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1)EN VaKSRANBE JuDEN.

DEN VANDRANDE JUDEN.
Af Eugene Sue.

TILL HERU C. P.

Upptag det mcd väl vilja, min kare Camillo, alt jag cgnar dcnna
Loi; at Ei-; del Hr en gärd af upprigtigaste vänskap, ett vedermäle af min
liliigasle erkänsla. Jag skall aldrig glömma, för kuru myckct jag liar att
tacka Edra förträffliga arbetcn, om jag i min anspråkslösa verksamhet
såsom berättare lyckats att mcd trälfandc färger framställa, iin tröstrika, än
skräckfnlla drag oeh facta, som stå 1 närmare ellcr fjermare sammanhang
mcd frågan om arhetets orcjanisulion, dcnna strid, som, nu redan i full
gäng, snart skall i sig uppsluka alla andra, emedan den för massan är
en strid på lif och död.

Om jag i åtskilliga episoder af delta arbetc sökt att ådagalägga hvil-
ken underbart välgörande och verksam inflytelse en man mcd ädla tän-
kesatt och npplyst förstånd skulle kuuna hafva på den arbetande klassen,
så är det Er man derför är tacksamhet skyldig.

Om jag åter, å andra sidan, sklldrat de förfärliga följderna af äsi-
dosättandet af ali rättvisa, allt medlidandc, alli deltagande för dem, hvil-
ka sedän långliga tider under stillatigande lida alla de försakelscr, allt
det elände, alla de plågor åt hvilka de värit hemfallnc , för dem som cj
bcgära annat än arhetets riitt, det vill säga en viss lön, lämpad efter de-
ras tnnga mödor och måttliga hehof; så är det åter Er man har att visa
sin tacksamhet.

Ja, min van! ty den rörande och vördnadsfulla fcärlek, hvarrncd
IVI omfattas at denna mängd arbetare, hvilka af Er användas, och hvil-
kas moraliska och materiella tillstånd IVi dag från dag söker att förbät-
tra

, ufgör ett at dessa sällsynta och ärofulla undantag, emot hvilka den
falski beräknande egennytta, hvaråt ett ärligt och llitigt arbetsfolk ofta
ostraffadt uppotfras, framstår i en så skärande kontrast.

Farväl, min vän! Då jag egnar denna bok åt Er, en så utmärkt
konstnär, åt Er, en af de ädlaste och snlllrikaste personer jag någon-sin känt, så vill jag dermed tillika antyda, att, om min bok också röjerbrist på snillc, man likväl der skall linna rena sylten och en ädel öfvertygelse.

Eder tillglfne
Paris den 2<i Jimi 18M. Ent/eue Säe.

lV:o 5, I.
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Den Vandrande: Juden..

IN L E D N IN G.
DE TVENNE VERLDARNE.

Pblarbafvet orngifvcr,. med en gördel af evig is, Sibcticns, ocb JVord-
amarskas ödsliga kuster .

. . dessa de tvenne- vcrldarncs. sisto.; gränsor,
som. åtsbiljas af det smala Bcrings-sundct..

September månad lider tilit skt slut.
Höstdagjemningen bar återfört mörkret och störmarne;; natten skall

snart trädå i en, af de så korta,, så beinska polardagarnes stiili e.
Den dystra, blagråa himmein är svagt iipplystl af en soi utan värme,.

bvars matta, knappi öfver borisonten. böjda sbifva, blcknar för den blan-
dande glanscn af snön, soin and a- in. i ett oöfvcrstådligt fjerran betäeker
de omätliga: stepperne.-

I norr begränsas denna öken af en. bust„ vid bviikon. svarta,. gi-
gantiska klippor nppsbjuta; vid futen afdessas titanisba uppstapling lig-
ger den frusna oecancn libsom förstenad dess orörliga vågor utgöras af
Stora kedjpa- af isberg, livilbas blåaktiga spetsar försvinna i fjerran,, hölj-
da af ett snudigart töcbcn.

I Öster
,

melian dc båda spefsarne af Cap UlLkin.,. Sißericns östliga-
ste gränspunkt,. blitv Dian varse en mörkgrön. rand:,. mot. bvilben. ofantliga
ismassor långsamt drifvas af vinden..

Delta' är Bcrings-sundct.
Slulligen: på, andra sidan sundet,. ser man Cap Wallis’ granifmassor*

sesa sig; de ufgöra yttorsta punkien af JVordamcrika..
Dessa; öde trabter- tillböra cj merä den bebocliga; vcrlden; ty kölden-

är der så. sträng, alt stenarne sprieka,. träden spjelbas. och jördytan. rem-
nar, i det den uppbastar hela högar af iskorn.

Ingcn mensluig' vatelse synes kutina; trolsa bemskbeten af,'dessa köl-
deus och störmens,. bungrens och dödens ne jder.

Och likvidi ser man, bcsyrtnerligt nog, spår i snön, sora: Betäcker dessa
ödemarher,. de yttorsta. gränsorna at de- tvenne fasta land ~ sora ätskiljas
af Berings-sundet.,

På sidan, af det Ämerikanska;; lande! tillkännag-er- den Ulla: ocb: lätta,
prägeln i, suon- en qviiinas fotspår

Hon bar liegifvit sig tili fclipporna, bvarifrån. man. vatseßlir, på an-
dra sidan sundet, Siberiens- snöböljila stepper.

På. Siberislia sidan. dereraot. bete.ckua: de större- ocb djupare spåren,
at! en man- bar frangått der;.

Hän bar äfven begifvit sig tili sundet..
Man. siilille kuuna iro. att denna qvinna och- denne man,, kommande-

frän.- jordklbtets. motsatta- sidor bafva velat skäda bvarandra öfver den.sma-
la bafsvik, soin åtskiljcr de båda verldarnCi.

En. ännu besynncrligarc sak är, att mannen ocb qvinnan bafva. van-
drat genom ödemarken under ett biskligt stormväder..

H -V.. *
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D e iv Vaivkrakde Juden.
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IVägra svarta

, hundraåriga lärkträd ,
hvilka uppsticka ur snön här

oeh der, hafva blifvit nppryckta, afbrutna och hortförda af stormen.
Donna rasande orkan, soni nppryokcr stora Iran mod rölterna, som

rubbar kela niassor af isberg ooh stöfer dom emot bvarandra, så att de
g-öra ett bullcr,. yärre än åskan, hafva dc Lada vandrarne trofsat.

De hafva trofsat don , «fan alt ett ögonblick afvika från den rata
linle dc följdc det ser maa af spårcn efter deras likformiga, raka
och stadiga gan g.

Ilvilka aro då dessa hoida varetaer, som vandra så lugna, midt under
naturens fasor och förstörclser 1

Väre sig af slnmp, afsigt ellcr öde, men sju utståcnde spikhuf-
v.uden, under. mannens jernbcslagna; skosula, bifda ett kors;:

*

# * #

*s

*

*

Öfver- allf, hvar lian: framgår, lemnar lian detta spår.
Då man pä den hårda och glatta snön ser dessa gropar, skulle man.

kuuna tro att en bronsfot hade ingräft dem på en marmorskifva.

■ Men snart bar en nait o toin skymning eftcrträolf dagen..
Dystra nait .

. .

1 tolje af det glänsandc återskenet af snön ser man stepperna ut-
hrcdå sin ändlösa hvita duk under ett h vaif af' aznr-, så djupblå, att den
synes nastan svart., Bleka stjcrnor- förlora sig i slöjån af delta mörka och
isiga. töekeni

Det herrskar en högtidlig tystnad..
Dock der synes ju, mot Bcrings sund, ett svagtsken viti horisentcn„

Det är i hörjan en. skiir, blåaktig klarhct, en, sådan. som- plägar fö-
regå måncns uppgång .. . . derefter- öl.as (leima klarhct,, strålar och för-
vandlar sig tili en skön rosenfarg*

På alla a ndra pnnkter af himlcn ökar sig- mörkrety. knappast afstic-
ker den hvita , ändlösa öknen,, hvilken nyss var så i ögonen, fallande,
från himlafästets mörka hvalf.

■* Midt under detta mörker förnimmer man ett sällsamt, oredigt, fra-
sande- ljud. Man vorc frestad att tro, att en uppskrämd svönn af stora
nattfoglar flaxade med trötla och tuuga vingslag bort öfver- steppen för

• att slutligen ncdslå pä densamma.
Men man hör ju icke något skrik.
Donna sttnnrna- hcmskliet tillkännagifvcr annalkandct af ett hland

dessa högtidliga fenomener,, som siä med fasa hvarje lefvandc varelsc,
ända ifrän de vildaste- tili de- mest försvarslösa . . Ett norrsken, det-
ta lika praktfulla , som i polarländcrna vanliga, skådcspel kommer snart.
att visa sig..
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I Den "Vandrande Juden.
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S® På honsontcn aftccknar sig ett halfklot af en lysande klarhct. Från
medelpunkten af denna eld utgä ändlösa pelare af Ijus, hvilka, sträekande
sig ien oinätlig höjd, upplysa blinien, jorden oeh liafvet. Då synes på
snön ett återsken, likt det af en eldsväda; delta sken purprar isbergens
blåaktlga toppar , oeh färgar de begge konlinenteruas svarta klippor
mörkröda.

E flev att hafva uppnått denna präktiga strålglans, bleknar norrske-
uet småningom bort, oeh dess herrliga glans sloeknar 1 en Ijus dimma.

I delta ögonbliek syntes, i följd afden bägring , soin är så vanlig
i dessa nordliga trakter, den amerikanska kusten så närä den siberiska, c-
huru de voro ätskilda genom en arin af hafvet, att rnan tycktc sig kuuna
bygga en bro från den ena stranden tili den andra.

Då visade sig, midt nti den genomskinliga oeh azurfärgadc dimma,
som nlbrcdde sig på de båda knsterna, tvenne meniskofignrer,

På den Siberiska ndden var en man, som, liggande på knä, ntsträek-
te annarne mot den Amerikanska stranden, med ett oinisskänncligt nttryefc
af förtviflan.

På den Amerikanska landtnngaa deremot besvarade en ung ocl.
skön qvinna mannens tröstlösa åtbörd, dermed att hou pekade mot himlen.

Under nägra ögonbliek aftecknades dessa bleka oeh dimmiga gestal-
ter mot norrskenets slsta, bleknandc glans.

Mcn töeknet tjoeknade allt iner oeh mer, allt försvann nti mörker.
Hvarifrån fcommo då dessa två varelser, soin råkades så der vid po-

lens Isberg, vid yttersta punkien af tvenne vcrldar?
Hvilka voro dessa tvenne menniskor, ett ögonbliek närmade tili hvar-

andra af ett bedrägligt sken, mcn soin nu tyektes vara skiljda för alltid?

FÖUSTA AFDELNINGEN
VARDSIIUSET HVITA FALKEN.

I.
MOROK.

Octobcr månad år 1851 nalkas sitt slut,
Ehuru det ännu är dager, upplyser en kopparlampa med fyra ar-

mar dc söndriga väggarne af en stor vind, hvars enda glugg är stängd%
för dagen; en stege, hvars pinnar leda upp tili en fallueka, ersätter trappan.

På golfvet ligga bar oeh der, kastade om hvarandra, jernkedjor,
halsjern med hvassa taggar, tyglar med sägtändcr, nosg-rinunor fullsatta
med spikar, oeh långa ståltcuar försedda med träskaft. I ena börnet
står ett litct llyttbart fyrkat, liknande dem, hvaraf tenngjntare betjena
sig, för att få tennet smält; kolen ligga uppstaplade på torni spånor , så
att en gnista är nog, för att I ett nu tända en glödande brasa.

Icfce långt Ifrån den rysligå 1 1is trumen t! iögen, som liknar en bödcls
verktyg, aro nägra vapen från en aflägsen tidrymd. En pansarskjort<|,
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Den Vandrande Jcden.
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i® med'.ringar., pä en gäng siä böjliga, så fina och så sammandragna, att dcn
iliknar ca srnldig väfnad af stål

, är utbredd öfver en fcotfert, jeratc ben-
ocb armskcnar af .jeni., :i godt stånd och förscdda mcd lädcrrcmmar; en
hop vapen, tvenne långa pikar med trckantiga spctsar och skaft at ask-
träd, på en gång starka och laita, meii på hvilka raan märker blodfläc-
kar, nyllgen dltkomua, göra rustningen fullständig, något töryngrad af
tvenne tyrolska karblncr, laddade och förscdda mcd fängkrut.

Jeratc denna sata ilti g af mordvapen och barharlska verktyg llnnas,
besynnerllgt uog,, en annan samling af helt olika förentål. Det är en hop
smä skrln mcd giaslock, linnehållande aradband, roseukransar, medaljcr,
åtskilliga Agnus Det, yigvattenskärl och rnålade hclgonhildcr, innefattade
i ramac. Slutllgen ett stort antal böeker, tryekta i Freiburg, sådana små
böeker, nti hvilka man iberättar nutidens underverk och deruti man cite-
rar ett egenhändlgt bref af J. C., skrlfvet tili en rättrogen, der man tili
siut förutspår att åren 1831 och 1832 skola bringa förfärliga olyekor öf-
ver det gndlösa och upproriska Frankrihe.

En af dessa målningar på väf, hvarmed taskspelare och llndansare
pläga pryda framsidan af sinä små teaterhns, är hängande pä en af ta-
kets tvärhjelkar, tvifvelsutan dcrföre, att tallan ej skall skadas af att lig-
ga för dänge sammanrullad.,

På uäinnda Hätiä är skrlfvet följande:
Ignatius Moroks, med filluamnet Pfofeten , sannfih’diga och min-

nesvärda omvändelse, soin tiinade i Freiburg år 4 828.
Donna talla, hvarpå bilderna äro 1 mer än nattirlig storlck, färgor-

na skärande och sfilcn harbarisk, är indelad i tvenne afsatscr,, hvilka i
hsndling åskädliggöra trenne de vigtigaste skiflen ur den omvändes, den
så kallade profetens, lefnad.

På första afdelningen sev man en man mcd långt skägg, så ljust,
att del nastan kan kallas hvltt; hän bar ett vildt utsccnde och är klädd i
renskinn, såsom fölket i norra Siberlen brukar. Hau har på hufvudet
en mössa af svart räfskinn, prydd med ett korphufvnd; alla hans anlets-
drag uttryeka förskräckclse. Hopfcrumpen pä sln släde soin , dragen af
sex röda luindar, framhålkar på snön, flyr lian uudan förföljclsen af en
skock räfvar, vargar och stora björnar, hvilka alla med uppspärrade gap
och förscdda med rysliga tänder, synas 1 stånd att hundrade gånger npp-
sluka både mannen, hundarne och slädcn.

Under denna första talla läser man:
Ar 1810, Morok är afgudadgrkare, hän flyr för de vilda djuren.

På den andra afdelningen scr man Morok, anständigt klädd i ca-
thecumenerncs hvita drägt, knäbojd, med sammanknäppta händer, fraraför
en man mcd dång svart klädning och en hvit krage; i ena hörnet af taf-
lan stär en klumpig engel med frånstötande utseende och hållcr i ena
kauden en trnmpct, I den andra ett fflainmande svärd; uv dess mun utgår
dessa ord, i röda bofcstäfver på svart botten:

Afgudadyrkaren Morok flydde för .de vilda djuren, men nu skola
de vilda djuren Hg för Ignatius Morok, omvänd och döpt * Freiburg.

■ g N:o S. i *

s '
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Den VAJinniKDE Jddes,

M
Slnlligen ser man, på den tredje afdelningen, den nyomvände, som

står oeh kråmar sig, stolt, präktig, triumfcrandc
, iklädd en lång' hlå

klädning, mcd yppigt fladiirande. vcck; hän hålier buivndet någol bakåt
lutadt oeh vcnstra handen i aidan, nuder det: ban mcd den bögra lyc-
kes skrämma oeli kola en hop tigrar, byenor, björnar ocli lojun, soin
med in dragini kior oeh dolda täuder, uudet gifna oeh frnktande, krypa
för hans föttcr.

Under denna tredje afdelning läses, i forni af sedoiärande sintspråk,
dcssa ord :

Ignatius Morok är omvänd ; de vihiä djuren Irt/pa för hans fötter.
Icke långt !fra n den nyss beskrifna tallan ligga Hera högar af sinä

böcker, tryekta i Freiburg, innehållandc en bcrättelse om det underverfs,,
bvaruiedelst afgudadyrfcarcn Morok kade

,
så snart hau blef omvänd er-

hållit en öfvcrnatnrlig, nastan gudoniiig niakt, soin djiireh, äfven dc al-
dra v hidaste, ovilkorligen mäsle undcrkasta sig, bvilkct man lätt knndc
se af de öfningar som djurtäinjaren dagiigcn anställdc, inindrc för att
visa siit mod, iin för atl förhcrrliga Guds ära

Genom falluckan, soin går upp tili vindcn
, utdunstar rycktals en

vild, anipcr, stark oeh genomträngandc lufct.
Tid efter annan hör man högljudda rpsslingar , några djnpa ande-

tag, följda af ett doft hullcr, liksoin när stora kroppar tungt läggas om-
kuli oeh långsamt ntsträckas pä golfvet.

En man är cnsam pä viinien.
Dennc man är Morok, vilddjurstämjaren, med tilinamnet Profeten.
Man är fyratio år gammal;. hans vcxt är medelmåttig, hans Icmmar

spcnsliga, hans hull, det rnagraste man kan tanka sig; en lång kåpa af
blodröd färg, fodrad med svart, omsve.pcr lumoin hclt oeh håilet; hans
hy, af natoien hvit, hår biifvlt bronsfärgad genom de beständiga resor
hän gjort, ända ifrån barndomqn; hans bar, af denna Ijusa, maltgula färg,
cgen hos några af den höga nordens folkslag, nedfaller rakt oeh sträft
på axlarne; hans näsa är smai, hvass oeh något uppståendc; under hans
magra kindknotor oeh randt oinkrlag hakan oeh raunnen växer ett skägg,
så Ijust, att man nästan kan kalla det hvitt.

Men det som egcntligcn gör denne mans utseende så hesynnerligt;
är hans högt uppdragna, alldeles öppna ögonlock, som visa hclt oeh hål-
let ett par rödbruna ögonstenar, omgifna med en hvit cirkclrund. . .

. . Denna stadiga, utomordentligt skarpa blick utöfvade en vcrklig troll-
malst äfver djnrcn, hvilket dock icke hindrade profeten, att tili deras täm&
jande äfven anvämia den förfärliga arsenal, soin lag strödd omkring honom.

Sittandc vid etthord, har hän nyss öppitat den duhlila hottnen af
ett skrin, fullt med radband oeb audra dylika leksaher, tili tjenst för dc
troende; 1 denna dubbia botten, eiler lönnlåda

, tiilsluten med ett hem-
ligt lås, finnas Hera förseglade paketer, hvilka ej liafva annan påskrift
än en nummer, forenad med en bokstaf ur alfabctct. Profeten tar ett af
dcssa paketter ocli stoppar det i Hehän af sin pelsroek eiler armkåpa,
hvarefter hau försigtigt igenläscr lönniådau oeh ställ-er skriuet liilbaka
på en hylla, dcrifrån hän tagit det.
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?® Detta tilldragcr sig lii. 4 eftermiddagcn, på värdsluiset Hvita Fal-
kcn, det enda näringsstället i den lilla byn Möekern, helägen närä Leip-
zig, ocli soin måstc passeras då nian kommer från norr oeh far tili Frankrike.

Eftcr några ögonhllek hoies lierihän ett doft ry lande , seni kom-
nier hela vimlcn alt darra. -

Jiidas ,
h'ål! käften, sade profeten med en hofande ton oeh vän-

dande knfviidct mot hiekan.
Ett annat doft mmnlandc, men djupt oeh henisht, som en aflägsen

åska, låtcr nu höra sig.
Kain, tyst! repade Moroh, 1 det hau steg npp.

Ett trrdje rytande, outsägligcn \ildt oeh ohyggligt, höres nn hastigt.
Död! vill dn figa! ropade profeten oeh slörtar mot öppningcn

på golfvet, i det hau tilltalar ett tredje osynligt djnr, som bär det hem-
ska namnet Hiiden.

Men oakfadt det befallände ! Lans röst, oaktadt en mäugd «ppre-
pade hotclser, kan djnrtänrjaren ej ästadkomma tystnnd; tyärtom förena
sig si iarl Hera doggars skiii lande nied vilddjnrcns obyggdiga täten.

Morok fattar en af dc tanga pikarna och äinnar gå ner, då lian i
deisannna scr någon koinnia npp genom hiekan.

Dennc nykomne kar clt myeket solkrändt ansiglc; lian här en grå
katt med rund knlle och Stora brätten, fcort vest, och byxor af grönt klä-
de; hans damnnga ridstöflor ntvisa att hän nyss gjort en lång färdj en
väska hUngcr på en bred lädcrrem öfver hans axcl.

- Dj . . . . n i de djnrcn, ropade lian, sä snarf hän satte foten på
golfvet, man skullc nastan säg-a alt de ha glömt mi g under dc tre dagar
jag värit borta . . . Jutlas staek ui tassen inellan stängerna af bnren och
Diiden vasnades, som ohi hän värit rasande . . . De kände ieke mer Igeh mig.

Delta talades på tysha.
Morok talade på samaa spräk, men med en lait, främmande hryfning;

Goda cllcr onda tidnlngar, Karl‘2 frågade hän med oro.
Goda tidningar.
Du har rakat dem?" —*■ •

«Sa, i går, två mil från Wiltemberg.
Gnd väre lofvad, ropaile Morok, i del hän sannnanknäpptc bän-

derna med ett uttryck af nivelien tillfredsställclse.
Det är Leit enkeli .

.
. från llyssland tili Frankrike, är ju delta

raka vägen; man knnde kiillä bumlra mol en, alt dc sknila påträffas mcl-
ian ■ Wiltemberg ocb Leipzig.

Oeb de uppgifne kännetecknen?
Slå m tili punkt oeb pricka. De båda nnga flickorna äro sorg-

klädda, hiisien är bvit, gubben bar långa mnstacbcr , blå soldatmössa,
grå reskappa, oeb en stor siberisk bund i bälame på sig.

Oeb du lemnade dern? . . .

En mil kari från 5 inom en balftimmc äro de bär.
Ocb J delta värdsbus .

. . ja . . . det är det enda i hela byn
.

, ,

sade Morok med en tankfnll min.
Oeb emedan nallen tillstundar , . . tilladc Karl.
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De n Vasbbasde Judeiv.

1
® Fick du gubben att prata?

Honom? bvad tänkcr ni på?
Huru?
Ja, försök bara, den som vägar,
Nä, inen af bvad skäl . . .

Omöjligt!
Omöjligt? hvarföre?
Det skall ni få veta: först följde jag dcm i går, ända tili ber-

bergct, cfter att bafva låtsat träflb dcm, liksoin af en bändclse. Jag ta-
ladc tyska nied gubben ocb språkade o m hvarjehanda, soin ka n afband-
las Miellän rcsandc tili fot. God day, kamrat $ väyeti är yod , vi ha
vaekert väder, m. m, I ställct att svara, såg lian snedt på mig ocb pe-
kade nvcd ändan af sin käpp på andra sidan af vägen,

Hän är en fransmau ocb förstår kanske icke tyska.
Hän talar den åtmiustone lika bra , soin ni, ly jag hörde bonom

i berberget begära af värden allt hvad som beböfdes åt bonom ocb dc nu-
ga flickorna.

I berberget? ,
.

. Ocb der gick du icke in, för att söka få sain-
talet i gäng?

Jo, en gång . . . men hän bemötte mig så tvärt, att jag, för att
cj förråda något, inte vågade börja ånyo. Ocksä måste jag, oss cmcllan,
förbereda cr på att den karien ser f—n sä barsk ut, tro mig: oaktadt sinä
grä mustacbcr, synes ban äunu så rask ocb så tilltagsen ,

att
,

eburu lian
är kötllös som ett benrangel, vet jag knappast om ban eller min kamrat
Goliath skulle få öfverhanden , i fall dc båda började brottas . . . Jag
känner icke cdra förslager, men akta cr, busbonde . . . akta cr!

Min panther frän Java var lika så stark ocb myeket mera vild
ocb barsk, sade Morok med ett förafctligt ocb hemskt leende.

Döden! Ja vasserra, ocb ban är ännu lika stark ocb lika ond,
som någonsin förr. Det är endast inför er ban är spafc, nastan niild.

Lika sä äinnar jag göra den rcslige gubben mjnk, oaktadt hans
sträfhct.

Hm! Hm! var försigtig, kära busbonde. Ni är så skieklig ocb
så tapper, soin nägon; men tro mig; ni skall aldrig göra ett lamm af den
der gamle vargen, som kommer bit rättnu.

Krypa icke mitt Icjon Judas ocb min tiger Kain för mig med
förskräckelse?

Det tror jag nog, emedan ni bar medcl att . . .

Emcdan jag bar tron . . . deruti inbegripes allt ocb det är allt,
yttrade Morok häftigt, i det ban föll Hari i talet med en Mick, som koin
deune att nedsäuka bufvudet ocb tiga.

Hvarföre skulle den , som af Herran uppchällcs under kampen
mot vilddjurcn, icke äfven understödjas i kampen mot menniskorna, när
de aro ogudaktiga ocb ooiuvända , tillade profeten med en triumferande
ocb iuspirerad ton.

Väre sig af tro på sin berres öfvertygclse , eller derföre att ban ej^^
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ff 5® tili troddc sig att mcd lionom börja en tvist I ett så grannlaga äinne

allt nog, Karl svarade profeten helt ödmjukt:
Ni är lärdare än jag, herre; livad ui gör, bör sålcdes vara väl gjort.
Följde du mcd gubben ocb'flicborna hela dagen, började profeten

åter, cfier någon stunds lystnad.
Ja, men på långt hali. Som jag är bännare af landct, så veb jag

ibland af, tvärt öfver dalen; än gick j g in bland bergen, i det jag s!an-
dJgt följde mcd ögonen vägen , der jag alltid såg dem; sista gången jag
blef dem varse, bade jag smogit mig liahoin vattenqvarnen . . . Som de
voro på Stora fcörvägen ocb natten tillstundade, påskyndade jag minä steg,
för alt kinua förc dem ocb meddcla er hvad ni kallar en god nyhet.

Mycbct god! ja, i sanning, myeket god! ocb du slall bli belönad
.

, ty om det folkct bade undsluppit mig . . .

Profetoit darrade vid dessa ord, men fulländade ickc.
Af nttryeket i bans ansigtc ocb af brytningen i hans röst, kunde

man gissa hur vigtig den nyss crbållna nybeten var för bonom.
Verkligen , återtog Karl , måtte icke delta förtjena uppmärksam-

het, ty den der ryska kuriren, som var så galonerad ocb soin koni i fullt
sträckfrån’Petersburg tili Leipzig, för att Det var kan-
bända för att

Morok afbröt bonom tvärt, i det lian ropade: Hvem bar sagt dig
att kurircus ankomst bade någon gemensbap rned de resande? Du be—-
drar dig. Du får ickc veta mer äa hvad jag säger dig.

Nå väl , husbonde
,

ursäkta mig 5 vl tala cj mer om den Saken.
Men nu måstc jag kasta af mig tröjau ocb gå att hjelpa Goliath mcd att
fodra djuren, ty tldcn, då dc böra ha qvällsvard, är nu inne, så vida den
ickc redaw är förbi. Hän måtte väl ickc försumma sig, min tjocke jette?

Goliath bar gått bort; ban bör ej få veta att du är bemkommer 5
framför allt mäste man laga så, att den långe gubben ocb de unga llic-
korna ej fä se dig bar, det skullc väeka misstankar bos dem.

livari vill ni då att jag skall gå?
Du skall gå ocb gömma dig i den der lilla bängmattan, längst in

i staliet; der skall du afvakta minä befallningar , ty det är möjligt alt du
ännu liemiä natt kommer att resa tili Leipzig.

Som ni vill; jag bar litct mat qvar i väskan; den skall jag äte,
under det jag llggcr i sängen ocb hvilar mig.

Gå! . . .

~ Husbondc, koni ihåg hvad jag sagt: tro ej det gamla
ban såg mig alldeles förfärligt tilltagsen ut. Jag förstår mig på sådaut
der det är en dugtig best akta er för bonom ty . , .

Var lugn; jag tar mig nog tillvara, sade Morok.
Så farväl då, busbonde, lycka tili.

Ocb då Karl bade hunnit tili stegen, aflägsnade ban sig.
Eftqr att bafva gifvit sin tjenare ett vänligt afskedstecken , berjade

profeten först gå af ocb aa, wed ett tankfullt utseende; sedän gick ban
S ' 2 *
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tili sitt skrin med lönnlådan, livill.cn inncliöll åtskilliga vigtiga pappcr,
salte sig och framtog ett tcmmeligen lanjyt bref, hvilket lian flere gångcr
genomlästc med en ntomordenllig uppmärksamliet.

Tid efter annan sleg lian upp ,
för att gå tili den sfangda gb'ggcn,

hvarifrån man hade utsigt åt värdslmscts inre gård; der lyssnade lian
under synbar ängest, ty hän väntade med otålighct ankomsten af de Iren-
ne resande, om hvilkas snara annalkandc lian nyss hade fålt underrättclse.

11.
DE RESANDE.

Mcdan ofvan beskrlfna nppträde ägde rum på värdshnset Hvifa Fal-
ken i Möckern, fortsatle dc tre personerna, hvilka voro så ifrigt efter-
länglade af djurlämjaren Morol: , sin väg och framskredo lugnt öfver
Icendc ängar, bcgränsade på ena sidan af en flod

,
bvars slrida fors satte

en qvarn i rörelse
, och på den andra af landsvägcn , hvilken leddc tili

byn Möckern, belägen på spetsen af en temmeligen hög kiille och unge-
fär en fransk mil Iran det ställc, bvarest de resande nu befunno sig.

Uimien var klar och molnfri. Det enda som afbröt den lngna af-
tone.ns tystnad var llodens brusande

,
i förening med bullrel af qvarnhju-

let, hvaromkring forsen bröt sig med mjölkhvitt sknm. Lummiga pilträn,
som lutade sig öfver valtnet , kastade sinä mörkgröna sknggof öfver dess
genomskinliga yta, medan llodcn ett styeke liingre bort troget afspeglade
bimlcns azur, och alla nyanser af cldfarg efter den nedgäendc solen, så
alt,, der synkretsen förloradc sig, tyckte man sig se bimlens glans och de
blä böljorna sammansmälta och likna en bländandc duk, väfd af blätt och
guld. Den höga vassen vid stranden böjdc sinä hufvndcn, liknande tof-
sar af svart samnict ,

vid den minsta fläkt af aftonvinden, hvilken alltid
före solcns nedgäng på laita vingar ilar öfver fält och sjö. Solen hade
långsamt försvunnit hakoni en rad af purpurfärgade, gnldfransadc skyar.
Den laita och rena luften frambar det aflägsna ljudet af den hemvandran-
dc hoskapens skällor.

På en gängstig , trampad 1 gräset på den stora ängen, framtågade
tvenne unga llickor, nastan haen, ty de hade nyss fylli femton år 5 dock
—dc gingo icke, de redo på en hvit hest af inedelrnåtlig storlek. Sit-
tande i en tvärsadel, som ganska väl rymde dem håda , emedan de voro
finleinmadc och småvexta, färdades de beqvämt på den långsamt framskri-
dande gängaren. N

En man med reslig vext, grof hy och långa grå mustaschcr, gick
bredvid och leddc hästen vid hctslet. lian vände sig som oftast om och
eåg på dc nnga llickorna, med en kansia på en gång vördnadsfnll och
fedrlig, En lång och grof käpp var hans stöd, och på sinä breda axlar
bar lian en soldatrcnscl $ hans dammiga skodon och hans något släpande
stej utvisade att lian hade gått ganska långt.

En hund, af den raccn som folket i norra Sihericn brukar tili dra*
för sinä slädar , ett ståtligt djur, nastan af samma skapnad, färg
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' S och storlck som en varg följdc tätt i spårcn af den lilla karavancns 6 '
ledarc, ja, så täit, att hau , i ordets cgentliga mcning , icke lemnade sin
busbondes liälar.

Ingenting kundc vara mcra intagande än gruppcn af de båda flic-
korna.

Den cna köli i sin venslra hand häslens lösa tyglar, nnder det hon
hade den liögra armen hårdt siliten kring det smärta lifvet af sin syster,
hvilken liade insomnat och liilat sitt hufvud mot hennes axel. Hvarjc af
häslens steg gaf en lait skakning, full af behag, ät dc håda barnens smi-
diga gcstalter och gungade sakta deras suiå fötter, bvilka stöddcs mot en
lilen brädlapp, i ställct för sligbygcl.

Dcssa båda tvillingssystrar bette Rosa och Blcnda. En ljuf, mo-
derlig nyck bade de alt lacka för dessa namu. ]\Tu voro de både fader—-
och modcrlösa; de balfslilna svarta klädningarnc , som dc buro, utgjordc
sorgdräglcn efter deras nyligen allidna nioder.

Soin de voro af en förvänande likbet och af alldelcs lika vext, for-
drades det en ständig vana, för att kuuna urskilja den ena från den an-
dra. Porträltet af den som icke sof siilille derförc kunna tjena tili af-
bild af dem båda. Den enda skilnadcn soin, i detta ögonblick ,

var mel-
lan dem, var alt Rosa var vaken

,
och iklädde sig den äldsias pligt, en

pligt soin dc uppfyllde tarvis, ellcr bvar sin dag; ty deras ledsagare vil-
le så bafva det, emedan hän var en gammal soldat, ett kejsardömets barn
och en fanatisk anbängare af diciplinen. Det var såledcs lian, som fun- -
nit för godt att tvillingssystrarna skullc bvar sin dag tiira om med befäl
och subordination.

