, brinnandc, vilda pas-
sioner . . . med sitt upprihtiga väscude, siu lältrogenhel! . . hvilha
faror shall hän iche hli ntsatt!

Men framför allt måstc man ha reda på honom, min herre, inföll
Adriemic lifligt .

. . sedän shola vi rycha honom undan alla faror . . ,

Innan jag' hlef instängd här , aifärdadc jag, sä snart jag fich underrättel-
se om Hinduens ankomst tili Franhrihc, en pålitlig man, för att crhjuda
prinsen mitt biständ, undcr föregifvande, att det var från en okänd van.
Jag finuer nu, att dcnna ide, hvarför jag ficfc uppbära så många förebrå-
elser, var ganska förnuftig . .

. Också läiikcr jag nu, mer Un någonsin,
på alt fullfölja dcn. Prinsen är af min slägt .. . jag är honom skyldig
en ädelmodig gästfrihet . . . Jag ämnade honom den paviljong, soin jag
hos min tant innehade.

Än ui sjelf, min fröken?
Jag ämnar , rcdan i dag , inllytta i ett hus, som jag låtit åt mig

inreda, emedan jag länge sedän heslutat lemua prinsessan de Saint-Dizier
och ho för mig sjelf, cfler mitt tycke. Såledcs, min herre, cftcr det är
cr hallclse att vara vår familjs skyddsengel , så rnåste ni vara lika ädel-
modig emot prinsen, som ni värit emot mig och fröknarna Simon. Jag
besvär er, att ni söfcer upptäcka prinsens vistelseort . , . denne stachars
kouungasou, som ni säger .

. . Men bevara vai min hemlighet, och, dä
ni finner prinsen, så låt föra honom tili nämdc paviljong, och säg, att en
okänd vän erhjuder honom den , . . Må hän vara lugn och ieke hekymra
sig om något . , . Man skall sorja för alla hans hehof , . . Hän skall lef-
va som hän bör det vill säga som furste.

Ja, som furste skall hän lefva, tack väre er kungliga frikostig-
het. Men, det måstc jag tilistä, aldrig bar något deltagande värit me-
ra på sitt ställe . . . Man rnåste, såsom jag, ha seit hans sköna, melanko-
liska ansigfc, för att . . .

IVi har då sett honom, min herre! inföll Adriennc.
Ja, min hästa fröken . . . jag har sett honom ett par timmars tid

.. . och jag behöfdc leke mer, för att hedöma honom . . Hans intagan-
de anletsdrag afspcgla troget hans själ.

Hvar har ni dä sett honom?
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H På ert gamla slott, Cardovillc, dit stormen liade kastat bonom ...

ocb dit jag liade begifvit mig, för att . . .

Eftcr ett ögonbiicbs tvcban återtog Rodin, libsom mot sin vilja hän-
förd af sin nppribtigbet:

ATå ja .
.

. niin Gud! . . . jag hade begifvit mig dit, för att begå en
elab, sbamlig ocb dålig handling. Jag måstc vai tilistä det.

JVi, min berre! . . . på slottet Cardovillc .
. . för att begå en då-

lig bandiing? ropade Adriennc med ytfersta beslörfning.
Äcb ja, min fröben! svarade Rodin öppenhjertigt. Jag bade fätt

bcfallning af abbe d’Aigrigny, att förelägga cr gamle förvaltare det Icd-
samma altcrnativct, alt endera bll bortbörd, ellcr ocl; lana sig ät en ne-
drighet, . .

. ja, nägot soin hade niycben libbct med spioneri oeb förtal . .
.

Men den bedcldige rättsbaffens niannen vägrade.
Men, bvem är ni dä, min berre? ropade Ädrienne med öbad

I förvåning.
Jag är Rodin ...f. d. sebreterare bos abbe d'Aigrigny. - En

alltför obetydlig post, soin ni finner.
Fåfängt sbullc nian försöba bärmå den på en gängödmjuba ocb upp-

ribtiga ton, bvarnied jesuiten ultalade dessa ord, dcm lian bclcdsagadc med
en vördnadsfull bogning.

Vid denna uppgift drog fröben sig bastigt några steg tillbaba.
Vi bafva nänit, att Ädrienne bade några gånger bört talas om Rodin,

abbe d’Aigrignys undergifne sebreterare, säsom varaude en maebin afblind
och passif lydnad. Delta var docb icbe allt: förvaltaren på slottet Car-
doville bade, då lian sbref tili Ädrienne i anledning af Dschalma, bebla-
gat sig öfver de trolösa oeb låga förslag, Rodin gjort bonom. Ett obe-
stärndt misstroende började såledcs vabna bos Ädrienne, då bon fick veta,
att bennes befriarc bade spelal en så förbatlig roll. Emellerlid niotväg-
des denna missgynnande bänsta af den taebsanihet, bon var Rodin sbyl-
dig, af den anblagclse mot abbe d’Aigrigny, lian oförbebåilsamt framfört
i embetsmannens närvaro, samt slulligen af jesuitens cgen bebännclse,
bvilben, dä lian anbiagade sig sjelf, gicb alla förcbräclser i förväg.

Icbe desto mindre var det med ett slags kali förbehållsambct, soin
fröben de Cardovillc fortsatte ett samtal, det bon börjat med så mycbcn
öppenbjerligbet ocb syinpati.

Rodin märbte det inlrycb ban väcbt: lian hade väntat sig det; såle-
des blef ban icbe det ringasle brydd, då Adriennc, soin med sbärp ocb
genomträngande blicb llxerade bonom, ntbrast:

~ Aha! ni är berr Rodin . . . abbe d’Aigrignys sebreterare!
F. d. sebreterare, om ni bebagar, bästa fröben svarade jesui-

ten, ty jag försäbrar er, att jag aldrig bädanefler sätter min fot inom
abbe d’Aigrignys dörr . . . Jag bar gjort bonom tili min oblidbcligc fien-
de, och jag står för närvarande på galan, soin man säger. Men det
gör ingenting. Hvad säger jag? ...det är så mycbct bättre, borde
jag säga, emedan elaba mennisbor blifva, för detfa pris, demasberade ocb
de goda hulpna.

k Dessa ord, uttalade med enkel värdigbet, återväcbte medlidandet
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ien unga frökcns bjerta! Ilon tänkte, att det ändå måtte vara sanning, !
bvad den fattige gamle manneu sade, Abbe d’Aigrigny, soin genom
honom blifvit blottad i bela sin nedrigbet, skulle ju obevcfcligt förfölja
honoin med sltt bat, och Rodin hade ju trotsat det, för utufningcn af en
ädel handling.

Det oaktadt yttrade bon helt kalit tili den gamle inannen:
Min herre, då ni visstn ocb insåg det på en gång skamliga ocb

trolösa i de förslag, ni hade fått uppdrag att frainställa tili den gamle
förvaltarcn, så förundrar det mig, att ni ville bcfatla er med den saken.
Hvarförc gjorde ni det?

Hvarföre? .. . hvarföre? . . åtcrtog Kodin med ett slags plågsain
otåligbct. Ack, min Gud! för det att jag, den tiden, var helt ocb
båliet förtrollad af abbe d’Aigrigny, en af dc skickjigastc och mångsi-
digaste män, jag känner, inen ti 1lika det fick jag först i förgår veta

en af dc farligaste inenniskor på jorden. lian hade nedtystal minä
betänkligbeter, genom den öfvertygclse lian bibringat mig, att måletsknl-
le rättfärdiga de använda mcdlcn .

.
. Ocb jag kan ej neka tili, att della

mål var stort ocb ädelt. Mcn i förgår blef jag på det grynnnaste sätt
tagen ur min villfayelse . . . Ett åskslag väekte mig. Dock, min goda
fröken, forlfor Rodin i ett slags bryderi ocb förvirring .

.
. låtom oss cj

mer tala om min ledsamma resa tili slotfct Cardoville. Ebuin jag icke
värit annat äu ett blindt och medvctslöst redskap, blyges jag dock lika
myeket, som om jag handia! af egen ingifvelse. Tankcn derpä nedtryc-
ker mig. «lag ber, alt ni bclirc mätte tala om er sjelf, min fröken, och
om det som inlresserar er, ty min själ vidgar sig vid tanken pä något ädelt,
llksom bröstet vidgar sig vid inandandet af en ren ocb bclsosam luft.

Rodin hade så olvunget aflagt bckännclscn om sltt fel, lian nttryckte
sig så naturligt och öppet, att Adriennc, som för öfrigl ej ägde skäl tili
nägra misstankar, kände silt misstroende betydligt minskas.

Således, återtog bon, i det bon betraktade Rodin, sålcdes är
det på Cardoville ni sett prins Dschalma ?

Ja, min fröken; ocb från denna korta sammanvaro daterar sig min
tillgifvenbct för bonom. Jag tänker ock fullborda, bvad jag börjat. Var
Ingn, min nådiga fröken. Prinsen skall lika litet, som ni ocb fröknarna
Simon, bli offer för denna afskyvärda komplott, som olyckligtvis slräc-
ker sig tili ännn Hera personer.

Hvilka bar den annars liotat?
Herr Hardy, en rättskalfcns, en ärans man. Hän är också er

slägting, också delägare. i arfvet. Genom ett nedrigt förräderi blef lian,
före den vigtiga dagen, aflägsnad från Paris. Vidare är det ännu en
arfviogc, en olyeklig bandtverkare, sora, läti fallen i en skickligt utiagd
snara, blifvit insalt på gäldslngan.

M en, min herre, inföll Adricnne litligf, tili bvilkens fördel an-
stiftades då denna förfärliga komplott, soin verkligen förskräeker mig?

Tili fördel för abbe d’Aigrigny, svarade Rodin.
För bonom? . . . Ilnr är det möjligt? . . . Med bvad rättigbet?

. Hän var ju icke arfvinge.
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3 Det skulle fordra alltför lång tid att förklara cp delta, min frö-
ken, svarade Uotiin. ]Vi skall en gång få veta det. Var cmcllertid öf-
verlygad, att er familj aldrig haft någon Lätskare liende, än d’Aigrigny.

Min berre, ytlrade Adrienne, som gaf inrymme åt en ny rniss-
tanka jag vill tala Leit uppriktigt med er. På hvad sätt bar jagkun-
nat inge er det varma deltagande, ni behagar visa mig, ocb som ui tili
ocb med utsträeker tili alla medlemmarna af min familj?

Min Gud, bästa fröken, gcnmälte Rodin leende, om jag säger
det, så . . . skall ni skratla åt mig, . . . eller kanske ickc förstå mig.

Tala, min berre, jag ber er derom . . . tvifla bvarken på mig el-
ler er sjelf.

JVå väl .
. . jag interesserar mig för er, jag är er tillgifvcn, der-

förc att crt hjerta är ädelt, crt förstånd upplyst ocb er karakter obero-
ende ocb stolt . . . Sodan jag en gång fattat tillgifvcnket för er, blefvo
erä slägtmgar mig icke likgiltiga —* sa inyckcl nier som äl\en de förtje-
na deltagande. Att tjcua dein var ju alt tjcua er.

Men, min berre; om vi nu antaga, alt ni finner mig värd det
alltför smickrande berötn, bvarmed ni bebagar öfverhopa mig; bur bar
ni kunnat döma om mitt bjerta, mitt förstånd ocb min karakter?

_ Det skall jag säga er, min goda fröken; men först nödgas jag
dock aflägga ännu en bckännclse, som ickc myeket hedrar mig. Omni
än icke vore så rikt begåfvad, skulle dock allt bvad ni utstått, sedän ni
kom i delta bus, vara tillräckligt, att väeka deltagande bos hvarje med-
lidsamt bjerta. Är det icke så?

- Det tror jag, min berre.
Sålcdes beböfdes ickc mer än delta, att förklara den del jaglagit

1 crt ödc. Men . . . jag måste dock bekänna, att delta icke ensamt
kunnat beveka mig tili del steg, jag lagit. • IVi skulle dä värit rätt ocb
slätt fröken de Cardoville, en gauska rik, ganska ädel ocb ganska skön
nng flicka, för hvars olyeka jag visserligen ömmat; men jag skulle sagt
tili mig sjelf: den stackars fröken är visserligen myeket alt beklaga; dock,
bvad kan jag, fattig man, göra dervid? Mitt enda uppehåll är sekretera-
rcsysslan bos abbe d Aigrigny, ocb ban är ju den, soin jag först borde
angripa; ban är allsmäktig, ocb jag ett intet. Att nppträda mot bonom,
vore att förstöra mig sjelf, utan bopp att kumia rädda den olyckliga.
Men nu, då jag i grundeu kände er, min fröken, beslöt jag, oaktadt min
ringbet, att bjuda bonom spetsen . . . JVej, nej, sade jag tili mig sjelf;
tusen gänger nej! . . . Ett så öfverlägset förstånd, ett så förträffligt bjer-
ta, skola ej bli olfer för en gemen komplott. Kanske krossas jag under
kainpcn, men åtminstone skall jag försöka.

Det är omöjligt att beskrifva, med bvilken blandning af finbet, kraft
ocb känsligbet Rodin uttalade dessa ord,

Såsom ofta Länder med ytterligt frånstötande ocb obebagliga perso-
uer, blir, så snart de förmått utplåna första inlryckct af sin fulhet, just
deuua fulbet ett sfcäl tili deltagande, tili medlidande, ocb man tänker för

N:o 28. 33*-
t

261Dex VAXDRAXDB tTvDEX.



262 DEN VANDRANDE JuDEN,

I® 'TsWK

sig sjelf: hvilkcn skada, att ett sådant snille, en så vackcr själ, bcbor en 1
sadan kropp; man fiiiner sig rörd af dcnna konlrast.

Det vai- just någonting dylikt fröken de Cardoville nu började kanna
för Kodin; ly lika grof ocli trotsig hän visat sig mot doktor Balcinier,
lika nppriktig och ömsiut var hän nu mot hennc.

En sak retade lilligl Adriennes nyfikcnhet; det var, huru Kodin kun-
nat fatta denna tillgilvenhct för henue, och livarifrån dcn beuudran här-
rörde, som hon ingaf hoitoni.

Förlåt, sade hoo, förlåt min otillbörliga ocb närgångna nyfifcen-
rct; men . . . jag ville gerna veta . .

.

Hunt ni blifvit i moraliskt hänsecnde känd af mig; är del ickc
sa? ... inföll Kodin. Ingenlingär enklare, min goda fröken ... Se här,
i lå ord, förhållandct. Abbe d Aigrigny, som trodde mig vara ingentiug
annat, Un en skrifmaebin, ett stumt och blindt rcdskap . . .

Jag skulle tilllrott herr dAigrigny mera skarpsinnighet, inföll
Adriennc.

Ja, ni har rätt, min fröken; det är en ovanlijjt skarpsinnig man
•

• • men jag narrade konein, . . . i del jag låtsade mi g vara mer än en-
faldlg-, Tro ej, alt det var af falskket .

.
, IVej, .. . jag är stolt, ~ . stolt

på mitt sätt; och min stoltlict bcstår i att aldrig synas öfver min ställning,
ehuru underordnad den än mä vara. Vet ni kvarföre? Jo, derföre
att, så högdragna minä fönnän an aro, kan jag dock säga tili mig sjelf;
De aro okunniga om mitt inre värde. Det är säledcs icke mig, det är
mitt läga ständ, soni de förödinjnka , . . Dcrpä vinner jag tvä ting: miu
egenkärlek är fredad, ock jag beköfver ej liata* nägon.

jaff begriper delta slags stoltlict, sade Adrienne, allt mera
förväuad öfver den originclla vändning, Rodins ord togo.

Alen, latoni oss äterkomma tili hvad som rör er, min fröken.
Dagen före den 13 Februari lemnar abbe d Aigrigny mig ett pappermed
snabbskrifningstecken och säger: Ulskrif delta förhör, och tillägg, att
handlingen nlgör ett stöd för beslutct af ett familjeråd, kvilket, cnligt
doktor Baleiniers intygande, förklarar fröken de Cardovilles tillstånd vara
nog bclänkligt, att fordra bennes inspärraude i en inrättiiing för svagsinta.

Ja, sade Adrienne, bittert, det bandladc om ett temligen längt
samtal, soin jag kade rncd min tant, prinsessan de Saint-Dizier, ock som
man, mig ovetande, upptecknadc.

Den stetiograliska anteckningen ligger för minä ögon; jag börjarutskrifva den. Vid tionde raden silter jag slagen af käpnad; jag vet ej,
om jag drömmer eller är vaken. Huru? . .

. svagsint? . . . ropade jag
.

. . Fröken de Cardoville svagsint? . .
. Den är sjelf icke rätt klok, som

vågar påstä sadan orimliglict. Allt mer ock mer interesserad, fortsät-
ter jag min läsning . . . Jag kinner tili slutcl . . . Dä - kvad skall jag
säga er? . , . Jag kan ej bcskrlfva kvad jag då kände! det var rörelse,glädje . .

. entusiasm!
Min kerre! ropade Adrienne.
Ja, min uådiga fröken entusiasm. Må delta ord icke såra er

Vet, att dessa så sällsynta, så sjelfständiga, så frisinta ideer5
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S* som ni för er tant med så mycken vatina framslällde, delar ni lirit och
bållet med en person, för bvilben ni en dag sball Lysa dcn ömmaste, dcn
mest religiösa vördnad.

Ilvein kan ni mena, min herre ? ropade Adrienne, med stigande
nyfikenbet.

Efter ett ögonblicb af synbar tveban, ätcrtog Rod in:
Ncj ... ncj ... det är onödigt att undcrrätta cr derom. Alit

tvad jag ban siiga er , min fröben , är att jag bnappast bade silität min
läsning , förrän jag sbyndade tili abbe d’Aigrigny 9 i afsigt alt öfvertyga
bonom om den villfarclse , hvaruti hän svhfvadc, i anseende tili er. O-
möjligt att råba bonom. Men i går morgons sade jag bonom rent nt,
hvad jag tänbte. Hau syntes förundrad, docb endast öfver en sab, dcn

! att jag bunde tänba. Med förabtlig tystnad afhördc ban alla minä före-
ställningar. Jag troddc , att bans bätlrc bänsia bade blifvit väebt, jag
fortfor ännu alt tala, men förgäfves. Hän bcfalltc inig alt älfölja bonom
tili det bus, der er stamfadr.rs lestamcntc sbnlle öppnas. Jag var tili dcn
grad förblindad, i anseende tili abbe d’Aigrigny, alt det beböfdes solda-
tens och bans sons anbomst, slutligen äfven den af marsballi Simons far,
för att öppna minä ögon. Deras billiga förtrytelse afslöjade för mig vid-
den af en bomplott, som sedän låog tid tiilbaba blifvit anlagd med fruk-
tansvärd sbicbligbct. I)å begrep jag, hvarföre man böll er fången bar
ocb ntgaf cr för svagsint; då begrep jag hvarföre marsbalb Simons döltrar
blifvit förda tili blostrct ; tuscn omständigbeler runno mig då i minnet.
Fragmenter af bref ocb promemorior , soin man lemuat mig alt afsbrifva
eller cbilfrera , oeb li vilkas betydelse jag bittills cj brytt mig om att för
mig sjclf förblara, bjclpte mig att bomma dcn svarla anläggningen på spä-

| ren. Att då gcnast uppenbara min plötsliga afsby för alla dcssa nedrig-
beter, bade värit att förderfva alli; dctta fel begick jag icbe. Jag täflade
i list mad abbe d'Aigrigny; jag visadc mig ännu snålare, än ban. Om
det omälliga arfvet bade tillfallit mig sjclf, bade jag aldrig kunnat visa
mig rofgirigare. Af dcnna list invaggad 5 säbcrbet, bunde abbe d’Ai-
grigny ej misstänba något. Då scdermera en Försynens sbicbclse rädda-
de arfvet ur bans händer , lemnadc ban med djup nedslageubet det främ-
maiulc luiset. Lifvad af outsäglig glädje ty jag ägde nu medel alt
rädda er .

.
. att bämna er, min bästa fröben begaf jag mig i går af-

ton, som vanligt, pä min byrå. Under abbens frånvaro blef det mig lätt
att få gcnomläsa hela brefvcxlingen, angåendc delta arf. Pä det sättet
ficb jag reda på bvarje tråd i dcnna omätliga intrigväfnad. O min frö-
ben, jag stod bäpen, tilliutelgjord vid dc uppläcbter jag gjorde, oeb som
jag utan dcnna tillfälligbet aldrig kunnat göra.

Hvilba uppläcbter, tilin herre?
Det ges bemligbcter , förfärliga för dem, som deraf äro i besitt-

ning, Såledcs bör ni, min fröben, ej söba utforsba dem. Men jag vill
blott säga , att genom denna undersöbning blottades för mig i hela dess
mörka djerfbet den liga, som en omättiig girigbet väpnat emot er ocb
erä slägti(igar. Då ökades ännu mer det lilliga ocb varma deltagande, jag

i redan fattat för er, min fröben, ocb utsträcbtcs äfven tili de öfriga ofiren g?



för denna helvetista stämpling. Oaktadt min svagbet, beslöt jag våga alli,
för alt demaskera pater dAigrigny. Jag samlade alla nödiga hevis, för
att gifva lillräeklig giltigliet åt en angifvelse hos vederbörande embets-
myndigbet. Denna morgon . . , lemnadc jag abbens hus . . . utan att
gifva hanani del af min afsigt. Hän bade ju kunnat bruka våld, för att
qvarbålla mig. Eiucllcrtid bade det värit nedrigt af inig, alt angripa ho-
nom, utan att förbereda bonom derpä. Så snart jag vai var utkommen
ur hans boning , skref jag derföre tili bonom , alt jag i minä bänder
ägde bevis på hans brottsiigbet, tillräckliga att öppet anlita lagens åtgärd
• • • jaff ämnade anklaga bonom .. . lian måttc försvara sig .. . Jag
gick tili en magistratsperson, och ni vet . . .

I detsamma öppuades dörren: en af sböterskorna inträddc, ocb sade
tili Kodin:

Min berre, budet, sora ni ocb domaren afsände tili gatan Brise-
Michc, bar nu återkonimit.

Lemnadc lian brefvet?
Ja, min berre. Man bar genast upp det.
Det är bra; lemua oss.

Sfcöterskan gick.
VIII.

SYMPA T I E N,

Öin fröken de Gardoville ännn kunnat bibebålla nägra misstankar an-
gåcude uppriktigheten af Rodins tillgifvenhet för hennc, kade de bort
vika för det olyckligtvis myckct naturliga och nastan obestridliga reson-
nemanget: Hnru i ringaste mån misstanka, bemligt förstånd emellan abbe
d’Aigrigny och hans sekreterare, då denuc sednare bclt och hållet afslö-
jade sin herres nedrigheter ocb öfverlemnade hono m i domstolens bänder
. . . då Kodin bärvid gick måhända längre än fröken de Gardoville sjclf
skulle gjort? Hvilken lönnlig afsigt skulle bon hos jesuitcn kumia fonno-
da? .

.
. l*å sin böjd den, att genoin sinä tjenster kuuna tilivi 11ua sig den

unga rika damcns verfcsamma beskydd? Men bade lian icke redan på för-
hand protestcrat emot denna misstanka, gcnorn sin förklaring, att det icke
var åt den sköna, rika och förnäma fröken de Gardoville, som lian egnat
sin tillgifvenhet, utan åt den unga Hiekan med det stolta och ädla hjer-
tat. Andtligen, såsom Kodin sjelf sade, hvilken menniska skulle icke
deltagit i Adrienues öde? Eudast en usling hade kunnat vara kali för
hennes olyeka.

En besynnerlig kansia, en egen hlandning af nyfikenbet, förvåning
och deltagande, förenade sig med den tacksamhet, fröken dc Gardoville
ansåg sig vara Kodin sfcyldig; emellertid då bon under denna ringa
yta uppläckle ett öfverlägsct förstånd, vaknade hastigt äter en svår miss-
tanke i hennes bröst.

Min herre, sade hon, jag tillstår alltid för personer, dcm jag
bögabtar, de obehagliga tvlfvel de ingifva mig, pädet de mä äga tillfälle
att rättfärdiga ocb ursbulda sig, ifall jag irrar mig.
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r Rod in betraktade fröken mcd förvåning, syntes för sig sjclf cftersin-
na, livilka misstankar ban kunnat väcka lios bcnne, ocb svarade, efter ett
ögonblicks lyslnad:

Kanskc menar ni min resa tili Cardovillc ocb dc dåliga förslag,
jag gjorde cr gatnlc förvaltarc? Min Gud! jag . . .

Nej, ncj, min berre! föll lumoni Adrienne i talet. IVi gjorde
niig frivilligt demia bekännclse, och jag inscr, att ni, förblindad i anse-
endc tili abbe dAigrigny, passift utförde ett nppdrag , stridandc mot er
grannlagenbrt. Mcn burn kurninee det tili, att ni, nieder obestridliga dug-
Jigbct, redbarhrt ocb klokbet, så länge kunnat stanna på en sekrelerares
underordnade plats?

Det är sant, genmälte Rodin småleende. Detta kan icke annat än
förvåna er, min fröken: ly en man med något slags duglighct, som länge
qvarstannar pä en lag ståndpunkt, bar påtagligen någou rädande lasi, nå-
gon brottslig cllcr lag passion.

Det är . . . 1 allmänhet sant.
Ocb pcrsonligcn sant, bvad mig angår.
Sålcdes, min berre, tilistar ni att . . .

Jag tillslur, att jag bar ett fel, för bvilket jag nnder fyratio ars
tld uppoffrnt ali möjligbct att komma tili en bögre plats.

Och detta fel är? . • .

Efter jag nödgas göra er en så Icdsam bekännelse, sä . . . villjag
Säga, att det är lättja .

.
. afsky för ali själsansträngning, för alit slags

ansvarigbet. Med de 1200 livres, soin abbe dAigrigny gaf mig i lön,
var jag den lycfcligaste menniska i verlden, jag förlitadc mig på ädelhe-
ten af bans tänkesätt; hans tanke, bans vilja voro minä. Då mitt arbete
var slutadt, gick jag hein I min lilla torftiga kammare, jag påtände min
brasa ocb spisade min tarlliga maltit), mest beståendc af rotsaker. Seder-
raera tog jag några föga kända filosofiska böeker, bläddrade i dem, be-
grundade bvad jag lästc, ocb lemnade fria tyglar åt min själ, som nnder
hela dagen värit hunden, mcn nu förirrade sig i drömmarna af de bebag-
ligaste teorier ocb utopicr. Erän böjden af min bäniörda inbillningskraft,
nnder tankens djcrfva flygt, tycfcte jag mig då beherrska icke allenast
min berre, otan ock de störsia snillen på jorden. Denna feber kunde
räcka ungefär tre eller fyra timmar, hvarefter jag gick tili sängs, insom*
nade lugnt ocb sof godt. Hvarje morgon begaf jag mig mnnter ocb glad
tili mitt arbete, viss om mitt bröd för morgondagen, otan bekyinmer för
framtiden, lefvande af ganska litct

, längtandc efter mitt aftunuoje, och
sägande tili mig sjclf, nnder det jag satt der ocb klottradc, som en stum
maebiu: IVå-nå, . . . om jag hara ville! . . .

Visserligcn hade ni liksa väl som mången annan, bättre än mån-
gen annan, kunnat ernå en bögre ställning i sambäilet, sade Adrienne,
särdeles rörd af Rodins praktiska filosofi.

Ja, det tror jag oekså ; mcn om jag än kunnat det . . . hvartill
kade del väl tjeuat? . . . Ilvad som ofta gör vissa menuiskor oförklar-
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. .
.■ s liga för mänttien, det är att de åtnöja sig mcd att säga: Om jag hara H

ville l
Hirn, min herre, litan att för rnyckct fästa sig vid denna verldens

goda, gcs det ett vissi välbcfiiiiiaiide , soin för ålderdomcn i synnerhet är
oumbärligt, ocb från hvilket ui bclt och bållct afstår.

Förlåt, om jag anmärker, alt ni irrar er, svarade Rodin, slngt små*
leende. Jag är cu stor sybarit. Jag vill nödvändigt ba en varoi kläd-
nad, en god brasa, en bra madrass, ett styeke godt bröd, en god, saflig
rätlika, fcryddad med litet grätt sait, sarnt godt friskt vatien ocb lik.
väl oaktadt jag tillfredsställcr min smak i alla dessa bänscendcn, räcka
niinä tolf hundra franes rlkligen tili ocb bli öfver, så att jag äfvcu baa
göra små bespariogar.

Men nti, då ni är litan syssla, bnr skall ni nu konna lefva, min
herre? sade Adricnne, alltmcr intresserad af mannens egenheter, ocb äin*
nande sätta bans oegennytta på prof.

Jag bar en litcn sparpenning, svarade hän. Jag boppas, att den
skall räcka, medan jag qvarstannar Lär i staden, tilldess jag utredt sisla
tråden af abbe d‘Aigrignys ränker. Denna upprältelse är jag skyldig mig
sjclf, för del jag lätit narra mig af bonotn. Tre tili fyra dagar skola,
soin jag boppas, vara tillräekliga tili della värf. Då denna tid är för 11-
den, är jag säker på, att i niin heinorl erliålla en tarflig beställning bos
en nppbördskoiiiioissarie. För någon tid sedän var det någon, som gjor*
de mig delta anbud, men då ville jag ieke lemua abbe d'Aigrigny, oak*
ladl de stora förmåner, man lofvade mig . . . Föresläll er, min nådiga
fröken, åtta bundra franes, otoin fri kost ocb biisriiin. Soin jag är litet
folkskygg af mig, skullc jag väl bellre vilja bo för mig sjelf . . . men
ni finner väl, att, då man ger mig sä myeket, måste jag väl förbisc den*
oa lilla olägenbet.

Del voro ett fålangt försök att vilja måla Rodins skenbara öppenbjer*
tigbet, då ban ineddclade dessa små ekonomiska förtroenden som besto*
do af idel osanningar, ocb hvarvid fröken de Cardovilles sista misstankar
försvunno.

Horn, niin herre, yllradc bon med myeken värinä tili jesuiten,
inom tre eller fyra dagar ämnar ni lemna Paris?

Så boppas jag ätminstonc, min fröken , ocb det . . . tillade haa
med en bcmliglietsful 1 ton . , . och del af Hera skäl. Men, fortfor ban
med brnten rösl, i det lian med ytterst rörd min betraktade Adricnne
. . . det vore mig särdeles dyrbart, om jag finge medföra åtminstone den
öfvertygelsen, alt ni bölle mig räkning , för det jag vid blotla läsniugcn
af ert saiotal med prinsessan dc Saint—Dizier gissat, det ni ägde ett vär*
de, kanske ulan like i våra dagar bos en person af er ålder och ert stånd.

Aek, min herre, sade Adricnne sinålecnde, ni behöfver icke så
«nart betala mig det uppriktiga beröm, jag eg'iiade ert öfverlägsna för*
stånd. Jag skolle lyeka mer om en somia otacksambet i det bänscendet.

Äh, min Gndl jag smickrar er vissi icke, min bästa fröken. (Ivar*

tili skulle väl det tjena? Vi få ju aldrig mer återse hvarandra. JVej, jag
smickrar er icke. Jag förslår er det är allt, Ocb, bvad som torde synas er a
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bcsynnerligf, är alt er åsyn fullbumnar dcn ide, jag gjort mig cm er, från
det ögunblicb, jag lästc ert samlal mrd rr lant. Sålrdrs liafva några si-
dor af rr barablcr, sum bittills voro möika för mig, fåtl rn blar brlysniug.

I sanning, niin berre, ui väcber alli mrr orh mrr min förvåning.
Ja g- rår cj för min nppribtighrt; jag sägrr rr rcnf ui, bvilba in-

tryrl; jag rrfar. IVn, tili rxrmpel, ban jag fullbouiligl förblara mig cp

passiunrradr l.ärlrb tili allt sbönl, rr rrligiösa dyrban af förfinad sinlig-
bet, rr brinnandr önsban för vrrldrns förbällring, rrt brbjcrlade förabt
för vissa vanbrdrandr, förnrdrandc, slafvisba vanur och brub, bvilba frnn-
timrrn äro undrrbastadr; ja nu förslår jag bättre dcn ädla slollbet,
bvarrnrd ui brlrablar drssa flucbar af fäfanga, inbilsba, narrabliga män,
för bvilba qrinnan är rn varrlsc, brmfallru tili dcras gndlyrbc, i braft
af drn lag, dc sliflat cflrr silt rgrt brlätc, scm för ingcn del ban ballas
vacbrrl, Enligi drssa småly rannrrs förrställning sbullr qvinnan, ett slags
lägre varrlsc, åt bvilbrn ett eoncilium af bardinalrr brliagat mrd tvenne
röslrrs pluralilcl tillrrbänna en själ linna sig yllrrst lycblig alt vara
slafvinna åt drssa smd pasebar, vid trrllip ars ålder ullrfiadc, trångbrör
stade, brsa, ulmriglade, sein, liölla \id alla slags utsväfningar, un vilja
liv 11a ut, ocb länba pä alt ändtligrn ejöt a elt slvt, i drt dc gifta sig
xncd rn staebars ung liirba, sum å sin sida önsbar tjöra en harjan.

Fröbrn de Carduvillc bade säbrrligcn smålctt åt Bodins salirisba drag,
o m Lon irbc värit så förvånad öfvrr alt böra koiiom ulvccbla iderr, så
närä bcslägladc med bennes rgna, och det första gångcn bon i silt lifsåg
denne farliga nian.

Adrienne glömde, rller snararc visste icbe, atf bon bade alt göra med
en jrsuit af sällsynt förstånd; att sådana Irdamöicr af dnma farliga Or-
den mrd rn pulisspiuns brmligbrlsfnlla bännrdum af alla förbållandrn och
mångfaldiga ulvägar förrnadr bibtfadrrns grnnmlrängande sbarpsinnigbrl;
frublansväida prrstrr, sein rj brböfia mrr än några få undrrrällelsrr, några
brbånnrlsrr, några brrf, för alt drraf siula tili en barabtrr, libsum Cu»
vier från några zoologisba fraginrnlrr slöt tili bcla djurrts broppsbyggnad.

Ädrirnnr, långt ifrån alt falla Hudin i talct, afbörde bouoni mrd
växandr nylibrnbrl.

Säbrr uin drn vrrban ban åstadbom, furtfur ban, ! barmsrn fnn:
Er lant ocb abbe dAigrigny brbandladc rr såsom vansinnig, för

det ni upprrste rr emut drssa sn.ålyrannrrs bliftande ob, för drt ni, som
hysrr bat tili slafvrrirt ocb alla drrmrd förl.nippade laslrr, ville Irfia o*
berurnde mrd alla oberoendets redbara rgeusbapcr, fri, med alla fribetens
elolta dygdrr.

Alen, min berre, frägadc Adrienne, mrd strgrad beslörtning,
burn burnia drssa minä (anbar vara bända af er?

Jo, försl och främst bännrr jag rr fullboniligt, tili följe af ert
samfal mrd prinsessan dc Saint-Dizirr; för drt andra, om vi bändelsevis
Sträfva tili ett ocb saamia mål, rburu pä oliba vägar, tillade Hudin
slugt, undrr det ban mrd en blicb af hrmligt förstånd betrabtade fröbeu,

hvarföre sbullr då icbe vår öfvrrlygrlsc vara rn och sammal
— Jag förslår er icbe, min berre. Uvad menar ni för ett mål?
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Det mål, dit alla uppböjda, ädelsinnade, sjelfsländiga själar oaf-
låtligen sträfva . . . somliga, i det dc, såsom ni, niin fröken, handia af
passion, af instinkt, utan alt måhända göra sir-- roda för sin biiga bcskick-
ning . . . Så, tili cxcmpel, crt tycke för de mcst förfinade nöjcn, eri he-
gär aft omge er med allt hvad som kan tjnsa cra sinncn tror ni vai,
alt dessa härröra endast från det skönas dragningskraft, från behofvcl af
utsökta njntningar? JVcj, nej, . . . tusen gånger nej; . . . ty då vore ni
Llott en ofullkomlig, sjelfvisk varelse, en torr egoist med ganska fin sinak
... ingenling vldare. Ocb vid er ålder vore det förskräekligt, min goda
fröken . .

. det vore förskräekligt.
M n berre . . . fälier ni verkligen en så sträng dom öfver mig?

frågade Adricnnc med synbar oro; sådant välde kade denne liian redau
fått öfver benne, ebnru mot bennes vilja.

Visserligen skulle jag det, om ni älskade lyxen för dess egen
skidi; men nej, nej, en belt annan kansia eldar ocb gcnomlränger er,
fortsatte jesuiten. Låt oss således räsonnera litet: Soin ni bar ett passio-
neradt bebof af alla dessa njntningar, känner ni och värdet cllcr sakna-
den deraf, lifligare än någon annan.

Visserligen, svarade Adrienne, alltmer intresserad.
IVi måsle således äfven egna er crkänsla ocb ert deltagande åt dc

arbefsamma, faltiga och okända likar, soin förskaifa er dessa lyxeus skat-
ter, dem ni ickc kan umbära?

Dcnna erkänsla är hos mig så stark, inföll Adrienne, alltmer för-
tjust öfver att linna sig så vai fdrstådd, den är så stark, säger jag,
alt jag en gång lät på ett mäslcrstycke af guldsmedsarbelc, i stället för
säljarens namn, gravera den fattige konstnärens, som förfärdigat arbetet,
ocb hviiken billills värit okäud, men sedermera blifvit uppskattad såsom
hau förtjenar. '

IVi ser således, att jag icke bedragit mig, återtog Rodin. Kär-
leken tili dessa njntningar gör er erkänsain mot de personer, som förskaf-
fa er dem. Men det är icke allt. Jag, tili excmpel, som bvarken är
bättre, eller sämre än mångcn annan, är van vid försakelscr, som icke för-
orsaka mig ringaste lidande. Vid anblicken af min nästas försakelscr öm-
mar jag således mvekel mindre, än ni, min nådiga fröken, ty er vana vid
vällcfnad gör er nödvändigt mer, än andra inenniskor, ömsint för olye-
kan ocb nöden. JVI sjelf skulle af eländct och försakelscn lida alitför
myckef, för att cj beklaga dem, som deraf lida.

Min Gud! ropade Adrienne, som började röna inflytelsen af Ro-
dins olycksaliga förtrolluingsmakt, ja mer jag hör er tala, dess mer
finner jag, alt ni, tusen gånger bättre än jag, förfäklar dessa samma ideer,
som med sådan bårdhet förevitades mig af prinsessan de Saint-Dizier och
abbe d’Aigrigny. O tala, tala, min berre! ... jag kan icke beskrifva,
med bvilken giädje, med hviiken stolthet jag bör cr.

Adrienne, uppmärksam och rörd, ögonen fästade pä jesuiten med lika
myeket deltagande, soin sympati ocb nyiikenbet, gjorde bärvid med buf-
vudet en bebagfull rörelse, som var benne egen, ocb tillbakakastade de C;
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långa, gnldgula lockarna, liksoin för att bättre burnia betrakta Rodla.
Dcnne fortfor:

Och det kan förundra cr, liasta fröken, att ni ej blifvit förstådd
hvarken af er tant cller af abbe dAigrigny! Hvad beröringspunkt hade
väl ni med dessa hyeklandc, listiga, afnndsjuka själar, sådana jag nu lärt
kanna dem? Ouskar ni ett nytt bevis på deras blinda hätskhet? Bland erä
vidundcrliga dårskaper, såsom de kallade dem, hvad var det som de mest
fördömdc? Det var ert bcslut att hädaneftcr lefva ensam, efter eget tyc-
ke, alt frilt förfoga både öfvcr det närvarande och öfver cr framtid. Del-
ta funno de afskyvärdt, förkastligt, ornoraliskt. Men var då ert beslut
förestafvadt af någon däraklig kärlek tili friheten? nej. Af sjelfsvål-
digt liat tili hvarje tvång? nej. Af en blott och bar önskan att göra
uppseende genom en besynnerlighet? . . . nej då akulle jag strängt
bafva tadlat er.

Andra skäl bafva verkligen ledt mig, det tillstår jag, min herre,
inföll lifligt Adricnne, som började blifva ganska män om den högakt-
ning, hennes karakter kunde ingifva Rodin.

IVå, det vet jag väl, återtog jesuiten, att cra motiver ej kunde
vara annat än förträllliga. Delta så klandrade beslut, hvarföre fattar ni
det? Ar det för alt trotsa det vanliga bruket? nej - IVi bar ju respek-
terat det, ända tilldess er tants hat tvang er att undandraga er bennes
obarmbertiga förmynderskap. Vili ni bo ensam, för att undslippa verl-
dens vaksamma ögon? nej; ni skall i delta fria läge mer, än i något
annat, vara utsatt för allas blickar. Är det ändtligen er afsigt, att miss-
bruka cr frihet? nej, tusen gånger nej. För öfvcrträdelsen söker man
skuggan, ensligbetcn ; då deremot på er blifvande plats den afundsjuka
mängdens blickar sländigt skola vara spända på er. Hvarföre Fattar ni
då delta så modiga beslut, så sällsynt, att del är det enda man hört oin-
talas bland unga fruntimmer af crälder? Vili ni kanske, att jag skall säga
er det, min nådiga fröken? IVå väl! ni vill genom ert exempel visa,
att bvarje qvinna med rent bjerta, upplyst förståud, fast karakter och obe-
roende sinne, kan med ädel stolthct undandraga sig det förödrajukande
förmynderskap, som vanan och bruket pålägga licnuc. Ja i stället alt
underkasta cr ett lif af upprörande slafveri, ett Hf af ödet invigdt åt sfcryra-
teriet och lasten, vill ni lefva inför allas ögon, sjclfständig, dygdig och
aktad. Med ett ord, ni vill, liksom mannen, hafva er fria vilja, med full
ansvarighet för alla ert lifs handlingar, för att ädagalägga, att en qvinna,
fullkomligt öfverlemnad åt sig sjelf, kan uppnå mannen i fråga om för-
nuft, klokhct, rättskänsla, öfverträffa honom i grannlagenhet och värdighet.
Se der er afsigt, min fröken. Ert exempel är ädelt, är stort. Skall det
vinna efterföljd? jag hoppas det. Men i motsalt fall, måste .likväj ert
storsinta försök ställa er högt i alla tänkande öch fördomsfria menniskors
omdome. Tro mig ...

Fröken de Cardovillcs ögon lyste af en stolt men mild glans; hennes
kinder voro lindrigt purprade, hennes bröst höjde sig; hon upplyfte sitt

IV:o 28. 34*.
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® förtjusandc bufvud med en rörelse af ofrivillig- stolthct. Fullkomligt fån- §

gad i den djefvulska manncns nät, ropade lion slutligcn:
Men, min herre, hvem är då ui, soin analyserar minä liemligaste

tankar, som laser i min själ, myeket bättre än jag sjelf kan göra del, som
ger nytt lif, ny lyftning åt dessa ideer om oberoende, livilka sedän lång

■tid tillbaka gro i milt brösl? Ilvein är då ni, soin förmår tili denna grad
böja mig i minä egoa ögon, alt jag nu äger det glada inedvetandet alt
uppfylla en kallelse, bedrande för mig sjelf ocb kanske gagnande för dem
af minä systrar, livilka lida af ett bärdt slafveri . . . Annu en gäng
bvem är ni, miu herre?

Ilvein jag är, min fröken? upprepade Rodin med det mest god-
bjertade småleeiidc. Jag bar ju redan sagt er det. Jag är en stackars,
beskedlig gubbc, som i fyralio ars tid baltit ut med alt vara skrifmaebin
åt andras ideer, som efter slutadt dagsverke återvänder tili sin usla bo-
ning ocb der roar sig rned att utveckla sinä egna ideer; en hra kari, som
från sin vindskammarc betraktar, ocb äfven en sumia deltagcr i, ädla men-
niskors sträfvanden tili ett mål, kanske vida närmare, än dc sjclfva iro.
Sälcdes, som jag nyss bade äran säga er, min fröken, sträfva vi båda tili
ett ocb samma mål; ni utan att veta det, endast ledd af er gudoinliga in-
stinkt. Lef derförc alltid fr 1 ocb lycklig, sköna fröken 1 delta är er be-
stäminelse; den är betydelscfullarc, än ni sjelf torde ana. Ja, fortfar alt 1
onigifva er med alla lyxens ocb konstens mästerverk; förädla ständigt crt
sinne, rena er smak, genom det ntsökta valot af erä njutningar; beberrska
medelst suille, behag ocb renbet dennu (lumina ocb öinkliga hop af kar-
lar, soin från morgondagen, då de se er vara allcna ocb fri, skola kring-
svärnia er; de skola, anse er som ett lätt rof för deras vinningslystnad,
deras egoism ocb fåfänga. Förbåna, brännmärk deras enfaldiga ocb för-
aktiiga auspråk; var en drottning i denna vcrld, var värdig att bclsas som
dess drottning. Älska! . .

. blända! . . . njut! . . . det är er jordiska
bestämmclse; tvifla ej derpå. Alla dessa blommor, som Gud, i så rikt
mått strött omkring er, skola en gäng bära berrliga frukter. JVi skall
tro er hafva lefvat utcslutande för nöjet, då det Hkväl värit för det äd-
laste mål, bvartill en stor ocb skön själ kan syfta. Kanske skola vi om
några år härefter åter råkas; ni, allt mera skön ocb lirad, jag alli mera
gamma! ocb obetydlig. Men det gör ingenting, ly en inre röst säger er
troligen redan nu, att emellan oss båda, så olika vi än äro, ges ett doldt
föreningsband, en mystisk förbindelse, soin hädanefter a/ ingen skall kuu-
na tillintctgöras.

Under det Rodin uttaladc dessa sista ord, med en så djup rörelse,
att Adrienne darrade dervid, bade hän oförmärkt närmat sig tili benne,
ej gående, utan framsraygande pä golfvet med ett slags långsam ormsling-
ring. lian bade taiat med så myeken ifver, att det blåbleka ansigtet fätt
någon färg, så att bans fränstötande fulbet bortvek för den utomordent-
liga glanscn i bans små, gnistrande, rödbruna ögon, nu alldcles öppna,
ruuda, stirrande, ocb oaflåtligen fästade på Adrienne. Ilon, framlutad,
med öppna läppar ocb återbållen andedrägt, fönnädde ej vända sinä ögon

jesuiteus. Ej läugre talade ban, ocb likväl börde bon bonom ännu. s
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Hvad dcn unga, intagandc flicl;an mcd sitt utbildade skönbctssinue erfor
vid åsyncn af den lilla, obclydliga, fula, snuskiga gnbben, iy- svårt att
förklara. Den alltför vanliga, nien dock så trälTande, jemförclscn mcd
dcn förfärliga tjuskraft, omien utöfvar på en fågel, voro det enda, sora
kunde gifva något slags ide om detla sällsamma inlryck.

Rodins talitik var slug och siiker. ■Hitti S 1 s bade fröken de Cardoville aldrig gjort några betraktelscr,
hvarken öfver sinä tyeken eller sinä llon bade föjjt dem endast
derförc, alt de gjorde henne ett nöje, litan att skada någon annan. Iluru
lycklig ocb stolt niåttc hon då icke kumia kanna sig, dä lion körde en man,
begåfvad mcd ett öfverlägset suille, icke allenast berömma bennes smak
och idecr, för hvilka hop hittills fått uppbära så billcrt klander, utan ock
lyckönska henne dcrtill, såsom tili nägonling stort, ädelt ocb gndomligt.

Ilade Rodin endast vändt sig tili Adriennes egenkärlek, så skulle hän
misslyekats i sin förriidiska anläggning, ty hon ägde cj ringaste grad af få-
fänga; men lian ställdc sin taian tili allt det bögsinta och ädla i den un-
ga ilickans bjerta. Hvad hän hus henne låtsade bcundra och uppmuntra,
var verkligcn värdigt benndran och uppmuntran. Iluru var det möjligt
annat , än att hon sknlle dåras af delta språk, som likväl dolde så
svarla och olycksbringande afsigter?

Adrienne, som förvånades öfver jesuitens ovanliga själsgåfvor, och
hvars nylikenhct blifvit refad af några hcmlighetsfulla ord, dem hän med
flit lätit undfalla sig , Adrienne , soin ej kunde förklara orsaken tili det
olycksaliga iullylande, dcn ränkfulle mannen redan ntöfvade på bennes själ,
och dessutom erfor känslan af ett aktningsfullt mcdlidaude, vid tanken
uppå , att en så gamma! och upplyst man befann sig i en så beroende
ställuing, sade slutligcn med sin vanliga öppenhjertigfaet:

Eri man med erä förtjenster och ert bjerta, min herre, bör icke
vara en lekboll för omständigheternas nyeker. AT ågra af edra ord hafva
för minä ögon uppnat nya ntsigter; jag linner, att erä råd kunna i en
fraintid vid många ti 1Hallen blifva raig nyltiga. Då ni kömmit alt ryeka
mig nr detta hus , då ni egnat cr tjenst åt andra medlemmar af min fa-
milj, har ni för öfrig-t gifvit mig prof på ett deltagande, som jag ej utan
svartaste otacksambet skulle kunna glömma. Ai har förlorat en visser-
ligcn myeket simpcl, men doek tryggande plats; tillåt mig att . .

.

Icke ett ord mer, min goda fröken, afbröt Rodin, med sorg-
sen min. Jag känner för er en djup sympati. Jag gör mig en heder af
att dela samma idecr som ni ; hvad mer är, jag smickrar mig med det
hopp, att ni en dag skall begära råd af den stackars gamle filosofcn. Der-
före bör och vill jag i afseende på er bibehålla det fullkomligaste obe-
roende.

Men, min herre, det är tvärtoro jag, som skulle bli er förbunden,
om ni ville motlaga, hvad jag ämnar erbjuda er.

Ack, min bästa fröken, sade Rodin, leende ,
väl vet jag, att ert

ädclmod alitid skulle förslå, att göra erkänslan lätt ocb ljuf; men än-
nu en gång; jag kan ingenting af er emottaga. Ai torde en gång

‘
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|pi) En gång?
:

©V2,|gu

Ja. Jag kan icke säga ep mera. Anlag dessutom, att jag hos
er stode i någon förbindelse kur akulle jag väl då kuuna omtala allt
det sköna ocli goda hos ep? Vidare, ifall ni blip mig mycken tack
skyldig för minä rad . i , dess bättre! då skall jag så mycket lättarc kuu-
na tadla ep, i fall jag hos ep finner nägot tadelvärdt.

Men sallimia
, min berre

, nckas mig ju att på något sätt visa ep
min tacksambet?

Nej .
. nej .. . sade Rodin med skenbar rörelse. O nej! .. .

tro mig .
.

. ett bögtidligt ögonblick skall ultralla, då ui skall kuuna af-
borda er skuld tili mig, och det på ett sait, sorn äp oss bäda värdigt.

iVu afbröts samtalet åuyo af skötepskau, som iuträdde ocb vttrade tili
Adrienne: J

Iröken ,
dcp ncre står en llten puckclryggig flieka , som ber att

få tala med cp. Då ni, enligt doktorns nya befallning, bar fribct att e-
mottaga hvem ui vill, så skulle jag fråga, om bon får komina upp.

Låt benne det! ropade lifligt Adrienne, som på beskrifningcn 1-
genfcände la Mayeux. - Låt benne komina upp 1

Doktorn bar också befallt att bans vagu skall stå tili fpökens tjcnst.
skall den spännas för?

Ja, om en tjcpdcdcls timma, svarade Adrienne sköterskan, som gc-
nast letnnade rummet, hvarefter frökcn fortfor , i det bon vände sif tili
Rodin: ö

IVu kan väl icke cmbetsmannen dröja länge; ban måtte väl snart 1vara bar med fröknarna Simon?
Jag förmodar det, min fröken. Men bvem är den der puckel-

ryggiga Hiekan? frågadc ban med likgiltig min,
Ilon äp fostersyster tili en bederlig bandtverkare, som vågat allt,

för att rycka mig ur delta fängelse, svarade Adrienne med syubar rörel-
se. Det är en ung sömmerska , en sällsynt förträfflig varelse . . , Al-
drig bar en högre tankeflygt, aldrig ett ädlare bjerta, värit gömdt uuder
en yta, mindre . . .

Men erinrande sig, att Rodin såsom bon trodde förenade Sam-
ina moraliska och fysiska kontraster som la Mayeux, tillade bon, i det bon
med oefterhärmligt bebag såg på jesuiten , som syntes temligeu förvånad
öfver bennes bastiga afbrott:

Ja, denna uuga Hicka är Icke den enda person , som bcvisar , att
en ädel själ och ett öfverlägset snille kuuna komina en att glörnina de
tornina förmåner , för bvilka man bar endast slumpcn och rikedomen att
tacka.

Just då Adrienne uttalade dessa sista ord, iuträdde la Mayeux i
rummet.
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TOLFTE AFDELNINGEN.
BESKYDDAREN.

I.
MISSTANKARNE.

Fröken de Cardovillc skyndade ifrigt emot la Mayeux, och sade, mcd
rörd stämma, i det hon slräckte aimarnc mot tienne:

Koin .
.

. lioin . . . numera är det intet gallc(> soin åtskiljer oss<
Vid delta yttrande, som påminte den unga sömiiierskan, att henncs

faltiga, arbctsanuna hand Lade nyligcn blifvit aktningsfnllt bysst af den
sböna ocb rika adelsdamcn, erfor hon ett intryck af outplånlig erkänsla,
mcu tillillä af ljuf stollbet. Då hon tvekade, att besvara Adriennes bjert-
liga emotlagandc, oinfainnadc hcnnc den sednare med innerlig ömhct.

La Mayeux, oinsluten af fröken de Cardovilles förtjusande armar, ocb
bännande hennes friska, blomstrande läppar på sinä af svält, nattvali och
sjukiighct bleha bindcr, sinälle i tårar, ulan att kumia framföra ett ord.

Kodin
, som dragit sig tillbaka i en vrä af rununct, betraktade med

bemligt missnöje denna sccn. Hän visste mcd bvilkcn värdighet la Ma-
yeux afvisat klosterförestånderskans i Sankt—Maria trolösa frestclser, lian
kände denna ädclinodiga varelscs uin ma tillgifvcnhet för Agricola, en till-
gifvenhet soin, sedän några dagar, kade börjat ntsträcka sig äfven tili frö-
ken de Cardovillc, och lian ville för ingen del, att denna tillgifvcnhet
skulle ökas tili ännu högrc grad. Visligen tänkte ban, att nian aldrig

. bör förakta en fiende cller en vän ,så ringa dc Un mu vara, Dessutom
var ju en hvar, soin hyste tillgifvcnhet för fröken de Cardovillc, Rodins
förklarade fiende; ocb då nian redan vet , alt denne man med en sällsynt
faslhct i karakteren förenade vissa vidskcpliga svagheter, bör man ej så
myeket förundra sig, öin vi uänina, att lian kände sig orolig och betagen
af ett slags obestänid fruktan vid åsynen af la Mayeux. lian lofvade in-
om sig, att ej glömma denna aning eller delta förutseende.

Finkänsliga bjertan visa stundom äfven i de obetydligaste saker de
alskligaste, mest förtjusande profpå en rörande grannlagenhet. Så och
nu; dä la Mayeux fortfor att utgjuta ymniga ocb ljufva tårar af erkänsla,
faltadc Adrieune en rilst broderad näsduk, garnerad med spetsar, och af-
torkade mcd, ömhct dessa tårar, soin öfverströmmade den unga sommerskans
melankoliska anlctc.

Denna så hjertligt frivilliga bandiing förskonade Ia Mayeux från en
förödmjukelse; ty heklagligtvis aro förödinjukcisc och lidandc dc begge af-
grunder, soin oallåtligen begränsa den olyefcliges hana; säledes är en he-
visad böfligbct , äfven den allra ringaste, en dubbel välgerning för den
fattige och förlrycktc.

Kanske skall man båufullt småle åt det barnsliga exempel, vi bar
N:o 28. sä.
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18 framlägga på vär sats, racn lätom oss säga det dcn stackars la
yeux sl.ulle länge fått stå med ögoncn skymda af tärar, innan lion vågat urkjortelsäeken uppdraga sln lilla grofva, alldeles trasiga näsduk 5 kurulyckligt då, alt Iröken de Cardoville aflorkadc dessa tårar!

- JVi ir god !
• • . o, nl Ur Udelt barmbertig, niin fröken!

Det var allt, hvad dcn stackars Hickans af djup rörclse brutna röst
kundc framstamma. Ilon blcf niera rörd af den nppniärksainbct, fröken
visade benne

, Un bon vid ett annat tillfälle skullc blifvit af en väsendt-
ligare tjenst.

Rctrakla benne, min horre! yttrade Adricnne tili Rodin, soin ba-
stigt framkom ur sin vrå . . . «la, tillade den unga adelsdamcn med stolt-
bet det Ur en skatt, jag upptäckt. Belrakta benne, min berre, och äl-
ska benne, soin jag älskar . . . bedra benne, som jag bedrar benne. Det
är ett sådant hjerta, vi söka ...

Ocb som vi, Gud ske lof, linna, min Lasta fröken, sade Rodin,
bugande sig för la Mayenx.

Denna lyfte långsamt sin bild; på jesuiten. Vid åsynen af dctfa lik-
aktiga ansigle , som med en låtsad niildhct smiladc åt benne, spralt den
unga Hiekan tili. Uuni besynnerligt! Hiin bade aldrig förr seit denne man,
ocb llkväl ingaf lian benne ögoublickligcn Sainina fruktan, samma veder-
vilja, soin den lian kände för Tienne. Vanligtvis anuars blyg ocb brvdd,
kunde la Mayeuy icke skIlja sin blick ifrån Rodin. Ilcnnes bjerta klap-
pade våldsamt, såsom vid annalkandet af en stor fara; men den förträffli-
ga väreisen fruklade faran endast för dem bon Ulskade, ocb närmade sig
ofrivilligt tili fröken de Cardoville, bållaudc sinä ögon oaflåtligcu fästa-
de på Rodin.

Denne
, som var för myeket fysionomist, för att ej varseblifva det

vidriga intryck lian gjorde, kände sln instinktmessiga fruktan för den un-
ga sömmerskan ökas.

I stället att ncdslå ögonen för benne, tyektes Rodin betrakta benne
med en så utbällaude uppmärksambet, att fröken de Cardoville blef belt
förvånad.

Förlåt, min sota (licka
, yttrade Kodin tili la Mayeux, under det

ban låtsade täuka eftcr i minnet förlåt . . . nien jag tror, att jag icfee
Ledrar mig . . . Var icke ni, för några dagar sedän i Idoslret Sanota
Maria, här näst intill?

Jo, min lierre.
Intet tvifvel , . . det är ni . . . Hvar bade jag nn minä tankar?

. . , Ja, det är ni . . . det borde jag genast hafva förniodal.
Hvarom är dä frågan, min lierre? frågadc Adrieune.
IVi bar inycket rätt, min fröken, fortfor Kodin, pekande på la

Maycnx. Detta är ett bjcrta, ett ädelt bjcrla, ett ibland dcm, vi solia.
Om ui visste, med bvilken värdigbet, med bvilkct mod dcnna unga flic-
ka, soin yar utan arbete .

. . och att icke hafva arbete är för henne det-
samma, sora att lida brist på allt, om ui visste, säger jag, med hvil-
hea värdigbet bon afslog den Stora dagspeuuing, som klosterförestånder* g
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f skan bade dcn gcmcnbetcn att bjuda hcnnc, med vilkor att bon skulle spio-

ncra på dcn fainilj, dit lion ville skaffa bcnne!
O! det är ncdrigt! ropade fröken de Cardoville, med vämjclse.

Ett sädant förslag tili delta olyckliga barnl tili bcnne!
Fröken! iuföll la Mayeux med bitterbet; jag bade intet arbete . . .

jag var fatlig . . , man kände mig icke . .
. man trodde sig kunna före-

slå mig bvad som belst.
Och jag säger, inföll Kodin, att det var en dubbel nedrigbet af

klosterförcständerskan alt fresta fattigdomen, ock alt det var i dubbclt
bänseende vaekert af cr att neka.

- Min herre, sade la Mayeux med blygsamt bryderi.
Ah, åb! .. . jag är icke så blyg, jag, ålcrtog Kodin. Väre sig

tadel cller beröm, så säger jag rent ut, allt bvad jag tänker . . . Fråga
dcn der älskvärda fröken hän visade med blicken på Adrlennc Jag
vlll blott låla veta, alt jag tänker lika myeket godt om er, som fröken
dc Cardoville.

Tro mig, mitt barn, vidtog Adrienne; det 15ns beröm som bedrar,
som belönar, som uppmnntrar . . . Af det slaget är berr Rodlns beröm.
Jag vet det . . . ja . . . jag vet det, jag,

För öfrigt min bästa fröken, bör man icke lemna mig kela äran
af delta onidöme.

Huru så, min berre?
Är icke denna beskedliga flicka fostersyster tili Agricola Kaadoin,

den hederlige bandtverkaren, dcn kraflfulle folkpoetcn? A'ä väl! ...är
icke en sadan mans lillgifvcnbet dcn bästa borgen . . . kau icke den för-
mä en att så tili sägandes döma efler påskriften? . . . tillade Ko-
din, leende.

Ni bar rätt, min berre, svarade Adrienne, ty utan att kanna delta
kära barn, bar jag börjat lilligt iulressera mig för bcnne och för benues
öde, från dcn dag, då bennes fosterbror talade med mig om henne . . .

Hän uttryekte sig med så myeken värma, så myeken vältaligbet, att jag
genast fattade om den unga Hiekan den meningen, att lion vore värd den
iunerligastc tillgifvcnlict.

Dcssa fröken Adriennes ord, i förening med ännu en annan omstän-
dighet, gjorde la Mayeux så brydd, att bennes blcka ausigte blcf pur-
purrödt.

Man vet, att den olyckliga Hiekan älskade Agricola med en lika'in-
nerllg, som smärlfull ocb bemlig, kärlck. Ilvarje äfven indirckt anspel-
ning på dpnna olycksaliga böjelsc förorsakade den arma väreisen en pin-
sam förvirring.

Ocb just då Adrienne bade taiat om Agrlcolas tillgifvcnhet för la
Mayeux, bade denna varseblifvit att Kodins lurande ocb gcnoniträngande
ögon voro fästade på bcnne. Om den unga sömraerskan värit ensam med
fröken, skulle bon blott erfarit en bastigt öfvergående känsla af förlägen-
bet; men bon tycktc olyckliglvis, alt jesuiten, som redan ingaf bcnne en
så oförklarlig afsfcy, bade läst i bennes hjerfa ocb der uppsnappat hemlig-

s beten af den kärlek, för bvilken bon var ett olfer. Dcrifrån Lärrördc den g



276 Den Jvden.

fllckans starka rodnad, dcrifrån bennes bryderi, sotu var
sä synbart, så plågsamt, att Adrienne förvånades deröfvcr.

En så skarpsynt ocb stiabb själsblick, som Rodins, sökcr alltid att vid
hvarje verkan utforska dess orsak. Jcsuiten såg å ena sldan en ful ocb
ofärdig, rnen ganska förståndig flieka, väl mäktig af en passionerad tili-
gifvenbet, å den andra en ung kari, vacker, rask, själfull oeh öppenbjer-
tig. "Uppfostradc tilisatntnans ocb sympatiserande med bvarandra 1 mån-
ga hänseenden, böra dc älska bvarandra som syskon”, tänkte ban för sig
sjelf; ”men maa rodnar ickc för syskonkärlek; Ia Mayenx rodnade ocb
blef brydd vid min blick. Skullc hon väl älska Agricola med en annan
kärlek”?

En gång väl kommen denna npptäekt på spåren, ville Rodin ytterli-
gare fullfölja sin forskning. Märkande den förvåning, som la Mavcux’s
synbara oro väckle bos Adrienne, sade ban Iccnde tili fröken, i det hän
visade på la Mavcux med ett teckcn af hemligt förständ:

- Mm! scr ni liasta fröken, burn bon rodnar, den stackars Hiekan,
när ma n talar om den bcskcdligc bandtverkarens tillgifvenhet för benne?

La Mayenx, krossad af förvirring, nedsänkte hufvudet.
Efter en sekunds pans, bvarunder Rodin förblef fyst, för att gc den

grymma pilcn tid alt tränga äuda in i den olyckligas bjerta, återtog
bödeln :

Se hara, bvad den stackars Hiekan är brydd!
Men efter ännu ett uppcliåll, bvarunder Rodin märkte, att la Ma-

yeuxj som försl var så purpurröd, bastigt vardt blck som ett lik ocb dar-
rade 1 alla lemmar, fruktade ban, att ban gått för långt, belst då Adri-
enne med innerligt dcltagande sade:

Hvarförc blir ni då sä upprörd, mstt bästa barn?
Ab, det är ganska begripligt, iuföll Rodin med uppriktigaste ton

i verlden den goda Hiekan byser en öin systers tillgifvenhet för den
iinge mannen, ocb är derföre blyg på hans vägnar. Det minsta heroin,
som ges henne eller bennes fosterbror, sätter benneså bar i förlägenbet.
För det att bon bäller så myeket af bonom, tyefccr bon sig med honom
sammansmälta tili ett väseude, ocb tänker, att man berömmer beuuc sjclf,
då man berömmer bonom.

Ocb lika blygsam som ädelsinnad, tillade Adrienne, i det bon
fattade la Mayenx bänder blir bon tili denna grad brydd af bvarje
lieroin, som man ger bennes fosterbror eller benne sjelf. Det är en barn-
slighet, för bvilken jag skall banna benne.

Fröken de Cardoville taladc ganska allvarsamt. Den af Rodin gif-
na förklaringen syntes benne myeket naturlig.

Menuiskor, som 1 hvarje minut frnkta att se en för dem plågsam
hcmligbet npptäekt af-andra, lugua sig lika fort som de oroa sig; likaså
öfvertygade sig la Mayenx måsle öfvertyga sig, för att ej dö af blyg-
sel alt Rodins sista ord voro uppriktiga, ocb alt ban ej misstänktc den
kärlek, hon hyste för Agricola. Aid denna tanka lade sig bennes ångest,

jj, ocb bon fann några ord, för att kuuna tilltala fröken de Cardoville.

iåk
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Ursalta mig, min fröken, sade hon blygt; jajy är så litet van \id°

dcn välvilja, bvarmed nl öfverbopar inig, alt jag aillför lila motsvararer
godliet.

- Min godliet .. . återtog Adricnne. Stackars barn! Jag 1«r ännu
ingenting gjort för cr. Mcn Oud väre lof! från denna dag kan jag lialla
initt löftc, helona er lillgifvenliet för inig, er modiga försakclse, “er he-
liga kärlcl; tili arbetet, och de värdiga tänkcsätl, bvarpå ni, försatt iden
gryn.masto ställning, gifvit så många prof. Mcd ett ord från i dagskola vi om ni så tyckcr aldrig mer lemua livarandra.

Min frökcn, det är för mycken godliet - .
. svaradc la Mayeux

med darrande röst, mcn jag , . .

Ali, lugna er, lugna er! afbröt hcnne Adricnne, soni gissade tili
licnncs tankar; om ni samtycker, så skall jag mcd min något sjclfviskaönskan, att liafva cr lios mig, söka förena oberoendct i er karaktcr, er
■vana vid arbete, er smak för ensligbeten och crt behof alt egna er åtalla dem, soin förtjcna deltagande. Tili ocb mcd jag vill itke dölja
det tänkcr jag just fäsla er vid min person derigenom, alt jag ger er
medel att följa alla erä ädla böjclscr.

Mcn, min frökcn, uthrast la Mayeux okonstladt, hvad bar jag dä
gjort, att förtjcna så mycken crkänsla å cr sida? Det är tvertom ni, som
började öfyerhopa oss med godbet, genom det deltagande, ui visade min
fosterbror.