En mälare skullc ha blifvit bänförd vid åsynen af dessa sköna huf-
vuden, klädda i svarta sammcls mössor ,

bvilka dock endast tili bälften
skyldc den rikedom af kastanjebruna lockar

,
bvilka svallade öfver hals

och skuldror, samt infattade, liksom i en ram, deras fylliga, friska, rosen-
röda och sammetslcna kinder. En röd ncglika , nyss vattnad af morgo-
nens dagg, kan icke bafva en mcra frisk färg än de båda lllckornas väl-
formade läppar. Vintcrgrönans klarbla hiomina skulle synts dunkel, i fall
den bållits bredvid den rena azurn af tvillingarnas stora ögon, der! mild-
het och godbet afspeglade sig, tillika med deras ålders menlöshet. En
ren och snöbvit panna, en lilen fin näsa, i den Ijusastc nyansen af rosen-
rödt, en liteu grop i kakan, utmärkte de begge älskliga gcstalterna och
fuiländade den tjusande enbeten af oskuld och bcbagfull godbet.

Mcn man borde äfven bafva seit dem, då vid annalkandet af storm
ellcr regn den gamlc soldaten omsorgsfullt insveptc dem båda nti en stop

rcnskinnspels, och uppdrog öfver deras bufvuden en stor krage, bvarmed
denne ogenomträngliga drägt var försedd. Då . . . då kundc man väl al-
drig skåda något mcra intagande än dessa leende och vårfriska anlctcn, i
skygd af den mörka, lurfviga skinnkåpan.

iVu var dock aftonen Ingn och mild , hvarföre rcnskinnspclscn dra-
perade sig kring de båda llickornas knän , under det att kragen hängdc
öfver sadelbommcn.

E®. A
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Rosa , som satt med bögra armcn slntea kring sin sofvande systcr, **,

betracktade l anne med en oeftcrhermlig min af systeriig nastan ma-
derl iy ömliet; ja, moderlig, ty i dag var Rosa den äidsta, och en äldre
systers omvårdaad om en yngre inncbär jn nägot moderligt.

De fader- och moderlösa barncn niistän tillbådo hvarandra; mea der-
med var icke. nog: af ett psykologisi fenomen , ganska vanligt hos tvil-
lingsyskon, erforo de nastan alitid likstämmiga kansioi och rörelser; hvad
den ena tiinkte, afspcglades gcnast på den andras anlcte 5 samma sak kom
dem att darra cller rodua , i så lika takt sloga deras hjertan med ett
ord: oskyldig glädje eiler bitter surg, a!lt kåndes lika djupt af dem båda.

I sin burndom hade dc båda på en gång falllt ien svår och farlig j
sjakdam, och' dcrunder bleknat och vissnat tillsammans , liksoin tvcnne 1
blommor på en och samma stengei; men på samma gång hade de ock bå-
da återvunnit ,

tillillä med helsan, sinä friska färgcr och sin bländandc
sköuhet.

Behöfver man väl tiilligga att delta inre, oupplösliga själarnes hand, 1
som förenade de båda tvlllingsystrarna, icke knnde slitas, utan att på en
gång tillintetgöra bådas jordiska glädje.

De liknade ett par af dessa tjnsande fåglap, soni fått naran af In-
separables (oskiljaktiga). Om en barbarisk hand fångar och bortröfvar
den ena, så tynar den andra lian leds, lian sörjer sig tili döds.

De fader- och moderlösas ledsagare och vårdare, en man af unge-
fär femtio års äldcr, med krigisk hällnlng och barskt ntseende, crbjöd
en oförfalskad bild af republikens och kejsaredömets soldater, dessa hjcl-
temodiga söner af folket, som ofta under ett enda fälttäg hunnit bhfva
dc bästa soldater i vcrldcn, för att bevisa verlden hvad folket kan, hvad
det duger tili, hvad det fönnår, då dess höfdingar på det bygga sitt
fjrtroende, sin styrka och sitt hopp.

Denne soidut, som mi förde de båda systrarna, hade förr tjenat
vid det kcjserliga gardes-regimcntct tili häst, der hän fått tillnamnet ilago-
bert. Många och djupa ärr syntes i hans väderbitna anlete,. der alivar
och sträughet trOnade; hans långa och yfviga, grå mustacher betäcktc un-
derläppen helt och hållct, och blandadc sig med ett stort pipskägg, som
gick nastan öfver hela hafcen. Hans magra, tegelfärgade kindcr, grofva
som pergament, voro dock omsorgsfullt rakade; tjocka ögonbryn, nastan
svarta, bcskuggade tili hälften hans Ijiisblå ögon. I öroneu bar hän ett
par stora guldringar, hvilka nedhängde ända tili uniformskragen med
hvit list, hvarmed hans rock var försedd. Ett brcdt, svart iäderbålte var

spändt kring Hfvet och sammanhöli en koit af groft, grått kläde, som ut-
gjorde hans öfvcrplagg. En blå soldatmössa med röd tofs fnlländade
dragien; denua mössa betäckte det skalliga hufvudct och nedföll åt ven-
stra axeln.

Ägandc fordom en herkulisk styrka och bärandc ännu ett lejonbjer-
ta I det breda bröstet, var dock Dagobcrt mild och tålig , just emedan
hau var modig och slark. Oaktadt det sträfva och stränga i hans ansigte, j
visadc hän de båda värnlösa llickorna en utomordeutlig uppmärksamhet,

. en förekommande godhet, en utsökt, nastan moderlig ömhet Ja! ij|
Il M
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“moderlig, ty för dcn svärmiska tillgifvenhetcn finnesqqilats i en soldats"
hjerta, likasom i en mors.

Mcn med ett stoiskt lugn qväfdc hän utbrottet af hvarje ömmare
rörelse, och säilän förnekade sig dcn gamlc mannens kallblodighct. Dcr-
före, elinru ingen kunde vara mindre skämtsarn Un lian, hlcf lian doeh
simuloin riktigt komisi;, just genom det öfverdrifna alivar lian fäsladc
vid saker, afven af ringare vigt och värde.

Tid efter annan, och alli under det hän fortsatte sin gång , vände
Dagobert sig öin, för alt smeka, eller med ett vanligt ord ti 1Itälä den
hvita hästen, hvilkcn bar de ha da Sickorna, och hvars länga tänder och
djupa gropar öfver ögouen tilikännagåfvo en långt framskriden ålder.
Tvenne väldiga ärr, det cna j hringan, det andra i hogeu, ulvisade att
denne häst värit med i beta trälfningar; ocksä var det ickc ulan en viss
stolthet, so m hän stun dom skakade sitt gamla niilitärbelsel, hvars lader-
rein ännu hade qvar en kejscrlig örn, i npphöjdt arhete. Hans skridt
var jenin, försiglig och säker; budon vai ryktad och hullct hvarken ina-

gert eller f ett 5 det myckna skum som utströmmade från munnen, utvi-
sade denna hclsa, som hästar förvärfva under ständigt arhete, då delta
likväl mildras af korta dagsresor och god skötscl. Elliini lian färdats re-
dan i sex månader, bar del raska djurct de båda flickorna lika iäti nu
som vid afresan, oeh icke endast deni, utan äfven en teinligen tung kapp-
säck, soin var fästad hakoin deras sadel.

Om vi hafva namut den ovanliga längdcn af hästens tänder, (ettomisskänncligt teckcn tili hög ålder hos dessa djur), så är det derföre
att lian alltlör ofta visade dem, i den enda mening att motsvara sitt namn
(haa hctfc Jovial) , och att skäinta på ett ganska skarpt sättj för delta
skämt var den stackars hunden ett ständigt förcmål.

Itennc sednare, som iör kontrastens skull kallades Rahat-Joic, ochvandrade säsom vi reden hafva sett, i hamn och häl efter sin hushonde ,

\ar ofta I vägen lör «lovia!, hvilkcn dä tog honom i skmnct, upplyftehonom och bar honom, under nägra ögonblick. Hunden, sfcyddad af sitt
lurfviga bar, och sannolikt sedän !ång!!g-a tider van vid sin kamrats upp-
tag, underkastade sig della med ett exempcllöst Ingn; likväl hände det
nagon gång, då lian fann skämtet gå för långt och räcfca för länge, att
Rabat-Joie småskällande vände sitt hnfvtid. Jovial förstod hai iqvälienvisa skyndade dä att ncdsläppa den lurfviga gynnaren. Stundoni, och
liksoin för att förströ sig under den långsamma resan, nafsade Jovial nti
soldatens rensel; denne syntes, liksoin hunden, vara van vid dcn gamlc
hästens ofog.

Ilossa uppgifter äro hlott ämnade tili hidrag i beskrifningcn omdcn enighet som rådde mellan tvillingssystrarna, den gamle soldatcn,hästen och hunden.
Den lilla karavancu framskred nu något fortarc än vanligt, för attföre nattens inbrott hinna byn Möckcrn, som de sågo der upnc nå snet-sen af kulien. 11 1 1

Dagobert såg sig omkring, tid efter annan, likasom ville hän samla
:o 2*
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några slrödcla minnon. Smäningom fördystrades bans drag. Då ban nai-
kadcs qvarnen, bvars buller bade fängslat bans uppmärksanibef, stannade
hän flera gängcr oeb tuminade med fingrarne sinä länga, grå mnstaeber;
det enda teeben, hvarnied ban tillkännagaf en stark, churu tillbakabål-
len, Inre rörclse.

Vid det Jovial tvärsfannade, tillika med siu ledare, spratt Blonda
upp nr sömnen, väelit af den bastiga skakningen. Ilon vände bnfvudet,
oeb bennes första blick trälfadc systern, åt bvillien hon mildt smålog;
derefter utbytte de båda ett tecken af fornndran, då dc sågo Dagobcrt
orörlig, med händerna sammanknäppiä öfver sin länga käpp, oeb, soin
det syntes, ett rof för den djupaste, den smärtsammaste lörelsc.

i)e båda fliekorna befunno sig nu midi för en grön kiille, bvars
spets förlorade sig imder lölVen af en luinraig ek, soin vcxlc tiitt utmed
denna liila uppböjning.

Rosa, bvilken såg Dagobcrt ännn lika orörlig oeb fördjtipad i tan-
kar, In lade sig sakta fram nr sadelli, vidrördc med sin lilla bvita band
skuldran af soldatcn, som vände sig- ifrån henne, oeb sade saktat

Hvad fattas dig, Dagobcrt?
Veteranen vände sig nu. Tili sin obeskrifliga förvåning sågo dc

båda systrarna i bans ansigfe Stora tärar, hvilka , efter att bafva dragit
breda våta fåror på bans väderbitna kinder, förlorade sig i bans yfviga
muslachcr.

Du gråfer .
.

. du! så ropade på en gäng de båda fliekorna.
Säg oss, för Guds skull, hvad soin fattas dig!

Efter ett ögonblicks tystnad strök den gamle soldatcn med sin grofva
band öfver båda ögonen oeb sade tili fliekorna med en bruten röst, i det
ban pekade på den bundraåriga eken, utmed bvilken ban stod:

Jag vet att jag gör cr ledsna, minä staekars barn .
. . men i

alla fall är det så bcligt, Itvad jag bar alt säga er . . . IVå väli Det är
nu aderton år sedän . . . Afloncn före den stora bataljcn vid Leipzig,
bar jag er far tili della träd . . . Man bade tvenne sabclhugg i bufvu-
det oeb ett skoltsfir i axeln . . . det var bar, just bär, soin ban oeb jag
(jag bade (venne lansslyng), blcfvo tagna tili fäuga . . . oeb af bvem?
Jo, af en renegat ...ja, afen fransman, en ernigrerad markis da öf-
verste i rysk tjenst .

. . oeb som sedän . . . Ab ja . . . en gäng sko-
len j få veta alltsammans.

Efter en kort paus pekade veteranen med sin käpp uppåt byn Möc-
kern, tilläggande:

Ja, ja, jag bedrar mig icke; bär är den böjden, bvarest er far,
soin kommenderade oss oeb det polska gardet, slog de fiendtliga kyrassierer-
ne, efter att bafva bemäktigat sig deras kalteri . . . Aek, minä barn, til-
lade deu garnlc soldatcn . . . jag skulle önska att ni bade sett delta, sett
cr tappre far i spetsen för vär ridande grenadierbrigad, burn ban högg
in på liendcn, trols kulrcgnct! . . . aek del kan ieke finnas något skö-
nare än ban var.

Mcdan Dagobcrt på sitt vis uttryekte sin safcnad oeb sinä minnen ,

t nedg-Icdo de båda fliekorna sakta ur sadeln, lifvade af en gemeusam J*
g®Ha— , jåm
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. . .Jä känsla, och bållandc livarandra i handen, gingo de alt knäböja undcr

dcn garnlacken.
Der börjadc dc att, slutna 1 hvarandras armar, bitfcrligt gråta,

under del alt dcn gamlc soldaten, soin stod babom dcra och sammanknåpp-
te öfver käppen sinä händcr, mot dcssa lappia biindcr lutade sin bnina,
skrynkliga panna.

- Se så, se så . . . vi få icbc vara sqrgsna . . . sade ban , efter
några minuters förlopp, i det hau såg färarua stäudigt strömma öfver, dc
Dada flickoruas lina kindcr, medan dc, ännu på knä, höllo livarandra om-
famnade. Kanske ,

lortfor ban, skola vi i Paris alcrfinna general Simon
-

. . jag skall i aflon, dä vi kömmit tili berbergct, förklara för cr allt-
sammas . .

. Jag bar just velat vänta lills i dag, för att få säga cr en
hei kop siiker oiu cr far . . . det var ett infali af mig . . . emedan den-
ua dagen är en årsdag.

Vi gråta dcrföre alt vi komma ibåg vår mor, sade Rosa.
Vår mor, hvilkcn vi ej få återse, förrän i himmeien, tiliade Blcnda. j

Soldaten tog deras bänder oeli upprcsle de bådu moderlösa. Hän
betraktade dem vexeivis rned delta oefterbärmiiga uttryck af tiilgifvenbct, |
bvilken blcf ännu mera rörande genom afbrollet mot Lans sträfva anlcte,
och yttrade:

Var icke ledsna, minä barn. Visscrligcn var cr mor dcn bäsla
af qvinnor, det är myeket sannt .

. . Vär hon bodde i Polen
,

kailadcs
hon Warschaus periä .

. . bon bade bort hela beia verldcns periä, ty i
hela wida verldcn linncs icke en sådan som bon . . . Nej .

. . ncj- . . .

Dagoberts röst blef alit mera bruten; slutligen Ivärfystuade ban, ocb
lät, efter vanan, sinä grå mustacber glida meihin tummen ocb pckfingret. |

Hör, minä barn, åtcrlog lian, efter alt bafva kufvat sin rörelse
—cr mor kunde ja icke annat än gifva cr de bästa rad? ...Är det
icke så?

Jo, Dagobcrt,
iVå väl! Ilvad var det bon anbcfallle cr, kort förc sin död?
Jo, att olla tanka på benne

, men alt icke vara bcdröfvade.
Det är sannt, svarade illemla. Hon sade oss äfven att Gud, som

alltid är god mot de stackars mödrar, bviika nödgas gä bort från sinä
barn ocb qvarlemna dem i en fariig vcrld, säkert skullc lilläta benne att
från bimlcns höjd böra och se oss.

~ Ocb att hon mcd sinä blickar alltid sknlle följa oss, tiliade Rosa.
Dc båda systrarna, faltade af denna Jiktidiga kansia, bvilken

sfändigt genomlrängde dem båda, faltade mi livarandra vid handen, blie-
kade upp mot bimlen oeb ropade, med deras åldcrs lillbcdjansväida lif-
Hgbct ocb oskuld:

Ar det icke sannt, moder, alt du hör oss ...att du ser oss?
Vå, efter soin cr mor både ser och hör cr, sade Dagobcrt, så

bör ni icke göra benne dcn sorgen alt gråta och vara ledsna. Hon för-
bjiid ju alit sådant . . .

Du bar rätt, Dagobcrt.
Vi skola icke mera gråta. *
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Pw —— "Wfim
Oe li dc fadcr- och modcrlösa aftorkade sinä tårar. *■

Dagobcrt var, on maa så vlii ausc det, en verklig hedning. I
Spanicn hade lian, med en utoiuordentllg kallblodighet, ncdsablat mun-
kar i alla slags drägtcr; dessa munkar, iivilka, med krnsifixct i ena kauden
och dolken i dcn andra, försvaradc . . . ickc friheten, ty den kade in-
qvisitionen sedän många årlmndraden baunlyst ulan sinä oexdiörda
privilcgier. Imcdlertid kade Dagobert, undcr fyratio ars tid, värit vitfne
tili de mest storartadc skådcspel; hän kade så ofta seit döden pä närä
kali, alt en «katve! ie- kansia af den naturity a religionen , gemensam för
alla goda och kcderliga menniskor , alltid kade hait öfverkanden i hasis
sjäi. Såledcs, ehuru hän ieke delade dc unga llickornas tröstande viila,
sisulle hau ansett soin cttstort brott alt i det ringaste nikka den.

Wär lian nu säg dem mindre sorgsna, åtcrtog lian:
Valan, minä karu, jag tycker mcr om att köra cr prata, soin nl

pratadc i rnorsc ock i går ,
skrattandc i mjugg oek kviskandc åt kvaran-

dra, utan att svara mi g på kvad jag frågade, så upptagna voro ni af ert
saintul . . . Jojo, initt kerrskap, det är sannt det; undcr tvenne dagar
tycktes ni hafva kaft stora saker att nppgöra . . . Så inyekct bätlre,
isynncrket soin delta tyckes roa cr.

De båda systrarna rodnade ock utbytte, sinscmellan, ett Iccndc, som
ganska mycket afstack mot de tårar, kvilka anon summo 1 deras blå ögon.
Sedän sade Rosa tili dcn gamle, undcr synbart kryderi:

Mcn
, min Gud, Dagobcrt , jag försäkrar dig att vi ka ingenting

att nppgöra; vi talade om kvarjckanda åakcr, •

i\T å, godt dä, jag vi il jn ingenting vcta. Se så, hvila er nu en
Hteu stund , ock låt oss sedän fortsätta vår resa , ty det är scnt oek vi
måstc förc natten vara i Möckern . . . så mycket mcr, som vi måste be-
glfva oss pä vägen tidigt i morgon.

Ha vi ännu mycket, mycket långt qvar? frågade Rosa.
För att komina tili Paris

, mcnar fröken ja visst ha vi ännu
bortät kundradc dagsresor . . . Vi färdas icke fort

,
mcn vi fortskrida

doek .. . och vi resa för godt köp ,ty vår kassa är liten. En liten
kammarc åt cr , en kalmmadrass ock ett täcke åt mig, utanför er dörr,
med Rakat-Joie vid minä föttcr, en frisk kalmkärfvc åt dcn gamla Jovial,
se der alla våra omkostnader. Jag talar ickc om födan, ty ni båda äter
soin råttor; ock jag bar i Spanicn lärt, att cj vara hungrig oftarc än det
går an . . .

Ock du talar ickc om att, för att liuskalla änuu mera, besörjcr du
sjelf, undcr hela rcsan, vår lilla uppassnlng, utan alt tillåta oss att hjel-
pa dig.

Och, goda Dagobcrt, när man tånkcr på att du, nastan kvarjc af-
ton, tvättar klädcr i kerbergct, liksom del icke vore vi som bordc . . .

IVi? ropade Dagobcrt, lållande Rlcnda I talet; jag skulle låta c-
dra små lina känder fördcrfvas af tyål ock kett vatien'? Dessutom bör ni
vcta, att i fält tvättar kvarje soldat sitt linue. Sailan ni nu ser mig,
var jag den aldrabästa tvätterskan i vår sqvadroo. Ock kvad jag strykcr

sedän! Jo. jo, litan alt skryta så
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Ja, Dagobcrt, du stryker vcrkligen ipyckct, myckct Ira.
Du kara svcder lilet ibland, .sade Rosa lecnde.
JVär jcrnct 'är för varsat, ja. För tusan! jag sältcr det förgäfves

juot min kind, för atl pröfva det . , . mitt skinn är så tjockt nu, att jag
känner Lvarken köld ellcr kettä, sade Dagoberl mcd sltt orubbliga allvar.

Märker du dä icke att vi skämta, Dågobert?
IVå, nä, ja det fär så vara. Men, minä barn, cftersom ni lin-

na att jag tvätlar så bra, så anhållcr jag att fortfarande få hafva er tili
kunder} det kostar myckct mindre att jag tvättar, an alt leja derför, ser
ni ock det är nödvändigt att Lnshålla ~ isyniierbet för så fattigt folk
som vl •• .. , ty vi måste laga så att vi La tlllräckligt penningar, för att
Linna frara tili Paris . . . Vara papper, och medaljen som ni bär på er,
«kola göra det öfriga, Loppas jag.

...

Denna medalj är oss Lelig , ty vår mor gaf oss den i sin döds-
stund.

Akta (er då att förlora den <ocL se ofta efter att ni Lar den qvar.
Se Lär är den, sade Blenda.

Och Lon nppdrog ur barmen en liten bronsmedalj, som Lon bar om
Laisen, Längandc på en kedja, af samma mctall.

Donna medalj Lade följande inskriptioner.
På åtsidan: Pä fränsidan :

VICTIME A PARIS,
DE Tili E SAIIVT-rnANEOIS is:o '3»

L. C. D. J. DANS CN SIECXJE ET »EMI
PRIEZ POUR MOI. VÖCS SEREZ

EE 13 FEVRIER 1832.
PARIS, -

LE 13 FEYIUER 1682- MVIEZ POTJIV MOI.

Hvad betyder allt delta, Dagobert? frågade Blenda, i det Lon bc-
traktade de dystra inskriptionerna. Vår mamma knnde icke säga oss det.

Vi skola tala om allt det der i qväll, dä vi kömmit tili herber-
get, svarade Dagobert, Det är sent nu, vi måste fara. Göm väl medal-
jcn .

.
. ooh nu, skyndom oss på vägen vl hafva ännu en timinas

marscb, innan vi komma tili qvartcrct , . , Se så , minä stackars barn!
Uniin en blick på denna kulle , der er tappre far föll, och sedän tili
bäst, tili Lasti

De båda fadcr- och modcrlösa kastade en blick, en blick full af an-
dakt och örnbet den sista blicken , på den plats som Lade väckt så
sorgliga minuen , så väl Los dcm, som Los dcras trogne ledsagare, mcd
hvars tillbjelp de åter uppstegö på den gamle Jovial.

Delta göda djur Lade Intel ögonbllck tänkt på att aflägsna sig; men,
cgande, såsom gammal veteran, ett ogcment förutseendc, Lado Lan klqkt
bcgagnat Lvilostunden, i det hän på den främraandc markcn Lade afbctat
en lång bred rand af färskt mjukt gräs, derundcr bctraktad mcd icke så

]V:o 3. ; • L 3. , J.f >A:o 5,
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' 9 litct afundsjuka blickar af Rabat-Joic, bvilken liade, så bcqvämf som möj-
ligt, ntsträckt sig på ängen, hållande sin långå nos på sinä lurfviga fram-
tassar. Vid signalcn tili afresan rusade dock hundcu upp ocb återtog sin
plats bakom sin herre. Dagobert, soni mcd doppskon af sin käpp undcr-
söktc marken, Icddc forsigtigt hästen vid bctslet, ly ängen började bli allt
mer och mer smnpig. Efter någon stnnd var ban tili ocb mcd tvungen
att halla litct ål vcnstcr, för att komina npp på landsvägeu,

Dä Dagobert ändtligcn anlände tili Möckcrn, frågade lian efter det
minst' dyra värdsbnset. Man svarade honom, att der fanns enoasi ett,
värdsbnset Hvita Falkcn.

_

,
Så låtom oss då begifva oss tili värdsbnset Hvita Falkcii, sade

deu gamle soldateu.

111
ANKOMSTEN TILL VÄRDSHUSET.

Redan kade djnrfämjarcn Morok Hera gångcr otåligt öppnat lirckan
tili vindsgtuggen , bvilken bade ntsigt åt deui inre gårdcn af värdsbnset
Hvita FaEken, för att passa på när dc nnga llickorna och den gamle soi- l
daten sfcullic komina. Då ban icke såg dem nalkas, började hän att spat-
sera iångsamt, med armarna korslagda öfver bröstet ocb bufvudet ncdlu-
tadt, funderande på medel att ntföra. den pian hara uppgjort.| Hans tan-
kat sysselsatte honom tröligcn på ett obebagligt sätt, ty anletsdragen syn-
tes ännu mörkarc och Kemskarc än vanligt.

Oaktadt sitt vilda utseende , bade denne, man icke så litct förständ.
Den tilltagsenbct ocb raskbet ban under sinä dagliga öfningar ådagalade,
ocb den ban, i fpljd. af ett slags ebarlafancri, tiliskref sitt nuvarande n«-
daslund 5 ett stnndom mystisfct oeh höglidligt språk; jemte ett beständigt
bycjilerij bade gifr.it honom ett visst inflytande på deu foikklass, bvarmed
ban umgicks under sinä vidsträekta resor.

Man gissar lätt att Morok bade, £öre sin omvändelse, gjort slg Cor-
trolig med dc hvilda djurens vanor. Så förböll det sig äfven. Född i
norra deleu af Sibericn ,

bade ban
, redan som Leit uiig värit en af de

djcrfvaste rcn- ocb björnjägare. Sedermera, ellet år 1810 bade ban öf-
vergilvit detta yrfcc ,

för alt tjena såsom vägvisare åt en rysli ingenieur,
bvilken bade fatt i nppdrag att anställa mätniiigar i dc nordliga länderua;
mcd denne bade ban slutligen följt tili Petersburg. Der blcf Morok, ef-
ter några lyckans omvcxlingar, anställd bland de kejscrliga kurirerna. >

För dessa meniriskor som resa däg ocb naff, mcd blixtens bastig-
bet, fin ns det livarkcn årstider cller liinder , ellcr tröttbet ,

ellcr faror;
verktyg, i andras händer, mäste de endera krossas, cller komina! tili inålct,
Man kan göra sig ett Begrepp om djerflicten 'r modet ocb ibärdlgbelen
hos menniskor, vana vid ett sädant Icfnarfåsälf.

Det bör icke bit burn Morok f följd af en mäiigd bcsynnerliga on}-
■standigheter , bade' kömmit att öfvergifva denna hana for ett hclt-annat

ocb bade i egenskap af catbecumen, ingått i ett af Freiburgs klos-
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ter ; alltnog hän hade dcrefter vai eller ilja omTänd åfertagit
sitt nomadiska lefnådssätt, och hörjat sinä färdcr med ett mcnagcri, ufan
att någon visste hvarifrån hau fålt det.

Morols fortfor att vandra Irani och ätcr på vindcn. IVatfen hade rc-
dan inbrutit. Dc tre pcrsoncrna, hvilkas ankomst hän så otåligt vantadc,
syntes iche tili. Hans gäng börjadc cftcr hand att hlifva mcra häffig
och ojcmn.

På en gäng stannadc hän tvärt, lutandc hufvndet åt venstcr och lyss-
nade. Denne raan hade så fin hörsel som en \ildc.

Der aro de, ropade hän.
Och hiiris rödbrnna ögonstenar lyste af djefvnlsh glädjc. lian hade

hört stegen af en man och en häst, >'

Gåcnde saita frani tili vindsluckan, öppnade lian den, tyst och för-
sigtigt. lian såg då de håda tmga Hiehoina tili häst irifåga på värdshusgår-
den, tilliltä med den garnle soldaten, som var deras ledsagare,

]\'attcn hade, soin redan nänindt är, inhrutit; den var mörh och mu-
len; en stark blåst lioin ljuslågan att fladdra af och an i de lyhtor livar-
ined man lyste dc resande in. Signalcnicntet, som Morok hade fålt,
var doch så troget att ingen hnnde hedraga sig derpå.

Säher på sitt rof, stängdc hän luchah.
Efter att ännu hafva funderat, en fjcrdedels tiliini a, sannoliht för att

reda. sinä tanhar och ordna sinä förslagcr, lutade hau sig ned genoni fali-
luchan, der stegen var ställd, och ropade: Goliath!

Husbonde, svarade en rå stämma.
—. Koin upp! eloni! •>„ toru i

Här är jag; jag hommer från slagtarhusct med löttet.
Pinuarnc i stegen hrahade och snart uppstack ett förfärligt Imfvud I

jnidten af golfvet. ■

Goliath gjorde skäl för delta af Morok honom tilldclade nänni , ty
hän var ölver sex fot lång och hade en hroppshyggnad som Herkules.
Denne Goliath var forfärlig att åskåda. Hans skelaude ögon snto långt
inne nnder en låg och framstäende panna; hans röda här och sfcägg, hvil-
het var tjöckt, tofvigt och groft si ni tagcl, gaf åt hans anlcfsdrag något
djuriskt vildt: mollan sinä Stora häitar , försedda med tänder

, som mcra
tiknade en hunds, än en menniskas, Köli' hau ett styeke rått kött, vägan-
de tio a lolf niarker , emedan hau troligen fan n del heqvämare attbära
det sallimia, för att kumia hegagua fiåda händerna då hau skullc nppför
stegen, som svigtade uhder hans tyngd.

Slutligen framträdde denna stora och' tjtrcka kropp helt och håElct irr
öppningeh på golfvet. Af hans tjurhals, af den förvänande hredden på
hans hröst och axlar, samt af de oianligt tjocka och muskclslarka annar-
na och. lienen ,

l.undc man slnta tili att denna jette skullc litan frnktan
kuuna brottas med en björn.

Hän var klädd i ett par gamla hlå benklädcr med röda ränder och skod-
da med Skinn, samt ett slags vest, eller snarare kyllcr af tjockt, groft lä-
der, här och der sönderrifvet af djurens hvassa klor.
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Så snart Goliatb hunnit npp , öppnade Ban sitt stora gap ocß lät
köttstycket faija på gojfyet, hvarefter Ban, med ett djurs glupskhct, slic-
kade sinä Blodiga mustachcr.

Dctta slags missfoster kade, i likliet med så många andra krlngstry-
kande skojare, Börjat med att på rnarknader, tili pößelns förlustclsc, ned-
svälja råa kötthitar. Efter att Bafva fålt sinak för denna vildarnes föda,
förstod Baa att med sin sinak förena sin fördcl och «kade glanscn af Mo-
rocks representationcr dermed att Ban, iaför publikcns ögon, slukade uå-
gra markcr rått kött.

Diidcus ocß min del aro der ncre; detta är Kains och Juda’s, sa-
de Goliath, i det Ban visade köttstycket, Hvar är — jag måste
dela det Bär midt itu .

. . intet företräde , . . Det må vara djur eller
menniskor, så skall Bvar ocß en ha sitt.

I det Ban nu sköt npp den ena ärmcn af en Blä skjorta, visade Ban
en arm, så luden som ett krcatur och full af tumstjoeka ådror,

Hör på då
, husbonde , Bvar är handyxan , npprcpadc Ban, I det

Ban sökte med ögcnen det eftcrfrågade verktyget.
I stället att Besvara frågan, ställde Busbonden Hera frägor tili sin

tjenare.
Var du der ncre ny ss, när de resandc anlände tili värdshusct?
Ja, Busßonde, just då koni jag ifrån slägtarßuset
'llvad är det för folk?
Det var två små flickor , soin redö på en hvit Bäst; en gamma}

beskedlig gußße med geå mus.tacßer ledde käsien . . . Men
,

låt inig då
fä hit yxan . . . djuren äro mycket Bungriga och jag ocksä . . , Yxan! . . .

Vct du Bvar de rcsande skola Bo?
Värden förde dc Båda lliekorna och gußßcn tili andra sidan afgärden.
I den Byggningen, som vetter åt laitet?
Ja, husbonde, i - .

Ett förfärligt, enstämmigt ry lande ncrifrän lät nu Böra sig och af-
Bröt Goliath midt i meningen.

Iför ni! ropade Ban, hungern gör djuren alldcles ursinniga . . .

Om jag kunde ryta, så skulle jag göra som de . . . Jag Bar aldrig sett
Judas och Kain sådana som i afton; dc hoppa och skutta i sinä Burar, så
att de kunna bryta sönder dem, Hvad Döden angär, så lysa dess ö—-
gon värre än vanligt ...man skulle kunna säga att de likna två ljus
. . . stackars Död! .

. .

Morok återtog, utan minsta afseende på Goliaths an märkn Ingan
Såledcs aro de Begge unga flickorna inrymde i den byggningen

som ligger midt öfver gården?
Ja, ja, som jag säger , svarade jctten. Men Bit med yxan då,

för fan i våld! Alit sedän Karl restc Bort, måste jag nu cnsam ut-
rätta allling, och det gör att mattimmarne ofta Bli senare än vanligt.

Har den garale gußbcn stanuat qvar Bos flickorna, frågade Morok.
Goliath, Bestört öfver att haus Berre , oaktadt alla Bans enträgna

böner , ieke ville gifva djuren mat, började bctrakta profctcn med sti-
gande förvåning.
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Svara då, ditt.nötl .. .. . . .
.

. fOm jag är ett nöt, så har j*ig ock styrka 'som ett riöt, och kräk
emot kräk få se då hv cm som har öfverhanden, svarade Goliath med
en nvanlig sträfhct i röstcn.

Jag frägar dig, om gubben har stannat qvar hos flickorna, uppre-
pade Morok.

Ah nej , svarade etten
, snäsigt. Sedän den gamle hade följt

ungarne upp i karamarcn och dcrefter fört hästen i stallct, hörde jag Le-
noin begära en halja och vatten .. . . hän har ställt sig i liätet och bör-
jat tvätta klädcr . . . Ha

, ha! en kari med grått skägg , stå och tvätta,
som en hjelpkärrlng det är som om jag skullc taga mig för att mata
sisfcor med hampfrö .. Goliath höjde härvid axlarne med en min af
förakt, hvarefter hän fortfor:

IVn, husbonde
, mensa- jag att jag Lar svaråt |i alla Irågör; lät

niig nu få syssclsätta mig med minä djur.
Hän bto-jadc åtcr se sig omkring nä vindcn och förnyade sinä frågör

eftcr handyx.an.
■Eftcr ett ögonblicks djup/tystnad, sade profcten tili jättein

Du för icfce ge qvällsvard at djurcn.
Goliath förstod-icbo i liörjan; Jenna htisbondcns ide var så ny och

öfverraskande för honoin, att hän ornöjligen kunde fatta dcn,
Hvad sade husbonden, frägade hän Undtligen.
Jag dörbjuder dig att gifva djuren mat i aftön.

Goliath svarade icke. Hän öppnade sinä vinda ögon tili en övanligvidd, sammauknäppte bänderna och, gick två slcg tillbaka.
-Nå, förstår du niig inte? frägade Morok; Mr min befallninp- ickenog klar för dig?
Icke gifva djuren äta? ~ . när höttet är hemma . . när detrcdan är tre timiuar öfver den vanliga tiden? ropade Goliath med tiiltä-gande bestörtiihig.
Lyd, säger jag, och tig.
Men viti ni dä att det skall handa en olycfca 1 afton? Hun-ger skall göra djuren rasande .•. och mig med.Så mycfcet bättrel °

Dasande, säger jag.
Så mycket hättre, hör du.
Uuni? .

.
. Så mycket hättre? . . , Men . . ,

- IVog!
Men, för tusan dj .

..! Jag är också hungrig.At då! Hvem hindrar dig? Din qvällsvard är färdiff, efter dnkan äta den ra. °

Jag äter aldrig, ntan minä djur, ej hcller dc utan mig.
, ,

~

"a 8 säB’ er att om du har den djcrfheten att, emot mitt för-bud , gifva djuren mat i qväll, så kör jag bort dig.Goliath lät höra ett slags grymtning, dof och grof, icke mycket olik
IV:o S. ~ ;. . Mätiini i■ f I Iti I f. 5*
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en hjörns mumlande, I det hän betrabtadc profcten mcd en min , på en j
gång uudrandc och vred.

Morob, ulan att gc akt dcrpå, spatscradc af och an, ocb syntcs för-
säukt i djupa tankar. Derefter tllltaladc hau Goliatb, hvilkcn äunu stod
och gapade på honom:

Du kommer väl ihåg bvar borgmästarens hus är hplägct, det der
kuset, der jag var 1 afton , för att visa initt pass , och der frun köpte af

. mig några sriiå höckcr och ett rad hand ?

Ja, svaradc.jetten sträft.
Du skall dit ned och fråga pigan om jag.kan vara säkcr att fin*

na h.orgmästarcn hemma 1 morgon hillida.
• Hvad kan ni vilja honom?

Jag för kanhända någon vigtig sak att mcddela honom,. I alla
fall anhåller jag att lian cj går ut, förr än lian taiat vid mig.

Godt! . . . Alen djnren? Kunde jag icke få gc dem mat
,

hinan
jag går (Iti horgmästaren? Ätminstonc pantern från Java. .. . den är den
aldraimngri ga ste . . . Hör, hushonde! hara åt Dödeu! . . . Jag skall ha-
ra kasta ät honom hans styeke .

.
. Kain, Judas och jag, vi kuntia vänta.

Det är isynnerhet pantern ,
som jag forbjuder di g att mätä . . .

Ja, ja, den får du aldraminst gc nagot.
Alen, vid djefvuleus koni, hvad kommer åt cr i dag? ropade Go-

liath. Jag hegriper ingenting af alit det der. Det är skada att Karl ic-
ke är hemma .

. . Hän, som är inmarig, hän skullc nog lijelpa mig alt
fundera ut hvarföre ni nekar mat ät de hungriga djuren..

Du hehöfver leike hegripa det.
Kommer ej Karl snart igen?
lian är återkommen.

. llvar är haa då.?
—« Hän bar rest, hort Igen.:

Hvad är det då , som föregår här? ATägonting är det .. .. .. Karl
reser, kommer hem och reser äter hort, och ~

. .

Det är nn icke fråga, ota Karl, utan om dig. Ehuru. luingrig., som:
en varg, är du dock slug, soin en räf,,om du hara vill . . ja lika shigsom Karl.

Och Morok klappadc härvid. jetten på axcln.,, omhytande på. en gång
hådc tou och min. :

Jag, slug?,
Jag skall straxt hevisa det: i denna nait äro tio, flbriner att vin-

na .. ~ ~ och jag slår v.ad att du är slug nog', för att förtjena dem .. . .

Ja
, på det v.ilkoret är jag slug , sade jetten ~

småleendc på ett
duml och |ätt jrätt. Hvad skall. jag då göra,, för att förtjena. de der tio:
florinerna?

Det får dn se.,
Ar det svår.t?
Det: får du se ,

bar jag sagt.. Du skall höcja med att gå' tili
horgmästav.euy men. innan du går , skall du tända. på det, här fyrlatct
åt mig, |

Hän, v.isade med en: äthörd hvad jetten. kade att göra.. g
SL;
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_ Ja, bnsbondc 7 svarade (le ime , nägot tröstad öfver dcn fnrdröjda
aftonniåltidcn, af boppct alt förtjcna tio lloriner.

IVar du fändt eld i fyrfatet, skall du ditlägga dcn. bar stälteuei»
att glödgas, tiiiade profetcn.

Ja, bnsbondc..
Du lemnar dcn (|var der, bvarefter du går tili borgmästaren ocb

återkommer genast; bär uppe yäntar du mi g.
Ja, bnsbonde.
Du niåstc laga så aft elden bibebållcs i kaminen.
Ja, bnsbondc.

Morofc tog mi ett steg för att gå ner, nren vändande sig liastigt ora,
sade kan:

Du sade att dcn' gamle hedcrsgubbcu är sysselsatt med att tvätta
kläder i lidret?

Ja, bnsbondc.
Godt! Glöm ingenfing; lägg stålfencn 1 elden, gå tili borgmästa-

ren ecb ålcrkom Lit, för att vänta mig.
Med dessa ord glck profetcn ti IL fall-luckan. ocb lörsvann, i det

ban försigtigt klef utför stegen..

IV
SIOROK ocu dagobert:

Goliafb bade icke sagt osannt ; Dagobert stod verkligcn ocb tvätta-
dc, med detta orubbliga allvar, soin ban lade i allt bvad ban företog.

Olli maa bcfänker soldatcns vana i fält, skall «iän ej sä myeket un-
dra på denna synbart örTcrdrifna hushållsaktigbet. Dagobert bade intet
annat syftc än alt, så myeket möjligt var, spara de fader- ocb modcrlösas
kassa, ocb tiliika bespara dem alla owsorgcr ocb allt besviir ; derförc sys-
selsaltc ban sig om aftnarne, sodan de fagit natfqvartcr, med en liel hop
qvinliga göroinål. I alla fall var ban ingen nybegynnare i sådant ,ly
nnder sinä ipånga fälttäg bade ban, ganska ordentligt, Boplappat ocb upp-
hjelpt flera af soldaternas klädcsplaggr da de, eltcr en dags bafalj, köm-
mit tiasjga ocb förstörda tili lägret; t‘y det' sir icke nog att maa fått sa-
lielhugg; nian niåste äfven ha sin unifonn liigad 5 emedan icke allenast
skinuet, ulan äfvci» klädcrna, bära inarken cflcr dcn bvassa klrngan.

Oekså ser nian vanligcn om aitonen ellei; dagen efter en bet drabb-
ning, de bästa soldaterna, hvilka aro ufmärkla genom sin krigiska bållning,
uppdraga un sin lieka cllcr ur sin rcnscl ett lifet sydon, försedt med nå-
lar, tråd, sax

, vax, svl, syring, knappar ocb andra nödvändiga (måsuker,
för att företaga ali slags lagning ,

ocb det med en noggianbel ,
sadan

alt dien skieliligaste basinoder ej siialle göra det bättre-
Vi torde- knappast linna något tjcuHgare lillfälle att heratta hvarfö-

re Fi•aneois Baudoin
,

dc båda llickornas trogne ledsagarc , bade (ått bl-
namnef Dagobert , nnder det ban var ansedd för dcn. v.ackraste ocb tapp-
castc af alla grenadiererne vid det kcjscrliga- gardet.. <*•r JSkSnQ'
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Man bade en gång slagits hela dagen, litan nägon afgörande fördel ®

å någondcra aidan; det kompani, vid hvilket vår van tjente, hade på af-
tonen beordrats såsom fältvaht vid ruinerna af en härjad by. Då förpo-
slcrna blifvit ulställda, blcfvo hälftcn af ryttarne qvarslttandc på sinä bä-
atar, under det de öfriga logo sig en litcn bvila, i det de bnndo sinä
hästär. Vär vän hade slagits tappert , otan att den dagen blifva sårad

,

ty hän räbnade för ingen ting en djup skråma, soin en östciribarc bade
skrapat i bans länd med bajonetteu i del lian oskickligt förde den ned-
ifrån uppåt. * ‘J ®S 6* —-

Dul skurk! minä nya byxor, bade grenadicrcn ropat, i det ban på
sitt bögt värderade plagg såg en skråma, den ban på stället båmnade, mc-
dclst en stöt, som, sfclckligt förd nppifrån nedat, genomborrade österrika-
ren. Mcn oin vår van var af en stoisk likgiltighct för den rispa ban
fått I buden, var hau dock ingalunda likgiltig för den skada bans parad-
byxor lidit.

Hän företog sig sålcdes att om qvällcn, i blvnaken, genast bota den-
na skada. Uppdragandc syasken ur sin ficka, ban den bästa nå-
len, tilliha med den bästa tråden ,

satte syringen på fingret oeb började
att agera skräddare, vid skenet af den på marken uppgjorda brasau. Hän
hade doek först aftaglt sinä stora ridstöflor oeb sedän med tillåtclsc
sagdt sinä byxor, dem ban vändt ut oeb in på, för att på afvigan sy
ihop bålet, så att skadan sknlle bli mindre synbar.

Dcnna partiela afkläduing stred väl något emot disciplinen, dock
kunde officern, som gjorde runden, icke albålla sig Iran att skratta,
ban såg den ganxle soldaten med den allvarsammaste min i verlden silta
på sinä bälar, hafvaude sin böga, ludna grenadiermcjssa på hufvudet, sm
jacka på ryggen, sinä stöllor bredvid sig oeb byxorna lagda öfver (mäet,
i det ban sydde oeb snörpade med en skräddares kallblodigbet, utan att

tyeka det var annorlunda än det sknlle vara. ’

viij, , ■I en haat bördes en muskötsalva oeb förpoStcrna relircrade, ropan-
de: i gcvär:! raodwt-JioWi ani ■(»/ 11,4 rUit Jb . 1

TIU bäst! skrek kaptenen med en dundrande röst.
På ögonblicket auto ryttarne i sinä sadlai’; den stackars byxlappa-

ren var i första ledetj soin ban cj fått tul att vända om sitt plagg, bade
ban påsatt det afvigt, och, utan att draga på sig ridstöflorlia ,

bade lian
boppat upp på bästen.

,
, r '■

En trupp kossacker, som hade dragit fördel af en ndrbclägen stop

skog, bvaruti dc gömt sig, hade öfverraskat fransmännen. Trålfningcn
var blodig oeb vär grenadicr skummade af vrede; ban var myeket rädd
om sinä klädcr oeb tillhörighetcr, oeb denna dag hade värit för honom
så förtrctlig; bans byxor voro söndcrrifna, bans stöllor borta allt var
I olag. Oeksä hade lian aldrig med sådant raseri svängt sakein mot fien-
den. Ett präktigt mänsken upplystc seenen, så att hela kompagniet fick
tillfälle att beundra vår grenadiers mod, x det ban dödade två kossacker
oeb tog en olficer tili fånga. i

Efter denna skärmytscl, bvarunder det franska detacbcmentijt bibc-
sin ställning, uppställde kaptenen sitt folk i linle, för att säga dem^^
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några vänllga ord em dcras mod och välförhållande. Hän bcfallde då
dcn händige grcnadieren, som var så skicblig- i att laga, komina frara ur
ledet, emedan hau ville tilltala honom sarskiklt infot' hela sqvadronen ooh
berömma bans visade tapperhet, Vår stackars Raudoin hade gerna und-
varit denna hedcrsbctygclsc, ty hän visste bäst kuru det stod tili med
bans klädscl, dock ban måstc lyda.

Alan förcställc sig- , on man ban, kaptenens och bans ryltarcs för-
våning, då dc sågo denna höga och allvarsamma figur långsamt homma
framridande stödjandc nmt stigbyglarna sinä hara fötter och blämmande
hästens sidor med de musknlösa lienen, hvilha Hb ai edes voro nakua.

Den förvånadc kaptenen red närmare, men då hän i det sanana på-
minte sig hvilkcn sysselsättning soldatcn haft, då det ropades i gevär,
så bcgrep hän alltsammans.

Ja så, din gamle kanin
, sade hän, du gor som konung Dago-

bert, du nyttjar dina byxor afviga.
Oaktadt den stränga disciplinen, belcdsagades detta kaptenens infall

af en ilta återhållcn skratlsalfva. Alen vår grenadicr, som satt råk J sin
sadel, med venstra tnmmen pä sadelhnappcn och högra handen sluten
kring sadelfästct, bibehöll sin orubbliga kallblodighet, svängde on med
kusten och intog sin plats i ledet, efter att halVa' afhört dc uppmuntran-
de ord, soin kaptenen yttrade öfver bans välförhållande. Från den da-
gen erhöll och bibehöll Francois Baudein namnet Dagobert.

Atcrvändom nu tili värdshuset Hvita Falfcen!
Dagobert stod i lidrct, sysselsatt med att tvätta, tili stor förlustelse

för några öldrinkare
, hvilka, från den alhnäuua värdshussalcn, der de

voro församlade, nyfiket begapade honom.
Det var oek i sanning ett bcsynnerligt skådespel.
Dagobert hade aftagil sin grå koit och vihit upp sinä skjortärmar.

Med sin knotiga hand gned hän med tvålstyckct af och an på en liten
näsdub, förut blött, och utbrcdd på ett bräde, lagt öfver en kalja, full
med vatien. På hans högra arin, tatiicrad med brigaremblemer i rödt och
blått, såg man tvenne ärr, så djupa, att man deri kunde insticka fingerändan.

Undcr det de rökte sinä pipor och tömdc sinä ölmuggar, hade tys-
karne godt tillfällc att förvåna sig öfver den reslige gubbcn med de lån-
ga grå mustachcrna, den kala hjessan och den barska niinen; ty så snart
soin Dagobert icke var i de nnga lliekornas sällskap, återtog hans ansigte
ali den stränghet det hade af naturen.

Den ouppbörliga uppmärksamhet, för hvilkcn hän var föremål, bör-
jade slutligen göra honom otålig , emedan hän fann det så naturligt, att
hän skulle göra hvad hän gjorde.

I detta ögonbllck inträddc profeten i lidret. Hän betraktade noga
den g'amla soldatcn under några ögonblick, hvarefter hän yttrade på fran-
sysha, i en temligen gäckandc tou:

Du tycfcs icke hafva stort förtroende för tvätterskan i Möckern
du ,

kamrat.

N:o S. 4.
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Dagobert, otan att uppböra med sm ivättning; rynkade ögonbrynen Hvred htet pä kufvudet ocb gaf profetcn en, sncd Mick, mcn svarade intct!Förundrad öfvcr dcnna tystnad, ätertog Morok:
J,a jj bcdrar mijj icfce ...ni är fransman., mm van;, de ord jap-ser inbrända, pä cr arin utv.isa det; dessutom fean- mam se på cr militän-sba hållning- att ni bar värit soldat i kejsardöincts tjenst . I alla falltycfcer jag att, för att hafva värit en hjelte, siulatni just som en käreing.

Dagobcrt förblef stum, men. ban tuggade med tänderna pä sinä län-ga mustacber. Rörelscn med tvålstycket pä Mnnct licb en ökad. fart fram
ocb äter, ocb maa kunde tydligt se , att den, gamlc var omi;. ty djur-tämjarens bäde ord ocb, utsccnde missbagade- bonom i bögsta grad, ja
mer än lian ville läta märkä.

Dock, längt ifrän att blifva förlägcn,. förtfor- profeten..
' *^aBr, ac säker, min van,, att ni är- kvarken döf ellcr stum; hur

kommer 1 det dä, tili; att ni, icke- svacar mi g
Dagobert,. som nn alldelcs- förloradc tälamodct, vände bäftigt ombufvudet, säg stlnt på. Morok ocb sade med en, kärf tön.:

Jag känner er icke, ocb jag vill icke lära kanna er. Lcmna
nj-ig i Fred!

Ocb ban ätertog sitt göremäl med fördubbläd ifver;.
) bvarförc Icke göra, bckantskap? . .

. frägadc den oafvis-lige' Morok .. . Vi. konna ju dricka ett glas rhcnskt via tillsammans ocb
derunder tala, om, våra gamla krigsäfventyr,. ty jag; bar också. värit i krig,
mä. ni tro .. . kanske skall ett sädant samtal göra er böiligarc.Adrorna i: panna svällde tili on ovanlig tjocklek; ban
fann i. den främmandes blick, ocb ton nägonting,, som innebar. en retandedplskbet;-, emellcrtid, tvingade: ban; sig att synas, lugn..

frägar er, ätertog den eftcrbängsne,, bvarföre ni’ icke vill
dricka ett glas, vin. med, mig . ~

.. Koni , vi skola tala om Frankrike . , ,

Jag bar vistats, Lange der jag;, det är ett vaekert land.. Också. blir jag
myeket glfld,, när jag stöter på. nägra fransmän,,. isynnerbet när de hand-
tera tväl ocb vatten; så der väl, som, ni; gör., Om: jag bade en. busbåller-
ska,,, sknlle jag sätta henne i skola, lios er.,

Den eläke- söktc eji ens, att dölja sin, rctsamlict;. djerfbet ocb trots
stödb, att läsa. på bans Iräcka panna.. Dagobert,, som trodde att med en
sadan motständare- kunde trätan blifva alivarsam, ville tllk bvad, pris, som,
hclst. undvika, den;, ban tög dcrföre sin, balja L armarna ocb: gick,att ställa
sig- - i andra ändan af lidrct; ocb boppades, sälundä. salia: en gräns för ett
uppträde, som, börjädte- blifva bonom, alit! mera pinsamt.

En. vibl glädjc började bär.vld blixtra i. djnrlämjärcns rödbruna ögon;-den: livita, cirbel;,, som- omgaf ögonstenen,. lyeli(es syiibarligcn vulga sig.
Hän, ihstack: tyå. ellcr, tre gånger sinä krokiga lingrac ii sitt bvJtgjilä skägg,
tili: teckcn, af inrc- tillfccdsställclse.. Dcrefter närmadC' ban sig äter- den
gamle- solUatcn,, meni var- nu. åtföljd af nägra, som utkounnit från
Värdsbussalen..

Oaktadt sin: flcgma, bade* Dagobert i början, värit sinnad att slunga
, ■
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tvUttbrädct midtf i pannan på profctcn, tili slraff för lians cxcmpellösa
oförskämdbct; mc» då hän tänhtc på de värnlösa fliehorna, bejdadc lian sig.

Mcd armarna korslagda öfver bröstct, sade Morok tili bonom, i en

sträf ocb näsvis ton r
NL är alldelcs icke böflLg nL, riddarc af tvålkulanl bvarcftcr ban,

vändandc sig tili dc öfrige,. fortfor, på tyska: «lag håller på att säga den
här gubben mcd långa niusfacbcrna att ban är icke böflig . . . VI få se
bvad lian s varan kanske bör inan g-c bononi en Icktion i böflighetskon-
sten.. Uimien bevare- mig från att gräla ! tillade hän, skrymfaktigt, nien

Hcrren bar upplyst mig; jag är bans vcrk ocb jag måstc göra Ilcrrans
Verk gällandc inför hela vcrlden»

Delta, på en gång' mystiska: ocb fräcka tai vaon stort bifall bland dc
forsamläde. Profetcns rykte Badc gått förc Bonom tili Möekern; folket
hoppades få se en rcprcsenfation loljandc dagcn ocb delta lilla förespel
roadc dcm rätt mycket..

Då Dagobcrl liörde sirc mofständarcs utmaning , kunde ban icke af-
hälla sig från att säga på tyska:;

.Jag- förstår tyska;; fala tyska, så förstär en bvar bvad ni säger.
Nya åskådare komrno nu ocb fnrenade sig mcd dc förra. Alven-

tyrct började blifva roaiide;. mair slog en ring kring de båda Irämlingarne,
Profeten fortfor- då- på- tyska r 7

_

Jag sade- att ni icke är böflig;, jag säger nu att ni är riktigt
grof. Hvad säger' nL om det*?.

Ingenting svarade- Dagobcrt kalit ,
i det ban tog en annan linne-

persedel, för att tvätfa..
Ingenting:, npprepade Morok, det är alltför litef, det. Jag skall

vara mindre kort jag', ocb jag skall säga er, att när en bcdcrlig kari böf-
ligt bjiider ett glas. vin åt en främmande, så bar denne främmande ingen
rättigiiet att svara, näsvist «» . Om ban. det gör,. så måstc mån lära ho-
non; seder-..

„

Stora svettdroppar runno ntför; Dagoberts panna ocb kinder; Bans
breda pipskägg skakades oupphörligt af en bäftig darrning,. men ban lade
ändå. hand på sin vrede; doppande i vatien den- nåsduk , i- bvars tvenne

hörn ban nu stöd ocb böll, sqvalpadc ban ocb sköljdc- den af ocb an i
kaljan, het i den ocb vred den slulligen bårdf, för att fäurvattnet; der-
under började ban Iralla: mcllan tänderna. en. gammak kasernvisa:

M

Trallcra,. trallera, dn djefvul grä,
I. morgon. resan gällå mä

Tili annnat laml
Med svärd 1 hand;

VI sågc farväl åt.... etc..... etc.

Vi' bryr oss* icke om slutct af versen, som var något mera fritt, an
som- är- vanligt bland städådf folk. Tysfnadcn, Bvartiffi den gamlc Dago-
bert kade- dömt sig sjelf, Böll på. att qväfva Bonom, men då,. lyckligtvis,
den lilla krigsvisan föll bonom i miunet ocb ban fick mumrå, den,. blef

j j ban- tröslad
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Mor.ok vände sig härvid Hiot åskådarnc och sade tili dcm med ett

utseeudc af skrymtaklig sjelfbeberrskning:
Vi veta yäl att Napolcons soldater voro bedningar , soin Inqvar-

terade sinä häslar I kyrkorna, soin förtörnade Herren bundrade gånger otn
dagcn och soin, tili belöning för allt delta, blefvo råttvisligcn krossadc
oeh dränkta vid Bercsina , alldcles som Faraos folk ; mcn vi visste icke
att Gud, för att straffa dc ta otrogne som blefvo qvar, kade betagit dcm
allt mod, den cnda egenskap de någonsiu egt . .. Se der står en gam-
mal mäti , soin nti mig bar förolämpat en varelse, trälfad af Guds nå-
des Ijusstråle, oebban låtsar icke förstä att lian måstc bc mig om ur-
säfct. I annat fall , . I annat fall? . . upprepadc Dagobcrt, otan alt se upp.

I annat fall måste ni gifva mig upprätlclsc , återtog profeten.
Jag bar sagt er att jag oekså bar värit i brig . . . Vi skola troligen här
någonstädes linna tvcnnc sablar, oeh i morgon bittida , just vid dagbräck-
ningcn, kunna vi, hakoin någon mur bar, få se af bvilken färg vårt
blod är . . . väl förståendes ifall ni bar något blod qvar i ådrorna.

Deuna utmaning började skrämma åskådarne, som ingalunda be-
rcdt sig på en sä tragisk utgång.

Slåss, ropade en. Jo, det vore vackcrt! För att komma i
arrest båda två. Uucllsplakatct är strängt bar.

Synnerligcn när det är fråga om folk af lägre ständ oeb ut-
länningar, inföll en annan. Om nägon öfvcrraskadc er med vapcn i
hand, sisulle borgmästaren sätta er i kurvan, der ni kunde få qvarblifva
två tre månader.

Vore dä någon af er 1 ständ att angifva oss? frägade Morok.
IVej, visscrligcn icke, svarade de tyska borgarnc; men i alla

fall är det bäst att ni båda komma öfvcrens i godo; det är ett råd som
vi gifva er, i egenskap af vänncr. Följ dctta råd, så är ni kloka!

Jag undrar bvad fängclsct skadar mig! ropade profeten. Skaffa
mig bara två sablar, så skola vi få se om jag i morgon bittida frägar ef*
ter, bvad borgmästaren säger eller gör,

Hvad skall ni göra med de två sablarna, frågade Dagobcrt,
llegmatiskt.

IVär ni får den cna i banden oeb jag den andra, skall ni få
veta det, svarade profeten. Herren befallcr att hans ära skall förhcrrli-
gas, och bär gäller ju Hcrrans ära.

Dag-obert böjdc pä axlarne, hän gjorde ett knyte af sitt rentvättade
linnc, aftorkade tvälcn oeb insvepte den omsorgsfullt i en vaxdukslapp;
derefter började ban bvissla tonen af den der soldatsvisan, som ban nyss
sjungit, oeb tog ett steg framåt, liksom för att aflägsna sig.

Profeten rynkade ögonbrynen , emeden ban började frukta att bans
ufmaning värit alldcles fruktlös. Hän gick dcrföre ett par steg emot
Dagobcrt och ställde sig mjdt för bonom, liksom för att stänga bans vägs
Sedän lade ban båda armarna i kors öfver bröstet oeb mälte den gamle
ine{l den mest gemena oeb föraklliga blick, från hufvudet tili fötter, bvar-
efter hau sade;

_
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Sålcdcs liar man då kömmit undcr fund med alt en gammal sol-
dat, hvilken fordom följt dcn der stråtröfvaren, Napoleon, icfee duger tili
annat än hjelpkäring pä sinä Sednare dagar. Hän nckar ju att slåss!

Ja, j g nekar att slåss, svarade Dagobert, med faatket i rösten,
mcn så hlcl: soin ett lik,

Aldrig, nej säkert aldrig Lade dcn gamlc, trognc tjenaren gifvit de
fadcr- oeii moderlösa , soin voro anförtrodda ål hans vård, ett mcra ly-
sande prof af ömliet ock tillgifvcnhct, än vid delta tillfälle. För en sa-
dan man soin lian, var det en oinätlig uppolfring alt oslraffadt låta tili
den grad förolämpa sig, att nödgas afslå en utmaning.

Sålcdcs är ni fcg! . , . ni är rädd ,
. . ni erkänncr ju det ?

. . ropadc den afskyvärde Morok.
Vid dcssa ord gjorde Dagobert, så tili sägandcs, ett anfall pä sig

sjelf, ty det syntes tydligen kuru hän ett ögonblick värit irestad att nisä

på sin motståndare, mcn hcjdade sig hclt tvärt, liksoin om nägon fattat
hanoin i armon.

Sannolikt kade hän tänfct pä de båda flickorna och på det förfärliga
hiudcr som en duell

, lycklig eller olycklig, skulle lägga i vägcn för
deras rcsa.

Mcn dcnna vrcdcs blixt hos soldaten, chuni basligt öfvergäende den
var, var dock så synbar och uttryekct i hans ansigtc, som badadc i svett,
var så förfärligt, alt bådc profcten och de nyfifcna åskådarne drogo sig
några stcg tili haka. %

En djup tystnad herrskade under några sekunder och allt intresse
öfvcrgie.k hastigt på Dagobcrts sida. En af de kringstående vände sig tili
sin granne och yUralle:

Den der karien är visst icke feg.
JVcj, säkert icke, svarade den andre.
iiet fordras ibland mera mod för att afslå en ntmaning, än att

aulaga dcn . . .
I alla fall är det profeten som bar orätt; hän har ju förfört

sig på den andre, som är främling.
Oeh om lian, såsom utlänning, skulle slåss och blifva tagen, så

fick hän silta i fängclse, Gud vet hurii länge.
Och sedän, tillade en annan, hän har ju tvenne unga flickor med

sig. Huru skall lian, i dcnna ställning, kuuna duellera, och det för
en småsak ? Hvad skulle det bli af de håda slackars barnen, ifall lian
det gjorde? Hän blcfve satt i fängclse, och hvem toge vård om flickorna?

Dagobert vände sig tili den som bade taiat dessa ord. Hän såg för
sig en storväxt man med ett öppet och godt ansigte. Soldaten räckte
haudon åt denne man och sade med en röst, darraude af djup rörelse:

fac l> i Horre! ~ il,,',*
Tysken kramade hjertligt Dagöberts hand.

Min väu, sade hän ändtligcn, i det hän qvarhöll soldatcns hand
mollan gör nu hvad jag ber er om ...Koin in och töm en bål

kN:o 5. :noi ilnyuhu bam ? sbca doo mouod ashmllnn :ioti'jßi

—, M
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|S pnnsch med oss. Vi skola väl då tvinga dcn der belvetes pvofeten att
tilistä, det hän värit kittslig och hara sökt gräl med er . . .•

111(till s hade d jurlämjaren , som i det liinasta hoppats att Dagobert
skulle slutligcn vara tvUngen att antaga bans ufmaning, med rnyeken ilsba
Lctrabtat bvar efter annan som öfvcrgicb på soldalcns sida; men snart
fann ban för godt att spela en annan roll; lian hcberrsbade sig dcrföre
och nppklarade mer ocb mer sinä anletsdrag, emedan hän fann det nytti-
gast att Jäfsa vara inild ocb nndcrgifvcn.

Hän gick således emot Dagobert och sade, med temligcn god fattning:
Nå väl, jag lyder genast dc här herrarne och lillstår att jag

haft oriitt .. . Ert första bemötande stötte mig; jag vr ar icke nog raäs-
tare öfver minä känslor . .

. Jag- npprepar att jag bar haft orätt, tiliade
Lan med qväfd barin . . . Herren bcfaller att vi skola ödmjuka oss . . .

Jag ber er om förlåtelse.
Delta vaekra prof pä sjelfbchcrrskningoch ånger upptogs med myc-

ket bifall och beröm af de närvarande.
Hän ber er om förlåtelse; bar ni ingenting att svara derpå,

min tappre vän, sade dcn långc inannen tili Dagobert.
Denne, som var rörd af tyskarnes hjcrtlighct ocb riittskänsla , såg

på dem med en ovanlig mild bliek.
Se så, litoin oss gå in, så få vi klinga tillsammans j inföll en

annan; vi göra er delta tillbud af godt hjerta och ni måste af lika så
gedt hjerta emottaga det.

Ja, ja det måste ni, för cdra små vaekra flickors skull, sade
dcn vänlige långc mannen.

Dagobert blcf än mera npprymd genom delta alltför vänliga bemö-
tande. Med en bottenärlig bliek på de kringstäende, svarade ban:

Jag tackar er hjertligcn, minä herrar. IVi aro bra och hedcrliga
karlar, allesammans . . . Men när man bar blifvit bjuden på att dricka,
så måste man ock bjuda igen ... .

JVå, mä ske! ropade tyskarne det låter höra sig! Hvar ocb
en i sin ordning. Vi skola betala dcn första bålen ocb ni dcn andra.

Fattigdom är intet brott, ätcrtog Dagobert. Jag skall säga er
uppriktigt, minä berrar, att jag omöjligeu bar räd alt bjuda er punseh i-
gen ,

sedän ni trakterat mig ; ,vi hafva änuu en läng väg att färdas och
jag för icke göra några qnödiga utgiftcr.

# t w .
Den gamle sade dessa ord med en så enkel värdighet , men tilli-

ka med en sådan bcstämdbct, att tyskarne icke vågade förnya silt tillbud,
väl vetande , att en man med Dagoberts karakter icke skulle kuuna utan

iqrödmjukelse'antaga en ny bjndniiig.
,

; .

Det gör mig ledsen, sade dcn långe mannen, tv jag skulle hä
tyckt myeket om att få klingä liflfcd er. Göd natt, då tappre soldat! . . .

godnatt! - Värden på Hvjta Falken kastar ut oss om vi dröja längre.
. God nait, god natt! minä berrar, sade Dagobert, i dfet ban vände
sig om för att gå tili stallct ,

ocb ge luisten dcn sednarc balftcn af sm
aftonportion.

.

, Morok nalkadcs bonom och sade, med ödnyuk ton: g >
I )m
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& —Jag har tillstått att jag liadc orätt, jag har hcdt cr om förlätclse. ’
IVi har ingcnting svarat . . . Är ni ännu oud på mig?

Om jag någonsin trälfar dig igen . , . och minä stackars flickor
icke behöfva mig längrc, sade veterancn med kufvad vrcdc , så shall jag
säga dig tvä ord de skola cj blifva långa.