Ack, jag bar ju aldrig taiat om erkänsla, sade Adricnne. I det
fallct aro vi qvilt .

. , Men jag talar om dcn upprifctiga tillgifvenbet ocb
vänsfcap, jag erbjuder er.

Vänskap? . . , mig . , . min frökcn?
he så, se så, afbröt Adricnne med ett förtjusande smälöje; var

nu ickc bögmodig för det ni bar fördclen af cr ställning. Jag bar nn
en gåtig fått i bufvudet, att ni skall bli min van, ocb ni skall få se, att
det går för sig . . . Mcn nu först, ehuru något sent, konuner jag ibåg
att fråga: hvad Ur det för en liiindclsc 9 soin fört er Lit?

Jo,_ Dagobert crköll i morse ett bref, hvaruti man bad honom be-
gifva sig bit, der ban skulle erbålla de gladaste nnderrättelser om det,
soin allramest ligger honom om bjertat här i verlden . . . Som ban trod-
de, att del,var fråga om fröknarna Simon, sadehan tili mig: La Mayeux,
ni bar lagit så mycken del i allt hvad som angår dc kara barnen, att ni
måste följa med mig. Ni skall få se min glädje, då jag återfår dem: del
skall bli er belöning. & ’

Adrienne blickade bärvid på Rodin, som gjorde en jakande rörelse
pä bufvudet ocb yltrade:

Ja, ja, bästa frökcn, det är jag, som skrifvit tili dcn käeke soi-
daten . . . utan att underteckna cller vidare förklara mig . .

. ni skall få
veta bvarförc.

Men, mitt kära barn, bvarförc är ni då ensam här? frågade Adri
enne. vänd tili la Maveux,

' *
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Ack, min fröken, jag blcf så upprörd öfver del säti, hvarpå nl yS
mottog mig, alt jag glömde mcddcla cr min fruktan.

II villien fruktan? frågade Rodin.
-»,,Som jag visstc, alt ni var här, min fröken, återtog la Maycux,

fönnodade jag, atl det var ni, soin liadc skiekat brefvel tili Dagobcrf;jag
incddcladc linnoin denna min förmodan, ocb hau var af Samina tanka. I)å
vi aulände bit, var hans otäligiiet så stor, att lian vid porien frägade, om
de tnodcrlösa fröknarna befunno sig här i luiset, bvarefter lian beskref
dem ganska noga. När man svarade li onom ncj, ville ban genast begifva
sig tili klostrct, för att derstädes efterfråga dem.

Hvilken oförsigtighet! ropade Adricnne.
Oeh det efter bvad soin tilldrog sig bärom nalten, tillade Rodin,

höjande på axlarna.
Fåfängt lorcslällde jag- bonom, fortfor la Mayeux, alt brefvet cj

direklc lillkännagaf, det lian skulic återfå fröknarna . , . men att ban sä-
keet skulle crliåila undcrrättelser om dem; ban ville ingenting höra, ulan
sade: om jag ingenting får veta, så kommer jag liit upp, för att träffa er
. . . men de voro ju i fclostret 1 förgär ...nu är ju allting upptäckt. . .

man skall ej m erä kunna neka mig dem.
Mrd ett så envist bufvud är det aldrig värdt att vilja resonnera,

yttrade Rodin smålcende.
Men min Gud! hara ban cj blir igcnkänd, ropade Adricnne, som I

erinrade osig doktor Balciniers holelsc.
Ab nej, det är iche att förmoda, svarade Rodin. Man skall hara

neka bonom inträde i klostret; delta är, hoppas jag, enda olägenbet, som
kan möta bonom .

.
. För resten kan det nu cj dröja längc, innan embets-

niaiincn ålerkommer med dc båda flickorna. Nu beböfs jag icke längre
bär .. . aml ra pliktcr kalla mig. Jag mäste underrätta mig om prins
Dsebalma. Var derföre så god ocb säg mig, när ocb bvar jag kan få
trälfa er, min fröken, så att jag får meddcla er rcsultatct af minä forsk-
mngar.

Ni linncr mig bemma bos mig, i niitt nya bus, dit jag far direk-
te bärifrån Det liggcr på Anjougatan, bredvid det fordna bölelct Beau-
lieu. Mcn, del är sant, tillade Adricnne, efter någon öfverläggning
. .

. det syncs mig af Hera skäl hvarken passandc cllcr klokt att låta prins
Dscbalma bo I den paviljong, soin var mig upplåtcn i liotelet Saint-Dizier.
-- Jag säg, för kori tid sedän, ett litet, alltför trefligt bns, alldelcs fär>
digmöbleradt; nägra försköuingar, sora kuuna verkslällas på tjngufyra tim-
mar, skulle deraf kunna göra en ganska angcnäm boning. Ja, det biir
tusen gånger bättre, tillade fröken de Cardoville efter en ny paus.
Dessutom kan jag derigenom säkrast bibcbålia det strängaste iukognito.

Uuni? .. . ropade Rodin, som fanu sinä bemliga planer på ett
farligt sätt korsadc genom detta den unga flickans nya beslut. Ni vill
då, att ban skall vara oknnnig om . . .

Jag vill, att prirts Dscbalma skall vara fullkomligt oknnnig om,
hvcm den okända välinen är, som räcker bonom en bjclpsam hand.

9 Jag önskar, att mitt namu aldrig uämues för bonom, ocb att ban aldrig (
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eus får veta, att jag fins .
. . för närvarande åtminstone . . , Scdermera

.
.

. om en månad kanhända . . . får jag se, kuru oinstäudigheterna fo-
ga sig.

Men blir icke delta inkognito alltför svårt att hihchålla? frågade
Kodin, soin sökte dölja sin missbclåtcnkct.

Ja, om prinsen kade bebott min paviljong, då vill jag halla med
er, att det kade värit svårt 5 ty min lanls grannskap hade kunnat upply-
sa honom, och denna farhäga ufgör ett af skälcn, bvarföre jag afslår från
milt första förslag .

. . iVu kommer prinsen att ho i ett myeket aflägset
qvarter . .

, gatan Klanche . . . Hvem skullc väl nu konna nnderrätta
honom om, hvad lian icke hör veta? . . , En af minä gamla vänner, herr
JVorval, ni, min horre, oeli detta beskedliga barn hon pekade på la
Maycnx på Lvars tystlåtcnhct jag kan räkna, liksoin på er j tre ä-
reo de enda, soin kanna min hemlighct ... Såledcs hlir den väl bevarad.

För öfrigt skola vi i morgon vidare språka angåcnde detta ämne.
Först och främsl måste vi laga ,

att ni får rätt på den olycklige prinsen.
Kodin, ehnru ytterst förtretad öfver det bcslut, Adriennc fattat, au-

gåeudc Dsehalma, lät dock ingenting märkä, utau svarade:
Eder vilja skall noga efterkommas, min goda fröken; och, om nl

vill, skall jag i morgon ha den äran att komma och redogöra för hvad ni
nyss kallade mitt af Försynen erhållna uppdrag.

I morgon såledcs . . . Jag väntar med otälighet, yttrade Adrien-
ne, förhindligt. Tillåt mig att alltid lå räkna på er, liksoin ni, från
'denna dag, alltid kan räkna på mig . . . IVi. måste lofva mig det, min
herre, ty jag förntscr, att jag ännn får många råd, många fjenster alt af
er bcgära . . . jag som redan är er su myeket skyldig.

Ni skall aldrig hli mig nog myeket skyldig, min nädiga fröken,
aldrig nog myeket, svarade Kodin, i det lian långsamt och försigtigt skred
åt dörrn, efter att hafva djupt hugat sig för Adricnne.

I det ögonhlick, då hau stod färdig att gå ut, fann hän sig ansigte
mot ansigte med Dagobert.

Ha! ändtligcn bar jag tag i en, ropade soldaten, i det hän med
kraftig hand fattade jcsuilen i krageu.

11
URSÄKTEHNA.

Fröken de Cardoville hadc, då Lon såg Dagohert hugga Kodin i fcra-
gen, skrikit tili af förskräcfeelse och tagit ett par steg fraiu mol soldaten.

I kimlens namu, livad gör ui?
Hvad jag gör? utropade soldaten sträft, utan att släppa Kodin

och vändaude kuTvudct åt Adriennc, soin hän icke käude. Jag begag-
nar tillfällct, att tillsnöra strupen på en af dessa uslingar af renegatens
hand, tiliä hän säger mig, hvar minä stackars llickor aro.

IVi stryper mig, uthrast jcsuiteu med hrutcu röst, i det hän sökte
göra sig fri från soldaten.

Hvar aro de uuga Hiehoina , eftersom de icke äro här, och efter-
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soin klostcrportcn tillslöts för mig, ulan alt jag crköll något svar? ...

ropade Dagobert med darrande stämma.
Hjelp ! murnlade Kodin.
O, det är förshräckligt! ropade Adrlcunc, soin bleh och darrande

Yäude sig tili Dagobert ocb yttrade:
JViid! .. . för Guds sbull, hör bonom; bör då bvad lian bar alt säga.
Haudoin! ropade la Mayeux, soin sprang att med sinä svaga bän-

der fatta Dagoberts arin, bvarvid bon vlsade på Adrienne. Det är frö-
ken de Cardovilie . . . Hvilket våld . .

. i bennes närvaro! Ocb dess-
utoni misstar ni er ...säbert.

Då soldaten börde nämnas de Cardovilie, bans sons välgörarinna, vän-
de hän sig bastigt om ocb släppte Kodin. Dcnnc, som blifvit karmosins-
röd af vrede ocb af qväfning, sbyndade att laga sin brage ocb sin bals-
duk i ordning.

—• Förlåt, nådiga fröben, yttrade Dagobert, 1 det bau närmade sig
Adrienne, soin ännu var blcb af>försbräcbclse. Jag visste icbe, bvem
ni var . .

. Jag bunde i början icbe styra min vrede.
~ Men, min Gud! bvad bar ni då emot den kerro? frägade Adri-

enne. Om ni bade bört på , bvad jag änmade säga, så skullc ni fått
veta . .

.

Förlåt, niin fröben, om jag fallcr cr i talet, yttrade soldaten med
qväfd vrede . . . Dereftcr vände hän sig tili Kodin, som ålerfått sin kali-
blodigbct, ocb-sade; Taeba fröben, och gå cr väg .. . Om ni stannar
qvar .

. . så svarar jag icbe för bvad jag gör.
Låt mig blott säga ett ord, bad Kodin; jag . . .

Jag säger jn, alt jag icbe svarar för bvad jag gör, om ni stannar
qvar, ropade Dagobert, stampande med foten.

Men I bimlcns uainn . . . så säg då åtminstone orsaben tili den-
n3 vrede . . . iuföll Adrienne. Ocb, fcatnför allt, döm icbe efler yttre
skenet . . . ulan Ingna er och hör oss.

Jag- lugna mig, fröben! ropade Dagobert, förtviflad, Jag tän-
ker icbe på mer än en sab, det är marsbalk Simons anbomst. lian kan
vara i Paris i dag eller i morgon.

Sbnllc det vara möjligt? ropade Adrienne.
Kodin gjorde en rörclse af öfverrasbning ocb glädje.

I går afton , återtog Dagobert , erhöll jag ett bref frän marsbal-
ken. Hän bar landstigit i Havre. I tre dagars tid bar jag gjort allt,
för att åtcrfå barnen, sedän de der uslingarnes komplott misslyebades
lian pebade bärvid med en ny åtbörd af vrede på Kodin . .

. Men nej
lian ocb bans aubang ba något nytt anslag för sig. JVya nedrigbeter äro
å bane .

. . Jag väntar mig allt.
Men min vän, yttrade Kodin, närmande sig, tlllät mig att .

.

Gå er Väg! skreb Dagobert, bvars vrede öch ångest öbades vid
tanken på, att marsbalk Simon bunde, bvad stund som hclst, anlända tili
Paris. Gå ut, säger jag . . . ty, om icke fröben värit, så bade jag åt-

. minstonc fått hämnas på en af banaljcrna.
*

? Kodin gaf Adrienne ett teeben af bemligt förstånd, nalbades benne
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f försigtigt, ocli pekade med en min af Ömt mcdlidande på Dagobert, i det
lian yttrade tili dcnnc:

Jag skall visst gå, min van, och det sä mycbet hellrc, som jag
just stod i bcgrcpp alt lemua delta rum, då ni koni.

Dcrcflcr närmadc sig jesuiten belt och hållet tili fröken de Car-
doville, och sade med lag röst:

Den stackars gamle soldalen! Sorgen gör honom rubbad tili sinä
sinnen. Det är ej värdt alt jag tiiltalar honom, tv hau är ej i stånd att
höra mig. Mcn fröken hän vara god och förklara honom, hur allt hänger
ti 11snniina ns. lian skall bli hra liat tilladc hän med slug min. Alen
dessförinnan fortfor lian, i det hän trcfvade med handen i sin stora
rocklicka och nppdrog elt litet paket tordc ni vara god och lemua ho-
nom delta. Det skall bli min hämd —en god hämd, det vet jag.

Då Adriennc tog det lilla paketet i Landeu och dervid betraktade
Rodin mc il yttersta förväning, lade denne sitt pekflnger på munnen, llk-
soru för att anbefalla tystnad, nalkades dörren baklänges ocb på tå, sarat
utgick, i det hau äunu en gång med en min af djupt dcltagandc pekade
på Dagobcrt, soin stod försånkt i en dyster nedslagenhct, med lutadt huf-
vud och armarne korslagda öfver bröstet, alldclcs döf för de tröstcgrnnder,
dem la Mayeux ifrigt sökle bibringa bonom.

Så snart Rodin hade lemnat rummet, närmade Adriennc sig tili sol-
daleu, och yttrade med sin ljufva röst sarat med en Mick af det öinmaste
dcltagandc:

Ert alltför bäftiga inträde hindrade mig att göra er en fråga, hvars
besvarande ligger mig ganska ömt om hjertat: hur är det med er blessyr?

Jag tackar, min fröken, svarade Dagobert, vaknande ur sin djupa
tankfiilihet, jag tackar . . . det är icke så farligt med det . . . men
derpå bar jag nu icke tid att tanka . . . Jag är ledsen öfver att ha bu-
rit mig så piuint ät i er närvaro, att ha kört ut den der uslingcn . . . men
.

.
. jag rådde ej derför , . . hela mitt blod råkar i jäsning, hara jag ser

någon af de der karlarna.
- Och likväl har ni denna gång furhastat er i ert omdönie; tro mig

det. Den person, soin nyss var här ..
.

Förhastat mig , fröken ? .
. . Alen det var icke i dag första gån-

gen jag såg honom. Hän var jn med abbe d’Aigrigny, då . . .

- Visserligen; men det hindrar honom icke att vara en hederlig, en
förträfflig menniska.

lian ? ropade Dagobert.
Ja; och lian är nu som bäst sysselsatt med att återskaffa er de

förlorade barnen.
Hän? , . . ropade ånyo Dagobert, som icke trodde sinä öron . . .

ban skulle återskalfa mig barnen?
Ja; hanska förr, än ni tror.
Fröken! ..

. utbrast Dagobert. Hän bedrar er. IWi bar blifvit
lurad af den der skojaren.

Nej, svarade Adriennc, i det hon med ljuft smålecnde skakade på
[ IV:o 28. ... 36.

I
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hufvudet . . . Jag liar tydliga bcvis på bans rcdlighct. Först ocL främst
är det hän, soin lagar, alt jag kommer ut ur delta hus.

Sl;uIle det vara sant? ... sade Dagobert förvänad.
Ganska sant. Oeh bvad mcra är ... se bar nägot, soin skall

försona er med boiiom, tllladc Adricnne, 1 det hon gaf lumoin det lilla
pahctet, soin Rodin lenmade hennc, då lian gick ut. Soin lian ickc län-
gi"e ville reta cr med sin närvaro, så sade ban: min fröken, lemua det-
ta tili den käcfcc soldatcn; det skall bli niin hämd.

Dagobert betraktade fröhen de Cardoville med bestörlning, under det
ban mekaniskt öppnadc paketet. När lian kade uppvecklat det , oeh fick
se sitt af åren svärlade silfvcrkors med det urblckta röda bandet, som,
jemte hans papper, lilifvit honom frånstnlet på värdsbuset Hvita Falken,
ropade hau med staplandc röst oeh klappande bjerta:

Mitt kors! .'.
. mllt kors! .. . det är mitt korsi

Och i hänförclscn af sin glädje tryckte lian silfverkorset mot sinä
grå mustacber.

Adrienne och la Mayeux voro lifligt rörda af den gamlcs djupa sin-
hesrörelse. Dcnne ropade slulligen , uuder det Lan rusadc mot dörrcn,
hvarigenom Rodiu nyss kade utgått:

Öin jag uudanfar en tjenst ,
hcvisad inarskalk Simon, min luistru

eller min son, så har ingcn kunnat göra mig uågon störrc, än dcnna.
Och ni går i god för den hedcrlige mamien , miu fröfccn? . . . Och jag
har förolämpat . . . misshandiat honom inför cra ögon. lian har rätt
att fordra upprätlclse, och den skall hän ha.

Dagobert skyndadc ut, sprang igcnom två rnm, ilade utför trappan,
och uppliann Hudin på sista trappsteget.

Min horre, yttrade soldaten mcd bruten röst, och fattade Rodiu i
armon, ni måste genast återvända.

Det vore sannerligen rätt lyckligt, om ni visste hvad ni ville,
min kare vän, svarade Rodin vänligt och stannade. IVyss hefallte ni mig
att gå, ocli mi befallcr ni mig alt återvända. Huru blir det då tili slut?

IVyss hade jag orätt, min horre, svarade Dagobert, och när jag
begår en orättvisa, sä vill jag också godtgöra den. Jag har förorättat
och misshandiat er i vittnens närvaro; jag vill derföre, i vittnens närva-
ro, bc cr om förlåtelse.

Men, min bästc vän . . . jag tackar er . . . jag har brådtom.
Hvad bryr jag mig om, att ni har brådtom? ... Jag säger, att

ni genast skall komina upp igen . . . eller ock .
. . eller ocfc . . . tillade

Dagobert ,
i det ban fattade jesuitens hand ocb tryekte den, eller ock

är ali den gjädjc förstörd, som korsets återbekommande förorsakat mig.
Är det så, min vän, så låtom oss genasl gå upp tillbaka, geumäl-

de Rodin.
Ocb icke nog med, att ni ätcrskaffade mig mitt kors, som jag , .

.

som jag . , . bcgråtit . . . docfc tyst derraed . . . irigen bör få veta det
yttrade Dagobert med rörelse men fröken sade mig, att genom er

åtgärd de der stacfcars barnen . .
. dock . . . ingen förbastad glädje! . . •

det väl sant? . . . min Gud! är det verkligen sant?
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f 1©MHå! . . . Lä! ...se hara, så nyfiben lian Ur . . . sade Rodin med
ett slugt leende ...Se så, se så .

.
. var lugn . . . Ni sball återfå craenglar ...ni gamle .femtonlödige djcfvul!

Jcsuiten steg åter upp för trappän.
Jag fäi* igen dem? ...Blir det i dag? .

, . ropade Dagobert, sijmsprang eflcr Rodin i trappan, faltade lionom i rocbärmen och hcjdadc
honom.

Se så, min gode van, yttrade jcsuiten, säg nu en gång för alla:i stanna vi? . . . gä vi ned? . .
. eller gä vi upp? . . . Ursäbta, att jag sa-

ger cr det, ni låtcr mig ju gå som en vindflöjcl.
Det är sanl , . . Deruppe sbola vi bättre förblara oss . . . Koindcrföre npp Fort . . . forl! ropade Dagobert.

Derefter tog hän Rodin under al inen ocb nödgade lionom att päsbyn-
da sinä steg, tills lian i triunif äterförde lionom i det rum, der
Cardoville ocb la Maycux bade qvarstannat, bestörta öfver soldatcus ba-
sliga försvinnaude.

Se bar är hän! ...se bär är ban! ropade Dagobert, i det hän
åter inträdde. - Jag bann upp honom ned vid trappan. .

®

Och ni fcörde mig alt marschera upp med stormstep-, svarade Ro-din, llåsandc.
Nu, min herre, sade Dagobert allvarsamt, nu förblarar jag, 1 frö-

bens närvaro, att jag liade orätt i min ohöflighet emot cr . . . Jag ber er
tusen gänger o m föriätelse, och erbänner med glädje, alt jag bar alt tac-
ba för inycbct . , . mycbet ...ja gansba mycbet .

, . och jag hcdyrar cr
när jag är någol sbyldig . . . så betalar jag ocb.

Dagobert räcbte härvid sin hand åt Rodin, som trycbte dengansba vänligt, i det hän sade :

Men, min Gud! .
, . hvad är då fråga om? . . . Hvad är det för

en stor tjenst, jag gjort er?
Äu det här då, sade Dagobert, I det lian höll silfverborset förRodins ögon. NI vet då icbe, hvad delta bors bar för betydelse för mig.Tvärtom begriper jag det gansba väl, min vän, svarade denne.Som jag förmodade, att ni satte särdeies stort värde derpä, ville jag justha det nojet, alt med egen hand öfvcrlemua er det. Men oss cmellan

. . . ni tog så vänligt emot mig, att jag icbe ficb tid.
Min herre

’
sade Pa B'°bert, ytterst förlägen jag försäbrar, att

jag bittert ångrar, hvad jag gjorde.
Jag vet det, jag vet det, min vän, låloin oss icbe mer tala der.om . . . Således sätter ni mycbet värde på det der borset?

—Om jag sätter värde derpå? ropade Dagobert. Delta bors hän
bysste det åuyo det är min relib, Den, af hvilben jag ficb det, varniitt helgon, min Gud , .

. och hän bar vidrört det.
Uuni? . . . sade Rodin, i det hän låtsade betrabta borset med lika

mycben nyfibenhet, som vördnadsfull beundran burn? . . . Napoleon!
•

. . den store Napoleon sbulle med sin egen segerriba hand hafva vid-
rört delta hedersbors!
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Ja, min herre, mcd egcn hand. Hän placerade det sjel f bar, på
milt blodiga bröst, såsom förbindning på min fcmtc blcssyr . . . Ocbså
tror jag, ser ni . . . att om maa gåfve mig valet nicllan att dö af bunger
cller bortgifva mitt bors, så siilille jag iebe tveba . . . för att åtminsto-
ne i dödsstundcn bunna bära det på bjertat. Docb nog haroin. Katoin oss
tala om andra saber , .

. Det är dumt, det bär, af en gammal soldat, til-
lade Dagobert, i det ban med handen ströfc sig öfver ögonen. Sedän,
libsom bade ban blygts öfver att ej tilistä, bvad lian bände, fortfor ban,
i det ban hastigt upplyfte bufvudet, och ej mora dolde en tår, som rul-
ladc från bans öga. Nå väl, jag gråter af glädje öfver alt bafva återfått
roilt bors .

.
. mitt bors, som bcjsarcn gaf mig . .

. med sin segerrika
hand, såsom denne bedersman sade.

Välsignad väre dcrföre min gamla fattiga hand, som ätcrgelt er
delta bors! yttrade Kodin med låtsad rörelsc, bvarefter lian tillade: Min-
sann sball icke denna dag blifva lycblig för alla. Jag uuderrattade er
ju derom redan i morgons, i mitt bref.

Defta bref litan undersbrift frågade soldaten allt mer förvånad
det sbulle dä värit ifrän eri . . .

Det är jag, som sbrifvit det; emedan jag befarade någon ny snara
af abbe d’Aigrigny, ville jag icbe närmarc förblara mig, inser ni.

Säledes sball jag då åtcrfå de moderlösa?
Kodin gjorde en jabande välvillig böjning på bufvudet.

Ja, bansbe om en stund, inföll Adricnne småleende. Nä, min van,
bade jag icbe rätt, då jag sade, att ni orätt bcdömde den här berrn?

JVå, men hvarförc sade ban mig icbe alltsammans, när jag bom in?
ropade Dagobert, ulom sig af glädje. «

Derifrån bindrades jag af en Hien olägenbet, sade Kodin; sä snart
ni var väl inom dörren, flög ni buins på mig ocb ville strypa mig.

Det är sant . .
. jag var för häftig . .

. Annu en gång, förlät.
Men bvad sbulle tro? . .

. Jag bar ai Iti d fnnnit cr vara emot oss ocb
på abbe d’Aigrignys sida, ocb i första ögonblicbet, så . . .

Fröbcn här, genmälde Kodin, i det ban bugade sig för Adrienne
den goda fröbcn sball nog ha godbeten och säga cr, att jag var, ulan

att veta det, medbrottsling I många dåliga liandlingar; men alt jag, sä
snart jag erhöll minsta ljus i delta mörber, lemnade den onda väg, jag
emot min vilja bade beträdt, för att göra bvad rätt, godt och bederligt är.

Adricnne gaf ett bebräftande teeben åt Dagobert, som med blicben
tycbtes fråga henne om sanningen af Kodins uppgift.

Att jag ej undertccbnade brefvet tili er, min vän, åtcrtog Kodin,
sbedde af frubtan, att mitt namn möjligtvis bunde inge er några elaba
misstaubar; att jag bad cr komina bit och icbe tili blostret, var derföre,
att jag, i libbct med den nådiga fröbcn bär, frubtade, det ni sbulle igen-
bännas af portvabtarea eller trädgårdsmästarcn; ocb ni inser sjclf, att ert
blättrande öfver muren haroin nallen bunde göra delta igenbätinande gan-
ska furligt.

Men berr Kaleinier är ju uuderrättad om allt, det bomincr jag nu

w » Mm
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. . .P först ibåg, sade Adriennc oroligt. Haa liotadc mig mcd alt angifva Bau-

doin och hans son, oin jag drogc sakea inför rätta.
Var liiga, kasta frökcn, yltrade Kodin. Från dcnna stund är det

ni, och icke hän, soin shall föreskrifva vilkoren. Förtro er tili mig.
Hvad er beträffar, niin van, så är det nu slut på erä bekvmmer.

~ Ja, sade Adriennc, en magistratsperson, en god ocb rältskaffens
man, bar gått tili kloslret, för alt bämta marskalk Simons döltrar. Hau
konuner straxt hit med dem. Hän tyckfe, liksoin jag, alt det vore mera
passande, om de flytlade bem tili mig. Jag kan emclicrtid icke taga del-
ta beslut utan crt samtyeke, ty det är åt er deras mor anförtrott dem.

Ai viil vara soin mor för dem, nådiga frökcn, sade Dagobert;
jag kan ieke nog tacka er, bådc pä minä ocb barnens vägnar. Mcn efter
denna bittra lexa, mä ni ieke undra, omjag bos crankållcr, att jag bvar-
ken natt ellcr dag beböfver vika från dörren tili deras kammare. Om de
gä ut mcd er, skall ni tillåta mig att följa dem på några stegs afstånd
ocb alt ha ögonen på dem, alldeles som Rabat-Joie skulle göra, bvilken
tyvärr värit en bältre väktare, än jag. Så snart marshalken komrner
ocb det blir endera dagen är mitt uppdrag tili ända. Gud gifve att
kan komrne snart!

Ja, inföll Rodin med stadig röst, Gud gifve att kan komme snart,
ty lian bar en förfärlig räkenskap att ulkräfva för den förföljclse, abbe
d’Aigrigny ansfällt mot bans döltrar. Ocb ändå vet ieke marskalkcu allt.

Ocb ni darrar icke för renegaten? frågadc Dagobert, som tänkte
på, att markisen snart skulle bcfiuna sig ansigte mot ansigte rned mar-
skalken.

Jag darrar aldrig, bvarken för de fega eller för förrädare, svara-
de Rodin. När marskalk Simon återkommer .. .

Här köli ban upp några sekunder, bvarefter kan fortfor:
Om marskalk Simon vill göra mig deu aran och böra mig, så skall

ban crhålla npplysning ora abbe d Äigrignys stämplingar, ocb mcd det-
samma få veta, att hans käraste vänner, lika inyeket som ban sjelf, värit
ett mål för den farligc mannens bat.

Hvad menar ni? sade Dagobert.
Ack, min Gudt än ni sjelf då? . , . Alärjii också ett cxcinpel derpå.

“ Jag?
..Tror ni då, att blotta slumpcn tillställdc det Icdsannna uppträdet

pä värdsbuset Hvita Falkcn, närä Leipzig?
Muru vet ni det? frågade Dagobert förundrad.
Antingcn skulle ni aulaga Moroks utmaning, fortfor jesuiten, u-

tan att svara Dagobert ocb då skulle ui falla i en utlagd snara, eller
ock skulle ni afslå den, ocb 1 det fallet arresteras såsom passlös. Ni af-
slog utinaningen ocb blcf arresterad, emedan ni cj kunde förete nödiga
papper, dem man slulit ifrån er, bvarefter ni, tillika mcd de unga flic-
korua, blef inkastad 1 fängelse, såsom landstrykare. Vet ni äudamålet
med alla dessa väldsambeter? Jo det var att hindra er att vara bär den
15 Fcbruarl.
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Ju längre jagr hör er, min herre, inföll Adrienne, ju mcr för-
skräckt Llir jag öfver abbe d'Aigrignys djcrfbet och ölVer mängden och
vidden af dc mcdel, ban användcr. I sanning, fortfor bon med djupaste
hcstörtning, om ui cj förtjente att man satte tro tili erä ord, så . . .

Så skulle ni tvifla; är det icbe så, min fröken? sade Dagobcrt.
Det är alldeles som med mig. Jag Isan iclse tro, att rcnegaten, så clafc
hän än är, ban ha baft någ-on gcmenskap med en djurlämjare längt bort
i Sachsen; och burn sisulle ban kunnat vcta, att jag ocb barncn passcrade
Leipzig? JVcj, det der hängcr inte ihop, min gode horre.

Jag fruktar vcrkligcn, min bcrre, vidtog Adrienne, att er litoin-
ordentliga afsky för abbe d’Aigrigny förblindar er tili den grad, att ni
tillägger bonom en nastan fabelaktig makt ocb lika fabelaktigt vidsträck-
ta förbindelser.

Efter ett ögonblicks tystnad, hvarunder Kodin med ett slags mcdli-
dande betraktade ömsom Adrienne ocb Dagobert, återtog ban :

Huru skulle abbe d’Aigrigny kunnat åtkomma crt silfverkors och
så länge bafva det 1 sin ägo, utan alt äga någon gcmenskap med djur-
tämjaren ?

~ Men ...en annan fråga, min herre, inföll Dagobert; glädjen bar
hetagit mig ali eflcrtanka. Huru koin detta kors i erä bänder?

Jo, abbe d’Aigrigny hade i Leipzig förbindelser, hvarpå ni, li-
kasom den goda fröken, syutes tvifla.

Men mitt kors? .
.

. hur bar det kunnat homma tili Paris i erä
händer ?

Svara mig, blef ni ickc i Leipzig arresterad, för det ni icke
hade pass ?

Jo; men jag bar aldrig kunnat begripa, kuru mitt kors och minä
papper kunde försvinua ur reuselu. Jag trodde, att jag baft olyckan
tappa dem.

Kodin höjdc på axlarna och svarade:
De blefvo er fränstulna på värdshuset Hvita Falken, af Goliatb,

en af Moroks tjenare. Sedcrmera skiekade Morok papperen och fcorset
hit tili abbe d’Aigrigny, tili bevis, alt hän riktigt ulfört hans Lefallning,
rörande de unga flickorna och er. Först i förgår llcfc jag klaven tili den-
na mörka intrig; korset och papperen funnos i abbe d'Aigrignys arkiv;
papperen ulgjorde en anscnlig volym; man måste sakna dem, ifall jag
borttog dem. Men som jag, i anledning af det bref jag tillskickade er,
hoppades fä råka er nu på förmiddagen, och som jag visste, burn högt
en fccjserlig soldat värderar ett sådant der utmärkelsetecken, en sådan der
helig rclik, som ni kallar den, min van, så tvekade jag icke, utan stop-
päde reliken i min ficka. IVär man rätt hesinnar, läukte jag, så är det
icke annat, än att återställa ägaren hans rätlmätiga egendom, ocb min
grannlageubet öfverdrifver troligen detta missbruk af förtroende, som jag
förebrår mig.

IVi kunde aldrig göra en hättre gerning, sade Adrienne; och hvad
beträffar, så är jag er derför personligen förbunden, i anseende ti 11^^
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det deltagande, jag hyser för Dagobcrt. Alen eftcr ett ögonblicbs tyst-
nad fortfor bon mcd ångest: Säg mig docb, min Lcrre, hvad det är för
en ryslig tnalit, hvaraf d’Aigrigny är i besittning ,

, . då hän i främman-
de land ban hafva så vidsträcbta och frubtansvärda förbindclscr?

Tyst! tyst, för Gnds sbull! ropadc Rodin, i det ban med försbräcbt
min blicbade ombring sig. Tyst! . . . tyst . . . 1 bimlens namu fråga
inig icbe dcrom!

111.
UPPTÄCKTER.

Fröben de Cardoville, gansba förundrad öfvcr Rodins försbräcbelse,
när bon af bonom begärde förblaring öfvcr abbe d’ÄigrJugnys ocrhördt
■vidslräcbta mabt, frågade ändtligcn:

Alen, min hcrre, bvad är det då för besynncrligt i denna fråga?
Rodin , soin efter en stunds tystnad blicbade ombring sig med en

fullbomligt naturlig oro, svarade med lag röst:
Annu en gång, min fröben: gör mig inga frågor angäende ett så

farligt ämne. Väggarne bafva öron, som man plär säga.
Adrienne ocb Dagobcrt sågo på hvarandra med växande oro.
La Älayeux fortfor, med en otrolig ibärdig instinbt, alt bibcbälla en

bänsla af oöfvcrvinncrligt misstroende tili Rodin. Stundom belrabtade
bon bonom länge i smyg , söbande att genomsbåda masben , soin täcble
den frubtansvärde mannen. Ett ögonblick mötte jesuiten la Alayeux’s
blicb, som var envist fästad på bonom; dä niebade ban vänligt åt benne.
Den unga Hiekan, försbräcbt öfvcr att se sig crtappad, bortvände sin blicb
och darrade.

Nej, nej, min bästa fröben, fortfor Rodin mcd en sneb, då lian
varseblef, att fröben de Cardovillc förvånades öfvcr den tystnad, gör
mig inga frågor angäende pater d’Aigrignys mabt.

Alen, ännu en gång, min herre, återtog Adrienne; hvarifrån den-
na tveban att svara mig? . , . Hvad frubtar nl?

Acb, min bästa fröben, sade Rodin rysande; de der mennisborna
aro så elaba; deras liat är så farligt.

Lugna er, min herre. Jag är er för rayeben taebsambet sbyldig,
att mitt stöd någonsin siilille felas cr.m men, miu bästa fröben, ropade Rodin, synbart sårad, var
så god ocb döm mig rätt, om ni bebagar, Är det för mig sjclf jag fruk-
tar? . . . IVcj ; jag är för obetydlig, för underordnad, för osbadlig.
Alen det är ni, det är marsbalb Simon, det är de öfriga mcdleramarne af
er familj , som bafva alli alt frubta. Acb, min goda fröben, ännn en
gång —fråga mig icbe. Det ges bemligbetcr, failiga för dem, som der-
af aro i besittning.

Alen, vore det då icbe bättre att kanna de faror, hvaraf man bo-
tas? frågade fröben.

Då man bänner sin iiendes manövrer, så ban man undviba bonom,
sade Dagobcrt. Bättre ett öppet anfall, än ett försåt.
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Dessutom försäkrar jag cr, tillade Adriennc, atl de få ord, ni !

rcdan yftrat, väcka bos mig en obestämd oro.
IVå .

. . efter så måstc ske
, återtog jcsnitcn, i det hän tychtes

göra myckct våld päsigsjelf, emcdan ni ichc förstår halfqvudcn visa, så
nödgas jag dä vara utförligarc. Men Isoni ihåg, tillade lian med all-
varsarn min, Isoni Ihåg, att cp cnvishet allena förmått inig tili upptäckan-
de af salser, som det vore vida bättre för er att vara okunnig om.

Tala! för Guds sknll tala, min hcrrc! bad Adrienne.
Kodin samlade mi ornkring sig Adrienne, Dagobert och la Mayeux,

samt yltrade ti!! dem med hcmlighetsfull ton och ålbörd:
Hafven j då aldrig hört talas om ett mähtigt samfund, som nt-

sträeker sitt nät öfver hela jorden? . . . som räknar anbängare, handtlan-
gare och fauatiska niedlemmar bland alla samhäilets klasser . . . som haft
och anna pfta bar ett stort inflytande !ios honungar och de storc ...ett
mähtigt samfund, som med ett cuda ord npphöjer sinä kreatur tili dc hög-
sta erabeten 1 staten , med ett annat ord åter nedstörtar dem tlil det in-
tet, Lvarifrån de allcna kunnat lyfta dem? \

Min Gud! utbrast Adrienne, bvad är då detta för ett fruktans-
värdt samfund? . . . Aldrig bar jag hört omtalas något sådaut.

~ Jag tror cr; men ickc deslo miudre förvånar mig cr okunnighet i
detta hänsccndc, min nåd.iga fröken.

Hvarförc del?
Emcdau ni länge bott tillsammaus med er tant ocli ofta sett abbe

d’Äigrigny.
- Jag har bott bos fru dc Saint-Dizier, men icke lillsammans med

benne; ty hon ingaf mig, af tusen sfcäl, en rättvis afsky.
Ja, ja, min fröken, det kan så vara ; min anmärkning var icke

riktig. I delta hus, särdclcs i cr närvaro, borde man iakttaga ali möjlig
tystnad, angåcnde della samfunds tillvaro ; och det är likväl just detsam-
ma, som madame dc Saint-Dizier har att tacka för det stora inflytande,
lion, under förra regeringen, utöfvade på den bildadc vcrlden . . . IVå väl! så
vet då: det är beröringen med delta samfund, som gör abbe d’Aigrigny
tili en så farlig man; genom det allena förmår hän att bevaka, förfölja
och åtkomma dc särskilta mcdlcmmarne af er familj, somliga i Siberien,
andra, i det inre af Indien , andra åter i det inuersta af Amerikas berg ;

ty, som jag redan sagt : del var af en bändelse, som jag i går, vid ge-
nomseendet af abbe d’Aigrignys papper, koin hans stäjnplingar på spären i
och blcf öfvertygad om, att hän tillhördc detta sällskap, hvars verksamma- ]
slc och skickligaste chef lian är.

Men, min berre, narnnet . . . namnet på detta samfund, sade
Adrienne.

Aå väl . . . det är . . . Kodin bejdadc sig.
Det är .

.
. åtcrtog Adriennc , lika nyfiken som Dagobert och la

Mayeux . . , det är . . .

Kodin tittade sig omkring ,
närmade med ett nytt tecken alla delta-

garne i detta uppträde ännu mer intill sig, och yttrade med läg röst, i

, det lian långsamt uttaiade orden och lade på dem en särdelcs tonvigt: s

bL -M
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Det är . „ . Jesu samfund. Hän darrade.
Jcsuiterna! ropade fröken de Cardoville, utan att kunna återkålla

ett högljiidt skratt, så myckel hjertligare, som hon af Rodins oratoriskaförsiglighet kade välität sig en vida förskäckligare upptäckt. Jesniter-
na! upprepade hon, i det hon fortfor alt skratta; men dessa aro jaickc tili, annat än i böcker. Det är historiska personer, ganska för-
färliga, det tror jag vissi men hvarföre sålunda förkläda prinsessan de
Saint-Dizier och abbe d’Aigrigny ? Skulle dc icke, sådana de äro,tillräckligt rättfärdiga min afsfcy och mitt förakt?

Eflcr att slillaligande hafva afkört fröken de Cardoville, återtog Ko-din med allvarlig och darrande röst:
Er förblindelse skrämmcr mig verkligcn, min bästa fröken! Det

förflutna kade bort öppna cra ögon och kömmit er att frukta för framti-
den, ty ui bar, mer än någon annan, lidit af Jesuiter-Ordcns olycksaliga
inflytandc, cburu ni anser dcss tilivaro som en dröm.

Har jag lidit deraf? frågade Adrienne, Icendc, cburu något för-
vånad.

Jnst ni.
På hvad sätt då?
Derom frågar ni mig, nädiga fröken, dcrom frågar ni mig

. . . och ni har härstädes värit inneslutcn som svagsint? . . . Vili ickc
det med andra ord säga , att styresmannen för denua inrättning är en af
denna Ordens mest nitiska vcrldsliga medlemmar, och säsotn sadan ett
blindt redskap i abbe d’Aigrignys händcr?

Sålcdes, inföll Adrienne, denna gången ulan att smäle . . . Dok-
tor Baleinicr .

.
.

Lydde abbe d’Aigrigny , den förfärligaste chef för delta förfärli-
ga sällskap, lian brukar sitt snille tili hvad som oudt är, men det muste
man dock tilistä, att en snillrik man är hän. Också är det kring bonom
som ni och erä slägtingar böra, efter utträdandet bärifrån, sumia alla erä
misstankar, ali er vaksamhet. Ty jag känncr honom, jag: tro mig, lian
anser icke sitt spel förloradt ...Ai muste vara beredd på nya anfall,
tvifvelsutan af annan art, men kanske just dcrföre så mycket farligare.

Lyckligtvjs förbcreder ni oss ,
kära herre, sade Dagobert och

ni blir ju på vår sida?
Jag forinår alltför litet , min goda vän, men det lilla jag förmår

egnar jag åt hederliga menniskors tjenst, svarade Kodin.
- An, sade Adrienne med tankfull min, fulikomligt öfvcrtygad gc-

nora Rodins synbara öfvcrtygclse, nu begriper jag för mig det hittills
ofattliga inflytandc , soin min taut utöfvade på så många menniskor ; jag
tillskref det endast hennes beröring med en kop mäktiga personer 5 jag
ville gerna tro, att hon, så väl som abbe d’Aigrigny, var delaktig 1 nå-
gra mörka stämplingar, hvilka kade religionen tili täckmantel; men jag
var långt ifrån att ana det, bvarora ni nu underrättat mig.

Och huru många saker Annas ickc, hvarom ni ännn är okunnig,
min fröken! återtog Kodin. Oia ni kunde begripa, med bvilken konst

k A:o 29
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Prdelta slags folk förstår alt omsnärja en, «(an alt nian vei det. Så snart
de linna någon fördel dervid, kan man ieke taga ett enda steg , ulan att
de derom aro nnderrättade. Sedän hurja de smäningom att handia, elinm
försigtigt och i skuggan ; dc angripa en geuom alla möjliga medcl, från
smickret ända tili förshräcfcclsen - förleda cller skrämma, för att sedän
utöfva elt oinskränkt välde öfver en , litan alt nian har någon aning om
deras makt. Sådanl är deras mål, och man måste tilistä, att de oftast
nied afskyvärd skiekligliet emä det.

Rodin hai!e taiat så nppriktigt att Adriennc skälfdc dervid; men snart
förehråddc hon sig (Jenna fniktan och sade:

Dock nej, nej! aldrig akulle jag kuuna tro på en så infcrnalisk
makt. Anun en gång dessa ärelystna presters oerhörda makt tillhör
ett annat lidehvarf. Gnd väre lof, dc ha för alltid försvnnuit!

-Ja , visserligen -ha dc försvunnit, ty de aro «og kloka att i vissa j
förhållanden skingra sig och draga sig undan ; men det är just då, som
de aro allra farligast, ty det inisstroende, de förul ingåfvo , lägger sig
småningom, men de, dc vaka alltid, fasl i mörkret. Aek, min nådiga frö-
ken , om ui hade en ide om deras för/ärliga slughet ! Lifvad af hat
tili allt, som harnamn af förlryck, låghct cller skrymterl, har jag stude*
rat denna ohyggliga Ordens historia, ulan alt veta, det ahbe d'Aigrigny var
en medlem deraf. Ack! det är så, alt håren kuuna resa sig på hufvn-
det! Om ni visste, hvilka medel dc använda! . . . Om jag sade cr att,
medclst deras djefvulska list, de tili ulseendet renaste, ömmaste höjelser
ofta dölja de rysligaste snaror .

. . Härvid syntes Rodins «gon, liksum
händelscvis, fästa sig på la Maycux , men då hau såg, att Adriennc ieke
märktc della, fortfor jesuiten: Med ett ord: är ni ett mål för deras in-
triger , oeh linna dc sin räkning vid att snärja cr då, från det ögon-
hlicket må ni missfro allt, hvad soin omgcr er, misstänka den ömmaste,
den ädlastc tillgifvenhet, ly dessa missfoster lyckas ieke säilän förleda cra
hästa vänner och af dem giira sig mcdhjelpare, så myeket farligare, som
ert förtroende tili dessa är hlindt och ohegränsadt.

\ej ,
det är omöjligt! ropade Adriennc med afsky. IVi öfver-

drifver! . . . Nej, nej! sjelfva afgrundeu skuile ej kuuna drömma något
ohyggligare, än ett sådant förräderl.

Men, 1 min goda fröken; en af erä okända slägtingar, herr Hardy,
en rätläukande, ädel man, har ju nyss hlifvit offer för ett dylikt förräderi.
För resten vet ni hvarom läsningen af cr stamfars testamente har un*

derrättat oss? Jo, att hau dölt ett offer för dessa menniskors hat, och
alt hans efterkommande äro ännu, hundra femtio år eflcr hans död, mål
för denna rysliga och outrotliga Ordens hesländiga förföljelser.

O, min herrel man kan bli förskräcfct att höra sådant! uthrast
Adriennc , i det hon kände sitt hjerta sarnmaupressas . .

. Men finues då
inga försvarsvapen emot sådana anfall?

Försiktighct, miu fröken; försiktighet, jemte den uppmärksamma*
ste förhehällsamhet ,

det oallåtligaste oeh strängaste studium af och full*
koinligaste inisstroende tili alla dem, soin nalkas, som omgifva oss.

x Men elt sådant lif är ju ett förfärligt lif, min herre .. . Det är^^
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en tortyr att sålunda vara ett rof för besländig misstro, frubtan ocb
onppbörligt tvifvel.

Ja . .
. det förstäs . . . Del är just hvad dcssa uslingar veta , . ,

Det är just delta inedvctande, soin utgör deras styrba , , . ly ofta segra dc
just gcnorn ytterligheten af dc försigligbetsinålt, hvarmed man försbansar
sig emot dom, Derförc, min nådiga fröben, och ni, tapprc soldat, be-
svär jag eder, vid alli som är cdcr bärt, inisstron mcunisbor, sorn ni
icbe Vai Itämien, och slöscn icbe mcd edert förlroendc .

.
. Tagen eder

väl i abi; j bafvcn båda värit närä alt falla ofier för dcssa frultlansvärda
mcnnisltor, soin aldrig sbola uppböra att Vara edra oförsonligaslc fiender
...Äfven ni, slacfcars barn, fortfor jcsuiten, vändande sigtili la Mayeux,

följ minä råd . .
. frubta sländigt .

,
. Sof aldrig mcd mcr än ett öga

i sendcr, såsom ordspräitet säger.
Jag, min horre? utropade Ia Mayeux. Hvad bar jag gjort? ...

Hvad bar jag att frultla?
Hvad ni gjort? . . ,

]Vå men min Gud! älsltar ni icbe ömt denna
fröben, er besbyddarinna? Har ni iebc försöbt alt homma henne tili bjelp?
. .

. Är ni iebc fostersyster tili donnc rasbc soldats son? . .
. Acb, mitt

barn, utgör iebc defla ett tillräcbligt sbäl tili deras liat, oabtadt er ring-
hel? Min goda fröben, tro ej att jag öfverdrifver; tänb sjelf efler ,

, .

Koni ibåg den händelse, bvarom jag nyss erinradc marsbalb Simons gara*
le vapenbamraf, nämligcn bans bäbtande i Leipzig; betänb hvad soin ny-
ligen bändi er sjelf, då man underslått sig alt föra er bit, i Irots af ali
lag, ali rätlvisa . . . Öin ni besihnar alli detla, sball ni linna, att det ges
ing-enting öfverdrifvct i min målning af jesnitcrnas oerbörda mabt , . .

Var alltid på er vabf, min fröben, ocb framför allt, glöm icbe att i alla
tvlfvelabtiga fall vända er tili mig. På dcssa Ire dagar bar jag genom
egen erfarenbet hunnit inbäinla tillräcbligt angående deras bandlingssätt,
för att bunna gifva er vid handen, när något försåt, uågou lisl, någou
fara hotar, ocb bunna sbydda er derför.

Under sådana ornständigbeter, min horre, inföll fröben de Cardo-
ville lycber jag, att, om jag än icbe förut byste erbänsla för er, sbul-
le docb min egen fördcl an visa er såsom min bäste rådgifvarc.

Det är en bland Lojolas söner vanlig tabtib, att än förneba sin egen
tillvaro, 1 afsigt att undslippa sinä motståndare, än åter med djcrfhet för-
bunna samfiindels oerbörda mabt, för att sämedelst sbrämma de svaga. Ro-
dia hade sålunda sbratlat förvallaren på slottet Cardoville midi i synen,
då denne talade om jesuiternes tillvaro; nu deremot uppräbnadc lian alla
deras medel ocb iiUägar, bvarigenom lian försöbte ocb äfven bade lyc-
kats, att i fröben de Cardovilles sinne utströ några frön tili försbräebel-
se, bvilba frön sedermera siilille rolfästas af eftertanban ocb slutiigcn tjc-
na tili främjande af bans svarta planer.

La Mayeux bände ännu alltid samma afsby för Rodin, men då hon
hörde bononi för fröben Adrienne afslöja den obyggliga mabt, denna Or-
den ägde, bvilken ban besbref så frabtansvärd, buude den nnga flieban

% ingalunda tilltro bonom den djerfbeten att så tala om ett samfuud, Lvars
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omständigbet, hadc Rodin, i cgenskap af sckrcterarc Los abbc d’Aigrigny, ®

kunnat gifva oss nyltiga undcrrältclscr,
Jag bekänncr, min fröken, att jag niistän räbnade derpå, sade

Gcrnande, ocb jag koin tillbaka Lit, lika mycket för att meddela er den
misslyckadc framgången af minä efterspaningar, soin för att af denne red-
lige ocb rältskaffens man, som så drisligt afslöjat de nedriga stämplin-
garna, bcgära nägra upplysningar ocb råd i dcnna kinkiga affär.

Dagobert, sedän en liten stund alldclcs försänkl i sinä egna tankar,
gaf, underiigl nog, ej mera någon akt pä embetsmannens ord, så vigtiga
for bonnm. Hän märkte ieke ens, att Gernande gick sin väg, sedän lian
lofvat Adricnne att ingenting försumma, för alt utspana orsaken tili de
unga fröknarnes försvinnande.

Adrienue, orolig öfver Dagobcrts tystnad, ville förmå honom att,
tillika med benne, lettinä delta hus, hvarifrån hon längtade att komma
ut, så fort som möjligt. Hon vexladc en bliek med la Maycux ocb när-
made sig tili gubben, då man utanför dörren börde skyndsammu steg ocb
en manlig, välljudande röst, som ropade:

- H var är lian? . . . Hvar är hän! . . .

Vid dcnna röst spratt Dagobert bastigt upp ur sinä drömmar. Hän
skrek tili ocb tog ett språng ät dörren.

Den öppnadcs.
Marskalk Simon inträdde.

IV.
PIERRE SIMON

Marskalk Pierre Simon, herlig af Ligny, var lång tili växten ocb
ganska enkeli kiädd nti en blå öfverrock, knäppt ända upp tili haisen,
der ett rödt hand bängde.

Aldrig kunde man se en öppnarc, ärligare, ridderligare fysionoml,
än marskalkens. lian bade bred panna, krokig näsa, väl formad haka
ocb mörk ky, brittid af den indiska solen. Hans kortklippta bar började
gråna vid tinningarne, men ögonbryncn voro ännu lika svarta, som dc
yfviga uppstrukua mnstacberna. Hans fria ocb djcrfva gång, bans raska
rörelscr röjde den militäriska häftighetcn i bans karakter. Som hän var
en man af folfcet, bvilken genom krigsbragder svingat sig upp tili sin
böga värdigbet, så väekte det bjertliga i bans ord välvilja ocb syrapati.
Lika upplyst som tapper, lika ädelmodig som uppriktig, var ett slags man-
lig plebejisk stoltbet bos honom det framstickandc draget. Liksom andra
aro stolta öfver en bög börd, var hän stolt öfver sin låga bärkomst, eine-
dan den var adlad genom bans fars ädla karakter, bans far, den stränge
republikancn, den förståndige ocb flitige handtverkaren, som i fyrtio års
tid värit en heder, ett föredörac, en ära för alla arbetare.

Då Pierre Simon af kejsaren emottog den aristokratiska titel, hvar-
med denne ville hedra honom, gjorde hau liksom måuga andra finkänsliga
menuiskor, bvilka af en tillgifvcn van emottaga en gåfva, den de inom
sig betrakta såsom alldeles ouyttig ocb oanvändbar, —• dc emottaga den
med erkänsla, för den bandens skull, sora gifvit den. ä
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Pierre Slmons religiösa dyrkan för kejsarcn hade aldrig värit blind;
lika instinktlik, ja snart sagdt o Fri vil I ijy, soin lians kärlck, Lans tillgifven-
Itet för dcnna lians idol var, lika allvarlig och sansad vap kans beundran.
Långt ifrån att likna dcssa sabclsläpare, som älska kriget endast för kri-
gcts skull, bcundrade marskalken icke allonast sin kejsare såsom dcn stör-
ste bärförare i verlden, lian beundrade Lonom egentligen derföre, att lian
visste , det Napoleon ej kade företagit kriget i annan afsigt, än i hopp
att en dag konna skalfa kela verlden fred; ty ora den fred, som sliftas af
aran ock styrkan, är stop, kcrrlig ocb frnktbärande

, så hr deremot dcn,
som beredes af svagkclen ocb fegketen, ofruktbar, vankedraude ocb olyeks-
bringande.

Son af en handtvcrkarc, bcundrade Pierre Simon Napoleon allramest
derföre, alt denne kcjscrligc parveny ali<id förstod att så ädelt anslå fol-
kets entusiasm, och för det Napoleon, ständigt ibägkommande folket, ur bvars
sköte lian utgätt, beredde det så mångfaldiga tilifällen att få njuta af
aristokratiens och konungavärdigbetens prakt ocb herrlighet.

Då marskalk Simon inträdde i rummet, viltnade bans anletsdrag om
ett upprördt sinnestillstånd. Vid åsynen af Dagobert upplystes bans an-
sigte af en glädjestråle. lian skyndade emot den gamle soldaten, sträck-
te armarne emot konom ocb ropade:

Min vän! min gamle van!
På detla vänliga utrop svarade Dagobert med stumma tillgifvenhcts-

ålbördcr, kvarefter marskalken" sakta gjorde sig lös ur bans armar, ocb,
fäslande pä bonom sinä lårfuktade ögon, ytlradc, med en röst så darraude
af rörelse, att man såg, kuru läpparna skälfde :

Nå, du kom i tid tili den 13 Fcbruari?
Ja, min general; men alllsammans bar blifvit nppskjutet tili fyra

månader kärefter.
Ock . . . min bustru . . . ocb mitt barn*J
Vid dcnna fråga darrade Dagobert, sänktc hufvudet ocb för-

blef stum.
De äro icke bar ?

. . . frågade Simon, snarare med öfverrasknmg,
än oro. När jag frågade efter dig, der du bor, svarades mig, att hvar-
ken min bustru eller mitt barn funnes der, men att jag skulle råka dig
...bar i kuset. De äro då icke ... ■Min general! utbrast Dagobert och vardt förfärligt blek. Min
general

han je gtora svet fdroppar , som pcrlade från bans
panna, men utan att kunna framföra en enda stafvelse vidare.

Du . . . skränimer mig! ropade Simon, i det ban, lika blek som

I soldaten, bäftigl fattade denne i armon.

I detta ögonblick närmade sig Adrienne med stämpeln af djup rörel-
se och sorg på sitt sköna ansigle. Då hon märkte Dagoberts grymma
förvirring , ville hon komma bonom tili bjelp, ocb ytlrade tili marskalk

, Simon med sin ljufva, intagande röst;
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/tää**

Herr marskalk! . . . jag: är fröken de Cardoville ...en slägting^l
tili erä älskade barn. “

Pierre Simon vände sig hastigt om, lika förvånad öfver Adricnnesbländande skönhet, soin öfver de ord, hon uttalat. Hän stammade i sin
bestörtning:

JVi, min fröken? . . . slägting tili . . . minä barn?
Hän lade tonvigt på ordet minä, i det hau mcd bäpnad betraktadeDagobert.

Ja, herr marskalk, erä barn, skyndadc Adrlennc att upprepa; och
dessa älskvärda tvillingsystrars kärlek , . .

Tvilliugsystrar! ropade Simon, fallande fröken dc Cardoville i ta-
let, med ett uttryck af glädjc, omöjligt att beskrifva. Xvå döttrar, I
stäliet för en'! tilladc hän, eftcr en paus. Ack, bvad dcras nior skall
vara lycklig! Dcrefter fortfor hän, vändande sig tili Adricnne: Förlåt,
goda fröken, min brist på höfligbet, och att jag sä illa tackar er för dcn
glada underrättclse, ui meddclat mig .. . mcu ni bcgriper .

. del är
öfver sexton år sedän jag såg min hustrn . . . Jag anländer ändlligen
. . . i stäliet för två älskade varelser, finner jag tre. Min fröken, jagskulle önska känna ali den tacksamhet, jag troligen är er skyldig. RTi är
vår slägting. Jag befinuer mig sannoliht lieminä hos er; min hustrn och
minä barn vistas här, är det icke sä? Fruktar ni, att min hastiga an-
koinst skulle kunna vara mcnlig för dem? , . . IVä, då skall jag vänta.Dock, min fröken, jag anser er lika god som skön . . . baf medlidande
med min otåligbet . . . bcred dem fort på att återse mig.Dagobert, som blef allt mer och mer upprörd, undvck sorgfälligt ge-neralens blickar och darrade som ett asplöf.

Adrienne nedslog ögonen, utan att svara. Hennes bjerta ville bristavid tanken på att gifva marskalken det förfärliga slaget.
Denne förvånades snart öfver den tystnad som rädde; hän såg ömsom

på Dagobert, ömsom på Adrienne. Slntligen ropade hän med en först
orolig, slntligen förskräckt min:

Dagobert! .
, . Du döljer någonting för mig.

Min general, svarade denne, stammande; jag försäkrar .
. , jag

•• • jag •• •

Fröken, ropade Pierre Simon .
.

. baf medlidande med mig! . . ,

jag besvär er! ...tala uppriktigt med mig!
. .

. Min ångest öfverstiger
alla gränser. Min första fruktan ätervänder . . . Min hustru! . . , mi-
nä döttrar . .

, aro de sjuka? . . . sväfva de i någon fara? ...O, tala!
tala! . . .

Erä döttrar ha värit litet illamående, i följe af den långa och be-
svärliga resan ,

herr marskalk, svarade Adrienne , men nu är det in-
genting farligt, ingenting oroande med deras helsotillståud.

Min Gud, det är då min hustrn, det är min hustru, soin sväfvar
i fara?

Mod, herr marskalk! återtog Adrienne sorgligt. Ack! ni måste
tröst hos de tvenne små englar, som återstä er. s
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r' Och deras mor? . . . deras raor? . . .
ropade Simon mcd sönder-Och deras mor? . . . deras mor? .

. . ropade Simon mcd sönder-
slitande ton.

Dagen cfter hcnnes död begaf jag mig på lutrcsan med fröknar-
na, svarade Dagobert.

Död! ropade marskalken mcd oulsäglig smärta. Död! . . .

En beinsk tystnad berrsbade åter.
Aid delta oväotade slag vackladc den starke mannen, stödde sig emot

en stol, och ncdföll ändlligcn på densamma, döljandc ansigtet mcd sinä
bänder.

Ender några minuter börde man ickc annat Un qväfda suckningar; ly
Pierre Simon tillbad, dyrkade sln maka, och det af alla de skäl, soin vi
i början af denna berältelsc anfört. Dcssutom kade denne af olyekan sä
länge ocb sä grymt pröfvade man, fatalist, liksom alla känslofulla själar,
sä tili sägandes gjort ett aftal med ödet, och trodde sig nu med säkerhet
kumia räkna på sällhct, eflcr sä många år af bitlcrt lidande; ickc ett en.
da ögonblick kade lian sälcdos tviflat på , alt ban ju sknllc återfinna sin
luistin ocb sitl barn, denna dubbla tröst, som ban (ycktc alt ödet var bo-
nom skvldig, eflcr sä många ocb svåra motgångar.

I motsats tili vissa menniskor, bvilka genom vanan vid ständiga miss*
öden blifva alli mer undcrgifna ,

ocb allt mindre göra anspråk på lycka,
bade Simon räknat på en sälibct, lika fullkomlig , som hans olyeka bit-
tills värit. Hans bustrii ... hans barn . . . dessa bade värit tvenne ufe-
slutande vilkor för den lycka, ban väntade sig. Om hans luisfru lefvat
och döttrarne värit döda, så bade kon lika litel nppfyllt deras plats 1
bans bjerla, som de nn nppfyllde hennes. Delta var en svagbet hos bo-
nom, bvarpå vi med flit fiiste läsarcus iippmurksambet, emedan den bittra
ocb oafbrntna sorgen bade ett stort inilylande på marskalk Simons åter-
slående lefnad.

Adricnne ocb Dagobcrt vördade den olyckligc mannens smärta. Se-
dän lian gifvit sinä tårar fritt lopp, upplyfte ban det manliga ansigtet,
som nu var alldeles rnarmorblekt, sfrök med banden öfver sinä röda ögon,
steg npp af stolcn, ocb yltrade tili Adricnne:

Föriåt mig, min fröken . .
. jag bar cj kunnat öfvervinna min

första rörelse . .
. tillåt, att jag aflägsnar mig . . . Jag bar en smärtsam

rcdogörclse att kräfva af denne värdige van, soin ickc lemnade min bu-
stru , förrän hon uppgifvit sin sista suck .. . ATill ni ba den godbeten
ocb föra mig tili minä barn, tili minä stackars modcrlösa? . . .

Alarskalkens röst qväfdes ånyo.
Ifcrr marskalk, sade Adricnne, nyss på stundeo väntade vi erä

döttrar bit, men olyckligtvis bar delta bopp svikit oss.
Simon betraktade Adricnne litan att svara, soin om hän ieke bade bört

cller förstått, hvad bon sade.
Lugna cr, forlfor den unga Hiekan; ännu bör man icke misströsta.
Misströsta! upprepade marskalkcn mekaniskt, i det ban skifte-

vis betraktade fröken de Cardoville ocb Dagobert .
. . Misströsta? . .

.

miu Gnd . . . om hvad? . . .
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Alt få åtcrse cra barn , berr marskalk, svarade Adrienne-
ankomst, deras fars, skall gc mera eftertryck åt vara eftcrspaningar. 1

Eftcrspaningar! ropade Simon. Minä döttrar Uro då icke bär?
lMej, min Ijcrrc, svarade slntligen Adrienne; inan bar rycbt dcm

undan den manncns vård, sora liitfört dem från det inre af Siberien . . .

rnan bar fört dem tili ett bloster.
Olycblige! ropade Simon, i det hän med förfärlig- hotande uppsyn

nalkades Dagobert. Olycblige, du sball ansvara mig för allt.
Acb, herr marskalk, aublaga iche bonom 1 ropade fröken de Car-

doville.
_ Min general, svarade Dagobert med kort ocb afrnätt, men smärt-

samt nndergifvcn röst, jag förtjenar cr vrede. Alltsammans är mitt fcl.
IVödsakad att lemua Paris, anförtrodde jag barnen åt min hnstru. Hcn-
nes bihtfar bar gjort benne galen i bufvudet, bar inbillat benne, att erä
döttrar skuile vara bältre värdade i ett bloster, Un bos oss. Hon trodde
det, ocb tillUt, att man förde dem dit. Au svarar man i klostrct, alt maa
icke vet, bvar dc Uro. Delta är sakens verkliga sammanhang . . . Gör
nn med mig, bvad ni vill . . . jag bar cj annan råd, Un att tiga ocb
tåla . . .

Men det är ju rysligf! . . . ropade Pierre Simon, pekande pu
Dagobert med en åtbörd af barmsen förtviflan. Ät bvem fcan man väl
förtro sig, då denne kunnat bedraga mig 7 Min Gudl ...

Acj, berr marsbalk, anklaga bonom icke, ropade fröken de Car-
doville . . . Tro icke, bvad lian säger . . . tro bonom icke, då hau sä-
ger sig vara broltslig . . . Hau bar vågat sitt lif ocb sin Ura, för att ryc-
ka erä barn ur klostrct. Hän är dock icke den ende, sora misslyekats i
delta försök. Ayss var bar en embetsman, sora, oaktadt sin aktningsvUr-
da karakter, oaktadt det embete ban bekläder ocb den myndigbet ban in-
nebar, var lika olyeklig i sinä bemödanden. Hans strängbet emot fö-
reståudcrskan, bans noggranna genomsökande i klostrct, voro froktlösa.
Det bar bittills värit omöjligt att återfinna de stackars flickorna.

Men delta bloster . . . ropade marskalkcn, i det ban upplyfte sitt
dödsblcka, af smärta ocb vrede vanställda ansigte detta bloster, bvar
Ur det då? .

.
. De menniskorna veta då icke, bvad en far vill säga . . .

en far, från bvilkcn man bortröfvar bans barn.
I samma ögoublick sora marskalkcn, vänd åt Dagobert, uttalade des- '

sa ord, visade sig i den öppna dörren Kodin, bållande Rosa ocb Blcnda
vid banden. Då lian hörde marskalk Simons utrop, spratt ban tili, ocb
en sträle af djefvulsk glädje upplyste bans bemska ansigte, ty ban vänta-
de icke att så bastigt stöta på marskalk Simon.

Fröken de Cardoville var den, soin först varscblef Rodins ankomst.
Hon ropade, i det bon sprang emot bonom:

Ha! , . . jag bedrog mig icke. Vår försyn! alllid . . . alltid
densamme!

Mina stackars smä, yttrade Rodin med sakta röst tili tvillingarna,
i det lian pekade pä marskalk Simon; Der Ur cr far!

kDå nu Pierre Simon bastigt vände sig om. kastade sig bans båda a
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ä döltrar i lians armar. Det blef en läng tystnad, endast afbrulen af qväf- S

da snyflningar, byssar ocb glädjcrop.
Mcn bom då ålminstone fram, för att njnta af den sällhet, ni

sbapat, sade Ädrienne, torbande sinä ögon, ocb vändande sig tili Rodin,
soin qvarstannat vid dörren, stöddc sig mot dörrposten, ocb tycbtcs med
djupaste rörclse bclrabta nppträdet.

Dagobert stod i början orörlig af häpnad, då ban såg Rodin i dör-
ren med de begge flieborna, mcn då ban börde Adriennes ord , gaf lian
viba för en nastan vansinnig bänsla af tacbsamhet. lian ncdföll pä begge
sinä bnän för jesuiten, hopbnäppte bänderna, soin om ban gjort bön, ocb
ropade med af snyftningar afbrulen röst:

Acb, min berre, ni bar räddat mig, i det ni återförde barnen.
Välsignelse öfver er! ropade la Mayeux, soin äfven smitladcs af

den allmänna hänförelsen.
Minä bästa vänncr, nog, nog! ropade Rodin, libsom liadc de när-

varandes sinnesrörclse brutit ali bans braft. Det jir mer, än jag ban bära.
Ursäbla mig hos marsbalben, ocb säg bouom, att jag är tillräcbligt bclö-
nad genom åsynen af bans sällbet.

Min herre! . . . för Gudssbull! . , . ropade Adrienne: låt mar-
sbalben åtuiinstone lära bänna er! låt honoin åtminstone få se er!

O, blif qvar, ni som räddat oss alla! ulbrast Dagobert, soni band-
gripligcn söblc qvarbålla Rodin.

Försynen, min fröben, befattar sig icbc \idare med det goda,
som blifvit gjordt, litan blott med det som återstår alt göra, yttrade Ro-
din I en ton, full af grannlagenbct ocb godhet. Måste jag icbc i den-
na stund tuuba på prins Dscbulma? . . . Min ballclse är icbe fullbordad,
ögonblicben aro dyrbara.

Se sä! -- tillaile ban, i det ban sabta gjorde sig Iqs från Dago-
bert, som fastböll linnoin, se så! denna dag blcf verbligen så lycblig,
soin jag boppades. Abbc d'Äigrigny är demasbex-ad, fröben de Cardoville
fri 5 ni, bäcbe soldat, bar återfått ert bors; la Mayeux är förvissad om
en besbyddarinna, ocb marsbalb Simon omfainnar sinä barn. ~ Jag bar
en Hien del i ali denna glädjc, jag. Min loit är sbön . . . mitt bjerta
tillfreds. Farväl, så länge, minä vänner; farväl, så länge!

Då Rodin hade littalat dessa ord, gjorde ban med liandcn ett vänligt
afsbedstecbcn åt Adrienne, la Mayeux ocb Dagobert, samt försvann, se-
dän ban med förtjust blicb visat dem marsbalben, bvilbcn, sittande på en
stol ocb bållande sinä döltrar bårdt omslutna, böljdc dem med byssar ocb
tårar, samt förblef främmande för alit hvad som tilldrog sig ombring bo-
nom. ...........

En timma efter delta nppträdc Icmnade marsbalb Simon, bans dött-
rar, fröben de Cardoville, la Mayeux ocb Dagobert dobtor Ralcinicrs bus.

Låtora oss afslnta denna episod med ett slags movalish mening,
i det

vi yttra ett par ord om inrättningar för svagsinta ocb om klosier,
Vi bafva sagt, ocb vi upprepa det, att lagstiftningcn rörande upp-

| sigtcn öfver inrättningar för svagsinta är gansba bristfällig.
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" S Atskilliga fakta, som gcnom laga undersökning kömmit i dagen, jcmte ®

andra omständighcler af ganska ali varsani beskalfenhet, som blifvit oss af
tillförlitliga pcrsoncr mcddcladc, tyckas ögonskenligen bevisa vårt päståcnde.

Visserligen äga vederbörandc cmbefsrnän oinskränkt rättigbct alt bc-
söka dårbusen; sadana besök aro dem tili och med anbcfallda; mcn vt ve-
to af säker hand, att deras många och trägna göromål, alldcnstund per-
sonalen vanligcn står i stort missförbållandc tili den mängd af arbcten,
bvarmed de öfvcrbopas, göra dessa inspektionsbesök tili den grad sällsyn-
ta, att de blifva, så tili sägandes, illusoriska.

Det borde dcrföre stadgas, att dårbnscn inspekteradcs en gång bvar
fjortonde dag, af en läkare ocb en magistratsperson, på det att skcdda
rekiamationer rnåtte kumia nnderkastas en noggrann pröfning.

Visserligen Isan maa antaga, att rättvisan säilän begår några misslag,
så snart den erbåliit tillräckliga upplysningar; men dessförinnan, burn
många formaliteter, burn många svårigheter, helst då den olycklige, som
beböfver anropa dess bjelp, befinner sig i ett misstänkt, isoleradt läge, i
ett tvunget tillstånd af inspärrning, ocb ickc bar ntombus någon vän, som
kan taga dess försvar ocb i dess namu aniila domstolcns biståud.

Vore det iske då den civila inaktcns äliggande, att förckomma dessa
rekiamationer mcdclst en pålitlig periodisk nppsigl?

Hvad vi nu yttrat oin dårh/isen, torde måliända med änuu större sliäl
kunna länipas på nunncklostrcn, pä semiuaricrua, och på de lius, soin be-
bos af kongrcgationer.

Nyligen liinalle, oförnekliga, laudskunniga bändelscr hafva beklagli-
gen ådagalagt, att våld, instängniug, barbarisk bebandling, miuderårigas
bortförande och olaga arrestering, åtföljd af toriin-, icke säilän inträlfa,
ätmiustoue aro gansha möjliga vid de rcligiösa iurättningarna.

Det hai- fprdrats egna af slumpen, djerfva och cyniska grym-
heter, för att dcssa afsfcyvärda handlingar sinille komina tili allmänhclens
känncdoin. Uuni niånga andra olfer hafva ej värit, ävo kauske äunu, bc-
grafna i dessa tysta hus, dit ingen profan blick får intränga, och soin, i

kraft af prestcrskapets fri- ocli rättigheter, aro tryggade för den civila
maktens vaksamma ögon.

Är det cj bedröfligt, alt Icke dessa boningar äfven äx-o nndcrkastade
en pcriodisfc inspcktlon, af en prest, om ma n så vill, en magistratsperson
och någon af muoicipalitetet bcinyndigad person?

Om Intel annat, än hvad lagligt, menskligt och kristllgt är, förcfal-
ler inom dessa inrättningar, hvilfca bära stänipein af och föijaktligcn äga
ansvarighet säsom allmäuna inrättningar, hvarföre då denna uppstandelse,
denna bitlra ilska hos prestpartiet, då fråga väekes om allraminsta vidrö-
rande af hvad de kalla sinä fri- och rällitjheter ?

Det ges någonting, soin är öfver de i Roni delibererade och utfärda-
de stadgarna, det är Fransyska lagen, en lag, hvars sfcydd och förde-
lar alla Fransinän åtnjuta, uien soin ock, å andra sidan, ålägger alla Frans-

-8
män vördnad och lydnad. s
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V.
HINDCEN I PARI S.

Det var nu tre dagar, sedän fröken de Gardovlllc slapp ui ifrän dok-
tor Baleinicrs hus.

Följandc scen tilldrog sig 1 ett litet hus vid gatan Blancbe, dit Dscbal*
ma, efter en okäud beskyddares förcsfcrift, blifvit förd,

Man föreställe sig en rund salong, tapetserad med indiskt tyg, med
perlfärgad botten ocb purpurröd fasonering, sparsamt förböjd af en och
annan guldlråd; taket var på midten prydt med draperier af dylikt tyg,
sammanhållna af ett ijockt silkessnöre. Hvardera ändan af della silkes-
snöre föli olika, ocb uppbar, i olionform, en liten indish iampa af guld-
filigrams, arbctad med nndransvärd konst.

Tili följe af ett bland dcssa sinnrika påfund, så vanliga i de harba~
riska länderna, tjena dessa små lampor äfven tili rökclsckarj små skifvor
af blå krislall, infattade i hvarje torat min på arabcskerna, och upplysta
af ett inifrån kommandc skcn, lysa af en så klar aznr, alt lamporna sy-
nas fullsalta af genomskinliga salircr. Laita, hvitaktiga rökinoln uppstiga
oaflåtligen från de tvenne lamporna, ocb sprida sinä balsamiska vällufcter.

Det är vid pass I.loikan tu på eftermiddagen. Dagen infaller i sa-
longen, genom ett litet drifhus, som man kan se genom ett ofulicradt spe-
gelglas, utgörande en glasdörr, bvilken kan indragas i den tjocka muren,
på en 1 golfvet anbragt trissa: En kinesisk gardin kan, om den ncdfäl-
les, dölja cllcr crsätla denna glasdörr.

Kägra dvergpalmer, bananasträd, jemte ett par andra in ti iskä växter,
med tjocka mineralgröna löf, stä gruppvis i della drifhus etb tjena tili

fierspektiv cller, så tili sägaudes, botten åt tvenne brokiga bäckar af ut-
ändska blommor, åtskilda af en gäng, inlagd med gult ocb blått kine*

siskt porslin, ocb slutande vid den ofvanuämndc glasdörrcn.
Dagsljuset, redan betydligen försvagadt af den löfmassa det hade att,

genomträngaj antager en egen behaglig färgskiftuing, då det blandar sig
med det azurblå skimret från röklamporua ocb det bögröda skenet från
den fladdrandc brasan 1 en bög spisel af orientalisk porfyr.

I delta något skumma runi, alideles genomdränkt af dc ljufvaste väl-
lukter, blandade med den afomatiska ångan af persisk tobak, liggcr en man
på knä, på en dyrbar turkisk matta. Hän bar brunt, långt häugande bår,
är klädd i en mörkgrou, fotsid rock, kring lifvet sammanbålleu af ett
brokigt bälte, och är llitigt sysselsatt med alt rengöra guldhufvudet på en
indisk pipa cller så kallad honka 5 det böjliga och iånga röret af denna
pipa ringlar sig på golfvet', likt en scbarlakansröd orm med silfverfjäll,
ocb ändar sig emellan den på divanen vekligt utsträekta Dscbalmas fina
fingrar.

Den unge prinsen bar hufvudet blottadt; bans becksvarta, i blått skif-
tande bår ncdfaller i mjuka lockar kring ansigte och kring den an-
tikt sköna haisen, hvars gula, genomskinliga färg liknar bernstenens eller
topasens. Med armbågen stödd emot en dyna, hvilar ban hakan i bogra
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® kauden; clcn viila rockärmen faller tillbaka ända upp tili annvccket, ocli

inao marker på dcn cjvinligt runda armon de mystiska tcckcn, som liadcblifvit tatuerade af dcn hinduiske Stryparens nål.
Kadscha-Sings soti Laller i vcnstra kauden ambrarnunstyckof tili sinpipa. Hans rock af linaste kvitt kasckmir, med en bärd", brodcrad 1

painitason med tusen skiftande färger. och så brcd att den nppgår ändatili li näet, tillfåstcs kring litvet mcdclst en oraugcgul kaschmirslångschal,liggande i lika veck; den vackra rundningen af cna kenet, som fraraskym-
tar under ett veek pii vår asiatiskc Antiuoi rock, tceknar sig tydligt un-der ett slags ganska liilt åtsittaudc silfverbrodcrad damäska af karmosin*
rödt sainmet, öfver veisten galosckerad med en litcn bvit, rödklackip' ma-rokinstoffel. ö

ansigte, på en gäng manligt och mildt, bar sfåmpcln af
delta melankoliska ocb kontemplativa lugn, soin iir så vanligt bos Ilinducrock Araber, dessa lyckligt loltade varclscr, hvilkas temperament i sällsamblundning förenar svärmarens begrundande sorglöshet med den vcrksamme
manncns eldiga kraft; än soin fruutimmer önitåliga, nervosa, tlllgängligaför alla intryck, äo beslutsamma, vilda och blodtörsliga som banditcr.

Denna jcinlörclsc, som vai kan lätnpas på Umducrna ocli Araberna,
då de icke bänföras af krigsära cller blodtörst, gällcr äfven i fvsiskt af-secnde; ty om de ock, liksoni fruntimmcr af reu ras, hafva sinä* lenunar,smala leder och lika lina soin smidiga former, så döljer denna lina och
ofta ganska intagande yta nastan alltid stålhårda nmskler med fullt man-lig styrka och späustigket.

Dsckalmas aflånga ögon, liknande svarta diamanter, infattade i blåafc-
tig pcrlcmoij', irra mekauiskt från de utiändska blommorna upp tili taket.Då och då närmar hau sitt ambramunstycke tili munnen, gör ett långsarat
drag, halföppnar de bögröda läppama, sora bjert afslicka mot tändernas
bländkvita cmalj, och ulblåser ett litet rökmoiu, anna mer aromatiseradt
af rosenvattnet, hvaröfver det flyger.

Skall jag stoppa på med ny tobak? . . . frågade manncn, som låg
på knä, och som nu vände sig tili Dscbalma, visande Stryparen Faringisstarkt markerade och dystra anletsdrag.

Den unge prinseu förblefstum; endera försmådde lian, af orientaliskt
förakt för vissa folkstammar, alt svara mestisen, eller ock var kansa för-
Sänkt i sinä drömmerier, att ban ej kade hört frägan.

Stryparen tcg och fcröp ikop pinnattan; med korslagda ken, armbå-
garna stödda mot knäna ock knlvudet mot känderna, kade kan ögonen o-
aflåtligen fästade på Dscbalma, för att afvakta svar cller betallunigar af
kouom, kvars far kallades den iidelsinnades fader.Iluru kade Faringi, denne den uiordiska gudornligheten Bohwanis
blodtörstige tjenare, kunnat antaga eller söka eu så underordnad syssla?

Iluru kuudc denne man, som besatt mer än vanliga förståndsgåfvor,
denne passionerade vältalare, kvars vilda kraft kade värfvat så många an-
kängare åt Det goda verket , kuru kunde kan uuderkasta sig att tienä ock
ållyda bcfallniugar?

Iluru vill man förklara, att denne man, som, i fall kan ville begagna ,t

f m
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? sig af (len uuge prinseus blinda öfverlåtenliet, kunde bembära elt så skönt

ofler åt Roimani, lintu förklara sig, ali ban skonade Kadscba—Sings son?
Ändtligen, byarföre ulsatte ban sig för faijan atl ofta sammaustöta med

Rodin, soin så väl kände Lans föregående nidingsverk?
Fortsättningcn af vår bcrättelse shall besvara alla dessa frågor.
Ilär mä endast nämnas, att Stryparen, efter elt samtal, som lian tven-

ne dagar förut håft med Rodin, med nedslagna ögon ocb nedslaget sinne
bade bortgått ifrån denne.

Efter en stuuds tystnad, började Dsebalma, i det lian med ögonen
följdc det bvitaktiga rökmoln, ban ntblåste, att tililala Faringi på delta
bypcrbolislsa ocb koria, men iuucbållsriba språb, som är östcrlandets baru
så eget.

Tidcn Hyr, . . . gubbcn med det goda hjertat bonmicr icke; . . .

docfc . ,
. lian koin incr väl; . . . ty hvad lian säger är sagdt.
Ilvad hau säger är sagdt, min prins, npprepadc Faringi i hekräf-

tande ton. När hän, för tre dagar sedän, hoin oeh hcisade på er i det
der huset, dit usllngarne, tili följe af silt claha uppsåt, djupt insöfd ha-
de fört cr, .

. . liksoin dc äfven hade insöft mig, cr Taksamme och till-
gifne tjenare yttrade hän tili er:

”I)en okände välinen, soin lät heinta cr från slotlct Cardoville, har
skiekat mig tili cr. Haf förtroende tili mig, och följ mig tili en cr vär-
dig honing, soin är för er inredd.”

Yttcrligare sade hän: "Min prins, samtyek tili miu begäran, att ni
ej går ut, förrän jag kommer tillbaka ; crt intresse fordrar det. Opi tre
dagar återscr ni mig; då äger ui er fullkomliga frihel."

IVi samtyekte, och bar icke, under dessa tre dygn lemnat cra mm.
—, Jag väntar guhben med yttersta otålighct, åtcrtog Dschalma, ty

den här cnsligheten plågar mig. Dcssutom lär det vara så myeket alt be-
undra i Paris . . . Framför allt ...

Dschalma fullfoljdc icke meniugen, utan sjunk tillbaka i sinä grubb-
-I’erier.

Efter några ögonhlicks tystnad, yttrade Kadscha-Sings son tili Fa-
riogi, i en olålig och sysslolus sultans hefallandc lou:

Tala med mig!
Ilvad skall jag dä tala otn, min prins?
Om hvad du vill, svarade Dschalma med sorglös liknöjdhct, i det

hän i taket fästade sinä, af trånad halfbeslöjade klickar. En tanke för-
följer mig, . . . jag vill förjaga den. Tala med mig!

Faringi kastade en genomträngande hiick på den uuge ISinducns an-
letsdrag, och såg dem färgade af cu lätt rodnad.

Prins, sade mistisen er tanke . . . den gissar jag.
Dschalma skakade på hufvndct, utan att se på Stryparen. Dcmic

återtog;
Ni tänker på fruntimren i Paris, ers höghet.
Tig, slaf! yttrade Dschalma.

lian väudc sig hastigt om på solfan, liksoin hade mau vidrört ett
smärtsamt sår.
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Faringl tcjj
Efter ett par minuter återtog Dschalma otåligt, i det lian kastade

houkans rör långt ifrån sig, och betäekte sinä ögon med begge bänderna:
Dina ord äro doefc bättre, än denna odrägliga tystnad. För-

dömda väre minä tankar, fördömdt milt sinne, som framkallar sådana
iuftbildcrl

Hvarförc fly dessa tankar, min prins? IVi är nitton år gammal.
Er första ynglingaålder bar förrunnit i fält cller i fängelse. Anda bit-
tllls bar ni förblifvit kysk, liksoin Gabriel, den der uuge kristne presten,
som vi hade tili reskamrat.

Ebuni Faringi ej bade i ringaste mån äsidosatt den vördnad, lian var
prinsen skyldig, hade dock denne lyckt sig märkä, att eu lätt ironi lag i
mestisens ton, då lian uttalade ordet kysk.

Dschalma yltrade med en blandning af bögbet ocb strängbet:
Jag vi 11 icbe bland dessa civiliserade gälla för en barbar, såsom

dc kalla oss dcrföre gör jag mig en ära af att vara kysk.
Jag förstår er ickc, min prins.
Jag skullc kansbc kanna bli kär i en qvinna, ren som min mor

var, då bon förmäldcs med miu far . . . och bar fordras ju, om man vill
ha en ren qvinna, att man skali vara lika ren, som bon.

Faringi kunde nu ickc återhålla ett sardoniskt småleende.
Hvad ler dn åt, slaf? . . . frågade prinsen bäftigt.
Hos de civiliserade akulle en man, som gifter sig i fnlla blom-

iaan af sin oskuld, bli dödligt stungen af åtlöjct.
Du ljuger, slaf. Hän knndc cj bli föremål för åtlöjct; så vida

ban icke gifte sig med en flicka, bvilken cj vorc lika ren som lian sjclf.
Då, ers bögbet, skulle ban ej bli stungen allenast, ban akulle rent

af bli dödad af åtlöjet, ty ban blefve då i dubbelt bänseende utskrattad.
Du ljuger ...du ljuger! . .• . eller, om du talar sant, . .

. Lvem
bar sagt odig det?

Ah, jag bar lärt kanna parisiska fruntimmer på Ile de France och
i Pondichery ; derjemte fick jag veta myeket under vår öfverfart tili Eu-
ropa; ty jag pratade med en uug officer, under det ni taladc med den un-
ga presten.

Således likna dessa Europeer sultanerna i våra barem deruti, att
de af qvinnan fordra en oskuld som dc sjelfve icke hafva?

Ju mindre de sjelfve äro oskyldiga, ju mer fordra de, att qvin-
norua skola vara det.

Att fordra
, hvad man sjelf icke ger, det är att handia som en

herre mot sin slafvinna; med hvad rätt gör man det här?
Man tager sig rätt derj.il!

. . . alldcles som hos oss.
Än fruntimren .

.
. hvad göra de?

De bindra sinä trolofvade från att vara alltför löjliga i verldens
ögon, då de gifta sig.

En bustru som hedrager . . . den dödar man väl här? . . . fråga-
de Dschalma, i det ban bäftigt reste sig upp, och fästade på Faringi en
vild blick, som plötsligt gnistrade af eu hemsk låga. jj
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* Man dödar lirune, min prins, alldeles som lios oss .
.

. En ertap- *'

pad äktenskapslirytcrska är död på minnten.
Men eftcrsoni de civiliserade är» despoler, liksoin vi, h varioi- e in»

slänga de då icke sinä Liis‘lrnr, «isoin vi göra, för alt tvinga dcu» tili en
trobet, den de annars icke iakttagal

Emedan de äro civiliserade soin barbarcr ocb barbariske som de
civiliserade, min prins.

Alit della är bra bedröfligt, i fall du sägcr sant, återlog Dsebal-
ma mcd tankfiill min. Dereflcr fortfor ban med bänförclsc, i det bun,
ertlijjt sin vana, betjenade sig- af det mystiska bildspråk , som är så van-
ligt i bans land: Ja, livnd du säger mig, slaf, är {ranska bedröfligt, ly
tvenne droppar af bimmelcns d a{f 5J sainmanflyta ju i kaiketi af en h)amma

delta är hiiden af tvenne bjertan, som fönnälas i en jimgfrnlig ocb ren
kärlek. Tvenne eldflanimor, soin slå ibop tili en ontsläcklig låga
delta är hiiden af den brinnande och outtömliga valliisi, som njules af
tvenne älskande, då de blifva inakar.

i-å Dschalma taladc om själ irnes rena njntning, var det med ett o-
_

beskrifligt beliag; men då lian sedän malalle en inindrc idealisti säiihet,
strålade bans ögon som stjcrnor, bun skätfde lindrigt, bans uäsborrar vid-
gade sig, den gnldfärgade hyn blef roscnröd, ocb den unge priusen sjönk
tillbaka i sinä förra drömmar.

Fariogi, som märktc denna sista sinnesrörelse, ätertogs
Au om ni, ! likbct med väri lands stolta ocb lysande kungsfågel ,

vara skogars suitan, föredrogc talrika och skiftande nöjen framför en en-
staka ocb imdangömd kärlek! Skön, ung, rik, soin ni är, min prins,
, . . om ni ville uppsöka tiessä förföriska parisiskor, ni vet . . . ilossa erä
nätters förledunde luflbilder, dessa erä drömmars tjusande plågoaudar . . .

om ni på dem kastade bliekar, djerfva som en ulmauing, bedjande som
en bön, ellcr brinnande som ett begär, tror ni icke då, att niånga lialf-
liesi ojalle ögon skulle nppeldas af strålen från cra ögonstenar? . . . Då
vore det icke längre den eufunniga saligbetcn af en euda kärlek . . . den»
na väri lifs tunga bojaj nej,. det vore ett barems lusen välluster . . .

men ett haroin, befolkadt mcd fria och stolta qvinnor, som en lycklig kär-
lek gjorde tili erä slafvinnor. Ren och återbålisam, soin ni bitti 11» värit,
ges för er iutet öfvennålt. Tro mig då, att ni, som är sä eldig, så
stdtlig, att ni, en son af vårt land, skulle bii dessa fruntimmers älskling,
deras stolthet, deras afgud. Ooh dessa qvinnor, de mest förföriska i he-
la veri den, skulle snart icke kasta på er annat än smäktaude och passio-
nerade bliekar.

Dschalma bade med nygirig tystnad afliört Faringi.
Den unge biudueus anletsdrag bade helt oeh hållct förändrat utlryck.

Det var icke mer denne melankoliske och dröminande yngling, som åkal-
lade sin murs hcliga minne, soin endast i liimmclens dagg, i blomstrens
kalk, fann bilder nog rena att måla kyskbeten af den kärlek, hvarom ban
drömde ; det var icke ens den unge mamien, soin roduade af blyg pas-
sion, vid tanken på en laglig föreniugs tillåtua fröjder. Nej, uej, . . .

I N:o 29. 39.
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Faringis retande ord liadc plöfsligen hos honom gifvit uthrott åt ca
dcrjordisk eld. Dschalrnas uppliettade anlcte, lians ömsom gnistrandc,
ömsom trånande ögon, di*n manilla och djtipa llämtniiigcn af hans bröst

allt fillkännagat ett glödande blod och sjudande passioncr, dess star-
kare, som de hiltills värit kufvade.

Ocfcsä nisä dc ban häfligt npp ifråu divancnj vig, starh och lätt,
som en ung tiger, fallade lian Faringi om strupen, och ropade:

Dina ord aro ett brännandc gift.
Min prins, sade Faringi, ulan att göra minsta motstånd, er

slaf är . . . er slaf.
Dcnna undergifvenhet afväpnade prinscn.

M ilt lif tillhör er, upprepade inestiscn.
- Det är deremot jag, som tillhör dig, slaf, ropade Dschalma, stö-

tande honom tillbaha. i\yss hängde minä ögon vid dina läppar, och
slukadc de farliga lögncrna.

Lögner, prins? . . . Visa er blott för denna stadens fruntimmer,
och deras ögon shola besanna minä ord.

Dessa fruntimmer shulle älsha mig? . . . mig, som endast lefvat i
skogarna och 5 fält?

Vid tanhrn på , alt ui, som är så ung, redan jagat både menni-
skor och tigrar, skulle dc tillbe er, min prins.

Du Ijnger.
Jag säger er det, min prins, då de se er hand, hvilken, lika fin

som ett fruntimmers, ofla badat i fienders blod, skola dc vilja kyssa den;
kyssa den om igen, vid tanken på, att ni, uli vara skogar, beväpnad med
er karkin och med dolken mcl ian tänderna, har smålclt åt lejoncts och
panterus rytande, i det ni väntat dessa fieuder.

Men jag är en vildc, en barbar.
Just dei-förc skola de falla tili erä fötlcr; de skola på en gång

både med förfärelse och förtjusning tänka på ali den våldsamhet, allt det
raseri, alla dc svartsjukans, passionens och kärlckens hänförelser, hvaråt
en man med ert blod, er ungdom och er eldiga natur skulle kunna öf-
verlåta sig ...1 dag mild och öm, . . . i morgou svarlsjuk och vild,
. . . en annan dag häftig och passionerad, sadan bör ni bli; ...sa-
dan niåste man vara, för alt fängsla dem. Ja , . . ja .

.
. om ett skri

af raseri undfallcr er emellan kyssarna . . . om en dolk framblixlrar e-
mellan smekningarna . . . då skola de nedsjunka krossade, flämtande af

. vällust, af kärlck och förskräckelse . . . ni skall för dem icke mer vara
en man nej, en Gud.

_ Du tror det? . . . ropade Dschalma , emot sin vilja hänförd af
Stryparcns vilda vältalighct.

Ni vet . . . ni känner, att jag säger sant, ropade denne, i det hän
utsträekte armen mot den unge Hinduen.

Nå väl! . . . utropade Dschalma med gnistrande blick och utspär-
rade näsborrar, i det hän nastan med en viides bopp och språng lopp om-
kring i salongcu jag vet icke, om jag har mitt förstånd i bcliåll, el-

ä ler om jag är druckcn, men jag tyeker, att du säger sant , . . ja, jag g



emcdan jag
™

pso
bänner det, man sball älsba mig med yrscl, mcd raseri . .

. cmcdan jag
sjelf ska 11 älsba med yrsel, med rascri . . . man sball rysä af 'vällust, af
försbräcbelsc, emedan jag sjelf vid blotta tanben derpå ryser af saligbct
och bäpnad. Slaf! du sägcr saut: dcnna kärki; sball Lii någonling
Lcrusande, förfärligt-

Då Dsclialma ullalade dcssa sista ord, var ban bcrrlig att sbåda i sin
brusande sinligbet. Det var en sbön och sällsynt anblicb, denne man,
sodi ren och obesmittad liun ui t den ålder, då bärlcbens beundransvärda
instinbt, som Gud nedlagl bos Lvarje sbapad varelsc, slaillc bos bonom
utvecfclas i hela sin allsmäbliga styrba en instinbt, hvilben, om den
undertrycbcs eller får en falsb riblning, ban rubba förslåndet, torvilla sig
i otyglade ulsväfningar eller uralta tili rysliga brotl; men som, om den
ledes tili en slor ocb ädel passion, bör ocb ban, just genom sin våldsain-
liet, mcdelst tillgifvenhcl ocb ömbet böja menuisban ända tili idealets gräns.

O, denna qvinna . . . dcnna qvinna . . . för hvilben jag sball dar-
ra och som sball darra för mig, . . . hvar är bon då? ropade Dscbalma
mcd fördubblad bänförelse. Sball jag uågonsin linna benne?

En! det är mycbet, min prins, svarade Faringi med sin sar-
donisba böld. Den soin söber en qvinna, bnner benne säilän i delta
landj den soin söber qvinnor, blir brydd för vaict.

I det ögonblicb, då meslisen gaf Dscbalma delta näsvisa svar, bunde
man vid det lilla busets trädgärdsport , en port som gick ulat en ödslig
gränd, se en ovanligt prydlig bupevagn stanna. Dess lasurblå färg upp-
bars af ett bvitt underrede, med blå ränder, och den drogs af två uimari.t
sböna, ljusbruna fullblodsbästar, med svarta bängande manar; beslagen på
seldonen voro af silfver, äfvensom bnapparna på betjeningens livre, bvil-
bet var ljusblått med hvit brage. På det äfvcnlcdes ljusblå, bvilgalonc-
rade sebabrabet, äfvensom på vagnsdörrarne , sågs ett spetsruligt vapen,
utan bjelm eller broua, såsom Liubligt är för unga adclsdamer.

Tvenue fruntlmmer sulo i dcnna vagn: fröben dc Cardoville och Florine.

VI.
UPPVAKNANDET.

För att förblara fröben de Cardovilles anbonist tili trädgårdsporfen vid
det hus, som beboddes af Dscbalma, måste vi basta en åtcrblicb på de
förflutna händelserna.

Fröben dc Cardoville bade, då bon lemnade dobtor Balciniers hus,
geuast inflyltat 5 sitt hotel på gatan Anjou. Adrienne bade ,

under de
sista månaderna bon bodde Los sin tanl, i bemlighet kilit inreda ocb möb-
lera denna boning, hvars lyx ocb prydlighel ännu racr öbades af alla de
dyrbara prabtsaberna från paviljongon vid liotellet Saint-Dizier.

Verlden fanu bögst besynnerligt, att en ung flicba af fröben dc Car-
dovilles ålder och stånd bade fatlat det bcslulct alt Icfva fullbomligt al-
lena och fri, samt faafva eget busbåll, libsom en myndig ungbari eller

(
nng enkä jJii

307DEX VAX DEAN DE JvDEX,



308 Des V.i .»M.J.VDE Jrn rs.

af —— - 'm
yj Verbien låtsadc vara i oknnnighet om, atl fröken de Cardovillc ägde,

hvad ickc alla mynliga, om än tvä gånger myndiga, nngkarlar äga en
fast fcarakter, ett upphöjdt sinne, ett ädell hjerta, ett ganska npplyst oeh
rältsälskandc förstånd.

Dä för uppsigten på tjenstfolkct oeli öfverinscendet af hennes hus
erfordrades trogna oeh pålitliga personer, hade Adrienue skrifvit tili för*
valtaren pä slottel Cardovillc oeh hin s luisten, hennes (ars ganila hepröf*
vade tjenare, att dc genast sknlle komina tili Paris, herr Dupont, för att
klifva hennes hofmislare, oeh fru Dupont, för att öfvertaga husliållshesty-
ret. En ganimil vän tili allidne hertigen af Cardovillc, grefvc dc illont*
bron, en ganska veltig gannnal man. fordom myefcet på modet , oeh anna
en stor kännarc af allt hvad lyx oeh elegins angiek, hade rådt Adrienne
att lefva soin prinsessa oeh taga sig en stallmästarc; tili denna syssla ha-
de hau skaifat henne en man med ganska god uppfostran, af mer än nw>
gen åldcr, en riktig hiisi viirin, soin efter att i England vid IVewiiiarket,
vid Derby oeh hos Tatersall ) halva ruinerat sig, nödgals, i likliet med
niångcn annan gentlcman i delta land, nedlåta sig att hlifva diligens-kon-
duklör, hvarlgcnom lian på en gång fann en hedrande födkrok oeh liiti
kunde tillfrcdsställa sin viirm för hästar. Sadan var herr Bonncville,
grefve de Montbrons skyddling. Hans lefnadsvclt oeh framskridna ålder
gjorde lumoin väl passiolle alt tili häsl åtfölja fröken de Cardovillc, när
hon for ut, oeh ingen kunde hätlre äu lian hafva tilisyn om stallet oeh
vagnsbnset. Hän emottog lillhudet med erkänsla, oeh genoni hans insigts*
Tulla anordningar kunde fröken dc Cardovilles ckipager snart tiiliä med de
prydligaste i Paris.

Fröken dc Cardovillc hade återtagit sinä kammarjungfrur, Hehe, Ge*
orgette oeh Florine.

Den sistnämda hade först nodgats träda i tjenst hos prinsessan de
Saint Dizier, för att der fortsätta sin roll af hevakariuna, tili förestånder-
skans i Sankl-Maria-klostret tjenst; incn efter den nya vänduing, Benne-
pontska alfåren lagit, hcslöts, att Florine sknlle, om möjligt, ålertaga sin
tjenst hos fröken de Cardovillc. Denna förlroendepost satte den olyekliga
väreisen i stånd att göra vigtiga oeh farliga tjensler åt dc m, soin liöllo
hennes öde i sinä händer oeh tvongo henne tili detla skamliga förräderi.

Olvckligtvis gynnades dessa ränker af alla omständigheter.
Man vet, att Florine hade, under samtalet in ed ia M ayeux, ett par

dagar efter Adricnncs inspärrande hos doktor Baleinier, gifvil vika för en
rörclse af ånger oeh mcddclat söramerskan det för fröken de Cardoville
så vigtiga rådet, att tillsäga Agricola , det lian ieke sknlle lillstUlla fru
dc Saint-Dizier dc papper ,

lian funnit i giitnst.illei i paviljongen , utan
lemua dein i fröken de Cardovilles egna händer. Denna, soin sedermera
af la Mayeux deroin underrättades, kände nu ett ökadt deltagandc för Flor
rine, tog henne nastan med tacksamhet tillhaka i sin tjenst oeh gaf hen-
ne ett, så tili sägandes, förtroeude-uppdrag , neniligen att hafva uppsigt
öfver anordningarne i det hus, soin var hyrt för Dschalraas räkuing.

h"; En ryktbar hSst— ocb bandhandlare i London.
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Hvad la Mayenx angår, haclc lion, «lå lion såg sig ickc mrr konna
vara nyttig för Dagokerts linslru, 0111 bvilkcn vi längrc frain skola tala,
gifvit vika för Adriennes Löner, ooh samlyckt att flyila tili liotellet vid
gatan Anjoti och vislas Los frökcn de Cardoville , soin med sin vanliga
grannlagenhet liadc åt den unga söminerskan, Lvilken äfven gjorde tjenst
soin licnnos sekrelerare, nppdragit hcfattningen att uppsuka ocli Lista hc-
höfvande, soin dcraf gjnrt sig för)joilta.

Frökon dc Cardoville Lado i början tänkt Los sig Lekalla la Mayenx,
Llolt ooh Lari i eg.enskap af vän, ämnande på de.tta sait i hennes person
hedra oek.Lclöna ärlighetcn Los arLetot, undergifvenheten i lidandot, och
det npplysla vetlct Los den djnpaste fattigdom; men soin Lon kände den
unga ilickans naturliga stoltliet , fruktade Lon med skäl

, att la Mayenx,
oaktadt den grannlagenhct, Lvarincd den systerliga gäslfrihctcn Len ne cr-
Ljöds, sknllc derunder misslänka en dold almosa. Adriennc ville då keli*
rc gifva licimc en förlrocndcsyssla , liviliset icke Lindradc Lennc alt lika»
fullt Lemola den anna Hiekan soin vän. På delta sait sknlle den nnga
sömmerskans mcdfödda finkänslighet skonas , emedan Lon finge förtjena
siil bröd 1 Leslridandct af en syssla, son» var så förenlig med Lcnnes go-
da och menniskoälskande Löjelser.

Verkligcn knndc ock la Mayenx Lättre , än någon annan, åtaga sig
delta nastan heliga kali. Hennes gryinma erfarenhet af olyekan, hennes
cnglalika själs mcdfödda godhet, hennes npphöjda förstånd , hennes säll-
synta vcrksamlict i förening med en genomträngande och säker hlick i alli
hvad angick olyekans hemligltctcr, en fullkomlig kännedom om den falti-
ga arhetskiassens hehof, lidanden och försakelser, utgjordc tillräeklig bor-
gen för den säkra takt och kioklict , hvarmed demta förlrafiliga varelsc
sknlle understödja frökcn dc Cardoviiles ädclmodiga afsiglcr.

•

]Vu ett par ord om dc händelser, hvilka hade föregått frökcn dc Car-
dovillcs ankumst tili trädgårdsporten af det lilla Iniset på gatan Rlanelic.

Omkrisig kloekan tio på morgonen, insläpplc de sorgfälligt tillslntna
fönsterluekorna tili Adrienucs sängkammare ännu ingen slråle af dagsljn-
set i delta mm, soin endast svagt upplystcs af skenet från en klotfonnig
lainpa af orientalisk alabaster, hängaude vid taket på Ircnnc länga silfver-
kedjor.

Delta mm, hvars fak hvälfde sig tili likhct med en dotn , hade Tor-
nien af ett ättkantigt täit. Anda från hvalfvet ned tili golfvet var det
tapetscradt med hvilt siden, orneradt med länga draperier af livilt mnss-
lin, i rika, höljande veck, och fästade längs väggen medclst clfenhcnsro-
setter, saita på lika afstånd från hvarandra.

Tvennc dörrar, äfvenledes af elfenbcn , knnstigt inlagdt med perle-
mor, ledde, den ena tili bailsalen, den andra tili toalettrummet , clt slags
litet tcmpcl tili skönhetens dyrkan, och möblcradt liksoin det förra i pa-
viljongen tili liotellet Saint-Dizier.

Tvenne andra sidor upptogos af fönster. Leit ocli hållcl gömda nnder
draperier. Midi emot sängen sågs eu spiscl af snöhvit pentelicisk mar-

IV;o 20. - 30*.
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mm
mor, förscdd rncd ett brandjern af ciscleradt silfver; å ömse sidor voro
tvenne präfctiga karyatider iitbuggna, och llsten

,
äfvcnledes af bildlmg-

geri, förcslälide blommor oeb fåglar. Ofvanför denna list, var en fin,
genonibruten oval korg , med bcundransvärd konst, lättliet och smak ul-
buggen i mannor. Den var fullsatt med en mängd rosenröda camelier.
Der,is glänsande röda blad

, deras karmosinröda blommor , var det enda,
soin afslack emot den harmoniska hvilheten i denna jungfruliga friståd.

Slulligen, tili hälftcn omgifvcn af böljande bvift musslin, hvilkct likt
lällä moln ncdföll från taket, sågs den vaekra sängen, som, mychet lag
och försedd med rikt skulpterade elfenbensfölter, bvilade på den öfver
hela golfvct nlliredda hcrmelinsmaltan. Med undantag af plinten, likale-
des ntinärkt väl arbelad af clfcnben, inlagdt med pcrlcmor, var hela sän-
gen klädd med bvitt sätin, vadderadt och stickadt som en ofantlig sydyna.

Batistlakancn, garnerade med breda spetsar, bade kömmit något i oord-
ning, så att man såg börnet af en madrass, klädd med bvitt taft, och äf-
venså börnet af ett moär-täeke, ganska tuot, ty i dessa rum råddc en ljum,
ständigt lika temperatur, alldeles som en mild vårdags.

Tili följe af en sällsynt samvetsgraiinbet , bärflytände från samma
kansia, h villien förmålt Adrienne att på det förut omnämnda guldsmeds-
arbelet låla inrista arbetarens naitin, i slället för säljarens, kade bon ve-

-1 lat, att alla kenties sä ytlerst praktfulla oeb dyrbara möbler skulle förfär-
digas af handtverkare, hvilka utvaldcs bland de skickligastc, arbetsamma-
ste oeb ärligaste, och bvilka af benne fålt förlager, att börja med. Sä-
lunda tillöktes deras arbetslöuer med den vinst, forlagsmän oeb spekulan-
ter skulle baft på deras arbeten. Denna tillökning i arbetsförtjensten ba-
de spridt en viss välmåga inom bundrade arbetande familjer, bvilka, der-
före välsignande Adriennes praktlystuad, gåfvo benne, som bon sjelf sa-
de, rätli(jhet att ujuta sin lyx, såsoin en välfången ochrättmätig egendom-,

Ingcnting var sålcdcs friskare oeb bebagligare att skåda, än det inre
af denna sängkammare.

Frökcn de Cardoville bade nyss vaknat. Hon bvilade, bland dessa
böljor af mnsslin

, spetsar , batist oeb bvitt siden ,
i en ställning full af

mjukbct oeb bebag. Aldrig plägade hon o m nätterua betäeka sitt sköna,
guldfärgade bar, (enligt de gamle Grckerna, ett säkert medel att länge
bibehålla det i hela dess skönbet). På qvällarna delade bennes kammar-
jungfrur de långa sllkeslena hårlockarna i Hera små platta flätor, bvaraf
de formerade tvenne breda oeb tjocka bindiar, som nedföllo tillräckligt
långt, för att näsiän helt oeb bållet skyla bennes små öron, lemnade blott
den lilla rosenröda örsnibben bar, oeb sedän slöto sig tili den stora bop-
rullade flätan bak i nacken.

Denna bårklädsel, lånad ifrån den grekiska antiken, klädde på ett så
förtjusande sätt fröken de Cardovilles fina och rena anletsdrag, gåfvo ben-
ne ett så föryngradt utscende, att man skulle ansett benne för att vara
endast femton år, i slället för nitton. Då bennes bär, sålunda samladt i
massor, tätt infattade tinningarna , förlorade det belt och bållet sin ljusa
glänsandc färg, sä att man lätt kunnat taga det för brunt, om icke en

guldglans bär oeb der skiftat öfver de breda filätorua. j|
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Försänhl i «lennä raorgnndvala ,
livars Ijufva matlighet är eå gynnan- "

«le för hehagliga diömmerier, lag Adriennc mrd armliågen slödd mut ö-
rongottet. Ilon liöll hufvudet något böjdt ål sidan, li-\aiigonom de idea-
lista honturerna af hennes hildshuna lials oeli hara axlar fiillo ännu iner
1 ögonen. Hennes smålernde, fuhliga oeh rosenröda läppar roro, lihsom
hindeinä, så Iristä, soin om lion Ladat dein i ishallt vatien; hennes hvita
«gonloeh hcfäehte tili hallien dc stora, sjtarlhnma, sammetsliha ögonen,
livilha iin smählande bl.ichade hving rnimnet, iin f aste sig med förnöjelse
på cameliernas giöna hlad oeh rosenröda hlonnnor.

Mvern shnlle väl huima heshrifva Adriennes Ijufva nppvahande . . .

uppvahnandet af en få hysh oeh.shön sjiil, i en så hysh oeh shön hropp?
uppvahnandet af ett hjerta , liha rent soin den halsamisha, ungdomligt

frisha andedrägt, hvilhen sahla höjdc den jnngfruliga harrnen jungfru-
lig oeh ren, som den nyfallna suon.

Hvilhen religionslara, hvilhen dogni, hvilhen Irosformel, hvilhet sym-
holuin shall någonsin o Fader! o gudopiligc Shapäre! gifva en

inera lillhedjansvKrd ide oui Uin hsrmunisha oeh ohegränsade niaht, ån
en nng mö, som sålnnda nppvahniir i hela h!onmia n at den shönhet, i he-
la hehaget af den hivgsanihel, hvar rned Du hegålvat henne, oeh soin i sin
drömmande oshnld lorshar ofter hcnilighetcn af den hinmielsha hårlehs-
drift, Du nedlagt hos alla lefvande varclscr, Du, soin är sjclf den cviga
härlehcn, den oändliga godhelen!

De orediga tonhni, soin efter uppvahnandet dunhclt uppslego hos A-
drienne, lychtes sinåningom laga öfverhanden. Ilon sunl.le hufvudet mot
hröstet, den shöna annen ncdlöll åler på hädden. Derclter antogo hennes
drag ett nttryek, ichc af sorgseuhet, men af rörande melanholi.

Hennes varmasle önshan var nu npplylld; hon shnlle lefva allcna
oeh oheroende. Men denna ömsinta, linhunsliga, öppna oeh undransvärdt
fullhomliga natur haude doch, alt Gud iehe öfverhopai henne med de
yppersta shalter, för alt hon shulie hegrafva dem i ‘en hali oeh sjcilvish
enslighct; hon l.ändc, eller suararc anade, allt det shöna oeh herrliga,
härlehcn shnlle huima shänha såväl henne sjclf, soin den, hvilhen gjorde
sig värdig hennes tillgifvcnlict.

Förlitande sig- på faslhcten oeh ädelhelcn af sin harahter, stolt öfver
det exempel, hon ville gifva andra qvinnor, oeh väl vetande, att allas
hlichar shulie med afund fäslas på henne, hände hon sig iehe desto min-
dre gansha säher på sig sjclf. Långt ifrån att fruhta ett dåligt vai, Iruh-
tade hon dcremol alt ej hima några, hland hvilha hon hunde väljä; tili
den grad var hennes smah renad oeh förhnad. Oeh om hon en gång träf-
fade silt drönida ideal, så hade hon ett sätt att se oeh hedöma, på en

gång så eget men ändoch rihtigl, så ovauligt men ändoch förnufligt, i
fråga om det oheroende oeh den värdighet, qvinnau, enligt hennes åsigt,
borde hibcbålla i anseende tili nunnien, att lion oåterhalleligen bcslutat,
att aldrig bevilja ringaste eftergift i dctla fall. Men lion frågade sig sjelf,
om den man, bon Valde, möjligen shulie vilja gä in på de vilhor, bon
ämnade föreshrifva.

5 Då hon i mJnnet åtcrhallade de unga män, hon lärt hänna, oeh
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*■' Isa siilille kunna anmäla sigr snm kenties friare, crinradc lion sig

™

i ocli <ued detsamma den, tyvärr alltför sauna, mälning, soin Rodin så
bitande oe!i lifliglkade leeknat. Hon päminlc sig äfven, ieke ulan en
viss sto 1 liiet, dc uppinunlringar, dc nne inan gifvit liennc, ieke för att
siniekra, rnen alt suka fönnå liennc att realisera en verkligen stor, ädel
ocli skön id e.

Adriennes irrande faniasi ledde liennc snart att tanka på Dsekaiina.
Den nnga dainen lyckönskadc sig att kumia visa denne anförvandt af

knngligl blod en kunglig giislfribet, men var dock långt ifrån att af kononi
skapa sin främlids kjeltc.

Först 41ek främst tänkte lion, ieke litan skäl, att denne lialfvilda yng-
ling, med passioner, om ieke okufliga, åtmlnstoile liilllilis okufvade, må-
ste, dii lian plötsligen försaltcs niidt nti en verld af förfmad byfsning,
onnilvikligcn liloltsliiilas för de svåraste pröfningar oeh våldsnnmia om-
bildningar. Men soin fröken dc Cardoville hade i sin karakter ingenting
manligt, ingenting lierrsklystet, äinnade lion ingalnnda åtaga sig alt eivi-
lisera den nnga viiden. Fördenskull, oaktadt det deltag.inde, eller snara-
rc, just i ocb för det deltagande hon liyste för den nnge Ilinduen, kade
bon fast liesi otat, alt ieke förr, än om två eller tre månadcr, gifva sig
tili hälinä för honnni; öck dessutom föresalt sig att aldrig kos sig emotta-
ga Dsekaiina, i fail kandelsen sknlle npplysa lionoio om, att kon var kans
slägling, oek lian, i anledning dera f, ville göra liennc besök. Hon ville
sålunda, om ieke pröfva, åtmiiistonc lemua himoin lillräeklig friket 1 vil-
ja oek handling, på det att forsla kellan af kans goda eller dåliga pas-
sioner niålte kinua att afsvalna. Men soin hon dock ieke ville lemna ho-
nom värnlös för alla pariserlifvets faror, kade kon i förlroende bedt gref-
vc dc Montkron, att lian sknllc in för a prinsen i de kasta sällskapcr, samt
leda oek npplysa konnin med sinä mogna råd oek sin rika erfarenket.

Grefvc de Monlbron kade med störsia bercdvillighet emotlagit frö-
ken dc Cardovillcs uppdrag, oeh lofvade sig, soin kan sade, myeket nöje
af alt få inkasta sin nnge tiger i salongerna oek saita kononi i beröring
med kloinman af pariscrverldens cleganler oek mesi lirade ungkarlar, er-
bjudande sig derjemte, alt på allt siitt gå i korgen för sin nnga myndling.

”Hvad mig ketiäffar, niin kasta grefvc,” yllradc Adriennc med van-
lig uppriktigket tili grefvc de Montkron, ”så är mitt bcslnt oryggligt.
IVi bar sjelf sagt mig, kvilket nppseende det skall göra i den slora verl-
den, då denne Dsekaiina der uppträder, en nillonårig prins, bländande
skön, stolt oek vild soin ett nngl lejon, då det framgår nr shogen. Det
är något nylt, något ovanligt, kar ni lillagl; oekså skall den civiliseran.de
bekagsjnkaa förfölja konnin med en enträgenket, för kvilken jag darrar
på kans viignar; oek allvarsamt, min goda grefvc, kan jag ieke finna
det passande för mig, alt synas vilja tällä med alla dessa sköna da-
mer, soin så dristigt blottslälla sig för den nnga tigerns klor. Jag
inlresscrar mig myeket för kononi, eniedan lian är min anförvandt, eine-
dan kan är ung, skön, tapper, men framför allt derförc, att kan cj är
klädd efter det rysliga enropeiska modet. Tvifvelsulan är delta en
mängd sällsjnta egenskaper, men de aro dock ieke tillräekliga, att «
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mförmå mig tili ändring af min hittills fattade mcning. Dessutom

bar min nye vän, den bcskedlige gamle filosofen, gifvit mig, aisgäcnde den
unge Uiminen, ett råd, soin ni gillar, min grefvc, eliuru ni icke är filo-
sof det är, att för mlgon tid taga emot besök, men icke göra några,
livarkcn hos den ene eller den andre. Delta skall säkerligen bespara rnig
obehaget att råka min kungliga slägting, och derjemtc bereda mig förde-
len att kuuna göra ett strängt vai, tili och mcd bland min vanliga säll-
skapskrets. Soin jag länkcr lefva på den präktigastc fot, soin min ställ-
ning är högst egen ocb man säkert skall inbilla sig hos mig linna en hei
mängd stygga bemligbcter att utforska, boppas jag, att nylikna pcrsoner
af båda könen ej skola underlåta att infinna sig ocb det skall roa mig
rätt mycfcct, det försäkrar jag.”

Aär grcfve de Montbron frägade Adrieune o m den unge lilnduiskc
tigerns förvisning skullc räcka länge, svarade bon;

”Då jag kommer att bos mig se nastan alla de personer, hos bvilka
ni ämnar införa den unga prinsen, skall det bli lusligt nog, att om ho-
nom få höra en mängd olika omdömen. Om vissa berrar tala mycket
godt ocb mycket ilia om bonom, sä gör jag mig godt hopp.

Mcd ett ord, den opinion jag, efter alla dessa omdömen, kommer att
hilda mig om den unga prinsen, och lita på min skarpsinnighet, i frä-
ga om att urskilja det laiska från det sanna denna opinion skall för-
korta eller förlänga, hvad ni kallar min knnglige frändes förvisning.”

Sådant var fröken de Cardovlllcs fattade bcslut angåcnde Dscbalma,
tili ocb med samma dag, då bon mcd Florine skulle komina att begifva
sig tili det hus, ban beboddey mcd ett ord bon kade allvarsamt fö-
resatt sig, att icke förr, än efter två eller tre månader, yppa sig för bonom.

Sedän Adricnne salmilla länge funderat på, huruvida framtiden sknl-
le komina att tilifredsställa hennes hjertas önskniugar, föll bon i nya,
djupa tankar.

Denna förtjusande varelse, full af lif, helsa ocb ungdom, uppgaf en
lätt suefc, och sträekte de begge vaekra armarna uppöfver bufvudet, hvars
profil nu var vänd åt örongottet; sä förblef bon några ögonblick liksom
icm dvala. Den som sålunda sett henne liggandc uuder det hvita om-
höljet, skulle lagit benne för en herrlig marmorstaty, bvnrs konturer tili
hälften aftecknade sig under en lätt snöbädd.

Hastigt satte Adrienne sig upp, strök mcd kauden öfver pannan,
och ringde på sinä kamraarjnngfnir.

Vid första silfverklara ljudet af fclockan, öppnades de begge elfen-
bensdörrarna.

Georgelle visade sig på tröskeln tili toalettrummet, bvarifrån Lntine,
den lilla svarta hyndan mcd guldhalsbandet, koin ilande, under glada
bjebbningar.

Hehe trädde i dörren tili badrummet.
I fonden af delta mm, som från laket crböll sin belysning, varse-

blcf man, på en matta af grönt karduau med tryckla guldblommor, ett

h Aio 29

S»

4°. S j

313Den Vaxdraxde Jvben.



314 De 2V VAXDEAXDE JuBEX.

mf®’
——— ——

-

s stort badkar af bristall, i form af en aflång snäcba. Dc fre enda lödrän-derna på delta djcrfva mästervcrk af glasgjutningskonst gömdes underden bebagliga krökningcn af en mängd Stora vassrör af silfver, hvilka
nppsprungo från badkarets breda fotställning, soin äfvenlcdes var af ci-
selcradt silfver och förcställde barn och dcllinep, bvilka lekte mcllan na-turliga korallcr och azurblå snäekor. Ingenting kunde vara smakfullare
än inläggningen af dessa pnrpurröda korallgrenar och dessa ullramarin-blå snäekor på det ciselerade silfrets matta botten. Den balsamiska åoga,
som uppsteg ifrån det ljumma, Hara och välluktandc vattnet, bvarmed
den ofantliga kristallsnäckan var fylld, spridde sig i badrummet, ocb in-
trängde som en lätt dimina i sängkammaren.

Då Adricnnc såg Hehe i sin svala, täcka drägt, på den ena af sinähara, rumia armar frambära en lång badskjorta, sade hon;
Hvar Ur då Florinc, mitt barn?
Fröken, det är två timmar sedän bou gick nedj det var någon,

som ville tala nied benne, i ett angeläget ärende.
Hvcm var det?
Den unga Hiekan, som är frökens bandsekreterare. Hon gick ut

myeket lidigt i morse, oeh vid sin återkomst bad Lon alt få tala med
Florine. Sedän bar Florine icke återkommit.

Denna frånvaro står förmodligen i sammanhang med någon vigtig
affär, som min ovärdcrliga almoseminister bar för bänder, ytlrade Adri-
enne leende, i det bon tänktc på la Mayeux.

Derefter vinkade bon Hebe fram tili sängen.

Ungefär tvenne timmar efter uppstigandet bade Adrienne, som efter
vanan låtit kläda sig med utsökt smak, bortskiekat sinä kammarjungfrur
och bedt att få tala med la Mayeux, hvilkcn hon bemötte med utmärkt
aktning och alltid emottog allena.

Den unga sömmerskan inträdde skyndsamt, med blekt ansigte, ocb
yttrade med darrande röst;

Ack, fröken! minä aningar voro grundade ... Man förråder er .. .

Hvilka aningar menar du, mitt kara barn? frågade Adrienne be-
stört. Hvcm är det som förråder oss?

Herr Rodin, återtog la Mayeux.
VII.

TVIFVELSMÅLEN.

Då fröken de Cardoville börde den mot Rodin gjorda anklagelsen,
betraktade hon den unga Hiekan med ny förvåning.

Innan vl fullfölja bcskrifningcn af denna scen, böre vi naimia, att
la Mayeux bade aflagt sinä usla klädcr, ocb bar nu en lika smakfull som
enkel svart klädning. Denna dystra färg tyektes antyda hennes afsägelse
af ali verldslig fåfänglighet, bennes hjertas oaflåtliga sorg, samt de strän-
ga •ligter bon ålagt sig, då bon egnat sig tili olyekans tjenst. Ulanpa
den svarta klädningen bar hon en bred nedviken krage, bvit ocb snygg

bennes lilla tyllmössa med grå band, bvaruuder framstucko ett par^^



Dex Vaxdeaxde Jvdex. 315

Sp®’ ■'

Po
__ _ S^IP5 hreda flätor af del Taebra bruna liåret, som omslöt hennes blelia, melan-

koliska ansigte med dc milda, blå ögonen. Hcnncs långa och smala hän-
der, mol keiden skyddade af handskar, voro ieke nu, såsom ofta förr, vio-
letta ocli marmorerade, ulan nastan genomskinligt kyitä.

La Maycux’s anlctsdrag ullryckte en liflig oro. Bcstört ropade frö-
ken de Cardoville:

Ilvad är det du säger?
Herr Rodin förråder fröken.
Hau? . . . det är omöjligt.
Ack, fröken, minä aningar Ledrogo mig icke.
Dina aningar?
Ja. Första gången jag såg herr Rodin, greps jag af förskräckel-

sc ; mot min vilja darrade jag ; mitt kjerta saiuinanprcssadcs smärtsamt,
ock jag fruktade .

.
. för er . . . min fröken.

För mig ? ropade Adricnne ; bvarföre fruktade du icke för dig
sjclf, min stackars vän?

Jag vet icke, fröken 5 men sadan var min första sinnesrörelse 5
och denna fruktan var så oöfvervinnelig, att jag ständigt kände en fasa
för Rodin, oaktadt det deltagande hän betygade för min syster.

Det är besynnerligt, återtog Adricnne. Bättre än någon annan
begriper jag sympatiens och antipatiens nastan oemotståndliga inflytande
, .

. men i denna omständigket . . . Dock fortfor hon efter ett ögon-
blicks besinning, det betyder ingenting; bvad var det då i dag, som
förvandlat dina misstankar tili vissket?

Jag gick, svarade la Mayeux, i går tili min syster, Celie, för att
lemna benne de penningar, som Rodin gifvil mig för hennes räkning,
med förklarande alt de voro från en välgörandc person, hvilken ville va.
ra okänd. Jag fann icke Celie bos hennes van, som åt benne upplå>
tit sin boning tili fristad. .

. . Jag bad då portvakterskan i kuset tillsäga
min syster, att jag skulle återkomma som i dag på morgonen; det gjorde
jag äfven. Men .. . förlåt, nådiga fröken, några nödiga upplysningar.

Tala, tala, min vän!
Den unga Hiekan , som kade tagit min syster tili sig, fortfor la

Mayeux, i det hon rodnade och ncdslog ögonen, lefver just icke or-
dentligt. En kari, med bvilken hon gör många lustpartier, och som he-
ter Dumoulin, hade sagt heunc Rodins vcrkliga namu; ty denne, som hyr
ett par små rum der 1 kuset, låter der kalla sig Charlemagne.

Ja, det sade hän ju oss redan första gången, då vi träffade bonom.
I förgår afton återkom hän på samma äinne, och yppade då för mig, hvar-
före hän af Hera skäl måste bafva sin tarfliga boning i ett så allägset qvar-
ter . . . Jag kunde icke annat än gilla detta skäl.

Valan! - i går emottog herr Rodin abbe d’Aigrigny hemma
hos sig.

Abbe d Aigrigny! ropade fröken de Cardoville.
Ja, fröken; abben var, under två timmars tid, instängd med Rodin.
Mitt barn! . .

. man har säkert narrat dig.
a IVej, fröken, jag vet det med visshet. Först var abben, tidigt på {
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3 morgonen, der, och söktc Rodin , men då dennc Icke var hemnia, gick ®4

d’Aigrigny sin väg, sedän hau lemuat portvakterskan en papperslapp, hvar-”'
på stod skrifvct lians namn, med de orden: Jag ålerkommer om två tim-
mar. Den unga Hiekan, soin jag ornnämudc för frökcn, fick se delta pap-
per, och emcdan allt iivad som angår herr Rodin förcfaller hcnne ganska
hemlighetsfullt och besynncrligt, qvarstannadc hon af nyfikcnhet hos port-
vakterskan, för alt få se abbe d’Aigrigny , hvilkcu ocfcså vcrkligen efter
tvenne timmars förlopp återkom och sleg upp tili Rodin.

]Vej . . . ncj . , . sade Adrienne, bögst bcstört .
. . det är omöj-

Hgt . . . det måste vara något misstag.
~ Det tror jag icke, frökcn; ty som jag visste, burn vigtigt det var

att bäruti homma tili vlssbet ,
bad jag den unga flicken besfcrifva abbe

d’Aigrignys utseendc.
IVfåå? ... i

Abbe d‘Aigrigny, återtog la Mayeux, var, enligt den nngaflickans
beskrifning, omkring fyratio år, af bög ocb smärt växl, klädd gansfca en-
keli, men med mycken ornsorg; bans ögon, sade bon, voro grå , mycket
Stora och skarpa, ögonbrynen tjocka, hårct kastanjebruut, skägget hclt och
bållet afrakadt, och mannens hela hållning mycket bestämd.

Det är sant, sade Adrienne, som knappt kunde tro, bvad hon hör-
de. Delta sigualemcnt träffar precist in.

Som jag, återtog la Mayeux, var att lära kanna de när-

mare omständigheterna, frågade jag portvakterskan , om herr Rodin ocb
abbe d’Aigrigny syntes vara onda på hvarandra, då bon säg dein gå ut.

iVej, visst icke, svarade hon. De talades mycket vänligt vid, men det
enda jag af deras samtal kunde uppfatla, var att abben, då ban vid por-
ien skildes frän Rodin, yltrade; / mortjon . . . skrifver jag . . . det är öf-
verenskommet.

Min Gud! • . . är det en dröm? . . . utbrast Adrienne, i det bon
förde begge sinä bänder tili tlnnlugarna, och blickadc på la Mayeux med
bestörtning och bäpnad. Jag- kan ej betvilla dina ord, mitt stackars barn
. . . ocb likväl är det ju Rodin

,
ban sjclf, som skiekat dig tili det der

huset med hjelp åt din syster. Skulle hau velat blottställa sig lör faran
att få hemligheten af hans möten med abbe d Aigrigny uppdagad? . . .

Jag tillstär, alt delta vore bra oskickligt af bonom, i fall ban vore en bc-
dragare.

Det är sant, svarade la Mayeux; jag tänktc just detsamma. E-
mellertid förekom mig de begge herrarnes sammankomst så hotande för
er, min fröken, att jag, belt förskräekt, skyndade hera.

I grunden redliga .ocb rättänkande menniskor iiafva alltid svårt för
att tro på förräderier; ju nedrigare dessa äro, ju mer tvilla de på möjlig-
heten deraf. Adriennes fcarakter var en af dessa, ja, än mer, rättsinnig-
het var bos benne ett af bufvuddragen. Sålcdes, churu la Mayeux’s be-
rältelse hade på benne gjort ett djupt intryck, yltrade hon tili denna:

Godt, min vän, det är icke värdt att skrämma sig onödigtvis , eG
ler alllför hastigt misstänka något ondt. Vi skola resonnera om saken;
kansfce komina vi sålunda tili vlssbet om Sanna förbållaudet. Påmlnnoni j
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oss alla de särskilta omständigbeterna. Det var 3n Kodin, som for mig *

öppnadc portaina tili doktor Baleiniers hus och räddade mig uf fängen-
skapcn; det var 1 min närvaro hän angaf abbe d’Aigrigny; det var lian,
soin genoni sinä botelser tvaog förcståiiderskan i Maria-klostret att utlcnJ-
na general Simons döttrar; Lan bar mcd mycket besvär skaffat sig reda
på, hvar prins Dsebalma fanns; ban bar froget uppfyllt minä önskningar,
i afsecnde på dcune min tmga slägting; ännu i går gaf ban mig de gag-
neligastc räd. Alit delta äger ju siu fiklighet?

litan tvifvel, fröken.
Kanske Rodin, i varsta fallet, bar nigonling underallt dottå, kan-

ske ban räknar på en frikostig belöning af oss; oien bittills bar ban dock
visat en fulikomlig oegennytta.

Oekså sant, fröken, svaradc den stackars la Måyenx, nödsakad,
liksom Adriennc, att medgifva riktigbeteh af oförnekliga fakta.

Låtom oss nu, ålertog fröken, undcrsöka möjligheten af ett förrä-
deri. Ater försona sig mcd abbe dAigrigny, att förråda mig? . . . för-
räde mig? . , . hvar? . .

. burn? . . . i bvad ändamål? . . . Hvad bar jag
att frukta? . ,

, Ar det icke tvertom abbe dAigrigny ocb prinsessan de
Saint-Dizier, som måste allägga en svår räkenskap vid domstolen, för det
onda de tillfogat mig?

Mcn, miu fröken, burn då förfclara detta möte mcllan tvenne män,
bvilka borde La sä många skäl att sky och undvika bvarandra? Måste det
icke dölja något farligt förslag? . , . Dcssutom, min fröken, är jag ickc
den enda, som tänker så.

Hvad menar du?
I morse, då jag kom hem, var jag sä upprörd , att mamscll Flo-

rine, «nm markte det, frågade mig o m orsaken tili min oro; jag käuner
kenties omina tillgifvenkct för fröken.

Man kan icke vara mcr tillgifvcn än kon; du sjelf Lar ju nyli-
gcn underrättat mig ora den väscndtliga tjenst, kon gjorde mig, uudet mitt
vistandc hos doktor Balcinicr.

IVå väl, goda fröken, vid min kemkomst 1 morse ansåg jag liöd-
Tändigkctcn fordra, att fröken så fort som möjligt underrättades ora allt-
sammans, kvarföre jag omtalade händelsen för Florine. Liksoin jag , ja
väl mcr än jag, förskräcktes kon öfvcr d‘Aigrignys mötc med Kodin. Ef-
tcr några ögonklicks kesinning sade kon: Jag tror, det är onödigt att Väc-
ka fröken ; hvad gör det, ora kon ett par timmar förr ellcr sednare får
nndcrrätlelse om detta förräderi? Kaiiskc torde jag under dessa timmar
kunna uppspana nägot. Jag kar fålt ett godt infall; ursäkta mig kas frö-
ken; jag skall snart återkomma. Derefter bcfallte mamscll Florine fram
en vagn oek for bort.

Florine är en förträfflig flicka, yttrade fröken smålecnde, ty ef-
tertankan lugnadc kenne fullkomligt; men i detta fall tror jag dock,
att kennes nit oek goda kjerta missledt kenne, liksom kändelsen är med
dig, min goda vän. Vet du, vi äro just ett par tokar begge, som ieke
förr tänkt på en sak, kvilken på ögonblicket akulle lugnat oss.
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Hvad då, fröken?
Akbe d‘Aigrigny är naturligtvis nu mycket rädd för Rodin. Sä-

keet liar hau värit och sökt honoin ända der, i hans åflägsna boning, för
alt bedja honom om skonsamhet. Finner du icbe, liksoin .jag, dcnna för-
kiaring icke allrnast tlllfredsställande, utan ock dcn enda förnufliga?

Väl möjligt, frökcn, svarade la Mayeux , efter någon besinning.
Ja, det är alllior sauuolikt.
La Mayeux teg en stund, men sedän ropade hon, liksoin kade bon

nödgats ge vika för en inre öfvertygclse, hvilkcn var alla möjliga skäl
och motskäl öfvcrlägsen:

Doek, nej, ncj .
.

. tro mig, fröken, man bedrar er, jag känner
det. .

. . Lät vara, att sannolikbeten strider emot bvad jag påstår . . .

itien tro mig: dessa minä aningar aro för starka, att icke vara sauna , . .