Dcreftcr vände hau tvärt ryggen åt profeten ocb gick framåt gården.
Värdshnsgårdcn Hvita Falben hade fonn af en aflång fyrkant, På

ena sidan höjde sig kataktersbyggningen, på dcn andra en sämrc byggnad,
hvarest voro nägra rnm, bvilka för godt pris uthyrdes åt fattiga rcsandc.
En hvälfd förstuga , eller gång , anbragt i det inre af bufvudbyggnadcn,
hade ntsigt åt fria fällct. Men på dcn trcdje ocb fjerde sidan af gården
sträekte sig utluisbyggnadcr , innchåliande vagnshus, lidcr, bodar o. d.,
med vindar och vislbus ofvanpå.

Dagobcrt , som inträdde i ett af stallen , gick tili en stor kisfa, på
hvilkcn hän hade ställt den gamle Jovials hafreportion , hän tog hafran,
slog den i ett sali och gick bort tili spiltan, der hästen stod.

Tili hans stora förnndran besvarade dcn gamle fyrfotade reskamraten
icke med sin vanliga glada gnäggning det för honom annars så fagnande
ljudet af hafrans ströende i lion. Orolig deröfver, ropade Dagobcrt ho-
nom vid nainn med dcn vänligaste röst i verlden, men hästen förblcf o-
rörlig, i ställct att som förr vända mot busbonden sitt kloka öga och
stampa med fötterna.

Alit mer och mer orolig, trängde soldaten sig närmarc.
Vid skenet af en dunkel stall-lykta såg lian nn det arma djnrct i en

ställning som tillkännagaf dcn yttersta förskräckclsc ; dess knäveck voro
tili halften böjda , hufvudet i vädret, öronen tillhakalutade

, näsborrarne
vidöppna; lian löjde på grimskaftet, som om lian velat afslita det, för att
homma lös frän väggen, der hän stod bnndcn, och der lian hade sin krub-
ba och ho; en ymnig och iskall svett lackadc af honom, och i ställct att
mjnkt och silfverfärgadt sticka af mot det mörka stallet, var nu hans hår
ruggigt och nppstäende; tid efter annan skakades hela kroppen afkonvul-
siviska ryekningar.

Äå, nå - så så gamle Jovial, sade soldaten i det lian nedsat-
te sållct på golfvet, för att konna smeka sin häst, du liknar då din hus-
bonde ..-. du är rädd, tilladc hän med bitterhet, i det hän tänkte på
den förolämpning hän nyss hade lidit. Du är rädd, du som annars ic-
hc af haturen är någon pnllron.

Oaktadt sin husbondes smekningar och röst, fortfor hästen att gifva
teehen tili fasa; det enda var alt lian sträekte något mindre på grimskaftet,
ocli att lian närmade sinä näsborrar tili Dagoherts hand, churu med myc-
hen tvekan , (låsande och nosande , som om hän tviflat att det var hans
gode husbonde.

Du känner icke igen mig, ropade Dagobcrt. Det har då tilldra-
git sig något bcsynncrligt här.

Och den gamle började se sig omkring, nnder myeken oro.
Ställct var rymligt, men mörkt, och upplystcs hioit svagt af en lykta

fe, som nedhängde från tafcet, der en oräfcnclig hop spindlar drapperat sin
>
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jp väfnad. På andra sidan ocli skiljda från Jovial genom nägra sfänger och

bräder, såg maa tre stålliga, svarta bästar, tillhöraude djurtäinjarcn, ocb
hvilka voro lika Ingaa, soin Jovial var uppskrämd.

Dagobert, förvånad öfvcr dcnna motsats , hvarpå hän snart siviili e

erbålla förklaring, började åter smeka sin häst, hvilkcn nn något bemta-
de sig då haus bcrre var hos boiioiu; deu fyrbentc trotjenarcn började
slieka Dagoberts bänder

, gnida sitt bnfvud emot honom
, gnägga litet

smått oeli gifva alla möjliga tecken af tillgifvcnhet.
Se så ja så der tycker jag om att se dig ,

min gainle Jovial,
sade Dagobert, i det lian åter upptog sållet ocb utsljelptc dess ölriga in-
neliåil i hon. Se så , ät . . . smaklig mållid! . . . vl halva en lång
dagsrcsa att göra i morgon. Ocb framför ai 11 var icke så der tokigt
rädd för ingentiiig , . . Om bara din kamrat, Rabat-Joic , vore här, så.
skulle det nog trösta dig, mcn lian Ur deruppc hos barncu, hau . .

. lian
är deras vaktare medan jag är borta ...Se så, ät mi, i slället att se på niig.

Men bästen, efter att hafva mcd de yttcrsta spctsarna af sinä läppar
rört i hafran, liksoin för att göra sin cgare tili viljcs, smakadc den leke,
utan började bita i ärmen af soldatens gråa koit.

Acfc, min stackars Jovial! dig fattas någonting du som annars
bar så god matlust ocb nu leninar du bafran orörd! . . . Det är för-
sta gängen under hela rcsan som något sädant händer.

Så talade den gamle veteranen, allvarsamt oroad, ty ntgängen af
hans rcsa berodde tili stor del pä hästcns helsa och krafter.

Ett rytande, så förfärligt och så närä, att det tycktes komina från
sjelfva stallet, skrämde nu Jovial tili den grad, att hän rned ett enda ryck
afslct grimskaftet, hoppade öfver spiltan och sprang genom den öppna
dörrn, ut pä gärden.

Dagobert kunde icke afhälla slg från att rysä vid detta oförmodade,
obyggliga rytande, som nu förklarade för honom den stackars hästens rädsla.

Det nårgränsande stallet, som upptogs af djurtämjårens kringresande
menageri, var endast genom en tunn brädvägg skildt från det, hvaruti;
Jovial blifvlt inqvarterad. Profetens hästar, som stodo I samma stall.
med soldatens, voro så vana vid dessa grymma läten, att de ej lato sig

någonting bekomma.
Godt, godt, jag förstår nu, sade Dagobert, lugnad, Sanno-

likt bar min stackars Jovial redan förut , innanjag koin, hört ett sådant
rytande .

. Hän förnain således närheten af den näsvise skurkens otäe-

ka djur det behöfdes väl icke mer för alt skrämma honom.
Hän hopsamlade omsorgsfullt den utströdda hafran, i det hän sade:
Ar hän engång 1 ett annat stall, och ett sådant bör väl här iinnas,

skall hän nog inte lemua sin hafra, ocb vl konna tidigt i morgon be-
glfva oss härlfråu.

, o . ,

Den skrämde hästen, som hade hoppat och sprungit på gärden, ater-

kom dock snart vid soldatens rop; denne tog 'honoin vid grimman ocb.
frågadc en stalldräng, som gick öfvcr gärden, efter ett annat stall. Karien
anvisade honom ett, der lian ej behöfde frnkta någon olägeuhet af de
vilda djuren, och Jovial blef un väl inrynid.
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Så snart den txvognc hästcn blifvit bcfriad från sitt farliga
började hän mantra sig, tili och mctf på bekostnad afDagoberts grå kappa.
Egarcn, eluiru annars så rädd om hlädcr, bryddc sig nu ieke om att
hau snart siialle få öfva sig i skräddarcprofcssionen, ntan gladde sxg blott
åt Jovials snarå vederfående ocb åt den nxutlust, bvarmcd lian nu, fftr-

.tjirde.jSin.raiipn. r[l
,
r .( «vlmoonnnJ cm ...Vl ilo

Fullkomligt lugn, stängdc Dagobert ocb sbyndade sig att
äta aftonmåltid, för att snart komma upp tili lllckorna, som ban. före-
brådde sig att så länge bafva lemnat allcna.

XV;
ROSA OCH BI.P.NDA.

Dc fader- och modcrlösa inncbade, Jiti en af de mest aflägsna bygg-
ningarna, en liten ruskig kammarc, bvars enda fönster bade utsigt åt fäl-
tet. En säng utan ombäugen , tya stolar och ett bord, utgjorde möbler-
na, hvilta iekc. kundcj kallas dåliga, eh.urii mycfcet simpla. En lainpa upp-
lysle yummct. På bordct, soin stod tätt utuicd väggeu, bade Dagobert
lagt sin rcnsel. ! «ibnooniif o nr,d ti;» •i )-?»‘p(i tab fRahat-Jolc, dcn stora, rödgula ,

sibcriska bundcn
,

bvilkcn läg tätt
uliucd dörreu, bade redan ty.enne gånger lätit höra ett. doft morrande, i
det ban, vände hufvudct mot fönstret,. utan att dpck sedermex-a gifva tec-
ken tili »ägon

<
jG^|gj^| (̂lt | yi„ 0 «Vljal» •i-J ( >,i : nännit %ia muluL edöa

De båda systi-arna, ballliggande i sängen, voro insVepta i länga,
hvita natlskjorlor , igcnknäpptå vIH haisen ocb vi sd bähderna. De bade
ingå nattmössor-, nien en bred hvit bindel undabströk dera‘s rika, kastan*
jebruna bår från tinningarne ocb dcn höga pannan ocb sammanböll det,
så att det cj skulle boptråsslas under liatteli. Dessa hvita bindlar, detta
slags hvita gloria, som omgaf deras panna, gaf ett ännn rcnarc uttryck
åt deras friska, bildsköna ansigten. nlnl **ioil sutun J

Tyillihgarne skrattade ocb pratade , ty oaktadt de gcnomgähgna sor-
gerna, bibcböllo de dock sin ålders oskyldiga glädtigbct. Minnet af de-
ras mor gjorde dem ofta sorgsna, ibeu denna Sörgsenhet bade ingcnfiiig
bittert; det var tvärtom en.ljuf mclånkoli , som de sökte, snarare än de ,•
flydde. För dem var denna alltid tillbcdda : xnbdcr icke död . . . bon
var frånvarande, •.

* mm , ‘<nn un •loaoJT Havi ~

IVästan lika så okiin liiga som Dagobert nti rcligiorisdogiber ty
nti ödernai-fccn, der de bade IcfVåt, faiins hvarkdii kyrka eller prest, trodde de
dock, som redan nämndt är, att Gud, som äx' gbd ocb rättVis ,

mycfcet medlidånde med de mödrar, bVllka nödgas qvarlemnå sjna barn
på jorden, att dessa, genom Hans nåd, kunde från bimlcns höjd ‘sfUinidigt
se och ständigt fcöra dem. Dc trodde öck att modren stuiidom skiekade
tili dem sköna och goda sfcydssenglar, som skulle vakta derti för alla faror.

I följd af denna barusliga, men sköna villfarelse, voro de båda
barnen öfvertygade om att deras mor ständigt vakade öfver dem ocb följ- ■de dem med sinä blicfcar, hvarföre de trodde att gora Ula var det samma
som att bedröfva den älskade modren och görå slgbvärdiga englarncs beskydd

N:° 6 gl
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Detta var hufvudinnchällct af dc heggc harucns dogmatik, en dog-

matik soin vai’ tillfyllest för dessa så rena och älskandc själar.
Donna afton pratade de bäda systrarnä, i det de vänladc på Dagohert.
Deras saintal roade dem niyeket, ty dc hade, sedän några dagar,en

licfnlighct, en stor hemlighCt, soni oria koin’ deras juhgfrullga hjcrtan
att klappa, höjdc deras knoppande barin, förvandladc i pnrpur roSorna
på deras kinder och hetäekte slnndom deras stöi-aj Ma ögon nied ett flor
afordlig längtan och Ijullt svärniefi.

Rosa, soin denna afton lag vid väggen, höll sinä bäda, anhar lin-
der hufvudet, bvilkct hon tili liälftcn vände mot systern. Rienda , soin
med armbågcn stödde sig mot( örnguttskudden , betraktade beniie leende,
och sade: ,

.
„

'o 1 tLti',^Pör', l̂ att J fWoAiHicr i natt? 1 ™
,■

-iij.l <'•_ig:jJfr 'Wlkäb*^hfkaHe' _fu B.JK1‘ i 1fn" S! »*oi i«li na ?r,mi!gnm |
Äh ja, hah Hr så god, lian skaU visst ickc bryfa sitt löftc. :
Och hvad lian är vaeker sodan, med sitt långa, Ijnsa' locklga här!
Och hans nainn ...hvilket förtjusahde namu! .

. . kuru vai
det passar tili hans.utsccnde.!

Och hvilket Ijaft småleende . . J och hvflkcn ljuf röst, isyn-
‘nerhet när lian tager oss håda vid kauden och säger: r Minä hain, j bö-
ren tacka Gnd, sohi bar gifvit er* eii öcli samina sjäi . . . Hvad andrä
söka ,utoni sig , linncn j hos cr sjclfva och, hos hvarandra.

Eihcdan .edra håda bjcrtan utgöra hioit ett, tillade hän.
Siviilien ly eka för oss att vi kunna homma ibäg alla hans ord,

doo nunniin rnäd noh duo ani»«uinnit . låil■ Åh, vi äro så nppmärkspmuia. Se, när jag scr dig afhöra ho-
rniin och keliakia lionuni , är det soin jag-ajeli hftrdc och betraktade Lo-
noin: hör du det, niin lilla älskade spcgel! sade Rosa, i det hon kysste
.p ,p^ jfpjafln,ap.(f(j]si^Kyäj9 df«ia ögon . .

. eller
_§gai|are' vara ögon , stora oeh öppiia röra. «ig, . som

yillp för,pss sjclfva . . . Det är då
underligtatt . iö

Och livad allt Ipad hao. säger är gödt, ädelt och ömt,.
Oct tyeker du min sysfer, att ållt efter soin hän talar,

;/|änna,.yi ,goda tankar födas,.h,oe, osa* Raya oss hvad lian säger ...

ob obbirit f ' bjcrtan j soul

i nlofj vdwvi mm
I yet Rosi* det,.är stor ly<-I;a att lian lialler så mjcliet

JT iitfU /tl Jii njfii lohiMmii. in ' is - ■' [.

Skullc hau kuuna,.älska Rosa, litan alt älsfch Rienda?
Hvad skullc da. Mi af deu slackarn, som älskad?
Och för rc&ten skullc h.an bly sa viiiradig vut, vatet.

1
_

( Vi Ukng I??s¥kef[.hyåra}«rra., -j, j!. V(| j-n l

Oekså hae Iran, för ajl bespara sig allt bryderi , valt oss håda,
sade Rosa , sl.raltaudc. a'' MWL

&&£*** — ■' - ■ - 1 ■ - 1 1 • • ■
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Den Vandrande Juden.

mpr <*J|p °

Det är ju ocl;så bäst .. . Hän iir clcn ende, som älskar oss ... *

och vl, vl lillbedja linnoin Lada.
Bara hän in te leinriar oss förr än vi homma tili Paris.

r- Piiris . . . det lär vara en präktig; stad . . .

En stad, der alla mcnnislior music vara lyckliga . . . cmcdan
der är så. vaekert.

- Men vi, stackars fader- oek moderlösal skola väl vi våga visa
oss der“! . . . Hvad inan skall se på oss!

Ja, men emedan alla mennishor aro lyekliga der, så mäste ock
alla vara goda.

Öeh säkert skall mannalla af oss. moil nai!
Ja, men emedan vl äro med vår vän , i , vär vän med det ljusa

Läret oeh de hlä ögonen.
Men hau har jn atdrig taiat med oss om Paris.
Det har hän ej kömmit ihäg . . . Vi skola I natt tala med ho-

nom derom.
Ja, ifall lian har lust att tala , . , ty ihland vet du ju att hän

tyeker mest om alt hetrahta oss i tystliet.
_ ,d.öes4 ti»/Ja, hän har nägot i sln bllck, som påminner mig vär älskåde

mamma*? . „ „

Oeh hon hvad bon, soin både scr oeh hör oss, skall fmna sig
lyckllg af det, som händt oss! g il

Säkert! oeh dn må.tro att, när vi äro så der afhällna, så
måtte vi väl ock förtjena det.

.

Hör bara på den lilla fåfänga Hiekan! utbrast Blomia, r det hon
.made sig med att l.ring sinä hvita fingrar linda en lock af systerus hår,
som hade Pallit ner öfver pannan. . ggökroboni daö -aab

Efter några ögonblieks fundenng, sade Rosa.
. Tyeker du iute att vi borde orntala allt för Dagoberf.

Jo, lät oss göra det, om du så tyeker.
Vi skola säga honom alli, liksoin vi sade allt åt vår mor. Hvar-

före skullc vi dölja något för bonoin?
Och i synnerhet en sak, som gör oss så lyekliga.
Tyeker lin icke att, sedän vllärdc kanna vär vän, har vårt hjerta

hörjat slå liirtare och c aiiahnOTCYd i uig »betaiuf
Jo 5 man skulle kunna säga att det är- mera Pulit. j™,
Ja; det är naturligt, ty vår vän liat intagit ett stört mm derutr.
Också böra vl väl för Dagobert omtalå vår lyekliga stjerna.
lin bar rält. .... „ ,

I detta ögonblick borjådc liiindcn äter ihorra.
Min syster, sade Rosa, i det hon tryekte sig intill Blomia,

nu började Imndcn äter möVrä! . . .'Hvad går åt honom? •
•

•

Rahat-Joie, moria inlct ! koin kitl ropåde Bleuda, i det hon
med siW lilla hand slog på sängbrädet. -i! . •

,
.

Hunden sleg npp, lät åter liöra en dof morrning ,ocb giek att pa
sängtäeket lägga sltt stora, kli|H hufvue) . Men lian kastade dpck allt-
jemt sinä blickar mot föiistret; de liåda systrarue lutade sig ned, lor aR ?

grf ' * '
J ° ‘ '

’
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P smeka hans brcda panna, i midten försedd med en stor uppböjning; ett
märkcligt tcckcn tili raccns äkthet.

Hvad ar det du morrar öfver, min kara Rabal-Joic? sade Blcn-
da, i det hon sakta tog honom i öroncn. Hvad fattas dig, min siialla
bund? ■ Staekars kreatur! ban är alltid så ängslig, när Dagobcrt ickc
är närvarandc.

Det är sannt; det ser ut som om hän visstc att lian dä böi* vara
dubbclt vaksani.

Min systcr, jag tycker att Dagobcrt dröjer alitför länge , Intian
hau kommer ooh säger oss god ndtt.

Haa ar säkert hös Jovial ocb sköter om honom. -

Ack! nu kommer jag Ihåg att vi ickc sade god uatt åt den stac-
fcars gamle Jovial.

Du har rätt; det var ledsamt, det.
Staekars trogna djur! Hän ser alltid så lycklig ut, när hän fåp

slickå vara händer .
. . Man skulle kunna tro att lian tackar oss för

vårt .besök.
Säkert skall ändock Dagobcrt säga honom god natt på vära vägnar.

Den gode Dagobcrt! Hän sysselsätter sig endast med oss. Hvad
lian siianiincr bort oss! ...VI få vara lata, vi, och hän åtager sig en-
sam allt besvär och ali omtanka.

Mcn huni sköla vi kuuna för‘ckomma detla?
Huru olyckligt att vi ej aro rika! vi kunde då bereda honom

lugn och goddagar på hans åldcrdom.
Rika! ack, min systcr! vi skola aldrig bllfva annat än fattiga fa-

der- öch moderlösa barn.
Mcn den här medaljcn dål
Ja, ja . . . säkert fästes vid den nägra förhoppningar; vi skulle

ickc annars göra denna långa resa.
Dagobcrt bar lofvat säga oss allt i afton . . .

Den unga fllckan kunde leke fortfara, ty tvenne fönsterrutor flögo nr
med ett förfärligt buller.

Dc båda systrarne uppgåfvo ett sfcärande rop af förskräckelse och
kastade sig i hvarandras armar, under det att hunden rnsade mot fönstret
ocb sfcällde alldelcs ursinnigt. ‘‘

Blcka, skälfvande, orörliga af skrämsel, och med armaina bårdt hn-
dade omkring hvarandra, åtcrhöllb de båda systrama andcdrägten.

Rabat-Joic, som stod med framtassarna på fiinsterposten, upphörde ej
att skälla så mveket hän orkade.

Min Gud! hvad kan det vara, bviskade de värnlösa. Ocb Dago-
bert som ickc kommer.

I detsamma ropade Blenda, 1 det bon ryckte sig ur Rosas armar:
'5 Huti hör! det gär i trappan!

I Himmeli jag tycker att det icke är Dagoberts gång! Hör du så-

j Jana tunga sreg! ■ J
*

J t ll ui M iu>
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«ur:
6 Rahat-Joic! kom liit på stund! liom och försvara oss! ropade de

båda systratne; tiloin sig af rädsla.
Verkligcu var det ock ganska tanga stcg, soin liördcs i dcn bräckli-

ga trätrappan , och ett slags besynnerlig gnidning , ett underligt prassel
liördcs längs utåt dcn tumia brädväggcn, soin skiljde kanunarca fråu för-
stugan.

Slutligen hördes en myckct tung kropp Talla ner iitanför dörren.
Dc unga flicfcorna, soin nu voro balft ibjelskrämda, sågo på bvaran-

dra, ulan att kumia såga ett ord.
Dörrcn öppnades ...
Det var Dagobert.
Vid åsynen af bonom omfamnade systrarne hvaraudra , sora ora de

badc undsluppit en stor fara.
Hvad fattas cr? Hvarföre sä uppskrämda? frägade soldatcn.
Ack ! ora du visste , sade Rosa darrande, ty hcnncs och bennes

systcrs bjcrtau slogo våldsaint. Ora du visste bvad soin händt . . .

Först o eli främst kände vi ej igen din gångj dcn förckom oss, genom
viiggcn, så tung ocb så bcsynncrlig.

Mcn ,
cdra sinä rädda stackare! jag kun dc väl inte gå sora en

feratonårig uppför trappan; belst soin jag bar min säng på ryggcn; det
viil säga, en balmmadrass, bvilken jag nyss kastade ner, bär utanlor dörrn,
för att sedän lägga inig der, s&som jag brukar.

Miu Gud, bvad vi iiro dumma ,
soin icke tänkt på det, kara du,

sade Rosa, i det bon säg på Blenda.
Ocb de bäda sköna lanletena , sora på en gång bleknat, äterfingo nn

på en gång sin lifliga roscnfärg.
Undcr bela dcn lid soin ätgick ,

för att tala delta, uppbörde burnien,
soin stod vid fönstret, cj att skälla ocb morra.

Hvad bar då Rabat-Joie att skälla på ,
der borta? frägade den

gamle.
Det veta vl icke. Man bar nyss slaglt sönder två rutor der; det

var det sora först skrämdc oss.
Utan att svara ett ord, gick Dagobert tili fönstret, öppnade det ocb

lutade sig ut; men lian säg ingenting.
Det var mörka uatten , . .

Hän lyssnade, mcn börde intet annat än vindens tjut.
Rabat-Joie, sade ban tili bunden, i det ban pekade på det öpp-

na fönstret, koppa ner der, min gosse, ocb sök.
Det trogna djurct gjorde ett ofantligt bopp och försvann genom fön-

stret, beläget ungcfär åtta fot frän marken.
Dagobert lutade sig åter ut, för alt genom ord ocb åtbörder upp-

muntra bunden att feöka.
Sök, min gosse, sök . ■. . Om der är någon, så hoppa på bönom

. . . diaa tänder aro det vet jag , . .. Får du tag i någon, sä släpp
icke, förrän jag kommer ner,

Nto 6. S*
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lIT 'TS9 Mc» Rahat—Joie fann ingcn.
Man bördc honom springa fram och åter , sökandc act vädrande;

stundom nppgaf lian ett qväfdt rop, liksoin cu spårbund då hän jagar.
Der är då ingen , min snälla hund ; tv om der vore någon ,

sä
hiille du bonom redan i strupen, sade Dagobert.

Derpå vaade hän sig tili de unga Slichorna , soin med oro lyssnade
tili taus ord oeh följde nied ögonen alla ka ns rörclser. Haro ha des-
sa rutor blifvit utslagna? Märktc ingcn af er hnr det tillgiek?

PV ej, Dagobert; vi pratade med hvarandra då hörde vi ett för-
färligt butler, och i detsamma folio glasbitarne in på hammargolfvet.

Dagobert nndersökte fönstret; hau varseblef en temligcn lång hahe,
äranad alt dermed tlilstänga fönstret invändigt.

Det blåser myeket , sade hän; vinden har säkeet skakat fönstret
och den här haken bar slagit sönder rntorna . . . Ja ja . . . så är det,
. . . Hvcm kunde också ha någon fördel af att göra ett sådant spralt?

Dcrcftcr taladc lian tili Rabat-Joic, soin om det värit en menniska:
Ar del någon der?

llundcn svarade medclst ett skållande och Dagobert förstod säkert
delta negativa Ijud; ty lian sade:

Ja sä . . . nå så koni då hit igen då .
. . Gå rundt omkring bvgg-

ningen ...du liuner väl någon dörr öppen .
. . du piär ej vara förlägcn,

du . . .

Delta råd följdes af Rahat—Joie. Eftcr att hafva krafsat några gån-
ger på stenfoten af hyggningen, sprang hau rundt omkring för att kour-
ina In på gårdcn.

Se så, iugna er, minä barn; det var ingeutiug annat än blåslen,
sade Dagobert tili lliekorua.

Ack, hvad vi voro rädda! sade Rosa,
Det tror jag nog, men när jag tänker rätt på saken, så kommer

det myeken kylä in genom det der håict, och ui kan hli förkylda här.
Med dessa ord vände den omtänksammc Dagobert om tili fönstret,

hvilket var utan rallgardin.
Lange funderade lian på mcdel att hjelpa den ifrågavarande olägcn-

heten; shitiigen tog hän rcnskinspclseu, soin låg på den cna af stolarne,
bängde den på öfversta fönslerhaken och ulhrcdde den sä , öfver hela
fönstret, att den fullkomligt skylde hålcn eftcr dc utslagna rutorna.

Tåck, tack, Dagobert! .
.

. Mvad du är god! hvad du är omtänk-
sam! Vi voro hra oroliga, Innan du koin.

Oekså dröjdc du hra länge.
Men nu blefvo de unga; ilickcrna varse soidalcns blekhct och den

märkbara förändringeu i lians anletsdrag, hvilka äuuu burn prägcln, eftcr
det plågsanuna, nppträdei med Morok.

Men, min Gud, så bick du är! ropade Rosa. Hvad fattas dig,
gode Dagobert?

k RJcnda upprepade systerns fråga.
Mig fattas iugenting, försäkrade Dagobert. m
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Ip ■**BSäg iche det, genmälte Blcnda, hela ditt ansigte är förändradt.
Jag försährar alt det fattas inig ingenting, vipprepade soldaten, c-

hnru med synharf bryderi, fy lian var föga van att tala osanning. Has—-
ligt fann lian doch en förlräffiig förevåndning för sin sinncsrörelse, och
tilladc: Om jag scr n) att vara npprörd, så är er shrämsel dertill orsaheu-
ty, när allt liommcr omhring, sä är det mitt fel . . .

liitt fel! burn så?
Jo , ty on» jrg Lade användt mindre tid tili färtärande af niin

qvällsvard ,
så liadc jsg värit liär när intoina slogos ut . . . Jag Lade då

besparat er å Iminsto n e Lälften af den försLräcLelsc ni mi utstått.
Ja , men nu är du Lär

,
säledes låt oss ej iner tänLa på den

sahen.
Men, Lvarföre sätter dn dig ichc?

jag sfeali säfta mig , fy vi ha mychet att språha , sade Dago-
Dert 5 i det lian tog en slol och slälidc den utmed llichornas hufvudgärd.
Få se mi . . . är ni rihtigt valsna tilladc lian

,
i det hän tvingade sig

att le. Far jag se om de stora eigonen äro rihtigt öppnade! . . .

Se då, se Dagobcrt, sade dc små Hiehoina, äfvenledcs leende, i det
de öppnade, så mychet de förmådde, sinä stora, blå ögon.

Nå nå, sade soldaten .
. . jag scr alt de äro öppna; oehså är det

ichc så sent; hlochan är hipit nio.
Vi li a något att säga dig ,

frågandc hlieh på systern.
Vcrhligcn?
Ett förtroende att gifva dig,
Ett förtroende?

sade Rosa, efter att hafva hastat en

«Ta, ja, visst.
Men, ser du, ett förtroende

med synnerligt allvar i hlichen.
som är af myehen vigt, tilladc Rosa,

Ett förtroende, som augår oss båda, tilladc Blenda.För hnäfvelu, det måtte jag väl veta, ty det som rör den cna,ror ju oehsa alllid den andra. Ar ni iehe aillid såsom tvä hufvnden nn-der en hait, som man hruhar säga.
~ Y * måstc väl det, sade Rosa shrattande, fy du sätter ju oftahadas vara hufvnden under en och sarnm a hapuchong.Hör hara på dc små shalharna; med dem får man aldrig sista or-dct. - JVå väl, minä damer; får jag nu del af förtroeudet , emedau ettiörtroende är i fråga.

Tala min syster, sade Rosa.
- ~ Ae j.’

,

niin 9’öhen, det är ni som shall tala, fy ni är, så Jänne den-na dagen räeher , den äldsta i hiilien, och en sah , så vigtig soin ett för-troende hvaroin har nu är fråga, tillhör förstfödslorätten. Se så, hur-
ja, hörja! jag hör er.

Sa ta lade soldaten med fvungef smålecnde och gjorde våld på sig,tor att dolja del ohehagl.ga intrych, som djurtämjarens elahhet gjort nåocn iivaraf lian Un mi erfor en inre skalating.

39



Ben VANDRANDE JIIDEN.

'«|||
Det var således Rosa, den äldsta i kulien, såsom Dagokert uttryekte

sigr, hviiken nu talade för sig sjclf oeh sin syster.

VI.
I .

FÖRTROENDET.

Men först
,

kaste Dagokert ,
sade Rosa , med ljuft jollrande ton

först måstc du, när vi mi gå alt, ge dig ett förtroende, lofva att icke
kanna oss.

Hör du det; du får icke kanna oss! tillade Blenda med en icke
mindre smekande ton.

Det beviljas redan på förkand , svarade Dagokert allvarsamt,
kelst som jag icke rätt vei kuru jag skulle kara mig at för alt kanna cr.

Doek kvarföre skulle jag kanna er?
Dcrföre att vi kanske kade kort säga dig förut det som vi nn

komina alt kerättä dig.
Hör på, minä karn ,

sade soldatcn med en vigtig min,., efter att
ett ögonblick liafva Uegruudat denna samvetsfräga ett af de två Ur det;

endera kar ni kaft rätt ellcr orätt i att för mig dölja någonting . , ..

Om ni kaft rätt, är del kra .
. . om ni kaft orätt, sd är det gjordt

således: icke ett ord mer derom; kara jag nu får veta sjclfva saken. Se
så, jag är Jdel ora.

Fullkomligt lugnad af delta kloka ulslag, återtog Rosa, efter att med
sin syster kafva vexlat ett leende:

Förcställ dig Dagokert, att vi tvenne nätter å rad kaft ett b^sök.
Ett kesök! kärvid rätade veteranen på sig, der kan sait,
Ja . . . ett förljusande kesök, ty .

. . kan är klond.
Hvad kör jag? .

. . lian är klond?
Blond, med klå ögon ,

tillade Blenda.
Blond med klå ögon! upprepade Dagokert, i det kan jemkade

på stolcn.
Ja, klå ögon, så der stora, återtog Rosa, i det kon satte spet-

sen af sitt högra pekfinger mot midten af det venstra.
—, För f—n i våld! om de ock vorc stora som så hui' , sade vetera-

nen, i det lian mätte på sig sjclf, fråu kauden tili armbågen, om dc
också voro så kär stora, så gör det ingenting tili saken . . . En hau/
med Ijust kår ock klå ögon? Hör på minä ftöfcnar, kvad kan allt det
der ketyda ?

Ock Dagokert steg kärvid npp, med en allvarsam ock myeket ota-
lig uppsyn.

Se der; du klir ja redan ond ! yttrade Rosa.
Ock vi äro klott vld körjan ännu, tillade Blenda.
Början! upprepade Dagokert; således Idir det ock en fortsätt-

ning ock ett slut?
#

Slut? nej, det klir, som vi koppas, icke fallet, svarade Rosa
storskrattamle.

Vi önska tvärfom att delta måttc räcka keständigt, tillade Blen-
dcltagaude i sin systers munlcnket.



Desi Vandrajjde Juden.

Dagobcrt säg skiftevis på de Lada flickorna och det mcd dcn
varsammaste mi» i vcrldcn, i det lian sökte utfundcra dcnua besvnncr-
liga gåta; mcn då hau såg dcras förljusandc anlctcn lifvadc af den be-
hagligaste glädtighct, tänkte lian att dc väl ickc skullc vara så glada,
öin dc på allvar kade något att förcbrå sig- 5 hvarföre lian sjelf började
glädja sig öfver alt dc stackars fadcr- och moderlösa barnen kundc, i dc-
ras föga afundsvärda bclägcnhct, vara så glada. lian sade då med rod-
het i blickcn:

• Skratta, siiralta, minä barn, jag tycker öin att se cr glada. Mcn
i summa ögonblicfe föll det lionom in att della cj vore rätta sättct alt
mottaga dc båda fliehornas sällsamma bekännelsc, bvarförc ban tillade,
med mera ton vigt på ordens

Visst tycker jag om att se fröbnarna sbralla
, mcn icbe när dc

mottaga besök af Ijnst bar oeh l»lå ögon . . . Se så, mcdgif im att jag
är lira galcn soin vill afböra sådana der bcrättelscr. Ai viil bara skämta
med mi g; är det ickc så ?

Aej, nej, det Hr sanot som vi säga; myckct sannt?
Du vet ju att vi aldrig sagt en osanning, tillade Rosa.
De ka rätt .

, . ja, ja . . .dc Ijnga aldrig, sade soldatcn, lik-
sora för slg sjelf, i det hans förundran åter började vakna. Mcn bur tn-
san vore det väl möjligt att uågon shippc in tili er? Jag ligger ju utan-
för er dörr och Rabal-Joie nedanför ert fönster. Då nu alla ljusa hår och
alla blå ögon i vcrldeu cj kumia komina in annat än genom dörrn cllcr
fönstret, så skullc väl jag och Rahat-Joie, vi som begge ha så fin hörscl,
hafva mottagit gästen, ifall hau sökt praktiscra sig in . . . jag mcnai*'—
mottagit honom på vårt sait. Men, minä barn, låt oss nu tala ulan att
skämta. Var goda och förklara hvad ni egcntligen mena.

Dc båda systrarne, soin af Dagobcrls förändrade anlctsdrag kundc
sluta lill den häftiga oro som föregiek inom honom, ville ickc längre
pläga sin gamle trogne värdarc. De vcxlade åter en blick, hvarefter Rosa
fortfor, i det lion fattade Dagobcrts Stora, grofva hand:

Se så, oroa dig inte: vi skola ju omtala besöken af vär van
Gabriel ...

Hvad knäfveln! nu börjar ni igen! Hän bar då ett namu?
• Visst har hän ett namn Gabriel, bör du.

Är det ickc ett vaekert namn, Dagobcrt? Ah du skall fä se attdu kommer att älska honom lika som vi . , . vår sköne Gabriel!
Skall jay älska er sköne Gabriel, sade velcrancn ,

skakande på
hufvudet, skall jag älska er sköne Gabriel? Det kommer an på - . . Först
måste jag veta ...I dclsamrna afbröt hän sig sjelf med det yttrandetiDet är besynncrligt! delta påmiuncr mig om en sak.

Hvad då, Dagobcrt?
Jo, för femton år sedän, då er far ätcrkom från Frankrike,

lemnade lian mig ett bref från min bustru det sista jag från benue
erhöll. Ilon berättade mig deruli alt oaktadt hon bar på armen vår lille
son, Agricola, som växte och frodade sig, hade hon dock i ali sin fat-

:k|
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' tigdom npptagit ett stackars öfvergifvet barn, soin heite Gabriel och ba-
de ett berubimsansigte

. . . Det är ieke längesedan jag erböll uuderrät-
; telsc om denne gosse.

■— Genom , hvem då ?

Det shall ui få veta. rätlnn.
Sålcdcs, emedan du sjelt bar en Gabriel, så är det ett sfcäl meraatt älska vår, ,

Er Gabriel! Er . , . jag sittcr soin på glödande koi.
—— I)n yet, Dagoljcrt, sade Ilosa, alt lUenda ocb jag liafva dcn

vanan alt alitu! kiillä hvarandra i kauden då vi soimia.

.

'^ a 5 ja vedan i cdcr vagga såg jag eder många gånger såluuda
msonniade . . . Jag tröttuade aldrig att se på er, så sota, så intagande
fanu jag er.

JVå väl! det är nu tvenne nätter soin vi, cfter att nyss Lafva in-
somnat, sctt en .

.
.

Det var då i drömmcn, eftersom ni voro iusomnadc. I drömmen!
ropadc Dagobcrt, i dröinnien!

• Ja visst, i dröinnien! hur trodde du det var?
Låt då min syster tala!

- ]Vå ja, ja vasscrra! sade soldatcn, i det kan med en sucfe, mcn
en suck af tillfredsställelse, lätladc silt bröst.

Så tala, alltför gerna . . . visserligen . . . men 1 alla fall så
var jag myeket lugn . . . emedan . . . dock, det hör ieke hit. Endröm!det tyeker jag mera om. Forlfar da lilla fröken Rosa!

Efter att på en gång bafva insomnat, bade vi en dröm .
. .

Begge två, sauima dröm?
Ja, ty då vi vaknade om morgonen, berättade vi bvarandra vår

dröm, och det var en ocb samma.
Det är besynnerligt! Meu bvad inneböll då drömmcn?

—• I dcn dröianien suto Ulcuda pch jag brcdvid bvarandra. Vi sågo
då en skön engel iuträda, klädd i en lång, hvit drägt. Hän kade Ijus-
lockigt hår , blå ögon och ett ansigte„ så yackcrt, att vi genast samman-
knäpplc vara bänder, för att tiilbedja honom . . . Då sade bau med en
ljuf röst att ban hette Gabriel, att vår mor bade skiekat bonom oss tili
skyddscngel, och att ban aldrig skullc leinna oss.

Ocb sedän, tillade Bleuda, tog ban bådas vara bänder, lutade
mot oss sitt sköna ansigtc och betraktade oss länge, under djup tystnad,
men med så myeken godbet, ack! så myeken godbet, att vi ej förmådde
taga våra ögon ifrån bans.

Ja, ätertog Rosa, ocb vi tycktc båda , att bans blick lifvade oss
ocb trängde tili vårt bjerta . . . Dock, rält som det var, lemnade Ga-
briel oss, tili vår stora saknad, i det ban likväl lofvade inställa sig bos
oss följandc natt.

Ocb lian äterkom?
litan tvifvel. Men du kan väl förstå burn vi längtadc alt få gå

tili sängs ocb somna, för alt se om vår van skullc bålla ord ocb kom-
ina igen.
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' Hm! nu konuner jag ihåg, sade Dagobert, huru fröknarna gnug-
gade ögonen i går afton och påstodo sig vara sömniga. Het var'sahnoiikt,
för atl dess fortare Lii af med mig och köliini a tili den ljufliga drömmen.

Ja visst, kiira Dagobcrl.
Men suken var den, atl ni liite knndc säga tili mig soin tili Ra-

bat-Joie: gå och Idgg dig! Aå, Gabriel älcrkom?
Ja 5 itien den gången talade- lian myeket med oss. lian gaf oss,

i mainmas namu, en hop råd, soin voro så rörahde, så adla, alt Rosa
ocb jag tillbringadc hela förmiddagen med att hara kömpiä'iliijg och upp-
repa dem. Ja, vi painimia oss lians minsta ord och bvärje Lims blick,
äfven så väl soin bans förtjusande ulsecnde ...

Just nu konuner jag ihåg att ui prafade i går, under hela dags-
resan . . . Det var ett fasligt fisslandc och tasslande; och nail jag sade
hv iti svarade ni svart.

Det kan väl vara, Dagobert, ty vi tänktc 'piä vår slrjT ddsengel
Gabriel.

Och vi älska honom lika myeket soin lian älskar oss.
Mcn lian är ju blott en och ni aro iva.
Och vår mamma var hon ickc också blott en ät oss två ?

Ocli du Dagobert, du är ja oclsså en.
Det är sanut, Men vet ni att tili siat hlir jag syartsjuk på den

.der gynnarn, jag.
Ah! du är Yår- vän om dagen ocli hän om natten.
Men hör mi, om ni talar om honom heiä-dagen beh drömma om

honom om natten, hvad åtcrstår dä at mig? i ■Det åtcrstår.... dina håda fader- och modcrlösa harii, som da
bållcr så myeket af, sade Rosa.

Och spm hai hela vcrldcn in gon annan än djg? tilladc Blcnda,
med en smekning. ■ ii ■ i ■.

Jaha, smek mig nu, så der ja! Godt, ..minä barn, tilladc Dago-
bert med ömhet. Jag är nöjd med min loit och för mig må ni gerna
ha er Gabriel. Jag var nog säker att jag och Rabat-Joic knndc sofva
tryggt på vårt ora . . . För resten är det ickc så nndcrligt det här, när
man tänker rätt på saken. Er första dröm lörvånade er, och hur ni pra-
tade derom, så drömde ni den om igen; jag skulle tili och med ickc
undra om ni finge se honom tredjc gången, den der vaekra nattfägcln.

A, Dagobert, sk äm ta ickc. Det är hara drömmar, mcn det scr
vcrkligen ut som om vår mor skulle sända dem. Sade hon ickc alltid
att unga flickor hade sinä skyddscnglar? Nå Väl! Gabriel är vår skydds-
cngcl; hau skall beskydda oss och dig äfven.

Det är, i sanning, myeket hcdcrligt af honom att tänka på riiig.
Mcn, scr ni, minä kära barn, för att hjclpa mig att försvara er , tyeker
jag vida mer om Rabat-Joie; hän är mindre vaeker än engeln, mcn hän
har Lättre tänder, och det är någonting pålilligare.

—' Hvad du är odräglig, Dagobert, med ditt eviga skämt!
Ja, du gör narr af allt, du.

a Ja, det är förvånande hvad jag är glad! jag skrattar ju allde- e ,
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P les soin gamle Jovial, ocli vlsar tänderna beständigt. Dock, minä l)arn,

förebrå niigr ej . . . Jag har orätt i alt skäaila öfver en dröm, ty säkeet
Kar den någon geincnskap med iiiinnet af er oförgätliga mor. ni ha
rält nti att taga den allvarsarat .

.
. Oeh dessnlom, lilladc lian med hög-

tidligr ton, Sr det ofta sanning i drörntnar ...I Spanicn kade tvenne af
dc fccjscrliga dragonerna, minä kamrater, drömt att de skulle hli förgifna
af munkarne: de hlefvo det äfven . . . Om ni mi så der envist droinina
orn engelen Gabriel, så . . . så komrner det vai deraf att det roar er så
rnyeket .

.
. Oeh ni ha, stackars haen, ieke så myeken glädjc om dagen,

jag bör säledcs ieke missunna er att ha roligt i drömmen . . . Nu, minä
fröknar, bar jag oekså något alt säga er . . . Det handlar om er mor.
Lofva mig att ej hli sorgsna.

Var lugn, min vän; då vl tanka pä mamma, aro vi ieke sorgsna,
endast alivarsamma.

flfå väl, for att cj bcdröfva cr, bar jag i det längsta uppskjutit
med att säga cr en sak, soin cr goda mSr ainoalle förtro cr, när ni blef-
vc så garnla, att nl cj längrc fcunde kaliasbarn. Mcn bon dog så hastigt,
att bon cj fiek tid 5 ocb dessutom .. . bvad bon badc att säga cr, kosta-
dc så myckct på henue . . . ocb pä mig äfven, alt jag fordröjde detta
förlrocndc, så länge det var mig möjligt. Jag kade lagit tili förcvänd-
nlng för mltt dröjsmål, att ingenting vilja säga cr, förrän efter den da-
gen, då vi badc farit förbi slaglfältet, der cr far blef tiilfängatagen . . .

Jag badc sälcdes en lång bcsinningstid . . . mcn . . . ögonblickct är nu
inne ...jag får ieke uppskjuta lengrc.

Vi längta att höra, sade de båda llickorna, med en upprnärksam
och mclankolisk min.

Veteranea hemtade sig nägra ögonhlick, hvarefter lian började?
Er -far, general Simon, var son af en handtvcrkarc, som förblef

handtverkare i ali sin tid, ty oaktadt allt hvad gencralcn kunde säga
oeh göra, envisades den hedersniannen att bibchålla sitt yrke, just eine-

dan hän hade ett hdfvud af jern och ett hjerta af gold, likasom sonen ...

Nl förslä väl, minä barn, att då er far kunde från slmpel soldat tjena
sig upp tili general och rlksgrefve, kunde väl delta ieke ske utan uiöda
oeh Ura .

. ,

Rlksgrefve? Hvad vill det säga, Dagobert?
En därskap ...en titcl bara, som kcjsaren gaf på köpet, tillika

med graden, liksoin för att säga tili folket, som lian älskade, emedan lian
härstammade från folket: Barn! j vlljen leka adel , liksoin den gamla a-
deln; nu ären j adladc. J viljcn leka konungar j ären nu konun-
gar. Smaken på allt, minä barn , . . ingenting är tör godt åt er . . .

Konungar 1 ropade de små llicfcorna, sammanknäppande sinä hän-
der med uttryck af förundran.

Ja, konungar, säger jag. Med kronor var kcjsaren ieke njugg
. .

. Jag hade en sängkamrat, tapper soldat annars, som blef konung . .
.

Delta smiekrade oss, ly . . . om lotten ieke föll på den enc, så föll den
, på den audre. Så giek det med er far; genom en sadan lek crholl ha^^^
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6 grefvctiteln. Men, grefve eller lcl:c, var haa den vacfcraste, dcn tappra-
ste general i hela annein.

Ja, vaeker måtte hän ha värit, Dagobert; mamma talade ofta derom.
—Jo jo, det är säkert det. Men, han var dock hclt och hållet en

motsats tili er ljusa skyddscngel. Föreställ er en ståtlig brunett inan, i
paradunifonn . . . aek! han kunde göra en yr i hufvudet . . . han kun-
de sätta hjertan i låga .

. . Med honom sisulle man kunnat bestorma sjclf-
va kimlen . .

. väl förståendes, om den godc Guden tillåtit det.
Och han var ju lika god som vacker, Dagobert?
God? ...Ja, uiina barn, det var han visst. Han skullc hafva

sammanvikit en hästsko , lika lätt som ni sainui auviher ett kort, och den
dagcn då han blef tillfångatagen, hade han nedsablat preussiska kanonie-
rer, ända invid deras kanoucr . .

. Huru viii ni att man, med en sadan
styrka och ett sådant mod , icke skall vara god? . . . Det är nu unge-
fär nitton år sedän gcneralen , just vid det stället , ett stycke här-
ifrån

,
som jag visade er i afton

, farligt sårad
,

föll af hästen . .
. Jag

följde honom som ordonnans .
. . jag ilade tili hans hjelp . . . Fem mi-

nutcr derefter blcfvo vi tillfångatagua, och det af en Fransman,
Af en Fransman?
Ja, af en emigrerad markis, då öfverste i rysk tjenst, svarade sol-

daten med bitterhet . . . Också, när denne markis gick frain tili gcnera-
len, sägande: Gif er, min herre, åt en landsman! svarade gencralen:
En fransman , som slåss mot Frankrike , är icke min landsman , ulan en
förrädare

,
och jag gifver mig icke åt en förrädare .

. . och ehiiru sårad
han var, släpade han sig tili en rysk grenadier och öfverlemnade honom
sin sabcl, sägande: åt dig, tappre soldat, öfverlemnar jag mig. Mar-
kiscn blef helt blek af harm.

Dc fader- och moderlösa sågo med stolthet på hvarandraj en liflig
rodnad färgade deras kinder, och de ropade:

Tappre, vördnadsvärde fader!
Hm! hör på barnen! sade soldaten , i det han mcd synbart hög-

mod strök sinä mustaeher ; man kan riktigt se att de hafva soldatblod i
ådrorna.

Vi blefvo tillfångatagna, fortfor han. Generalens sista häst hade
hlifvit skjutcn undan honom: för att då komina fort, stcg han upp på
Jovial, som den dagan ej hade blifvit sårad. Vi kommo tili Warschau.
Det var der, som gencralen gjorde bckantskap med er mor; hon kalladcs
TVarschaus perla, väre detta tillräekligt sagt om hcnnc! Det var natur-
ligt att er far, hvilken älskade alit hvad soin var godt och vackcrt, skul-
le genast bli kär i hcnnc. Hon älskade honom tillbaka, men henncs för-
äldrar hade lofvat henne åt en annan . . . och denne andre var, tili rå-
ga på alit ...

Dagobert blef här afbrutcn af ett genomträngande skri, som Ilosa
nppgaf, i det hon pekade åt fönstret.

3V:o 6. 6*
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VII.
DEN BESANDE.

Vid dcn unga fliekans rop stcg Dagobert liasligt npp.
livad fattas, Rosa?
Der! der! . .

. sade lion, ånyo pekande åt fönstret.
livad vai* det?
«lag- tyektc mig se en hand rukka pelsen soin hängcr der.

Rosa hann iekc tala uf , förriin Dagobert hasfigt öppnalle fönstret,
efter alt diafva borttagit pelsen.

Del var kolmörka nutten oeh blåstc myeket. Soldaten lyssnade, men
körde ingenting.

Han giek tili bordet oeh tog lanipan, hvars läga hän skyggade med
kauden, i det hän forsöktc lysa utåt.

Men hän såg ingenting.
Tillstängaude fönslrct på nytt, söktc hän öfyertyga både sig oeh flic-

korna, att en väderil hade rubbat pelsen.
Men jag tyckte precist att det var fingrar soin drogo liudan pcl-

sen, sade Rosa, darrande.
Jag säg på Dagobert, jag, så att jag såg ingenting, sade Blenda.
Men det är ju ingenting att se, köra harii; det är helt enkeli luf-

ten soin gjort alltsaminans. Fönstret är åtininstone fyra alnar från mar-
kan ; det fordras en jetfe för att hinna hit npp, cller åtininstone en ste-
gc att klifva på. Dcnna stege skulle de ej lait tid att borttaga ,ty så
snart soui Rosa ropade -tili , skyudade jag tili fönstret, oeh när jag lyste
utåt, såg jag ju ingenting.

Jag bar väl bedragit mig då, sade Rosa..
See du, niin syster, det var blåsten, yttrade Blenda.
Förlåt mig då att jag störde dig, gode Dagobert, bad Rosa.
Det gör ingenting, svarade soldaten, något fundersam. Emedlcr-

tid är jag- ledsen öfver att Rahat—Joic cj har kömmit igen ; hän skulle
nog ha vakat vid fönstret, hän, oeh då knnde iti ha värit fullkomligt tryg-
ga .

.
. Men hän har säkeet snokat npp stallet ,

der hans kamrat Jovial
står, oeh då har hän väl gätt att säga honum god natt i förbigäcnde . . .

Jag har just alt gå oeh söl;a honom.
Ah nej, nej, Dagobert, leuina oss icke allcna , vl aro så rädda ,

skreko de små flickorna.
IVå, det får då vara. Rabat-Joie kan i alla fall inte dröja att å-

tcrkomina; vi få nog snart höra honom krafsa på dörrn. lät oss euiedler-
tid fortsätta vårt sain lal!

Vid dessa ord satte Dagohcrt sig- åter viti flicbornas bufvudgiird, men
denna gång- liclt närä fttnstret.

Hvar var di-t j;g var nnl! ... Gcneralen var fång-en ! "War-
schau ocb bär i ev mor, bvilben var förlofvad ined en annan, återtog be-
rättaren. Ar 1814 iingo vi uuderrätlclse oin brigets slut, bejsarens för-
visning» tili Elba ocb Bourbonernas iterkomsf. Desse bade i förening
med Preussarne c-ch Ryssarne, som förde dem tillbaka , förvisat bonum
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tili denna ö. Da cr mor fick vcta detta, sade hon tili generalen: "Kri-
gel är nu sini3 ni är fri ! Kejsapen är olgcklig, ni har honom att lae-
lta för alli återvänd tili hanoin! . . . Jag vet icke när vi återse
hvarandra, vien jag gifter mig med ingen annan äh ers ni skall linna
mig trogen intill döden." Generalen reste; men förc afresan kallade
lian mig in tili sig och sade: Dagobert ,

blif qvar här; fröken Eva skall
Danske behöfva dig, för att fly från sin Painii) , ifall man ansätter benne
för bardi. Vår brefvexling skall gå genom dina bänder. Så snart jag
liommer tili Paris

, skall jag belsa på din Imstru och din son . .
. jag

skall säga dem att du är för mig en van.
■— Alltid den samme, utbrast Rosa med rörelse, i det bon betrakta-

dc Dagobert.
God emot far och mor, som emot barnen, tilladc Blcnda.
Att älska de förra var alt älsfca dc sednare, svarade soldaten. Ge-

ncralen, fortfor lian, var såledcs på Elba, Los kcjsaren ,
och jag i War-

sclian, dold i grannskapet af cr mors hus. Jag cmotfog bref från gc-
neralen och bar dem i hemligbet tili er mor ...I ett af dessa bref

jag säger det med stolthet, minä barn, omtalade göneralen att kcjsaren
hade kömmit ihäg mig.

• Dig! fcände lian dig?
• Aagotj jag smickrar mig derraed. ”Ab , Dagobert: en gamma!

grenadicr af roitt gardcl’ hade kcjsaren sagt, då er far taladc orn mig
. . . "Hän tjenade under mig i Egypten och Italian, en med ärofufla ärr
betäekt gamrnal soldat, som jag med egen hand dl-korerade vid Wagram
• • • har icDe glömt honom. . . . Ack , minä fröknar

, när er mor
lästc delta för mig, grefjag som ett barn.

Kcjsaren! ack hvilket vaekert ansigte hän måtte ha haffs'det sågo
'vi på det der guldansigtct, som satt på dilt silfverkors med röda bandet,
hvilket du visade oss i vår barndom, när vi voro riktigt snälla.

Ja, ser fröknarna, det der korscl, gifvet af honom sjelf, anserjag
soin en helgcdom och jag förvarar det i min rensel, tillika med allt hvad
dyrbart vi cga , jag meuar vår kassa och vara papper. Men för alt
nu ålcrkomma tili cr mor , så vill jag niininä att när jag bar tili henne
generalens bref, och när jag talade om honom, fann hon sig tröstad, ty
annars led hon otroligt. I alla fall var hon ståndaktig; förgäfves använ-
de hennes föräldrar både böner och hotelser hon sVarade alltid: Jag
gifter mig med ingen annan än general Simon. Stolta, högsinta qvinnal
...En dag erhöll hon bref från generalen , som underrältadc henne att
hän, med kcjsaren, lemnat ön Elba. Kriget hade mi åter utbnistit. I
detta fälltåg isynnerhet vid Montmirail striddc er far och hans
corps som lejon; det var icke längre tapperhet det var raseri. Man
har sagt mig att i Champagne skullc bönderne hafva dödat så många
fiender, att dessas lik för Hera ärs tid ersatte gödning på fåltcn. Män,
qvinnor, barn - alla rusade tili strids. Stenar, lior

, högafflar allt
tjenade tili mordvapen i denna slagtning. Det var ett rVsligt nederlag!

110 CAIil oi on linnällmin /Intin <■>...
0./.:11.1. . J > * 1 IDå soldaten berättade detta , uppsvällde ådrarnå i hans panna , hans

brunuo högröda och hans ögon sprntade eld. Delta af folfcet v^^
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|S sade hjeltemod påininte honom om rcvolutionskrigen och om dcssa uts!:rif-

ningar i massa, livari hän sjelf, undcr sin första militärlsha hana, deltagit.
De unga (lichorna, barn af en hjelte och en ädel

, bchjcrtad qvinna,
hände sig hänförda af dcssa fcraftfnlla ord. Låugt ifrån att blifva skräm-
da af det rysliga 1 beskrifningen, klappadc deras hjcrtan starkare och de-
ras kinder purpradcs.

Hvilken lycka för oss att vara döttrar af en så tapper far! utro-
pade Blcnda.

Hvilken lycka
. . . och hvilken ära, minä barn! ty aftonen cfter

slaget utnämndc kcjsaren er far, i hela armcns åsyn, tili hertiy af Liyny
och murskalle af Frankrike,

M arskalk af Frankrike! ropadc Rosa, förundrad, utan alt rätt för-
slå betydelsen af dcssa ord.

Ilertig af Lygny! upprcpåde Blcnda, mcd samma förundran.
Ja, sade Dagobcrt, Pierre Simon, son af en handtverkarc, upphöj-

dcs tili hcrtig och marskalk af Frankrike. För att vara mera, måstc maa
vara konung , tilladc hän mcd stolthct. Så behandladcs folket af kejsa-
ren . . . Också yar hän älshad af folket . . . Förjäfves sade man att kej-
saren begagnade folket tili alt taata sinä kanoner med. Delta frauska
folk, soin icke är enfaldigt, svarade: Det får yu 5 men en annan äti hän
skulle låta oss föryås i elände. Bättre är alt stå för kanoner och äf-
ventyra att blifva kaptener, öfverstar , tnarskalkar , kontmyar eller
invalider . . . alli delta är hättre, äu att dö af hunyer, af kuld och af
ålderdomskrämpor i vara vindskamrar, efter att i fyratio ars tid hafva
arbetat för andra.

Iluru Dagobcrt? Finnes då äfven i Frankrike ,
I sjelfva det stol-

ta Paris, olyekliga soin dö af hunger och elände?
Ja, minä barn, äfven i Paris men deroin vill jag tala en an-

nan gång kanonerna aro bättre, ty med dem äfventyrar rnan att, lik-
soni er far, bli hcrtig och marskalk. Då jag näinner dcssa titlar, har
jag emedlcrtid, bäde rätt och orätt, ty efter någon tids förlopp, ville
man icke tillcrkänna generalcn hvarken tilein eller gradcn, emedan . . .

o minä barn! . . . efter slagtningen vid Montmiral inträffade en olycks-
dag ... en dag af djup sorg.. . . då såsom generalen sade, gamla sol-
dater, sådana som jag, hade gråtit som barn, aftonen efter slaget . .

. Den-
na dag, minä barn, kalias BVaterloo-dayen.

Dcssa dc.n gamlc soldatens cnkla ord hade ett sådant djupk uttryck
af smärta, att de moderlösa fatlades af en ovillkorlig rysning.

Efter något uppchåll återtog hän mcd en djup suck: Det är som om
somliga dagar hade en vlss förbannelse med sig. Den ofvannämndc da-
gcn, vid VVaterloo, hade generalcn, öfverhöljd af sår ,

i spetsen för en
gardesdivision, nedstörtat tili rnarkcn. Då hän, efter en lång tids för-
lopp, var nägorlunda tillfrisknad, bcgärde hän att få rcsa tili Sanct He-
lena, en annan ö vid verldens ända, tillhörig engelsmännen, och dit de
hade fört kcjsaren. Om lian i början var lycklig, så väntade honom sc-
dermcra ett outsägligt elände.

Dln berättelse kommer oss att gråtaDagobcrt, sade de båda fllckorna» .
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’ *4- Ja- vai lia ni ool: orsak dertill, svarade soldaten. IVcjsaren bar
måst uthärda så många och så biltra lidandcn ... Våldsamt blöddc hans
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hjerta . . . Olycfcligtvis flck general Simon icke resa tili Sand Helena;
det skuUc ha tröstat fccjsarcn mcn man tiliät det iclse. Gcneralen,
hvilkcn lik många andra var uppbragt mot Bourboncrna, '|ppgI jor^e nu
en konspiratiou, som åsyftade att äferkalla kejsarcns son. Hän söklc att,
för detta ändamål, viima ett regimcnte, belt och hållet beståcnde afgam-
la soldatcr. Dcrföre begaf ban sig tili en stad nti Picardie, der detta
regemente lag i garnison, mcn dä var konspirationcn redan upptäckt. I
sammu minut soin gcneralen anlände, blef hän årrcstcrad; man förde lin-
noin inför rcgimentcts öfverste . . . Och dcnne öfvcrstc, lortfor veterancn,
efter något uppchåll, vet ni hvem det var? .. . Mcn nej I det skulle
bli för omständligt alt förklara cr ailt detta, och det skulle blott oroa cr
anim mcra . . . Med ett ord ,

det var en man som cr far, sedän lång tul
tillbaka hadc orsafc att liata . . . Också, då hän befann sig ansigte mot

ansigfc med dcnne sin Jicnde, sade lian tili honom: Ora ni icke iir en
feg usling; så låler ni på en timinas tid försätta mig i frihet, hvaruu-
der vi skola slåss pä li F och död; ty af dcn och dcn orsakcn, jemtc män-
ga andra

,
batar och föraktar jag cr.” Öfvcrsten antog utmaningcn och

försatte gcneralen i frihet, intill följande dagen, då en duell cgde mm
dem emcllau, hvarvid öfvcrsten blcf på platscn.

O, min Gud!
Gcneralen höll just pä att torka hlodet af sin värja, då en till-

gifvr en van koin och sade honom att hän icke hadc iner än lagom tid,
för att rädda sig mcdelst llykten; hän begagnade tillfället och det lycka-
des honom att lemna Frankrike ... jag säger lychades, ty fjorton dagar
scdnarc fick lian veta att ban, susom upprorisk, blifvit dömd tili döden.

Idel olyekor!
Dcnna scdnarc olyeka mcdförde dock en lycka. Er mor, som

troget köli sitt löfte, väntade honom änuu. Hon hade skrifvit tili ho-
nom: f orsi kej saven och sedän jay ! Som gcneralen numcra ingeuting
kunde göra, hvarken för kcjsaren, cllcr för bans son, reste hän dirckte
tili Warschau. Er mors föräldrar hade nyligen dötl hon var sålcdes
fri; de gifte sig, och jag var ett af de vid vigseln närvarande viltncna:

Du har rätt Dagobert, att dcn sista olyekan mcdförde en lycka,
efter så många lidandcn.

Öe voro myeket, myeket Ivckliga; mcn dc liknade alla ädla och
godbjertade menniskor deruti att, ju lyckligarc de sjelfva aro, ju mer dcl-
taga de i andras lidandcn; och i Warschau var myeket lidande alt bcvift-
ua. Er ädla mor, diuni af franskt ursprung, var dock polska tili bjerta i
och själ; hon sade dristigt och belt högf hvad andra icke vågade säga.
Det gjorde att dc olycklige kallade henue sin goda engel , och så-
väl det, som åtskilligt annat, var nog för att ådraga henne gnvernörcns
förföljelse. En gäng haude det alt en af general Simons vänner, för
delta officer vid fransyska lancier-regimciilct, en hcdcrlig och bra kari, |

7.iV:o 6.
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blcf clöind alt landsförvlsas, för en konspiratiou, hvari hän skulle ha del-
taj>it. Hän flydde; er far doldc lumon» hos sigr det blef upptäckt.
Midi i nattcn liilr luiset kringrändt af en plnton havalicri , kommendera-
de af en oilieier, och en postvagn stannar vid |M>rten. Man öfvcrraskar
generalen undcr haus sömn och inan för bort bonom.

Min Gud! hvad ämnadc dc göra med bonom?
Föra honorn bort från polska området, med förhud att aldrig åfer-

. yända samt hotelse af ett evigt fängclse onfr lian del gjordc. Dagobert,
jag anförlror åt dig min hutiini och mitt burn! det var generalens sista
ord tili mi g, ty cr mor var jnst då närä alt gifva lifvet åt cr, minä
fröhnar. Valan! delta oaktadt, landsförvisar maa hennnc; det var ka-
sta sättet att göra sig af med benne. Ickc höjd med att landsförvisa hen-
ne, konfiskerade man ock ali hennes egciulom, och dcn cnda nåd, soin
henne hcviljades, var att jag fiek ålfölja henne; och om icke Jovial vä-
rit, hade hon nödgats g'å tili fots hela vägen. Just såsom jag nu, le-
dandc hästen vid betslct, ledsagar er, minä staekars barn, ledsagade jag
då er mor- Vi anlände slnlligen tili målet för vår resa, en wsel by,
hvaresl minä arma sinä Uiekor blefvo födda, några vcekor efter vår ankomst.

Ooh vår far?
Omöjligt var det för Lonom att återväuda tili Ryssland, omöjligt

för hans frn att tanka på att fly med två späda ham . . . omöjligt för
generalen alt skrifva hcunc tili, då hän cj visste bvar lion vistadcs.

Således erhölls aldrig uågon underrätteisc från honom?
»So, en gång ...en enda gång fingo vi Qndcrrättelser,
Oeh genom livoin‘l

Eftcr ett ögonblieks tystnad, åtcrtog Dagoberf, med ett sällsamt nt*
tryek i sinä auletsdrag.

Genom h vein 1 ...Jo, genom en som föga liknar andra menni-
skor . ja, ja .

. . det är vissi! Alen på det att ni måttc förstå hvad
j*g dermed inenar, inåsta jag i la ord heratta ett hcsynnerligt åfvcntyr,

som haude cr far undcr ett af lalttågen i Frankrifcc . .
. lian hadc af

kejsaren fått befallning att bemäktiga sig ett (icndtligt batteri, som i vara
leder anstälide en ryslig förödelsc. Efter flera misslyekadc försök, sät-
ter generalen sig i spetscn för ett kyrasierregcinente , stonnar haiteriöt
oeh störtar sig med sin van!iga oförskväckthet öfver kanonerna, bvilkas
servis ban ncdbugger. Hau belinner sig tili hiisi, inidt för mynnlngen af
en hanan, bvars servis nyss bade hlifvit dels dödad, dels blcsserad. En
ai de sistnäuindc bade likväl nog styrka att lagga sig på knä ocb att rncd
den bvinnande lautan, bvilhen hau köli 1 kauden, siäpa sig Irani tili de»
laddade kauoueu ocb alfyra den . . . oeh det just då generalen var inidt
emot deusatuma

, på tre stegs afstånd.
Store Gud l bvilkeu fara för vär tappre far!
Aldrig bar ban värit i större lifsfara

, det sade ban sjelf. Ty just
i det ögonblick ban såg artilleristen saita eld på kauoneu, dåaade skot-
tet . . .. njtii en mau af reslig vext, kla dd som bonde oeh bvilkeu gene-<
ralen bittllls ieke varseblifvlt, kastade sig för kanonmynningen.

% Den olyeklige, bvilkeu ryslig dödl

-.n—— . ... ■
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P Ja, åtcrtog Bagobert mcd en tanhfull min . . ,

(lennä död lyck-
tes vara oundvihlig . .

. mannen sl; ui le bllfvit hrossad i tusende bilar
och lihväl förblef ban oshadd.

Hvad säger du?
Jag säger hvad gcncralcn sjclf bcrätfadc mig: ”1 samma ögon-

blich, soin shotlet brann af, sade hän, tillslöt jag ögonen, för alt iche
se det stympade liket af den ohände, so m hade uppolfrat sig för inig . . .