Dessutom anar icke fröken mitt bjertas bemligasfe rörclser? . .
. skulle

jag då icke kumia ana de faror, som kota fröken?
Hvad säger du? . . . Hvad är det då, jag anat? ....ropade frö-

ken de Cardoville, emot sin vilja skakad af la Mayeux’s öfvcrtygade och
oroliga ton. Dcnna ätcrtog:

Hvad fröken anat? . . • Alla en olycklig varelscs ömtåligaste kän-
slor ; en varclse, bvilken ödet dömt tili ett lif, olikt alla andras 5 och
ni vet nog, ädla fröken, att, om jag hittills tegat, så är det icke af okun-
nighet om hvad jag är er skyldig. Ilvein bar väl sagt fröken, att det
enda medel att förmå mig emoltaga erä välgerningar, utan att behöfva
blygas derför, var att dermed förena en syssla, bvarigenom jag kunde
blifva nyttig för de olyekliga, bvilkas loit jag sä länge dclat? Ilvein bar
,sagt er, nådiga fröken, då ni ville sälta mig vid ert eget bord, säsom er
vän, . . . mig fattiga arbetsflicka , i livars person ni vill hedra arbetet,
undergifvehbcten och rcdligbeten hyem sade er då när jag svarade blott
med tårar af rörelse att det icke var en falsk blygsambet,
utan raedyelandet af min löjliga vauskapligbct, sora tvingade mig att af-
slå er godbet? . . . Hvem bar sagt er, att jag eljest, stolt på minä. fatti-
ga medsystrars vägnar, skulle med erkänsla mottagit detta ädelmodiga an-
hud? Ty ni svarade mig med dessa rörande ord: Jag inser skälet tili
ert afslag, min vän ; det är icke en falsk blggsamhet, som förestufvar
det, utan en känsla af värdighet, som jag älskar och högakiar.
Hvem, ändtligen, bar sagt er, återtog la Mayeux ,

med stigande varma,
att jag skulle linna mig ganska lycklig , om jag fick en liten enslig

yrå i delta präktiga hus, bvars glans bläudar mig? Hvem bar sagt er
det, då ni värdigals utvälja det äudå alltför vaekra rum

,
ni åt mig be-

stämt? Hvem bar sagt er, att jag , utan att pä något sätt afundas de
intagande flickorna, som omgifva er, och dem jag redan älskar , dcrföre
att de älska er, doek alltid, tili följe af en ofrivillig jcmförelse , skulle
linna mig förlägen i deras närvaro? Hvem bar sagt er det, goda fröken,
så att ni alltid aflägsnar dem , innan ni kallat- mig in tili er? .

. . Ja,
hvem har för er upptäckt alla de dolda ocb bvassa taggar, bvaraf man, i
en sådan belägenbet som min, kan så lält såras ocb blöda? Utan tvifvcl
Gud Hän, som i sin oäudliga storhet skapar verldar , men doek med
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faderligt öga scr ncd tili minsta mask 1 mullan. Ocb ni, min fröken,
ni siiville då ickc falla, alt ett Ljerta, bvars alla kansioi- ni så Täi anar,
kan i höjden af sin erkänsla gissa tili aill hvad som skullc kumia skada
er? Jo, jo, fröken, somliga äga sjclfbcvarclscns instinkt ; andra, inera
lyckligt loltade, Lafva dcn instinkten att för faror söka skydda dern de äl-
ska. Denna scdnare instinkt kar Gud gifyit mig. Fröken! man förråder
er, sägcr jag; . . . man förråder cr!

La Mayeux, hvars bliek strålade, bvars kindcr lindrigt brnnno af
sinnesrörelsc , nltalade dessa sista ord mrd sådant cftcrlryck, keledsagade
dcm med så Lrkräflande ålbörder, att fröken dc Cardovillc, radan skakad
af den unga flickans varma språk, började dcla bcnncs farbåga. Dessutom

cliuni bon alltid förslåtl nppskatta det öfverlägsna förståndet, dcn upp-
lysfa själsblicken bos della fattiga barn af folhct, badc bon aldrig bört la
May eux ultrycka sig mad så myeken varma, med denna rörandc vältalig-
bct, som uppvällde från dcn ädlaste kansia. Denna omsländigbct ökndc
i sin män det intryck Adricnne rönte.

I delta ögonblick bördes en knaekning på salongsdörrn, ocb Florine
inträdde.

Då fröken de Cardoville såg sin kammarjungfrus oroliga nppsyn, frå-
gade bon ifrigt:

JVä, Florine, bvad för nytt ? Hvarifrån komtncr du, mitt barn?
Från liotellet Saint-Dizier.
Hvarföre for du dil7 frågade Adricnne bestört.
I morsc, svarade Florine, pekande på la Mayeux, förtrodde raam-

sell mig sinä misstankar ocb sin 01-05 jag delade dcm. Abbe d’Aigrig-
nys besök bos lieri- Hudin förekom mig ganska farligt; jag tänkte alt, orn
Hudin, på dessa scdnaic dagar, infunnit sig i liotellet Saint—Lizier, så
vore intet tvifvel, det lian ju är en förrädare.

Visserligen , svarade Adricnne, soin blef allt mera orolig. IVå
väl? . . .

Fröken bar nppdragit mig öfverinseendet vid flyltningen från
paviljongen, återtog Florine. Som Hera saker ännn funnos qvar der,
niåste jag väuda mig tili fru Grivois. Jag hade således en förevändning
att fara tili botellct.

An sedän . . . Florine . . . än sedän ?

Jag sökte fönnå fru Grivois att tala om Kodin , men förgäfves.
llon misstroddc cr, mamsell, sade la Mayeux. Det kunde man

lätt förmoda,
Jag frågade benne, fortfor Florine, om lieri- Bodiu på scdnare ti-

den värit synlig i liotellet. Ilon svarade undvikande. Misströstande att
få veta något, lemnade jag då fru Grivois, oeb på det mitt besök ej
skulle väeka några misstankar, begaf jag mig tili paviljongen . . . Just
då jag viker af i en alle, hvad sev jag? . • . Jo, ingen mer ocb ingen
mlndre än Rodin, som, på ett par alnars afstånd ifrån mig, skyndade åt
liila trädgårdsporten, der ban förmodligen trodde sig mer obemärkt kun-
ua utkomma.

Hör fröken det! . . . Lör fröken! ropade la Mayeux, i det bon
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mcd bedjande min bopknäppte händerna. Ack, fröken måste låta öf- *
vertyga sig af det påtag-ligpa i allt det Lär.

- Ha Los prinsessan dc Salnt-Dizier? ... ropade Adricnne, hvars
cljest så rnilda blick uu strålade af en ocrhörd afsky; derefter fortfor
hon med en lätt brytning i rösten:

Fortfar, Florine !

Vid åsynen af Radin staonade jag, återtog Florine; drog mig se-
dän tili Raha ocb lyckades inkomma I paviljongcn, ulan att bti sedd af ho-
nom. Jag skyndade in i den lilla förstugan, soni liggcr åt gatan. Som
fröken vet, bar denna förstuga ett fönstcr åt trädgårdcn. Delta fönster
öppnadc jag, mcn lät jalusicrna stå tillslutna; mcllan öppningarna på des-
sa såg jag en byrvagn, i hvilken Rodin uppstcg, ocb sade åt kosken:
Kör tili gatan Blanche,

JV;o 59.
Tili prinscn! ropade Adricnne.
Ja, fröken.
Det träffar in; Rodin skulle verkligen besöka prinscn i dag, äterr

tog Adricnne eftersinnande.
Intet tvifvel, Inföll la Maycux. Om hän förråder fröken, så

förråder hän äfven prinscn, hvilken ännu myeket iättare kan bli hans
offer.

Hvilken nedrighet! . . . hvilken nedrighet! , . . ropade hastigt frö-
ken de Cardoville, i det hon, med anletsdrag nastan vanställda af en
smärtsam vrede, reste sig upp af stolen. ■— Ett sådant förräderil ...O!
. . . det vore att tvifla pä allt . . . det vore att tviila pä sig sjelf.

Ack, fröken! .
. . det är rysligt! .

. . är det Icke så? sade Ia
Maycux skälfvande.

—'Men, i sådant fall . . . hvarförc rädda mig . . . mig och minä
slägtingar? . . . ätertog fröken. I sanning kan man icke mistä förstån-
det, då man grubblar härpå. . . . Det är ett bottcnlöst djup, der tanken
förlorar sig, O! . , tvillet är dock en förskräeklig sak!

På heravägen, återtog Florine, i det hon pä sin nnga matmoder
kastade en blick, full af lillgifvcnhet och djup rörelsc . . . pä hcmvägen
täukte jag pä ett raedel, hvarigenom fröken kunde uppdaga raita förliål-
landct; .

. . men intet ögoublick är att förlora.
Hvad nienar du? ...frågade Adrieune, i det hon med förvåning

betraktade Florine.
Kotiin blir snart alicna med prinsen, återtog dcnna.
Utan tvifvel, svarade Adrienne.

i— Prinsen vistas nastan hesläudigt i liilasalongin, innaiiför drifhuset.
Det är der ban emottager Rodin.

An sedän?
- Detta drifhus, som jag låtit inreda enligt frökens förcsfcrifter, bar

icke mer än en cnda utgång, nämligen genom en liten port utåt en smal
gränd. Den vägen går trädgårdsruästaren bvarje morgon, för att siippa
gå genom rumiuen. Sedän hän siulat sinä göromål der, återfcommer
hän ej mer på hela dagen.
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f Hvad menar du ?

...Hvad är ditl förslag? . . . frågade Adrien- ®

ne, i det hou med stigandc fönmdran betraklade Florille, soin fortfor :

Blomslcrbäckarne i drifbuscl äro så salia, att, om ock gardinen,
som Isan nedfälias öfver glasdörrn cmellan salongen ocli drifhuset, vore
uppdragen, tror jag ändå, att man.oscdd kuudc böra livari enda ord, som
taladcs i salongen. Det var alltid genom dörrn tili drifhuset, soin jag un-
der de sista dagarna inträdde, di jag sisulle efterse ruinmcns inredning
.

. . Trädgårdsrn|staren ocli jag hade hvar sin nyckel .
. . Lyckligtvis har

jag min änuu qvar . . . liioin en ti mm a Isan fröken med säkerbet veta,
huru hou bör anse Kodin . . . ty, om ban bedrar prinscu, så bedrar hän
äfven fröken.

Hvad säger du? frågade Adricnnc.,
Frölsen far genast dit, ocb tar inig med sig; , . . vl anlända tili

deu lilla porien i gränden . .
. För inera försigtighets skull inträder jag

ensaiu, ocb, om tillfällct synes inig gynnande, återkommer jag, för alt . . .

Spioneril . . . ropade fröken de Cardoville med höghet, ful lande
Florine i talet. - Florine, du täuker ej på, hvad du säger.

Förlål, fröken, yttrade den intga Hiekan, som iorvirrad ncdslog
ögoncu ,

rodnade ocb sig belt trösllös ui . . . Fröken byste grundade
misstankar .

.
. delta medel syntes inig vara det enda, alt skingra cilcr

rätlfärdiga dern.
Förnedra sig ända tili alt fara oeli Ivssna på ett samtal ?

. . .

nej aldrlgl . .
. återtog Adricnnc.

- Fröken, inföil la Mayeux, som nmler några ögonblick stått belt
tankfull, . .

. tillit mig säga er, alt jag tyeker mamsell Florine bar rätt.
Mcdl et är visserligcn pikuslandc, men det torde vara det enda, soin ka H

upplysa cr, burn ui bädanefter bör anse oeb bemöla Kodin. Dessntom
kau ju ... i trots af alla minä aningar .., s!.en et bedraga. Det är

jag, soin aldraförst bos er framkaslat misstankar emot Kodin. Aldrig,
J l!

'

under hela min lifstid, skulle jag förlåta mig sjelf den synden, att bafia
beskyllt bonom orättvist. Visserligcn är del . .

. säaoin fröken säger
påkostande ...ja kanske tili oeb med niycfeet orail att . . . lyss-

na ...alt utspionera tvenne personers samtal i enriim. Men . .

Derefler lillade hon, men först efter något uppebåll, sedän hon syn-
barligen gjort våld på sig, ocb i det bon bemödade sig att dölja dc tårar
af blygsel, som fyllde bennes ugon ;

Emellerlid , då det torde vara fråga om att rädda fröken från en
stor fara ... tv om det är förräderi å färde, så hlir fröfcens framtid kan-
ske förfärlig . . . skall jag . . . om fröken så vill . . . fara i irökeuä
ställc, för att .

.
.

Itke ett ord meri afbröt fröken de Cardoville .
. . Skulle jag Jä-

tä dig, min vän, i milt namu ooh på minä vägnar göra något, som jag
sjelf finner förnedrande? . . . Aldrig!

Adrienne vände sig liärvid tili Florine, ocb yttrade:
Vili du be berr dc Koiineviile, att ban genast låtcr förspänna min

«ja vagn?
fc K* 30. 41..
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S® Ni samtycker! ropade Floriin*, i det lion såmniafiknäppte händer-
na, ulan att solia åtcrhällå sin glädjc, och licnncs ögon fuliladcs af tårar.

Ja, jag samtycker, svarade Adrienne med rörd slämma. Om del
äp ett krig, ett hätskt krig, soin man vill begynna emot mig, så måstc
jag hereda mig derpa. Ocb när man rätt betraktar Saken, voro det svag-
het och dårskap, alt cj vara pä siu vakt, IVaturligtvis, förefaller mig det.
ta medcl motbjudandc och påkostandc, men del Sr dock det emiä, livari-
genom jag' lian få vissliet öm, huruvida minä misstankar äro grundade el-
ler ej; då deremot dessa misstankar eljcst siilille för mig blifva en hc-
ständig plåga . . . kanske torde jag ock, genom detfa steg- , förekomma
någon stor olyeka. Slutligcu lian, af Hera vigtiga skäl, della samtal e-
incllan Rodiu och prins Dschalma hiifva för mig i duhbclt häiiscendc af-
görande, ty deraf måstc hero, om jag hädancftcr skall hysa-förtrocude el-
let outsläckligt liat tili Rodin. Sålcdes Florinc ..

. fort hit med en kap-
pa och en hait . . . Laga att vagnch koinmcr frani sä fort som möjligt.
Du skall följa mig Och du, min van, liilalle lion, i det hon vände sig
tili la Mayeux ...du torde vara god och hli heinma, för att viintä mig.

En half timma efter dctla samtal stannade, som vi redan seit, Adri-
ennes vagu utanför trädgårdsporten tili luiset vid gatan Riaiichc.

Florinc inträdde i drifhusct, men återkom suart, och sade tili sin
matmoder: (

Rullgardincn är ncdfälld, nådig fröken. Rodin koni just in i salon-
gen, der prinsen är.

Fröken dc Cardovillc var såledcs, ekuru obemärkt, uärvarande vid
följandc uppträde cmcllan Rodiu och Dschalma.

VIII.
B R E F V E T.

En litcn stund före fröken dc Cardovilles ankomst tili drifhusct, ha-
dc Rodin hlifvit af Faringi insläppt tili prinsen, hvilken Unnu befann sig
i den starka sinnesretning, livari mestisens ord hade försalt honom, och
cj tyektes märkä jesuitens närvaro.

Denne, förvånad öfver det passionerade uttryeket i Dschalnias an-
letsdrag, gjorde ett frågandc teckcn ål Faringi, som svarade i smyg på
följandc symholiska sätt; lian satte först pefcfingret på sitt hjerla, derefter
på sin panna; slutligen pekade lian på den i spiseln hrinnande brasan.
Denna pantomin bctyddc, att Dschalnias hufvud och hjerta voro i hrand.

Rodin förstod utan tvifvcl meningen, ty öfver hans likaktiga läppar
for ett oniärkligt småleende. Derefter yttrade hän hclt högt tili Faringi:

Jag önskade vara allcna med prinsen. Släpp ned rullgardincn,
och laga, att ingen stör oss,

Mestisen hugade sig och gick att vidröra en fjeder, soin satt på si-
dan om det stora, ofolierade spegclglaset, hvilkct härvid gick in i niurcn,
i samma mån som gardineu ncdfälldcs. Efter en ny hugning afträdde
mestisen.

Det var således kort efter hans utgång, som fröken de Cardovillc och -

Ba» r
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Florinc inkonimo i drifbuset, bvilkct numera endast genom den tjocka
med brokiga fåglar broderade sidengardinen skildes från det mm, bvaniti
Dsclialma befann sig.

Det butler, Faringi gjorde, då hän gick iit ocb tillslöt dörren efter
sig,-tyckles väeka den unge llinducn ur hans dröminar. Hans anlctsdrag,
bvilka ännu kuro lätta spär efter en våldsam sinnesrörelse, äterfingo dock
sniåningom sitt vanliga uttryck af lugn ock mildhct. lian spratt tili, ströfc
med banden öfver pannan, ocb blickadc omkr.ing sig , som om lian upp-
vakuat nr en djup söinn; hvarefter lian nalkades Kodin med en lika vörd-
nadsfull soin brydd min, ocb yttrade, i det lian nyttjade en i bans land
vanlig benämning, då man talar tili ålderstigna mäu:

Förlåt, min far!
Eniigt den i bans land rådande vaekra seden , som ålägger ungl folk

att visa de gamle största vördnad, ville prinsen fatta Rodins band, för
att föra den tili sinä läppar; en byllning, den jesuiten undandrog sig, i
det ban tog några steg tillbaka. ,

Hvarförc ber ni om fdrlåtelse, min prins? yttrade lian tili Dsclialma.
För det attjag, vid eri inlrädc, satt försänkt i drömmar, så att jag

icke genast kom emot er. Annu en gäng förlåt, min far!
Jag förlåtcr er ännu en gång, miu prins. Dock latoni oss språ

ka om något annat, ifall ni bebagar, Var god ocb återtag er plats på
soitan, äfvcnsom er pipa, i fall den srnakar er.

Men Dsclialma , låugt ifrån att efterkomma denna uppmauing ocb
sträeka sig i sulfan, såsom ban brnkade

,
satte sig i en länstol , ulan att

lyda i jubben med det cjoda hjerlat, som lian kailadc jesuiten.
I sanning göra icke erä formalitctcr mig alldelcs otröstlig ,

min
nådige prins, yttrade llodin. TVi är bär lieminä bos er, längst bort i In-
dien, ålminstonc önsl.a vi, att ni imitte inbilla er det.

Många saker painimia mig bär om mitt fäderncsland , svarade
Dsclialma i rörd ocb allvarlig lon. Er godbet påminncr mig om min far
. . . ocb om den, soin för mig var i fars ställe, tillade ban, tänkande på
marskalk Simon, om bvars ankomst man bittilis af gilliga sfcäl, lätit bo-
nom vara oknnnig.

Efter ett ögonblicks tystnad, yttrade prinsen, 1 det lian med en min
af bängifvenbet räckte banden åt llodin:

IVi är bär igen ; im är jag lycklig.
Jag fallar er glädjes min prins, ty jag kommer för att släppa er

ur fängelset . . , öppna buren för er . . . Jag bad er underkasla er den-
na lilla frivilliga fångcnskap , som är hclt ocb hållet tili crt eget bästa.

Jag får då gå nt i morgon?
Tili ocb med i dag, min prins.

Den unge llinducn fuuderade en stund, hvarefter lian sade:
Jag bar vänner, eftersom jag är bär, i delta palats, som icke till-

bör mig?
Visserligcn bar ni vänner . , . förträffllga vänner, svarade Rodiu.

Vid dessa ord lycktcs Dscbalmas anletsdrag ännu mer förskönas. De
ädlastc känslor afspeglade sig bastigt i bans rörliga ocb intagaude fysio-^^
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TSpjs!
® nomi. Hans Stora svarta ögon fuktades af tårar. Efler uågon tystnad

steg lian upp, och vttrade tili Bodin med rörd stänuna:
Koin!

- II vart då, min prins? frågade deune förvånad.
' Atl tacka minä vänncr. Jag bar dröjt denned i trcnne dagar. ..

.

det är läuge.
Tiliät, min prins .. . tillåt ..

. jag har, i anledning häraf, måu-
ga saker alt säga er. Vili ni vara god och sätta cr igcn ?

Dsehalma satte sig villigl i sin länstol; Bodin återtog:
Det är sant . . . ui har vänner; eller snararc ui har en vän.

Pärmer aro sällsynta.
An ni då?
Det är rätt. IVi har sålcdes två vänner, min äd!a prins mig,

suin ni l.änner . . . och en annan, den ni ickc käuncr och soin önskar va-
ra ohänd.

Hvarföre?
Hvarföre? upprcpade Bodin med ett ögonhlichs bryderi; jo, eme-

dan den sällhet, hän linncr nti atl visa er några vänsbapsprof, emedan
haus logn . .

. bero på denna hemlighet.
Hvarföre dölja sig, när man gör godl?

- Stundoin för att dölja del goda man gör, min prins.
—— Men jag tvehar ju iefce alt draga fördel af denna vänshap;

hvarföre då dölja sig för mig?
Dessa den unga liindnens niånga hvar/öre fyehtes göra Bodin sär de-

les föriägen. lian svarade emellerlid:
Jag har sagt er det, min båsle prins; denna väu shulle kanhända

linna silt egct lugn stördt, om lian blefve käud.
Om lian blefve känd såsum min van?
Just del, min prins.

Dsehaimas anlclsdrag antogo härvid ett ntlryek af sorglig viirdighet;
hau upplyfte »toit sitl hufvud, och sade med högdragen och siräng tun:

Eftersum denna vän döljer sig, så måste lian endera miina för mig,
eller pek siilille jag nödgas rodna för honom. Jag antager ingen gäst-
frihei af andra, an sådana soin aro mig värdiga, eller soin linna mig vär-
dig dcm. Jag skvndar derföre atl lemua deita hus.

På Dsehalma yttrade della, restc hau sig upp, så bcslulsamf, att Bo-
din ropade:

Men så hör mig då, min prins. Ni är . . . liilat alt jag s-gcr
det obeskrifligt häftig oeh lättrellig. Ebuni vi på aill suli söS.t er-

inra er om ert sköna land, måste ni Joel: bcsinna, ali ni un bennner er
i Europa i Europa, min prins . . . i Paris; denna eriuran hör kirnua
liil uågon del förändra ert sätt att se sakerna; jag besvär er, min prins,
hör mig.

Dsehalma ägde, oaktadt sin fullkomliga okunnighet om vissa nmgäiigs-
regior, aill för mycfcct förstånd, aitt för myeken rättskänsla, att ej taga
skal, när skäl funnos. Bodins ord lugnade honom. Med den uppriktigal. skal, uär skäl runnoa. iloduis ord lugnade lumo ia. ftlcd den

m —jm
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lii Ijcsll*h
' G*-&rlblygsamhct, hvanned kraftiga och ädla naturer mercndels aro begåfvade, 6

svaradc hän mildt:
Min far ... ni bar rätt . , . Jag är icke mer i mitt egct land.

-r- Här aro seder ocb brufc annorlnnda . ,
. Jag skall tanka cfter.

Oaktadt sin list och smidighet, var det icke litan, att ju Rodin stun-
dom fann sig öfvcrraskad och brydd af dcn nngc Himlncns så cgna äsig-
tcr, af det oförutsedda i hans tankcgång. Också såg lian honom, tili sin
Stora förvåning, silta tankfull några ininuter , hvarcfler Dschalma logot,
men i en ton af fast öfvertygelse, återtog:

Jag bar lydt cr, min far; jag bar tänkt efter.
IVä väl, niin ädle prins?
I intet land i verbien och undcr ingcn forcvändning bör en be-

derlig kari, sum hyser vänskap för en annan hederlig kari , dölja denna
vänskap.

Men, otn det nu vore farligt att yppa denna vänskap? genmälde
Rodin, ängslig öfver den viindning, samtalet tog.

Dschalma betraktade jesuitcn med föraktfuil, uudrande blick, men tcg.
Jag förslår cr tystnad, min prins', en modig man bör trolsa fa-

ran. Må så vara! ..
. Men om det nu vore er, soin farau hutadc, i fall

denna vänskap yppades, vore det dä icke ursäktligt, tili ocb med heroin»
värdt, af dcn hedcrliga manncn, att hän ville vara okänd?

Jag emottager ingenting af en vän
, soin tror mig i ständ att af

feglict förneka honom.
Miu prins, så bör mig då!
Farväl, min far!
Men, betänk då!
Jag bar sagt min mcning, svarade Dschalma kort, nästan i herr-

skareton, ocb gick med stqra steg åt dörrcn.
Men, berre min Gnd! om det nu vore fråga om ett fruntimmer?

ntropade Rodin, i det hän, bragt tili det yttersla, spraug efter prinsen;
ty ban fruktadc verkligcn, att Dschalma skulle lemua kuset ocb såmedelst
Öfverändakasta alla hans planer.

Vid Rodins sista ord stannade Ilinduen tvärl.
Ett fruntimmer? svarade hau , i det lian darrade ocb blef rosen-

röd. Är det fråga om fruntimmer?
IVå väl, . . . om det vore fråga om ett fruntimmer, återtog Ro-

-1 din begriper ui nu den förliebållsamhet, den hemligbet, livari bou scr
sig uödsakad att insiöja de tillgifvenhetsprof, hon önskar visa er?

Ett fruntimmer, upprepade Dschalma med darrande röst och sam-
i manknäppta bänder, liksoin hade hän tillbcdt.

Hans förtjusande anlcte uttryekte en outsäglig, djupt skakande kansia.
Ett fruntimmer, upprepade ban änuu en gång; en parisiska?
Ja, min ädle prins; efter ni tvingar mig att sqvallra, såmåstcjag

väl tilistä, att bar är fråga om en - vördnadsvärd parisiska en vär-
dig matroua ett mönster, af alla dygder och bvars böga älder för-
tjenar hela er aktuing.

L A:0 30, 41*. .ji'
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_ Hon är mycket garamal, ntropadc dea stackars Dscbalma ,

sköna dröm bastigt försvann.
Ilon ar några år iildre Un jag, svarade Rodin med clt ironiset le-

cnde, väntande att få se dcn uuge mamien uttrycka ett komistit fdrakt el-
ler en liarmsen saknad.

Hän bedrog slg. På den kärliga, passionerade entusiasm, soin ett
ögonblick flamniat i prinscns drag, följdc nu ett rörande ultryck af vörd-
nad, ock lian sade med bruten röst:

Delta fruutimmer är då ...en mor för mig.
Det vore omöjligt att försöfcå ätcrge det på en gång frorama, mclan-

koliska ocb ömma i den ton ock blick, bvarmcd lliuduen uitalade ordcn
en mor.

Som nl säger, min prins; denna vördnadsvärda dam ville för er
vara en mor. Alen jag får icke meddela er orsaken tili den tillgifvcn-
het, bon för er byser. Tro mig blott, denna tillgifvenhet är värin ocb
uppriklig, orsaken dcrtill bederlig. Om jag icke säger er denna. bera-
lighet, så är det derförc, att bos oss är en qvinnas beraligbeter ailtid be-
liga, bon må vara ung cller gamma!.

~ Det är rätt; bcnncs bcniligbet skall vara äfven tnig.belig. Ulan
att få se benne skall jag dock älska beune med vördnad, liksom maa äl-
skar Gud, utan att se bonom.

IVu, min prins, ålertog Rodin, tilkut mig nu att få meddela er den-
na er moderliga väns afsigter. Delta hus skall ailtid stå tili ert förfo-
gande, så länge nl trlfs bär. Franska domestiker, en vagn ocb bästar
skola äfven ål er anskallas; man skall bestnda alla cra utgifter ocb bctala
cra räkningar. Soin en konnngason bör lefva kutigligl, så bar jag i (om-

inet bär nästintill atlemnat ett scbatull, iniiebållaude fern liundra louisdo-
rcr. Hvarje månad erbållcr ni en dylik summa. Om den icke. förslår
tili cra bandpenningar , så skall ni vara god ocb tillsäga mig derom
man skall då öka den.

Vid en rörclsc af Dscbalma, skyndade Rodin att tillägga:
Jag bör på förhand säga er, min prins, att er grannlagenbet kari.

vara fullkomligt lugnad. Först ocb frärnst kan man af en mor eraottaga
kuru myeket som belst; för det aiidra, då ni ungcfär om tre månader bär-
efter komraer i besittning af en ofantlig förmögcnbet, skall detbli er lätt,
ifall denna tacksamhetsskuld tryeker er ocb den sumina, ni nu crbåller,
kan på sin böjd cj komina att stiga tili mer än fyra eller fem tusen louis-
dorer, det blir er då lätt, säger jag, att återbetala delta försfcott.
Spara derförc ingenting, tillfrcdsställ alla erä fanlaslcr. Man önskar, att
ni måtte visa er i de mest lysande sällskapskrctsar i.Paris, såsom det eg-
nar ocb anstår sonen af en konung, bvilken kallats den ädelsinnades fa-
der. Således besvär jag er ännu en gång; lät ej en falsk grannlagenbet
återbålla er. Om denna summa icke är lillräcklig . .

Så skall jag bcgära mera .
. . Min mor bar rätt . . . En konun-

gason bör lefva kungligt.
Sådant var det svar Hinducn gaf, ocb det med fullkomligastc upp-

utan att synas det ringaste förvänad öfver dessa mer än friko- e



® stigma anbud. Mcn delta var ganska naturligt. Dscbalma sisulle sjelf baf. *

va gjort-, hvad maa mi gjorde för honom, ly maa Isänncr ju traditioner*
na o m de indiska furstarues slösandc oeh yppiga gäslfrihct. Dscbalma
liade blifvit lika rörd soin erkänsam, då ban fick veta, alt ett fruntimmer
älskadc bonoin mcd moderlig' ömhet. Hvad den lyx helrälfade, bvanned lion
ville oinge honom, sä mottog hän den ulan förvåning oeh ntan betänkande.

Dcnna resignation var åter någonting oväntadt för Rodin, soin liade
i beredskap så inånga förträffliga argumenter, alt öfvertala prlnsen tili e-
mottagande af hvad man erbjöd honom.

Se så ja, då är det ju riktigt i sin ordning, min prins, återlog jesni-
len. Efter ni nu skall se verlden, bör ni inträda genorn den hiistä por-
ien, soin vi pläga säga. En vän tili cr moderliga beskyddarinna, en gref-
vc de Montbron, en gammal, erfaren man, van att umgås i de bästa siill-
skapskretsar, skall prescnlcra er i de förnämsta hus i Paris.

Hvarförc vill ieke ni, min far, presentera mig?
Äch, min ädle prins, betrahta mig blott öcb säg, ora jag shulle

passa tili en sadan roll. IVcj, nej . jag lefver i enslig indragenhet.
Dessntom tillade Rodin efter någön tystnad, i det lian på den unge
prinsen fäslade en gcnomträngande, tippinärhsam och nylihen blich, soin

ora hän med följande ord telat sialla lumoni på prof dessntom shall
grefve de Monlbron bättrc än jag vara I stånd att upplysa er orii de saa-
ror, raan för er shall ntlägga, just i denna Stora verld, der hän sjelf är
så hcnunastadd. Ty .

. . om ni har tanner .. . så har ni ochså liendcr
. . . ni vei det . . . ncdriga flcndcr, soin på ett lågt sätt missbruhat crt
fortrocnde, sora gächal er. Och då deras maht olychligtvis är liha stor
som deras elahhet, vörc det hänshe försigtigast af er att söha undviha
dera .

. . fly dem .
.

. i stäliet att träda dein under ögoncn.
Vid tanken pä sinä fiender, vid tanlteh pä att fly dem, började Dschal-

ma darra i hela kroppen, hans ausigte blcf pä en gång hlåblekt, ögonen,
omättligt uppspärrade oeh med en fivit ring fcripg ögonstcne,n, gijistrade
•af en hemsk eld. Aldrig hade föraktet» hatqt, hämdlystnaden, på ett för-
färligare sätt afspcglats i ett ipcnniskoanlclc. Hans blodröda öfvcrläpp,
hvarunder de sinä hvita hårdt sarainanhitna tänderna framstneko, uppdro-
gö oeh ryckte fconvulsiviskt, samt gaf åt hans nyss så, intagande ansigte
ett sä djuriskt vildt ulsccnde , att Rodin plötsligen reste sig upp oeh ro-
pade:

Hvad fattas cr . . . prins! . . . ni skrämmer mig.
Dschalma svarade icke. Tili hälften lutad emot stolen, med händer-

na knutna af raserl, tyektes lian med Alt tryeka sig emot en af länsto-
Icns karmar, liksoin hade haa fruktat att gifva vika för ett ulhrott af
fmktansvärd ursinnighet. Händelsen ville, att det lina ambramunstyeket
tili houkan just nu rullade under hans fot; den häftiga spänning, livari
Ilinduens alla nerver för närvarande hefnnno sig, var sd förfärlig, att
ynglingen, fastän så ung oeh smärt, ägde docfc en sådan styrka, att Lan
med en enda trampning af foton pulveriserade munstyeket, oaktadt dess
bårdhet.
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Men, i himmclens namn, livad fattas cr då, min prins? ropad'^^
Hudin,

Så skall lag keossa minä tisla fiender, ronade Dscbalma med ho-
tande hlicfc.

Liksoin hade dessa ord drifvit lians raseri tili dess höjd, sprang hän
nu upp af stolcn, och lopp med vilda blickar, under ett par minuter,
fram och tillbaka i salongin i alla riktnlngar, liksom hade hän sökt ett
vapen, under del lian, fid efter annan, uppgaf ett slags hest skri, hvilket
lian söktc qvätva dcrigenom, att hän förde sinä båda kuulua näfvar mot
nuinnen, hvars käftar darrade kunvulsiviskt. Det var det blodturstigavilddjurets vanmäktiga raseri.

Den unge llinduen visade i denna sinncsförfattning en vild och stor-
artad skönhet. Ulan insåg, att dessa iustinkter af blodtörstig passion och
hlind oförsfcruckthct, i denna stnnd stegrade af tanken på låghet och för-
räderi, skulle i Indiens krig cller gigantiska jagt göra Dscbalma tili hvad
hän verkligen var en hjellc.

Hudin bcundrade med hemsk och inncrlig glädje den oerhörda häf-
tigheten af den unge liinduens passioner, hvilka, om tillfälle yppade sig,
kunde orsaka rysliga explosioner. Mcn hasligt, och tili jesuitens Stora
öfvcrraskning, stilludc sig denna storm. Dschalmas raseri lade sig nastan
ögonblickligt, emedan eftertanken plötsligt visade honom allt det fäfänga
i hans tygcllösa vrede. Då ncdslog lian ögonen och hlygdes öfver sitt
barnsliga beteende. Hans ansigtc förblef docli blekt och dystert. Med
ett lugn, ännu frnhtansvärdare än den öfvcrilning, hvaraf hau nyss lät
hänföra sig, sade lian tili Hodin:

Min far, ni måstc genast, i denna dag, föra mig i minä fienders
asyn.

För hvad ändamäl, min prins? . . . Hvad ämnar ni göra?
Döda dc nstiugarna.
Döda dem? Hvad tänker ni på?

-- Faringi skall hjelpa mig.
Annu en gång, hetänk, att ni nu mera cj vistas på Ganges’ strän-

der, der man dödar sin liendc, liksom man på jagt dödar en tiger.
Man slåss med en ärlig liende ; mcn en smygande, förrädisk dö-

dar man, liksoin man dödar en förhannad huud, svarade Dscbalma med
lika myeken öfvertygelse som lugn.

Ack, min prins! ...ni, hvars far kallades den ädelsinnades fa-der, yttrade Hudin med allvarlig röst, hvad skulle ni väl linna för gläd-
je i att krossa varelser, lika fega som elaka?

Att utrota skadcdjtir är en pligt.
Således, min prins, skulle hämden vara? . . .

Jag bäninas icke på en omi . . . jag endast trampar ihjel honom,
svarade llinduen med bitter böghct.

Mcn, min prins, här går det icke an att på sådant sätt göra sig
af med sinä fiender, om man har nägot att beklaga sig öfver.

Harn och qvinnor beklaga sig, afbröt Dscbalma; män slå tili.
Alltid på Ganges* sträuiler, min prins, men icke här. Här tager sj



1 samballe! hand om er sait, undersöker, döiner och, on skäl dertili förc-
fin n es, straffar,

I egen sait är jag bäde domarc och hödel.
För Guds skull, niin prins, hör mig. Ali har jn nndslnppit erä

ficnders snaror; är det iclte så? . . . Aiä väl, antag alt ni derför har att
tarha den vördnadsvärda damens tillgifvenhet, hvilhcn hyser for er en
niors ömhct. Om nu hon häde er om nåd för dem, hon, soin räddat er
ifrån dem hvad gfjoi-de ni då?

Uiminen sänhte hufvudet, och satt nägra ögonblich, ulan att svara.
Rodin, som ville draga fördel af hans tvehau, forlfor:

Jag shulle humia säga er, min prins, att jag hänucr erä fiender ;

rnen af fruhlan att fä se er begå någon förfärlig obelänksamhct, shall jag
för alltid göra er en hemlighct af dcras namu. Doch nej, om den gam-
la, abtningsvärda darncn, som är er i mors sialle, fordrar, att jag nämner
dem, då lofvar jag er att göra det; men intill dess tiger jag.

Dschalma bctrahtade Rodin med dyster och vredgad blick.
I delta ögonblich inträdde Faringi och sade tili Rodin:
—En brefdragare är här, med ett bref tili er. Man bar sagt

honoin, alt ni var här, och hän har hommit hit. Far jag emottaga brcf-
vet? .

. . Hän sägcr, att det är frän abbc d Aigrigny.
Visscrligen, svaradc Rodin, men tilladc faastigt: om prinsen

tillåter.
Dschalma gaf med hufvudet ett bifollande teehen. Faringi afträdde.

Ni förlåter väl, min prins, yltrade Rodin. Jag väntade denna
morgon ett myehet angeläget bref; men, som det dröjde, och jag lehe de-
sto mindre ville ha den aran att besöka er, så tillsadc jag hemma, att
man shulle visa brefbäraren hit.

Aiågra ögonblich derefter återhom Faringi med ett bref, sora Lan lem-
nade Rodin, hvareftev ineslisen åter ulgich.

IX.
ADItIEISNE OCH DSCHALMA.

Då Faringi hade lernnat salongen, tog Rodin pater d’Aigrignya bref
i ena handen, och tychtes med den andra söha efter någonliug, först i
bröstiiehan på sin gamla rock, sedän i bahlichan, slutligen i byxfichan.
Då haa lehe ian n hvad hau söhtc, lade haa brefvet på det trådnötta hnäet
af sinä svarta bcnhläder, och hände efter öfverallt med båda häuderna,
uuder det hans ansigte förrådde sahnad och oro.

De oliha rörclserna under denna pantomim, som spelades med oskyl-
digaste min i verlden, slötos med utropet:

Ack, min Gud! äh, det är för ledsamt, jag kan bli o-
tröstlig.

Hvad faltas eri . -
. frågade Dschalma , som nn kade vaknat ur

den dystra tystuad, hvari hän en stund värit försäukt.
Ack, miu prins, svarade Rodin, det har bändt mig en den

allra simplaste sak i verlden, men soin doek för mig är outsägligt ledsam
Aho 30. 42.IV:o 30,
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och förarglig jagr liar glömt eller tappat minä glasögon; således är det
mig omöjligt att, i denna halfdager och med den svaga syn jag har, för-
orsakad af ett heständigt och trägct arbete, kuuna läsa delta hrcf, hvilket
är ganska maktpåliggandc, emedan man af mlg begär ett inycket skynd-
samt, bcstämdt och kategorisia svar .

. . med ett ord .
.

. ett ja eller nej.
Tiden brådskar . . . det är alldcles för ledsamt .

. . Omi jag ändå
tillade Rodin och lade vigt på ordcn, men otan att sepä Dschalrna, chu-
ru dcnne ganska väl gaf akt på hvad hau sade om jag ändå hadc nä-
gon, sora kunde göra mig den tjensten och läsa för mig! »

. . Men nej!
. . . ingcn! . . . iugen.

Min far, ytlrade Dschalrna, förbindligt, - viti ui att jag skall
läsa för er? JVär läsningen är slut, bar jag säkert glömt, hvad jag läst.

IVi? . . . ropade Rodin
, som öin llinduens förslag värit på en

gång oväntadt och farligt. IVi, min prins, . .
. läsa delta hrcf? .

. .det är omöjligt.
I det fallet mä ui ursäkta min fräga, svarade Dschalrna, sakt-

modigt.
Men • •

• när jag rätt bcsinnar, återtog Rodin, iiksom talande för
sig sjelf hvarföre icke?

Hän vände sig härefter tili Dschalrna och tillade:
Skulie ni då v.erkligcu vilja vara sä innerligt god, min prins?

Jag skullc i sanniug aldrig vågat he er om nägot sådant.
Rodin räckte Ixärvid brefvet ät Dschalrna, som läste med hop- röst

följandc :

”Ert besök, denna morgon, i hotelet Saint-Dizier bör, cftcr hvad
man sagt mig, anses som ett ytterligare angrepp fråu er sida.

”Se här det sista förslag, man gör er; kanske blir det lika fruktlöst,
som det försök jag i gär gjordc, vid mitt besök på gatan Clovis.

’ Efter denna långa och påkostande förklaring, sade jag er ju, att jag
skulie skrifva er tili. Jag häller nu mitt löfle. Se här mitt ullimatum.

"M en först ett ord tili varning.
”Akla er! ...Om ni cnvisas alt fortsälta en så olifca kamp, så blir

ni utsatt äfven för deras liat, dem ni så dårahtigt vill beskydda. Man
har tusen inedel alt nedsälla er i deras ögon, i det man upplyser dem om
erä vcrkliga afsigter. Man skall bevisa dem, att ni sjelf värit med i den
komplott, ni nu förcgcr er afslöja, och det ingalunda af ädclmod, litan af
vinniugslystnad.”

Ehuru Dschalrna bade nog grannlagenhet att begripa, det minsta frå-
ga, ställd tili Rodin angående delta ämue, vorc en ohöllighet, kunde ban
dock icke afhålla sig ifrån att, vid läsningen af föregåcnde stycke, ha-
stigt vända hufvudct åt jesuiten.

M n Gud, ja! ... det handlar vcrkligen om mig . . . just ora
mig . . . sadan ni här ser mig, min ädle prins, yttrade Rodin, soin
låtsade göra anspeluiug på sin dåliga klädsel. Mig anklagar man för
vinniugslystnad!

Ilvad är det för folk, som ni beskyddar?
s Som jag beskyddar? upprepade Rodin med nägon tvekan, liksom
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k hän värit förlägen om svar. Hm . . . Lm . . . jag skall säga pr, hvil-
fca de aro . . . Det är . . . det är . . . några fattiga staekarc, ulan lili-
gångar, sämrc folk, mcn ärliga menniskor, . . . som icke äga någouting
i verbien iner, än rättighcten tili ett stort arf, hvarom man processar, och
hvarförc de aro hloltställdc att krossas af mäkliga, ganska mäkliga perso-
ner. Dessa sednare aro dock tillräckligt kända af mig, sä att jag Isan de-
mashera dem, tili förniån för minä skyddlingar ...IVi hegriper väl, min
prins, att jag, sjelf faltig och eländig, ställcr mig på de fatligas och e-
ländigas sida. Mcn, var så god och fortfar; jag auhållcr deroin.

Dschalma fortfor:
”JVi har sålcdes alli att frukta, om ni fortsätter cr (iendtiigbct emot

oss, men ingenting att vinna vid alt taga erä så kallade vänners parti,
hvilka med mera skäl kuuna kallas erä narrar, ty om cr ocgcunytta vore

sano, så vore den oförklarlig. Den kan icke annat än dölja och den
döljcr, jag påstår det, några cgcnnyttiga afsigter.

”JVå väl, om så är, kan man crhjuda cr en bctydlig skade-ersättning;
och det med den skilnad, att erä förhoppningar nu äro grnndade hlott och
bart pä erä så kallade vänners tacksamhet, någonting ganska probleinatiskt,
då dercmot vara anbud skola på ögonblicket realiseras. För att nu tala
rcnt ut, så —se här, hvad man bcgär, hvad man af er fordrar. Annu
(leima afton, innan inidnatten, hvilket är det längsta uppskof man bevil-
jar er, måste ni hafva lemnat Paris , med löflc att icke återvända dit på
ett balft ars tid.”

Dschalma kundc ej återhålla ett ultryck af öfverraskning, hvarvid lian
blickade pä Rodiu.

Det är Leit enkeli, inföll denne; minä stackars skyddlingars
process blir inom den tiden afdömd. Om man kan aflägsna mig, hindras
jag att vaka öfvcr dem; . . . ni förstår, min prins, tilladc Rodin med bit-
ter förtrytelse. Värdcs fortfara, oeh ursäkta, att jag afbrutit läsningen
. . . meu en sådan oförskämdhet kan ej annat'än uppröra mig.

Dschalma fortfor:
”Pä det vi må konna vara säkra, att ni håller er allägsnad frän Pa-

ris, skall ni begifva er tili en af vara vänner i Tyskland. Hos honom
skall ni blifva gästfritt och vänligt emottagen; mcn ni måste nödvändigt
qvarstanna der, tills den föreskrifna tiden är tilländalupen."

Ja, en sjclfvillig fångeuskap! inföll Rodin.
”På delta vilkor crhåller ni en pcnsion af tuseu francs i manailen;

räknadt ifrån den dag ni afreser från Paris, 10,000 francs koniani genast,
och 20,000 efter scx måuaders förlopp. För uppfyllandet af della löfte
skall ni erhåila en tillräcklig borgcn. Slutligen försäkrar man er om en
lika hedrande som oberoende syssla, den ni efter de sex månadernas för-
lopp genast får tillträda.”

Dschalma gjorde här, af ofrivillig förtrytelse, några ögonblicks up-
pehåll.

Forlfar, min prins, jag bönfaller derom , sade Rodiu, Man må-
ste läsa ända tili slut. Delta skall gifva cr en ide om hvad som kan till-
draga sig bär, oaktadt vår prisade civilisation.fe di
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«iF Dschalma åtcrtog: 3
”iVi känner tillräckligt sakernas gång och livad vi aro, för att vct»,

att, då vi allägsna cr, vilja vi endast göra oss af ined en föga fariig, inc»
ganska oläglig, fieude. Lät icke förblinda er af er första framgång.
derna af cr anklagelse skola tillintefgöras ,

J just ernedan eudast åsyf-
tade att svärta oss; domaren, soin upptagit den, skall grymt få ångra sin
afskyvärda partiskhet. IVi kan af detla brcf göra hvilkct liru); ui behagar.
Vi vcta hvad vi skrifva, tili hvem och burn vi skrifva. Klockan tre er-
hälicr ni detta bref. Ora vi klockan fyra icke från er bekommit några ra-
der, hvilka Innebålla antagaudct af vårt försiag, skrifna, endera på ett sär-
skilt papper, cller ock vid «edra kanien af detta bref, så börjar kriget;

icke i morgon, utan redan i afton.”
Då brefvet var genoinläst, såg Dschalma på Kodin, soin sade;

Tillåt mig att kalla in Faringi?
Dschalma ringde; mestisen inträdde.
Kodin emottog brefvet ur Dschalrnas bänder, ref det midt itu, gnug-

gade ihop det cmcllan bänderua tili ett slags boll, räckte det ät mestisen,
och sade tili honom:

IVi lemnar dcnna papperslapp tili den väntandc karien, ocli säger,
aft detta är mitt svar på ett så ovärdigt och förolämpande bref; ni förstår
väl på delta ovärdiga och förolämpande bref.

Jag förstår, sade inestisen och gick ut.
Detta blir kanhända ett farligt krig för er , min far , yttradc

Dschalma med synbart deltagande.
Ja, min prins, kanhända . . . Men jag gör icfce soin ni , jag

jag vill icfce döda minä fiender
,

för det de aro fega och eiaka .
, . jag

strider med dcm, under lagens sköld. Gör som jag . . .

IVär Kodin såg Dschalmas anletsdrag förmörkas , skyndade hän alt
tJlly£Sa:

. ,Jag har orätt; . . . jag skall ickc mer ge er några rad i detta
ämne . . . Latoni oss endast öfverenskomma o m att hänskjuta dcnna frå-
ga tili er värdiga och modcrliga bcskyddarinna. I morgon träffar jag
henne; . . . om hon vill , sä skall jag för er nämna cra liendcrs namu ;

men vill icke hon, så gör jag det icke.
Och detta fruntiinmer . . . dcnna andra mor . . . Ilar hon då en

sädan karakter, att jag fcan underkasta mig lienncs omdöme 7 frågade
prinsen.

Ilon! ropade Kodin , i det hän sammanknäppte händerna.
Hon! , . . Det ges på jorden ingen ädlare, ingen klokare, ingen dygdi-
garc menniska, än hon . . . hon ~ . cr beskyddarinna. Om ni verkligen
vore hennes son, och hon älskade er med ali den moderliga kärlekens häf-
tighet, och det vore fråga om att för er väljä mellan en läg handling el-
ler döden, så skulle hon säga: Dö! . . . och bereda sig att dö med er,

Ädla qvinna! sådan var min mor! utropade Dschalma med hän-
förelse.

Ilon . . . återtog Kodin med stigande entusiasm , i det lian näe*
made sig tili den af gardinen böljda glasdörrn, hvarpä hän kastade en $1

lillä, .
.—«—
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hvatl heder ocb rätlskänsla vill säga, förcnade bos en person; bcdcr
framför alli. Ja, det är den storsinte inanncns riddcrliga öppenhct jeinte
den böga värdigbctcn iios en qvinna, som i bela sin lefnad . . . märk väl,
prins . . . i hela sin lefnad aldrig ljugil . .

. aldrig dolt någnn enda
af sinä tankar . .

. ocb som hellre siilille vilja dö, än bos sig inrymma
någon ai' dcssa föreslällningens elier listcns småaktiga kansioi-, cljest så
vanliga, nastan nödvändiga bos vara fruntimmcr, emcdaa deras släiining
tvingar dcm alt dcrlill ofta taga sin tillflyfct.

Ett ultryck af outsäglig beundran måladc sig på Dscbalinas ansigte,
då lian börde Uotiin sallimia beskrifva han,s beskyddarinna. Hans ögon
sträladc, bans ansigte lyslc af giädjc, hans bjerta klappadc af bänförclse.

Ja, ja! ...ett ädelt bjerta, vidlog Uotiin, ocb drog sig ännu ett
steg närmarc gardinen jag tyckcr om alt se er sköna själ återstråla i
erä sköna aulctsdrag, då ni bör mig sålunda lala om er okända bcskyd-
darinna. Ack ! om någon är värd den hcliga dyrkan, soin ädla bjertan
oeh slora karakterer ingifva, så är det visserligan bon.

—O, jag tror er! ropade Dschaima förtjust. Mitt bjerta är genom-
trängdt af beundran oeb tili ikä af förvåning, ty min mor är ickc mer,
ocb en sadan tjviima flnnes dock.

Ack ja! ...bon Kns, tili de bedröfvades bugsvalclse . . . bon fins,
tili sitl köns ära ocb sloltbet . .

. bon iins, för att komina en att tillbed-
ja sanniugen ocb afsky lögnen. Ingen osanning , ingen förställning
bar någonsin fläekat ilenna dygdiga karakler, blank ocb ren som en rid-
dares svärd. llör mig: för några dagar sedän ytlrada denna tillbed-
jansvärda qvinna tili mig några bcrrliga ord, dem jag aldrig i min lef-
nad kan glömma, Alin liene, så snart jag tror mig äga sfcäl tili miss-
tankar emot en person, som jag älskar ocb bögaktar . . .

Rodin fick ej tid att tala ut, ty gardinen skakades utifrån så bäftigt,
att fjedern sprang af ocb bela gardinen gick upp, liksoin genom en för-
trollning, visande för den bestörta Dscbalinas ögon fröken de Cardo-
ville.

Adrienncs kappa bade glidil ned från bennes axlar, ocb vid den bäf-
tiga rörelse, bon gjorde, då bon närmade sig gardinen, bade bennes hatt
fallit af, emedan bakbanden värit uppkuutna.

Som bon bclt oförmodadl kömmit alt fara ut ocb ej fålt tid att om-
kläda sig, otan eudast bade kastat kappan öfver den pittoreska köstyin,
bon ofta roade sig att bära, då bon var lieminä bos sig, framträdde bon
så iierrlig, så strålandc af skunbet för Dscbalinas bländadc blickar, midt
ibland gröna blad ocb tjusande blommor ,

att den unge llinduen trodde
sig dröinma.

Med saimnanknäppta händer, ögonen nppspärrade ocb kroppen fram-
lulad, soin om hän aumat böja sig ned ocb bedja, stod den unge Hinducn
några ögonblick liksoin förstenad af beundran.

Fröken de Cardoville , soin var mycfccl upprörd och bvars ansigte
IV:o 30. 42*. .

"Jtt
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iS® brann af en glödande rodnad, iuli-äddc icke i salongen; Lon förblcf stä.
cude på tröskeln tili drifhuset.

Alit dctta hade tilldragit sig inom kortare tid , Un soin fordras att
beskrifva det. Ocksä hade rullgardinen knappast llugit upp, förrän Hu-
din, soin låtsade den oerbördaste beslörtning, ropade:

JVi . . . bar! . . . min frökenl
Ja, min herre, svarade Adricnne med något osäkcr stämma; jag

kommer, för att siula den af cr påbörjade ineningcn. Jag sade cr ju, alt,
när en misstanka föll mig in, yttrade jag den rent ut at den person, soin
var föremålet derför. Aå väl! ~ . jag tillstår, att jag nu felat emot den-
ua uppriktighet, Jag bar kömmit bit att bespeja cr, just i del ögonblick,
då ert svar tili abbe d’Aigrigny ger mig ett nytt bevis på cr tillgifvcu-
bet och beder. Jag betviilade cr redlighet, just 1 den stuud, då ui alla-
de vittnesbörd om min öppenbjcrtigbet . . . För första gåogcn i mi 11 li f
bar jag nedlåtit mig att nyltja list. Dcnna svaghet förtjenar ett s Ira 11’,
ocb jag underkastar mig det - den kräfvcr upprättelse, och jag ger cr den,

ursäkter, och nl skall få höra dessa. Härefter väiule hon sig tili
Dschalma ocb tillade: AT u, min prins, rådcr ej mer någun bemlighrt.
Jag Ur cr slägting, fröken de Cardovillc, och jag buppas, att ni af en
syster eniottager, bvad ui af en mor ville mottaga.

Dschalma svarade icke. Försänkt i bänryekt betrakfande frainfiir den-
na qvinnovarclsc, hvars skönliet öfvergick hans dröinmars mest öfverdrif-
na, mest förbländande bilder

, öfverväldigades lian af elt slags rus
, som

förlamade hans taukekraft och i synsinnet sammanträngdc ali hans själs
verksamhet; liksoin då man förgäfves söker siiliä en oslacklig lörst, öf-
vcrflög Hi niinen.s flammandc blick med nastan slukande bcgnrlighet den
unga flickans säilsynt förtjusande gcstall.

I sanning, aldrig hade tvenne gudomligare ly per slåtl midt emot bvar-
andra. Dschalma och Adricnne framställdc I sinä personoi’ den manliga
ocb den qviuliga skönhetens idcaler. Det säg nt, som hade sjclfva För-
synen velat sammanföra dessa så unga och eldiga, så ädla ocli passionera-
de, så hjeltemodiga och stolla naturer, bvilka, bcsynnerligt nog, kände ocb
uppfattade h varain! ras moraliska värde , redan ilman dc sågo hvarandra.
Ty om Dschalma vid Rodins ord hade känt en lika stark soin hastig bc-
undran väekas i sin själ för den okanda välgörarinnans ädla och sällsynta
egenskaper, dcnna välgörarinna, som lian sedän återfann i fröken de
Cardovilles person, så hade äfven dcnna ä sin sida blifvit bänförd.
Oinsoin skakad, rörd, eller förskräekt af det nyss afhörde samtalct emellan
Rollin och prinsen, alli efter soin den scdnarc. hade blottat sin själs ädcl-
bet, sitt bjertas linkänsliga godhet eller sitt temperaments förfärliga häf-
tighet, hade hon slulligcn ej kunnat åtcrhålla en rörelse af förvåning, na-
stan af beundran. vid åsynen af prinsens ovanliga skönliet, ocb snart ha-
de en bcsynncrlig, smärtsam. lorut aldrig erfaren, elektrisk kansia skakat
jjda bennes varelse, då hennes blicfcar mötte Dscbalmas.

Yttcrst förvirrad och grymt pinad af dcnna förvirring, som hon i-
sig förbannade, hade hon då sökt att dölja della djupa inlrycfc, i det^
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r bon tilltalade Rodin, för att nrsäkta, det hon misstänkt linnoin. Mcn Uin- ®*

du ens envisa tystiiad fördubblade deu unga damens plågsamma förlägenbet.
Då Adrlcnne ånyo upplyfte sinä ögon mot prinscns «miete, i afsigt

att förrnä lumoni tili besvarande af hennes syslerliga tillbud, moite bou
hans vildt stirrande, glödande blick; med en blandning af rädsla, bedröf-
velse ocb sårad stoltbet nedslog bon åtcr sinä ögon. !Vu lyrkönskade
hon sig att bafva anat dcn oundgängliga nödvändigbeten att lialla Dscbal.
ma aflägsnad ifrån sin person, ty (leima bäftiga eldnatur förskräckte Ilon-
ne redan.

I afsigt att göra slut på delta så plågsamma uppträde, yttradc bon
hclt sakta, mcn med darrandc röst, tili Rodin:

För Gnds skull, min herre, lala tili prinsen . . . upprepa för bo-
nom mitt anbnd. Jag kan ickc längre qvardröja bar.

Aär Adricnne uttalat dessa ord, gjorde hon en rörelse för att gå ocb
uppbinua Florine, soin bade allägsnat sig några stcg.

Vid Adriennes första rörelse, rusadc Uscbalma cftcr bcnuc med ett
enda bopp, liksoin en tiger störtar på ett rof, man vill nndanrycka ho-
nom. Den unga Hiekan, förfårad af det vilda uttryck, soin flammadc i
Hinducus blick, skyndade ett par steg tillbaka, ocb uppgaf ett bögt anskri.

Au återkom Dscbalma tili bcsinning, ocb erinrade sig allt hvad soin
bändt. Rlcknnndc af änger, blygscl, darrande, försagd ocb med ögonen
fuktade af tårar, föll lian på knä för Adricnne, lyfte mot benne siua
sauiinanknäppta liånder ocb sade, med en beundrausvärdt niild, bönfallan-
de ocb blyg röst; O, dröj !

. , . dröj! . . . lemua raig ickc! Jag
bar ju välität cr så länge.

På (leima bön, framlord med ett barns oskuldsfulla blygbel, meden
undergifvenbet, soin så märkvärdigt stack af emot dcn vilda bänförelse,
bvaraf Adricnne blifvit så uppskrämd, svarade hon, i det bon gaf Flori-
ne tecken, att dc skulle fara:

Prins, det är mig omöjligt att qvarstanna längre.
Mcn . .

. ni återkommer ju“? frågade Dscbalma, i det ban med
våld tilibakaböll sinä tårar. Jag sfcall ju återse er?

O nej! . . . nej! . .
. aldrig! . . . sade fröken de Cardoville med

matt röst. Undcr den siunesskakning, bvari delta bennes svar bringat
Dscbalma, försvann bon nu bastigt hakoni drifbusets bäckar.

I det ögonblick, dä Florine skyndade tili sin fröken, ocb dervid koni
att gå förbi Rodin, yttrade denne bastigt ocb med lag röst tili benne:

I morgon måstc ni göra oss af med la Mayenx.
Florine skälfde i bvarenda lem, ocb, utan att svara det ringaste ord,

försvann hon, liksoin Adricnne, mellan dc gröna bäckarua.
Dscbalma bade, krossad, tillintetgjord, förblifvlt liggande på knä,

med hufvudet nedsänkt mot bröstet. Hans förtjusaude anlete uttrycfcte
bvarken vrede eller lidclse, utan tvärtom en plågande uedslagenhct. Hän
gret i tysthet. Dä ban nu såg Rodin nalkas, reste ban sig upp; mcn
ban darrade så bäftigt, alt hau knappast förmåddc vackla tili divaueu,
der ban nedsjönk, ocb betäekte ansigtet med båda bänderna.

Rodin närmade sig nu ocb sade med rörd ocb ömsint ton: • Ack
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i. ' Ji!iimin Gmi! .lag förntsäg nog bvad som skullc bända; derförc ville jag ej,
att ui sknlle. lär.i Itämiä cr välgörarinna. Jag sade er tili «ch med
att lion var gamma!. Begripcr ni hvarförc, min prins?

Dscbalma lät, utan alt avara, sinä händer ncdfalla jiå knäct, och vän-
de mol Kodin sitt af lårar öfvrrsköljda anlete.

Jag visstc, alt frökcn de Cardoville var iiäuförandc ; jag visste,
att man, vid er ålder ocb mcd ert lågandc blod,”kan lvi i hästigt kär,
fortfor Kodin. Jag ville af vänskap förshona er för dcuna olycka, min
prins, ly cr sköna beskyddarinna älskar med passion en ung man här i
staden.

Vid dessa ord förde Dscbalma bäftigt sinä båda händer mot bjertat,
som om lian der känt ett bvasst styng. flan uppgaf ett vildt skri, huf-
vudet föll bakåt, ocb hän ncdsjönk afdånad på divanen.

Kodin såg kalit på bonom ett par sekunder, och sade slntligcn för
sig sjelf, i det ban gick, borstande som vanligt, sin gnula batl med arm-
bågen:

Scr mani ... det der tarl . . det der larl
4

X
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Det är nait. Kiockan bar nyss slagit nio.
Det är aftonen samma dag, då frökcn de Cardoville för första gån-

gen visade sig för Dscbalma.
Florine, blck, upprörd, darrande, bar med en litcn bängljnsslakc i

hand nyss inträdt i en sängkammarc, tarfligl, me n ganska vai och be-
ijvämt möblerad.

Dcuna kammare nfgör on del af den lilla våning, som la Mayeiix
bebor. Den är belägen på nedra botten och bar tvenne utgångar, den
cna åt trädgården, den andra åt gårdcn. Gcnom den lilla förstngan der-
utanför inträda dc personer, bvilka vända sig tili la Maycux, för att bc-
gära iinderstöd. Ett förmak, der de sökande yänta, ocb on sai, der de
emottagas se der de rura, sora la Maycux innebade, tillika med den
kammare, der bon egcutjigcn bodde, ocb dit Florine im inträdde med en
oroiig, skrämd uppsyn, och sä lätta steg, alt bon knappast vidrörde mal-
tan med spetsen af sinä fina sattinskor, hållande andedrägten tillbaka och
lyssnande vid minsta buller.

Den vaekra bammarjungfrun satte ljuset på spisclkantcn, kastade en
bastig' blicfe kring rummet, ocb gick sedän tili en mabognybyrå, hvaröfver
stod ett myeket vaekert ocb väl försedt bokskåp. IVyckcln satt i denna
byrå, bvars alla Ire lådor myeket noga undcrsöktcs af Florine. De inne-
liollo, otoin klädespcrscdlar, åtskilliga tili lii Maycux framlcmnadc böne-
skrifter, jemtc några anteckningar af bennes egon hand. Det var ieke
delta Florine sökte. En bred låda, innebållande trenne pappaskar, skil-
de byrån från bokskåpct. Dessa pappaskar blcfvo likaledcs fäfängt gc-
nomlctiide. Florine gjorde en åtbörd af l.edsnad ocb barm, såg sig om-
kring, lyssnade ännu en gång med synbar ångest, och närraade sig slut- d

mi wtWm
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P ligon tili en konimod ,
der lion ansfällde nya, inen lika fruktlösa cflcr- *

| spaningar.
Just vid ändan af sängen var en liten lajictdörr, scim ledde tili en

stor garderok. Florina inträdde äSVen der neli Setadc, i kurjan förgäfvcs,
i ett stort klädskåp, der Hera svarta klädningar bäugdc, soin på fröken de
Cardovilles kcfaUning nyligen biifvit förfärdigadc åt la Mayeux. Alen
nedpå boiten af delta skåp varseklef hon en gamma! nsel kappsäek, tili
bälflen gömd midcr en kappa. Genast fipjinade bon kappsäeken. Hon
fana dernti sorgfälligt koplagda de gamia eländiga paitor, la Mayeux ka-
rlt på sig, då luin inträdde i denna öfvcrflödels boning.

Finrinc spratt tili; en ofrivillig sinnesrörelsc förundrade licnnes an-
lelsdrag. Alen besinnande, alt bär ieke gicls an alt bafva någon kansia,
«laa alt bon måslc ållyda den obevcfcligc Hodins befallningar, lillslöt hon
bastigl kappsäeken ocb skåpet, saint ulgick åter i sängkammarea.

Eftcr att ånyo bafva genomsökt byrån, föll tienne en lanke bastigt
in. Ilon iiiijde sig ieke incd att åter genoinleta pappaskarna, ulan hon
borltog keli ocb bållct en utaf dem, för att se, öin kun ieke dcrnnder på
botten af lädan skullc kiina, hvad luin söktc; men Sika förgäfves. Bältre
framgång kade bon, dä bon lyfte på den andra äsken. Hon fann nu,
gömdt nnder dcnsaiiuna, ett teiniigen tjockt papperskäfte. Ilon gjorde
bärvid en rörelse. af öfvcrraskning, ly bon bade välität sig någonting kclt
annat; cmellertid tog bon delta mannskript, ocb genombläddradc del ka-
stigt. Sedän lion genomögnat flera sidor, ytlrado bon sin tillfredsställel-
se. oeb gjorde en åtkörd, liksoin bon velat stoppa della bäftc i sin kläd-
uingsfieka; inen vid nogarc eftersinnande lade, bon det tiilbaka, slällde a-
sken på dess ställe oeb sköt igen iådan, kvarefler bon åteetog silt Ijns
oek Icinnadc riiininet, ulan att kalva klifvit ertapjiad, hvarpå kon kade
räknat, cinedan kon visste alt la Mayeux var. iune kos fröken, ock skulle
Hera tiininar qvarst.anua kos kenne.

Dagen derefter befann la Mayenx sig ensam i sin kamtnare. Hon
sait ien länstol vid spiseln, der cu god krasa llammadc. En tjoek ocb
nijnk malta betäeklc golfvet, Emellan fönstergardinerna skymtade den
Stora trädgårdens köga gräsplan. Den djupa tystnaden afbröts endast af
en pcndyls afinätta koäppningar ocb af sprakningen i spiseln.

La Mayeux, soin satt med käuderna slödda rnot länstolens karmat,
var försjnnkea i en sällhetskänsla, den bon aldrig i så fullkomligt mått
sinakat, sedän bon inträdde i della hotel. För henno, soin sedän så lång
tid tiilbaka var van vid dc gryinrnaste försakelser, kade denna Ingna,
snygga, Ijusa ocb Infliga boning ett oulsägligt behag. Hon njöt derjem-
te af nlsigten åt Irädgårdcn, men förnämiigast af inedvetandet att bafva
sin fcraft i pröfningarna oek sin undergifvenket 1 motgångeu alt taeka för
siä närvarande lyeka.

En äldre qvinna, af godt ock mildt utsccndc, soin på fröken dc Car-
villcs ultryekliga befallning biifvit anslälld såsom la Alaycux's uppasser-
ska, inträdde au ock sade:

St o 50. ' 45. S |



«s*'4Mamsell, derute är en ung kari, soni önskar afl genast få lala %

me tl er, i en bögst angelägen sak. Hans narun är Agricola Bändein.
Vid della narun nppgafla Alayenx ett svagt rop af glarl kcslörtning,

rodnade, steg upp oeb sprang tili därren af salen, der Agricola vänladc.
God dag, min goda Mayenx, sade sm edon, i det lian lijertligt

omfatnnade den unga Hiekan, kvars kinder blcfvo karmosiuröda oeb brän-
nande nnder bans broderliga kyssar.

A oh, min Gnd ! ropadc Ij asti jyt söinmershan, mcd ångcstfnl! blieb
pä ynglingen, livad är det för en svart bindel, då har om pannan? . . .
Du bar då blifvit sårad?

O
9 m

- Ab, det är mgenting, svarade smeden alldelcs ingenting. Jag
sbail säga dig rättiin, bur det är . . . Hien dessförinnan bar jag alliini-
vigliga saker alt förtro dig.

Koni då in i min kammarc, der äro vi allcna, ytlrade Hiekan, i
det Iron förde ynglingcn in i ruminet.

Oaktadt den Stora nro, soin stod inålad på Agricola* ansigle, kunrte
ban doefc icke afbålla sig ifrån alt srnåle af förnöjel-e vid inträdandel i i

den unga Hiekan* mm, då ban varscblef den snyggbet oeb trefnad, suinuiijjw
imnuim •

HUI) MM unu latOLimi ulii 55 Jut) 1 1 ULII tiriildUj 3UIU

der voro rådandc.
Se, det kan något vara, min goda Mayenx, yttrade ban. Så bar

skulie jag öuskat, alt du alitit! kade hoit. Iläruii igenkänncr jag fröken
dc Cardoville . .

. Hvilket kjerta! . . . livllhcu själ! . .
. Du vet"intc

du . . . lion skrcf mig tili I förrgär, neli taekade mig för hvad jag gjort
tili kennes fönuån. Dcrj omte skiekade hon mig cu ganska enkel gu!d- I
kråsnål, soin jag alllför vai kuude mottaga och nyttja, skref hon, ciuedan
nålcu kade Intel annat värde, än att lieimes mor kade kurit den .

. . Om
dti visste, kuru rörd jag klef af det grauulaga i denna gåfva.

Ingenting bör förvåua, då det kornmer frän ett sådaut kjerta som
kennes, genmälde la.Mayeux. Men dia blessyr! .. . diu blessyr!

Stmx ,
min goda Mayeux 5 men jag bar så ruänga saker att säga.

dig. Liitoni oss kurja med det angelägnaste 5 . . .ty kär iir fråga uni i
ett godt råd, soin du skall gifva mig, angåendc en ledsam händelse. Du
vet, kuru stort föiirocudc jag sätler tili ditt förträfiliga kjerta oek ditl
sunda oiodoioe . . . Sedermcra så .. . skall jag bedja dig ~ . göra mig j
en ijenst. Ja, en slor, stor tjenst, tilladc den unge smeden i en nastan
liöglidlig ton, sotu förundrade la Maycux, Efter en paus tilladeJian:
Jag jnåste börja med det, soin icke rör mig pcrsonligcn.

Så tala fort!
Sedän miu mor följdc med Gabriel tili det lilla pastoratet, lian

fålt, oeb sedän 1111 niin far bor bos marskalk Simon oebbans dötlrar, bar 1
jag, som rlu vet, flyttat tili berr llarrlys fabrik, för alt, jemle Hera af mi-
nä fcamrater, bo i den (jemensumma bygynaden. Aå . . . i morse; men
jag måstc först säga dig, alt berr Hardy, som nyligen åtcrkomrnit från
en längre resa ,

ånyo rest bort i affärer i niorse stod jag ännu qvar
vid mitt arbete, cliiiru frukostlimman redan hade slagit, Andtligen lem-
nade jag fabriksbyggnadcn, för att gå in i vär matsal, då jag såg på gär-

. den ett frunlimmcr, som nyss sligit ur en byrvagu. Hon nalkudes migj g?
Haa?Sk ; Jm

338 Des Vandraxde Jvdes.
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% och jag mhrktc, att lion var lilond, elin m liennes florslmfva var tili lialf-
ten nedfälld. Det var ett vackert frimtimmcr; bon såg; god ut, och var
klädd soni en person af bältrc slånd. Förundrad öfver iiennes blel.hct
och oroliga uppsyn, frågade jag, bvad lion ville. Min licrre, sade lion
med darrande röst, i det hon tyektes göra väld på sig, hr ni en af arbe-
tarne på denna fabrik? . . . Ja, madame. Herr Hardy svjifvar ju i
fara? sade hon. Herr Hardy? ..

. men hän är ju ieke homma, ban Ur i
bortrest. Horn? .

. . ropade hon . . . Koni ieke herr Hardy hein 1
går afton? . . . Blef hän ieke farligt sårad af en inaehin, då hän skuile
besigtiga sinä verksthdor? Då den staekars nnga damen ntlalade dessa
ord, darrade liennes läppar, och jag såg Stora lårar i liennes ögon.
Gud väre lof! madame, svarade jag, ingenting kan vara osannare, iin den- J
na berättclse ; ly herr Hardy hr ännu ieke hcmkomnicn ; man shger, att *

lian skall komina soin i morgon, cller sednast i öfvermorgon. Shger
ni sant, min heurc? herr Hardy är då ieke lieminä oeh bar ej blifvit så-
rad? återlog det vaekra friintimref, i det hon torkade sig i ögnneu. j
Jag försäkrar, alt det hr rena sanningen: vore herr Hardy I nägon slags
fara, jag skuile då ieke stå sä logo, nhr jag talade cm honom. O, min
Gud, jag taekar Dig! jag taeka r Dig! . . . uthrast den unga (lainen.
Dcrefter belygade hon mig sin crkiinsla med så myeken glhdje, att jag
blef verkligen rörd deraf. Plötsligcn tyekfes hon dock blygas öfver
det sleg bon lagit, så alt hon hastigt nrdfhllde slöjan, vhnde sig bort,
skyndade ui å1 gata n och sleg åter npp i byrvagnen, soin kade fört hen-
no dit. Jag tänktc för mig sjelf: det der hr ett friintiiinner af herr Har-
dys bekaiit.i, soin intresserar sig för lionom , och soin blifvit oroad af ett
falski rykle.

Sannolikl hlskar bon honom, yftrade la Mayeux rörd; drifven af
sin oro lör hon ha bcgått den oförsigtighctcn , att fara oeh fråga efter
honom.

Du bar rätl. Med deltagande såg jag henne uppstiga i vagnen,
och stod lätige och tittade efter henne; ly liennes djopa sinnesrörclsc ba-
dc gjorl jntrycfc på mig. Vagnen for . .

. men iivad ser jag nägra ö-
gonbliek dcrefter? en byrkabriole.lt, soin den nnga damen ieke kunnat
märkä, emedan hon stod göoid hakoin hörnel af en mur. Då delta åkdon
vhnde om liöruef, såg jag tydligt en inansperson silta deruti och göra tcc-
ken åt kiisken, att laga sallima vhg soin vagnen.

Det var någon, sohi förföljde den staekars damen, sade la Mayeux
med dcllagaude. t

Så läiikte jag också, bvarförc jag geuast ilar efter byrvagnen och
uppbinner den. Eliuru vagnsfönstrcn voro nedfållda

, ropar jag tili den
unga damen: Madame, tag cr tili vara, ni förföljes af en kabriolett!

Hra! .. . bra! ~ . Agricola. J\T å, livad svarade bon?
Jag hörde liennc med sönderslilandc ton ropa: Storc Gud! . •

.

bvarefter vagnen forlsalte sin vhg. Suart körde kabrioletten förbi mig.
Brcdvid kiisken såg jag silta en slor, tjoek, rödbrusig kari, soin, då lian
seit mig springa efter byrvagnen , förmodligcu liade anat något 5 ty ban

, betraktade mig med orolig blick.
Il - '

isUgL.
„

.. .
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IV är väntas lierr Hardy? frågade la Mayenx. H
I morgou, eiler J öfvermorgon. Men rad mig nti, min gnda Ma-

yeux. Della unga fruiiliinmcr älskar herr Hardy; det ar påtag ligt ...
Sannolikt Sr bon gill , ctnedan bon såg så brydd nt , då bon taiadc cm
lianom, «eli emedan hon nppgaf ett rop af förskräekelsc vid underrätlcl-
sen, alt hon var foiTöljd. Mvad skall jag göra? . . . .lag äinnadc först
fråga den gamic Simon; mcn lian Sr så slräug i sinä grnndsalser. Oeb
för rcslen, vid hans år ~ on kärleksaffår! Men dn , min goda Mayenx,
som är så grannlaga ooh (inbänslig, du hau allra häsl förstå dig på sådant.

Den unga Hiekan spratt tili, hon småiog hlttcrt . . , Agricola
rnärkte del ej.

Orissa, fortfor lian, sade jag för mig sjelf: endast la Mayenx
I;an gc mig clt klokl råd. Om nn herr Hardy koinmer i morgon eiler i
öfvermorgon skal! jag dä säga honum, hvad soin håndt, c|!er icke?

Vänta .
. . ropade plötsligt la Mayenx ,

i det hon tyektes samla
sinä mimicn. Då jag var i klostret Sanl.t Maria, för alt hegära arhete
af förestånddrshan dersliides , föreslog bon rnig att gå lill ooh ifrån ooh
sy för dagspenning, i ett hus, der jag horde vaka öfver . .

. eiler rcut ut
- spionera på . . .

Sadan gemea qvinna! afliröl Agricola.
Ooh vet du , ålertog la Mayenx, vet du hos hvcm man föreslog

rnig alt laga plats, för alt ulöfva delta ovärdiga yrke? Hos en fru dc
.. . Frcmont eiler lirernont, jag mlns ieke riktigt. Hon beskrefs sasoin
ett ytlcrst gndfruktigt frun li mmcr, men hennes dotter, en ung gift fru,
deu jag egciitligcn skullc spionera på, lär ofla mottaga hcsök af en ma-
nufaklnrist.

Hvad säger du? .
. . denna manufakturist skullc vara .

.
.

Herr Hardy, hau och ingen annan. Jag hade olltför måoga skäl
att icke glönima delta namu, som förestånderskan tydiigt utlaladc. Fräa
den dageu hafva så rnånga händeiscr tilidragit sig, alt jag alldelcs glöint
dessa omständigheter. Det är cinclicriid ganska saunolikt, att irnntimret,
livarom du talar, är just samma unga fru, soin klostcrförcslåndcrskan me-
nade.

Mcn hvad fördel skullc denna ha af ett siulani spionerl? frågade
Agricola.

Det Isan jag ieke veta; men du ser jii, att den fördel, hon deraf
luule, varar ännu, emedan den unga damen hlifvit utlurad. Kanskc är
hon nn rcdan anklagad och vanhedrad ...O, det är förskräcl.ligt!

Då la Mayenx såg Agricola h.äfligt darra , frågade hon ilrigl; Mcn
hvad fallas dig då?

Ilvarförc icke? . . . yttrade smeden, lalaude för sig sjelf. Om
alli della Isomme från en oeh samma hand? . .

. Klostcrföreståndcrskan
kaa ganska väl vara i hcmligt förståud nsed en abbe . .

• Men om så är
. . . för hvad ändamål?

Förklara dig, Agricola, åtcrtog la Mayenx. Och din hlessyr se-
idan? . . . Hur har du latt den? För Gtids skull, lognå mig!

1 Det är just om miu blessyr, jag ämnar tala, ehuru jag alltför li-
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tct fänkcr derpä, cmcdan det unga fruntimrcts äfvcntyr syncs mig sain- *■
manliäuga rned så många aadra saker.

Ilvad inenar du*?
Kan da tanka, sedän några dagar ka en mängd högst besynner-

llga händelser tilldragit sig i grannskapet af vår fabrik. Först oeh
främst bar im i Pastaa en abbe frän Paris, en lång raekcr kari, koiaialt
nt oeh predikut i byn Villiers, soin ligger hioit, en fjerdedels mil från va-
ra verksläder. Dennc abbe bar i sinä prcdikningar förelagit sig att an-
falia ocli svärta berr Hardy.

Pä bvad siilt?
Hcrr Hardy bar nldelat ett slags tryekt reglcmentc, angåendc va-

ra arbeten ocb rättigbcten tili dc cxtra förmåncr hän föriinnar oss. Della
reglemcnte åtföljes af några lika ädla soin vaekra lefnadsregior, några fö-
rcskriftcr on» brodcrlig kärlek, soin kumia passa in på bvarjc slags förhåU
lande, på ailt slags folk, ocb soin ufgöra utdrag ur åtskilliga filosofers ar-
beten ocb ur skrifter, soin tillböra olika rcligioner. Soin mi berr Hardy
ur dessa religionsböckcr ntvalt det kasta ocb lornnftigastc, bar berr abben
tagit sig anledning påstå, alt berr Hardy är ulan religion , ocb hau bar
utgålt ifrån drnna synpunkt, för alt ieke allenast angripa bonom person-
ligcn, ulan äfven nlpeka hela vår fabrik soin ett syndens, förderfvets, o-
gudakliglietcns oeb förtappelsens näste, derföre alt minä kamrater ocb dc-
ras bustrur ocb barn tillbringa sinä söndagar med att odla dc sinä Iräd-
gårdstäpporna, i stäliet alt gä'på fcrogen cller afböra de elaka presternas
bätska ocli li a t Pii 11a prcdikningar, bvilfcet icke är stort bällre. På helg-
dags eftermiddagarne laser arbelsfolkct cller sjiinger tillsainnians, cller dan-
sar i den Stora santlingssaien. Abben bar bebagat linna detla ailtför o-
gndabligt, ocb bar i sinä prcdikningar yttrat, att en sådan samluig af guds-
förnekarc så lian benämiier oss, samt ocb synnerliga kan
nedkalla himlens vrede öfver hela riket alt man bör myeket talas om
koleran, som nalkas med Stora sleg, ocb alt det vorc ganska möjligt att,
för väet ogndakliga grannskaps skull, hela den kringliggande nejden blcf-
vc bcmsökt af denna fiiiTärliga landsplåga.

Alen, inföll la Alayeux, alt yltra sådant åt en hop okunuigt
folk, det är ju att uppegga dem tili obyggligbcler.

Det är just det abben vill.
Ilvad säger du?
Inbyggiirne 1 grannskapet, sannolikt ylterllgarc nppviglade af nå-

gra elaka menniskor, visa sig fiendtligt sinnade mol fabrikens arbetare;
man bar bos dem väekt, om icke liat, åtminslonc afund. Verkligen aro
vi ock, öfver huivini taget, ganska lyckliga; vi bo myeket väl, få god fö-
da, ha varmt ocb godt i våra rn.ni, aro snyggt klädda, raska, mnntra ocb
arbetsa minä. Deras afundsjuka bar äimu mer stegrals genom ahböns pre- I
dikningar ocb genom vissa ränker, soin bärröra från några dåliga perso-
ner, dem jag igenkånt för att vara arbetare på berr Tripeands fabrik.
Alla dessa cggclser börja redan hara frukt. |)et bar redan värit ett
par, tre slagsmäl emcllan oss ocb folket i grannskapet. len af dessa f«so 30. v ‘ 45*. ■ J



® skärmylslingar har jag fått dcnna skråma, dcrigcnom alt en sten kasta-
des på mitt iiurvud.

Oeh blessyrcn är ieke farlig, Agricola? ...är du viss på det?
. .

, frågade la Mayenx mrd oro.
Det ir ingenling farligl, bar jag ju sagt; ieke det ringaste.

Mcn lierr Hardys fiender ba ieke åtnöjt sig nied blotta prediäningar:
dc ba tiilslälll bvad än värre är.

Hvad då? . . . Är det ännn nägot nier?
Jag ocb nastan alla minä kamrater ba på skarpt allvar aflossat

bösskolt, alldeles som nnder julidagarne. Alen för närvarande ocb af vis-
aa orsaker vilja vi ieke åter gripa lill vapen. Det är ieke allas ineuing
det, meri vi ba vår ide för oss, litan alt derföre lailla någon annans. Fa-
der Simon, lika tapper soin bans son, ocb en sann pallini, gillar vara å-
sigler ocb leder oss. Nå väl! .. . för några dagar sedän fnniios riimit
omkiing labiilien, i trädgården, pä gårdarna, vid portarna oeh planken,
tryckla lappar med dessa ord: ”J ären fega oeh sjelfuiska $ för det sintti-
peti gifvit er en god husbonde, förblifven j likgiltiga för edra bröders
lidan den oeh för medlen ali emancipera dem ; er vulmåtja gör eder
hrafllösa."

Min Gnd, Agricola, så förskräckligl ibärdig ondska!
Ja, ocb olyckliglvis bafva dessa stäinplingar hurjat utöfva clt skad-

ligt infiytande på några af minä yngsta kamrater. Alun var slug nog att
vädja tili ädla ocb stolla känslor, ocb derföre fnnno de listiga orden gen-
Ijnd. Heiliin bafva några frön tili missänija hurjat yppa sig inom vara I
vcrksläder, bvilkas befulkning billills lefvat i så broderlig sämju; der rå-
der en dof jäsning ... elt kalit misslroendc bar bos inången cflerträdt
den vanliga öjTjienlijerligbetcn. Jag är viss, alt dessa Iryekla pappersiap-
par, inkastade öfver fabrikens murar oeb plank , bafva iilaml oss ntsått
dessa missliälliglielsfrön, lika säkert soin de blifvit ditkastade. af den straff-
predikande abbens utskiekade. Tyekcr dn ieke, »tt alli della, i lorening |
med bvad soin I morgons haude det nnga frnnliinrel, bevisar, alt lieri*
Hardy bar sedän någon lid fått en stor mängd fiender?

Liksoin dn, Agricola, finner j»g aill della förskräckligl, svarade
la Mayenx. Del är af så stor vigt, att ingen annan än lierr Hardy sjelf
kan falta nägot beslut i den saken . . . Alen bvad det nnga frnntiinret
angår, så tyekcr jag, att du, så snart din bnsbonde återkoniincr, bör af
bonoin ntbedja dig ett cnskilt sanilal, bvarunder dn för huiluni yppar bvad
soin lilldragit sig.

Ja, mcn en sak gör mig tveksam. Tyekcr du ieke, att det scr
nt, som om jag ville inträngå i bans bemligbeler?

—■ Om ingen bade liirat på den nnga (lainen, så skullc jag delat lii-
na betänkiigketer; mcn man har spionerat på benne . . . bon sväfvar i
fara .

. i såledcs är jag för min del af den tanken, att du bör underrälta
herr Hardy . . . Anlag nti, alt dcnna dam vore gift, såsom man bar
ali anledning förmoda, är det ieke då så myeket angelägnare, alt din
palron får vclå alli?,

Ja, du bar rätt, min bästa Alaycux; . . . jag skali Tuija ditt rådk —Ja, du Lar rätl, min Lasta Maycux;
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. Herr Hardy shall fä veta alltsaminans. 3Vn, sodan vl taiat o m an.
dra, så lålom oss äfven lala 0111 mig. Ja, om mig ... ly det är frå-
ga om en sai;, hvarpå hela mitt llfs sällhel hän hepo

, tilladc deu unge
smeden med en ton, som gjorde la Mayeux helt heslört.

Du vrt, ålertog lian cfler någon tystnad, atl jag, alli ifrån min
harndoin, aldrig haft någon hemlighct för dig .

.
. alt jag för dig onitalt

alli ...ja alli, ulan undanlag.
.lag vei det, Agricola, jag vet det, svarade la Mayeux, i det hon

rächlc sin smala oeli hvila hand åt ynglingeu, som hjertligt hrainade den,
Lvarefter lian for!for:

När jag nu säger, alt jag haft ingen hemlighct för dig, så bedra-
ger jag håde dig, och mig sjelf, ly minä sinä härlehsaffärcr . . . dem Lap
jag aldrig förlrutt dig. Fastän man hän omtala alli för en syster, så
ges doch vissa saher, hvaroni man ichc hör tala med en hederlig och an-
ständig flicha, sadan soin du.

Jag tachar dig, Agricola; . . . jag har nog märht denna förbe-
hålisainhet å din silla, grnmäldc la Mayeux, i det lion rodnade or.ii ned-
slog ögonen, med niöda heherrshande den sniärta, som delta mcddelande
förorsahade lienne. Jag tachar dig derför, npprepade lion ännu en gång
mehanisht. <'

Alen, ålertog ynglingen, just för det jag ålagt mig alt aldrig !

namua något för dig om minä härlchsäfvenlyr, så har jag ofta länlit för
mig sjelf: Om del en gång shulle hli allvar af, jag inenar, om jag hlef-
vc så här, alt jag tiinhte (iå alt gifta mig . . . o då . . , då! liksoin
man först gerna förtror en syster något, som man sedermera nnderslälicr
sinä föräldrars |iröfning, så shall och niin lilla snälla Mayeux hli den,
som först får vela min liemiighet.

- Du Ur mychel god, Agricola.
J (J 7

“
O

Valan! . . . det har nu hlifvit allvar af; jag är häp som en gal-
ning, och länher |>å alt gifta mig.

Vid dessa Agricolas ord, hlef den stachars flichan för några ögon-
hlieh alldeles förlamad. Hon lychtc, alt hlodet stelnadc i hennes ådror;
hon trodde, alt hon shulle dö , . . Hennes hjerta n|iphördc alt slå . . .

hon hände det, iche liristä, men smälla, forintas. Doch, så snarl denna
förhrossande sinnesrörelsc var öfverstånden, vap det med henne soin med
marlyrerna, hvilha just i sjrlfva öf»errelningrn af den oerhördaste smär-
ta funno denna förfärliga sjelfbeherrshning, som hom dem atl le midt un-
der slrärhiiänkens marter; den olyehliga flichan fann i farhägan att förrå-
da sin liha dårakliga som oöfvervinneliga hårleh en olrolig slyrha. Ilon
npplyfle hufvndet, hctrahladc den miga smeden med lugn, nastan öfver-
jordish fridfnll hlich, och sade med stadig post:

Ah! , , . du älshar . , . allvarsamt? . . .

Det vill säga, min goda Mayeux, alt jag, sedän fyra dagar, iche
lefver cller lefvcr hioit af denna härlck.

Du har ej värit häp mer än fyra dagar?
Iche mer; men liden gör intet tili salien.
iVå hon är väl mychet vaeher? s... ...

J -..VV ®

sjsgy«\ in

343DeN VANDRANDE JVDE N.



llrunt hår ~
. växt soin cp nymf hvit soin en lilja , . . hlå H

Sgon , . . så liär stora , . . och så milda ... su Ijufva . .
. alldeles som

dina-
Du smickrar mig, Agricola.
Aej ncj, .

. . det är Angela, som jag smickrar ...su bcter hon.
Hvilket vackert namu! är del iehc vackert, goda Maycux?

Ett förtjusandc namu, s vara dc den arma Hiekan, i det hon med
liilfer smärta jcinförde delta välljudaudc namit med sitl rget öknamn
la Maycux, hvarvid den Lcdcrlige smcdcn uämdc henne, ulaa alt tanka
derpå.

Med en ton af förfärligl lugn ålertog hon :

Angela! ja det är ett förtjusandc namn.
JVå väl . . . föreställ dig nu, delta namn tycks helt och hållet

motsvara, iekc allenast hennes ansigtcs skönhet, mcn bfvcn hennes hjcr-
tas godhcl . , , Med ett ord det är elt hjerta, som jag tror mig kuu-
na sialla näsiän i hrcdd med ditt egot.

Ilon har minä «gon hon har mitt hjerta ytlrade la Maycux
småleende; det är besynnerligt, hvad vi likaa Lvarandra.

Agricola märktc ej den grymma iruni, soin doldes under dessa la
Maycux’s ord. Hau svarade derföre med en lika uppriktig som obcvcklig
Ömhct:

Tror du väl, min gola Maycux, att jag skullc låtit hänföra mig
af en allvarsam kärlek, så vida del iekc i karakteren, hjcrtat och lynnet
Los den, jag älskar, funnit mycket, som liknadc dig?

Se så, hror, sade la Mayeux smulecnde \ ja, den heklagansvärda
hadc slyrka att smålc se så, du är jo alldeles genomluttrad af artighe-
ter i dag! . . , Och hvar har du lärt kanna den unga Hiekan?

Hon är, helt enkeli, syster ti 11 en af minä kamrater; hennes mor
förcstår fahrikens ällinänne tvättinrätlning. Hon behöfdc en medhjelpa-
rlnna, och soin det är bruket hos oss alt fill alla sysslor heisi anväpda
dem, hviika äro slägt med iiägon vid fuhriken, så fiek madam Berlin
så hefer tvällerskan tillstånd alt tili inedhjelparinna taga sin dotter.
Ilon iät säledes den unga Hiekan komina hein Sfrån Lille, der hon värit
Los en af sinä mpstrar, och det är hioit fem dagar som Angela har vl-
stats i tvätthuset, Första gången jag såg henne, tillbragtc jag tre tim-
mar på aftonen i samlal med henne, hennes -mor och hennes bror . , . jag
kände mig genast sårad i djupet af imit hjerta. Dagen efter och den
derpå följande dagen blef det äudå värre . , . nn är jag alldeles tofcig af
kärlek, «eli har fast beslutit alt gifla mig, hioit jag iår höra, hvad du sä-
ger. Eioellcrlid ...ja ... det förvånar dig säfcert ... mea alli be-
ror på dig. Jag begär ej miua föräldras samtyeke, förräu du sagt din
mening.

Jag förslår dig icke.
Du känner det oruhbliga förlrocndc, jagl sätter tili dill hjertas be*

undransvärda iustinkt. Mänga gånger bar du sagt tili mig: Agricola, miss-
tro den der älska den der 5 haf fö.rlroende for den, o. 4. v. Äldrig

;; bar du bedragit dig. Valan! du måstc nu göra mig samma tjenst, Du skall
<&|iJSs*g® 'jyufIgffe». . ,

..
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.® af fröben dc Cardoville begära lof att gå bort, ocb jag sball föra dig tili
fabriken. Jag bar mcd madam Berlin ocb benncs dottcr taiat om dig
såsom en älskad syster, ocb det skall bero af det intryck, du crfar, då
du får se Angela, om jag förklarar henne miu kärleb cller cj. Delta
är-, orn du så vill, en barnsligbet, en vidskcpelse af mig, men jag rår
cj derför, jag är så.

Mä göra, svarade la Mayeux mcd vcrkligt bjcltemod; jag sball se
Angela - jag sball säga dig, hvad jag tycber om henne . . . ocb det
. . . uppribtigt, förstår du.

Det förstår jag nog. IVär vill du bomnia?
Jag måste fråga fröben, bvilben dag bon ban undvara mig, ocb

jag sball låta dig veta det.
Tacb, min goda Mayeux, sade Agricola inncrligt vänligt. Men

tag då ditt säbrastc omdömc bör du det . . . din allra sbarpaste blicb.
Sbämta icbc, min bror, sade den nnga Hiekan mcd mild men sorg-

sen röst. Delta är allvarsamt, det handlar bansbc om bela ditt lifs väl
eller ve

I detta ögonblicb bördes en sabta bnacbning på dorren.
Stig in, sade la Mayeux.

F 1 orinc inträdde.
Fröben ber, att mamseli sball komina in tili benne, så vida main-

sell Icbe är syssclsatt, sade Florine tili la Mayeux. .
1 7 «]

Vill du vanta ett ögonblicb? yttrade la Mayeux tili Agricola.
Jag sball fråga fröben, bvilben dag jag ban få gå bort; jag sball bomnia
igen ocb säga dig svar.

Efter dessa ord försvann la Mayeux, leinnande Agricola ensam qvar
med Florine.

Jag bade väl önsbat att fä taeba fröben för ali sin godbet emot
mig, yttrade Agricola, men jag frubtar att falla besvärlig.

Fröben är litet illamåendc, svarade Florine, ocb bon bar ej emot-
tagit någon i dag, men så snart bon börjar må bättre, är jag vlss på, att
ert besöb sball göra henne ett nöje.

La Mayeux inträdde, ocb sade tili Agricola:
Om du vill komina ocb hämta mig i rnorgon blocban tre, så att

du ej må förspilla bela dagen, så fara vi tili fabriken, ocb du återför
mig på aftonen.

Sålcdes i rnorgon, blocban tre, miu goda Mayeux.
Prccist blocban tre, Agricola.

Sainma afton, sedän ailt blifvit tyst i liotellet ocb la Mayeux bade
suitit inue bos fröben Adriennc, tills blocban var öfver elfva, återvände
bon tili sin sängbaminare ocb läste dörren i dubbelt läs. Då bon im
äudtligen fann sig ensam ocb fri från alli tvång, bastade bon sig på bnä
vid en bönstol ocb utbrast i en Uod af tårar.

Den arma Hiekan gret länge, mycfcet länge.
Då tårarnas bälla äudtligen var uttömd , torbade bon sinä ögon, närmade

, JV:o 50. 4f s -
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sig tili byrån, ocb upptog ur lädan den ena pappasken, för alt komina
åt |)apperskäftet, Lvarnti Florinc hade bläddrat. Hon framtog delta bäf-
te, ocb skref deri uuder större dcleu af natten.

XI.
LA MAYECX’S DAGBOK.

Vi bafva sagt, att la Mayeux , uuder en större del af natten skref i
det häfte, som Florinc om aftonen badc nppletat ocb genomögnat, men
dock ej vågat bortfaga, förrän bon frågat de personer, efter bvilkas ut-
tryckliga befallniug bon bandlade, ocb inbemtat deras meniiig, augående
denna sak.

Men innan vi för läsaren öppna delta mannskript, vilja vi förklara
dess tillvaro.

Den dag, då la Mayeux först blef medvetande af siu kärlck tili
Agricola, skrefs första orden i dagboken.

Begåfvad mcd en i grunden meddelsam karakter ocb likväl kännande
sig ständigt fillbakabållen af fruktau för det löjliga, en fruktan, bvars
plågsainma öfverdrift var la Mayeux’s enda svagbct, åt Ilvein om icfce
åt papperet, skulle den beklagansvärda anförtro sin olyckliga kärlck åt
papperet, denna så många skygga ellei* sårade sinncns tåliga, tysta ocb
kalla förtrogne, soin , om den ickc svarar pä de sönderslitande klagolju-
den, åtminstonc alltid afbör dem, alltid ihågkommer dem?

Då den fattiga sötnmcrskans bjerta öfversvallade af känslor, än sorgsna
ocb milda, Un bittra ocb sönderslitande, fann bon ett vemodigt nöje i
denna stumma ocb cnsliga ufgjutelse, iklädd en puetisk, enkel ocb röran-
de drägt, än skrifven på naiv prosa. Smäningom vande bon sig att ej
inskränka sinä förtroenden alienast tili hvad som rörde Agricola. Ebuni
denne i öfrigt fick del af alla bennes kanslor, voro dock vissa betraktcl-
scr, soin hos benne väektes vid åsynen af skönheten, af den lyekliga kär-
lekcu, af sällbeten att vara mor, af jemförelsen cmellan rikedomen ocb
armodet, alltför myeket stämplade af bennes olyckliga, alla andra så olika
personligbet, att bon skulle kunnat mcddela dem åt Agricola.

Sadan var då denna dagbok, skrifven af en stacfcars dotler af folkct,
sjuklig, vanskaplig ocb eländig, men bcgåfvad mcd en rnglalik själ ocb
med ett ljust begrcpp, utvcckladt genom läsning, betraktelsc ocb ensiig-
bet, Sädana voro dessa skrifna sidor, liittills okända af alla, men som likväl
inneböllo märkvärdiga iakttagelser öfver varclscrna ocb tingen, bämtade
från den särskilta ståndpuukt, badc ställt denna beklagans-
värda flicka.

Följande rader, der ocb bvar bastigt afbrutna, eller fläekade af tårar,
allt efter loppet af de känslor, dem la Mayeux om aftonen erfarit, då
hon fick del af Agricolas häftiga kärleh tili Angela, utgjorde sisla sidor-
na af denna dagbok.

"Fredagen d. 3 Mars 1852.”
"Min nait blef ej störd af nägon plågsam dröm, jag uppsteg i

morgons, utau att kanna någon sorglig aning.” s
? fS&■ smISSroQ
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”Jag var lugn och stilla tili mods, när Agricola koin.”
”Han syntes mig icke upprörd; hän var öppen och vänlig som van-

ligt. Först talade hän med mig öin en händclse, som rörde herr Har-
dy, och sedän sade hän, otan förhehåll, otan tvekan:

"Sedän fyra dagar är jay ursinniyt kär . . . Denna kansia är så
Ai lvarsam . .

. alt jay tänker på alt yifta mig, och jag kommer för alt
rådfrågu dig derom."

"På ett så naturligt, så bjertligt sätt hlef mig denna så krossande
bekännelsc mcddclad. Jag stod på ena sidan om spiseln och Agricola
på den andra, liksoin kade vl språkat om de likgiltigaste saker i verldeir.”

"Emellcrtid behöfs icke mer för alt krossa ett hjerta. Någon kom-
mer in . . . omfamnar en broderligt .

.
. sätter sig . . . talar ...och se-

dän . .

O, min Gud! . . . min Gud! .
. . mitt hufvud svindlar

"Jag känner mig lugnare . . . Valan! . , . mod, arma hjerta! . .
.

Mod! ...Om någon gång olyekan ånyo öfverväldigar mig... så skall jag
genomläsa dessa rader, skrifna under inßytclscn af den smärtsamma kän-
siä, jag någonsin kan få erfara och jag skall säga tili mig sjelf: Hvad
är den närvarande sorgen emot den förflutna?”

"Kan någon sorg vara grymmare än min! . . , Den är orlmlig, löj-
lig, skamlig ...Jag skulle ej våga förtro den ens åt den ömmaste , den
skonsarnmaste mor." ,

”Ack! ... det ges sorger, förfärliga , sönderslitande sorger ,
hvilka

icke f! esto inindre mrd raita väeka andra meuniskors ömkan eller förakt.
O! detta är frukten af torhjudna känslor.”

"Agricola har hedt mig att i morgon besöka den unga Hiekan, i hvil-
ken hän är lorälskad, Hän gifter sig med henne, om mitt hjertas in-
stinkt räder honnin ... tili ~ . detta .. . giftermål. Min kansia vid tan-
keu härpå är den mest marterande, jag någonsin erfarit, näst den jag rön-
te, då hän så obarmhertigt berättade mig om sin kärlck.”

"Oharmhertigt! nej, Agricola ... nej, ncj, broder 1 ... förlåt mig
detta mitt lidandcs orältvlsa utrop. Kan du veta ...kan du ana, att
jagälsfcar dig mera, högre, än du någonsin skall älska denna intagande llicfca.”

"Uruni hår .. . växt som en nymf . hvit som en lilja ... blå
ögon , .

. så hår stora .
. . och nastan lika milda som dina."

”Så talade hän, då hau för mig feeknade hennes porträtt."
"Stackars Agricola! . . . hvad skulle hän cj hafva lidit, om hän ve-

tat, att hvarje hans ord söndcrslct mitt hjerta T’
"Aldrig har jag så, som i detta ögonblick, känt det öinma deltagan-

de, den djupa medömkan, som en tillgifven och god varelse kan ingifva
en, just då den i sin skuldlösa okunuighet sårar en tiil döds och små-
ler ...”

"Också klandrar man icke denna varelse , . . n«j, man beklagar den
blott för smärtan, den skulle .erfara, om den finge veta allt det lidande,
den förorsakar oss.”

"Besynnerligt! ... aldrig har Agricola förekommit mig så vaeker som

fei,
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Ä. .i dag. Hvad bans manliga ansigte var mildt ocli godt , då lian talade n

om den unga vackra darnens oro! Då jag hördc lumoin måla ångsten
Los en qvinna, soin sätter hela sin välfärd på spcl för den man, lion äl-
skar, kände jag mitt iijerta våldsamt idappa, minä bändor darrade ocli blef-
vo brännheta , .

. En underlig dvala bemäktigade sig hela min varelsc. .
. .

Så löjligt ocli oföruuftigt! ...Har jag väl rätligbet, jag, tili sädana kän-
slor?”

"Jag erinrar mig, att jag, nnder det lian taladc, kastade en bastig
blicb 1 spegeln , . , Jag fann mig stolt öfver att vara så väl idädd . , .

lian .., tycbtcs alls ickc märkä det ... Jag tyckte dock, att min mössa
klädde mig så väl, att mitt bår var så glänsande, min blick så )jnf.”

"Jag fann Agricola så vacker , att jag dcrföre tyckte mig sjelf vara
mindre afskräckandc, än vanligt! ...Tvifvclsutan för att i minä egna ö-
gon ursäkta mig för den dårskapen att våga älska himoin.”

’ I alla fall , , , hvad i dag bäiuit, borde ocb skullc ju ändå cndera
dagen bända.”

"Ja ..
. detta inncbär dock nägon tröst ~ . likasom för dem, bvilka

älska lifvct, den tanken bör vara tröstandc, att döden ej är så fruktaus-
värd, cmedan den ovilkorligen en dag muste komina!"

"Hvad soin alitit! värit niin sköld emot tankeu |iå sjelfmord . . . den-
na sista tillöykt för en olyckiig , soin önskar ila tili Gud ~

i ställct att
qvarblifva bland de skapade varelserna är pligtkänslan. Man bör
icke tanka allcnast på sig sjelf.”

"Dessutom bar jag alltid tänktt Gud är god, ...alitit! god .emc-
dan de mest vanlottade varelser ändå bafva någon att älska, att visa sin
tillgifvcnhet. Hur konuncr det tili, att jag, så svag ocb så obctydlig,
ändå alltid haft tilifnlle att vara nyttig för andra?"

"Således var jag, för en stund sedän, verkligen frestad att göra slut
på lifvct, ty bvarken Agricola cller bans mor beböfdc mig mi ... Men
dessa olyckliga, för bvilka fröken de Cardoville gjort mig tili en För-
syn, kan jag väl säga ~ , ocb min välgörarinna sjelf .., chnru' lion ali -

varsarat bannade'mig för minä orättvisa misslankar mot den der mannen
... Mcr än någonsin fruktar jag på bennes vägnar ~ . mer än någonsin
finaer jag benne omgifven af faror .

. . känuer jag behofvet ocb nyttan af
min närvaro hos bennc.”

"Jag måste då lefva.”
"Lefva! för alt i morgon se den der Hiekan, i hvilken Agricola är

dödligt kär.”
"Miu Gud! bvarföre bar jag då alltid känt smärta, men aldrig hat?

..
. I batet måste ändå ligga cu bitter njutning. Det är ju så många

menniskor, sodi liata ...Kanske skalGock jag liata , ~ tienne ... Angela
. . . denna unga flicka, som hän uämdc vid detta ljufva namu, i det hau
belt naift sade tili mig: Ett hra vaekert namu . . . Angela . . , är del
icke så ... min yoda lllayeux?"

* Att namua detta uamn, som inncbär så myeket bebag ocb älskvärd- J
ifet * Jd..>^l
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* liet, tillsammans med mitt olycfcsaliga «kaanin
, dcnna ironisiin sinnebild ,

af min vanskaplighct! .
. .- o! . . .” .i

"Slackars Agricola! . . . stackars broder! . , , Säg då, om icke godhc-
ten ofta är lika obarmliertigt blind, soin elakbclcn.’'

"Jag- .
.

. kala dcnna unga flicka! ...och hvarföre? Har lion från
inig slulit den skönhcl, som förljiisar Agricola*? .

. . Kan jag väl vara ond
på henne, för det lion är vacker?”

"Innan jag Unnu kade uågol begrepp om följderna af min vanskaplig-
bel, frågade jag mig många gånger, bvarförc Skapareu hade så olika bc-
gåfvat sinä skapade varelscr."

"Vanan vid vissa smärtor bar tillålit mig att lugnt cftcrsinna; jag
bar slutligcn kömmit tili den öfverlygelscn ~, ocb jag tror del fullt ocb
fast att vid skönlictcn och fnlheteu fäsla sig själens båda ädlastc fcän-
slor bcundran ocb medlidande."

"De, hvilfca likna mig, benndra dem , som äro vackra såsom Angela
ocb Agricola . . . dessa och deras likar kanna deremot medlidande för dem,
bvilka Uro , . . som jag.”

"Simuloin hyscr man, emot sin vilja, alltför dåraktiga förhoppningar
Att Agricola aldrig med mig talade om några kärleksäfventyr, och

det af kansia för det passande, såsom lian sjclf sade . . . dcnna omstän*
digbet ingaf mig stundom den Iron, att lian aldrig hade några sädana äf-
venlyr ...att lian ålskade mig ..i men att det löjliga hindrade lionoin.
liksoin mig-, att bekänna sin kärlck. Ja ~ . jag bar tili ocb med skrif-
vit vers öfver delta ämne . , . Jag tror, att de verserua äro de minst då-
liga af alla jag gjort.”

"Besynncrliga förhållande! om jag älskar, är jag löjlig . . . om nå-
gon älskar mig, gör den också sig löjlig."

"Huru bar jag kunnat glömma allt delta . .
. jag som lidit så myc-

ket, som lidit så, som jag ännu i dag lidcr? Välsignadt väre dock delta
lidandc, emedan det icke alstrar hat .

.
. nej . . . ty jag skall icke liata

dcnna unga flicka ,
.

. jag skall ända tili slut, nppfylla min sysfcrliga
pligt. Jag skall noga lyssna tili mitt hjertas röst .. . jag äger inslink-
teu att skydda andra .

. . den skall leda mig .
. . skall npplysa mig.*’

"Det enda jag fruktar är, att jag smältcr i tårar vid åsynen af den-
na flicka ...alt jag ej skall kuona beherrska min sinncsrörclse .

. . Men
då . . . ack, min Gud, hvilken upptäckl för Agricola! . . . lian . . . upp-
täcka den dåraktiga kärlck, ban inger mig .

.
. nej aldrig , . . den dag,

lian det gjorde, vore den sista af min lefoad . . . då kunnes för mig nå-
got, som vore öfver alla pligter . .

. nödvändighctcn att undgå skammen.
en obotlig skam, hvilken alitid skulle bränna mig som ett glödandc jern.”

”J\Tej, nej ..
. jag skall vara lugn. Dessutom

,
bar jag icke nyss i

hana närvaro modigt bcstått ett det bårdasle prof*? Jag skal! vara Inga
Det är dessutom oundgängligen nödvändjgt, att ali tanka på min egen

personligbet ger vika för mitt andliga synsinnes verksambet , på det jag
må se klarf för dem jag älskar ocb vlll sfcydda."

"O grymma, grymma förtroende! . .
. Ty skall icke sjelfva fruktan*

Nso 50. 44*.
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* att emot niin vilja gc vika för några däliga kansior, göra mig alltför
skonsam, emot (lennä unga flicka? Jag skulle på delta sait kuuna skada
Agricolaa hela framtid, emedan, soin lian påstår, mitt omdömc allcna skall
■vara hans enda rättesuörc .

. . Äck, jag stackars clämiiga varelse! Så jag
irrar mig! . . . Agricola frågar mig, hvad jag tycfeer , emedan lian ickc
tilllror mig den bedröfliga frimodiglieten att ogilla hans låga . .

. Ellcr
ock skall hän säga: det gör ingeuting .

. . jag älskar och trotsar frara-
tiden.”

”Men dä ifall mitt omdömc, mitt hjertas instinkt ieke kan leda
honom, om hans bcslut är på förhand fattadt . . . bvartill tjcuardåi mor-
gon delta för mig så plågsamma uppdrag?”

"Hvartill tjenar det? .. . Att göra honom tili viljes. Har ban ieke
sagt: Koin!”

”Då jag tänker på niin tillgifvcnhet för honom, burn många gånger
har jag ieke, I innersta djupet af mitt hjerta , frågat mig sjelf, om det
aldrig skulle kumia falla honom in att älska mig annorlunda, än soin sy-
ster . . om hän aldrig tänkt på, bvilkcn tiilgifven luistin hän nti mig
skulle fä.”

"Ocb hvarfö.re skuile ban det tänkt? . . Så ofta hän önskat och ön-
skar, bar jag ju varil ocli sball hlifva för honoin liha så tillgifvcn ocb öin,
soin om jag vore bans hustrii, hans systrr, hans mor .

.
. Hvarföre skuile

dcnna lanbe fallit bonam in? ...Onskar man sig någonsin, bvad man
redan äger?”

”Jag . . . gift med honoin? . . . Himtncl! . .
. denna lika oförnnfti-

ga, soin outpriånliga dröm .
. . dessa så bimmelskt ijnfva fankar, soin om-

fatta alla saliggörande känslor, ifrån den första kärieken ända tili moders-
kärleken . . . dessa tankar, dessa känslor, aro de mig icke förbjudna, vid
straff att begå en löjiighet, hvarken slörre cller mindre, Un om jag nylt-
jade kläder, dem min fulbet ocb min vanskapligbct förbjuda mig alt n vilja? ’

”Jag ville väl veta jag, om jag led mera, då jag var försänkt i allra
djupasle fattigdom, än jag uu lider ,

sedän jag fått veta Agricolas före-
ståcnde giftermål? . .

. Skuile icke bungern, kuiden, eländet bafva skia-
grat dcnna gryrnma sinärta , cller skuile icke bon öfvcrröslat bungerns,
köldcns ocb eländets plågor?”

”Ncj . .
. noj . .

. denna ironi är bitter; det är icke rätt af mig att
tala så. Hvarföre dcnna djupa sinärta ?

. . . Hvaruti bar då Agricolas
vänskap, aktning och tillgifvcnhet för mig blifvit minskade? Jag beklagar
mig . . . store (iud! hvad skulle det dä vara, om jag vore skön, kärleks-
full och tiilgifven, och hau för mig hade föredragit en miudre skön,
mindre fcärleksfull, mindre tiilgifven qvinna hvilkct ju ofta liändcr här
i verbien? Vore jag ieke då tusen gånger olyckligarc? . . . Jo ty då
kunde jag .

, . då horde jag beklaga mig öfver honom . .
. hvaremot jag

nn ej kan förtyeka, alt hän aldrig tänkt på en löjlig och omöjlig för-
eniug.”

”Och om lian än gjnrl det ~ skulle jag väl någonsin värit nog sjelf-
visk att samtyeka dertill?”

bar börjat skrifva många sidor i denna dagbok just på samma
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sotn jag börjat dcnna . . . mcd hjcrtat fullt af bittcrhet ..
. ocb 4

nastan alllid har, allt eftcr som jag anförtrodde pappcrct, hvad jag al-
drig skulie vilja anförtro någon menniska, min själ blifvit lugnare. Se-
dän bar undergifvenkcten kömmit—undergifvenhetcn, detta mitl bclgon,
hon, som iccnde ocb med ögonen fulla af tårar, lidcr .

. . älskar . . .

men aldrig boppas." v

Dcssa ord voro dc sista i dagbokcn.
Papperet var gcnomvätt af tårar 3 den olyckliga hade ofta brustit ut

1 jyrät. i
Krossad af så mänga sinncsrörelscr, hade la Mayeux mot inorgooen I

lagt dagboken tili balsa under pappasken, der hon trodde den vara i säkra- ’

pe förvar, än i nägon af hennes byrålådor, hvilka hon ofta öppnadc i
närvaro af andra.

Säsoin bon lofvat, ville hon uppfylla sin systerliga pligl ända li!i
slutet, ocb väntadc dcrföre Agricola följandc dagen kloekan tre. lian
kom, ocb, f»st i sitt hjcltemodiga bcslut, följde bon liunora tili fabriken.

Florine, som visste, att la Mayeux skulie fara bort, ocb största dc-
len af dagen af sinä göromäl qvarhölls bos fröken dc Cardoville, afbida-
de qvällen, för att utföra de nya befallningar bon crhållit, sedän bon s ett
bref onmämt innebållet af la Mayeux' dagbok. Så snart det blifvit inorkt,
inträdde bon i la Mayeux’s kammarc, säker att ej blifva upptäckt.

Som bon kände stället, hvarest hon skulie linna manuskriptet, gick
bon direkte dit, upptog äsken, uppdrog ur sin ficka ett bref, soin hon i
stället skulie dillägga, ocb nedräekte banden för att bortsnappa papperet.

I detta ögonbliek öfvcrföll benne en så bäftig darrning, alt bon ma-
sto stödja sig mot bordet.

Vi bafva redan sett, att icke alla goda känslor voro slocknadc I
Florincs bjerta. Hon lyddc visserligen de befallningar, bon crhöll, men
bon kände med smärla allt del nedriga i sitt uppförandc. Om det ke-
rot t endast på benne, så hade hon visserligen bafl mod att trolsa, bcllre
än att underkasta sig, delta afskyvärda välde . , . men bcklagligtvis för-
höll det sig icke så . . . ocb hennes olyeka skulie i dödlig förtviflan baf-
va störtat en person, som hon älskadc mer än lifvet. Ilon underkasta- i
de sig sålcdes, doek icke utau de förfärligaste samvetsqval, della afsky-
värda förräderi.

Fastän lion nästan alltid var okunnig om ändamålct, hvarföre maa
bcfalltc benne att handia så eller så, allramest i fråga om la Ma-
ycux’s dagbok, anade hon dock obestämdt, att ditläggandet af detta bref,
som bon böll i banden, skulie, jemtc borttagandet af manuskriptet, för
den stackars ofärdiga Hiekan bafva de olyckligaste följder, ty bon erinra-
de sig de bemska ord, Rodin dagen förut hade uttalat:

JVi muste i morrjon göra oss af med la Maijcux.
Hvad knndc hän förstå med dessa ord? . . . Huru kunde brefvet,

som haa bcfallt Florine lägga i dagbokens ställe, bidraga tili delta re-
sultat?

Derom var hon alldelcs okunnig3 men hon visste, att la Mayeux’s (
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j’ klara förutsecndc och varma tillgifvenhet ingåfvo fröken de Cardovillcs

fiendcr grundadc farhågor, och att hon sjelf, Florille, lopp fara, alt cn-
j dera dagen se sin trolöshet npptäckt af dcn förståndiga la Mayeux.

Donna sisla farliåga skingrade liomics tvckan. Ilon lade sålcdes hrcf-
vet imdcr pappasken, stack manuskriptet under lorklädct. ocli smog sig
försigtigt nt ur la &laycux’s kanmiarc.

XII.
MERA UR LA MAYEUX’S DAGBOK.

F lorine åtcrkom tili sin kamniare några timmar cflor sedän lion ur
la Mayenx's gömmor liorltagit manuskriptet. Nyllkcnlicten intalade lien-
ne mi alt genomögna det.

Saari erfor lion ett stigande intressc, en ofrivillig rörelse, under det
hon läslc dcn unga sömmerskans förtroliga ulgjntelscr.

Hiand Hera styckcn pä vers, livilka alla andadcs en passioncrad kär-
leh tili Agricola, en så djup, så värin, så uppriktig, så oskyldig kärlek,
att Florine glömdc Ia Maycux’s olyckliga vanskaplighct, funuos äfven ät-
skiiliga fragmcnter, tankar och uppsatscr, angåcndc livarjelianda händelser,
Vi skola anföra några af dem, för alt rällfardlga det djupa intryck, som
denna iäsning gjordc på Florines sinne.

Fragmenter ur la Mayeux’s Dagbok
* ”1 dag var det niin namnsdag . , . Ända iutll 1 aftonen har jag närt

ett dåraktigt hopp.
”1 gär gick jag ner tili mailani Baudoin, för alt förlilnda ett lin-

drigt sår, sotii lion har på lienet. Aär jag inträdde, var Agricola inne.
Sannolikl taladc lian med sin mor om niig, ty vid mill inträde tvärlyst-
nade håda och sågo på hvaraudra, leende och med en min af heniligt för-
ständ. Sedän, då jag gick förhi byrån, såg jag en litcn vaeker sylåda
af papp, med en dyna på locket , . . Jag kände, alt jag rodnade af idel
gläilje, ty jag tänkte, alt denna lilla vaekra syasfc var amnad tili present
åt niig ; men jag låtsade leke se den.

"Hiedan jag lag på knä för niodren, gick Agricola ut. Jag märkte,
att lian medtog den lilla sylådan. Aidrig har madan» Baudoin värit öm-
mare, moderligare emot raig, än just denna afton. Jag tyckte, att lion
lade sig tidigare, än vauligt. Det är, tänkte jag, för att så myeket
förr låla mig få gå npp tili mig och ujuta af den öfvcrraskning, Agri-
cola beredt mig.

”Ilvad milt hjerta klappade .
. . dä jag ilade uppför trappan tili mltt

lilla rum! Jag slannadc duefc några ögoublick ulanför durren, för att lå-
ta min sällhct räcka så myeket längrc.

"Ändtligen inträdde jag med ögonen skumma af glädjctårar . . . Jag
tittade på bordet, på stolen, på sängen .

.
. nej . . . ingentlng . . . all-

deles Intel! . . . Len lilla vaekra sylådan var icke der . . . Mitt hjerta
i sammandrog sig .. . sedän sade jag tili mig sjelf det hllr i morgon;
* ty först i morgon är min namnsdag.

.mm352
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: : tiAfven dcnna dag förllöt, .. . aftoncn kom .. , Ingenting! Den ®<

vaclsra papplådan var således ickc ämnad åt mig-. Det var en sydyna
på locfcet endast åt cu qvinna Luode dcnna passa. Ät bvilkcu bardä Agricola gifvit den?

”Jag liiler ganska myeket.
”Den vigt, jag fästade vid den omständigheten , att Agricola sisulle

önslsa mig lyelsa på min namnsdag, är en barnsligbct
.

.
. jag blygs tili

och med att tilistä den för mig sjclf; - nien det bade ju bevisat att lian
eri niadc sig, det jag bade ett annat nainn, an ölsnamnct la Mayeux, hvar-
vid Jag ständigt nämnes.

Min ömtåligbet 1 detta bänscendc är beklagligen sä envis, alt jagaldrig Isan befria mig ifrån en ögonbiicblig kansia af blygsel och sorg,
hvav gång man kallar mig la Mayeux . . . ocb lilsväl . .

. Har jag vai,allt sedän min barndom, fålt hela något annat?
Det är dcrföre jag sbnllc känt mig sä outsägligt lyclsiig, orn Agri-cola begagnat detta enda tilifälle att en gång Isalla mig vid mitt anspråks-

lösa uunin, Maydalena.

"Lyckligtvis skall hän aldrig få veta dcnna önskan och dcnna saknad."

Florine, som blcf allt mera rörd vid läsningen af dessa sidor, der
sorgen så oförstäldt uttalade sig, vände nägra blad ocb fortfor:

Jag bar nyss värit på bcgrafning efter den der stackars lilla Victo-
ria Hcrbin, ,vår grannflicka. Ilenncs far, soin är tape.tscrargesäll, bar
farit ut på landet, långt ifrån Paris, för att arbeta på inånad. Ilon
bar dölt, vid niiton års ålder, otan att bafva några anböriga omkring sig
•. . facnnes dödskamp var ickc svår. Den bcskedliga hnslrnn, som vaka-
de öfver benne, ända tili sista ögoublicket, sade alt bon ickc littalat nå-
got annat ord än delta;

"Andlliyen! ... ändtligenl
~ Och det liksoin med förnöjelse, tillade den goda gnmman.
Stackars barn! ... Hon bade blifvit myeket sjuklig; men vid fein-

ton års ålder var bon en roscnknopp ... och så vaeker ~. så blomslan-
de! ... Ljnst bår, långt och mjnkt soin silke; —. men bon lynade smä-
ningom bort, bennes yrke af madrass-stopperska bar dödat benne *), ocb
*) la Huche Populaire, en förträfflig skrift, som ntgifyes afarbetare, och hyarom vi redan

taiat, läscs följahde :

"Hadrass-stopperskor. Dammet, som uppsliger ifrån ulien; dä den kardas tili slopp-
mng, är ett för helsan ganska farligt ämne, hvars skadliga beskalfenhet ännu mer iikas at
förlafskningar i handein. När ett fär slagtas , hlir ali den ali, som betäeker haisen, färgad af
blod. Från denna blod mäsle ulien renas, om man skall fä sälja den. I delta ändamäl
doppas den i kalk, hyiiken yäl renar den , men tili en del fastnar qyav derpä. Det är arbo-
terskan, som häraf kommer att lida, ty när hon skall karda ulien, uppsliger kaiken derifrån
i form af dam, och lägger sig på bröstet. Oftast fiirorsakar della kalkdam magkramp eller
Taldsamma kräkningar, som fursätth de arma meuniskorna i ett beklagansvärdt tillstånd.
De fiesta af dem nödgas afstä från detta arbete. De doremot, sora framhärda dermed, ådraga

åtminstone en snufya, eller en andfäppa, som de få behålla hela lifvet igenom.
Aterstår att nänniä om taglet, hvaraf det finaste och dyrasle, sädant sora man kallar prof-

tagel, ändock icke är fullkomligt rent. Deraf kun man siula, hurudan den yanliga sorien

A:o 51. 43.
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Lennes arLcte var så myckct skadligare för helsan, som Lon ständigt ar-
betadc åt fattigt folk, li vilkas sängkläder äro stoppade mcd sämre äimien.

tlon hade ett Icjons mod och en engels undergifvcnhet. Ofta sa-de hon tili mig, med sin milda och ljufva röst, då och då afbrutcn af en
torr och svår kosta: Jag bar icke lång tid att lefva, ocb det måste så
gå, då man hela dagen inandas dam af vitriol och Italk. .lag bostar
upp blod ocb bar olla kramp i magen, så förfärlig, att jag dåuar’ af.

"Mcn byt då om yrke, sade jag.
”An den tid soin ålgär tili att lära och inöfva ett annat? ~ avara-

de hon. Dessutom är det för sent; jag är redan knäckt, det bänner
jag nog. Mcn det är icke mitt fel, tillade den fronuna väreisen, tydel är icke jag, soin valt delta yrke; det var min far, soin ville, alt jag
skulle ge mig tili det. Lyckligtvis behöfver lian mig icke och när
man är död, så slippcr man alla bekytnmer ocb behöfver icke frukta att
bli otan arbete.

Mcd ett slags tillfredsställelse nttaladc Victoria dessa sorgliga, mcn
sanna ord. Också dog hon, i det hon sade: Andlligenl . . . Ändtligen!"Det är bedröfligt att tänka, att just arbetet, hvaraf den fattige skall
hämta sitt lifsnppehälle, skall vara ett långsamt sjelfmord.

"Jag yttrade delta häromdagen tili Agricola , som svarade mig, att
det Uus väl Hera ännu mera mördande yrken. Arbetare på fabriker, der
skedvatlen, hlyhvitt och mönjä tillrcdas, ådraga sig alltid obotliga sjnk-
domar, hvaraf de dö. .

"Vet du, tillade Agricola, vet du, bvad de säga, när de flytta
tili dessa mördande fabriker: Vt gå nu tili slagtbänken.

Delta ord, som innehåller en förfärlig sanning, koin mig att rysä.

"Och sådant tilldrar sig i våra dagar? - uthrast jag med bekllimdt
hjerta. Och man vet det? ocb bland så många mäktiga personer
fins ingen enda, som tänker på deuna mortalilet, hvilkeri bortryeker tu-
sentals af deras bröder, som nödgas äta ett mördande bröd!

"Ja, ser du, min goda Mayeux, åtcrtog hau, när det är fråga om att
inmönstra folk, som skall slagtas i krig, då båller man noga reda på hvar-
enda själ; men är frågan om att organisera arbetet, så att folket kan lef-
va, då fins ingen, som tänker på de stackrarne, utom herr Hardy, min
bcderligc husbonde. Dahl säger man; hunger, nöd och lidande bland
arbetshopen, hvad gör det? ...Det angår icke politikeu. Man bedrar
sig, tillade Agricola: Det är en fråga, mychet vigtigare, än nå-
gon po li tik.

Som Victoria ej hade eftcrlemnat så myeket, att man kunde be-
tala ett liktal i kyrfcan , så blef hennes lik helt enkeli utsatt i kyrkodör-
ren , , , ty åt den fattiga bestås icke en gång en simpel själamessa . . .

skall vara/ som af arbeterskorna kallas vitrioltagel, och som består af sämre gethår och
vildsvinsborst, hvilka ämnen först doppas i vitriol och sedän i färg, för alt bortbränna eller
göra oigenkänneliga alla dervid lådaude främmande ämnen, såsom boss, törnen, tili och med
skiunbitar, dem man ej gör sig mödan att borttaga, och som man ofta påträflar, då man be-
arbelar delta tagel, hvarifrån ett förfärligt dam uppsliger, lika farligt för helsan, som det,

khvilket kommer ifrån den kalkade ulien.”

—.— jj
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f Ocb sedän då man ej hade råd att betala kyrkoherdcn aderton francs,
så var det ingen cnda prest, som följde den falligas lik tili grafven.

”0m sådana koria och simpla begrafningar äro tillräckliga , nr reli-
giös synpiinkt bctrakfadt hvarföre bar man då uppfunnit audra cere-
monier vid dylika tillfällcn? Är del endast af snålbet? Öin de deremot
äro otiilräckliga hvarföre dä göra den fattiga ensam tili offer för den-
na otillräcklighet?

”Docfc bvarföre bekymra sig om denna siat, denna rökelse, dessa
sånger, kvarmed man mer eller mindre slösar , mer cller mindre busbål-
lar? Hvartill tjenar väl det? Alit della är ju idel fåfänga ocb jordi-
ska ting, af bvilka själcn cj bar något medvelande , då den frigjord ocb
lycklig återgår tili sin Skapare.”

"I gär lät Agricola mig läsa en tidningsarlikel, som ömsom med bäf-
tigt klander, ömsom med ett bittert och gäckande bån, angrep bvad man
kallar det olycksaliya strufvandet bos vissa personer af sämre fclassen,
att vilja bli upplysta, att skrifva, att läsa poesi, tili och med icke säilän
sjelfva skrifva vers.

"De materiella njulningarne äro oss af vår fatligdom förnekade. Är
det då menskligt att förebrå oss, om vi söka själens njntningar?

”Hvad kan det vara för ondt deruli, att jag på aitonen, efter dagens
trägna arbete, beröfvad alla nöjen, alla förströelser, roar mig med att Sam-
ia några verser, så att ingen ser det, ingen vet derutaf? ... eller alt i
i en dagbok uppteckna de goda dåliga intryck, jag under dagens lopp
erfarit?

"Ar då Agricola en mindre skicklig arbetare, för det att hän, då hän
kommer bem tili sin mor , använder sin bvilotimma ocb sin söudag tili
förfatlandct af dessa foikvisor, som bedra bandtverksklassen ocb som säga
tili alla: Hopp och broderityhet! Använder lian icke deruppå sin tid
vida bättre, än om ban tillbragte den på krogen?

”Ack! de som tadla oss för dessa oskyldiga ocb ädla förströelser un-
der våra mödosamma arbeten ocb vara bittra olyekor, irra sig, då de tro,
att, ju mer själen bildas ocb förädlas

,
desto mindre villig är menniskan

alt tåla försakelserna ocb eländet, samt att afunden ocb batet tili de bätt-
re lotladc deraf ökas.

"Antag äfven, att så vore, eburu Icke så är - månne del icke är
bättre att bafva en förståndig, upplyst fiende, tili hvars förnuft ocb bjer-
ta man kan vädja, än en dum, vild, rå ocb oförsonlig?

”Men nej . , . tvärtom försvinner agget i sauma mån som förståndet
utvecklas och deltagandets synkrets vidgas. Man.lär sig på delta sätt att
fatla hvad moraliska lidanden vill säga; man finner, att äfven de rifca stun-
dom bafva förfärliga sorger ocb bekymmer, .ocb är icke redan gemensam-
bet i olyekau ett sympatetiskt föreningsband?

”Ack ja, , , , äfven de rika mistä ocb begråta afgudadebarn, tillbed-
da makar, älskade mödrar; äfven bland dem syunerligast biand fm*^^
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timmer finnas nndcr prakten och lyxen en mängd brustna hjcrtan,
ga lidande själar, många i lystbct nedsväljda tårar.

"Mä da dcrförc ej låta skrämma sig!
Då folkct blir upplyst, skall det lära att bcklaga de rlka, bvilka aroolyckliga ocb goda ... att bekiaga dem äimä mer , oui de aro olvekligaoch claka,”

"Hvilken sällbct! bvilken sköa dag! Jag är alldelcs utorn mig
afgl ädje! O ja, rnenniskan är god, mensklig, barmkerlig! Sknpa-
ren bar hos lienne ncdlagt ädla böjclscr , . . ocb, såvida boa ickc är ett
sällsynt nnd.intag från rcgcla, gör boa aldrig frivilligt något ondt.

”Dct såg jag nyss. Jag väntar ej tills i afton, för alt uppteckna det,
af fniktaa alt min kansia dessförinnan kunde afsvalas.

”Jag bade gålt ui, för att bcmbära ett arbete, bvarmed det var myc-
ket brädt. Jag fog vägen öfver Place du Temple. IVågra steg framför
mig gick en gosse, på sin böjd lolf .är gamma), barbufvad ocb barfotad,
oakladt den starka kuiden klädd endast i ett par byxor ocb en trasig rock,
samt ledande vid betslet en stor arbetsbäst, frånspänd, men med seldoncn
på. Gång efler annan tvärstannade bästen , ocb ville alldeles icke gå.
Gosscn, soin pj liade någon piska, drog bonom förgäfves i betslet. Då
började den fattiga pojken att skrika. Ack , min Gnd I ack min
Gnd! grcl bitlerligen ocb såg sig omkring, för att anropa de förbigå-
endes bistånd.

"IIms lilla vaekra ansigte bar stämpeln af en sä sönderslltaude smär-
ta, att jag litan betänkande företog mig något, bvaråt jag nu ickckan an-
nat än smälc, ty jag inåste. ba seit bra löjlig nt.

”Jag är obeskrifligt rädd för bästar, ocb ändå mera rädd för att väe-
ltä något slags uppseende. Det oaktadt tog jag mod tili mi'g. Jag bade
en paraply i banden; jag närmade mig bästen och med hela ifvern bos en
myra, soin vil! framsläpa ett halrnstrå , gaf jag , sä bårdt jag förmådde,
den istadiga bästen ett slag af paraply n på ryggen.

”Tack, tack, kara mamscll, sade gossen, aflorkande sinä tårar; siä tili
bonom ännu en gång, så gär lian kanske.

"Jag gjorde, såsom'gosscn bad, men käsien väre sig af tredskhet
eller lälfja lade sig ucd, vällrade sig på gatan, snärjde in sig i töin-
mania ocb draglinorna, ocb lirot slutligen sönder lokorna. Jag bade spruu-
git limitin, af fruktan att Itii sparkad , men stannade dock på afslånd.
Vid denna nya olyeka, förmådde den anne gossen endast kasta sig på knä,
midt på gatan, bvareflcr lian sammanknäpptc bänderna, snyftadc ocb ro-

päde, nndcr yttersta förtviflau: Hjelp! hjelp!
”Flera förbigående satulalle sig omkring bästen, ocb gäfvo bonom en

tillrättavisning, vida kraftigare, än den lian fick af mig. lian reste sig
då upp; men seldoncn voro alldeles söndcrbrulna.

"Min bnsbonde slär mig, när jag kommer bem ! ropadö det arma
barnet under nya snyftningar. Jag bar redan värit två timmår för län-

»g ge koita, ly bästen bar alls icke velat gå ocb nu aro seldoncn sönder
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tili på köpet. Min husbonde skall slå mig ocli köra bort mig! Hvad
skall det då bli af mig, som bvarken bar far cller mor?

”Vid dessa ord, som ultaladcs med söndcrslitandc ton , ropade en af
klädmäklerskorna vid Temple ,

bvilkcn bade trängt sig in blaud de ny-
fikna :

"Hvarken far cller mor! . . . Misströsta icke, stackars gosse;
bar i Temple flnnes utvägar nog. Ditt seldon skall bli lagadt, och on»
niinä medsysfrar vilja som jag, sd skall du icke längre gå barhufvad och
barfotad i sädant viider.