Hvad ser jag doch, när jag åter öppnade ogonen? .
. .Jo, niidt i den

tjocha röfcen varseblef jag samnic rcslige man, som stnd på samma sialle
och mcd en lugn, men mcdlidsam bllch

, betraktade den fiendtlige arlil-
leristen, hvilhen, ännu liggande på hnä och mcd hroppen hilad bahåt,
såg på den ohände mcd samma förvåning och fasa, sotii om hän sett sjclf-
va den onde i egen person; doch, soin slagtningens tuumit fortfou,” til-
lade gcncralcn, var det inig omöjligt att sedermera åtcrlinua den ofiir-
hlarligc mannen/'

~ Min Gud, Dagobcrl! huru hänger alli delta ihop?
P C 1 var j,,s t hvad jag sade tili gcneralen. Hän svarade då att

lian aldrig kunnat få förhlaring på denna otroliga, ehuru verhliga hän-
.. • öfrigt måtfc anhlichen af denne man, som såg nt att varaomkring trettio år, gjort ett lilligt infrych på gcncralcn, som hade an-

märht att hans holsvarta och nastan sammanvuxna ögonbryn ufgjorde lih-
som ett enda, från den cna finningen tili den andra, sä att hän tyehteshalva en bred, svart rand öfver pannan , . . Koin vai ihåg detta, minäbarn; m shola straxt la veta hvarföre jag ber er derom,

~ *^a
’ ja ’ 8 0f^a Bagobert, det glömma vi iche, sade fllchorna, hvil-kas nyhkenhet och förvåning öhades med hvarje ögonblick.

Hör då vidare, minä små vänner! . ,
. Gcncralcn hade blifvit an-

sedd som död och qvarlemnad vid Waterloo . . . Undcr natten, sam häntillbnngade på slagtfältet, i ett slags yrsel, förorsahad af sårfebcrn, lycfe-te hän sig se, i det klåra månshcnct, sanime bcsynnerlige man, stående
lutad öfver hoitoni. Den ohände tyehtes betrahta

*

gcncralcn med godhetoch innerligt deltagande; hämmade det från hans sår utströmmande blo-det och so hte att återlifva och vederqyicka hoitoni. Men då cr far, som
i sinä plågor och sin yrsel ej visste hvad lian gjorde, tillbahavisade hansomsorger, sagande att, efter ett sådaiit nederlag önshadc hän blott att dö,tyckte hau sig höra mannen säga: Du måste lefva för Eva! Deltavar ett härt namit. Det var nanmet på cr mor, soin gcncralcn hade lem-"a,t I * Wa

.

r!S“a,,
1
, da lla,i JjcSaf s!g tili hejsaren för att mcd honom göratalttagel t Franhnhc. "

e ri ■
i*vad allt dctta ar besynnerligt, Dagobcrt. Men återsåg då vårtar aliivig denne ohände?
lian återsåg honom .

.
. emedan det just var densamme, soin tilier behlagansvärda mor förde underrättelser från hennes make.

var dell Vi sågo aldrig den mannen.
-- lanannen j cr alt samma dag er mor dog, hade ni, åtföljda afgamla Fedora, gått ut i tallskogen 1
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Ja, för att plåcka ljung, som vär stackars mor tyckte så
om, svarade Rosa med hedröfvad uppsyn.

Stackars mamma! hon mädde då så hra, att vi visst ickc anade
den olycka, som skulle träffa oss innan aftonen, tlllade Blenda med en
djup sucfc.

Så var det Ufven med mig, yttrade Dagobert, jag sjöng, un der
det ja{j arbetade i trädgården, ty lika så litet som ni, fann jag mig ha
orsak att vara hedröfvad. Som jag sagt, sjöng jag,vid midt arbetc, dä
jag oförmodadt hörde en röst, som på fransyska frågade: Är teke delta
byn Milosk? Jag vänder mig om och ser en obekant, ståcnde midt
framför mig .

.
, Men i stället att besvara hans fräga, belraktar jag ho-

nom förvånad och med stirrande bliekar, medan jag af häpuad tar två
steg tillbaka. '

Hurn då
, Dagobert?

Den obekante var af en reslig växt, myeket b!ek, med bög och
öppen panna. Hans bäda svarta ögonbryn utgjorde, så tili sägandcs, ett
enda, hvilket, likt ett svart hand, sträekte sig tvärs öfver hans painia.

Det var således saminc person, som under tvenne olika slagtnin-
gar hade visat sig för vår far-,

Ja
,

det var just densamme.
Men, Dagobert, sade Rosa tank Puli

,
det var längt cmellan dessa

slagtningar och vår mors död.
Ungefär sexton år.
Och hur gammat kunde frcmlingen vara, som du trodde dig

igenhäuna?
Föga iner än trettio år.
Huru viti du då påstå alt det var densamme, som under de bäda

falttågen visade vår far en sä utmärlit ömhet och omvärdnad?
IVi ha rätt, sade Dagobert efter ett ögonblichs tystnad, i det lian

höjde på axlarna . . . Jag har troligen blifvlt dårad af den tillfälliga llh-
heten . , . Och lihväl . .

.

Eller också mälte hän ieke hafva åldrats, ifall det var densamme.
Frågade du honom leke om hän hade känt vår far?
Först och främst hade jag icke nog sans att göra nägon fräga, och

för det andra stannade lian knappt ett ögonbliek hos mig , förr än lian
förnyade sin fråga efter byn Milosk. Ni belinner er just der, min her—-
re, svarade jag; men hur vet ni att jag är fransman?

Jag hörde er sjunga nyss, då jag gick förbi, svarade hän. Kan
ni säga mig hvar madame Simon bor, general Slmons fru?

Hon bor har, min berre. ,

Hau betracktade mig några ögonbliek ; men dä hau säg att hans
besök gjorde mig på det högsta bestört, räckte hän mig handen och sade;

Ni år ju general Simons bäste vän? 1
Döm om min stegrade förväning vid delta yttrande.

Hur vet ni det min herre? utbrast jag,
Jag vei det, ty hän har o Ilta med innerlig erkansia taiat om er.
Ni bar dä träilat gcncralen? gj
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Ja, för någon tid sodan . .
. nti Indicn . . . Jag Sr ocksä hans

vän ocb jag medför tidningar från honom tili bads frn, hvilkcn jag: visstc
vara förvisad tili Sibericn. I Tobolsk, dcrifrån jag nu kornmcr, fick jag
veta att hon skulle bo bar J byn. Var god och för mig tili benne!

Hvilkcn god rcsandc! Jag bållcr rcdan af bonom, sade Rosa.
Ja, ty hait var vår fars vän, tillade Blcnda.
Jag bad honom vänta, ty jag ville förbereda gcneralskan på hans

ankomst , af fruktan att den faastiga glädjcn skulle kunna skada benne.
Eftcr fem minntcrs förlopp förde jag bonom in tili benne.

Och hur såg den resande ut, Dagobcrt?
Hän var myeket stor. Hans klädscl bestod af en lång, mörk pels

ocb en bög mössa af svart, långhårigt skinn.
Var bans ansigte vaekert?
Ja, min lilla vän, ganska vaekert; men hän såg så mild ocb til-

lika så sorgsen ut, att mitt bjerta blef helt beklämdt vid hans åsyn.
Stackars kari! säkert hade ban någon bitter sorg.
Fru Simon var ensam med bonom under en kort stund, hvarefter

bon berättade mig, alt' bon fått underrättelser från gcncralcn och go-
da underrättelser. Radandc i tärar bade hon framför sig på bordet ett
stort paket, innehållandc en mängd papper; det var ett slags dagbok, som
bennes man bade skrifvit nastan för bvarje dag, för att trösta och
förströ sig i sin ensamhet. Som ban ickc kunde få råka den högt
älskade mokan och tala med benne, anförtrodde ban åt papperet alli hvad
ban skulle vetal säga sin dyrkade Eva.

Och hvart togo dessa papper vägen, Dagobert?
De ligga i min rensel, ti liika med silfvcrkorsct ocb vår lilla kas-

sa. En gång skall jag lemna er dem; nu bar jag endast framtagit nå-
gra blad, som nl skola få läsa rättnu; ni skola då få erfara hvarföre jag
önskar det.

Uppeböll vår far sig länge 1 Indicn?
Af de få ord , som er mor derom meddelade mig, erfor jag att

generalcn bade rest tili delta land, efter att först hafva med grekerna
stridt mot turkarne, ty ban bar alltid antagit dc svagas parti mol dc star-
kare. Sedän lian anländt tili Indicn, omfattade ban bvarje tillfälle att
få hämuas på cngclsmänncn ...dc bade i skeppsfängelscrna lagit lifvet af
vära fångar ocb på Sankt Helena illa bcbaudlat kcjsarcn. Generalcn ba-
de såledcs ett tvåfaldigt skäl att bekriga dem, alldcnstund ban tillfogade
dem skada, under det ban tjenade en rättvis sak.

Ocb hvilkcn sak tjenade ban då?
En af dessa beklagansvärda indiska furstars, hvilkas land en-

gclsmänncn så länge förhärja ocb utplundra; tills de slutligen, ulan allt
vidare sätta sig i besittning deraf. Scr ni minä bnrn, det var åter
att omfatta dc svagares sak mot en starkare. Er far försnmmadc aldrig
sådant. Inom nägra mänader bade ban så väl disciplinerat och i fcrigs-
konsten uppöfvat denne furstes trupper, bcståcnde af tolf tili femton tu-
sen man, att dessö i tvenne på bvarandra följande drabbningar i grund

N:o 6. 7 *
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siogo cngclsmänncn, hvilku glömt att taga er tappre far mcd i beräkuin- 81
gen ...I alla fall skola uågra sldor af er furs dagbok förklara della för
cr, niinä små vänner, vida bättre Un jag fcan göra det. Dessntoni sboia
ni der Ia läsa eli namn, bvilbet ni alllid böra crinra er. Det är. derfore
som jag företriidesvls valt delta styeke ur dagboken.

O bvillien lycba att la läsa dessa rader, sbrifne af vår egon fars
k a ml; det är ju soin om vi börde honoiu (ala, sade Rosa.

Det är soin om lian voro bos oss sjelf, liiiade lllenda.
Ocb de bäda llicborna ulsträektc längtansfnllt sinä sinä bvita känder

efter bladcn, soin Dagoberl nppdrog ur sln lieku, ooh bvilka de, fatfade
af en liktidig kansia , under djup. tyslnad ocb synbar röreisc tryck.le tili
sinä läppar. .. : . ;

Afvcn , forlfor veteranen, skola ni vid shilet af della bref insc,
hvarförc jag förundrar inig öfver att er skyddsengel bette Gabriel . . .

Läs, läs! fortfor den gainle, då lian såg den forumhan soin målade sig i
lliekornas anleteii . . . Mcn först måste jag doek säga er, alt när gene-
ralcn skref delta, kade lian äniiu ieke lakat den resaude, som sedän förde
papperen tili Sibericn.

Rosa började nu att, sittande i sängen, läsa papperen , med en mjuk
ocb välljudande röst, darrande af rörelse.

Blomia, bvilkcn sait mcd bufvndct lutadt mot sin systers axel, följde
iippniärksaint 'bvarje ord. Det syntes tili ocb med pä rörelsen af bennes
läppar, att bon lästc mcd, eburu belt sakta.

* Vili.
FRAGMENTER UR GENERAL SIMONS DAGROK.

I bivnakcn nti Avas bergstrakt d. 20 Fcbr. 1850.
Så ofta jag tillägger några blad tili denna dagbok, bar, midt i

Indien, dit jag kömmit irrande ooh landsflylstig denna dagbok soin du,
niin äiskade Eva, kunske aldrig kommer att läsa, erfar jag en tillikö ljuf
oeli bitter känsla; tv det är mig en tröst alt sallimia få spräka mcd dig, ocb
lii; väl är min smärta aldrg bittrare , än just i dessa stunder , då jag
talar mcd dig- litan att få se dig.

Sknlle dessa rader någonsin rako i dina bänder, så skall ditt ädla
bjerta säkert klappa fortarc vid namnet af den oförskräekta ocb käeka
varclse, som jag bar att tacka för att jag ännu lefver, ocb som kanbända
en gäng skall förskaffa mig den lyekan att återse dig dig ocb mitt
barn! ty det lefver väl, vårt liani*? Jag vågar hoppas det, ty del för-
utan, bvad vorc du, bvad vore din tillvaro i det fräuimande landet ,

ar-

ina, bcblagansvärda qvinna! Den lille cugeln muste im vara fjorton är
gamma! .

.
. Hur är det? . . . Säbcrt liknar lian dig . '. . Hau bar di-

aa Stora, skiina blå ögon ...O jag vanslnnigc! burn många gåiiger bar
; .

> "O • t •
<>

_ 11
1 • 1 I-jag ieke redan i denna dagbok gjort dig samma fråga, som du ieke lor-

niår besvara . .
. Muru ofta skall jag ännu göra samma fråga! . . . Lär

vårt barn littala ocli värdera ett nägot barbarisbt namu namnet Dsebalmal
Dscbalma! upprepade Rosa med tårar i ögouen, i det bon albröt läs-

niugen.’ •

“

;
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Dsclialma! det uamnct siioin vi atdrig glönima,' sade Blenda.

Deribar ni rätt, anmärLtc Dagobcrt. Delta namu lyelstcs tillhöra
en tappcr Lrigare, elinm Leit ung äitiin.

Rosa foi-ifor alt läsa: ”1 dc förra Linden
,

min älsLade Eva, liar jag
för dig LesLrifvit de Lada lycliliga dagarne, vi nyligcn liaft iiiom inneva-
rande månad. Min gamlc van s, den in diske furslcns trnpper Laiva gjort
förvänande framslcg i den curopeisLa LrigsLcnsfcn, de Laiva visat nnder
ai‘ lappeillet. Vi Laiva i griind slagit cngenlsmänncn ocL tvnngit dem
alt ryminä landel; detta olycLliga land ,

soin de nied åsidosättandc af ali
foJLrätt inlagit, och der dc oallålligcn anställa dc sLoningslösaslc härjnin-
gar —ty Lär Lctydcr cngclsLl Lrig dctsaninia som härjniny,

ocL plun-
driny. Donna morgon ,da vi ålerLommö lian ett Lesvärligt slröftåp,
genorn LcrgstraLtcn , lingo vi af vara förtrupper veta att liemien erLållit
förstärLning ooh stod i Legrcpp att aulalla oss. Hau var Llott några ti ni-
inars väg iiriin oss. En saniinantralfning var sålcdes onndviLlig. Min
g3tnlc vän , den indisLe liirsten , min ädle räddares far, motsåg striden
med myclsen otåligLet. Slagct Legynte LI. tre. Det var LårdnacLadtoch
blodigt. Då jag ett ögonblieL såg vara Lrigarc vaeLla , (ty dc voro fär-
re tili anfalct, oeb engelsnuinnens förstärLning bestod af frisLa trnpper),
gjorde jag ett anfall i spetsen för vår lilla Lavallcrircserf. Den gamlc
fursten var i eentern och slogs tappert, mi soin vanligt. Hans Lnappt a-
dertonårige son, Dsclialma, tappcr liLsom fadren, vcL icLe lian min sida.
Midi nnder den Lelasfe striden Llef min Lasi dödad ocL rnllade med mig
ner i en Lålviig, nlmcd LvilLen jag befann mig, oeb jag Lcm nnder dju-
rct, i ett så svårt lägc, att jag trodde mitt Lögra Len vara afbrulet.

Vår staeLars far! ropade Blenda.
Eyeliligtvis Lande bononi denna gångrn intet egentligt ondt, sade

Rosa, ty lian Ladc ju Dsclialma vid sin sida. Du ser , Dagobcrt ,
att jag

Lommer läl ILåg naninet. Härelter fortfor Len alt läsa:
’ Engelsmännen trodde ocL denna deras mening är för mig gansLa

smieLraiidc alt då de Ladc dödat mig, siilille dc snart underLufia den
indisLe fursten, ocL Lela Lans Lär. En af Seapoys offiecrarc ocL fem k
sex man ai de irregulicra trnpperna, som Lesfndo af idel röfvare, redo cf-
ter mig, för alt gifva mig dodsstöten , så snart de sågo mig uedrulla i
Llyftau. Våra ifriga Lergsbcer Ladc, i anseende tili elden ceL röLen, ic-
Lc märLt när jag löll. Men Dsclialma ölvergaf mig icLe

, luin Lcppadc
efter mig ner i Llyftan , för att rädda mig' o eli Lans LallblodigLct och
behjeiienhet Lar jag alt taeLa för mitt Jifs räddning. lian lude en lad-
dad dubbelbössa. Med det ena sLottet sfiäeLte Lan cfliccrn tili mailien,
med del åndra Lrcssade Lan ai nii n på scldaten, LvilLen redan Lado, med
sin Lajcnctt, genomstungit min venstra hand. Men var doeL obeLvmrad
öfver delta styng, Ei a; det är endast en rispa”

Sårad, åter sårad! alLiöt Blenda.
Var då Ingn, föimanaile Dagobcrt. IVi Lör jn alt lian Lallar det

Llott en Hien rispa. Sår, livilba ej Lindrade Loncin att fortfarande lak-
ia, Lallade Lan annars niler. Ingen annin än lian Loude upplinua säilä-
nä benämuingar.
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Rosa aftorkade sinä tärar och forlsatte läsningen,
"När Dschalma såg att jag var sårad, begagnade hau sin tunga- bössa

såsom klubba och jagadc de cngelska soldatcrna pä llyktcn. Men i sara*

ma ögonblick såg jagr en ny fiende , soin dolde sig hakoin harnburörcn ,

hvilka växtc helt tätt bredvid halvaten , långsamt sanka sin bössa, lägga
den på tvenne qvistar och, blåsande på iuntan, sigta på Dschalma. Jag
ropade åt den ädle ynglingcn , för att varna honom

, men förgäfves
Lan fick ett skott i bröstet. Gcnast vacklade hän två steg tili haka, sjönk
ned på ena knäet och förblef 1 denna slällning, för alt betäeka mi g med
sin kropp. Du kan väl tanka dig min vrede och min förtviflan. Minä
ansträgningar att göra mig lös från hästen, förlamades af den oerhörda
smärtan 1 benet. Kraftlös och afväpnad ,

äskådade jag några ögonhlick
den olika striden. Red an löste en af dc fiendlliga ströfvärne ett slags
stor knif från sin gördel, hvilkcn 1 ett enda hugg skiljcr hufvudet från krop-
pen, då stridens tuinmel förde nngcfär ett dussin af vara tappre bergsbo-
cr förbi oss. Dschalma blef räddad och jag framdrogs nndan den döde
käsien; eflcr en fjcrdcdels timma knnde jag åter stiga tili häst. Oaktadt
en betydlig manspillan, ha vi dock, äfven 1 dag, bchållit öfverhanden. I
morgon blir den afgörande trälfuingen. Maa kan härifrån se de engelska
vakteldarnc."

JS

"Säledcs, Ulskade Eva, bar jag att tacka den ädle nnge indianen för
mitt lifs frälsning. Lyckligtvis är hans sår ej af nägon farlig beshaffen-
hetj kulan bar fått en sned riktning och gätt långs utmed refhenen."

Den tappre yngllngcn fick sålcdcs , som gencralcn uttrycfcte sig',
en nit , anmärkte Dagobcrt.

Rosa fortfor:
”Nii, min älskadc Eva, måste du genom min bcrättclse hafva lärt

kanna den tappre Dschalma. Hän är knappt aderton är gammat. I nå-
gra få drag vill jag för dig skildra denne herrlige yngling. Det händer
oftast i hans land att man ger tillnamn åt personer, hvilka, på ett eller
annat slilt, utmärka sig framför mängden. Alltifrån sltt femtonde år har
Dschalma helat Den högsinnade och , bcsynncrligl nog ,

bar delta namn
sträekt sig äfven tili den gamle fursten, hvilkcn kallas den högsinnades
fader. Med rälta borde hän heta den rättrådige, ty denne gamle Hindu
är ett verkligt mönster af rlddcrliga tänkesätt och stolt oafhängighct.
Hän hade ju kunnat, llfcsom många andra af delta lands beklagansvärda
fnrstar, ödrajukt böja sig under cngelsmännens herraväldc, sälja sltt obe-
roende och, 1 ansccndc tili den hotande öfvermakten, ödmjukt foga sig i
sitt öde. Men ncj. ” Min rätt, eller en (jraf emellan mitt hemlands
hera!" så lyder hans valspråk; det är intet skämteri, det är det ädla och
fasta medvetandet af hans mcdfödda rätt. —• IVi skall duka under i stri-
den, sade jag tili honom. Min vän , svarade hän , om nägon, för att

nödga er tili en låg handling ,
sade: gif vika eller di) ! hvad skulle ni

da göra? Jag förstod honom och från denna stund egnade jag mig med
kropp och själ åt den alltid heliga saken ,

den syages försvar mot den
starke. Du ser, Eva,- att Dschalma visar sig värdig en sädan far. Den
uugc Hiuduen är så hjcltemodig, att hau kämpar med bart bröst, liksom

S
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en ung grek i Lconidas tid, då dcremot alla andra krijgarc 1 delta land *
hara ett slags tjocka vapenrockar. Hans djcrfva öfvermod crinrar mig
om konungen i Ncapcl, öin hvilken jag Hera gångcr bar berättat för dig
och hvilken jag tinndrade gånger såg i spetscn för vår här, försedd med
ett ridspö, i stället för vapen.”

Här knnde Dagobcrt itke afhålla sig från att komina cmcllan med
en liten berättelse.

da, sade hän, delta är också en af dein, som jag menade då jag
sade cder att kejsaren made sig med alt läta soinliga af folket leka ko-
nnngar. Jag säg en gång en fången olfieer, som af den oförvägne ko-
nungcn i IVcapcl kade fålt ett slag med ridspöct, tvärs öfver ansigfet,
så att ban var bådc brun och blå. Jag är vanärad

,
sade officern svär-

jandc; hellre ville jag La ett sabelhngg. Det tror jag. Det var en dj-a
monark, den der kungcn. Hau förstod intet. annat språk än; rahi på
kanonerna ! Så snart det dånadc någorstädes, var det soin om dc ropat
Lans namu. Hau ilade då dit oeb ropade; Här! Om jag berältar något
för cr om denne ncapolitanske knng , så är det derföre att lian ailtid
sade åt en h var, som ville böra det: Ingcn kan spränga en fyrkant, som
ickc jag cller Simon kan spränga.

1«osa fortfor: ”Mcd bcdröfvelsc bar jag rnärkt att Dschalma, elinru
nng ban är, ofta bar anfall af mjcltsjuka. Ofta bar jag sett bonorn oeb
bans far vexla bcsynnerliga blickar. Jag misstänker alt dc; oakladt den
vänskap, som råder mellan mig oeb dcm, dölja för mig någon ledsam fa-
miljeliemligbet. Härtill slular jag af några ord

, som dc en gång läto
undfalla sig. Det är visst fråga om en sällsam bändclse, hvarål deras af na-
tnrcn svärmande inbilining måttc ha gifvit prägeln af något öfvernaturligt.”

”1 öfrigt bafva du oeb jag, min älskadc maka, förverfcat rättigbcten
att skratta åt andras lättrogenbct jag alit ifrån det franska fälttågct,
då den liitti Is oförklarliga bändclse mötte mig, du ali t ifrån besökct af
den nnga, sköua damen, bvilker, fyratio år förut, påstpds bafva besökt
din mor.”

Rosa stannade med läsningcn nndcr det att bon oeb Blenda med yt-
tersta förvåning sågo på den gamlc. Denne förstod deras frågande blic-
kar oeb sade: Hvarken gcucralen ellcr bans fru bar uågonsin för mig med
ett enda ord omnämnt någon yacker, öfvcrnalnrlig dam.

Med stigande rörelse oeb nyfikenbet fortfor Rosa att läsa: ”För öf-
rigt, bästa Eva, förklaras tili utscendct oförklarliga ting genom en lik-
het, en tillfulligbet, cller en slump. Det nnderbara är ailtid en optisk
villa, cller ock blotta verfcan af en upprörd inbilining, oeb clt ögon-
blick kan homma, då det, som syntes oss så öfvcrmcnskligt oeb öfverna-
turligt, framställer sig såsom helt mcnskligt och naturligt. Derföre tror
jag att äfven våra underverk skola, förr eller sednare, få sln prosaiska
upplösning.”

Se fröknarne, sade Dagobcrt nndervisande, detta synes 1 början
oförklarligt, men är dock i sjelfva verket ganska enkeli, eburu raan ickc
genast fattar det.

N:o G. 8.v N:o G,
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Då vår far bar yttrat det, böra \t tro det och alls icke sätta det
i ftäga, sade Rosa; cller hvad menar du, Blenda?

Du har rätt; ty det förklaras- ja. slutligmi, shrifvcr pappa.
Dagobert besinnade sig en liten stund, hvarefter ban yttrade; Re-

iän 1; blott att ni båda ii.kna; kvarandra tili den grad, att den soin icke ser
er dagligcn omöjligen kan urskllja den ena*från den andra. Den,, soin
nu icke vet att ni aro sådana der dubbelväscndera, kviiket undeir skulle
lian icke linna häruti,, då lian såge- en oeli samma person på tuenne olika.
båll? Hau skulle tro. att något ö.fvernatnrligt kade sitt spel nted dc
tvenne sinä cnglarne.

Du bar rätt, Dagobert. Många ting, soin synas oförklarliga, kuu-
na slutligen: på ett ganska cnkelt sätt förklaras, säger vår far, ocli det
måsfe vara så, yttrade Rosa. Hon läste nu vldarc:

”FBr öfrigt, min innerligt illskade Eva, täuker jag med ett slags
stolthet derpå,, att fransyskt blod ftyter i Dschalmas ädror.. Hans far har
för många år tillbaka gift sig med dottren af en ursprnngligcn fransk
familj, som då var bosatt i Satavia. Henna liklict 1 öden mcllan min
gainlc van ock mig- förökar ännu mer min tillgifvcnkct för konom. Äf-
ven din familj,,.min. Eva, kärstammar från Frankrike. Ty värr bar fur-
ste.n, sedän lång tid tillbaka,. förlorat denna siu älskadc maka.. Tillbedda
Eva! min hand darrar, då jag uedskrifver dessa ord.. Jag är svag, jag
är litoin, mig. Ack! mitt hjerta brister vid den tanken att jag sinille vara
lika olycklig. Gud, kvad skulle det bli af värt stackars barn i detta vil-
då land,, litan mig och; litan dig? JVcj, denna fruktan är sönderslitande.
Hvar är du.?. Hur befinner du dig? Förlät dessa mörka tankar, som ofta
öfvcrväldiga mig.. Det gifves; förfärliga ögonblick, då jag säger tili mig
sjelf:. jag; är liiltog .... jag; är för alltid olycklig. Dock vid verldens
motsafta sida Ulappa tvenne hjerfan. för mig ditt (rch värt barns.”

Rosa fcunde* med molla läsa de sista orden; snyftningar q.väfde ken-
nes; röst.. \Terkligen var det ock en smärtfnll öfvercnsstämmelse mcllan
general Slmons. oroande tankar ock vcrhligketen. Hvad knnde vara mera
rörande- an dessa det söndersiitna hjertats- ntgjutelscr, nedskrifna vid sfce-
net af bivuakclden, aitonen fdre- en slagtning,. nedskrifna af en fcrigare,
bvilken köli på att duka iindcr for skilsmessans bilterket , litan att kan
visste det denna sinisinessä skulle blifva evig.

Den anne generalen!. utropade- Dagobert.. Hau känner icke vår
olyeka!, men så vet kan icke keller att kan har tvä barn, i stället för
etts dletta skulle dock»tröstai koitoin något. Den stackars generalen!

Frökcn Blenda,. fortfor ban, eftcir något uppckåll, jag; fruktar
att läsningen kostar för myeket på cr syster. Tag nu nr'ock läs vidare..
Ni maste deltaga* i: nöjet ock sniiVrtan af denna föreläsning.

Blende- tög papperct,. ock nu; var det Bosas. tnr att mof systerns.axel
stödja sitt sköna- bufvud, efteratt bafva aftorhat de ymnigt nedströunnande
tåramc. Blenda; läster;

”Nu, älskade- Eva, är jag lugirarcv Jag kade för en stund bortlagt
pennanv Eftcr att',. under denna kvilotid, bafva; förjagat dc plågsamina

■ tankarna-,, vill jag åteir fortfara- sfi ‘ %tåg
-
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P "Alltför iänge liar jag pratat för dig om Indicn; nu. måste jag tala^^
litct om Europa. I går afton anländc tili vara förposter en tillförlillig
nian. Hän Icninade mig ett brcf, soin ifrån Frankrike kade kömmit tili
Calcutfa. Gcnoin delta brcf hai- jag fått undcrräslelscr I‘rän min far.
Du ban Täi foreställä- dig min. glädje dcröfver. Skrifvelsen yar daterad
i Augusti förlidiet är.. Af dcss- inncbåll scr jag att Hera brcf, som förut
värit mig tillskrifha, cndofa förkoimnit cller blifvlt qvarliggande yid sta-
tioncrna, Under tvcnne ars tid bar jag ej crbållit en rad från min gam-
lc far,, ocb var dcröfver högst orolig. Min förträlllige far! ban är ali-
tu! densammc.. Äldcrdomcn bar cj försvagat bonom. Hans slnucn aro
lika sbarpa, hans belsa lika god som förr, skrifvcr ban. Hän ger mig
äfvcnledes goda nnderrattelser ora vår trogne van Uagoberfs familj. Goda
Eva! min smärta är mindrc bitter, när jag tänkcr på att dennc förträfili-
ge nian är bos dig; ty jag, känner bonom. Hän bar säkert följt dig i din
landsflykt. Hvilket ädelt y oskatfbart bjerta under soldatens sträfva yta!
Hvad skall ban ic.ke bålla af vårt barnl”

Vid detta stälie bostadc Dagobert ett par gånger, böjde sig ocb låt-
sade söka sin röd- ocb blåmtiga näsduk, som lag i bans knä,

Hur väl vår far känner dig! Hur väl ban vet att du hållcr af
oss! sade tlickorna.

Godt, godt, sade- soldatcn , vi skola lemna det der ocb läsa hvad
gencralen skrifvcr om min lilla Agricola, ocb om min biistrus fostcrson,
Gabriel. Den stackars qvinnan, miu goda btrsfru! IVär jag tänker på alt
om ett fjcrdedels är kanskc , , . Eäs fort, läsl , , ,

Dlcnda fortfor:
"Jag boppas alltid, älskade Eva, att dessa blad skola komina dig till-

banda, ocb för den händelsen vill jag skrifva något, som äfven kan in-
fcresscra Dagobert. Det skall för bonom blifva en tröst att crbålla un-
dcrrättelser från de sinä. Min far, bvilken ännu fortfar alt vara verbinä-
stare bos den förträfflige .Hardy, berättar mig att ban lagit Dagoberts son
i sitt hus. Agricola arbetar i min fars verfcslädcr ooh gnbben är allde-
les förtjust i bonom. Hau är, skrifvcr ban, en stor, modig pojfce, som
svänger sin svarta smidcsbammar e, som vore det en fjäder. lian är lika
munlcr , som bcskedlig ocb llitig, Man anser bonom som den bäste ac,-„
arbetären vid hela inrättningen, Detta bindrar bonom dock icke att om
aftnarnc, då ban, eftcr slutadt arbetc, går tili sirt af bonom alltid afbäll-
na ocb vördade mor , författa de utäöktaste foslcrländska vcrscr ocb sån-
ger, Hans diktcr äro fulla af kraft ocb suille. På alla verkstäder vid
hela inrältningcn sjnnges. ingcnling annat än Agricokis visor; mcn så
kuuna ocb dessa lifva ocb sätta mod i äfven det modlösaste bjerta,”

Hvad da måttc vara stolt öfver din son , Dagobert, sade Rosa.
Hau gör visor, ‘ >, '

- Ja, det är bcrrligl, svaradc den gamlc. Mcn hvad jag mcst tyc-
ker om, är alt hau är bcskedlig mot sin mor; dcrnäst att ban så. skickligt
handferar bammarcn. Innan ban diktar sinä sånger bar lian rätt vackert
bamrat på sitt jeni ~ . Mcn hvar kuäfveln bar då min Agricola lärt ;
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sddant? Fönnodligen i skolan , der hau gick , tllllka med sin fosterbror
Gabriel, hvaroin ni straxt skall fä läsa.

Viina uinet Gabriel, soin påminte o m dcn idealiska varelse, hvilkeu
de kallade sin skyddsengel , stcgradcs i bög grad de nnga ilickornas ny-
likcahet. Blenda fortfor såledcs alt med fördubblad uppmärksamhct läsa;

”Agricolaa fostcrbror
,

det stackars värnlösa barnet, soin vår gode
Dagoberts hiistrn så ädelmodigt npptog ,

bildar , säger min far , en full-
koinlig motsats tili Agricola, soin är lillig, glad, verksam, hvaremot Gabriel
är svånnodlg, drömrnande oeh svännisk. För restcn, tillägger min far, bar
hvar oeh en af de ifrågavaraude ynglingarne så tiilsägandes utseendct cf-
ter karaktcren. Agricola är brunett , stor oeh stark .

. . Man scr glad
ocb djerf ut ..

. Gabriel deremot är spenslig , fin , Ijns oeh blyg som
en flicka; hans ansigte bar en engels uttryek.”