"Detta förslag antogs med cnhälliga bifallsrop. Man förde gossen och hä-
sten med sig. jVågra karlar började laga seldoncu med de effckter, som kläd-
mäklcrskorna gäfvo dcm. Einellerlid framkom en af dessa med en gam-
ma! 1 kaschett, den andra med ett par ullstrumpor, den tredje med ett par
skor, den fjerde med en bra vest, o. s. v. så alt den fattige gossen
blef, inom en qvarts timma, varmt och snyggt klädd. Seldoncu voro nu
lagade, och en storväxt yngling, om aderton års åldcr ungcfur, som srnäll-
de fcring hästens öron med en piska, tili ytterligare varning för det ela-
ka djuret, frågadc gossen, bvilkcn såg än på sig sjelf och än på de be-
skedliga klädmäklerskorna, troende sig vara hjeltcu i en fesaga;

”Hvar bor din husbonde, min gosse?
"Vid Q uai du Ganal-Saint-Martiu, svarade ban, med ien röst, dar-

rande af glädje.
"Godt, ätertog yngllngen. Jag skall hjclpa dig att leda hem hä-

sten, hvilkcn nog skall gå, då jag leder honom. Och jag skall säga din
husbonde, att dröjsmålet icke är ditt fel. Är det väl rätt, att anförtro
en istadig häst åt ett barn af din ålder?

"Då den stackars gossen sknllc gå, aftog ban sin nyss erbällna ka-
schett, och sade tili klädmäklcrskan, soin värit upphofvct lii bans lyckas

"Goda fru, lät mig kyssa er hand.
"Gosscns ögon fylldes af erkänslaus lårar. Det fanns fajerta hos det-

ta barn.
"Denna scen, denna yttring af ädclmod och ömhct hos folket, bar

lifligt rört mig. Jag följde länge med ögonen den hjclpsamma ynglin-
geu och gossen, bvilka nu bade svårt att binna med hästen , soin piskan
bastigt gjort lydig.

"Ja, jag upprepar det med stoltbct, menniskan är af naturen god och
medlidsam. Ingcntiug bar kunnat vara frivilligare, än denna kausia af
deltagandc, af förbarmande, af ömbet hos bopen , då den stackars gossen
ropade: Hvad skall det bli af mitf? <la</ bar hvarken far eller mor.

"Olyckliga barn! sade jag tili mig sjelf, hvarken far cller mor! Lem-
nad i en rå husbondes bänder, som knappast skyler honom med några tra-
sor, och som dessutom misshandlar honom. Säkeet får hän ligga i någon
vrå af stallet. Stackars barn! ~ . och ändå är ban sedig och god, oak-
tadt eländet och olyckan. Jag såg nog, att ban var Unnu mer erkänsam,
än glad, öfver det goda man gjorde honom. Men kanbända skall denna
goda natur, sig sjelf lemnad, utan slöd, utan tillsyn, och förbitlrad af en
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clab bebandling, slutligen bll falsb ocli förderfvad. Dessutom nalbas pas-
sioncrnas ålder, jemte de elaba excmplen.

”Ack! .. . hos dcn fattige , den på allt jordisbt godt vanlottade, är
dygden i dubbclt mått belig och vördnadsvärd.”

”1 morgons, sedän Agricolas mor på sitt vanliga milda sätt bade kan-
nat mig, för det jag icbe gicb i messan, yttrade bon dessa ord, så röran-
de alt höra fråu bennes enfaldeligen troende mun: Lycbligtvis ber jag
nier för dig, än för mig, min goda, staebars Mayeux. Den gode Gnden
sball böra mig, hoppas jag, sä att du undslipper med blolta skärselden.

”Goda mor! . . . cnglaliba själ! . .
. Hon yttrade dessa ord med en

sä mild och rörande godbet, med en så allvarlig tro på sin cgen fromma
bcmedling, att jag bände minä ögon fubtas af lårar, och bastade mig om
bennes bals, med samma rörclsc, Samina crbänsla, som om jag bade trott
på sbärselden.

”Denna dag bar värit lycblig för mig. Jag tror, att jag får arbete
. . . och för denna lycba bar jag att taeba en nng llicba med ett särde-
les godt bjerta. Hon bar lofvat föra mig i morgon tili blostret Sankt
Maria, der hon tror, att man ban sbaffa mig sysselsältning.

Florine, redan gansba rörd, spralt tili, då bon läste dessa rader, der-
nti la Mayeux talade om benne. Hon fortfor:

"Aldrig sball jag förgäta, med bvilbet rörande deltagande, med bvil-
ben grannlaga välvilja den vaebra llicban omrattadc mig, mig ■— som är
så faltig, så olycblig. Emellerlid förundrar det mig icbe, då hon är hos
fröben de Cardoville. Hon bör ju vara värdig att nalbas Agricolas väl-
görarinna. För mig sball det alltid bli Ijuft att erinra mig bennes namu;
det är liba bebagligt och vaebert som bon sjelf bon heter Florine...
Jag är ingenting, äger ingenting . . . men om de andäbtiga böner

, som
uppstiga från ett af crbänsla lifvadt bjerta, buude bli börda, så sbulle mam-
sell Florine bli lycblig, mycbet lycblig.

”Acb! jag måste insbräuba mig tili att endast nppsända önsbningar
för henne . . . endast önsbningar .

. • ty jag förmår icbe mer . . . än att
minnas och älsba.”

Dessa rader, hvilba sä enbelt nttrycbtc la Mayeux’ uppribtiga och
varma tacbsamhct, öbade änuu mer Floriucs tvekan; bon bunde icbe läng-
re molstå den ädla frestelse, hon erfor.

Alit efter som hon bade läst dc oliba fragmenterua af denna dagbob,
bade bennes tillgifvenbct, bennes aklning för la Mayeux allt mer och mer
rotfästat sig. Mer än uägonsin insåg hon det nedriga i sitt förcbafvan-
de, att åt sarbasmen och åtlöjct öfvcrlemna den olycbliga llickans inner-
sta, hemligaste tanbar.

Lycbligtvis är det goda oftast liba smittsamt, som det elaba. Elek-
triserad af allt det varma, ädla och upphöjda, som de nyss lasta sidorna
inneböllo, och sedän bon renat sin fläckade dygd i denna blara, uppfri-
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skande kalla, gafFlorine ändlligen vika för en af dessa goda rörelscr, hvil-
ka som oflast vaknade Los lienne.' Ilon gick ut ur sin kammare, 1 fast
bcslut att, om la Mayeux icke var återkommen, lägga manuskriptet, som
bon medtagit, på sanuua stiille, der hon lunnit det, ocb sedän inbilla Ro-
din, alt hon denna gäng Lado förgäfves lelat derefter, eniedan la Mayeux
tvifvelsutan märkt, att det blifvit rubbadt.

XIII.
UPPTACKTEN.

En llten stund innan Florine hade föresatt sig att godtgöra sitt
ovärdiga förräderi, kade la Mayeux återkommlt från (äbriken, sedän
hon samvetsgrant uppfyllt sin påkostande vänskapspligt. Efter ett
långt samtal med Angela, hade hon, liksoin Agricola, af den unga flic-
kans oskuldsfulla behag ocb af den godhet, hvanned hon syntes begåfvad,
blifvit så rörd, att hon haft den mudiga upprikligheten alt råda den be-
skcdliga smeden tili delta giftermäl.

Följande händclse inträlfade således, medan Florine ännu sait ocb lä-
ste i dagboken, ocb innan hon ännu fattat det prisvärda beslutet att åter-
bära den.

Klockan var tio på aftoncn. La Mayeux, som nyss återkommit tili
liotellet Cardoville, bade nyss inträdt, och sbabad af de många smärtsam-
ma bänslor, lion under dagens lopp erfarit, kastat sig i en länstol.

Den djupaste tystnad berrskade i runnnet, eudast afbruten af den
häftiga klåsten, som ruskade och böjde träden utanför. Ett enda Ijus
upplyste kanunaren, som var fapetserad med mörkgrönt tyg. Denna mör-
ka färg, i förening med la Mayeux’s svarta kläder, gjorde att henues Mek-
het såg ännu förfärligarc ut.

Sittande i en länstol invid spiseln, med bufvudet ncdlutat mot brö-
stet ocb bäiidcrna saminanknäppta, bvilande på knäet, syntes den unga
Hiekan sorgsen och undergifven. Alan kunde på bennes ansigtd läsa den
bittra tillfrcdsställclsc, soin känslan af en uppfylld pligt ingifver.

De, som blifvit uppfostrade i olyekans stränga skola, gå aldrig tili
nägon öfverdrift i sorgen, hvilkcn hos dem är en alltför bvardaglig, allt-
för trägen, förtrolig gäst, att de skulle bemöta honom som främmande; så
var ock la Mayeux ur stånd att länge öfvcrlemna sig åt en fåfäng saknad
och förtviflad sorg öfver hvad som redan bändt ocb nu ej mer kunde bjel-
pas. Visscrligen hada slaget värit oväntadt, förfärligl, visscrligen mäste
det i heunes bjerta cftcrlemna en långvarig ocb smärtsam cflerkänning;
men det skulle dock ba sin öfvergång, ifall sådant kan sägas öin kroniska
själslidandcn, bvilka så tili sägandes blifvit en del af sjelfva lifvet.

Och dessutom faun den ädla väreisen, som var så öfverscende mot
ödet, en bitter tröst i sjelfva smärtan. Hou bade blifvit djupl rörd af
de tillgifvenbetsprof, dem Angela, Agricolas fästmö, gifvit tienne; hon
bade erfarit ett slags hjertats högrnod, då bon såg, med bvilket blindt
förtroende, med hvilken oulsäglig glädje den unge smeden afbörde yttrin-
gen af bennes glada aningar, soin tyektes stadfästa hans lycka.

La Mayeux sade dessutom tili sig sjelf:
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‘ Atminstone skall jag ej mcr, emot min vilja, intagas, ej af ett få-'
fängt liopp, men af liitä löjliga som oförnuftiga iubillningar. Agricolaa
giftermål sltall saita en gräns för min arma bjernas cläudiga drönwnar.

Dcssutom fann den goda väreisen en sannskyldig och rifc tröst i med-
vetandet att med beder hafva genoingått delta förfärliga prof, alt hafva
kunnat döija för Agricola den kärlck, lian ingifvit benne; ty ina n vet,
kuru den stackars Hiekan fasade för det ållöjc, som hon trodde uödvän-
digt böra åtfölja upptäckten af bennes dåraktiga passion.

Efter att en stnnd hafva suftit försänkt i sinä drömmar, steg bon upp
och gick med långsamina steg tili byrån.

Min enda bclöning, sade bon för sig sjclf, i det bon framtog si-
nä skrifdon skall hli att åt minä sorgers tystlåtna förtrogne mcddcla
denna nya smärta. Jag skall atminstone då hafva uppfyllt del löfte, jag
gjorde mig sjelf. Emedan jagtror, alt denna unga llicka kan göra Agri-
cola lycklig, sade jag ju bonom det i går, helt uppriktigt. En dag,
långt, långt härefter, då jag gcnomläser dessa sidor, skall jag niåbända
deruti linna en tröst emot allt, bvad jag nu lider.

Då la Maycux sagt delta, böjde bon sig ucd och npptog pappasken.
IVär bon ej fann dagbofcen, uppgaf bon genast ett rop af bcslörtning.
Men burn stor hlcf icke bennes förskräckelse, då hon, just der dag-

hoken legat, fann ett bref med utanskrift tili benne.
Den unga Hiekan vardt blek som ett lik. Ilennes knän svigtade, hon

kände sig närä att dåna. Men bennes stigande förskräckelse gaf henue
en konstlad styrka, så att hon förmåddc hryta förscglingen på hrefvet.

En sedel på 300 franes, som var deruti innelyekt, föll pä hordet.
La Maycux läste följande :

"Mamscll!”
"Det ligger någonting så originelt och så vaekert i erä anteckningar,

och i liisterien om er kärlck tili Agricola, att man ej kan motstå begäret
att lemua bonom kunskap om denna bäftiga passion, bvarom lian ej bar
någon aning, och för hvilkcn lian ej kan annat än visa sig tacksam.

"Man skall begagna delta tillfälle alt förskaffa en mängd andra per-
soner, bvilka beklagligcn värit i saknad af denna njufning, den roande
lekturen af er dagbok. Om afskrifter ocb utdrag ej aro tillräckliga, skall
man låta tryeka den. Man kan ej nog kringsprida så vacfcra saker. Som-
liga skola gråla deråt, andra skratta; bvad den ene skall anse för dnåp-
ligt, skall komina den andre att kikna af skratt. Sådan är verlden; men det
Säkra är, att er dagbok skall väeka uppseende, det kan ni vara förvissad om.

”Som ni väl är i stånd att vilja undandraga er denna triumf, och
som ni ej hade annat än trasor på er, då ni af barmbertigbet upptogs i
delta hus, der ni vill regera och spela (lain, hvilkct af mer än ett sfcäl
alldcles icke passar tili er växt, skiekar man er bär innelyekt 300 franes,
i betalning för «rt papper, och på det ni ej må vara alldeles utan mcdeL
i fall ui voro nog blygsam att sky de lyckönskningar, hvilfca redan i
morgon skola öfverhopa cr, ty i denna stund är er dagbok redan i om-
lopp.” "En af erä medbrödcr

"En verhliij Euekelnjag.’’
360
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Den groft sl:umtande och förolämpande tonen i detta brcf, bvilket s

tycktes vara skrifvet af någon lal;cj, soin var afnndsjuk öfver deu olyck-
liga nykomlingens vistandc i luiset, kade med infernalisk sluglict Llifvit
beräknad, och skulle ofelbart åstadkomma den verkan, man dcrmcd åsyftat.

O, min Gud!
Detta var allt bvad den stackars Hiekan i sin bäpnad Ocb förskräckel-

se förmådde säga.
Ora man crinrar sig de passionerade ordalag, bvarmed den olyekli-

ga hade malat sin kärlek tili fosterbrodren, om man anmärkt flera ställen
i dagboken, der kon blottar de smärtande sår, Agricola ovetande kade
gifvit licnuc, om man slutllgcn betänker, burn stor benues fruktan för
det löjliga var, då endast kan man förcställa sig bennes förtviflan efter
läsnlngen af detta bref.

La Mayeux tänkte ej ett enda ögonblick på alla de ädla, alla de röran-
dc bcrättelser, bennes dagbok inneböll. Den enda och förfärliga tanke,
som likt en åskstrålc nedslog den beklagansvärda, var att Agricola, frö-
ken de Cardoville, och dessutom cu gycklande ocb begabbande hop siilil-
le, redan foljande dagen, vara underrättade ocb äga fullkomilg kii miedoin
om denua löjliga ocb befängda kärlek, som, i bennes lauke, måste bölja
benne med outsäglig vanära.

Detta nya slag vai- så förlamandc, att la Mayeux under några ögon-
bllck dignade derför.

En liten stund var bon fullkomligt tllllntctgjord, nastan sanslös. Se-
dän vaknade stnåniugom eftertanken och, med den

, medvetandet af en
grym nödvändigbet.

Detta gästfria hus, der bon funnlt cu säker fristad efter så många
olyekor, det måste bon nu öfvergifva. Den anna varelsens rädda
blygbet ocb ylterliga grannlagenhct tllläto benne ej att en enda minut
längre qvarstanna I denna boning, der de bemligaste veck af bennes själ
blifvit sålunda lagda I dagen, vaubclgadc ocb utan tvifvel lemnade tili
splllo åt förakt ocb begabberi.

Ilon tänkte leke ens på att hos fröken de Cardoville begära rättvlsa
ocb bämd. Det kade ju värit att utså ett tvedrägtens frö i detta hus,
just då lion stod i begrepp att lemna det, och delta ansåg hon för en o-
tacksambet emot sin välgörarinna. Hon sökte ej att gissa eller utforska,
bvem som kuncle vara nppbofvet tili en så gemen handling, eller bvad
äudamålet kunde vara med pappercls bortsnappande och brefvets ditläg-'
gande. Hvartill skulle väl det tjena, tänkte hon, då bon I alla fall ke-
skitit att fly och undandraga sig alla de förödmjukelser, hvaraf bon ho-
tadesl

Emellcrtid ocb detta var just bvad man påräknat byste bon
en dunkel förmodan, att brefvet var ifrän något afundsjukt tjenstehjon,
som misslyckte fröken de Cardovllles godhet emof la Mayeux. Så tänk-
te den anna med en outsäglig förtviflan. Dessa blad, så smärtsamt för-
troliga, att bou ej en gäng skulle velat visa dem för den ömmaste mor,
I fall hon ägt någon, skrifua, så tili sägandes, med blodet ur bennes
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lldande själs tuscnde säe - dcssa Mad siilille kanske tjcna . . . tjcnade
l;ansl;c rcdan tili en förlustelse för hotellets lakejcr, och var ett föremål
för deras pimupa skratt.

Penningarne, som medföljdc brcfvet, och det förolämpande sätt, hvar-
pä de gäfvos hcnne, stadgade allt mcr dessa misstankar. Man önskade,
att fruktan för clände och fattigdom ej måtte afhålla hcnne från att lem-
ua husct.

La Mayenx tog sitt parti med den lugna och hcslutsamma undcrgif-
TCnhet, som var lienne så egon.

Ilon rcste sig npp af stolcn; hcnnes strålande och något stirrande
ögon ntgjöto icke en enda tår, ty hon hade , alltsedan gårdagen, grätit
alltför niyckct. Med darrandc och iskall hand skref hon följande ord på
ett papper, som hon lude hredvid fernhundra francs-sedeln:

”Välsignad väre fröken de Cardoville, för det goda hon hevisat
mi g. Mä hon förlåta att jag lemnar hennes hus, der jag hädanefterej kan vistas!”

Dä dctla yar gjordt, kastade Ia Maycux på cldcn det nedrlga hrcfvet,
som tycktcs hränna hennes händcr .

.
. Dereftcr sände hon iinnu en hlick,

den sisla, kring delta mm, som var nastan praktfnlit möhlcradt, och ry-
ste ovilkorligt, då hon tänkte på det clände, som änyo väntade hcnne,
ett elände, ännu fasligarc än det förra, ty Agricolas mor hade ju flyttat
tili Gabriel, och den olycfcliga Hiekan skulle icke en gång i siu usclhet
och sitt hetryck tröstas af den nastan modcrliga tillgifvenhet, hvarmed
Dagobcrts huslru omfattat henne.
- Att lefya cnsam alldelcs ensam .._ med den tankan, att hennes
olyckliga passion för Agricola var heskrattad af så myckct folk kanske
af honom sjelf! Sådan var nn la Mayeux's framtid.

Dcuna framtid förskräckte henne var en afgrund, för hviiken hon
fasade. En hemsk tanke föll henne in .., hon spratt tili, och uttrycket
en af bitter glädje stämplade hennes anletsdrag.

I hegrepp att gå, tog hon några steg för att nalkas dörren, men då
hon gicfc förbi spcgcln, fcom hon händelsevis att kasta en hlick dernti.
Hon fann sig blek som ett llk och svartklädd ~

, Då föll del henne in,
att hon bar kläder, som icke tillhörde henne, och hon erinrade sig det
sialle i hrcfvet, der man hånadc hennes trasor.

Det är rätti . . , sade hon med sönderslitaudc smålecnde, de
skulle kalla mig tjnf.

Iloa tog ljusel och inträddc i garderohen. Der påklädde hon sig åter
de usla palloina, hvilka hon länkt förvara som en sorglig åminnclse af
sin fordna olyeka.

Men nu först strömmade hennes tärar ymnigt. Ilon gret icke af
förtvillan öfver alt åter nödgas ikläda sig elåndets Hvre, men hon gret af
erkänsla; ty allt, hvad soin här omgaf henne och tili hvilket hon nu gich
att säga ett evigt farväl, erinrade henne, yid hvarje steg, om fröken de

u, Cardovilles godhet och grannlagcnhet. Ofvcryäldigad af en nastan ofri- s
HL M
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’ yillig rörclsc , sjönh lion på hnä midt på hammargolfvct, sedän hon äter

ifclädt sig sinä trasor; i det hon sände en taehsainhetens such tili fröhen
de Cardoville, ropade hon med honvulsivisha snyftniugar:

Farväl , . . för alltid farväl <. * du hulda, som hallade mig din
van . , . din systeri

Hastigt reste hon sig upp ; hön hade hlifvit shrämd, emedan hon
hört uågon sahta gå i horridoren, hvarifrån en dörr gieh tili hennes rum,
en tili trädgården och en tili salcn.

Det var Florine, som nn . . . men ach, alltför sent! ~ . återhora
med dagbohen,

litoin sig af förshrächelse vid det sahta hullrct af den gäendes steg,
och seende sig redan ett mål för hela tjcnstepersonalcns gapshratt och
hvissliugar, störtade la Mayeux ut nr ruminet och in i salcn, sprang öf-
ver fönnahet, hom ut pii gårdcn, klappade på portvahlarcns fönster och

porton öppnades för henne, tillslöts efter henne.
La Mayeux hade lemnat liotellet Cardoville.

4*44*4*

Adricnne var beröfvad en tillgifven, trogen och vahsam van.
Rodin hade gjort sig af med en hloh och hlarsecnde motståndarinna,

som hän alltid och med shäl hade fruhtat.
Hän hade, som vi veta, redan vid första sammanträffandet med la Ma-

yeux, gissat hennes härleh tili Agricola Haudoin , och då lian visste, alt
hon shref vers, gjorde lian den logisha slutsatscn, alt hon måtte i hemlig-
het hafva shrifvit några, som huro vitfne om hennes olyehliga och dolda
härleh. Dcrifrån härlcdde sig den hcfallning, Florine fätt, att leta i hen-
nes gömmor, för att der eftcrsöha något shrifvct papper, som hunde he-
visa den olyehliga flichans härleh, dcrifrån delta bref, sä förfärligt väl
berähnadt i dess plumphef, och om hvars innehåll Florine var fullkomligt
ohnnnig, det måste vi ty hon hade emottagit det efter att noga
hafva redogjort för innchållct af la Maycux’s dagboh, hvari hon första
gängen hläddrade nog tillrächligt, för att inbämta, att den stachars flic-
han älshade sin fosterhror med passion, men som hon den gångcu åtnöjde
sig med att flygtigt gcuomögna, utan att borttaga den.

"Vi hafve nämt, att Florine, som för sent gaf viha för en adelmodig
ånger, bcgaf sig tili la Mayeux i samma ögonblich, då denna, hetagen af
fasa, nisä de hort ifrån botcllet.

Kammarjungfrun såg, att det var ljus i garderoben; hon sprang dit,
och fann på en stol de hläder , dem la Mayeux nyss afhlädt sig; några
steg dcrifrån fann hon, öppen och tom, den usla happsäehen, hvari den
behlagansvärda hade förvarat sinä gamla, aflagda hläder.

Florines hjerta sammanpressades. Hon sprang tili byrån; den oord-
ning, som råddc bland pappasharne , jemte sedcln på femhundra franes,
som la Mayeux qvarlemnat , tilliha med de tvenne raderna , shrifna tili
fröhen de Cardoville, allt öfvertygade henne, ett hennes lydnad för Ro-
dins vilja redan hnrit dc olyehsaligaste fruhter , och att la Mayeux hade

3 för alltid lemnat huset.
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Floriae, sota insåg det onyttiga af sitt för sent fattade beslut, un.
' dcrkastadc sig, snckande, alt låta manuskriptet komina i Rodins bänder;

hvarefter bon, af sin olyckliga slälluingr tvungen alt trösta sig öfver det
onda med det onda, sade tili sig sjelf, att bennes förräderi nu åtmlnsto-
ne blefve mindre fapligt, sedän la Alayeux försvunnit.
♦ ♦ t ♦ .♦ ♦ ♦ '* .♦

Två dagar cftep denna bändelse erhöll Adrienne från Rodin, tili hvil-
isen bon sbrifvit, för att underrätta honom om la Mayeux’s oförklarliga
försvinnande, följande biljett:

”Min nådiga fröken!
”JXödsakad att denna morgon fara tili den förträfilige berr Hardys fa-

Lrik, dit en mycket angelägen affär kaliar mig , är det mig omöjligt att'
ba den aran, göra fröken min ödmjuka nppvaktning. IXi frågar mig,
min fröken, hvad man skall lanka om den stackars flickans försvinnande.

Jag vet det, i sanning, icke . . • Framtiden torde förklara allt tili ben-
nes fördel, derom tviflar jag icke , , . Men jag ber dock fröken vara god
ocb erinra sig, bvad jag bos dofctor Baleinier kade Uran yttra , angående
ett vissi samfund ocb angående de bandllangare, bvarmed della samfund
förstår att så slugt omgifva alla de personer, dem de linaa någon fördel
vid att bespeja,

”Jag vill vissi icke anklaga någon; men erinrotn oss blott dessa om-
ständigheter: Den nnga Hiekan bar framkastat misstankar emot mig, ocb
fröken vet dock, att jag är den troguaste af dess tjenare.

”Hon ägde ingenting , ocb man bar faunit fembundra franes i ben-
nes gommor.

"JVi bar öfverhopat faenne med godbet, min fröken, ocb bon lemnar
ert hus, ulan att våga förklapa orsaken tili delta plötsliga försvinnande.

”Jag vill visst icke sluta tili det varsta, ty det är mig alltid molbjn-
dande att anklaga, utan bcvls; men var god ocb eftertänk sjelf, ocb var
väl på er vafct, nl bar kanske undslupplt en stop fara. Fördubbla er vak-
sambet ocb ert misstroende , . . sådant är åtminstouc det vördnadsfulla rå-
det af ”Er ödmjukaste ocb börsammaste tjenare

"Rodin."

XIV.

ULFVARNES SAMMANKOMST,

Det var en söndagsförmiddag.
Samma dag, då fröken de Cardovilie från Rodin erbållit bpefvct, som

handlade om la Mayeux’s föpsvlnuandc.
Tvenue karlar suttu vid ett litct bord, på en af krogarna i den lilla

byn Villiers, belägen på föga afstånd från berr Hardys fabrik.
Denna by beboddes för det mesta af stenbrytare ocb stenbuggare, bvil-

ka arbetade i stenbrotten deromkring. Intel arbete kan vara tyngre, svå-
rare ocb mindre lönaude, äu deras. Såsom Agricola kade yttrat tili la
Mayenx, gjorde de också bittra jcmförelser emellan sin egen alltid usla

_ lott ocb det näsiän otroiiga välstånd , som berr Hardys arbetare njöto,

In ___ J .M
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m
dels tili följe af kans :ädla ocli MoLa ledning, dels, genom de principcr af
förening ocli sainniankålliiing , sorn den lorträfflige husbonden velat göra
gällande bland sltt folk*

Olycka och obumiighet aro alltid källor tili mycket ondt. Olyckan
låter så lätt reta sig tili förbittring, ocli okunnigkctcn lyssnar icke säilää
tili trolösa råd. Bcdan länge bade berr Hardys fabriksarhctares lyckliga bc-
lägenlict väckt en naturlig afund, ekuru icke blandad med bat. Alen från det
ögonblick, dä hcrr Hardys i mörkret smygande llendcr, i förening med
dennes medtäflare baron Tripeaud, sökte tillvägabrlnga en förändriflg i del-
ta frediiga förbållandc, blcf sakernas ulsccnde belt annat.

Alcd djcfvulsk slugbet och ikärdigbet lyckadcs maa alt tända de ar-
gaste passioner, liian vände sig, genom valda ntskiekade, tili några
brytare och stenbuggare i grannskapet, hvilkas dåliga uppförandc bade ä*i-
nu mer ökat deras elände. Kända i Irakien för silt oregerliga sinne, djerf-
va ocb bcslutsanuna , voro desse karlar vai i ständ att utöfva dl farligt
inflytande på större dclen af sinä frediiga, arbetsamma ocb bcdcrliga, men
lältskrämda kamrater. För dessa bullersamnia ledare, redan förbittrade af
olyekan, cifverdref man det välståud, hvaraf berr Hardys arbetare voro i
åtnjutaude, ocb man lyckadcs på delta sätt att ifrån afund nppreta dem
tili liat. Alan gick Unnn längre: Jcsuit-kongrcgationcn i Paris skiekade
en af sinä medlemmar, en abbe, att under fastlagcn, genom sinä batfulla
predikningar emot berr Hardy, verka, synucrligast på bustrurna tili de
oordentliga arbetarne , hvilka, då niäunerna voro på krogen, trängdes i
kyrkan, för att afhöra prcdifcnlngarna. Illistigt begagnande hopens sti-
gande fruktan för den annalkande koleran , slog man dessa cnfaldiga ocb
lättrogua sinnen mcd förskräckelse, i det man utpekade berr Hardys fabrik
såsora ett styggelsens, förderfvets oeb förtappelscns näste, hvilkct vai vo-
rc i stånd att nedkalla bimmelens känni och i föije deraf den straffande
landsplågan öfver kela orten. Karlarne, redan af afunden tillräckligt
uppretade, eggades ännu mer af sinä liustrurs ouppbörliga kait, medan
dessa sednare, cxalteradc af abbens predikningar , förbannade denna hop
af ateister, som kunde ädraga hela riket en så svår olycka.

JVågra dåliga varelser, som tillburdc baron Tripeauds fabrik och bc-
soldades af honom , vi veta, bvilkcn fördel denne hederlige industri-
idkarc bade af berr Hardys fall ökade ännu mer den allmänna förbitt-
ringen, ocb stegrade den tili bögsfa köjd, i det de väekte en af de för-
färliga gcsällskapsfejder, som olyckligtvis ännu i vara dagar komma blod
att ilyta.

Elt tcinligcn stort antal af berr Hardys arbetare bade, innan de kom-
mo tili konom, värit medlcmmur af ett gesällskap, som kallades Slukarne,
dä deremot Hera stenbrytare ocb stenknggarc tillkörde ett annat gille, som
kallades Ulfvarne. I alla tider bar en kätsfc rivalitet varat rådaode mcl-
lan Slukarne och Ulfvarne ,

och framkallat uumiisi;a fcjdcr, så myeket
mer beklagansvärda, som gesällskaps - inrättningen i sig sjelf är ganska
nyltig, emedan den grundar sig på associationens så fruklbUrandc ocb mäfc-
tiga princip. Alen olyckligtvis, i ställel att i en enda broderlig förening

IY:o 51. 46*.
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omfatta alla handtvcrksskråu, sönderfaller gesällskapct i mänga särskilta,för hvarandra främmandc och slntna fralstioncr, hvilfeas inbördes afundoch ensidlgt skråaktiga lällingsanda ofta föranlcdcr blodiga striderI åtta dagars tid hade således Ulfvarne , yltcrst rctade af så mailaaoliba eggelscr, brunnlt af längtan eftcr ett tillfälle cllcr en förcvändningalt bornma i handgemäng med Slukarne, men sora de sednarc aldrig be-söbte krogarne, och nastan aldrig nnder loppct af lida vedan lemnadelabnken, hade någon sammanlräflhing luttills värit omöjlig, och Ulfvarnehade med v.ild olålighct afbidat söndagcn.

Alldenstnnd många af sfenbrytarne och stenbwggarne, soin voro be-skcdliga och frcdligt sinnade menniskor, hade, ehuru sjelfva tillhörandeUlfvarnes gillc, vägrat dellaga i desses liendtliga anslag mot herr Har-dys fabriksarbelare, hade ledarne värit nödsahadc att se sig om efter an-dra och alt värfva en mängd lösdrifvarc och lältingar frän förstädcrna,
soin af utsigten tili tumult och oordningar, lälfcligcu låtit locha si> nnderde stndslystna Ulfvarnes fana. "

Sadan var un den dofva jäsning, soni råddc i den lilla byn Villiersmcdan de tvenne karlar, hvarom vi i herjan af delta kapitel hafva taiat’
sutto vid ett litcl bord på en af byns hrogar.

De hade bcgärt enskilt rum, för alt fä vara allena.
Den cne af dem var ännu ung och temligcn väl klädd ; men hans upp-Mäcfcta väst, hans löst knutna halsdnk, skjortan, som var full af vinfläe-kar, håret, som lag allddes i oordning, de förslappade anletsdragcn, denskätnda hyn, de röda ögonen - allt utvisade, att hän tillbragt nallen idryekenskap, nnder det hans besinningslösa och tunga åtbörder, hans hesaröst och ömsom gnistrande, ömsom slöa blick röjde, att lurigbeten efternattens rns var på väg att stegras tili ett nytt rus, af det myckna hän nuåter drucfcit.

’> TiUaÄ''ol" dock ‘iu arbetarnes heder, a» dessa ohyggliga upplräden blifva allt mera sällsvntaju mer den arbelande klassen blir upplyst och lär känna sitt cget värde. Denna bättre rikuning bör afyen tillskrifvas en förlrfifllig bok om gesällskaperna, utgifven af herr Agricola Per-diguier, med tillnaranet Ayignouais-la-Vertu, snickargesäll. (Paris Pagnerre 18.fl TväTOljmer, 8:o). I della sakrika arbele, som lemnar märkvärdiga upplysningar om’aesällskanetssarskilta gillen, höjer herr Agricola Perdiguier, med den hederlige mannens riiuvisa harm ochTl r«
mot- deSSa Tåldsamma «PP‘räden, hyilka län kunna tillintelgöra det praktiskt

«ne
arbetsfiireningarua. —VI m n(Ja bok, som röjer myeken rätlskalfcnshet, klokhct ochsans, kr icke allenast alt anses som en god bok, ulan derjeratc bovis på en ädel behjerlcnhefly herr Agricola Perdiguier har lange haft en svår kamp alt ulhärda, under hemödandet altleda sinä broder tili kloka och fredliga tankar. - Slulligen mä nämnas, alt her7Pcrdilimhar, endast af egna tdlgangar, i fiirstaden Saint-Antoine grundat en för arbetare ganska nytligehuru an praksllis inrätln.og _ I hana hus, som är ett mönsler af ordning ochsnygghet hofnreläsnSni f
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Denne mans drycheshamrat yttrade, under det hän hlingade mcd bo-
nom :

Er shål, min gossel
Er shål tillbaha, svarade den andre, cLuru ni ser mig ut att vara

sataa sjelf.
Jag? , , . Satanl . * .

Ja!
Hvarföre det?
llm* hän ni hanna mig?
Angrar ni då, att ha gjort min behantslsap?
Ilvcm bar sagt er, att jag satt hähtad J Saint-Pelagie?
Har jag Iche shaffat er ut ur fängelset ?

Ilvarföre gjorde ni det?
Dcrförc alt Jag har ett godt bjerta.
JVI älshar mig, hanhända . . . tom slagtaten älshar fåret, Lvilhet

hän ledcr tili slagtkänhen.
Ar ni tohig!
Man ger iche ut fiotusen francs för en annan, utan att ta nä-

got dernnder.
Ochså har jag något dernnder.
Hvad då ?

...Hvad amnar ni göra af mig?
En lustig hamrat, som ger ut frisht med pennlngar, utan att göra

det ringaste, neli som tillhringar alla sinä nätter så, som hän tillbringat
denna sista. Godt vin, god mat, vaebra fliehor och glada visor ~ ,

Är det något dåligt Vrhe det?
Efter att bafva suitit några ögonblich utan att svara, yftradc den un-

ge maunen med dysfer ton:
Ilvarföre gjorde ni, dageu före milt utsläppandc nr fängelset, tili

ett vilhor för min befrielse, att jag shiille shrifva tili min älsharinna, det
jag aldrig mer ville se benne? ~. Hvarföre fordrade ni, att jag shulle
lemua delta bref tili er? , . ,

—. Ai suchar .., Ai tänher då anna på benne?
Ständigt.
Ai gör oratt deruti ... .Er älsharinna Sr för närvarande långl i-

från Päris . , . liinan jag gich alt sbaffa er ut ifrån Saint-Pelagie, såg
jag henne stiga upp i en diligens.

Ja , . jag qväfdes i delta fängelse .., Jag shulle, för att få
homma ut dcrifrån, bafva gifvit min själ åt djefvulen. Ai förmodade
det, ni,. dcrföre hoin ni dit. Det är bara mcd den shilnadert, att ni, i
stället att faga min själ, fråntog mig Celie. Stachars BacebauaTdrotf-
uing! ..,Och hvarföre? .. . För tusan dj— vill ni dd iche säga mig ~ ,

En man, som bar en älsharinna, den ban älshar så, som ni älsha-
de benne, är iche mer en maa ...Aär tillfällef bommer, sahnar ban hraft.

liviliset tillfälle?
Se så, låt oss dricfcaf , , ,

“ Mi narrar i mig för nvycbef bränvni.
Ab, det v«t jag: visst. Se så, sup nu kara f Se på mig.
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Det är just det soin förskräeker nrig . . . som förefaller mig djef-
vulskt. En hei butelj bränvln kommer er icke att bliuka en gång. IVi
mätte ba ett bröst af jern ocb ett bufvud af raarmor.

Jag bar rest myeket i Ilyssland. Der super maa bränvin, för att
halla sig varm.

Ocb här för att muntra sig .. . IVå ja! ...så låt oss dricka
meu icke bränvin, ulan viu. ~ ...

;

Ah korsi . . . vln är bra för barn, men icke för karlar, eådana
som vi båda.

IVå så uvå ske! .. . bränvin då. Men när man blir druckcn af
det, så brinner hela hufvudet ocb man scr alla belvetets flammor.

Det är sadan ni skall vara, otn jag skall lycka om er.
Hör på . . . JVi sade nyss, att jag var för myeket betagen i min

flicka, så att jag, vid tillfalle, skulle sakna kraft. Hvad menade ni då
för ett tillfälle?

Sup först. Skäl!
Vänta ett ögonblick. Ser ni, kamrat, jag är icke dummare, än

nägon annan, jag. Af erä balfqvädna visör bar jag gissat en sak.
IVå ... lät böra?
JVi vet, alt jag värit fabriksarbetare, att jag bar mänga bckantska-

per bland minä fordna kamrater, att jag är en hygglig gosse ocb skäligcn
omtyekt. JVi vill begagna mig tili lockmat,

An se'n då?
IVi är en, som är utskiekad att ställa tili upplopp ocb oväsen.
IVå, än mer?
Ocb ni verkar för ett anonymt sälLskap, sora arbetar med böss-skott.
Ar ni pultron ?

Jag? . . . Jag brände krut under julidagarua ocb det dugtigt
ändå.

JVI skall få bränna mer.
Ilvarföre icke det fyrverkeriet, så gerna som något annat? Men

revolutioncr aro mer roliga, än nyttiga, ty ailt bvad jag vann på de tre
dagarnes bnllcrsamma upptåg var, alt jag brände «pp minä byxor ocb för-
slördc min väst. Det var alli bvad folkct vann 1 min person. Se så, gå
på nu . .

. Framåt! marscb! Hvad är det fråga om?
JVi kanuer många af berr Hardys arbctarc.
Aba! . . . del är derföre ni fört raig hit.
Ja. JVi skall här råka Hera frän bans fabrifc.

Kamrater från bans fabrik, som bila på kroken ?
. . . JVej passi

dertill äro de alltför lyckliga. IVi bar raissräknat er.
JVi skall snart få se dem.
De, som ba allting så godt ocb så bra, bvad skulle de väl for

dra mer?
Än deras medbröder då? . . . De, som icke bafva goda busbön-

der; dc, som dö af bunger ocb elände, ocb soin anropa de förra att före-
na sig med dem? Tror ni, att de skola förblifva döfva vid delta rop om^^j



Ljelp? Hcrr Hardy är ett undantag. Må folket göra en kupp
ocb exemplet skall bli rcgel. Alla skola då bli nöjda.

Del ligger visserligcn någon sanning i bvad ni säger. Men den
der kuppen, soin ui talar om, inåstc vara en inästcrbupp, om den någon-
sin skall kuuna förbättra min skujare tili husbonde, baron Tripeaud, sora
gjort mig tili bvad jag är. lian Kr en fullklappad kanaljc.

Ilcrr Hardys arbctarc kumina blt. Ni är deras vän ocb bckante;
ni bar ingen fördel af alt bedraga dem. De skola tro cr. Förcna cr så-
ledcs med mig, för att öfvertala dem,

Tili bvad?
Att lemua denna fabrik, der de förvekligas, förslöas, så att de ej

hafva sinne för sinä mcdbrödcrs olyckor . , .

Men om de lemna fabriken, bvaraf skola de då lefva?
Det skall man sorja för.
Ocb bvad skola de företaga under tiden?
Detsamma som ni gjort i natt: dricka, skratta ocb sjunga; ocb om

dagarna biir deras hela arbcle, att i rummen öfva sig med kandterandet
af vapen.

Hvcm skall bitföra dessa arbetare?
Någon bar redan taiat vid dem 5 man bar tillpraktiscrat dem trycfc-

ta lappar, deri man förebrår dem deras liknöjdbet för likars betryek.
Se så lofvar ni att hjclpa mig?

Jag lofvar hjclpa er . . . ocb det så myeket mer som , . . jag
börjar att . . knappt konna hjclpa mig sjelf ... från den cna stolcn tili
den andra . . . Jag bade ingenting, som fästade mig vid vcrldcn, utom
Celic . . . nu känner jag, att jag är på orätt väg . . . ocb ni skuffar mig
allt närmarc branten! Må gä då! Att fara åt fanders på ett sätt, ellcr
på ett annat, kan göra mig just lika myeket. Läl oss dricka!

Driekom tili den kommmande nattens äral . . . jag menar för
det kalas, som då skall vankas. Den förra nattens fest var blott ett fö-
rebud tili den kummande.

Men bvad är ni af för ämne? . . . Jag såg ofta på er; men jag
såg cr bvarken smälc cller rodna. Ni sait der, som om ni Värit en jeru-
maebin tv ni lät ej märkä ringaste sinnesrörclse.

Jag är ickc femton år ,
un mer;r. Det fordras något annat, att

furmå mig att skratta. Men näsiä nait skall jag skratta.
Jag vet icke, om det är bränvinet, som gör mig så undcrlig; ...

men fan anamme mig, om jag ickc blir riktigt rädd, när ni att ni
skall skratta nästa natt.

Den unge mamien steg upp; men raglade. Hän bade blifvit druc-
fcen på nytt.

Nu bördes en knackning på dörren.
Kom in!

Krögaren inträdde.
Hvad vill ni?

ji !V:o 51 47.
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— Det Sr en nng hari der nere, som sSger sig hela Olivier, och ber^
att få tala vid herr Moroh.

Det är jag, det. Bcd Lonorn homma upp.
Krögaren gick ut.

Det är en af vara harlar; men lian är ensam, sade Moroh, hvars
härda anletsdrag ullrychle missnöje. Ensam! ...det förundrar mig
••

• ja 8 vänlade Hera. Känncr ni bonom?
Oli vier? ...ja ...en Ijuslelt hari, vill jag minnas.
Få se, orn det är densamme. Uär hommer hän.

En ung man med frishl, öppet ocb förståndigt ansigte infrädde i
ruminet.

IVcj se Couche-tout-nu! ropade ban tili Morohs dryehcshamrat.
Jag sjelf. Det är ett sehel sedän jag såg dig, Olivier.
Det är alllför naturligt, min gosse; vi arfaela ju iche på sam-

nia sialle.
Men ni är ensam? .

. . inföll Moroh. Pehandc på Coucbc-
tout-nu, tilladc hant VI huima tala fritt; hän är en af vara. Men bur
hommer del sig, alt ni är ensam?

Jag hommer ensam, men på minä hamraters vägnar.
Ja så! ropade Moroh, med ett uttrych af tillfredsställclsc. De

samtyeha såledcs?
De vägra|, och jag med,
Ilur tnsan d-r! Dc vägra? De ha då iche mera mod i sig än qvin-

folh! ropade Moroh, sammanhitande tänderna af raseri.
Ilör mig, älerlog Olivier, halit. Vi ha fått erä bref och taiat

med ert bud; vi ha sähra bevis på, att den harien tillhör elt hcmligt säll-
shap, hvaraf vi häuna Hera rncdlcmmar.

JVd väl! .
.

. Hvarföre tvehen j?
Först och främst är det ingcnling, som Levisar oss, att delta sali*

shap är färdigt att röra på sig.
Jag försährar det, jag, svarade Moroh.
Hän .. . försährar ~ . det . . . hän, sade Couche-tont-nu, stam-

uianele. Framåt! marsch!
Er försährän är iche tillrächlig, svarade Olivier. Dcssutom ha vi

tänht på sahen. Sedän åtta dagar bar vår fabrih värit söndrad i tvenne
partierj äiinu i gär var osämjan stor, häflig ... Men i morse lät fader
Simon halla oss tili sig. Vi homino tili förhlaring med hvarandra , ,

.

Hän öfvcrtygade oss ...VI shola vänta. Om eldcn ulbristcr, då
få vi se.

Är delta ert sista ord?
• Det är värt sista.

Tystl ropade hastigt Couche-tout-nu, I det lian lyssnade och vag-
gade på sinä osähra bcn. Det Jåter som en folhbop shrålade på afstånd.

Verhligen hördos ochså, först hclt doft, sedän allt Lögljuddare, ett
aflägset sl.rål, som tillvexte och slulligen blef förfärligl.

Hvad är det? frågade Olivier, öfverrashad.
—•„ IVu hommer jag ihåg, sade Moroh med ett hemsht Icende, att hrö-
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garcn sade mig, narjag kom liit, att liär i hyn slitillc råda myckcn hätskbct
emot fabril.cn. Öin ui ocb erä kamrater hadc skiljt cp ifrån licrr Har-
dys öfriga arbctare, såsom jag förcslog, sä sbulle alla dcssa mcuniskor,
Som nu ijula der borta, värit för er, i siallet att vara mot er.

Della mölc var såledcs en snara, för alt väpna berr Hardys avbetarc
mot hvarandra? ropade Olivier. Ni boppades såledcs, att vi akulle göra
gcinensain sak med folk, som väpna sig emot fabrlken , och att vi ...

Den unge mannen bann ej lala ut, ly eli förfärligl uthrolt af skrik,
tjut och hvissliugar skakade hela krogen.

I samnia ögofiblicfc ryektes dörren basligt upp, och krögaren, hlek,
darrande, and tiulen, instörtade i runnnet, ropande:

Är det någon af herrarne, som tillbör herr Hardys fahrik?
Jeg, svarade Olivier.
Då är ni förlorad. Vlfvarne ha kömmit hit i massa; dc pasta, alt

här skall llnuas Slukare från berr Hardys fahrik , och de uimana dessa
tili strid, såvida ickc Slukarne afsäga sig fabriken och förena sig med dcm.

Inlct tvifvel mer . .
. det var en snara! ropade Olivier, i det lian

med hotande blick såg på Morok ocb Coucbc-tont-nu. Man rakuade på
att fånga oss, i fall minä kanirater värit med.

En snara? ,
.

, Jag . . . Olivier . . . aldrig! sade Conchc-tont-nn,
stamniande.

Krig emot Slukarne! . . . cller ock mä de förena sig med VIf-
varne! skrek med en röst den nppretade hopen, som tyektes vilja nedrif-
va huset.

Korni . . . ropade krögaren, och otan att lemna Olivier tid att
svara, fallade lian honom i armen och drog honom tili ett fönster , som
gicfc ulat ett lägt, sakla sluttandc tak, hvarvid hän sade:

Rädda er genoin delta fönster. Ni kan asa er utför faket bar och
sedän hoppa ncr. Amin är det tid.

Då krögaren såg den unge arhetaren tveka, tilladc hau med förskräe-
kelse :

Ensain emot tvåbundra! hvad vill ui göra? En minut tili och
ni är förlorad. Uör ni dem? ... De ha kömmit in på gårdcn! .. . De
komina upp!

I delta ögonhlick förduhhlades hurraropen, hvisslingarna och skriket.
Den lilla trätrappan, som ledde tili första våniiigen , hrakade uuder de
brådskande stegen af en mängd karlar, och helt närä nmmict hördes del-
ta skri s-

Krig med Slukarne!
Rädda dig, Olivier! ropade Couche-tont-nn, som af den. öfverhän-

gande faran hlifvit nastan nykter.
Knappast hade hän uttalat dessa ord, förrän dörren tili den stora krog-

salen, som var helägen utanför kammaren , uppsprängdes med ett förfär-
ligt hullcr,

Der aro de! ropade krögaren , i det Lan förskräekt hop-
-8 knäpple bändeinä, hvarefter hän åter sprang tili Olivier ocb nastan
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sböt bononi ut genom fönstrct, ty dcn unge arbctaren tvebade ännu, ebn- 8

ru hän stod med cna foton i fönstcrposten.
Så snart brögaren stängt fönstrct, åtcrvände hän tili Morob, just då

dennc lemnado bainmaren ocb begaf sigr ui i den stora salon, dit Ulfvar-
nes anforarc hadc inrusat, nicdau dcras bamratcr sbråladc utc på gårdcn
ocb l

o trapporna.
Atta cllor tio af dessa ursinnige, l>villiä blifvit cggade tili oord-

ningar, utan alt sjelfve veta hvarförc, Lado först trängt sig in i salon.
Dcras ansigten voro vanställda af rus ocb ilsba. De Ilosta voro beväpna-
nadc mcd långa påbar.

En stcnbrytarc af berbulisb växt ocb slyrba, mcd hufvudet oinlindadt
af on gamma! röd näsdub, bvars trasiga börn fladdrade öfver hans axlar,
ocb usclt blädd i on gammal trasig bocbsbinns-pcls, svängdo on tung jcrnbam-
niare ocb synles vara hela bopcns anforarc. Med blodsprängda ögon, vild
ocb hotande uppsyn, ualbadcs lian baininardörrcn ocb gjorde min af alt
vilja undansbulfa Morob, i det hän med dundrande stäinina ropade:

Hvar äro Slukarne? Ulfvarne vilja äta upp dem?
Krögarcn sbyudadc sig alt öppna baininardörrcn; sägandc:
’ — Ilär är ingen, niinä vänner! ... bar är ingcnl .. . Sen sjelfva

efter!
Det är sant, sade stenbrytaren förvånad, sodan ban bastat en blicb

in i riutunet. Hvar äro dc då? Man sade oss, alt bär sbulle Annas om-
bring feinton slycben af dem, Endera sbulle de ha gålt mcd oss emot
fabriben, cllor ocb sbulle bär La blifvit en balalj, der Ulfvarne fått bita
i gräset.

Eflcr de icbe ba bommit, så bomma de väl, sade en annan. Lå-
tom oss vänta på dem!

Ja! ...ja! ...låtom oss vänta!
Vi sbola se dem på närmarc liåll! •

Emcdan Ulfvarne vilja belsa på Slukarne, sade Morob, hvarförc
ställa de sig icbe då att tjuta bring fabriben, der desse ogudaktige, desse
gudsförncbarc Annas? Vid Ulfvurnes första tjut, sbulle de allcsammans
utkomma, ocii det sbulle bli nappatag, det lofvar jag.

Det sbulle bli nappatag, upprepade Couclic-tout-nu mcbanisbt.
Ja, så vida icbc Ulfvarne äro rädda för Slukarne , inföll Morob.
Efter soin du talar om räddsla du, så sball du just få gå mcd oss

ocb se på, när vi bomma i bandgemäng, ropade den förfärlige steubryta-
ren med duudcrslämma, i det ban nalkades Morob.

En hei mängd röster instämdc med stenbrytaren:
Ulfvarne sbulle vara rädda för Slukarne!
Det vore första gången.
Uatalj! .. . batalj! .. . blir det någonting af?
Det tar lifvet af en. Hvarförc sbola vi siitä så ondt, när de ba

så godt?
—> De ba sagt, att Ulfvarne vore blott osbäliga djur, passande tili

att spänna för bärror ocb visa för pengar, iibsom liudansarues buudar, sa-
en af baron Tripeauds utsbiebade. ,



’ Och atf Sluharne sisulle göra sig mössor af Ulfvames skinn, til^^
lade en annan.

Ilvarisen dc cllcr deras qvinnor gå någonsin i messanl . v , Dc
aro riktiga bedningar . . . riktiga hnndar! ropade en af predikantcns ut-
slsickadc.

Karlarne ...nå ja ... de må gerua lialla gudstjenst på sitt sätt,
inföll en annan. Mcn alt deras qvinnor cj gå i inessan, det kräfver hämd.

Ahlien har sagt, alt dcnna fahrik vore i ståud att draga in koleran
i landct, hara för dess ogudaktighcts skull.

Det är sant, lian sade det på predikstolen.
Vara qvinnor liörde det.
Ja! ...ja! ...Ned mcd Slultarne , som vilja draga koleran in

i landet!
Strid! . • . slrid! . . . ropadcs i chorus.
Tili fabrilsen då, minä raska Ulfvar! . . , ropade Morok med sten

torstämma. Tili fabrilsen!
Ja! . . . tili fabril.cn! . , . tili fabriken! . . , upprepadc bopcn

med ursinniga gnisslingar, ty efter hand bade så många soin möjligl trängt
sig upp i trappan och in i salen, så att den var alldeles fullpackad.

Då dessa förfärliga rop plötsligen väcfcte Coucbc-tout-nu tili besin*
ning, bviskade hän sakla tili Morok:

Mcn det är då ett blodbad, ni vill ansiolla. Det är jag Ickc
mcd om.

Vi få nog tid att underrätta fabriksfolket derom, ty vi skola, un-
der vägen, springa ifrän de bar bestarne , svarade Morok, likaledes bvi-
skande. Dcrcfter ropade ban belt bögt tili krögaren, som var ylterst för-
skräekt öfver delta tumult:

Hit med bränvin! . . . så att man får dricka de käeka Ulfvarnes
skål . . . Det är jag som bcsfär!

Hän kastade penningar tili värden, som försvann, men som snart å-
terkom med Hera brlinvinsbuteljer ocb några glas.

Hvad för slag? .. . glas? .. . ropade Morok. Tyckcr ni, att sd-
dana kamrater soin vi skola dricka ur glas?

Ilastigt drog ban korisen ur en butclj, förde den tili sinä läppar, ocb
lemnade sedän butcljeu tili den gigantiska stenbrytaren.

Må göra! ropade denne. Hvälfvoni I oss den dyra Guds gåfvan!
.. . Skälm den som säger nej. Det skall bvässa ulfvatändcrna.

Se bär se bar kamrater! . . . sade Morok, i det ban utdclade
bränvinsbnteljerna Lland bopen.

Det kommer att vankas blod tili slut, mumlade Coucbc-tont-nu,
som, oaktadt sitt rusiga tillstånd, begrep hela faran af dessa förderfliga
cggelser.

Och suart lemnade den talrika hopea under stoj ocb skrål krogen,
för att i massa begifva sig tili fabriken.

De af arbetarne ocb byns invåuare, som ej velat dcltaga i fiendtlig-
beterna ocb desse utgjorde ilcrtalet visade sig icke i den stund. då

N:o 31. 47*.t* Wo' 31
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en stor mängd qvinnor , uppeldade af abbens predikningar , bördes med
vilda skrik uppmuntra dcn krigiska truppcn.

I spetsen för densamma tågade den storväxte stenbrylarcn, svängan-
dc sin hammare, bvarcftcr de öfriga gingo orn bvarandra, somlige bt;väp-
nade med påkar, and ra rncd stcnar. Dcras luifvudcn voro af det myckna
bränvin, de på förmiddagcn supit, föx-skräckligt uppbetsadc. Ansiglcna
voro vilda, brinnande, rysllga att skåda. Detta lössläppandc af de obygg-
ligastc passioncr hotadc med de rysligaste följdcr.

Ann i arin och marschcrande fyra tili fern i ledet, uppeldade Ulf-
varne bvarandra ännu mcr medclst sinä krigiska sånger, som upprepades
med växånde ifver.

Morok och Couchc-tout-nu bade försvunnit, mcdan bopen nndcr bul-
ler ocb sloj bcgaf sig från krögen tili fabriken.

XV.
DET GEMENSAMMA BONINGSHUSET.

Mcdan Ulfvarne, såsom vl redan veta, bercdde sig tili ett vildt an-
fall mot Slukarne, visade berr Hardys fabrik just samma morgon en belg-
dagsmin, som fullkomligt öfvercnsstämde med faimmelcns klarbct; ty vin-
den var nordllg ocb vädrct temligen kalit, för att vara en vacker marsdag.

Klockan bade slagit nio i det gcmensamma bouingsbuset, hvarcst arbe-
tarne bodde, och som var, mcdelsl en trädallc, afskildt från vcrkstäderna.

Den uppgåcude solen förgyllde med sinä strålar denna inponerande
massa af bus, bclägna en fraasi; roll ifrån Davis, i en lika vacker som
Lelsosam trakt. Man kundc derifrån se dc trädbcvuxna pittoreska böjdcr,
som från detta hali domincca dcn stora stadcn.

Ingcnting kunde ha ett cnklare och trefligare utseende, än arbetar-
nes gemensamma boningshus. Dess röda tegeltak sköt Irani ulöfver dc
hvita murarna, der och hvar randade tncd breda bälten af legel, soin be-
hagligt afstucko niot de gröumålade fönsterluckorna i första och andra
våningen. *

Dessa byggnadcr, liggande mot söder och Öster, omgåfvos af en träd-
gård af tio tunnelands' vidd, dels upptagen af en trådplautering, dels af
köks- och frukt-trädgärd.

Innan vi fortsätta denna beskrlfning, som torde förcfalla något sago-
lik, böra vl.på forband namua, alt de underverk ,

bvaraf vi bar lemua en
fcort teckning, ej böra anscs såsom utopier, såsom tomma drömmar; tvärt*
om, ingenting kundc vara mera verkligt, ocb skyudom oss att tillägga,
men frainför allt arlt bcvisa ty just i denna tidpunkt är ett sådant bevis
af särdeles vigt ocb intresse för sakeu dessa underverk voro rcsultatet
af en förträfflig spekulaiion, och de deri nedlagda kapitaler voro lika
indrägtigt som säkert placerade.

Att våga ett stort, nyttigt och skönt företag, alt skänka en ansenlig
hop menniskor ett idealiskt välstånd ja, idcaliskt, om maa jemför det

den förfårliga, nastan mördaude lott, hvartill de arbetande klasserna 5 s
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mcrcndcls aro dönula att undervisa dem, höja dem 1 deras egna ögon>

lära dem att öfvcrgifva krogcns grofva nojen, cllcr snarare denna olyck-
saiiga bedöfning, soin de heklagansvärda mcnoiskorna dcrstädes söka, för
att undslippa det ständigl aggandc mcdvetandet af sitt elände, lära dem
att i stället förcdraga själens njutningar, jemte de lidsfördrlf, soin dc
sköna konsterna erlijuda, med ett ord, alt gcnpm matericl lycka förbältra
menniskörna, slutligcn, att genom ett ädelt initiatif, genom ett cxeinpcl,
som lätt kan viima eftcrföljd, förvärfva sig ett min bland incnskiiglictcns
välgörare, och i och med detsamma så godt som lvingas alt göra en ut-
inärkt lönandc affär allt delta låter verkligen fabelakligt. Sadan var
emelicrtld gåtan af de undcrvcrk, bvarom vi nu gå att tala.

Inträdom i det inre af fabrikcn.
Agricola, som var fullkomligt okunnig o m la Maycnx’s försvinnandc

ocb soin öfvcrlcmnadc sig åt de ljufvasfe drömmar, i det ban tänktc på
Angela, klädde sig med utsöktastc omsorg, för att gå ocb belsa på dcn
älskade.

IVäninom ett par ord om dcn lägenhct, som den nnge smcden bebodde
i det getnensatnma honingshuset ,

för det otroligl låga prisct af sjntlio-
fcm francs om året, lika myckct som dc andra ungkarlarnc i kuset betalte.

Denna lägcnbet, tvä trappor upp ,
bestod af en 'vackcr kammarc och

ett litct kabinett, bäda med utsigt åt trädgårdcn och bclägna mot söder.
Det slätthydode furugolfvet var fullkomligt hvitt. Sängen, af jeni, var
försedd med en madrass, stoppad med risbalm, en god bolster och ett mjukt
täcke. I ruminet fanns pipen af ett gaslysningsrör och mynningen af en
kalorifcr, hvilka, när så beliöfdcs, gåfvo Ijus och en bebaglig värme åt
kammaren, som var tapetserad med vaekert grönt papper och försedd med
gardiner af samma färg. En byrå, ett valnötsbord, några stolar och ett
litet bokskåp utgjorde möblerna. Dessutom fan ns i det ijusa och rymliga
kabinettet ett klädskåp, ett hord för toalctlartiklar, och en stor zinkbalja,
stående under en kran i väggen, hvarifrän raan kunde erhålla vatien, när
man ville.

Om man jemför denna behagliga, sumia, beqväma och Ijusa bostad
med den mörka, låga, kalla och ruckliga vindskaminaren, för hvilkcn dcn
bcskedlige gossen hade betalt nittio francs om året, när hän bodde i sam-
ma hus, som fians mor , och tili hvilkcn eländiga boning hän .hvarje al-
ton nödgades gå mer än balfannan fransk mil då först skall man fat-
ta hela vidden af den uppolfring , hvartill hans tillgifvenhet för den äl-
skade modren förmådde hunom.

Agricola fcastade ännu en blick i spegeln , under det hau kammade
sinä musfaseber ocb sitt breda pipskägg , hvarefter hän begaf sig ut alt
uppsöka Angela i dcn gemensamma linncsalcn. Korridorcn, som hän ge-
noingick, var bred, upjilyst ofvanifrån, belagd med jemua furutiljor och
utmärkt snygg.

Oaktadt de frön af oenighet, som der och hvar blifvit af berr Har-
dys fiender ntsådda bland hans arbetarc, hördes dock glada sånger nastan
fråu alla de rum, som gränsade tili den långa kurridoreu, och Agricola, s
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| t r ©vs||S® som gick förbi Hera öppna dörrar, ntbytte el.t bjcrtligt god morgon med 1
Hera af sinä kamralcr.

Den nngc smcdcn stog bastigt utför trappan ocb skyndade öfver den
gräsbcväxta gårdcn, som var plantcrad mcd träd och badc i midfen en
springbrunn. Snart bade hau bunnil den andra flygcln. Der fanns en
verkstäd, bvarcsl dc af fabriksarbelarncs bustrur ocb döttrar, bvilka cj kun-
de användas vid falmken

, syddc limie ål dc inanga arbelarne. Dcnna
bemsömnad i fiirening med den stora besparing

, som vanns dcrigenom,
alt lärftet köptes i parti tili fabrikspris for samleliga arbelarne, verkade
en belydlig minskning 1 kostnaden for bvarje persedel. Eftcr alt bafva
gcnomgått dcn stora linncsalcn, som, med ulsigt åt trädgården, var mvc-
kct lultig om sommarcn ocb ganska varm om vintern, kiappade Agricola
på Angclas och benucs mors kammardörr.

Om vi mcd några ord beskrifva dcnna bostad, belägen i första vå-
ningen, med fonslren åt Öster ocb utsigten åt trädgården, så skcr det der-
före, att dcn kan belråktas såsom ett prof pä de lägenbetcr, som busbåll,
tillbörande fabrlksarbetarncs förening, inncbadc tili det otroligt läga prl-
set af etthundra tjugofeai francs om årct.

Ett slags tambur ledde från korridoren tili ett tcmligcn stort rum
med tvennc små kamrar, en pä hvardera sidan, bvilka voro bcslämda tili
sofrum åt söncr och döllrar i familjen, uär de voro för stora, att ligga i
någotdcra af de beggc stora sofrummen, bvilka liknade sofrummen i pen-
sioner ocb voro upplåtna åt barn af begge könen. Hvarje natt var upp-
sigtcn öfver dessa sofrum anfortrodd åt en husfader eller busmodcr af fa-
briksarbclarnes förening.

Den lägenbet, bvarom vi ml tala, var, liksoin alla de öfriga, full-
komligt fri från ali slags köksredskap, ty matcu lagades tili ett stort gc-
mensamt kök, i eu annan byggning på gårdcn, och kunde derföre bli i
Lögsla grad väl ocli snyggt lagad. En tcmligcn stor golfmatta, en slor
länstol, ett par andra stolar, några vaekra porslinskärl på en väl bonad
trädbylla, några talloi- på väggarna, en pendyl af förgyld brons, en säng,
en dragkista ocb en skrifbyrå af mabogny, utvisade, att byresgästerne ej
allcnast bade sin utkomst, ulan äfven något derutöfver.

Angela, som vi bädanefter kunna kalla Agricolas fästmö, motsvara-
dc tili alla delar dcn nngc smedens bcskrifning på benne, då hau var Los
dcn staekars la Mayeux. Dcnna intagande flicka, på sin böjd sjutton år
gammat, enkeli men snyggt klädd, satt bredvid sin mor i det stora rum*
met. ' lion rodnade, då dcn nngc mannen inträdde.

Jungfru Angela, sade ban, jag är nu bär för att uppfylla mitt
löfte, om er mor tillåter.

Visst tillåter Jag det, berr Agricola, svarade den unga flickans
mor ganska bjertligt. Ilon bar ej velat besöka det allmänna boningsbu-
set ocb dess innevånare, bvarken i sällskap med sin bror, eller med sin
far, eller med mig hara för att ba det nöjet, att 1 dag på söndagen
för första gången besöka det i ert sällskap. Det ti 11bör således er, som

så väl, alt vara såsom värd på stället för denna nykomna. Rcdan c
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en tuuma bar lion väntat er, ocb rncd livillien otåligbet ja se det Isanui icke tro.
Ack! . sade yiijjlliigen, vändande sig tili den täcka Hiekan.Under det jag tänkte på uöjet alt få råka cr, glömde jag timslaget. Del-

ta är den cnda nrsäfct, jag bar alt anföra.
Manuna, yllrade Angela med ett nltrycli af Ijnf förcbråclsc tilisin nior, i det lion lilef röd soin ett körsbär, bvarföre skulle mamma

oiutala del?
Det är ja bara sanningen jag sagt. I alla fall är det ja ingen

förcbråelse, jag gör dig. Gå, mkt barn-, herr Baudein skall vida bätlre
än jag kanna förklara, burn myeken erkänsla vl aro herr Hardy skyddiga,

Herr Agricola! ~ . sade Angela, i det bon knöt bakbandcu på
sin lilla täcka mössa, bvad det är skada, att er lilla goda fostersyster ic-

-1 ke är med oss i dag!
La Mayeuxl ~« nl bar rätt. Men bon kommer yäl en annan

gång. Jag är viss på, att det besök, bon i går gjorde här, ej blir det
sista.

Den unga Hiekan sprang alt omfamna sin mor, bvarefter bon gick ut
med Agricola, soin bjöd beune armon.

Min Gud, yltrade bon, otn ni knnde föreställa er, burn förvånad jag
blef, då jag inträdde 1 delta vaekra hus; jag som yar van, att se sä myeket
«lande bland arbetarne i vår provins ... ett elände, som äfven jag bar
delat; då deremot alla bär se så nöjda och lyckliga ut. Det förekommer
mig, i sanning, som en fesaga; ocb när jag ber min mor gifva mig för-
klaring på denna gäla, svarar bon: Agricola Baudoiu skall förklara dig
alltsammans.

Vet ni då, Angela, hvarföre jag finner mig sä oulsägligt lycklig
af delta iippdrag? ytlrade Agricola med en lon, som var på en gång all-
varlig ocb öin. Det är dcrförc, att ingenting i verlden knnde passa sig
bättre.

Hur så, berr Agricola?
Att visa er delta hus, att uppiysa er om alla fördelarna af denna

iurältning , är detsamma som att säga er: Här är arbelaren trygg för det
närvarande, trygg för framtiden, icke tvungen att, i likbct med sä mån-
ga af sinä medbröder, afsäga sig sitt bjertas ljufvastc önskan, den att väljä
sig en följeslagcrska genom lifvet. Här behöfver lian ej oroas af fruktan
att draga en älskad varelse med sig i olyeka ocb elände.

Angela nedslog ögonen ocb rodnade.
Här, fortfor ynglingen, kau arbetaren i tryggbet öfveplemna sig

åt det ljufva boppet om ett lyekligt familjclif, utan fruktan alt i en frani-
tid sönderslitas vid åsynen at deras elände, hvilka äro bonom -fcärare, än
bans cget iif. Här kuuna, tili följe af den rådandc ordningen, arbetsfli*
ten ocb det kloka användandet af hvars och ens kraflcr, mäu, qvinuor
och barn lefva lyckliga ocb nöjda. Med ett ord: att ullyda er allt detta,

tillade Agricola i en ännu öin inarc ton det är detsamma som att
säga: ingenting är klokare, än att älska bvarandra ocb gifta sig.
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Herr . .
. Raudoin ~ . svarade dcn unga Hiekan med bruton

och synbart upprörd; sisulle vi iclse fortsätta vår promenad?
Strax, jungfru lilla, svarade smcden, glad öfver det bryderi ban

förorsakat denna oskyldiga själ. Men se bär ■, nu aro vi just vid små-flicbornas sofrum. De små qvittrande fåglarna hafva länjje sedän flueit
ut. Skola vi gå dit in?

Ja men!
Den unge smeden och Angela inträdde i ett stort sofrum, Ulst dem

man iinner ide bäsfa pensionsinrättningar. De små jernsängarne voro
symmetrislst placerade. I hvardcra ändau af rrnnmct stod en slörrc säng,
Dessa voro bestämda för de tvenne busmödrar, hvilka turvist lågo bär,
för att valsa öfver ordningcns vidmalstbållande.

Min Gud, berr Agricola! ropade den unga flicban. Hvad delta
sofrum är snyggt ocb väl undcrbållet. Ilvein är det, soin bar uppsigt öf-
ver alli detta?

Darnen sjelfva. Inga tjenare finnas bär. Bland de små ungarna
räder en otrolig tallan, hvcm soin ban -bäst bädda sin säng. Delta roar
dem lika myckct, som alt bädda åt sinä docfcor. JVi vet, att små ilickor
aro förtjusta i att leka hushållssysslor. IVå väl ! Här leka de på allvar,
och Sysslorna gå som en dans.

- Ack ! jag förstär: Man bcgagnar sig af deras naturliga båg tili
dessa slags nöjen.

Deri ligger just hela bemligheten. JVi skall öfverallt se dem på
ett nyttigt sait syssclsatla ocb ylterst glada öfver den vigt och belyden-
het, dessa småsysslor gc dem i deras egna ögon.

Ack, herr Raudoin, återtog Angela blygt, när ,man jcmför dessa
sofrum, sä rymliga, sä väl vädrade, så varma, med de ohyggliga, kalla
och mörka vindskamrar, der barnen ligga om hvarandra på golfvet, nastan
alltid skälfvande af köld, såsom fallet vanligen är hos arhetarne i den
provins, der jag värit ...

An i Parisi . . . der är kanske ändå värre.
Hvad raaste icke herr Hardy vara ädelmodig 1 . . , men framför

alli ... hvad måste hän icke vara rik, för att kunna ge ut så mycket
pcuningar, hara för att göra godt!

IVi skall förvåna cr, sade Agricola, småleende, ja, tili den
grad, att ni ej en gång tror, hvad jag säger.

Huru då?
Säkert ges det i hela verlden ingen mcnniska med bätlre och äd-

lare hjerta, än herr Hardy. Hän gör det goda för det godas skull, utan
att länka på sin egcn fördcl; men vill ni tro, jungfru Angela, att,
om hän oek vore dcn mest sjelfviska, mest cgennyttiga och vinningslystna
mcnniska på jorden, så skulle hän dock linna sin fördcl vid att göra oss
så lycfcliga, som vi bär äro.

Kan det vara möjligt, herr Agricola ? Dä det är ni, som säger
det, skall jag väl tro er; men om det goda vore så lätt och tillika så
fördclaktigt för en sjclf ~ hvarföre gör man det icke då i allraänhet?

t g Derföre alt det goda, som skall göras, fordrar trenne ganska sällsyn-
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cgcnskaper förcnade bos en och gamma person: Alt förstä kuntia
vilja.

- Ack ja! dc, soin förstå, Luuna icke.
Och de, som Lunna, förstå cller vilja icLe.

Men Luru kan Lcrr Hardy finna så mycken fördel vid det goda
Lan gör?

Det sLall jag strax förLlara,
Ack, så skön och bekaglig frnktlnkt! ropade Lastigt Angela.
Den knmmer från det gcnirnsamma fruktrummet Leit närä bär-

in tili. Jag slår vad, att vi skola finna våra små fåglar från sofrnmmet
der, icLe för att snasLa, men för alt arbeta.

Agricola öppnade nn en dörr, och lät Angela intrada i en stor sai,
försedd kring alla väggar nied hyllor, bvarcst vintcrfrukt var symmetriskt
upplagd. Flcra Lain af sex tili sjn års åldcr, snyggt ocb varmt klädda,
strålande af belsa och munterhet, voro sysselsatta, uiider en äldre qvinnas
öfverinseende, att frånskilja ocb ntgallra den skänida fruktcn.

IVi scr, sade Agricola tili sin följeslagerska, alt vi ständigl ocb
så myckct som möjligt draga nytta af barnen. Dessa sysselsältningar äro
för dem nöjen, som motsvara dcras åldcrs bchof af rörelsc och verksam-
het; pä det sättct behöfva ej de unga llickorna ocb bustrurna på småsaker
bortöda en tid, som de kanna nylligarc använda.

Det är saut, bcrr Agricola. Hvad allt delta är klokt och väl an-
ordnat!

Och om ni sägc dem i kökct, dessa små ungar, bvilhen nytta de
der göra. . . . Lcdda af en ellet två qvinnor, uträtta de der lika mycket,
som alta eller tio pigor.

Ja, det tror jag nog, svarade Angela smäleende. Vid den åldern
tycker man så mycket om alt leka hushålls dc måtte vara rikligt för-
tjusta.

Ja, det äro de visst. .
..På samma sait går del tili i trädgården.

Under förcvändning af lek är det barnen som kralta joiden , rensa , af-
plocka frukt ocb grönsaker, vatina blommorna, skyffla gångarne o. s. v.
...Med ett ord, hela dcnna »kara af barnungar, som vanligen gå ända
tili tio eller tolf års ålder, utan att göra någon nytta, äro bar på ett gan-
ska ändamålsenligt sätt använda. Undantagandes två eller tre ti inmars
skolläsuing, som är tillräeklig för dem, egnas deras tid åt nylfiga plock-
sysslor ai Iti från sex cller sjn års ålder, så alt de små kräken, genom den
besparing af äldre personers armar, dcras arbclcn medföra, förljeua eller
inbringa vida mer, än de kosta. Dessutom tycker jag, att det liggcr nti
barndomens deltagande i alla slags arbeten ocb sysslor någonting ljuft,
någonting rent, nästau beligt, soin ålägger de Stora en återbållsambct i ord
och bandiing, Lvilken alltid måste bli nyttig, Afvcn den plumpastc
menniska skräder vanligen sinä ord i barns närvaro.

Ju närmare man betraktar Saken, sade Angela, dess klararc inser
man, att allt är beräknadt pä det lilla sambällcts lycka ocb välmåga.

~ Ja, svarade den migc mannen. Ocb delta bar icke värit någon
sak. Man bar nödgats bescgra den gamla vanan, höja sig öfver för- ,s >
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*>® domarna, Men se liär ... vi li e (intin oss nu utanför det gemensamma %r

köket; se hara, om itke det är lika väl inrättadt, lika väl förtjenar tagas
i ögnasigte, soin köfcet i en kasern cllcr i en pensionsiiirättning,

I sanning var också det gemensainma boningshusets matlagningsan-
stalt ganska märkvärdig. Sjelfva köket var mycket stort, ljust ocli rvm-
ligt; hvartenda kari, hvarcnda kopp var blank och rcn. Derjaintc tack
väre den moderna vctenskapcns lika sionrika soin ekonomistia uppfinnin-
ga» alltid otillgängiiga for de fattigare klasserna , för livi Ika de voro
allra nödvändigast, otillgängiiga dcrföre , alt de ej konna utföras annat
an i slörrc skala kunde spiseln och ugnarna icke allenast uppheltäs
med vida inindre vcd och koi, än soin vanlig-an åtgår, då hvarje husliåll
för sig skall elda och laga mat, otan öfverskottet af värineämnct var till-
räckligt att, medelst en klokt inrätlad kalorifcr, sprida en lika grad af
yärme i alla boningsrummen af hela det stora Iniset.

Här i köket såg man baruen, uuder ledning af tvenne' hushållerskor,
göra oberäfcnelig nytta. Ingenting kunde vara mera koiuiskt, Un det all-
var, de inlade i sinä hnshälisguromål. På Samina sätt var det i bageriet,
bvarest de bjclpte tili med bakningen af brödet, soin fabriksfolkct här-
städes fick köpa tili ovanligt lågt pris, emedan mjulet hcmköptcs i Stora
partier. Det var delta goda,-souda och välsinafcande hembakade bröd, be-
stående af tili hälftcn god räg, tili hälftco hvete, och som är mycket hel-
sosammarc, än det vanliga hvita och iätta bvctcbrödet, som säilän erhåller
dessa egenskaper otan tillsats af skadliga äimien.

God dag, mailani Bertrand, sade Agricola tili en gammal gurnma,
som med allvarsam min betraktade de långsainma svängningarne af en
mängd stora stekvändare, värdiga att paradera vid tillredelserna tili något
af riddartidens beryklade gästabud , så hederligt voro de bclastade med
stora styeken af ox-, kalf- och fårfcött , hvilka redan började antaga den
hiesi aptilliga lirona färg. God dag, madani Bertrand. Enligt den fast-
ställda ordningen, klifver jag ej öfver kökets tröskel, men jag ville bara
visa det för jongfrun här, soin är nyss hitkommen.

Beondra, min gosse, sade guniin an 5 se och benndra så mycket m
vill, och frarnför allt betrakta, hur sualla de här barnungarne aro , och
bor flitigt de gå på och arbeta.

Då den gamla matronan yttraHe dessa ord , pekade lion med skaftet
af skuinslefven, som utgjorde hennes spira , på femton tili sexton barn-
ungar af båda kölien ,

hvilka rned vigtiga miner sullo omkring ett bord,
allvarsamt inbegripna i sinä görömål, som bestodo i att skala potates samt
skrapa och skära rötter tili soppau.

Vi få då riktigt storkalas i dag, madam Bertrand, yttrade Agri-
cola, skrattande.

Ja, minsanu, ett riktigt kalas
,

nu sora alltid, svarade gumman.
Så här lyder matsedcln: God köllsoppa med grönsaker oli , stekt oxkött
med potates, sadat, frukt, ost, och, för det att det är söndag, russiutår-
tor, dem mor Denis tillverkar i bageriet, och hvilka nu som bäst slå i ug-
nen att gräddas.

Erä ord, madam Bertrand, ingifva mig en strykande matlnst, ytt-
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® radc Agricola imi-ntert. Dcssulom mäiber man så väl, när det är cr lue

atl Inga riialen, tilladc lian, siriicbrandc.
Aej! hör dcn spebtabclmabarcn! . . . ropade guniman mcd ett för-

nöjdt sbralt.
Annu en sai: väeber min förundran, ytlradc Angela, som vid A-

gricolas arin fortsatlc sin vaudving; det är jemförclseii cmcllan den o-
sunda ocli otillräcbiiga föda, som arbetarne i vår iaudsort få , med den
de bar hekumina.

Ocb 11k väl gc vi ieke mer, än tjngufern sous om dagen, för inat,
så god, så väl lagad, att vi i Paria cj sknllc få dcn för tre franes.

Men . . . det är ju otroJigt! . . . Hnm ban det tillgå?
Jo, derför bar man herr Hardys trollstaf att tacfca. Jag sball se-

dermera förblara detta.
Acb, bvad jag längtar att få se berr Hardy.
JVi sball snart få se bononi , bansbc i dag , ly lian väntas hem i

hvar stund. Alen se bar är matsalcn, den ni ieke bcller bar sett, emedan
ert busbåll, liksoin alla dc andra, tycber mer om alt bämta npp maten på
sinä rnm. Det är blolt ungfcarlarne, soin älä bar nere. Se hara, livil-
bet gladt ocb vaebert niin

, mcd utsigt åt trädgårdeu ocb springbrunnea
midlför fönstren.

Det var en stor sai, byggd i fonn af gallcri oeb npplyst af tio fön-
ster, som lågo nlåt trädgårdcn ■ ocb gårdcu. Flera bord , betäcbta med
vaxdub, stodo längs ntmed väggarna, så alt salcn bunde om vinterqvällar-
na, sedän dagens arbeten voro slutade, fjena tili samlingsrum för dera af
arbetarne ,

b vitka bcllrc ville tillbringa aftonen i sällsbap rned sinä bam-
rater, än lieminä lios sig. I denna ofantliga sai, väl uppvärmd af balori-
feren, ocb blart npplyst af gaslågan, läsle en del, somliga spelade bort,
andra åter pra tade ocb sysselsalte sig med srnärre arbeten,

Det är ieke alit , sade Agricola tili den unga Hiekan. Ai sball
linna denna sa! ännu mycbet vaebrare, då ni får veta, att den torsdagar
ocb söndagar förvandlas tili batsal oeb tisdagar och lördagar tili bonsertsal.

Alivarsarnt? . . .

Vissi, svarade smeden stolt. Vi hafva bland oss gansba sbicbliga
musici, sora rätt väl kun na spcla dansmusib; dessntom piäga vi tven ne
gåuger i veeban sjunga i bör, mäit, qviunor oeb barn Olycbligtvis
ba några oroligbeler passerat här under sistförfliitna veeban , så att vara
sångöfningar «uäst inslällas.

—■ Så många röster! . . , det måtte vara herrligl.
Det är gansba vaebert, det försäbrar jag. Herr Hardy bar ibland

oss företrädesvis uppinuntrat denna förströelse, såsom varande, cnligt bans
mening, af stort Jnflylandc på sinnet ocb på sederna. Ocb deri bar hau
rätt. En vinter bämtade lian bit, på egen bebostnad, tvenne elever af den
rybtbave berr Wilbem, efter bvilken tid vår sångsbola bar gjort betydliga

*) Vi skola förstås äf dem, hvilka i likhet med oss hafva hört Orpheons beundransvSrda kouser-
ter, der mer än tuseu rhsler af man, qvinnor och hara sjunga törträdligt lillsammans.
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S® framsteg. Jag försäl:rar cr , jnngfru Angela , att ulan atl vilja rosa >

oss sjelfva är det vcrkligen något rörande, ali liöra omkring tvåhnn-
drade olii;a röster sjunga en hymn tili arbetels och tVlhetcns Ura. Ai
slsall få höra det, oeh ni skall linna, alt det vcrkligen är något »torartadt,
ja, jag Isan väl säga, npplyftande för hjertat I den broderliga föreningen
af alla dessa röster, soin sammansmälta i ett enda allvarligt, klingande och
djupt gripande ljud.

Ja, det tror jag nog! . . . Hvillscn sällhel alt få ho iiitr. Här är
ju icke annat än glädjc, ty arhetet, sallimia hlandadt med nöjeu , Isan cj
annat än gå lait. ,

Aclli här, lilssom allcstädes, fins nog oclsså tårar och sinärta, ytl-
rade Agricola sorgset. Ser ui der borta denna afskilda byggnad , soin
ligger sä långt ifrån de «friga.

Ja. Hvad är det för en?
Det är vårt sjukluis. Lyckligtvis är det ,

1 följd af vår kraftiga
och belsösannna föda, sarat vara suoda ocb snygga boningar, ,icl<£ inyeket
besökl. Ett årligt sainnianskott ger oss inedel alt ha 'en ganska skieklig
läkarc. Dcssutom är här en inbördes hjelpkassa, så alt bvar oeh
en af oss crbåller, om hän blir sjuk, två trcdjedelar af hvad lian susoin

frisk förljcnar.
llvad allt delta är väl uttänktl Och der borta , på andra sidan

trädgruppcn hvad kau det vara?

' Det är tvätthnset med vannt och kalit vatien. Och det der skju-
let der borta, det är torkinrättniugcii för klädcr. Längre bort ligger stal-
let med sinä lödcrlador för de bäslar, sora begagnas vid fabriken.

Mcn, herr Agricola, ni bar ju loivat tyda gätau af alla dessa un-
derverk.

Inom lio minuter skall ni förStå alltsarainans.
Beklagligtvis blef den unga (liekans nyfikenhet för denna gång icke

tillfredsställd. Ilon befann sig just nu, tillika med Agricola, vid ett ge-
nombrutet staket, som tjenade tili stängsel kring trädgården, på sidan ora
den slora alleen, hvilken skiljde verkstäderna Iran det alliuänna bonings-
hnset.

Hastigt framförde en vindfläkt det ganska aflägsna bullret af krigiska
fanfarer och trurnmor med ett ord, af en vaeker regementsrausik. Man
hörde hofslagen af tvenne galoppcrande häslar, - som nalkadcs, och snart
ankom, ridande på en skön svart häst racd lång fladdrande inan och fcar- ’

mosinrud sadclraundering, en gcneralsperson, som, enligt det under kcj-
sartiden rådande brnket, hade höga ridstöflor och hvita byxor. Hans blå
uniformsrock blänktc af guldbroderi. ilcderslcgionens slora röda hand
dekorerade mi hans högra epåiett, prydd med fyra silfverstjernor, och i
den med en bred gnldbord garnerade hallen satt en hvifplym, ett heders-
tecken, som cj får bäras af andra, än marskalkar af Frankrike.

Äldrig kunde man se en krigare med mera martialisk hållning, mera
ridderiigt utseende, och mera stolt ridande på sln stridshäst.

> s Just som marskalk Simon ty det var hau kom midt för Agri- (
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* Cola ocli Angela, liöll lian in sin häst, hoppadc lätt nr sadelli ocli liasta. ®'
dc de gyllcne tyglarne tili en livreklädd beljent, soul följt honom tili liäst.

Hvar sliall jag vänta lieri- hertigen? frägade ridknekten.
Vid ändan af alleen, svarade marskalken.

Ocb i det hän vördnadsfnlit aftog sin hatt, ilade hän med snabba
steg, ocli ständigt hållande battcn i handen, emot en person, hvilkcn de
unga ännu ickc kundc se.

Donna person visade sig snarl vid ett hörn af alleen. Det var en
gubbe af kraftfuill ocli förståndigt utseende. Hän var klädd i en ganska
snygg hius, ocli bar en klädcskascbett öfver dc länga, hvita lockarna; med
händerna i llckorna, gick lian och riikte bclt fredligt m- en ganmial 'sjö-
skumspipa.

- God dag, min älskade far, sade marskalken vördnadsfnlit, i det
lian med inncrlig kansia omfamnade den gamle arbctaren, soin, efter att
pi Sainina siitt bafva besvarat bans ömhetsbetygelsc, varseblef, att lian
stod med obctäckt bufvud ocb sade: sätt kätten på dig, min gosse.

Men hvad du Ur grann! tillade hän, småleende.
Min far, det konimcr sig- deraf, att jag nyligen bivistat en parad

här i närheten. Jag begagnadc delta tiliflillc att få besöka cr, då jag var
er så närä.

—Ja så; men det der tiliful let koinmer således att ncka tnig nöjel
omfamna minä kara små sondöttrar, bvilket jag eljest alla söndagar plär få..

Nej, min för. Dc komina äkandes l(it. Dagobert följer dcm.
Men, hvad fattas dig då? . . . Du scr så bckymrad nt.

- Det är jag verkligen, min far, svarade marskalken; jag bar, i
sanning, ganska allvarsamma sakcr att meddcla er.

Kura då npp tili mig, sade gubbcn, orolig.
Marskalken ocb bans far veko af, och försvunno ur de ungas åsyn.

Angela hade blifvit så bestört öfver, att dcnne generalsperson, som
kallades hertig, hade tili far en gammal handtverkare i hius, att bon, blic-
kandc på Agricola med hapen uppsyn, yttrade:

Muru, min berre . . . dennc gamle arbetare

Är, föll henne Agricola i talet far tili marskalken, hertigcn
af Ligny . . , väp tili ...ja jag säger det med stolthet tillade den
unge mannen rörd väu tili min far, som i tjugu års tid tjcnat under
honom i krig. ,

Att vara så bögt uppsatt, och äpdå visa så my,cl;en vördnad för
fadren, som Ur så ringa! .. . utbrast Angela. Marskalken måtte ha ett
ädelt och godt hjerta. Men hur koinmer det tili, att hän låter fadren
vara arbetare här?

Det kommcr deraf, att fader Simon vill, för allt i verbien', icke
lemna sin plats här vid fabriken. Hau är lödd som arbetare, och soin

arbetare vill hän dö, ehura lian har tili son en hertig och marskalk af
Frankrike.

■v,’
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G Å T A K.

Då dcn alltför naturliga förvåning, sotii marskalk Simons ankomst
väckt hos Angela, bade lagt sig, yllrade Agricola smålecnde:

Jag har ickc aumat begagna mig af delta tillfällc, goda Angela,
för att undandraga mig uppfyliandet af mitt löftc alt förklara cr gåtan af
alla inulerverken vid vår gemensamma boniug. ,

Ah, herr Agricola, svaradc flickan glädtigt ; jag ämnadc minsaim
icke släppa cr, förrän ni nppfyllt crt löftc, emedan det, ni rcdan lätit
mig se och höra, intresscrar mig alit för myckct, att jag ickeskulle vil-
ja veta mera.

Så Lör dä: Herr Hardy har, såsom en äkta trollkarl, ultalat trc
kabbaliska ord : Förenintj Gemenslcap Broderlighet. Vi hafva upp-
fattat anderacningen af dessa ord, och de undcrverk, soin vi mi sett, haf-
va skett tili vår fördcl, äfvcnsom jag upprcpar det - tili stor fördcl
för herr Hardy sjclf.

Det är just della, som synes mig så undcrligt.
Antag, att herr Hardy, i sfällct att vara hvad lian är, hade vä-

rit blott och bart en hårdhjertad spckulant, som bcräknat ingenting annat
än vilisten, och sagt tili sig sjclf: Blott min fahrifc inbringar myckct,
bryr jag mig för rcsten om ingenting. Hyad behöfs vidarc, än godt ar-
bete, hushålluing mcd råämucna, sorgfälligt användandc af arbctarncs tid,
med ett ord: fabriksckonomi, för att kunna tilivel ka tili bästa pris
och högsta fullkoinlighet i tillvcrkningcn, för att få varoma vai bctalla?

Visscrligen, herr Banjoin; en fahrikant kau icke fordra något
mera.

IVåväl! Dessa fordrlngar sknlle visscrligen blifvit tilifrcdsställda,
liksoni de nu blifva, meu kuru? Dcremot har herr Hardy, såsom cu klok,
beräknande spckulant, tänkt: Om minä arhetare ho långt, bort ifrän fabri-
ken, så bli de trötta, innan de Linna dit; för alt kotnma 1 rättan tid mu-
ste de stiga tidigare npp, de få då sofva niindre, och att taga något ifrån en
arbetares erfordcrliga sömn, är en dälig beräkniiig; de bii dä svagare, och
arbetet har känning deraf. Vid dåligt väder auländer arbetaren tili fa-
briken geaoniblöt, skälfvande af fcöld, sömnig, olustig, och dä Lurudant
bllr arbetet ?

Delta är beklagligcn sant, sade Angela- Xär jag var 5 f/ille och
arbetade vid en fabrik der, ditkom jag icke säilän alldeles genomblöt af
regn, och jag darrade ocb hade känning deraf hela dagen.

Således, åtcrtog smeden, bör en klok spckulant lanka så: Om jag
inbvser minä arhetare vid sjelfva verkstäderna, så bar jag åtminstonc fö-
rckommit olägenbeten af att se dem trötta och fcraftlösa vid sinä göromål.
Latoni oss beräkna: En gift arbetare betalar t Parls i medeltä] 230 fr.
om årct för ett ellei' två dåliga mm, jcmtc kontor. Denna bostad, alltld
trång, mörk, osund, är belägen vid en mörk och smutsig gata. Der bor
lian inpackad med siä lainilj deraf hörrör en förstörd belsa; lian må-
ste ja på det sättet bli febersjuk, sfcröplig, svag? Och hurudant arbete (j ,

<&m
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P~"Ffean väl en sadan rnennisl;a åstadkomma? De oglfta arbetarne betala -vai '*•

lägrc hyra, rneu deras boning är liha osund ; dcn kostan dcm uncjotd; 150
francs om året. Om jag im sammanräknar, så användas li är viti fabrikeu
146 gifta arbetare, bvijha sallimia för sinä cländiga kylien betala sain-
wanlagdt: 56,500 fr. o m året j derjcmte sysselsältas bar 110 ogifta arbe-
-tare,. soin betala för sinä niin en årlig byra af 17,200 fr. 5 summa suin-

inaruin 50,000 fr., riintan på en 111il 1 ion.
Min Gud! ropade Angela. Hviiken stor summa för så cländiga

boningar!
Ja, Jungien Angela! 50,000 francs orn året. Störrc summa be-

böfver icke en millioniir tili sin bostid. Hvad säger vidarc vår spcku-
lant? Tili att fönnå minä arbetare att flytta fråu sinä lägeubcter i Paris,
skall jag förskaffa dcm ofantliga fördelar. Jag »kali gå ända derhän att
aedsiitta deras byra tili bälftcu af hvad dc mi betala. I stäliet för små
ocb osnygga mm, sfcola de få rymliga ocb glada, fnktfria, höga, samt var-
ma ooh upplysning för godt pris. Sålcdes, om 146 husbåll betala mig
endast 125 fr. årlig byra ocb 115 ungkarlar 75 fr. bvardera, så bar jag
en totalsumma af 26 tili 27,000 fr. i blotta hyror om året. -En byggnad,
tillräckligt vidsträekt att inrymma så myeket folk, kommer på sin höjd
att kosta 500,000 francs *). Jag får dä åtminstone 5 proccnt på minä
penningar, ocb arbctslönerna, af bvllka jag afdrager hyran, aro mig en
borgen för att dcn blir belald.

Ab, nu börjar jag begripa, burn det stundom kau vara fördel vid
att göra godt, äfven 1 fräga ora penniugevinst.

Ocb jag för min del är fullkomligt öfvcrtyg'ad att alla affärer,
soin bcdrifvas med förstånd ocb redligbet, slå i längden väl ut. Men å-
tervändom tili vår spekulant. JVu aro dä säger ban minä arbetare
bosatta vid fabriken ;de bo väl, ba varma rnm ocb komma alitid muntra
ocb raska tili verksläderna. Delta är dock icke allt; Den engclske arbe-
taren, sooi äter sitt mastiga oxkött ocb dricker sitt goda oi, gör på lika
(id tvä gångcr så myeket arbete som den franske **), hviiken förtär en
föda, mera slappaudc Un stärkande, i anscendc dertill, att de matvaror,
det fattiga folket köper, vanligeu äro förskämda. Minä arbetare skulle
sålcdes arbeta myeket mera, om de finge bättre mat. Muru skall jag
bjelpa dcn sakon, utan att släppa tili af cgen pung? Men när jag tän-
ker efter: mathullningen i peusionsinrättningar, i kaserner, tili ocb med i

") Denna beräkning är alldeles riktlg . . . kanske ändå någol för högt tilllagen ...En byggnad,
sadan som dcn ofvanbeskrifna, belSgcn en mil ifrån Paris, invid Montrouge, bar med alla tilli
hiirande lägenheter, uthus och inrätlningar, såsom kak, badhus, Ivättstuga, gasreservoir, värm-
ningsapparat, trädgärd af ilo tunnlands vidd m. m., vid tidpunklcn för vår berättelse ej ko-
stat mer än 500,000 francs. En erfaron byggniästarc bar benäget lemaadt oss ett detaljeradt
kostnadsförslag, sora bestyrker, bvad vi här anföra, Man ser deraf, att äfven tili samma
pris, som arbetarne vanligen betala i ärlig hyra, skulle man kumia förskaffa dem sunda och
åndamålsenliga bosläder, och ändä hafva 10 procent på sitt kapital.

**) Delta bar blifvit utrönt, då jernvägarne vid Ilonen anlades. De franske arbetare, som icke ha-
de familjer att försörja, anlogo den engelska matorduiagen, och resultatet bäraf blef, att de ar-
befiide lika med Engelsmäancn, sedän de blifvit styrkta af en sund och tillräcklig föda.

*
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<>s fängclser, hvad är den annat än resqltatct af sammanlagda individuella

tillgångar, soin sålunda förskalfa hvarjc dellagare en rikligare ocli bättre
föda, än utan dcnna association vorc möjlig. Om mi ir.ina två (tundra
sextio arbctarc, i ställct att pä två bundra scxtio olika ställen laga dålig
niat, slogc sig tillsammans om en gemensam tuen god matlagning, livilkct
sednare genom de sålunda möjliga besparingarna i allting lätt kunde vin-
nas, sä vore det ju en fördel, säväl för mig, soin för dein sjelfva. Två
eller tre köfcspigor kunde då, nied tillbjclp af barnen, niedbinna matlag-
ningen. I ställct att fcöpa ved och koi i minut ocb belala det tili dubbla
priset *) af dess värde, kunde föreningen af minä fabriksarbetarc, på min

§1 borgen bvilkcn jag utåiUäfventyr kunde lemua, ernedan deras arbets-
löucr alitld bölle mig skadelös inköpa stora particr af ved, sraör, mjöl,
olja, vin, o. s. v., ur första band. Sålcdcs kunde dc för tre eller fyra
sous erbålla ett rent ocb godt vin, i stullet att betala tolf tili femton
suos för en förgiftad drycfc. Hvarje vccka kunde föreningen inköpa en
oxc och nägra får; qvinnorna, som skötte busbällningcn, kunde haka bröd,
liksoin på landct; kortcligcn, med ordning ocb busbållning, kunde minä
arbetare för 20 ä 23 sous om dageu bafva en helsosam, tillräcklig ocb
smaklig föda.

Ah! nu förstår jag, ropade Angela.
Alen ickc nog hänned. Den klokt beräknande spekulanteu tänker

vidare: Nu äro minä arbotare väl hcrbcrgcradc, vä! födda, ocb det med
inbesparande af hälften af bvad de eljest skulle utgifva. Låtom oss äfven
se tili, att de blifva väl kladda; deras bclsa beror sä myeket deraf, ocb
bclsan —är balfva arbetet. Föreningen skall sålcdes alltid med för-
utsättande, att jag godtgör mig medelst afdrag u arbetslöuerna tili fa-
brikspris uppköpa varma ocb starka tyger, godt ocb starkt lärft, bvaraf
somliga af qvinnorna kunde sy linneplagg, andra åter klädesplagg, rält
så hra soin någon skräddare, inen tili vida bättre pris. Hvad åter fot-
ocb bufvudbeklädnad vidkommer, kunde föreningen erbålla sitt bebof
tili betydlig rabatt, om det toges af en leverautör. IVå väl! ... bvad
säger jungfru Angela om vår spekulant?

Jag säger , svarade deu uuga Hiekan med oskyldig föruudran
jag säger, alt alltsammans förekommer mig nastan otroligt, ocb äudå kan
ingenting vara enklare.

Utan tvifvel kan ingenting vara enklare, än del goda, det sköna
vanligen är. Man tänker föga derpå. Äuniärkom emellertid, att vår spe-
kulant talar nu endast ur synpuukten af cuskild fördel. Hau ser endast
den matcriclla sidan af saken .

. . lian upptager ej i räkningen den väl-
görande vanan vid brödrakärlek, vid ömsesidigt bistånd, vid ssmfällt bjelp
ocb ansvarigbet, soin oundvikligcn alstras af alt lefva i gemensar.ibet; lian
tar icke i betraktande , att lekamligt väibebunande mildrar ocb förbättrar
nienniskans själ, icke alt den starkare är skyldig att bjelpa ocb stödja

*) Vi hafva redan sagt, att ved i minut, säsom i bördor eller lasstals, kommer den fattige pä
nitlio fr. faranen. Pä samma sätt förhäller det sig med alla hvardagliga fornödenheter, hvllka
köpas i minut. Minulhandlarne måste ju hafva sin ersiittning för besväret och hvad som af-
gär i vigt eller mäti,
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W ; il
P den svage, äu mindi-c, att hvarje hederlig, verksam och flitig mennisha

har rättighet, ovilkorlig rattighet, att af samhället fordra arbeie, jemte
en efter arbetet samt individens behof och vilhor afpassad arbelslön
. . . detta allt ingår icke i lians beräkning; nej, vär spekulant tänker blott
och bart på cgen vinst, ocli placcrar icbe allcnast sinä kapitaler säbert,
tili ö pi-ocents räntä , utan skördar dessutom mycbcn särsbilt fördcl af
sinä ai-betares välmåga.

Detta linticr jag ganska bcgripligt.
Nä, mcu hvad säger ui nu, öin jag bcvisar, att vår spebulant bar

lika stor fördcl af att gifva sinä arbetare, utom arbefslöncn, en viss pro-
portionerad andel af siu cgen vinst?

Detta synes mig bli svårare att bcvisa.
Sä bör mig då ännu några minuter, och ni sball bli öfvcrtygad.

Mcdan Agricola och Angela samtalade, hade de kömmit tili träd-
gårdsporten.

En gaminal qviuna, cnkelt men snyggt klädd, närmade sig tili Agri-
cola och sade:

Var god ocli säg mig, nain berre, om berr Hardy ,äv återkommen
tili fabriken.

IVej, min fru; men mau väntar bonom hvarje stund.
I dag, måhända?
I dag cller i morgon.
Man tanner då ickc precist, vid bvad tid ban kommer?
Jag tror ickc, att någon vet det; men fabrikens portvaktare, soin

tillika är portvaktare i berr Hardys eget boningsbtis, torde konna under-
rätta cr derom.

Jag tackar er, min berre.
Er tjenare, min fru . . .

Tycktc ni iute, sade Angela, då den frummande qvinnan hade af-
lägsnat sig, tyekte ni inte, att den der gumman såg alltför blek och oro-
lig ut?

Jo, jag tyekte, tili och med, att en tår sväilde i benues öga.
Ja, Lon såg nt, sora ora bon bade gratit myeket. Stackars men-

niska! Säkcrt kommer bon , för att begära bjelp af berr llardv. Men
bvad fattas er då, berr Agricola? ,

. . ni scr så tankfull ut! .

XVII.
G Å T A N.

(FortsäUning.)

Agricola anade dunkelt, att den gatnla sorgsna qvinnans besök bade '

något sammanbang med den unga, blonda ocb vaekra damens öde, sora tre
dagar lorut hade så upprörd, så tröstlös, kömmit tili fabriken, för att
fråga efter berr Hardy, ocb sora kanske för sent hade fått veta, att bon
var förföljd ocb bespejad.

s Förlåt mig, jungfrn Angela, sade den unge smeden; denua
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||S na väckte Los mig miunet af en omständighct, soni jag beklagligen ieke
Laa ointala för er, ty sakea rör iche mi g personligen.

Ah, lngna er, gcnmälte (len unga Hiekan. Jag är ali deles ieke
nyfiken. För resten var jag så intresserad af kvad ni nyss sade, alt jag
ingalunda önskar ombyte af samtalsämne.

Aå väl, jag vill då tlllägga ännu några ord , och ni skail sedän,
lika väl som jag, kanna alli hvad som angår vär arbetsförcning.

~ Jag bör er, herr Agricola.
Latoni oss beständigt se saken nr den cgenuyttiga spckulanteus

synpuukt. Hän säger vidare: Au helinna sig minä arbetare i bästa tili-
stånd, som är möjligt att bereda dem; bur skali jag nu bära mig åt alt
erbålla stor vinst på minä fabrikater? Tillverka for godt köp oeh taga
Täi betaldt. Men burn tillverka för godt köp, otan att husbålla med rå-
ämnena, utan att tillverfcningssältet är uppdrifvet tili bögsta kända full-
komlighet, utan att arbetet går lika fort som väl? Uuni, oaktadt ali min
uppsigt, hindra minä arbetare från att missbusbålla med råämncna? , . .

huru förmå dem, hvar 1 sin stad, att auvända den enklaste ocb miust kost-
sarnma arbetsmetoden?

Mycket sant; bur skail man kunna det?
Ocb det är ieke allt skail vår spekuiant säga. För att få ge,d

betalning för minä varor, raaste dc varo utmärkt väl arbetade. Minä ar-
betare äro ganska skickliga; men det är ieke nog: de raaste göraraig mä-
sterstyeken.

Men, herr Haudoin, hara de göra godt ocb försvarligt arbete, bvad
fördel kuuna de väl bafva af att plåga sig med att göra mästerstyeken?

Det är just ordet, bästa Angela. IJvad fördel hafva dp? Vär fa-
brikant gör sig ocksä satuina fräga. Om minä arbetare, tänker hän, fin-
na sin fördel vid att husbålla med råäinncna, att väl taga tideu i akt, att
uppfmna bätlrc tillverkningssätt, om de linna sin fördel vid, att det, som
utgår ur deras bänder, är mästcrligt arbetadl då dä bar jag vunnit
mltt syfte. Aä väl jag skail intressera minä arbetare för saken 5 jtjg
ger dem en liten andel af den ökade vinst , jag sjelf kan bafva af deras
besparing, deras drift, uit ocb skicfcligbet. Jn bättre de arbeta, dess mer
får jag betaldt, dess större blir min vinst och deras andel deraf.

Ja så, nu förstår jag, hvad herr Agricola nyss menade.
Ocb vår spekuiant spekulerade ganska klokt. Innan arbetaren

har tiåyoti fördel af att husbålla med råämnena, att visa drift, uit ocb
skickligbet, tänker hän soin så: Hvad bryr jag mig oiö att göra mera
eller bättre, än jag gör? . . . Hvad skullc jag ha för godt af det? ...
Intel. —. För ordentlig betalning- ordentligt arbete , men ieke mer. An
deremot har jag någon fördel af Alt, sparsambet ocb konstfärdighet. Det
föräudrar sakea. Jag skail derföre bli dnbbelt flitigare; jag skail uppma- -

, na de andra tili lika flit; om en af kamraterna är lat, om hau tlllskyn-
dar fabriken någon skada, så har jag rältighet att säga tili honotn: ”Bro*
der! vi lidä alla, i mer eller mindre mån, af din försumlighet och af den
skada, du gör den gemeasaiuma saken." sf
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...® Ack, med hvad Ifvcr, mcd hvillten håg, hvilkct liopp, muste mun

icl;e dåarbcta, lierr Agricola.
Del är just det yår speknlant påräknat, och Lan säger vidarc tili

sig sjclf: Skaltcr af erfarenhet och praklisk kunskap äro ofta ncdgräf-
da i verksläderna , ocli det i brist på god vil ja , i brist på uppmuntran.
ASänga förträffliga arbetarc lialla llbgiltigt sin gamla trall, i slället att de
sinille kunua fullkomna arbetena och uppfinna nya metoder, Hviifcen
skada! ... ly en snäll kari, soin under kela sin lifstid bällcr på med ett
visst arbete, bör slutligcn konna pallona något medel att göra det bättre
eller fortare. Jag skall sålcdes inrälta ett slags pröfningskoraite, tili hvars
ledainöter jag utuämncr minä verkrnästare , jeinte de skiekligaste af arbe-
tarne. Vår fördel är nu genicusain; otvifvelaktigt skola många gnistor
af ljus ulgä från denna medclpunkt af klara begrepp otfb sunda omdömcn.

Spekulanten bedrar sig ickc. Snart förvånas lian öfver de otroliga
bjclpkällorna, de tusen nya, sinnrika, förträffliga metoder, soin den cna
arbetaren efter den andra lägger i dagen. Alen, erä uslingar . . . ro-
par lian ui visste aiit det der, och sade mig icke ett ord derom!
Ilvad soin i tio ars tid kostat mig bundra franes i tillverkningskostnad,
kostar rnig nu ickc mera Un fesntio , tidsbesparingen oberäknad. Hus-
bonde svarar arbetaren, soin ickc är dmnmare, än någon annan bvad
fördel hade jag väl af, att ni inbesparade no proccnt på det eller det? -

lugen. Nu är det en annan sak. Ni ger mig, utom min arbetslön,
en viss andel af er egen vinst 5 ni liöjer mig i njna egna ögon, da ni
rådfrågar min erfarenhet, minä insigter. I slället att bernöta mig soin en
underorduad varelse, ingår ni i kompani med mig. Det är således min
pligt att säga er allt, bvad jag vet, att söka förvärfva er ännu större vinst.

Så, goda Angela, tillgår det att organisera en fabrik, ett manufakturi,
soin måstc faga lofven af alla medtällande. Alen ora nu ,

i stället att
liafva en kalit beräknande karakter , deune busbonde vore en man, soin
med kousien alt kalkulera förenade ett mcuniskoälskandc bjerlas omina och
ädla sympatier, uppböjda tänkesätt och ett Ijust förstånd; ora hän ulslräekte
sinä ifriga orasorger icke allenast tili arbetarnes rnateriella välbclinnandc,
litan afyen tili deras moraliska bildning, sökande alla möjliga medel att
utveckla deras begrepp, att förädla deras bjertan 5 ora lian, stark af den
makt, soin hans välgcrningar gåfve honom, och erkännande, att lian, på
hvilken två eller tre hundrade menskliga varelsers väl eller ve berodde,
Ufven vore skyldig att tu(ja värd om deras själar, ora hau ledde des-
se, soin lian ej raera knllade sinä arbetarc, ulan sinä bröder, på dygdens,
sannlugens och* byfsniugcns väg, ora lian bemödade sig att bos dem väeka
sinak för bildning och skön konst, hvarrgcnom hän skuile göra dera lyck-
liga ocb stolta öfver en belägenhet

, soin hos många andra cj väeker an-
nat än tårar af förbannclse och förtviflan ...nå väl! goda Angela

denue tnan ...är . . . inen min Gud! se der . . . lian koinmcr hein
just tili pass för den välsignclse jag hade på läpparna herr IJardy!

Ack! .
.

. ropade Angela rörd, i det hon aftorkade sinä tårar .

Med händer Saminani,nappia af erkänsla borde lian helsas.
N:o 52. 49*.N:o 52
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Se nu .
.

. se, 0111 icke delta ädla ocb milda ansigtc är hiiden af
en heundransvärd själ.

En postvagn, livari befnnno sig herr Hardy och herr dc Blessac, den
ovärdige vännen, soin på ett så nedrigt sätt förråddc honoin, körde verk-
ligen i detsainma in på fabrlksgården.

Blott några ord otn dc fakta
,

yi liär sökt att på ett dramatiskt sätt
framlägga, ocb soin äga samtnanliang' med arbetets organisation, en buf-
vudfråga, hvarmed vi ännu en gåug skole syssclsälta oss före slutet af den-
na bok.

I trots af alla de incr cllcr mindre offcntliga tai, soin i delta ämne
af mer eller mindre allvarsamt folk, inan lyckes inig teuiligen myc-
ket inissbrnka delta tunga epitet bålias öfver landets stigande välständ,
Ur det dock en obcslridlig sanning;

Ätt de arbetande klassernas belägenbet aldrig värit så.olyckiig soin
nu, ly aldrig kafva väl arbctslönerna stått i sådant inissförbållandc tili
arbetarnes Undock så inskräukta bebof.

Ett ojäfaktigt bcvis derpå aro de rika klassernas ai 11 mer ökade be-
mödanden att undsätta dem, bvilka lida så grymt ~ bemödanden, dern
inan itke nog kan loforda.

Dc milda stiftelserna, asylerna för fattiga barn ocb andra lllautropi-
ska inrättningar bevisa tillräckligt, att de lyckllge i veriden ana, det,
oaktadt dc officieila försäkringarna orn landets hlomstrande tillstånd , för-
färliga ocb' botande olyekor jäsa på djnpet af sanibället.

Så ädla mänga cnskillcs isolerade slräfvau,dcn äu kuuna vara , måste
de dock blifva rner än otillräekliga.

Blott de styrande skullc kuuna vidtaga några kraftiga ålgärdcr, inen
det akta de sig- nog för.
De allvarsamme herrarne diskutera allvarsamt vigtcn af våra di*

plomatiska relalioner med JMonoinotapa ocb andra lika allvarsamma äui-
uen, men öfvcrlenma åt slumpen af det cnskilta deltagandet, eller kapi-
talistein ocb fabrikanters goda eller dåliga vilja, den ofantligt tairika ar-
betsklassens allt mer och mer beklagansvärda öde; de betänka icke, att
dessa förständiga ocb idoga nienniskor, soin småningom blifva upplysta
orn sinä rättirjlteler och sinä krafter , men aro så utannade genom följ-
derna af en obarnibertig konkurrens , tili ocb med ofta lida brlst på sä-
dant arbetc, bvaraf de med nöd konna lifnära sig.

M å vara de allvarsamme berrarne vårda sig icke att tanka på j
delta rysliga elände.

Statsmännen le af ömknn vid blotla tanken uppå att lana sinä namu
åt ett laglorslag, suin skullc skänfca dem en välgörandc ocb fruktbar po-
pularitet.

JM å vara . .
. alla vilja bcllre invänta det ögonblick, då den Stora

sambällsfrågan en gång cxploderar ... då får uuni se .
. . vid denna

förfärliga kuuli, soin skall skafca kela verldcu .
.

. då får inan se, bur det
går med den tidens allvarsammi statsmän ocb allvarsamma frågor.■ 0

För att afvärja, eller åtniinstonc i någon måu allägsna, denua rysli" sk .

j§
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»® {ya framtid, Ur det sälcdes tili de enskilta sympatlcrna maa ännu får \äd- ®

ja, i och för allas iugn, allas väl, allas sälllict.
Vi hafva längcscdan sagt: Om de liike visste! - Rfå väl! . .

.

npprcpom, tili mcnsklighetens Ura: IVär de rike få veta, göra dc oftast
godt med urskillning och ädclinod.

Vi viljc derförc söha hcvisa dcm, och äfven de pcrsoner, af hvilka
en oräknelig hop arbetares ödc beror, att de kunna bllfva välsignade,
tillbcdda, ulan att ens bchöfva lösa på pungen.

Vi hafva taiat om gemensamma boningshus,
der arbctarnc kunna mot

en mätti! g hyrespenning erhåila souda och varma niin.
Denna förträffliga ide var på väg att realiseras år 1829, tack väre

frökcn Amelie de Vifrollcs mcnniskoälskande bemödanden. Just nu har
loni Ashley i England satt sig- i spetscn för ett bolag, som har samma
ändainål och soin försäkrar aktieägarue om en ranta af fyra procent.

Hvarföre sisulle man ickc i Frankrike följa ett dylikt exempel, som
dessutom kade den fördelen att bibringa dc faltigare klasserna första grun-
dcrua och inedlen tili association?

Den gemensamma hushålluiugens omätliga fördelar aro ögonskenliga;
de inscs af alla; mcn folket Ur ur stånd att grundlägga sådana inrättningar,

"som oundgängligen erfordras för dessa husbålls-föreningar. Hvilken. o-
skattbar väjgcrniug, om den rike satte arbctarne i stånd att njuta af des-
sa dyrbåra fördelar? Hvad vore det för honom, alt låta uppföra ett
hus, som kundc inrymma omkring feintio hushåil, sävida inkomsten vore
säker? „ * , och det blefve ganska lait att garantera honom den.

Aationalinstitulet, som årligen tili prisänmen för unga arkitcktcr upp-
gifver ritningar tili palatser, kyrkor, spcktakelhns, o. s. y. hvarföre
fordrar det icke nägon gång pianritniugen tili en större byggnad för
fattiga arbetare, hvilken kunde förena alla vitkoren för sparsamhet och
erforderlig sundhet?

Hvarföre kunde icke municipalrådet i Paris, hvars mcnniskoälskande
afsigter, hvars fadcrliga omvårdnad för dc nödlidande klasserna, sä mån-
ga gåager på det mest hedrande sätt uppcnbarat sig, hvarföre kunde det
ickc i de folkrikare arrondissemcnlcrna grunda gemensamma boningshus
för arbetare, hvilka kunde tjena tili modcll för dylika anlägg-ningar? Den
önskan att viima inträde i dessa inrättningar skulle blifva en mäktig spor-
re tili täilau och sedlig förbättring, jemväl ett tröstande hopp . . . för
arbctarne . , . Tv, äfven hoppet är en välgcrning.

Staden Paris skulle sålunda väl placera sinä mcdcl i ett allmänt nyf-
tigt företag och dess exempel skulle kanske fönnå de styrande att vakna
ur deras obarmhertiga liknöjdhet.

Och de kapitalistcr, som grundlägga fabriker och manufaklurier, hvar-
före följa dc icke denna anvisning att med sinä fabriker och verhstäder
förena gemensamma boningshus för arbetarne?

Deraf skulle för fabrikauterna sjelfva härflyta en ganska hetydlig
fördcl, särdeles i dessa tider af förtviflad konkurreus. Se här på hvad
sätt: Arbctslönernas nedsättning är så myeket olyckligarc, sä myeket
förfärligare för den arbetaude, som den tvingar honom att oftast heröfva

a. M
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sig ct a^ra nödvändigaste. Sålcdes, om hau, då Lan hor för sjelf,°
nödgas utgifva tre francs om dageh, för att kumia lefva, tuen fabrikan-
ten dereinot, mcdclst tillfällc fi!l sanunanboende nied andra, hereder bo-
nom möjligbeten att lefva af 50 sons om dagen, så akulle ju arbetarenslön, i händelsc af någon oförutscdd liandelskris, kuuna nedsättas tili liälf-
teu, utau att lian kade allt för niyckeii känning af denua minskning, soin
i alla fall är att föredraga framför total arbetsbrist, ocb fabrikanten nöd-
sahades icke dä att för en tid nppböra med sin rörclsc.

\i boppas uu bafva bevisat fördelcu, nyttao, läftheten af att inrätta
gemensamma bimingshus för avbciäre.

\i hafva dessutom visat:
Att ickc ai leuasi den sträugaste Lllliglict fordrar, det arbetarne cr-

liålla någon andel af vilisten, sasom varaudu frukten af deras arbete ocb
iuslgter, litan ock att deuua billiga uppiuuiitrau vorc en vinst för fabri-
kanten sjclf.

Ilår är icke fråga om blotta bypoteser, om förslager, sa vcrkställba-
ra de än mä synas det är fråga om af vcrkligbeten intvgade fakta.

En af vära bästa vänner, en ufmärkt industriidkare, med bjerta ocb
förslånd, bar iurättat en pröfningskomite af arbetare, ocb Leviijat dem,
litoin deras öfvereuskonina arbetsiön, en cxtra inkomst, bestående i en viss
andel af bans egen vinst. Rcsultaterna bäraf bafva redun öfverstigit
förbop puingarua.

Vi vilja endast anmärka, att iudustriens nnvarande tillständ ocb äf-
ven andra bonsiderationer ej bafva tillåtit min väns alla arbetare, att ge-
nast komina i åtnjutande 'af denna sain är dem frivilligt tillagd,
ocb bvari alla skola med tiden delfaga.

kirnua saiiningsenligt försäkra, att, efter denna pröfningskomites
fjerde sammanlräde, bade uämde afcfniugsvärde industriidkare crbållit så
tillfredsställande resultater af sitt vädjande tili arbetarnes praktiska insig-
ter, alt hau redau tili en summa af omkring 50,000 francs kunde be-
räkua de ärliga premier, soin uppkouima genom bespariugar eller tiil-
verkniugssättets fullkoinning.

Låtom oss i kortbet sammanfaTda det föregående:
Det ges, i bvarje industrigren, tre krafter, tre deltagare, tre drif-

bjul, bvilkas rättigbeter äro alla lika bcliga:
Kapitalisten,’ soin lägger ut medieu;

- Disponeulcn eller styresmanneu, som leder företaget;
Arbetaren, soin utför 1 detsainma.

II itlills bar arbetaren crbållit endast en obctydlig del, på intet sätt
motsvarande bans behof. Vorc det då icke både rättvist ocb menskligt
att tilideia bonom mera, ocb det direkte eller indirekte, endera på så
sätt, att mau för bonom underlättadc ernåendet af det välståud, som as-
sociationen förskaftar, eller ock alt mau bcviljade bonom ett premiuin, af-
passadt efter bans arbete?

Afven autaget, att, i väestä fallct ocb i bänseende tili dc afskyvärda
verkiiingarna af den anarkiska konkurrensen, denua tillökuing i arbetsiö-

«x' ner medförde någon minskning I kapitalistein ocb stvresiuanncns andel, 5?
,

‘
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lp sä vorc tl o cl; desscs bandling cj allcnast ädcl oeL ällinäni nyttig, nfan ock

för dcm sjelfva ganska fördclaktig, dymedclst alt dc satte siä fönnögen-
Jict ocii sin Industri j skygd för alla skakningar, samt alt dc bctogc ar-
bctarne ali laglig förcväudning tili uppiopp, tili liha bedrölliga soin grun-
dade bcsbyll ningar.

Mcd ett ord : - de soin raot eldsväda försäkra sin cgendom, svnas
oss alltid synnerligcu hloha.

VI bafva näin f, atl berr Hardy ocb berr de Blessac kade anländt tili
fabril.cn.

En liten stund dei efter syntes pä långt ball en siinpcl byrvagn koin-
raa jfrån Paris-sidan ocb naikaa fabriken.

I deuna byrvagn sait Hudin.
XVIII.

UPPXAC K T E K.

■Un der Agricolaa ocb Angclas bcsöb i det gc mensani ma boningsbnset
bade Llfvarnes trupp, soin uuder vägen förstärkt sig mcd ett tcmligen stort
antal af vanliga kroggäster, fortsatt sitl tåg framåt fabriken, raot livilkcu
den byrvagn, bvaruli Bodin åkte, äfven längsaint närinade sig.

Hcrr Hardy bade, sedän ban tiliiha mcd berr de Blessac stigit ur
vagiieu, genast iuträdt i en salong af det bus, lian bebodde, bclt närä iu-
till fabriken.

I!err Hardy var af medclinåtlig, vaeker växt, men nägot spenslig,
bvaraf inan kunde slnta, alt ban bade ett rctligt nerfsystem ocb var tiii-
gänglig för alla intryek. Hans panna var bred ocb öppen, byn blek, d-
gonen »varta, pä en gäng- milda ocb geuomträngande, ansigtsdragen röjde
bederlig-a tänkesätt, vett ocb förniåga att intaga menniskor.

Ett ,enda ord kan vara tillräckligt att mulalierr Hardys karakter:
Hans mor kallalle koitoin Sensitivan,

ock kon kade icke orätt. Det var
verkligcn en af dessa utinärkt lina ock ömtäliga organisationer, lika öpp-
na ocb kärlcksrika, soin ädla ocb uppböjda, men su llnkänsllga, att dc,
vid nilasta ovarsainnia bcrörlng, sainiuaudraga sig ocb sluta sig duoin sig
sjelfva.

Öin maa tili denna utomordentliga känslighet läggcr en passlonerad
kärlch tili de sköna fconsterna, mer än vanlig bildning, en utsökt fin smak,
öin man sedän hetänker, kuru n iän ga felslagua förhoppningar, kuru män-
ga prof pä orcdligbet mäste kafva miitt berr Hardy på baäs industriella bana,
dä trågar man sig med sfcäl, burn det koin tili, att della så liukäuslJga,
sä öinula kjerta icke längcsedan brustit i deu ouppbörliga kampen emot
dc obarmberligaste iutressen.

Herr Hardy hade verkligcn Hdit myeket. Xödsakad att beträda den
industriella banan, för att upprättliälla affärerna, dem bans far, sora var
ett mönster af rättvisa ocb redlighct, i föijd af bändclsema år 1015 bade
lemuat nägot intrasslade, bade lian, genoin myeket arbete ocb sfcickligbct,
uppnätt en af de mest bedrande ställningar ino m industrieus omrädc.

JV:o 52. 50,
V • ■
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. . M■ Men, för att Linna tili della mål huru många erbarmliga trakasserier
alt utLärda! . .

. Loru många trolösa LouLurrcnscr alt bescgra, Luru nive-
lien liatfull afundsjuka att uttrötta!

Lältretlig, soin Lerr Hardy var, sLulle lian tnsCn gänger hafva dul.at
under för sinä tätä anfall af smärtsam förtrytelse öfver låghetcn, af bit-
ter Larin öfver oärliglieteu, o m Lan icLe i sin mor ägt ett kraftigt och
Holst stöd. Då Lan, efter en dag af mödosam strid eller sviLna förkopp-
ningar, ätervände tili Lenne, fann Lan sig med eus förflyttad tili en at-
mosfer af så välgörandc renlict, af så strålandc IslarLet, att Lan nastan i
ögonldicLct Lorfglörade de uselLeter, som under dagens lopp förorsakat
Lonom så mångeu ledsam stund. Hans kiödande Ljcrta Lcladcs vid Liet-
tä Leröringen med modrens ädla ocL sköna själ; också var Lans kärlek tili
Lenne en verlslig dyrlsan. Då Lan förlorade Lenne, Llef Lan rof för en
af dessa lugna , djupa sorger , som iclse upphöra förr Un med lifvet, och
Lvilfca, då de så tili sägandes utgöra en Lcståndsdei af vår egeu varelse,
stundom Lafva sinä dagar af mclankolisk IjufLet.

Kort efter denna svåra olycLa närmade Lerr Hardy sig mera tili sinä
arbelare. Hän Lade alllid värit god och rältvis emot dem, men, clmru
det rum, Lans mors bortgång lemnade i Lans Ljerta, alllid skulle förblif-
va tönit, fatladc Lan doch nu en fördubblad ömLct för dem, och Lande,
ju mer Lan sjclf led, LcLofvct af att se lyebliga mcnuisLor oinhring sig.
De märkvärdiga fötbättringar, Lan åstadkom så väl i det fvsisha som mo-
ralislsa li H siäml et af ali t Lvad som omgaf Lonom, bidrogo snart alt skin-
gra Lans djupa smärta, om Un iclse Leit och Lållet utplåna den, Smä-
ningom drog hau sig ochså undan ifrän verlden, och sannnanträngde silt
lif inom trenne slag af tiilgifvenhet: en varm vänskap, som tyehtes salli-
man fatta alla Lans fordna vänsLapsförbindclscr, en Lärlel:, öm och upp-
riklig, som den slsta LärleLen ~ och en faderlig tillgifvcnliet för sinä
arbelare.

Hans dagar förflöto niidt i denna lilla vcrld, uppfyld af crhänsla, af
vördnad för Lonom, en verld, den Lan Lundc sägas hafva shapat efter sin
afbild, för att der linna en fristad mot den smärtsamma verLlighelcn, för
Lvilken Lan ryste, och der Lan omgaf sig med idel goda, förståndiga och
lyckliga varelser, i stånd att motsvara alla de ädla tankar, som Los Lonom
blefvo så tili sägandes - mer och mer en verklig Lcståndsdei af lifvet.

Salcdes Lade Lerr Hardy, efter så många sorger och motgängar, se-
dän Lan nu Lunnit tili mannaåldcrus mognad, sedän Lan un ägde en upp-
riktig vän, en äiskarinna, värd Lans innerliga kärlek, samt öfvertygelsen
om Lans arbetares innerliga tiilgifvenhet, vid tidpunkfen af vår Lerattelse
uppnått den bögsta sällhct, hvaraf Lan, efter sin mors död, möjiigen kun-
de komina i åtnjutande.

Hcrr de Blessac, Lerr Hardys intima vän, Lade länge förtjenat den-
nes varma och rörande Lrodcrliga tiilgifvenhet; men man Lar seit, genom
hvilka djefvulska medel det Lade lyckats pater d’Aigrigny och Uodin, att
af Lerr de Blessac, soin hittiils värit så redlig och uppriktig, göra ett
redskap för sinä obyggliga ränker.

il394
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Dc tvcnnc vänncrne, som voro frnsna eflcr den lialla nordanblåsten, ®

sutto mi ocb värmde sig vid en god brasa i berr Hardys lilla salong.
Ack, min kiire Marcel, jag Lörjar beslämdt alt åldras, vttrade

Lerr Hardy småleende tili berr de Biessac-, jag känner allt merbehof-
vet af att återvända tili mitt hein. Att öfvcrgifva minä alldagliga vanor,
förefallcr mig som en pina, ocb jag förbannar allt bvad som tvingar mig
att leinna denna så lyckliga vrå af jorden.

Ocb när jag betänker, svarade de Biessac , som ej kunde afbäila
sig ifrän en liitt rodnad, när jag betänker, att du, min bäste vän, for
min skull företog den långa resan för en tid sedän ...

Ja, än sen då, min bäste Marcel, bar ickc du, i din ordning,
värit mig följaktig på denna utfärd, bvilkeu, om du icke värit, kade för
mig blifvit lika ledsam, som den nu värit angenäm?

Min vän, bvilken skilnad! . . . jag bar bos dig stannat len skuld, ’

som jag aldrig kan afbörda.
Lappri, min goda Marcel . . . ges oss emellan någon skilnad cmel-

lan mitt ocb dilt? I fråga om tillgifvenbet, skulle jag tro, att det är
lika roiigt att gifva, som alt emottaga?

Ädla bjerta! . . . ädla bjerta! . , . ropade berr de Biessac.
Säg snarare lyckliga bjerta! ... Ja, trefaldt lyckligt af sinä si-

sta tillgifvcnbetskäuslor.
Ocb Lvcm det vill jag vai fråga skulle väl förljena någon

siillbet här på jorden, om icke du, Francois?
Men bvarifrån bärlcdcr sig denna siillbet? Från den tillgifvcn-

bet, som värit mitt enda slöd, sedän jag, bcröfvad min mor, som utgjor-
de kela min kraft, kände mig ja, jag tillstår min svagbet nastan ur
stånd att bära motgångcn.

Du, min vän, som bar en sä fast, så beslutsam karakter, i fråga
om att göra godt, du som sä kraftfullt ocb modigt bekämpat mofgången,
så segerrikt försvarat en vaeker ocb rättvis ide?

Ja, men ju längre jag fortgår på miu bana , ju större blir min
afsky för alla lågheter, ju mindre känner jag mig äga styrka att trotsa dem.

Om det giillde, skulle du nog ba mod, min vän.
Min gode Biessac, inföll Hardy , med en stilla ocb diirapad rö-

rclse, jag bar ofta sagt dig, att det mod, jag ägde, Liirrördc bclt ocb
bållet ifrån min mor. Scr du, min vän, då jag koni tili benne, racd
bjertat söudcrslitet af någon nedrig otacksambct cllcr upprördt af något
lågt sfcurkstrecfc, tog bon minä båda bänder emellan sinä, ocb sade med öm
ocb allvarlig röst; Mitt älskade baru . . . det är de otacksamme ocb skur-
karne, som böra vara orolig’a. Beklagom de claka, förgätom det onda,
tankoni endast på bvad som godt är. Då, min vän, då vidgades mitt
så smärtsamt hopdragna bjerta vid det beliga inflytandet af dessa moder-
liga ord, ocb bos benne bämtade jag, bvarje afton, ny styrka att börja
morgondagens nödvändiga strid emot mitt yrkes alla ledsambeter. Lyck-ligtvis bar det bebagat Gud, att jag, efter förlusten af min tillbcdda mor,kunde åter fåsta mig vid lifvet medclst tillgifvcnbctsband, utan bvilka jag g

Il I : ■ .
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akalle kanna mi g svag ock afväpaad det tillstår jag; tv du kan icke
teo, min gode Marcel, bvilkct stöd, byilkcn kraft jag fimicr i diu vänskap.

Latoni oss icke tala orn mig, min vän, älertog de Blessac, sotii
kade svårt alt dölja sin förlägcnhet. Latoni oss tala om eu annan till-
gifveribet, näsiän lika Ijnf oeli öin soin en mors. ,

Jag förstär dig, min vän, sade Hardy. För dig har jag ingen-
ting kunnat dölja., etuedan jag, I en ganska vigtig oinständigket, kcköfde
lly tili dina räd ock din vänskap . . . IVå väl! ...ja jag tror, alt
kvarje dag, soin förgår, ökar niin lillkedjan för denna qvinna, den en da
jag någonsin älskat med passion, den enda jag kädanefter kounner alt äl-
ska. Oek sedän . . . ja .

. . jag mäste säga dig ali t .
. . min mor, soin

var helt ock kali et okunnig om li rad Margareta var för mig, bcrömde
lienne sä ofta, att delta gör min kärlck Rastan lielig i minä ögon.

Ock sedän är det en så märkvärdig likket cmcllan din harafcter
ock frn dc Noisys, inföll de Blessac, framför allt I kenues dvrkan
för sin mor.

Det är sant, Marcel; denna känsla kos Margareta kar ofta nlgjort
min beundran ock min piåga. Uuni ofta bar kon icke, rned sin van-
liga uppriklighet, sagt tili mig: Jag bar för dig nppoflVat allt, men
för min mor siilille jag nppolfra dig.

Pä Guds mafct, käre Hardy, skall da väl aldrig bcböiVa se frn dc
jVo.isy nlsatl för en sä grym kamp. Henncs mor kar ju, sasom du Hera
gänger sagt mig, länge sedän afstätt ifrån sin ide att ätervända tili Ame-
rilla, hvarest lieri- dc IVoisy, fullkomligt likgiltig för siu linstrn, synes
liafva nedsatt sig för alltid. Tael: väre tystlätenkclen ock tillgifven-
hetcu Los den förträlHiga qvinnan, som nppfostrat Margareta, är cr kärlck
insvept i den djapaste bemligket. Hvad skulle väl na kuuna störa den?

Ingenting! . . . äh, ingcntlng! ropade Hardy. Jag har nu na-
stan en borgen för dess varaktigliet.

Hvad menar du?
Jag vet icke, om jag bör meddela dig . . .

Har jag dä icke värit tystläten, min vän?
Du, min goda Marcel? . . . bur kaa du tala så? . » . sade berr

Hardy, i inildt förebräeude lou. Aej; men jag vi.ll icke för dig
kerättä min lycka, förrän den är fullkomlig , . . ock ännu fattas något i
vissbeten af ett visst glädjande förslag.

En beljent, soin i delta ögonbllek inträdde, sade tili Hardy
Herr patron, der ute är eu ganunal man, soin ögskar få tala vid

er i ganska angelägna aifärcr.
Reijan! utropade Hardy, med cu lindrig anstrykniug af otäligbet.

Ursalta mig, min yän. Men dä kan nu såg berr de Blessac göra
eu rörelse, liksoin för alt draga sig undan i ett annat min, tiliade lian,
småleendc: JVcj, wej! . . . blif qvar! . . . din uärvaro sfcall puskynda
sain tai et.

- Men det är ju fråga om aifärcr, miu vän.
Dem sköter jag öppet iuför belu vcrlden, det vet du ju.förut, ava- s?

Ntås r- - - ■ - ■ ■■ “n
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jade Hardy, bvarefter lian vände sig tili betjenten ocl» sade: Bed dcn
fräinmande hcrrn stiga in.

Postiljoncn frugar, oin hän fär fara, sade tjcnaren.
IVej, visst iekc; hau sl;all återföra berr de Blessac tili Paris. lian

får räntä.
Betjenten gick, oeh Steriloin snart med Kodin, soin de Blessac ieke

k and e, cmcdan hans förräderi hlifvit bemedladt genotn ett annat vorktyg.
Herr Hardy? .

. . yltrade Kodin med en vördnadsfull belsning, i
det lian med blichen ömscvis frägade dc båda vännerna.

Det är jag, min herre, -7 hvad önsbar ni? sade fabribanten väl-
viliigt; tv vid Ssyncn af deimc ödnijuke oeh torftigt kläddc gaiule ma n,
väntadc hän att la höra en bön om biständ.