De unga flickorna sågo på bvarandra med yttersta förvåning, bvaref-
ter Rosa sade, i det bon mot Dagobcrt vände sitt oskuldsfulla anlete:

Hör du, Dagobert, vår far säger att din Gabriel är Jjns oeh bar
ett englaanlete . . . på samma sätt är det med vår Gabriel.

Ja, ja. jag vet det. Det var just dcrföre , soin er besynnerliga
dröm öfverraskade mig.

Jag ville väl ocksä bra gcrna vcta om hän bar blå ögon, återtog
Rosa.

Det kan jag svara för, lilla Rosa, ehnrii generalen icke nämner
det; de der blondincrna, som man plär kalla sådana der Ijnslagda mcn-
niskor ,dc ha alitid blå ögon. Mcu ,om im min Gabriel bar blå ellcr
bruna ögon, så lär ban väl icke ändå bcgagna dein tili att se på llickor.
Fortfar, så skall ni få veta bvarföre.

Blenda fortfor:
"Hans ansigte bar en engels uttryek. En af religionslärarne i skolan,

der ban giek , ti liika med Agricola oeh en hei hop andra barn i grann-
skapet , förvånadcs öfver bans förstånd oebbans själsgodbet, oeb den
nndlige talade med en af föreständarne om bonbm. Dcnne antog sig gos-
sen oeb förde lumoin tili seminarium. IVu är Gabriel prest, reden sedän
tvenne är tillbaka. Hän bar bestämt sig tili missionär ocb reser snart
tili Amerika.”

Således är din Gabriel prest, sade Rosa.
Oeb vår är engel, bifogade Blenda.
Dcrföre stär er en grad bögre än min , gcnmäldc Dagobert. IVå

nå, bvar ocb en bar sin smak. Hederligt folk finns öfvcrallt. I alla fall
är det mig kärt att Gabriel ocb icke Agricola valt dcn svarta rocken.
Min son vill jag beldre se med nakua arraar , med bammaren i handen
ocb förskinnet för sig, icke mer ocb icke rnindre än som er gamle farfar,
marskalk Siinons far, bertigens af Ligny far, ty generalen är ännu, 1 följd
af kcjsarens näd, marskalk ocb bertig. Men ni måste läsa på , fort ?så
att vi biirna sluta föreläsningen.

Aek ja! suckade Blenda, det är endast nägra rader qvar. Hoa
fortfor att läsa:

"Såledcs kan du , min älskade Eva , om denna dagbok xåkar i -din»
m

60



h'

I

Dek Va\nua x i> r. Juuex.
m!?•}prI-/ .

hähder, lugna Dagohcrt i anseendc tili hans luistru och lians son, hvilka "*

hau, för vär skidi, liar öfvergifvit. Muru skola vi någonsin kuuna erkän-
na cu sadan uppoffrlng? Dock, jag är lugn . . . ditt goda och ädla hjer-
ta har nog fårstått att halla lumoin skadcslös.

"Farväl, farväl och ännu eu gång farväl för i dag, min högtälskade!
Jag- inåstc , för en sturid sedän, afbryta min skrifning , för att gå tili
Dschalmas täit; hän sof liigat; hans far vakade öfver honoiti; hau lugna-
de mig medelst ett tccken. Den rasfce ynglingcn är redan utom ali fara
,

. . Måtte lian äfven i morgondagens strid hlifva skonad! . . .

"Farväl min öinilta
,

ädla niaka! iVatten är lugn och Ijum ; hivnakel-
darna slockna, en efter annan . . . viira stackars hergsboer hvlla sig, cf-
ter den hlodiga dagen ; jag hör intet annat än skyldtvakternas rop , soin

timma efter tlinina npprepas . . . Dessa frärnmande ord göra mig äter
sorgsen; de painimia mig om hvad jag, under skrifvandct, håller på att

giömma ...att jag är vid verldcns ända och skiljd från dig . .
. från

mitt harn. Anna öfvergifna , tillhedda varelser! hvad blir väl crt öde?
ellcr rättare hurudant är crt öde? Ack , om jag ätmlnstone kunde

fii sända er denna racdalj ,
soin en olyeklig slnmp har kömmit mig att

niedtaga från Warschau , kanske skulle du da erhållå tlllstånd att resa
tili Frankrike, eller ätmlnstone att ditsända vårt harn, med Dagohcrt . . .

ty du vet af burn rnyeken vigt . . . Dock hvarföre skulle jag med
denna nya sorg råga mättet af ditt lldande? Beklagiiglvis förllyta åren

. . . den olyckliga dagen skall inträffa och detta sista hopp skall bcröfvas
mig, soin blott lefver i tankeu pä er . . . Mcn jag vill icke sluta denna
dag med en sorglig tanke. Farväl, min outsägligt älskade Eva! tryck
vårt harn mot ditt hjerta och hölj det med de tusende kyssar, hvilka jag
från ödemarken säuder er bäda. Mera i morgon, efter strlden".

En temligen lång tystnad följdc pä denna rörande föreläsning. Sto-
ra tårar tillrade långsamt ntför de bäda llickornas kinder. Dagohcrt, soin

satt med hauden under kinden
, syntes äfvenledes fördjupad i sorgiiga

tankar.
Blästan ute luule öfcats

,
den hade hlifvit våldsam; ett häftigt regn

piskade fönsterrutorna; i värdshuset rädde en fullkomlig stillhct.
Under det att general Siinons döttrar med så myeken uppmärksam-

het läste nägra fragmenter af sin fars dagbok, tilldrog sig hos djnrtämja-
ren en heinlighetsfnll, hesynnerlig sccn.

IX.
B U n A R N E.

Morok heväpnadc sig. Utanpä hjortskinnskyllrct drog hän sin pan-
sarskjorta, en stälväfnad, sä smldig soin liuuc, sä härd soin diamant. På
armar och ben drog lian stälskenor och på sinä fötter jernbeslagna stöllor.
Denna fullständiga rustning dolde lian skickligt under ett par vida byxor
och en vid pelsrock. I hantien tog hän en lång hvitglödgad stålten, lör-
sedd med trädskaft.

Ebuni längesedau uuderkufvade genom profetens hraft och slug-

M
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inr,s het, hade dock tigern Cain , lejonet Judas ocb dcn syarta pantkern, Le- ®<

näinnd Döden
,

stundom undcr anfall af motspänstighct ,
velat på kanoin

pröfva sinä klor och tänder; men på den undcr kans pels fördolda sfål-
klädnaden hade de förslöat sinä klor, och tändcrna kade de åfbrutit mot
Lans arm- och bcnskenor. Tillika kade profetcn, mcdclst ett lätt slag af
sin glödketa käpp, hrännt djupa färor på deras hud; så att den rökte och
skrurnpnade. Dcrigcnom hade dcssa djur, som ägdc ganska godt minne,
kömmit undcr fund mcd alt de hade tili motståndare en oöfvcrvinnclig
varelsc

, mot hvilken deras klor och tänder ingenting ufrättade. Deras
ångestfulla undcrdånighet glck snart ända derhan, att deras herre, vid dc
allmänna representationerna , fönnåddc dem att krypa och nedlägga sig
för hans fötter, eudast lian ylsade dem en med eldrödt papper omlindad
käpp.

Väl beväpnad och hällande i handen den af Goliath glödgade stålte-
nen, hade profetcn nedstigit genom falluckan och gåll utför stegen, som
förde från vinden, ncd.i det Stora stallct eller skjnlct, der man hade slällt
djurens burar; en tunn hrädvägg skiljde, som vi redan hafva hört, delta
stall från det, hvaruti djurtämjarens hiistär befunno sig.

En lyckla med spegel kastade sitt klara sken på burarne, hvilka vo-
ro tili antalet fyra. Deras sidoväggar bestodo af jernslcnger, glest satta,
med lika temligen stora mellanrum. På fjerde , eller främsta sidan, bil-
dade dessa jernstänger en- gallerdörr; bottnen hviladc på tvenne axlar oeh
fyra jerntrlssor , så att man beqvämt knnde föra dem tili oeh ifrån den
Stora transportvagnen. Den ena af burarne var toin; de tre öfriga inne-
höllo, som man vet, en tiger, en panther och ett lejon. Panthern, här-
stammande fran Java

, tyektes genom sin svarta färg och sitt grymma ut-
seende väl förtjena det hemska namnet Döden. Hau låg sammankrupen,
längst in i buren. Då dcn kolsvarta färgen af hans hud sammansinältc
med det kring houom herrskande mörkret , säg man ingenting af honom
mer, än ett par stora glödande ögon , hvilka, i likket med kattornas och
alla djurs, hvilka räknas tili kattslägtet, sågo alldra klarast 1 mörkret.

Profetcn hade helt tyst inträdt i stallct. Den mörkvöda färgen på
hans pels gjorde ett starkt afbrott mot hans Ijusgula, sträfva, långt ned-
hängaude bår och hans nastan kvita skägg. Lyktan, som hängdc temligen
långt ner, belyste bonom fullkomligt. Det bjerta ljusskenet, mot dcn
hårda skuggan, framställde så myeket skarpare hans utstående kindknotor
och alla hans ansigtes kantigheter.

Helt långsamt närmade kan sig pantherns bur.
Den kvita cirkeln , som omgaf hans rödbruna ögonsfenar , tyektes i

denna stund vidga sig; hans bliek täiladc med pantherns i glans och o-
rörlighet

Det vilda djurct , ännu alllid sammankrumpet I den mörka vrån af
buren, kände redan det hcxlika inflytandct af sin herres bliek. Flora
gånger tlllslöt hän sinä ögon, i det lian lät köra en dof rossling af vrc-
de. Sedän häftades hans ålcr öppnade ögon ovilkorligt på profetcn. Hans
rumia öron lade sig emot hufvudet, hvilkct var så platt som en hugg—-

.s omis; huden på hans panna sammanrynkades krampaktigt. Hän samman-
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|S drog sin mcd långa morrhär förscdda nos och uppspärrade tvennc gångcr
™

det hisklig'a gapct, förscdt incd fruktansvärda tändcr.
Från dctta ögonblick tycktcs en magnetisk vexclvcrkan cga rtini mol-

lan mcnnnisfcans Llickar och djurets. Profeteu ulsträckte sin glödande
tång mot hiiren och sade kort och befallandc: ”Död! kom hit!”

Paniern steg upp
,

men hnkade sig dock ned , så alt hans huk och
hakben hasade på hoften af hiiren. Djurct var tre fot högt och närä fem
fot långt. Dcss höjliga, köttiga ryggrad, hasorna, lika djupa och hreda,
som på en ras-häst, hans hreda bringa, hans- väldigt framståendc hoghlad,
hans muskulösa, grofva tassar alit tillkännagaf att denne frufctansvärde
skogens son hus sig förenade kraft och vighet.

Morok, som höll stålstången i kauden, tog ett steg fram emot pan-
tern. Denne, å sin sida, tog ett steg mot profeten.

Morok stannade pantern stannade likalcdcs.
Just i dctta ögonblick tog tigern Judas , ät hvilkcn Morok vände

ryggen, ett häfligt skutt i sin bur, liksoin hän värit afundsjnk iifver den
uppniärksamhet egaren visade pantern. Mcd ett doft rytande lyfte hän
upp huivndet och visade sin förfärliga, trekantiga underkäft och sin väl-
diga hringå, hvars smutshvita färg förlorade sig i den kopparhrnna bott-
nen ai hans svartrandiga hud. Svansen, liknandc en lång, mörkröd orin
mcd svarta ringar, smog sig ibland tätt intill djurets sidor, men rält som
del var horja de den att långsamt siä rnot desamma. Dc grymma ögonen,
ai en gcnoinskinlig och lysande grön färg, voro fästade på profeten.

Men så sfort var denna mcnnlskas inflytaride på dc förfärliga djuron,
att Judas, efter nägra fä ögonblick, upphörde med sitt rytande, och lik-
soin lörfårad öfver sin egen djerfhet, nöjde sig' mcd att endast fnvsa högt.

Morok, som nu under några sekunder stod vänd mot honom, betrak-
tade honom mcd yttersta uppniärksamhet.

Pantern, hvilkcn icke längrc stod under inllytande af herrskarenshlick , kröp tili ho ka tili den mörka vrån och lade sig der.
Men då ett gnisslande märktes, sådant som de Stora djuren pläga lä-

ta höra, då dc slicka eller gnaga sinä kroppar, vände Morok sig åt en
annan sida. Det var Kain, som nu ådrog sig hans uppniärksamhet, och
lian stållde sig derförc midtemot lejonefs bur.

Af dctta djur syntes ingenting mer än den hreda gulröda ryggen.lienen voro sammanlaggda under kroppen, och den långa tjocka manen
skylde hufvudet helt och hållet. På spänningen och rörelsen af hans
muskler och på framskjutandet af hans ryggknotor märktes tydligt , attlian arbetade strängt med nosen och framtassarna.

Proletcn nalkades buren. lian fruktade att Goliath, tvärtemot hans
förhud att gifva djuren mat, ändå hade kastat åt lejonet några ben alt
gnaga. För att förvissa sig härom ropade lian, med hög och stadig röst:”'Kain!”

Kain förändrade icke sin ställning.
Kain, kom hit! npprepade Morok med ännu högre röst.

Förgafycs! Lejonet närmade sig icke och hrakandet fortfor.
Kain! ropade profeten för tredje gångcn 5 men i och mcd det-
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|pi
1 summa soin lian uttalade delta namu, stadi lian dcn glödåiide ståltcncri

mot lejonets höft.
Kimppasi syntes en Iltea sinal strimma af rök pii lejonets rödbruna

liud, föeriin djuret rned otrolig bastigbet vände sig öin odi ilade mot gali-
rot, icke krypande, men nied ett hopp, så tili sägaudes ståendc. Lcjonct
var I delta ögonblick stätligt, men förskräckligt att åskåda.

Då profeten befanu sig- vid hörnet af buren, ställde lejonet sig nied
sidan åt gallret för att kanna se sin lierre i ansigtct. Mollan burens jern-
stänger utsträekte det uu deu cna frainfoten, livars muskier voro förfär-
ligt nppsvällda.

K iin, ned med dig! ropade profeten, I det lian nännade sig- lejo-
net. I ställct att lyda, bvässade det sinä tänder, neli da det uppdrog- dc
tjocka läpparne, syntes tvenne tandrader, lika förfärliga soin ett viidsvins.

Men nu vidrörde Morok nied sin beta stång lejonets läppar, livar-
vid hän förnyade sitt rop. Lejonet vågade leke ryta, ulan lät blott höra
ett doft mumlandc och ncdladc sig- nied underg-ifvenbet.

Morok sänktc ned Lyktan, för att se hvad det var soin lejonet kade
gnagat på,och det bcfanns vara ett bräde. ur bottnen af buren, hvilkct det
staekars djuret bade upprifvit och söndertug-g-at, för att glömma sin hung-cr.

En djup stillliet berskade nu i inenageriet under. nagra ögonblick.
Profeten gick nied händerna på ryggen, från den cna buren tili deu and-
ra, oeb betraktade sinä djur med skarpa, oroliga blickar, soin om lian
värit förlägen vid ett vai mollan dem. Emellanät stannade lian vid stall-
dörrn oeb lyssnade. Ändtligen öppnades deuna dörr oeb Goliatb inlräddc.

A Tå? ropade profeten.
Det bar kostat myeken niöda, sade jetten. Lyckligtvis är natten

stormig oeb fcolrnörk, oeb reguet nedstörtar 1 strömmar.
Ingcn misstanka? ...

Visst icke, kare busbonde. Ni hade fått riktiga iinderrättclscr.
Dörrn tili bvalfgången leder ut åt fältet rakt under de unga flickornas
lonster, Då nl bvisslade för att ge mig tillkåuna att det var tid, skred
Jag fram med min stege, ställde deu mot väggen oeb klättrade upp. Sä-
medelst var min läng-d bctydligen ökad. Jag kunde nu med armbågarna
stödja mig mot fönsterposten. Med ena kauden lattade jag nti posteu,
med den andra skaftet af min kuli oeb utslog dermed tvenne rutor.

'•Y3*1

Och man trodde att det var blåsten.
Ja vasserra! man trodde det var blåsten. iVi ser emedlcrtld .att

nötet icke alltid är så dumt. Efter att kalva väl förrättat mitt första ar-

bete, tog jag stegen oeb smog min väg. Efter någon stnnd börde jag
gubbens röst; det var väl att jag burit mig så fermt åt.

Då jag bvisslade åt dig hade hän inträdt i gästrummet, ban borde
väl ka siitit längre vid bordet.

<

Ab, den der karien är Icke en sadan soin båller långa måltider,
genmälde jetten, med föraktlig min. IVågra ögonblick cltcr det jag bade
sönderslagit rutorna, öppnade gubbcn tönstret oeb ropade åt bnndcii:
Hoppa ner! .ag skyndade då bastigt tili andra äudan ai portgångeu, ty
aunars bade deu fördömda kuuden snokat upp mig bakom dörrn.
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■
• Hundcn är mi instängd i stallet, der gubben harsin häst; fortfar!

Så snart jag hörde fönstrct stängas och haharnc väl påläggas ,

gick jag åter (it ur drn hvälfda gärtgeu, uppstä]ldc niin stcge ånyo, sfeg
upp och räckte in handcn gcnom en af dc söndersiagna rutorna. Dcssa
yoro tiilstoppade med en pels. Jag- hörde talandc röster derinne , men
kunde ingenting se. Då sfcöt jag nndan pclscn sä myeket alt jag kunde
se dc håda flickorna, hvilha lågo i sin säng, med ansigtena yända mot
fönstrct. Den gamle satt på en stol utnied sängen och vände ryggen åt
fönstrct.

Och rcnscln, rcnscln ? det var ju hufvndsahcn.
iienseln lag på ett hord, sä närä fönstrct, just der lampan stod,

att jag sinille kunnat hemäktiga mig den, i det jag sträekte ut armen.
Nä, hvad hörde du, när du stod der*?
IVI kade ju bcfälit mig att endast tanka på rcnscln, och jag kom-

mer icke ihäg något annat än det som angär renscln 5 guhbcn sade att
hau deruti kade sin roskassa, några href från en general, samt ett silf-
verkors.

Nå, än sedän?
Soin det var mig myeket svärt att halla pelsen ifrån de söndriga

rntorna, så slapp den ur handen på mig . . . Jag skullc just nappa i den
igen; men jag måttc visst ha sträekt handcn för längt In, ty en af flic-
korna blef det varse oeji började skrika.

Din usling! , . . alli är ju förloradt!
Vänta då .. . allt är visst icke förloradt. IVar jag hörde skrl-

ket, hoppade jag ned från stegen och koin åter in i hvalfvet. Då kuu-
den icke mera var der, lemnade jag dörrn på glänt. Jag såg då fön-
strct öppnas och på skeuet märkte jag att guhbcn köli ut lampan, för alt
lysa utåt hackcn . .

. Der var ingen stege; hän varschlef sålcdcs ingen-
fing. Och då fönstrct är för bögt från marken, för att lunnas af en
menuiskä, kunde lian ingenting begripa. Troligcn påstår hän alt flick-
ungen sett i syne.

Hän trodde väl att det var hlåstcn, då liksoin första gängen; du
är skickligare än jag trodde.

Vargen har skapat sig tili räf, mä ni tro . . IVär jag nu fick veta
hvarest hörsen och papperen förvarades, och jag för ögonhlickct ingen-
ting mer kunde uträtta, koni jag igen.

Gå upp och hemta hiiden längsta afpikarnc, med skaft af askträ.
Ja, hushonde.
Och det röda klädcstäcket.
Ja, hushonde.
Skynda dig . . .

Gol iath gick uppför stegen; men då hän kom på midten af densam-
ma, stannade hän och ropade:

Hushonde! får jag icke taga ner en smula kött åt Dödcn? . . IVi
skall få se att hau håller mig räkuing för min försummclse. Hän skall

JV:o
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''

skylla mig för alltsammans och betala mig vid försfa tillfälle . ■„
.glömmcr ingenting, dcn der besten.

Gå du hara upp; m«n tag ingenting annat Un hvad jag Lcfalltdig, ropade profcten, befallande. u

Mcdan Goliath, svärjande mellon tänderna, gick att åtlyda sin lier-rcs befallning, öppnade Morok dörren tili det stora stallet, der hän vartittade utåt gärden och lyssnadc.
—Se bar är asklrädspiken och det röda täcbet, sade jetten somåter koin ned.

Hvad skola vi nn göra?
Återvänd tili dcn bvälfda porfgången; Stig upp tili fönslret Jgen,och när gubben bastigt går ut nr rummet . . .

Hvarföre skall lian gå ut?
Hän går ut, säger jag; hvarföre angår dig icke.
An sedän? . . .

Du sade ju att lampan sfod hclt närä fönstret?
Alldeles tätt invid på bordet, utmcd renscln.
Nå väl! sä snart soin gubben går ut, skall du racka in banden,

kn n (Ta ned lampan af bordet ocb nappa rcnseln. Om du skickligt och
fermt ntför allt detta, tillböra dig dc tio llorinerna. Du kommer väl
ibåg allt?

Aa, ja !

De små flickorna skola bli så förskräekta af bullret ocb det plöts-
liga mörkret, att de under en lång stund förblifva stumma af fasa.

Var lugn: vargen bar skapat sig tili räf en gäng, nu skall ban
skapa sig tili varg.

Det är icke allt . . .

Hvad! ännu något mera!
Det liär stalltai;et är icl;e så bögt ... vindsgluggen är stor . . .

natten är mörk ... I ställct att gå in genoni porten . . .

Gär jag in genom vindsgluggen?
Ja, och ulan bullcr!
Tyst, soin en orin, svarade jetten och gieb.
Ja, sade profeten, efter någon tysfnad detta medcl är sähert

... Jag' liade Ichc hort tveha. Ett hlindt redshap i andras händer , Ur
jag obnnnig om orsafccn tili de bcfallnlngar jag- erhållit; men att dömma
efter de löften soin beledsag-ade dem, måtte det vara fräga om oerbörda in-
tressen .. . In trcvsen! ... upprepade ban efter en paus, intressen som
angä dc förnämsta ocb mest upphöjda i veriden . . . Men bur bunde des-
sa smä , nastan tigg-färdiga llicbor oeh den der gamle rusbige soldaten
vara så vigtiga personer ?

Nå, det rör mig icbc, tiilade hän i ödinjuk ton . . , jag är annen
som handlar en annan utgör hufvudet som täubcr . .

. hvad bnfvudct
belällcr, får det sjelft ansvara för . .

.

Straxt derpå gick profcten ut ur stallet, medtagande det röda täc-
ket, ocb styrde sinä fjät tili det lilla stallet, bvarest Jovial var inqvar-

den glesa dörrn var knappast tillstäugd med en dälig klinka. g
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pj Så snart Rabat-Joie fich se den främmande, nisade hän påmcn bans tändcr träffade jernshcnorna och bans ursinniga bett hindradcicbc profctcn att taga Jovial, den stacbars trognc bästen, vid grimmanfcasfa det röda tächct om hans liufvud, Icda lumoin ut ur stallet och in 1mcnag mct, bvars dörr hän stäugde efter sig.

X.

ÖFVERRASKNINGEN.

Dc nnga flichorna förblcfvo några ögonblich stninma och försänbta isorgliga befrahtelser, effcr att bafva läst sin fars dagboh. Med bcdröf-vad odi tanhfull uppsyn bcfrahtade de bladen, hvilba af tidens hand vorogulfärgadc.
Dagobcrt, liha tyst som de, tänhte på sin son, på sin hustru och

sitl lädcrnesland, på alli hiiri, från hvilhct ban undcr en så läng tid
värit shiljd, men som ban boppades att innan hort få återse.
• j

Andtligen bröt soldaten den flcra minutcr långa tystnaden och sade,
i det ban nr Blcndas hand tog bladen , dem ban sorgfälligt sammauvch
och stoppade i Hehän :

.

n®’ mo(J< minä barn ! JVI shola fä se hvilhen ståtlig far För-
synen gifyit cr. Xi shola träffa bonom och iehc längre behöfva hallasfaderlösa. Tånh hara på glädjcn att få omfanma bonom och hom väl ibåg
namnet på den tappio gosscn, hvilhen ni ha att tacha för att er far lefvcr.

~ Dscbalma, betcr ban; det glömma vi ej, sade Rosa.
- ° ch 0111 yår shyddsengel, Gabriel, äterhommer, shola vi bedja ho-

nom vaha öfver Dscbalma, så väl som öfver oss, tillade Blenda.Godt , minä barn, jag är säher att ni cj glömma nåpot af det,som angår bjertat och härlchcn tili dem ni bör bålla af ,
.

. Men, för
att nu återhomma tili den resande, som bringade oss underrättelserna frångeneralen, vill jag nämna att när ban hom tili Siberien och träffade ermor, sade ban sig bafva råhat generalen jemnt en mänad efter den storatrallningen, bvarom vi nyss läst. Generalen slod då i begrepp alt återgä 1 fält mot engelsmännen; det var da, som er far åt den främmandeanlörtrodde papperen och medaljen.

- Men, Dagobcrt, hvartill shall dä medaljen tjena oss?
- Ocbhvad betyda de bar honstiga orden? frågadeftosa, i det hon,uppdrog den nr sm barin, ly nu var det hon, soin bar den om haisen.Hon betrahtade den på båda sidor och läste, väl för bundrade gängen:

I

På åtsidan: VICTIME På frånsidan: A PÄRIS,
DE RUE SAINT-FRANCOIS, N:0 5.L. 0. D. J. DANS UN SIECLE ET DEMI

PRIEZ POUB MOI. VOUS SEREZ
LE 1 3 FEVRIER 18 52.

PARIS, -

LE 1 5 FEVRIER 1082. PRIEZ POUR MOI.

jbji® 1
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Kara barn, det betyder att vi måste den 15 Fcbr. 1852 vara
Paris, på gataii Saint-Francois, IV:o 5.

Men, hvad skola vi der?
Det vet jag ickc rätt. Er stackafs mor fick ett så hastig-t sjukdoms-

fall, alt lion ieke Laini säga mig det. 4 Alit hvad jag vet, är Mt hon
kade ärft medaljcn efter sinä föräldrar; den utgjorde en kclgcdoiu, för-
varad inom liemies slägt, i mer än hundra år.

Oeli luir kunde vår far äga den?
Det är lätt förklaradf: Rland de saker, dem maa i hast kastade i

vagnen, när hän hlcf så der våldsänit bortförd från Warsehau , befaims
äfven ett litet skrin, tillhörigt gcricralskan , öch der, hlatid andra Sinåsa-

saker , iåg medaljcn. Sedän kuiide gcncrålcn ieke skieka den tili sin
fru

, ly lian visste ja ickc hvar hon var, och ali beröring dem einellan
var jn afbruten.

Den der medaljcn matte vara af stor vigt för oss, sade II len da.
Helt säkert: ty pä femton år bar jag aldrig sett er mor så glad,

som den dagen, då den rpsande kade bringal henno mcdaljcii. An, sa-
de hon tili mig ,

”skall nuha barns öde kahske hlifva lika lyckligt, som
det hittilis värit olyckligt.” Detta sade hon med tårar i ögonen oeh i den
freramandes närvara. Dcreftcr fortfor hon: dag skall hegära tillståiid att
få resa tili Paris med minä flichor . . . Man skall, kanhända, linna att jag
blifvit nog straffad .

.
. Om min hcgäran afslås , stannar jag qvar , men

åtinmstone skall man ieke ncka mig att skieka minä barn tili 1‘rankia ke.
Dit skall du föra dem, Dagobert .

. . Du skall resa straxt, ty olyckligt-
vis bar redan alllför myeken tid gått förlorad .

. . och om ni ieke au-

landa dit tili den 15 nästkommånde Februari, så bar hela denna grymma
skiljsmessa och den långa, besvärliga resari värit förgäfves.

Hnru? en dags dröjsmål shulle då vara af betydenhet?
Ja, ty om vi anländc d. 14 Fcbr., i stållet för d 10, så är det

försent, sade min goda fru. Ilon gaf mig oehså ett stort brel, som jag {

siilille leinna på posten tili Frauhrike , oeh det i den första stad, dit jag
kom. Jag gjorde så.

Och tror du att vi anlända i tid?
Jag hoppas det. Emedlcrtid ,

om ni kade krafter nog dcrlill,
skulle vi fördnbbla somlig-a dagsresor. Om vi resa så här niakligt och
blott fem niil om dagen, anlända vi tili Paris först vid början af Febru-
ari månad, då det lifcväl vore bättre att ha litet försprång.

Men, då vår far vistas i Indien oeh ej vägar återvända tili Frank-
rike, emedan hän der blifvit dömd tili döden, burn skola då vi räka ho-
nom, anmärkte Rosa. • -

Stackars barn, det är myeket sannt; det är så mänga saker, som
ni ej veta . . . Det är sannt} att när den resande leinnade, generalen,
kunde lian ieke återvända tili Frankrike; men nu kan lian det.

Hvarför kan lian nu?
Emedan Bonrbonerna nu mera ej inneha Frankrikcs tron'. . . Un-

derrättclsen derom bar otvifvclaktigt anländt tili ludien, oeh säkert skall
er far komina och möta er. jjii
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•e
Ae!:! suckade Rosa, nu begriper jag liur ti kuuna hoppas den

Ivckan alt se lionom.1
Vet du, Dagobert, hvad den resande bctte, frägade IMenda.
JVej, minä barn . .

. Men, hän ma hela Per eller Pål, så är hän
en hra hari. JVär hän lemuade er mor, tael;adc hon honom med tärar i
ögonen för det hän värit sä tillgifven gencralen och så ädclt fjenstafctig'
mot honom, hennc och dcras barn, Dä tog den okände bcnnes båda bän-
der nti sinä, trychte dem liårdt och sade med en obeshriflig ljufhet i rös-
tcn: hvarföre tacka mi g? lian har jn sagt : Alsker hvarandra inbördes !

Det var vackert sagt, Dagobert.
Men hvem mcnade då den resande; hvcms ord var det hän npp-

repade?
Det vet jag icke; men sättet hvarpå hän nttalade de orden, för-

våuade och rörde mig, bclst de voro de sista hän talade med oss.
Alsker hvarandra inbördes ! npprepade Rosa tankfuli.
Hvad dessa ord aro vackra ! anmärkte Blenda.
Och hvart tog den resande vägcn?
Längt, långt bortåt norden, hade hän svarat cr mor, dä hon der-

om frågade honom. När hän bade lemnat oss ,
sade hon: ”Häns mil da,

men sorgliga ultal rörde mig ända tili tärar; nnder det lian talade, kände
jag mig bättre. Jag älskade, ännu mer än förr, min man och minä barn
. . . Och likväl när man bctraktar dcnne man, skulle man kunna säga,
alt lian aldrig skrattat, uldriq gråtit." , ■När hän hade gätt, fortfor Dagobert , stodo gcncralskan och jag
längc ntanför dörrn tili byggningen och följde med vara bliekar den be-
synnerlige. mannen. Hau gich med hufvudet ncdlntadt .. . Hans gång
var långsam, men lugn och jenin . , . Man skulle ha kunnat tro att hän
räknade sinä steg . , . Och, angåcnde hans steg, märktc jag ännu en sak,
soin var hra nnder!ig.

Hvad dä, Dagobert?
JVi vet att vägcn , som förde tili byggningen ,

var alltid något
fuktig, i ansccndc tili deu lilla källan, som strömmade öfver sinä bräddar.

Ja, ja, svarade llickorna.
Valan! på den leriga marken syutcs märken efter den okändes

spår , det märkfes tydligt att hän nnder sinä sulor hade spifcar , hvilka
voro satta i kors.

Ifiini' i kors?
Ja, så alt de bildadc ett kors. Spikarne voro sju tili antalet och

sutto nnder klacken på det här visel:

!w
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nOct Dagobert slog härvid med sin högra hand sju gånger på säng-fäckct. J sen, sade lian, att delta bildar ett bors.
Men hvad bundc det betyda?
En slump, kanhända ...en slump! Ocb likväl bar delta styggakors på mig gjort ett bemskt intryck , jag kan icfce afhålla mig frän den

tanken, att det bådade en olycka; ty knappt hadc mannen gålt sin yäg,förrän dcnna olycka koni, soin ett åskslag, öfvcr oss.
Ack ja! vår mors död.
Ja, men också andra sorgcr. IVI voro ännn icke licmkomna, ocb

er mor satt ocb skref böncskriftcn om tillstånd att få återvånda tili Frank-
rike, ellcr åtminstone få ditsända sinä barn, då jag hörde någon komina
ridande i galopp; det var en kurir frän generalguvernörcn. Hän bringa-
de oss ordcr att ombyta vistclscort: inom tre dagar skullc vi förcna oss
med andra förvista, för att föras fyrahundra mil längre normi.

Ocb bvarföre skullc vi flytta sä långt borl?
Gud allena vet. Man skullc kunna säga att en ond andc förfölj-

de benne. I alla fall var det en lycka att befallningen ej koin nägra da-
gar förnt, ty då bade den resande, hvilkcn bringade oss undcrrältclserna,
icke funnit oss i byn Milosk ; bade ban ocfc rest efter oss , så bade vi
kanske redan hunnit så långt, att mcdaljen ocb de vigliga papperen al-

kömmit oss tili nytta; ty om vi cj bade fätt resa genast tili Paris,
sä tjenade vår ankomst dit tili ingenting , emedau rätta tiden gått förlo-
rad, soin jag redan sagt cr. "Man lliincr sin fördel vid att bindra mig
ocb minä barn att ätervända tili Frankrike,” sade gencralskan; "ty'då man
skiekar oss fyrahundra mil längre bort än vi nu äro, är det blott för att
göra resan omöjlig, denna resa, bvars mål är bestämdt.” Då bon sade
detta var bon otröstlig.