Herr . . . Francois Hardy? . . . upprepade Kodin, liksoin hän ve-
lat försäkra sig om personens identitet,

Jag bar redan sagt cr, att det är jag, min berre,
Jag skullc cgcutcligen öuska ett cnskilt saaital med herr Hardy,

sade Kodin.
i\'i kan gcrna tala i dcn bar lierrns närvaro; ban är miu vän,

gcnm.älte Hardy.
Men, min herre Stertog Kodin det är med er cnsam, jag

skullc bc att få tala.
H err de Blessac var just i begrepp att begifva sig i ett annat mm,

da Hardy med ett ögonkast tillbakahöll honoin; bvarefter ban med *mvc-
ken godbet sade tili Kodin, emedan ban fruktade, att en tredjes närvaro
knnde sara bonoin, i fall ban ämnade bcgära en almosa:

Min herre, tillåt mig fråga , 0111 det är för er egen skidi, cllcr
för min, soin ni önskar ett samtal inellan fyra ögon? *

Det är för er skidi, niin berre • uteslutande för er skidi, sva-
rade Kodin.

I det fallct, Stertog herr Hardy, förvänad, kan ni säga, allt
bvad ni vill: Jag bar iugen bemligbct för denne min vän.

Eftcr iiägon tystnad ytlrade Kodin, vändande sig tili berr Hardy;'
Min berre, . . . jag vet, att ni förtjenar allt det goda, mau säger

om er .
~ . ocb i följd deraf, är ni äfven värd bvarje bedeidig mans del-

tagande.
Jag boppas det, min berre.
Derföre kounner jag, i cgenskap af bederlig man, att göra er en

tjenst. s
Ocb den tjensten vore . . „

Jag bommer, att för er uppdaga ett nedrigt bedrägeri, för bvil.
ket ni värit otfer.

Jag tror, att ni bedrar er, min herre.
Jag bar bevis, dem jag kan framlägga.

- Ocb dessa bevis? ..
.

De skrifua bevisen på det förräderi, jag går att suppdaga, bar jag

. IV:o 32. .30»,
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Mr, svarade Rodln. Mcd ett ord, en man, som ni trott vara er van, har
nedrigt bedragit er.

Ocli nanmet på den mannen?
llerr Marcel dc Blcssac, gcnmälde Rodin.

Vid dessa ord spratt de Blessac tili, blef alldcles likhleli ocb stod
liksoin slagen af åskan. Knappast förmådde lian framstanima de tvenne
orden: Min herre!

Hcrr Hardy, som icke varseblef sin väns upprörda sinneslillstånd,
fattade lionom vid Lauden, utau att se på Lanoin, ocli yttrade llfligt:

Tyst, min van!
Med ögonen gnistrande af föraLt, yttrade Lan tili Rodin, som Lan

JcLe uppLörde att Jixcra;
Hvad? . . Ai vägar anklaga Lerr de Blessac.
Ja, jag anklagar Lonom, svarade Rodin torrt.
Kannel* ni Lonom?
A'cj, jag Lar aldrig seit Lonom.
Ilvad Lar ui att förebrå Lonom? Ocb Luru vågar ni påstå, att

lian bedragit mig?
Min Lerre . . . två ord endast .

.
. sade Rodin, mcd nägou sin-

nesrörelse, den Lan våldsamt syntes qväfva. En Lederlig Lari, som ser
en annan Lederlig- Lari på vägen att bli strypt af en sLurL . .

. bör lian
ropa mord! ellcr bör Lan liga?

Hän bör visst icbe tiga; men hvad gcmensLap bar . .
.?

I minä ögon, inföll Rodin, aro vissa förräderier liha farliga, som
mord. Jag Loinmer derföre ocb hastar mig cmeltan bödeln ocb olfret.

Bödeln? . . . offret? . . . npprepade Hardy med stegrad förvåning.
iVi Lånner sannolilst Lerr de Blessacs bandstil? frågadc Rodin.
Ja, min Lerre.
Läs då delta.

IVu Lastade fubrihanten, för första gängen, efter Rodins inträde, sinä
blichar på de Blessac} lian tog ett steg tilibaka, så förfärad blcf lian öf-
ver deunes utsccnde, ty Blcssac stod förstenad af blvgsel ocb Lundc cj
framföra ett ord. Hän ägde ej den emot Lans förräderi svarande djcrfva
frächbeteu.

- Marccl! ropade Hardy mcd förshrächelse , och med anlclsdra-
gen förvridna af delta oväntade slag. Marcel! . . . Lvad du är blek!
...du svarar icke.

Marcel! . . . delta är således Lerr dc Blcssac! utbrast Rodin, låt-
sande yttersta bestortning : Ack, min Lerre! ... om jag bade velat ...

Men du bör då icke, Lvad den Lär mannen säger, ropade Hardy.
Hän säger, att du på det nedrigaste sätt förrådt mig.

Hän fattade de Blessacs Land.
Denna Land vai- iskall.
- O, min Gud! ...min Gud! ... utbrast Hardy, i det Lan änyo

drog sig tillbaka. Hau svarar ju ingenting , . . ingenting!
Einedau jag nu bclinuer mig ansigte mot ansigte med Lerr de Bles-

sac, sade Rodin, så vill jag fråga Lonom, om Lan vågar neka, att hau af* «S1

«m
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flcra brcf tili gatan Du Milieu des Ursins ,

i Paria, under adress *■
tili lieri- Rodin.

Rlessac förblef stum.
Hardy, som ännu icke ville tro på hvad hän säg och börde, öppnade

med en könvulsivisk darrning brefvet, soin Rodin lemnat bonom, ocb lii-
ste några rader deruti, under det lian här ocb der afbröt läsningen med
utrop af den smärtsammaste bäpnad.

lian beböfde icl;e genomiäsa brefvet hclt ocb hiilet, för att öfverty-
ga sig om berr de Blessacs förräderi.

Hardy vacbladc ...ett ögonblicl: onitöcbnades bans förstäiid . . .

Vid denna förfärliga upptäckt käude ban sig fåttad af svlndel. Det gick
omkring för bonom vid första blick, som ban kastade i denna afgrund af
nedrighet. Det afskyvärda brefvet föll ur bans darrande bänder.

Men snart lenmade nedslagenheten rum för kannen, vreden och för-
aktet, så att ban, blck ocb förfärlig att skåda, rusade på- de Rlessac.

Usliug! ropade ban med botande åtbörd.
Men i Sainina sekund, ban var färdig att slå tili, bcjdade ban sig

tvärt ocb vttrade med beinskt lugn:
_

- IVej, det vore alt belläcka min hand. - Hän vände sig tili Ro-
din, som ifrigt skyndat fram, för att lägga sig emellan, ocb yttrade tili
denne :

En nidings kind vill jag icke röra .
. . men er rcdliga hand

bör jag skynda inig att tryeka, min berre ...ty ui bar agt mod att al-
slöja en nedrig bedragare.

Min berre! . . . ropade de Rlessac, tillintetgjord af blygsel
jag är tili er tjenst . .

. och ...

Hän fick ej tid att fortfara, ty ett sorl af röster hördes utanlör dör-
ren, som väldsamt öppnadcs, och en iildre qvinna inträddc, i trots af
betjentens försök att hindra benne, ropande med bruten ocb darrande lösti

Jag säger er, att jag genast maste tala med er luisbonde.
Vid ljudet af denna röst, vid åsynen af den bleka, bestörta, ai skräin-

sel ocb sorg balfförryckta qvinnan, glömde Hardy de Rlessac, Rodin ocb
allt förräderi i verbien. Förfärad studsade lian tili ocb ropade:

Fru Duparc! . . . ni bär? , . . Hvad är på fårdc?
Ack, min berre ...en slor olyeka!
Margareta! ropade Hardy med söndcrslltande ton.
Har rest, min berre.
Rest? . .

. upprepade Hardy lika förfärad, som om åskan slagit
ner vid bans fötter.

Margareta rest! . . . upprepade lian åter.
Allt är upptäckt, benues mor bar bortfört benne . .

. det var för
tre dagar sedän, sade den stackars qvinnan med svag röst.

Rest! .
.

.
Margareta! . . . Det är icke sant, ropade Hardy.

Utan att säga eller böra något vidare, störtade ban, andlös ocb för-
färad, ut genom dörren, sprang tili vagnshuset ocb ropade, i det ban bop-
pade upp i åkdonet, som, förspändt med posthästar, stod ocb väntade på
berr dc Rlessac: '

si
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|M TIU Paris, ppsuljon! . . . tili Paris, i flygamle striick!
********* .

m

I summa ögonbliek som vagncn med blixtcns snabbbct ilade tili Pa-ris, frainjordc viinien det aflägsna Ijiulet af Ulfvarnes krigssång, tv just
mi voro desse i anlågande tili labiilien.

XIX.
A 5 J A U E T.

Så snart bcrr Hardy badc leiuqat fabrifccn, gick Rodin, som inga-
Ju.nda badc bcrcdt sig på dcnna bastiga afresa, långsamt tili haka tili sin
byrvagn ; mcn plötsiigt stannade ban ocb spralt tili af glad bestörlning,dä ban licb se inarskalk Simon ocb bans far vandra tili en af det p-eiucn-
samma bouingsbusets flygelbyggnadcr, ty en oförulscdd bäudelse badeblllills fördröjt fadrens ocb souens saintai.

Rätt bra! . . . sade Rodin för sig sjelf. Det börjar att gå alltbältrc ocb båttre. Bara min agent im kunnat foruiå den der lilla Ro-
se Pompon att flylta ocb kannat riktigt öfverlala lienne!

Vin dcn, som tiiltog i styrka, förde just mi tili Rodins ora ljudet af
Ulfvavncs krigssång, i det ögonbliek, dä ban gick alt siiliä sig i byr-
vagn«n.

Efter att en slund med iippmärksariihet bafva lyssnat på det aflägsna
skrålet, medan ban stod med foten på vagnssleget, utbrast Rodin, i det
ban ändtligeu steg upp:

I dcnna stund anar vai icbc den värdige Josua van Daci på Java, alt
bans fordringar bos baron Tripeaud uu aro på så ood väg att bli bctalta

Hyrvagnen återvände på vagen tili Paris.
t,

Flera arbetare, som ämnade bcgifva sig tili Paris, för att frani föra
sinä kamraters svar på andra förslag röramlc de bemliga sällskaperna, ba-
dc beböft i emuni med marsbalk Simons far. Jterä f bade bans
samtal med den älskadc sonen ämla tiils mi blifvit uppskjutet.

Den gamle bandtverkaren, soin var uppsyningsman på fabriben, bc-
bodde tvenne vaebra mm på nedra botteu, just på ändau af det gemen-
samina bouingsbusets ena öygcl. En litcn trädgärd, soin ba« ros.de sig
att odla, låg nedanför bans fönsler. Glasdörren tili densamma, som mi

stod öppen, insläppte i ruiumen Marssolens redau varma strålar, då den I
blus fclädde arbetaren ocb bans son, mauskalkeu af Erankrihe i stov uni-
form, dit iuträdde.

Au fattade marskalken med Lada Länderna sin fars luindcv, ock sade,
med en röst så "vek ock ypprövd, att gukhcu darradc dervid:

■rt Min far, jag ae m.yekct o.lyckUg.
Ett uttryck af djup, LitliUs återbål.len smärta förniörkade kastigt mar-

skalkcns ädla anletsdrag.
Rb? . . , tdyekligl. . . rogade fad?» .Siman med mycken ora,

ock stcg änoa närmaiie iutiU sorien.
tt-t dag skail aäga e» aJlt, .

. . min for .... atertag marskalken med
. 9 ,

stapplande röst; ty jag beböfver ett godt räd af er orubbliga rättskäasla.

tela.-, : a ■
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5® I fråga oio beder ocb rältskänsla, svaradc fadren, beböfvcr du e j

itaga råd af någou annan, än dig sjclf.
Jo, rain far . . . ni alJena förmår ry cl; a mig ur «n ovissbet, som

for mig är alldelcs förfärlig.
Förklara dig! .

.
. jag besvär dig derom.

Minä döttrar lia sedän några dagar synts tankfulla ocb värit mye-
i;et tvungna i silt väsende. Under de första slunderna af vår återföre-
»ling, voro de alldcles tokiga af gladje ocb sällbet . - . På en gång blcf
det amiorlnnda ~ jag scr dem au ailt mer ocb mer bedröfvadc. I gär
öfverraskade jag dem med tårar i ögouen ; då blcf jag belt bestört. Jag
tryclitc dem tili milt bröst, ocb besvor dem., alt säga mig, bvad sorn fat-
tades dem .

. . Litan att svara, sJogo de arinani a on min bals ocb betäck-
te uiltt ansigte med fcyssar ocb tårar.

Det är besynncrligt! . . . bvad kan vai vara orsaken tili en sadan
förändrlng?

Gud vet. Jag fruktar stundoin, alt jag icke nog förstått dölja
for dem den sorg, soin deras mors död förorsakar mig . . . ocb dc stac-
kars siiiå cnglarne aro kanske otröslliga öfver, alt cj vara nog för min
sällbet. Ocb likyäl . . burn oförklarligt! ..

. synas dc icke allcnast
förstå, ulan äfven dela, min smärta. Annu i går yttrade Blenda tili
mig; Ack bvad vi äudå skullc vara myeket iyckligarc, o m vår mamma
vore bos oss!

—De dela din sorg .de kumia icke förebrå dig dea. Orsaken
tili dftras smärta liggcr såledcs icke deruti.

Det bar jag llera gåugcr sagl mig, bäste far, meu, bvad är då
orsaken? Ilvad skall jag tanka . . . bvad skall jag tro? .

.
. Ofta är

jag sinnad ruisstänka, att någou elak demon trängt sig emellan mig ocb
minä barn. Dcnna ide är enfaldig . . . Ur besatt . . . jag vet del;
men, iivad rår jag derför? IVär Idolia ocL förnuftiga skäl tryta, slutar
maa med att öfverlemna sig åt de oföruuftigaste Ideer.

IIvem skullc vilja tränga sig ciucllau dig ock £ina döttrar?
Ingen . . . Jag vet det nog.
Se sä, Pierre, ytlrade faderligt dcn gamlc arbelaren, gif

dig tillfreds, afbida tiden ock Laf tålamod. Bevaka, söi; att utforska
de staekars barucns bjertan, med den omsorg, dcn ömhet, jag vet dig äga.

Du sl:a 11 dä snart, jag är viss derom, komina under fuud med uågon
liemligliet, troligcn ganska oskyldlg. ,

Ja, sade raarskalkcu. - Men, för att kanna utforska dcnna bem-
ligket, korde jag icke lemua dem.

IIvarföre skulle du lemua dem? frågade gubbcu, bestört öfver sin
sons dystra utseende. Är du icke nu för alitit! bos dem . . . ocb bos
mig?

Ilvein vet? , . . yttrade marskalken med en suck.
llvad sägcr du?
Ulin far, ålertog marskalken, ni måste först kauna alla de pligter,

som fiista mig i Paris, för att sedän begripa, bvad som möjligen skullc
JV:o 5!!. 51.
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■ kuntia aflägsna mi g ifrän er
sS'

från milt au. %från niinä dötfrar
dra barn.

Hvilket barn?
Min gamle väns son, den bindntske prinscn.
Dscbalma? .

. . Hvad fattas då honotn?
Min far! ...Hän förskräcker mic.
Hän!

Plötsligen bördes un ett aflägset sorl, frambnret fjerran ifrån af dehäftigt tilltagande stormilarna. Delta bullcr var så förfärligt, alt mar-skalken fvärsfannade, ocb sade sedän tili sin far:
Hvad ka n det der vara ?

Efter atf några ögonblick bafva lyssnaf tili de dofva ropen, sora små-ningom försvagades ocb borldogo med vindilen, sv; rade den gamle:
Det är visst några druidina rusfare från staden.
Men det liknade bärropef af en falrik folkbop, sade marskalkcn.De lyssnade ånyo, men bullrcf bade nu uppbört.
Hvad var det du sade mig ?

. . . återlog den gamle. Jo, aft
den unge Hinduen förskräekte dig. Men pä hvad säti?

Jag bar ju redan omfalat för er, min far, Lans ursinniga ocb o-lyckliga kärlck tili fröken dc Cardoville.
Ocb det kan förskräeka dig, min son? yftrade gubben, i det

lian säg på marskalken. Dscbalma är ju blolt niiton år, ocb vid den
åldern uttränges den cna kärleken af den andra.

Ja, uär det är fråga om en vanlig kärlek . . . dä min far! .
. .

Men betänk, att fröken dc Cardoville med den mest id cal iskä skönhet
förenar, soin ni vet, den ädlasle, den nppliöjdaste karakter . . . ocb att
Dscbalma, genom en följd af olyckliga omstandigbctcr, lärt i gruiidenkanna ocb nppskatta denna sköna själs alla berrliga egenskaper.

Du bar rätt; då är det allvarsaromare, an jag trodde.
j\i skulle omöjligen kunna föreställa er, min bäste far, bvilka för-

färliga bärjningar denna olyckliga passion ansläller bos denne yugling,
jag kan nastan säga delta barn så häftig, så oerfaren, ocb stundom
så oböjlig är ban. Ibland är hän försänkt ien dvala, soin belager ho-
nom ali fcraft, men soin snart afvexlar med det vildaste, det nrsinniga-
ste vanginne, t— I går öfverraskade jag bonom under ett sådant anfall.
Med gnislrandc ögon ocb anletsdragen förvridna af raseri, genomborrade
ban med flera dolfcstyng en dyna af rödt kläde, nnder det ban idkeligen
ropade: Ahl , . . blod! . .

. blod! . . . Jag har du hans hlodl
.... Olyckligc! ...ropade jag' bvad är detta för en vansinnigbet?
Jag dödar den der menniskan! svarade ban med dof röst ocb förvir-
rad blick.

Med den der menniskan inenar ban den rival, ban tror sig bafva.
Ja, ja! ... inföll gubben, skakande på bufvudet; en sådau

passion i ett sådant bjerta är vcrkligen någouting förfärligt.
Stundom, återtog marskalken, är det mot fröken de Cardoville

som hans barin utbryter ocb som ban ger sitt raseri luft, stundom
bnn emot sig sjelf. Jag bar värit nödsakad att borttaga alla bans g ,



* & vapen; tv en kari, som följt bonom ifrån Java, och synes vara bonom
niycbet tillgifvcn, bar nnderrättat mig, det hän misstänbte prinsen att
umgås med några tanbar på sjelfinord.

Arme yngling!
!Vå väl, niin far, återtog inarsbalben med djup sorgsenbet just

i delta ögonblicb, då minä döttrar, da delta älsbadc fosterbarn, då dessa
för mig så bära varelser pahalla alla minä omsorger, just nu torde jag
nödsakas leinna dem och er.

Leinna oss?
Ja ...för aff uppfylla en pligt, som är . . . bansbe ändå beli-

gare, än väusbapens, än deu sonliga bärlebens, ytfrade inarsbalben i
en ton, så allvarlig, så böglidlig, att bans far verbligcn sbabades deraf
och ropader

Alen, bvad ban det vara för en pligt?
Alin far, svarade inarsbalben, sedän ban i några ögonblicb sfått

tanbfull neb tyst. Ilvein bar gjort mig tili bvad jag är? ~
. Ilvein bar

gifvlt mig bertigtiteln ocb marsbalbstafvcn?
Napoleon,
För er, min far, som är sträiig republiban, vet jag, att ban förlorat

hela sin trollbraft ocb del redan ifrån det ögonblicb, då ban, från en
rcpublibs försle medborgarc, gjorde sig tili bcjsarc.

Ja jag beblagar bans svagliet, gcnmälte gamlc Simon, Half-
gnden förnedrade sig tili mennisba.

Men för mig, min far, återtog inarsbalben, för mig, som värit
soldaf, som slridt vid bans sida, nnder bans ögon för mig, som ban
njiplyftat från anneens lägsta, tili dess bögsla grad, för mig, som ban öf-
verhopat med välgerningar, med vänsbapsprof för mig var ban mer än
Ljclte ban var. en vän och 1 min dyrban för bonom blandarsig li-
ba mycben erbänsla som beundran ~ , Då ban blef landsförvist, ville jag
dela bans landstlybt ... man nebade mig denna lycba. Då bonspirerade
jag, drog värjan emot dem som hade bcröfvat bans soit den brona, Fraufc-
ribe bade gifvit bonom. *

Ocb 1 din ställning bandladc du rält, Pierre ~ , jag fattade lätf
vidden af din erbänsla ... Din aubållan att få gå i laudsflybt ~, dina
bonspirationsplaner alit gilladc jag, som du vet.

JVå väl; delta arflösa barn , för bvars sbull jag för sjutton är se-
dän bonspirerade, är nu i sfänd att föra värjan , . , sin fars värja.

Napoleon den andre! ropade gnbben, i det ban med outsäglig be-
störtning ocb ångest betrabtade sin son ... Konungcn af Rom!!

Konnng! ...Nej ban är icbe mera bonung. Hän beter icbe
mera Napoleon de ha gifvit honom jag vet icbe bvad för ett.öster-
ribisbt namu ty det stora namnet sbrämde dem ~, Allting sbrämmer
dem. Ocbså ...vet ni bvad de göra åt bejsarens son? ~ , fortfor ban med
smärtsam siuncsrörelsc. De martera bonom —de döda honom långsamt,

llvein bar sagt dig det?
Ab! . . . nägon som bänner det gansba väl någon som säger

§ sant .. . alltför sant. Ja sonen af den storc fransbe bejsarcn bämpar s .
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mp? :
'"1 med en förtidig död .. . nied ögonen vända åt Frankrike ~. . v.änfar lian

. . .»hän väntar .
.

. och Ingeii hommer . . . ingen,! . .
, nej! Btand alla

dc mäu, dein hans fader gjorde liha Stora, soin dc lorut voro siuå, län-
ker ingen - ingen enda på detta för hvarje rättskaffeus Cransman så lie-
l,iga kejsarcbarn, soin ma n mördar . . . och som långsam.t aftvnar.

A|cn du . . . du tänker derpå?
Ja .. .

men för alt kuuna tanka derpå, hcliöfdc jag veta . . veta
nied säkerhet, så alt Inga tvifvclsmål mer ägdc rmn ly jag har ickc
hatutat minä undcrrättelser från en och samma kiillä jag muste veta,
siiger jag, (1 en heklagansvärdc ynglingens grymina öde . . . hans, åt Lvil-
ken jag svurit trohelsed. Ja, det har jag gjort, tv jag talade ju om
för er, niin far, alt kejsareu, lika öin soin stolt far, vlsade mig soneu i
vaggan, sägandc: Min ganile vlin du skail vara för sonen, hvad du
yaril för fadren; ty den soin älshar oss, hau iilskar ock vårt Frankrike.

Ja, jag kommer ibåg det. Du har för mig ofta upprepat dessa
ord, af h vitka jag, liksoin du, Lie f rörd.

Viilan min far, sallimia underriiltad om hvad hcjsarcns son lider,
fick jag se och jag har säkra, osvikliga hevis deruppå, att man ickc
bedrog mig fick jag se ett bref från cu ganska betydande man vid
VVicnska hofvet, hvilkcn åt den , som vore Napoleon verkligt tljlgifven ,

erbjöd inedel att ingä i uuderhaudling med kouungeu af Iloin och k liu-
ske kumia ryeka honom liudan sinä bödlar.

Och sedän'? .. . frågade handtverkaren, i det hau skarpt befrak-
tade sin son. Sedän, när IVapoleon den andre Llir frl? .. .

Sedän? .
.

. ropade marskaiken liiligt; racn hau hejdadc sig och
forlfprt att tilltala gubhen med lugu röst och ålerhållcn rörclse: Hör på,
min far,: tror ni vai, att Frankrike är känslolöst för den förödmjukelse
det lider? Tror ni, att kcjsarens minne är slocknadt? JVcj !

. .
. nej! det

är synnerligast i (lennä tid af hela rikets föruedring, som JVapoleons kel-
gade namn i tysthet unropas. Hvad skulie det d,å bli, om detta Urofulla
namu, upplifvadt i den unge sonen, visade sig i spctscu för en anne.
Tror ni ieke, att hela Frankrikcs hjerta då akulle klappa för liouom?

Men detta är ju en konspiration . . . aiot nuvayande regering • • •

med Napoleon den andre tili lana uthrast den gamlc. Det är allvar-
samt, det der.

-r- Min far! ropade marskaiken, jag sade er jn, att jag var myeket,
myeket olycklig. JVå väl! . . . döm nu sjclf! Jag gör mig ickc allenast
den frågan, om jag skail öfverge minä hara och min far, och kasta mig
in i ett lika så djerft, som vådligt och osäkert företag; jag frågar mig
äjfyen, om jag ickc liar pligtcr mot den nuvaraude rcgcrliigen, som, i det
den erkänt min tltcl och min grad, väl ickc bevisajt mig någou nåd,raen
dock gjort mig rättvisa. Hvad bör jag göra? ... Skail jag öfvergilva
alli hvad jag äiskar, eller skail jag vara känslolös för de plågor, kcjsa-
rens son utstår, . . cnja kariiet af den fcejsare, jag har att tacka för ai 11
.

.
. åt hvilkcn jag pcrsonligen svurit trohet —r- hådc åt Jionom och åt

hans son? . ,
. §»ka(!l jag försumma detta enda tillfällc att möjligcn kuona

„ rädda Jionom? ..
. elier skail jag konspirera för honom? Säg mig, sf

IILI fäit
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! jag öfvcrdrifvcr, livad jag Sr skyldig kejsarens minne. Säg mig, min
far .. . råd mig ... hjclp mig alt falta clt bcslut. Under ett förfärligt
lång, sömnlös natt liar jag sökt utleta hederns rätta väg ...Obeslutsam-
Let ha r blifvit cnda resultatet. IVi allcna ...min far! ...jag upprcpar
det ~, I\ T i allena kau leda mig.

Gubbcn stod några minuter tyst, liksoni öfverläggande mcd sig sjelf,
ocb Uinnadc just svara sin son, då någon, soin kömmit springande genom
trädgårdcn, hasligt uppryckte dörren ocli instörtade 1 rummet, der dcu
gamJc Simon ocli marskalken befuuno sig.

Det var Olivier, dcn unge arbctaren, soin lyckats undkomma från
krogcn , der Vlfvarne kade församlat sig.

Ilerr Simoni ...kerr Simon! . skrel: lian, blek ocli andfådd.
Dc kornina! .... dc aro här! ...dc Unina ankalla fabrikenl ...

ilvilka då? . . . ropadc gubbcn, som Lastigt reste sig upp.
Ulfvarne jemte några stenbrytare ocli stenhnggare, med bvilka en

hop folk från kringliggande nejder saint en skara lösdrifvare från förstä-
dcrna ha förenat sig under vägen. Hör! ... hör ui dem? .. . De skrika
Död ut Slukarne!

Ilopcn nännade sig verkligcn, och blefvo allt tydligare.
Det är sanmia skrål, som jag nyss horde! . ~ ropade marskalken,

som äfven sprang upp.
Dc aro iner Un tvåhundra, herr Simon sade Olivier, ängslig

de ib-o' beväpuade med steaar och påkar, och tili råga på olyehan aro
de liesiä af fabrikens arbetare i Paris, Vi aro icfce fyratio innallcs Lem-
inä. Qvinnorna och barnen fly redan in i niminen och uppgifva förfärli-
ga ångestrop... Hör!,.. hör!...

Trossbottnarne brakade också verkligcn under en mäugd Lastigt sprin-
gande menuiskor.

Måane det kan bli något allvarsamt? frågade marskalken sin far,
som syntes allt mer orolig,

Ganska allvarsamt, svarade gubbcn. Det fms ingenting fasligare,
Un dessa bandgemäng cmellau gcsällskaperua, oeh dessutom bar liian på
en tid nppbjudit allt, för att reta folkct i grannskapet emot fabrikens folk,

Öin j äreu underlägsna i an tai, sade marskalken, su måste allra
först alla dörrar ocb portar väl tillsläiigas, ocb sedän . . .

lian lick ej tid alt lala ut, ty en salva af ursinniga rop skakade fön-
sterrutorna ocli hördes så närä, att marskalken, Lans far ocli den unge ar-
betaren skyndade ut i den lilla trädgårdcn, som på cna sidan begränsades
af en temligen bög ratir.

Plölsligen, ocß just I det ögonbllck, då skriken ånyo utbröto mcd
förnyad styrka, inkastades en hei bagclskur af Stora stenar, ämnade att
sönderslå fönstren i bouingsbuset; dessa stenar inslogo ock en mängd rutor,
cller studsade tillbaka från väggen ocb uedföllo i den lilla trädgårdcn,
täit invid marskalken ocb hans far.

O öde! .., Gubben bar blifvit träffad af en sto.r Sten, lian vacklade
.. . iutade sig framåt ocb sjöuk blodig i marskalkcus armar, just då man ut-

J\:o 52. Si*. g
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o--Säa
ifråu börde siialla, med ett frnktansvärdt rascri, det Hera gångcr för- ®b

nyade, vilda ropet:
Sir id uch död ui Sluliurntr

XX
CEFV ARNE DC II SLHKARItE,

Det yar någonting rysligt alt §e denna ursinniga bop, bvars första
fiendllrgbeter blifvlt sä vådliga för marskalk Simon s far.

Den ena flygeln af boningshuset, bvarest trädgärdsrnnrcn vidtog, grän-
sande utät fältet. Det var der, soin Ulfvarne bade börjat sllt anfall.

Den bastiga marseben, de rastningar truppen gjort vld tvenne krogar
på vägen, sanit dess otåliga längtan efter strld allt hade mer ocb uicr

uppcldat dessa vildt npphetsade mennisbor.
Så snart deras första laddning af stenar yar bortslnngad, började de

på marken upplcta ny amnmnition. För atl bcqväraare göra detta, böllo
somliga sinä påkar incllan tänderna , andra deremot bade ställt sinä mot

ninren. Der ocb bvar bade några bullersannna grupper bildat sig om-
bring de förnämsta anförarne. Dc bäst klädde af fcarlarna buro bluser
cllcr boltar ,

saml feascheltcr på bnfvudct , andra voro höljda af idel Ira-

sor , ty , säsom vi redan nami , bade en Lei bop sbojarc ocb lösdrifvarc,
folk ulan hemvist ocb födkrok ,

med hemska ocb obyggliga fysionornicr,
föreuat sig rncd Ulfvarnes skara, antingen frivilligt ellcr dcrtill tvungnc.
Några vämjeliga , trasiga qvinnor ,

dem man alltid såg stryka i dessa ns-
lingars fjäl, följde efter ocb upprelade med sinä rop ocb upprnaningar
äimn mer de öfverhetsade sinnena. En af dessa atskyvårda qvinnor, stor,
groflcininad ,

med rödbrusig by , af ms förvridna ögon ocb tandlös mun,
bar på bnfvudct en bilka, under hvilkcn några linfärgade töfviga bårtc-
star framstucko. litanpa sin trasiga klädning bade bon en gamma! brun
sjal, korslagd öfver bröstet ocb knnten på ryggen. Denna furic syntes
besatt af raseri. Ilon bade uppstrukit sinä söndriga ärrnar, I ena kauden
svängde bon en päk , i den andra faöll bon en sten. Kamratcrna kalladc
benne Cibonlc *)

Den obyggliga väreisen ropade med bes röst;
Jag Vili bitas med qvinnorua på fabriken . . . jag vill se dem

blöda! . - . .

Dessa ord upptogos med bifallsmp af kamraterna ocb besvarades med

de vilda ropen: Lefve Cibotde! soin uppcldadc benne ända tili vansinne.
Dland de Öfriga anförarne var en liten torr, mager ocb blek kari,

med lekattfyslonomi, ocb svart skägg kring balsen. lian bar på bufvu-
det en scbarlakansröd, grekisk kalott, ocb var klådd i en ny blus, bvar-
under man såg ett par rnyeket snygga klädcspantalonger ocb vai blaukade
fiua stöllor. Sannolikt tillhörde denne man ett helt annat ständ, an de
öfriga af bandet. Det var just hän soin upprelade den kringliggande trak-
tcns°folk tili de smädiigaste oqvädingsord mot fabriksarbetarne. Hän skrek
mycfcet, men bade hvarken påk ellcr stenar. En annan kari med fylligt

b*J Gräslök,
►

£>,
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en kyrkosångarc, sade tili lionom;
I Du vill då icke gifva eld på dessa ogudaktiga hnndar, kvilka aro

i ståod alt draga koleran in i landet, såsoin Lcrr kyrfcoherden sdgcr.
Jag skall nog gifva eld, båtlre Un du, svaradc dcn lilla karien

med lekattsfysionomien, i det ban stnålog på elt liemskt sait.
Med hvad skall dn då gifva eld 1?
Med dcnna Sten, svarade den lillc karien i del lian från markcn

upptog en stor men i det lian bugade sig, föll en mycket upp-
blåst men ganska lätt påse, soin lian bar under bluscn, ncd på marken.

Se, du tappar ja allt ditt pick ocb pack, ropadc dcn andre. Det
der ser just icke tungl ut.

Det är ullprofvcr, sade karien med den Inrande niinen, i det lian
Lastigt upptog påsen ocb stack dcn under blusen, Dcreftcr tillade lian:

_ Men tysl! . . . jag tror, att stenbrytaren talar.
Den, soin öfver den ursinniga hopen utöfvade mesin väldet, var den

fdrfärlige stenbrytaren. Hans jätlelika växl gjorde, att man ständigt såg
hans förfårliga, med en röd näsduk ombundna hufvud oeb hans herkuliska
axlar böja sig öfver denna bemska krlllandc bop, bvars mörka färg här
ocb der omvcxladcs af migra qvinnobnfvuden, bvilkas Irvitä mössor Irani-
stacko soin en ocb annan hvil punkt i den svarta massan.

Då de få besfcedlige, men enfaldige arbetarc, som under förcväadning
af ett blott slagsmål badc låtit narra sig alt följa med, sågo i bvilken o-

erhörd jäsning sinnena bade kömmit, försökte de att srayga sig bort ifrån
den Stora hopen, men det var nu, olyckligtvis, alldeles för sent. ¥äl a-
nade de nu, tili sln stora förskräckclsc, följdcrna af delta steg, men soi»

de funno sig på alla sidor inneslulna af de andra ocb just med Uit om-
gifna af de ursinnigaste, måste de, för alt icke anscs för fcga ocb i följd
deraf misshandlas af dcn slörrc raängden, finna sig i att afbida ett lägli-
gare tilifiille tili att uudkomma.

På det vilda tjut, hvaraf den första stenkaslning- en belcdsagades, följ-
de en djup tystnad, som ändtligen afbi’öts af den reslige stenbrytarens
stentorsstämma.

Ulfvarne ba tjutif, sade ban, vi måste se, på hvad vis Sluharne
Lesvara utmaningcn ocb bcgynna fejden.

Vi måste narra ut dem ur fabriken ocb leverera slagtningen på
fria fältet, yttrade den lille raamien med dcn snokandc lekatlslysionomieu,-
bvilfccn lycktes vara hela bandcts orakei . . . ty annars kunde vårt förctag
få namn af bemgång.

Hcmgång?
. .

. Nä, jag undrar just bvad det vore för fara i det,
om vi gjorde bemgång? frägadc dcn obyggliga megäran, med tillnamnet
Ciboule. Innc eller ute måste jag buggas med fabrikskouorna.

Ja, ja, ropadc nägra andra qvinnovarelser, lika trasiga som Cibou-
lej det böc icke allt vara för karlarue.

Vi vilja också vara med i leken.

■y Qvinfolkcn vid fabriken säga, att alla qvinnor i trakten aro sup-^.
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Jullnr, som ej göra annat, iin löpa i bygdcn, kela dagarna, sade dcn Hl.

lia karien med lefcattsfysionomien.
Godt! ...del skola de få betala.
Det rnåste qvinfolfecn liäinnas.
Det iip en sai; som rör oss.
Eflcrsom de roa sig att sjunga der uppe i byggningen, sade Cl-

boule, så skola vi liira (lein toncn påi Mördarc! ...hjclpi . . -

Detla obyggliga skiiint euiottogs med skrik, burrningar oeh starka
Lvisslingar, for bvilka cincllcrtid dcn storc steubrytarcus stcntorsrösl satte
en griins, i det bau ropade:

Tyst!
Tyst! .tyst! upprcpade liopen 5 koroni hvad 'stenbrytaren har

att säga.
Om Sluicar7ie iiro nog harbjertade, att ickc våga sig ut, så scr

jag en port der korta; den skola vi spränga och sedän rusa in, för att
nppsöka dem i deras .niistcn.

Det vorc dock biittre alt locka dem alla ut tili bataljcn, så alt
ingcn emiä blefve qvar inom fabriken, sade den lille manncn, som bar
påsea under kitisen, ooh tyckles hafva någou särskild afsigt.

Man slåss bvar det bär åt —■ ropade stenbrytaren med sin dnn-
drande röst bara mäti koinmer åt att bugga på livarandra, är det lika
myeket, bur och bvar. Vi skola vara bågade att slåss på sluttningen af
ett tak, clier på kanten af en mur, om det giiilde; är det icke så,
minä Ulfvar"!

Jo! ... jo! ...skrek hopen, clcktriserad af dessa vilda ord.
Om de ej komina ut, så . . . latoni oss intränga med våld!

Då fär man se deras paiats.
De liedningarne ha Ickc ett fcapell en gång, yttrade basrösteti.

Pastori! bar förbannat dem.
Mcn bvarföre skola de ba ett paiats och vi hara bundkojor?
Ilcrr Ifardys arbetare påstå dock, att de Uro ändå alldeles för go-

da åt sådant byke som ui, sade den Hile mamien med deu suokande luinen.
Ja! . ja! ....det ba de sagt.
Då skall -man sönderslå allting hos dem.
Man skall rifva ned hela bazaren.
VI ska kasta kuset ut genom fönstren.
Oeb sedän vi låtit de der skoftorna springa, bvilka göra sig så

rara, skola vi med stenar lära dem daiisa ciukompass, sade Ciboule.
Se så, miua Ulfvar ...Se så! . . . gif askt! . . . ropade stenbry-

tarens stentorsröst. Äunu en salfva! ... . oeb om Sluharne icke då
komina ut, så spriiuga vi porien.

Delta förslag antogs med bifallstjut, oeb stenbrytaren, Jivars röst
Ijöd öfver kela tumultet, ropade uu med kela styrkan af sinä Lerkuliska
lungor;

Gifven akt, minä Ulfvar! . . . Stenar i händerna! . . . alla på
en gång! .

.
. Areu j fiirdiga?

a Ja, ja! . . . vi iiro fårdiga! ... «e

il — Jm
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i® - Lägg an! ~ ~ Fyr!
Ocli för andra gången slnngades en sknr af Stora stenar mot lång-

sldan af det gemetisamma honingshuset. Dc fönster, hvilha förra gån-
gen hlifyit sfcona.de, inslogos au; rned det fclingande, sfcärandc Ij «tiet af
glasrulornas sönderslagning förenade sig i gräslig chorus de vilda ropen
at den stormande hopen , soin var berusad af sinä egoa ytterljgheter,

—Strid och död åt Slukarne!
Mcn snart hlcfvo sfcrifcen atldcles ursinniga, då de stormande genom

de sönderslagna fönstren varseblcfvo qvjnnor, hvilfca sprnngo af och an,
somliga bortbärande sinä hara, andra höjande händerna mot himmclen
och ropande på lijclp, nnder det några fä, soin voro mera behjertade,
uärmade sig tili fönstren, för alt söfca stänga lucfcorna.

Ha! ...se der äro de sfcoftornaj
... de börja flytta! , sfcrcfc

Ciboule, i det hon bocfcade sig, för alt upptaga en ston. Vi iaaste hjei-
pa dem med stenfcast.

Den hisfcliga ftirien fcastade en steu, soin träffade en stacfcars hustru,
hvilfce n liadc lutat sig ut genom föusteröppningen i afsigt att tilldraga
luokan.

Träffadt! Jag har rahat på fläcfc! . . . shrefe odjuret.
- Hra gjordt, Ciboule ...du är en god sfcyti! ~ , ropade en röst.
- Lefve Ciboule!

Ut med er, Slukare, om j vågen!
De, som hundra gånger ha sagt, att grannatne voro för fega, att

ens töras gå och bese deras hus, sade den lilla lurande mannen.
- Och nu stiefca dc sig undan i sinä gryt!

Dc vilja iche homma ut, ropade den jättelilsa stenbrytaren. La-
toni oss då gå att röha ut dem.

—-- da! ~ , ja! ~ .

Latoni oss spränga porien!
Då måsle vi väl få rätt på dem.
Framåt! framåt!

Hela hopen, rncd stenbrytaren j spetsen och närä intill honom Ci-
boule, svängande en stor påfc i handen, sfcyndade, under bullcr och stoj,
tili en port, soin ej var' längt derifrån.

Marfccn sfcalf under den ohyggliga massans ilande steg. Inga rop
hördes nu mera, endast de jeninä trampningarna- Delta dofva, nastan
underjordisfca bnller föreföll nastan Unnu liCmsfcare, än de högljudda gall-
sfcrifcen.

Ulfvarne anläude snart tili den stora porten, som var af massif cfc
och ovanligt tjocfc.

Alen just i det ögonhlicfc, då den storväxte stenbrytaren lyftade en
ofantlig stenhrytarhammare, för attgifva ett väldigt slag, öppnadcs hastigt
den ena portflygeln.

Några af de stormande ville rusa in, men stenbrytaren hejdade dem,
i det hau utsträcfctc sinä håda armar, lii.soin för att tygla deras ifver och
ålägga dem att halla sig stilla. De grupperade sig då omfcriug honom.
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Genom clcn balföppnade porien syntes en trupp af fabriksarbctare, ly
värr ganska fätalig, itien mcil ufseendc af beslutsanibet ocb mod, Dc
Ladc i liasi beväpnat sig med högafflar, jcrnslänger, påkar ocb andra red-
sbap. Agricola, soin stod i spctsen för dem, böll i Lauden sin tunga
smcdsslägga.

Den ungc smcden var myckct blck. Det syntes på bans gnisfrande
ögon, på lians trotsiga fysionomi, på bans raska ocb modiga sliillning,
alt fadrens blod kokade i bans ådror, ocb alt lian, i en lika strid, knnde
Llifva förfärlig. Emcllertid Ladc ban sä myeket väldc öfver sig sjelf,
alt ban ännu knnde styra sin vrede. Med sladig röst frågade Lau sten-
brylaren :

Hvad viljen j?
Slåss! ,

.
. ropade denne med dnndrande riisi.

Ja, slåss! . . . slåss! , . . upprepade bopen.
Tyst! . .

. tyst, minä XJlfvar! .. . skrek stenbrytaren, j det ban
vände sig om ocb utsträekte sin breda hand emot den sorlandc mängdeu.

Derefter sade ban åt Agricola:
Ulf 'varne vilja slåss.
Med bvem ?

Med Slukarne,
- Ilär finues inga Slukare, svarade Agricola; bar fin nes endast

fredliga ocb stilla arbetare, Gån cr väg!
Nej , Ulfvarne aro bar, för alt uppäta dc fredliga ocb stilla ar-

betarne.
Ulfvarne skola icke uppäta någon sade Agricola, I det ban

skarpt fixerade stenbrytaren, soin med botande min ryckte bonom närinä*
re. Ulfvarne konna ej skrämma andra än små barn.

Ja så tror du det? sade stenbrytaren med ett bittert grin.
Derefter lyflade ban upp sin tunga bammare, ocb böll den näsiän

uuder näsan på Agricola, sägandc:
Är ban alt skratta åt, den bär? .

An den här då? . .
. inföll Agricola, som med en haslig rörelse

af sin smcdsslägga dugtigt stötte tili den andres bammare.
Jcrn mut jern bammare mot bammare !

. . . ropade steubryta-
ren. Det tyeker jag om.

Här är ej fråga bvad nl tyeker om, svarade Agricola, som kade
möda att styra sin vrede. ■— J bafven sönderslagit alla våra fönster,
skrämt våra qviunor, ocb sårat kanske tili döds den äldsta ocb
aktuingsväidasfe arbetaren vid fabriken , så alt ban nu ligger blödan- ,
de i sin sons armar. Jag skulle tro, att det vore nog.

IVej, det är visst icke nog; Ulfvarne äro bungrigare än sä, svara-
de stenbrytaren. J måsten ut eburu j ären en bandlull pultroner

j måsten ut på öppna fältet, för alt strida.
Ja! .

. . ja! .
. . dc mä komma ut ocb strida! . .

. skrek bopen,
som pälrängde ännu mera, för alt kirnua inkräkta det lilla rummet, bvil-

skiljde dem från porien,
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•>® VI vilje ingcn sirid, sade Agricola. VI gå ej ur fläclien.
Mcn den af cr, soin vågar sUtta fotcn öfver denna lian Ur olycklig.

Härvid aftog den ungc manncu sin kascbctt, kastadc den på truskeln,
ocb satte trottsigt sin fot dcrpå.

Ja lillade Lan om j öfverskridcn denna grUns o m J gö-
ren bcmgäng hos oss så må nl skylla er sjclfva för livad som lian
hända.

Ilcinma lios cr ellcr annorslädcs! . . . det Ur oss liligiltigt, kara
vi få slåss! . .

. Vlfvarne vilja uppäta Slukarnel , . . Se så försvara
dig !

...skrek den förfärlige stcubrytaren, i det Lan lyftade sin hamina-
rc mot suicdcu.

AI en dcnne parcradc nndan slaget, ocli svängde i detsamma sin slUgga
mot slehbuggarens bröst, nied sadan slyrka, alt denne raglade ett par steg
baklUugcs; mcn snart stod bau åtcr stadigt på sinä bcu ocb rusadc mot
Agricola, ropande:

liität, minä Ulfvar!
XXI

ÄTERKO M S T E N.

Så snart stridcn eniellan Agricola ocb stenbi-ytarcn bade börjat, upp-
stod ett förfärligt, brinnande

, oförsonligt slagsniål. En flock af de au-
gripandc, hvilken följde sin anförarc i spåren , störtade med ocmolslånd-
ligt raseri in gcnoin den öppna porten. De öfrig’e, soin ej kundc fränga
sig igcnom massan, bvarest de bUftigaste omkullskulfadc, stölte ocb klUni-
de de mindre ifriga, logo en längre omvUg ocb nedbröto ett staket invid
en bUck, bvarigenom fabriksarbetarne kommo mcllan två eidar. Soiniiga
gjorde lappert motstånd. Andra deremot , som sågo Ciboule , ålföljd af
nägra bland sinä obyggliga kaniratcr samt Hera lösdrifvare nied bcinska
banditfysionomier, ila upp i det gcmcnsamma boningsbuset, dit fabrikcns
alla qvinCbr bade tagit sin tiilllykt , skyndadc att förfölja denna bop.
Alen som nägra af furicns följeslagare bade vändt sig om ocb modigt för-
svarade uppgångeu tili Irappan emot arbetarne, bade Ciboule jemte tre
ellcr fyra af benncs kaniratcr ocb lika många karlar, som voro dem fullt
vUrdiga, obcbindradt kunnat storma Hera kamrar, dcls för att plundra,
dcls för att sondcrslå ocji söndcrbryta alli, hvad de råkadc öfver.

En dörr, som i hurjan emotstod dcras anfall, blef snart inslagen;
med sin påfc i banden, med flygande bår, rasande, ursinnig af bullrctocb
oväscndet, instörtade Ciboule i rummet. En skön ung flicka, som tyck-
tes vilja försvaia ingången tili ett annat rum, kastade sig nu på knä, med
sammanknUppta händer, ocb ropade:

Gör icke min mor något illa!
Du skall först få bandsöl, ocb sedän din mor, skrek det obyggli-

ga stycket, i det bon kastade sig på den unga Hiekan, för att med nag-
larna sönderklösa benncs ausigtc, medan ett par af lösdrifvarnc med sinä
påkar sönderslogo spegelu ocb pendylu, andra bemUktigade sig nägra klä-
desperscdlar.

. ■ ■ ,M
*1

411D E Va NBRAXDE JvDEX,



412 DjElf VAVnR/t X nE fT VD E V .

W '
* ~—■~ rf

- mmm>
. im

'** Angela försvarade sig så godt lion laindc mot Ciboule, i det hon upp. cgaf de mest genomträngandc rop ocli sökte bindra sin fiende alt intränga
i dct Nruin, der lienncs min- var. i)cona lutadc sig ut gcaoiu fönstrct, ocb
kallade Agricola tili bjelp.

Den unge sinedcn var ånyo i tag mcd den förfärljge stenbrvtaren.
De brottades, bvarföre deras vapeu nu bade blifvit öjfverllödiga." XJed
gnistrande ögon, sanimanbitna tändcr, bröst mot bröst ocli omflätande hvar-
audra soin tverine ormar, gjordc båda oerjiörda aiisträugoiugar, för att
kuilslå bvarandra. Agricola, soin stod krokig , höll sin bögra arra nnder
stenbiytareas venstra knävcck 5 ty, i delsamma hän parerat en förfärlig
spark af denne, bade det lyckats bonom alt falta tag i sin liendes beu,
Men sadan styrha ägdc Ulfvarnes anförare, att, cburn lian stod på endast
ett bcn, var lian lifcväl orörlig soin ett torn. Med dcn baudca, sora lian
bade fri de» andra bjäin des af Agricola så hårdt , soin o m den suitit
i ett sferufstäd, försökle hän med hnytnäfveslag uedifrån keossa käfjten
på sinedcn, soin, mcd bufvudet nedlutadt, böll sin panna bårdt emot sin
piotståndares brostl. älä.

Ulfven skall siä ut tändcrna pH Slukaren, så alt ban aldrig kan
slnka något mer, sade stenbrvtaren.

Du är ingen äkta Ulf', svarade sinedcn, i det hän fördubbladc sinä
aasträngningar. Dc rätta Ulfvarne aro ärliga bnssar, soin icke sialla sig
tio mot en.

Akia, eller oäkta, så skall jag siä ut tänderna på dig.
Ocli jag skall vrida af dig tasscn.

Smeden vred i delsamma sin liendes bcu så bårdt, att dcune nppgaf
ett liäftigt rop af sinärta, bvarefter lian, med ett vilddjnrs rascri, sträek-
te frain bufvudet, ocli lyckadcs bita Agricola pä ena sidan af haisen.

Vid delta sniärlsamrna bett, gjorde dcn uugc smeden en rörelse, som
gaf stenbrytaren tiilfälle att kumia lösryeka sitt bcn. Då rusade hau med
öfvermensklig styrka på Agricola, koin bonom att vaekia, ragla . . . ocb
slog bonom ändtligen nnder sig. <3

I delta ögonblick Intade sig, Angelas mor Sångt ut ur det öppna
fönstrct, ropaude:

lljclp! .
.

. bjelp . . . berr Agricola! De mörda min dotter!
Släpp mig! . . . på mitt licdersord lofvar jag dig, att vi skola

slåss i morgon . . . eller när du vill sade Agricola med flämtandc röst.
Det beböfs inga nppvärmuingar . . . jag äter min mat prorapt, medan

ban är vanu .
.

. svarade stenbrytaren, i det lian med en af sinä ofantlU
ga näfvar fattade smeden i kragen, ocb sökte lägga sitt knä på bans bröst.

Hjelpl . . de mörda min dotter! ~ . skrek Angelas mor äunu en
gång, utom sig af förtviftan.

i\T åd! .. . jag ber dig pm nåd! ...lät mig gå! bad Agricola,
hvars heinödandeu att uudslippa sin motständarc voro fruktlösa.

JVej! . . . dertill är jag för bungrig, svarade stenbrytaren.
Agricola, alldeles utom sig vid tauken på den fara, livari Angela

sväfvade, gjorde Unnn några fåfänga aasträngningar, då stenbrytaren ba*
«j, stigt käudc sig buggen 1 lauden af bvassa bundtänder, ocb lick i detsam-

HL M, —«^3



/«/c

mm? -
i,j - ,,iaj - -

-——-:
—-- <a|

©s
J® ma af ei* liraftigr liand tre elicr fyra ,påkslängar öfver hufvu-

dct.
Hän släppte nu sitt tag, och nedföll alldelcs bedöfvad på cna knäet,

slödjande sig på cna hauden, ocli sökande med den andra att parera de
följande slängarna, sora likväl upphörde, så snart Agricola yar befriad.

Min far! . .
. Ai bar räddat mitt lif! . . . Gifve Gud, att det icke

vore för sent för Angela! ropade den unge smeden, i det ban reste
s >B' UPP- •

Fort! . . . ila . . . dit pliglen ballar dig', och bry dig iche om
mig . . . ytlrade Dagobert.

Agricola störtade tili det geniensamma boningsbuset.
Dagobert hade, tillika med Habal-Jpic, åtföljt marskålk Simona dött-

rar tili deras farfar. Anländande midt under tumullet, hade hän sam-
lat några af arbetarne, att försyara ingångeu tili det rum, dit marskalkens
döende far bade blifvit iuburen. Det yar från denna post, som den gam-
le soldaten bade yarsebllfvit sin sons fara.

En annan flock af de stridande skilde snart Dagobert ifråu stenbry-
taren, bvllken sednarc förblef några ögonbllck liggande utan sansning.

Agricola, som i ett par skntt bade hunnit tili boningsbuset, lycka-
des knuflå omkull karlarna, som försvarade uppgåugcn tili trappan, och
störtade in 1 korridoren, der Angelas föräldrar bade sinä rum.

I det ögonblick, då lian inkom i rummet, försyarade det olyckliga
barnet mekaniskt, men förtvilladt, sitt ansigte mot Ciboulcs bäda bunder;
ty denna, rasande mot beune liksoin byenan emot sitt rof, sökte oaflåtli-
gen söndcrklösa hennes ansigte.

Att nisä på den fasansfulla furien, att fatta beune 1 det linfärgade
båret, att med omotständllg styrka slå benne baklänges och med en yåld-
sam spark på bröstet utsträeka benne ändlångs på golfvet alit detta yar
för Agricola ett ögonblicks yerfc.

Ciboule, svårt slagen, men deraf ännu mer ux*sinnig, reste sig genast
upp; men några af fabriksarbetarne, som ilat i Agricolas spår och här-
städes kunde kampa med framgång, förjagade dock snart Ciboule och alla
bennes medbjelpare från denna del af huset, medan Agricola bar den af-
dånade Angela in tili bennes raor i närgräusande rum.

Sedän första stridslfvern blifvit afsyalnad, hade de ganska få yerk-
Hga TJlfvar, hvilfca, säsom Agricola sade, eljest yoro beskcdliga arbetare,
men nu af svaghet, under förevändning af slagsmål gcsällskaperna emel-
lan, låtit förleda sig att följa med desse hederlige Ulfvat' hade vid
åsynen af de ytterligbeter, som begingos af detta pack, bvilket icke börde
tili något gesällskap eller samfund, och som de kömmit att nastan mot
sin vilja medfölja, hastigt öfvergått på Slukärnes slda.

Här är icke mera fråga om Ulfvar och Slukare , hade en af de
beslntsammaste Ulfvarne yttrat tili Olivier, med hvilken hän nyss bade
slagits, ärligt och öppet nu är endast fråga om redliga arbetare, som
skola försvara sig mot en sfcara af stråtröfvare, byilka kömmit bit, endast
för att plundra och förstöra.

N:o 32. S 2*.
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. 15 Ja inföll en annan arbetare, det Ur emot vår vilja, soin vi

kömmit att slå söuder erä fönster.
- Det ar stcnbrytarcn, som kömmit upp mcd alltsammans, yttrade

en tredje. De rätta Vlfvarne förueka honom; lian sfcall få sin lön.
Det är ju brnkligt, att maa klappar på bvarandra litct cmellanåt,

men man högaktar bvarandra lika mycket för det, sade en fjcrde.
Förstärktc af öfverlöparne , som dock beklagligtvis voro ganska få-

taliga i jemförelsc med de andra angriparnc, fingo nu fabrikens arbetare
nytt mod, och ailesammans, bäde TJlfvav och Sluhare , förcnade sig mot
skojarne ocb lösdrifvarnc, bvilka spelade bufvudrollerna vid delta bedröf-
liga nppträdc.

En flock af dessa uslingar, retade af den lilla karien mcd lekattsfy-
sionoraien, en af baron Tripeauds utskickade, begaf sig nu i massa tili
herr Hardys verksläder.

Ocb nu började en förfärlig ödeläggelse. Desse menniskor, falta-
de af förstöringsifverns svindel, sönderbröto utan barmherligbet dc kost-
sammaste macbiner, de (inaste verktyg; äfven balifärdiga sakcr blcfvo
skonslöst förstörda; en vild tallan tycktes uppelda barbarerna, ocb dessa
vcrkstäder, mönster af ordning och besparing i arbctet, visade snarl icke
annat än idel spillror. Gårdarne öfverströddcs mpd alla slags sakcr, som
man, undcr de fasansfullaste svordomar, undcr högljudda tjul ocb vilda
skratt, kastade ui genom fönstrcn. Sedän blcfvo, i följd af den lilla
svartmuskiga karlcns uppmaningar, herr Hardys handelsböcker, dessa in-
dustrieila arkiver, sä oumbärliga för indnstriidkarcn, förströdda i Inftcn,
sönderrifna eller trampade under föttcrna af de allra uslastc i dcnna sam-
ling af trasiga, smutsiga, otäcka karlar och qvinnor, som bade lagit i ring
ocb svängde om, under de fasansfullaste skrän.

Sullsamma, bedröfliga kontrasti Under det döfvande bullret af
dessa gräsliga vålds- ocb förströelsescencr, förcföll en djupt rörande, sorg-
ligt lugn scen i det rum, dit marskalk Simons far blifvit inburen, och
Lvars dörr nu bevakades af några lillgifue arbetare.

Den gamle fabriksarbetaren lag utsträckt på sin säng, med bufvudet
omlindadt af en blodig bindcl, bvariinder hans silfverbvita, blodlläckade
bar stack fram. Hans aulete var likfärgadt, andedrägten kort, ögoncn
stirrande, nastan synlösa.

Marskalk Simon, som stod vid sin fars hufvndgärd ocb böjde sig ned
öfver bonom, spejade med förtviflans ångest efter ringaste tecken tili sans
Los den dueudc, Lvars hand en doktor stod ocb höll, för att känna bo-
nom på puisen.

Rosa och Blenda, som af Dagobcrt blifvit ditförda, lågo på knä vid
sängen med sammanknäppta händer och ögonen badadc af tärar. Något
längre borl i rummet stod Dagobert med armarna korslagda öfver bröstet
ocb anletsdragcn stämpladc af den djupastc smärta.

Det berrskade i delta rum en djup, bögtidlig tystnad, endast afbruten
af båda tvilllngfllckornas qväfda snyftningar, samt af den gamle Simons
djupa ocb tunga andetag.

, Marskalkens ögon voro torra, dystra ocb brinnande ... Hän vände^^



Lp aldrig ifrån siä fars ansigte, utom för att då och då liasta en frågau- ®‘-

de hlick på läkarcn. ,
Odcts s);ickclser äro undcrliga.
Deune .läkare var ingen annan, än doktor Baleinier.
Som dcune doktors helsovårdsanstalt lag temjncligcn närä intill den

tuli, utanför hviikeu fabrilien var Lelägen, och soin hau öfverallt var känd
för en sbiclilig läkare, så Lade, så snart olyckan Lande,, det Lud, som
raarskalk Simon skiekade, och soin smugit sig ut igenom en liten kakport,
Lvarigcnom äfveu Rosa och Blenda, tillika med Dagohcrt, sluppit iu
delta hud, säga vi, hade spruugit efter doktor Baleinier.

Ilastigt gjorde läkarcn en rurclse; marskalkcn, som icke tog sinä iP
gon ifrån konnin, ropatlc ;

Hopp? ...

Atuiinslone hörjar puisen att åtcrlifvas, svarade doktorn.
Hän är räddad? .

. . återtog marskalkcn.
Inga hedrägliga förhoppningar, hertig! . . , genmälde doktorn all-

varsamt. Puisen återlifvas, .
. . det är verkan af dc dragmedel, som

jag lagt nnder fötterna . . . tuen jag vet änuu icke, hurudan utgången af
denna kris skall hlifva.

Min far! . .
. min far! ...hör ni mig? . . . frägade marskalkcn,

då hau såg guhhen vrida på hufvudet och sakla röra pä ögonlockcn.
Snart öppuade lian ögonen ...en slråle af sans och medvetande ly-

ste derutur.
Min far! , , . du lefver! ...du bäuner igen mig! ropadc mar-

sl^alkcn.
Pierre . . . Mr du Lär ?

. . . yltrade gubbcn med svag röst,
|)in hand! .

.
. gif hit den!

Hän gjorde en sakta rörelse med kauden.
Här! . .

. här är min hand , . . sade marskalkcn, i det Lan slöt
den gamlc fadrens hand i sinä.

Öfverlemnande sig derefter åt en käusla af oemotslåndlig Länryck-
ning, kastade hän sig öfver fadren och hetjiekte hans ansigte, händcroch
Lår med kyssar, i det lian ropade:

lian lefver! , . . Min Gud! . . . hän lefver! ...är räddad! . . .

I delta ögonhlick nädde ropen ifrån striden, som änyo hörjades «nol-
lan skoj

)
arne, Ulfvarne och Slukarne, äuda tili den döendes öron.
Hvad är det för ett huller? ... sade Lanj de slåss ... derute.
Det hlir snart stiila, hoppas jag sade marskalkcn, för att lugua

sin far.
Pierre , ,sade guhhen, med matt och afhruten röst, Jag Lar

icke . . . längt igen.
Min far!
Mitt barn! ... låt mig tala .

’.
. så att jag får säga dig allt . ~

Min herre, yttrade Baleinier med audäktig miu tili den gamlc ar- ]
hetareu, Limlen skall kanske göra ett underverk för cr ... Visa er tack-
sam, och låt en prest ...

—En prest? ~. nej tack, min Lerre ~. jag bar min son, sade gub-
'js
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"® ben. Det är i liaiis famn, som jag sl:all . tili Gud återgifva ... m; n «I

sjiii ... sora alltid värit .. . bederlig ocb god.
Dö“? ..,ni, min far, sisulle dö? ~ . ropade marskalken; o nej!

. . . nej! J

Pierre, ytfrade gubben med en röst, sora i början var stadio-
nien som sedän försvägades allt mcr. Du bad mig ... nyss ... ora etträd .... i en ganska vigtig sak. Önskan att säga dig min tanka
bar för en stund . . . äterkallat .

... mig tili lifvet . . . ty jag skullc dö
.. . myeket olyeklig ... ora jag visste dig vara ... på en väg ... SOni
vore raig .. . oyärdig .. . dig sjelf .. . ovärdig. Hör då ... min son
min bederlige son! ... I delta ...bögtidliga ögonblick ...kan en Var
.. . icke bedraga sig .. . Du bar en ... stor pligt ... att uppfylla
vid äfventyr att icke . . . handia ... som hedcrlig kari .., om du icke
, . . vill göx-a emot . . . min sista vilja . . . bör du ... utan att tvel: a

Gubbens röst hade blifvit allt mattarc. Då ban uttalade de sista or-
den, blef den alldclcs otydlig.

De enda ord, soin marskalk Simon vidarc förmådde urskilja vo-
ro dessa:

Napoleon den andre Ed! . . . vanära , . . min son!
Annu en gång rörde den gamle sinä läppar- och allt var siat.
I det ög-onblick, då ban uppgaf andan, hade skymningen helt ocb

bållet inbrutit, ocb utanför buset skallade det fasansfulla ropet: Elden
är lös!

Eldsväda hade vcrkUgcn ulbrnstit i en af fabriksbyggnadcrna, som
var uppfylld af brännbara äranen, ocb dit den lille karien med lekattsfy-
sionomien oförmärkt kade smogit sig.

I detsamma hördes på längt håll trumslag, tillkännagifvande anryc- '
kaudet af en militärtrupp ifrån tullen.

En bel timmas tid bar, i trots af alla bemödanden, elden harjat fa-
briken.

Natten är stjernklar och kali; nordanstormen bviner.
En man vandrar fram öfver fältet, men en böjd, som ban bar fram-

för sig, bindrar bonora att se eldsvådan.
Denne man är Hardy.
lian bar velat gå tili fots hera tili sig, i bopp att den starka kropps-

rörclseu sisulle sakta febern en isande feber lii; en döendes.
Man kade icke bedragit bonom. Den tiilbcdda älskarinnan, bos hvil-

ken ban kunnat linna en tillflykt mot grämclsen öfver att bafva blifvit så
grymt bedfagien af sin vän, - hon bar lemuat Frankrike.

Hän kan icke mer tvifla. Margareta bar rest tili Amerika. Hennes
mor bar af henne fordrat, för hennes fel, alt bon
cj sisulle skrifva ett enda ord tiU onom

, för hvilkeu bon upp-
offrat sinä pligter som maka. Margareta bar lydt benne.

Hon bade ju så ofta yttrat tflb Hardy-; 'Emcllan min mor och dig
skulle jag cj kuuna tveka.

Hon bar icke tvekat,
.. Det ges således intet bopp tjvar allsintet^^
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P~'Vbopp. —Om Un icl:c oceanen skiljdc Margareta från honom
,

visste lian ’
dock, att, så snart niodrcn fått kunskap om förliållamlet, siilille, i ansecndc
tili hennes dyrkan för niodrcn, allt vara för cvigt slut.

Sian liar sålcdes icke mer dctta iijcrta alt påräkna delta lijerta, sodi
var hans bögsta skatt.

JVu är sulcdcs tvennc af de rötter uppryckta, bvilka fästade hans själ
vid veridcn ocli det på en dag, rned ett enda slag.

Hyad återstår dig nu, stackars Sensitiva ? det var ju så din mor
kalladc dig.

Hvad återstår dlg tili tröst öfver förlnstcn af denna sista kärlek, den-
na viiuskap, soin nedrigbeten ryckt ifrån ditt Jijerta ?

O !
~ . Unnu återstår dig denna vrå af veridcn , skapad efter din

egen a fLiiti ; denna så stilla, Llcmstrando koloni, der, tack väre din oui-

tan ka, arlietct medför gliidje ocli kelöning 5 desse beskcdlige arbetare, som
du gjort så lyckliga, så goda ocb tacksamma . . , De skola åtmiustone icke
öfvergifva dig. I deras bjertau äger du också en stor ocb keli g tillgifvcn-
Let. Må det vara din tröst

, vid förlusten af ailt annat, som fästat dig
vid lifvet.

Lugnet af denna trefliga ocb stilla fristad, åsynen af den sällbct, soin
bvarje invånare derstädes njuter, skall lisa din blödande, beängstade själ,
som bädanefter skall lefva endast af sinä lidanden.

Se så nu är du snart uppe pä böjden, bvarifrän du på långt bäll
kan varseblifva, nere på slätten, delta arbelsparadis, bvars tillbcdde Oud
du är.

Herr Hardy hade kömmit upp pä böjden.
I dctta ögonblick utbrast åter med oerliördt rascri den för en stuml

hågot dänjpade eldsvådan, ocb det just i det allmänna boningshuset, som
nu var antändt.

Ett starkt sken, först bvitaktigt sedän blodrödt, slutligen kop-
parfärgadt, upplyste på långt båll borisouten.

Hardy trodde ej sinä ögon, ban stod i medvetslög bäpenbet. Hastigt
uppsköt ur en mörk rökbvirfvcl, midt ibland millioner gnistor, cu ofantlig
eldstod , ocb kastade ett förfärligt återsken öfver kela landskapet, ända
fram tili Hardys fötter.

Den våldsamma nordanvinden, som är jagade, än nedslog dc fladdrande,
frossande lågorna , förde snart tili Hardys öron de brådskande Ijudeu af
den briunande, fabrikeus larmklocka.
