Kanske var dcnna oförutsedda olycka en orsak tili hennes kasti—-
ga död!

Ack nej, minä barn, det var den fördömda koleran, soin kommer,
utan alt någon vet bvarifrån; ty den är också en resande .

. . Tre tirn-
mar efter den okändes bortgång ,

då ni återkommo från skogen , nöjda
ocb glada ,

med cdra stora ljungqvastar , dem ni plåckat åt cr mor . .
.

var bon redan närä döden . . . Hon var, som ni vet, alldclcs oigenkän-
nclig . . , Koleran bade utbrustit i byn, ocb det med sådan hastighet att
Innan aftonen voro fem personer döda . . . Er mor fick blott tid att bän-
ga rnedaljcn på en af er , jag tror det var på fröken Rosa, att anbcfalla
er båda åt mig, ocb bedja mig genast bcgifva mig med cr på vägen sö-
derut. Då hon var död, kunde ju ordren om en ny vistclscort inom Si-
bcrlcn icke gälla er; sålcdes crböll jag af gviveruörcn tillåtclsc att med er
resa tili Frankrikc, enligt cr mors sista vilja

Soldaten kunde, af djup rörelsc, icke fortfara. Hän lade banden öf-
vcr ögonen, medan de stackars moderlösa omfainnadc bvarandra tinder
snyftniugar ocb strida tårar.

Men, återtog Dagobert, med stolt mine , efter en stunds tystnad,
bvarunder hän öfverlemnat sig åt smärtsamma betraktelser, nu visade det
sig också alt ni voro den tappre gencralcns döttrar. Oaktadt faran, som
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liotacle, förmädde ingen rycka cr från er mors säng; ni stannadc der
tili sista ogonblickcl; mcd cdra cgna händcr tillslöto ni hcnnes ögon • . .

Ni vakade ännu öfvcr hcnne o m nattcn och -ville icke resa, förrän ni sett
mig sätta det lilla träkorset på dcn graf jag gräft åt Lcnnc, och . . .

Här stannadc Dagobert helt tvärt, ty hän hörde en bcsynncrlig, all-
dclcs förtviflad gnäggning, blandad mcd ett hiskligt rytande. Förshräckt
hoppadc lian upp af stolen och blef dödsblck.

Det är Jovial, det hr min kasti ropade lian. Hvad gör inan åt
min bäst? I dctsamma skyndade hau ut genom dörrn och utför trappan.

Dc båda systrarna tryckte sig hårdt intill hvarandra, så försfcräckta
öfvcr soldatcns hastiga försvinnaude , att de ej varscblefvo en jcttehand,
som sträckfcs in genom dc söndriga rutorna , aflyfte hakon , ryckte upp
sjelfva fönstret och kastddc onikull den på bordet ståendc kuopan, utmcd
hvilkcn soldatcns rensel lag.

Dc stackars barncn bcfunno sig således allcna och i det svartasle
mörkcr.

XI.
JOVIAL OCH DÖDEN.

Morok hade
, så snart lian väl fått Jovial in nti menagcriet, befriat

honom från täckct, hvilket bindrade honom att se och kanna.
Knappt hade pantcrn, tigcrn och lejonet blifvit honom varse, förrän

dcssa bungriga vilddjur störtade sig emot bnrarncs stängsel.
Den anne hästen

, som stod der mcd haisen utsträckt och ögoncn
stirrandc, darrade i alla lemmar och tycktes vara fastspikad vid golfvet 5
snart började ångestsvcttcn strömma utför hans sidor.

Lejonet och tigcrn röto förfärligt och höllo ett grufligt vasen 1 sinä
burar. Pantcrn gaf cj något ljud ifrån sig, men dess tysta raseri var så
myeket fruktansvärdarci

Mcd ett förtvilladt hopp , som väl kunnat sönderbryta hiiren, rusade
hän mot stängerna. Sedän återvände lian krypande tili andra sidan af
hiiren, lika stum , men lika arg som förut, hvarefter lian mcd ett nytt
hopp försökte spränga gallret.

Tre gånger hade lian sålunda boppat , då hästen , öfvergäendc
från den första Stinoina förskräckelsen, tili riktig yrsel, började gnägga
alldelcs förtvilladt och slutligeu rusade mot dörrn.

Då hau fann den stängd, nedsänkte hän hufvudet, böjde något på c-
na kuäct, och började nosa mellan dörrspringan, som om hän velat inan»
das dcn friska luften. Alit mer och mer förfärad, stampade hau mcd föt-
terna och gnäggade ännu högre.

I dctsamma som pantern beredde sig tili det tredjc språnget, nurma-
de profeten sig buren, stötte upp rigeln med sin långa pik och sprang
hehändigt uppför stegen, sora förde tili vinden. Lcjonets och tigerus ry-
tande var nu så förfärligt, att det trängde sig tili hvarje vrå af värdshuset.

När pantern ånyo störtade sig mot gallcrdörrn flög den upp , så att
djurel rncd ett enda språng befann sig inidt i stallet. Lyktans sken strå-
lade klart på hans cbcnholtzrårgada hud, öfversådd med fläckar af matta»
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re svärta. IVåg'ra ögonblick förblef lian liggande alldeles orörlig ,m cd
hufvudet ulsträckt mot golfvet , liksani ville hän mätä längdcn af det
språng hän bordc taga, för ätt beinäktiga sig hästen.

jVu störladc hän sig pä sitt rof.
Hästen hade, då hän såg vilddjuret utkomma ur bnren, med hela sin

lntät sig rnot dörrn
, i hopp att kanna spränga dcn. Men dörrn

gick inåt och Jovials förtviflade bemödande var sålcdcs fruktlöst. J\Tär
nu pantern hoppade emot honom, stegrade hästen sig, så att hau stod na-
stan upprätt. Men Diiden hade, med blixtcns hastighet, bitit sig fast yid
hans strupe oeh högg dc hvassa klorna af sinä bäda framtassar in i hans
bringa. Ur hästens strupådcr forssade biodet under panterns rysiiga tän-
der. Denne, som, stödde sig på bakfassarna, slungade sitt rof mot dörrn,
oeh uppret dess sida med sinä ohyggliga klor.

Hästens halfqväfda gnäggning hördes ännu, då tätt utanför dörrn en
välkänd röst ropade:

Jovial! mod min gamle gosse! jag är här . . . mod!
Det var Dagobert, som uttömdc ali sin styrka i förtviflade ansträng-

ningar att få upp dörrn, iunanför hvilken dctta biodiga uppträdc tilldrog
sig.sig.

Joviall återtog soldaten, hjelp! hjclp!
Vid dcnna kära röst, försökte det anna djuret, som redan var half-

dödt, att vända hufvudet åt det hali, der lian hörde husbonden tala ; hän
svarade med en klagande gnäggning; men

, som hän dukade under för
panterns styrka föll hän omkull, så att hans rygg och bakdcl lågo tätt c-
mot dörrn, hvilkct gjorde det ornöjligt att öppua densamma utifråu.

Snart var det slut.
Pantern hade kastat sig hei och halien öfver den anna hästen och

Mämt honom med sinä fram- och baktassar. Redan instack hän sin nos
i dess biodiga sida.

Hjclp! hjelp! ropade Dagobert, i det hän med nya förtviflade an-
strängningar söktc få upp dörrn.

Slutligcn ropade lian, utom sig af rascri.
Vapen! Inga vapen! inga vapcnl Hvad skall jag företaga?
Akta er! akta er! ropade djurtämjaren, genom en liten ghigg från

vlndstaket utåt gården. Försök ej att gå in; min panter är i rascri.
Men min häst! rädda min häst! skrek Dagobert, i en bönfallande,

förtviflad ton. Men profeten försvann från vindsgluggcn.
Min häst, min stackars häst! ropade Dagobert ånyo , med sönder-

slitande klagan.
Profeten , som kanske fruktade att folket i gården skulle vakna och

korama ut, ville lugna Dagobert, eller åtminstone öfvertyga honom att hän,
djurtämjaren, hade ingen del i uppträdel, satte åter ut hufvudet genom dcn
lilla gluggen och sade:

Hästen har visst sprungit ut ur stallet, der lian var. 1 mörkret
bar hän tagit vilse och gått in i raenageriet. Vid hans åsyn bar pan-
tern sprängt sin bur och störtat sig på hästen. Det är ui som får an-
svara för dc olyckor som kunna hända, tillade lian i en holande ton, ty
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äftnr 1Wajfe cJSSäS
P jag lär få stor sVårigbct att äter få pantern i buren; det kommer cj att

atlöpa litan lifsfara för mi g och Hera andra menniskor.
Frcls, frcls min häst! ropadc Dagobcrt ånyo, mcd dcn mcst skä-

rande klagostämrna. Mcn profetcn försvann mcd cns från vindsgluggen.
Emellcrtid hade vilddjurens rytande och Dagobcrts förfärliga skrik

uppväckt alit folk som fanns på värdsbnset Ilvila Falkcn. Man såg rc-
dan Ijus i fönstrcn bär ocb der, hvarefter ett ocb annat fönster öppnadcs.
Snart sprungo nppassargossarne med lyktor ned på gården, omgåfvo Da-
gubert ocb frågade bvad som var å färde.

- Min liäst är derinne, och ett af dcn der uslingcns djny bar köm-
mit ut ur buren, ropadc soldatcn som förjäfves ruskalle på down.

Vid dessa ord sprungo uppassarne, bvilka redan blifvit skrämda af
tigerns ocb Icjoncts ohyggliga lätcn, skyndsamt dcrifrån ocb ilade att
tillsäga värdshusvärden.

Man förcställe. sig, om maa kan, Dagoberts dödsångest, medan hän
väntade på dörms öppnandc. Blek, flåsandc , med orat tätt in tili dörr-
springan, lyssnade lian . . .

Småningom hade rytandet uppbört och endast ett doft mumlandc bör-
des, likväl afbrutct af profetens sträfva och bcfallandc röst som ropadc:
Dödcu! liität!

Som det var alldclcs kolmörkt, kunde Dagobcrt icke varscblifva Go-
liatb

, hvilkcn, försigtigt krypande-längs ulat takrännan, gick in i vin-
den genom dcn stora hiekan, hvilkcn genast, mcn bclt sakta, tillstäng-
des efter bonom.

Snart öppnadcs ånyo dörrn, som från bufvudbyggningcn ledde ut
tili gården, ocb värdshusvärden koin ut, åtföljd af flcra personer. Bc-
väpnad med en karhin, nalkades lian försigtigt menagcridörrcn; bans tjc-
nare burn bögafflar, knifvar ocb käppar.

Hvad bar då bändt, frågade lian Dagobcrt. Ilvilket vasen nti
mitt värdsbus . . . Dj-n anamma de der djurtämjarskojarnc ocb de der
försumliga menniskorna, soin icke kunna binda sinä hästar bättre än att
de silta sig lösal Om er bäst är skadad, så är det värst för cr . . . nl
hade bordt akta honora bättre.

I ställct att svara på dessa förebråelser, gjorde soldaten , soin ännu
lyssnade vid dörrn, ett teeken med banden att man borde vara tyst, för
att förnimnia bvad soin tilldrog sig der innanföre.

I det samma börde man ett rytande, ännu förfärligarc än någonsin
förut, belcdsagadt af ett rop från profetcn. Pantern uppgaf ett klagan-
de tjut.

Det är ni som är orsaken tili ali olyeka, sade dcn förskräekte vär-
den tili Dagobcrt . . . Morok är kanhända farligt sårad.

Dagobcrt haun cj svara, ty dörrn öppnadcs ocb Goliatb visade sig
på tröskeln, sägandc: IVi kan komma in 5 det är ingen fara mer,

Mcnagcrict företedde mi en ryslig anblick.
Profetcn, dödsblek ocb med en rörelsc, som lian förgäfvcs bemödade

sig att dölja under ett låtsadt lilgu, låg på knä med sammanknäppta bän-
JV:o 7. • 10.

fte/s/j-Q
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i der några sfeg frän pantcrns bar. På rörelscn af hans läppar, så K man 1
att lian gjorde J)ön. 1 r ’ &

Aid asyncn af värdsliusvärden och Lans folk, «pprcsle sisr MoroLocL sade mrd höglidlighct i blich och röst: 8
Jag tacl.ar dig, min Gud, soin ätcr förlänat mig nåd att sen-rs

genoni dcn styrha Du gifvit mig. Efter della tai, lade lian sinä armar ikors o.ver brostct ocli stod sa, med stolt panna och herrskarebiick Ki-soin hade hän tnumferande ujutit af den seger hän nyss vaanit ’öfverpantcrn. “ uitu

Äskådarne af uppträdct, hvilka cj anade att djurtämjarens pcls doldeen lullstand.g yapenrustn.ng och soin trodde att pantcwis tjut härrördeai truktau, stodo siiliä ai förvåning och bcundran öfver deniia uienniskasnastan ölvernaturliga mäki.
Några stcg hakoin Moroh stod Goliath stödd på dcn låno-a D :i.enmed trädskaftet. «1

Slutligen lag, ickc långt ifrån buren , nti en Ström af blod, Joviaislik utsträckt.
Vid asyncn af dessa blodiga qvarlefvor, förhlcf Dagobcrt orörliV ochhans sträfva anletsdrag antogo ett uttryck af djnp smärta. Derefter lastade hän sig på knä och upplyfte Joviais hnfvud. Dä lian såg dessaogon, forut så kloka och så glada, när de vändcs mot hnsbonden nustela, glasartadc och halfl tiilsiutna, haude hau iehe afhålla siP- från attuppgifva ett sönderslitandc rop. "

Dagobcrt glömde härvid sin vredc, glömde dcn förfärliga olycka somdenna händelse skullc medföra, i anseendc tili de unga flickorna, då derasresa skulle blifva afbruten ; hän tänkte endast på den rysliga död hansstackars gamle häst lidit, detta trogna djur, hans oskiljaktige följeslagareundcr så många fälttåg och faror, dcn hän undcr så måuga år, år afolyckor , landsflykt och förtryck, aldrig hade Icnmat.
Den sönderslitandc smärtan afmålades under nägra ögonblich så ta-landc och så rörande uti soldatens anletsdrag, att värdshusvärden och hansfolk kände ett djupt och ovilkorligt mcdlidande , vid åsyncn af den res-lige gubben, knäböjd utincd dcn sargade hästen.
Men då Dagobcrt, undcr sin djupa sorg bctänkte att detta trognadjur hade värit hans nöjc och tröst i det kalla, ohyggliga ökenlandct, attde unga flickornas förträffliga modcr hade på ryggen af dctsaiuma färdatsden langa och bcsvärliga vägen, sarat att dcn gamle Jovial kurit dc stac-kars barncn ända hit, dä deremot de rysligaste följdcr för dem skullchäiröia af hästcns död då allt detta framställde sig för den gamle sol-

dalcn, gaf smärtan rum för raseriet. Hän restc sig hastigt upp och stör-tadc med gnistraude ögon emot profetcn. Med den vcustra handen fat-tadc hau honom i strupcn och med den högra gaf hän honom fem cllcrsex kny tnåfveslag på bröstct; men stålrustningcn gjorde att de förblefvo
utan ali verkan.

_

Landstrykare ,du skall stå tili svars för rnitt stackars krcatursrysliga död! ropadc soldaten, i det hau fortfor att tuckta sin ficndc. s ,
Jm

74



Den Vandrande Juden.

AVoroli, soin var smårt ooh spenslig, förmåddc ej brottas nied Dagö- *

bert, hvilken, och stridsvan, ådagalade en ieke yanlig styrka, e-
Luru lian redan yar så tili åren. Goliaths och värdsbnsvärdens mellan-
komst lordrades för att befria profeten ur den gainlc grenadierens liänder.

Efler några qgonblieks frukiiösa försök, lyckadcs liian ändtligen att
skilja de Iki da kämparne. Morofc yar ufoni sig af yrede. Det fordrades
nya bemödanden för att afluilla liononi från att fatta den långa piisen och
denned döda Dagobcrt.

Mcn det Ur jn afskyvärdt, ropade värden, yändande sig tili solda-
ten, som förlvillad satte sinä begge sönderrifna bänder xnot pannan. JVi
utsätter denne ablningsvärdc inan för att bli nppslubad af sinä djur, och
sedän yill ni mörda honom. Ar det ett passande uppförandc för en grå-
hårsman? Sfcall rnan då Lenita Landfasta barlar, för att Laila styr på er?
Mera Lcsinning oeli förnuft visade ni förut i afton.

Dessa ord återkallade Dagobert tili sans; lian ångrade sin LäftigLet,
så mycLet mer som den Lunde öba Lans brydsamma belägenbet , i egen-
sbap af rämiing. Hän måste i alla bänseenden aldraförst söba skadeer-
sattning för sin Läst, för att sbaffa sig en annan och fortsätta resan, hyars
åndaniåi Lunde förfelas genom en euda dags uppsLof. För att nu beLäm-
pa sin yrede, tog hän alli silt förnuft tili fånga ,

oeL -sade: Ni bar rätt;
jag yar för het. Men Ur icbc den der karien ansvarig för min Läst?
Skall icke lian ersälta den? Döm ni som aro närvarande.

Jag fcan ieke halla med er, sade värden. Aillsammans är ju ert
fel. Ni bar ieke riktigt fastbundit cr Läst; ban bar förmodligen spatse-
rat ut ur silt stall och in i menageristallct, Lvars dörr troligen slått på
glänt.

Det är myeket riktigt, sade Golialb, jag kommer ihåg att jag med
Uit ställde dörru på glänt tili natten, för att gifya djnrcn litet frisk luft;
som jag visste burarua voro väl tillstängda, såg jag- deruti ingen fara.

Det tyektes väl så, sade en af de närvarande. •

Det var natnrligt alt då .pantein fick se Lästcn, kom lian i raseri,
och då bar lian brutit sig’nt, sade en annan.

Det är snarare profeten som bör beklagas, iuföll en tredje.
Jag bryr mig föga om Lvad ni tyeker och säger , utbrast Dago-

bert som började tröttna vid alla dessa yttranden , jag gäger hara alt jag
genast måste La pengar för min Läst; ja gcuast, så att jag må kuuna
komina ifrån delta olyeksnäste.

Oeh jag säger att det är ni, som skall ge mig skadeersättning ,

sade Morok , som sannolikt sparade denna teatereffekt tili slutct, ty ban
visade nu sin yänstra hand som yar Leit blodig ocb som lian Littills Lallit

under pelsen. Jag blir kanhända ofärdig för hela niin lifstid,
tillade lian ; se kuru pantein bar sårat mig!

Ulan att vara så farligt, som profeten påstod, var dock såret tem-
ligen djupt. Delta sista argument förskaffade bonum allas medlidande.
\ ärden ansåg denna omständighet gynnande för en sak, den lian Lctrak-
tade såsom sin, och sade tili en stalldräng: Fritz, spring genast tili borg-
mästaren och bed bonom Lafva den godbetcn"att homma Lit; ban måste g .
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gm
bestämma hvcm som bar rätt ciler orätt 5 det är det enda möjlig'a sättct ®»

att få siat på tvislcn.
Det var just det jag äfven ville förcslå, sade Dagobcrt, tv, när

allt kommer omkring, lär jag väl icke på annat sätt erbålla rättvisa.
Drängen skyndade ästad; men värden, som fruktade att hau, vid det

förbör borgmästaren komin e att halla rned soldaten, skulle få någon olä-
genhet deraf att lian om aftoncn försummat fråga den gamlc cfter hans
papper, ropadc drängen tillbaka och sade tili soldaten: Borgmästaren tyc-
kcr säkeet myckef Ula vara öfycr att maa besvärar bonom så här seat,
sedän hau och alla anira gått tili hvila; jag bar icke lust att uppbära
förargclser dcrför. Dessutom mäste jag först se om edra papper aro i
•ordning, ty jag begick en försummelse i att icke genast i går afton se
på dem.

De äro deruppc i min rensel; ni skäll genast få se dem, sade Da-
gobprt, hvarefter lian, vändande bort ansigtet och hållande haudan för
ögonen, medan lian gick förbi Jovials döda kropp, skyndade ut ur stallet
och upp tili de bäda llickorna.

Profeten följde honom med en triumferande blicfc och sade för sig
sjelf: Nu är hän utan häst, litan pengar, utan papper , .

. Jag kunde icke
göra mer, emedan det var mig förbjudet att vidtäga nägra vldare åtgär-
der . , . Det var mig deremot på det strängaste aubefaldt att begagna list
och, så myeket som möjligt, bevara skenet . .

. Alla menniskor skola på-
stå att soldaten har orätt. Jag kan åtminstonc svara för att lian på
mänga dagar ej skall fortsätta sin resa; och det är ju väl, efter som det
ligger så myeken vigt på att lian och dc unga llickorna hindras och qvar-
hållas. •;

En fjerdedels timraa efter denna djwrtämjarcns betraktelse, kom Karl,
Goliaths kamrat, fram från det gömställc, der busbonden dolt honom,
och afreste tili Leipzig, med ett bref, soin Älorok i största hast hade
skrifvit och sonl Karl borde, genast efter sin ankomst tili Leipzig, Jeni-
nä på posten.

Utauskriftcn på detta bref lydde sålunda:
a Monsieur, Monsieur Rodin, Rue du Milieti-des-Ursins, N:o 11.

j! Paris. France.
XII.

BORGMÄSTAREN.

Den gamle soldatens oro ökades allt mer och mer. Inom sig öfver-
tygad att hans häst icke af sig sjelf gätt in i djiirtämjarens stall, frodde
hän med säfccrhet, att hela den olyckliga händclscn var ett verk af den
der karlens clakhet. Men fåfängt bråkade hän sin hjerna, för att utfun-
dera hvarmed hän ådragit sig denne uslings förföljelse. Med förfäran
tänktc hän på att hans sak, churn rättvis den var, skulle komina att lie-
ro af det mer eller mindre goda lynnet hos en bydomare, som blef upp-
ryckt ur sonnien och som, dels af förargclsc deröfver , dels af hrist på
upplysning, kunde döma efter det be.drägliga skenet.

g, I afsigt att så länge som möjligt dölja för de unga (lickorna detta
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tel
" *SIP nya slag, som sakert sisulle förskräcka dcm

, gick hau att öppna dörrn '
tili deras kanuiiarc; då lian slötte emot RabatJoie, ty liundcn Ladc skyn-
dat tili siii post, sedän lian förgäfves siilit hiudra profeten från att bort-
föra Jovial. . ; ;

Gud ske lof att hnndcn är här, dc smä aro då åtminstone levä- j
radc, sade lian för sig sjelf.

Tili bans stora lorundra n berrsbade ett fullkomligt mörker i rummet.
- Mma barnl ropade Dagobcrt, hvarföre ären j i mörkret?
Ingcn svarade. .

Rosa 1 minä barn ! ropade lian, Blcnda !men sä svara mig då 1 j
ni skrämmcr mig! . . .

Utöni si'g af häpnad, stappladc lian fram tili sängen och fäm.lsde på '
täcket. Andtligen fick hän tag i en hand, men dcn kändcs kali och steL

Rosal Blcnda! Min Gud, bvad vill detla säga ? skrck den allt mcr
och mcr förskräekte gubben.

Samina tystnad. Haudcn, soin lian hiili nti sin, fortfor att vara slcl
och orörSig, oeh lät, soin ett dödt ting, föra sig hit och dit.

I delta ögonblick fcamträdde månca ur de svarta moln
,

som bitlils
öfverböljt dcn , oeh fcastade ett fclart sken öfvcr sängen, så att soldatcn
kunde se dc bcggc afdånade sysimme.

Månens blåaktiga sken ökadc de arma harnens blckhet ; de höllo hvar-
andra omfamnade; Rosa dolde sitt ansigte vid systcrns bröst.

De hafva dånat af förskräckelsc, sade Dagobcrt, sökande cfter sin j
fältflasha. Stacfcars barn! cfter en dag, sä rik på mödor och sinncsskak-
uing, är det väl cj att nndra på.

Hän hälldc några droppar bränvin på det ena hörnct af sin näsduk,
knäböjdc vid sängen och gned sakta de båda systrarnes tinningar ,

samt
köli dcn bitittä näsdukssnsbben under deras näsa. Då delta fiirsta fiirstik
var fruktlöst, förnyade haa detsamma; men ännu utan framgång.

I knäböjande ställning och lutande sitt bruna ansigte mot flicfcornas,
lyssnade lian, under stigande oro och dröjde några sekunder ,

innan haa
gjorde ett tredje försök att återlifva dcm.

Efter detta tredje försök, var det Rosa, som först gaf den ömme vårda-
ren litet hopp; hon vände hufvudet på öriigättsknddcn och suckadc. Snart
ryckte hon på sig och öppnade ögoncu; men föryånad och skräind, ägen-
kände hon icke Dagobcrt , utan bastade sig i systcrns annan , under ett
sfcärande utrop af Blcnda! Blcnda!

Denna, sora äfven började erfara verkningarne af den gamles orasor-
ger, blef fullkomligt uppväckt af systcrns utrop, Delande, ånyo, henues
förskräckelsc, utan att känna orsaken dertill, tryekte »hon heune härdt in-
till sig.

Se så ,
nn ha de kömmit sig före ,

.
.

. nu skall vai snart den
dumma rädslan försvinna, sade Dagobcrt halfhiigt, hvarefter hän med hö-
gre röst, men så mild och ljuf, soin hän förmådde göra den, yttrade:

.\a väl, minä kära små vänner! . . . mod, mod! mår bätfre
uu är det icke så l Det är ju jag som är här; det är jag Dagobcrt,

N:o 7. 10 *
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Tvillingarne vändc sig liasfig-t ora. Deras sköna ansigtcn, somburo prägeln af rädsla ooh stark sinncsrörelsc
, voro nu vända åt Dago-bcrt och båda två räckte lumoin sinä händcr, ropande: Det är du, Dap-o-

bcrt! - Vi aro räddadel 87

Ja, ja, imua barn, det är jag, svarade veteranen, i det hän fattadederas händcr och, glömmande allt annat, krainade dcm med en känsla aflycksalighct. i\: i ha då värit myckct rädda undcr min frånvaro?
A! sä rädda, att vi värit närä dödcn.
Om du visste . . . min Gud ! öin du visste . . .

Mcn hvarför skullc lampan släcfcas?
- Det är ickc vi som . . .

IVå nå ,
hcm ta cr först , minä stackars små , och kerättä sedän.

Det här värdshuset synes mig ej vara säkert . . . Lyckliglvis komina vi
snart att lemua det . .

. Fördömda händclse , som förde mig hit!
Dock, det fanns ju intet annat herberge här i hyn .

. . Hvad är det då,
soin bar bändi cr?

Jo
, du hade knappast gätt ut nr rummet, förrän fönstret öppna-des och lampan slogs oinkull, tillika med hordet.

Det var ett hiskligt hullcr !
- Då I;an du begripa hur förskräekta vi hlcfvo . . . Vi togo hvar-

andra i fanin och skreko, sä myckct vi förmädde; ty, ickc nog med hvad
som redan händt, mcn vi tyckte oss äfven höra någon gä här på golfvet.

Och då voro vi så rädda, att vi svimnade af.
Som Dagohert olyckligtvis fatt i silt hufvud att det var hlästen, som

slagit sönder dc tvenue rutorna och skakat fönsterposten, trodde hau nu
att lian ickc rätt hade pålagt haken 5 lian var derföre öfverlygad att den
sednare häudelscn härrört af samiua orsak och att (liekornas upprörda in-
hillning hade öfvcrdrifvit faran.

- Nå, nå, det är förhi nu • , , lugna er och låtom oss cj mer tän-
ka derpä, sade lian.

Mcn, käre Dagohert, hvarföre lemnade du oss så hasligt, just då
du satt och taladc vid oss?

Jo, nu påminncr jag mig, sade Blenda. Kommer du ickc ihåg,
syster, alt vi hörde något hullcr , kvarvid Dagohert spraug ut och ropa-dc: ”Min häst! hvad gör man åt min häst!”

Det var då Joviäl som gnäggade?
Ja, Jovial gnäggade; mcn det var ingcnling , . . Vi mäste ha

- Ijns här . . . Vct'någon hvar jag gjorde af mitt elddon i går afton? .
. .

Se så, nu är jag yr i mössan , elddonct är ju i min ficka. Lyckligtvis
bar jag äfven ett ljus der. Jag- skali itämiä del, för att ur min rcnscl
framsöka några papper, som jag behöfver.

Dagohert slog eld, itände ljuset och såg verkiigen fönstret vara half-
öppot, hordet omkulistjelpt, lampan pä golfvet och hredvid den sin tornister.
Hau stängde fönstret, uppreste det lilla hordet och uppslällde pä det sin
renscl, hvilken lian öppnade, för att derutur taga sin portfölj , som legat
der, nti en slags ficka, mellan fodret och skinnet på rcnscln, tillika med
hörsen och silfverkorset.

M
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Soldatcn ncdstack sin hand i dcnna ficka, mcn fann • Intct.
°

liitu muu iiiiei.

Slagen at bcstörtning 1 , gick lian några stcg hahlängcs oeh ropade, i
det hau var blck soin ett lik:

Horn? töni!
Dagobcrt, hvad fattas dig*? frågade Blenda.

lian svaradc icke. Orörlig, med hufviidct ncdböjdt mot bordct och
kauden nedsloppad i lickan af renseln, blef lian stående så, i Hera sekun-
dcr. Snart gal lian doek vika för ett svagt hopp, einedan en så hedröflig
värklighct cj synlcs komini möjlig: lian iiitöinde skyndsamt hela rensclns
innehåll på bordct. Det var några gamia klädcsperscdlar, siiloa och trasi-
ga , litoin hans ganila uniform af det kejserliga gardcts grenadicrcr , en
verklig helgcdom för den tappre soldaten. Mcn förgäfves utbrcdde och
gcnonisökte lian hvarje persedcl, ban fann hvarken börsen, korset eller
brefvcn fråu general Simon.

Dcreftcr tog hän tornistcrn och, fattad af dcnna slags barnslighet,
som alitid åtföljer ett fruktlöst sökande

,
fattade lian i dcss båda hörn,

vände den upp oeh ned och skakade den. Ingenting föll ut dcrifrån.
Flickorna sågo på hvarandra , yttcrst oroliga och litan att bcgripa

byad Dagoberts besynncrliga handling och tystnad hade ått bctyda.
Andtligen tog - Blenda sig dristigheten att säga:

Ilvad fattas dig då? du svarar cj . . . Hvad sökcr du 1 din
rcnsel ?

Dagohcrt, stämligt stum, började söka på sig sjclf: hau vände ut ]
och in på alla sinä fickor; nej, ingenting fanns.

Det var väi första gängen det någonsin händt att Dagoberts barn,”
som lian kallade dcm, hade tilltalat honom, ulan att erhålla svar.

Blenda och Rosa, soin trodde att gnbben var ond, vågadc icke vi-
dare tilltala honom 3 slora tårar började trilla utför deras kinder, luen de
förblefvo hclt tysta.

Nej . .
. nej . . . det kan icke vara möjligt . . . nej! sade vetcra-

ncn, ännu alitid för sig sjclf, i det lian lade kauden mot pannan, fun-
derande 0111 lian hade kunnat lägga dessa för honom så dyrbara saker an-
norstädes .

.
. Hän ville, hau kunde icke ännu besluta sig tili att tro dem

vara furl.omna.
En glädjestråle blixtrade i hans ögon . . . Hän sprang tili en stol

att taga fljekornas kappsäck; den innehöll något linne, två svarta kläd-
ningar och en litcn hvit ask. Derutj lag en silkeshalsduk, soin hade till-
hört deras nior, tilliini med tvenue lockar af hennes hår och ett svart hand,
som hon hade kurit om haisen. Det lilla hon föröfrigt egde, hade vid
konllskationen blifvit henne fråntagct. Dagobert vände oeh gcnonisökte
allt, ända intill det minsta hörn af nej ingenting lanus
af hvad hän sökte.

Au först blef lian fullkomligt tillintefgjord af sniärta. Denne så
store , så starke , så kraftfulle man kände sig- matt och närä att svimna
• .

. Hans brännheta ansigte badades af en kallsvctt . . . Hans knän dar-
..

. s ,

79



i

I

DEN VAIVDBANDE JuDEN.

mmpii ,
Man sägcr i dagligt tai, att ,en drunknande griper tag, vore det ock %

i ett haimstrå; oe h vcrkligen finnes det ett slags förtviflan, soin cj vill.
bcqväma sig att förtvlfla. Dagobcrt lät villa sig af ett sisfa hopp ett
orimligt, dåraktigt, omöjligt liopp .

. . Ulan att tanka på den af fasa
framkaiiade förändringen i röst och utseende, vändp lian sig bäftigt tili
Jdickorna och frägade:

Jag hai- väl ickc gifvit cr att gömma? . . . säg . .
.

I ställct att avara npphofvo Rosa och Blcnda ett rop af förskräckcl-
se, då de sågo guhbcns förfärliga oro och dödsblekhet.

Min Gini, min Gud! . . . hvad fattas dig då? frägade Rosa.
Hai- ni dem, ellei- icke? . . . Har ni gömt dem?.. .

. da ellei- nej!
Öin det är nej .

. . så tai- jag den första kilit* jag öfverkoinmer och stö-
ter den i mitt bröst.

O min hirnmelske Gud! . . . Dagobcrt! Dagobcrt! . . . Du som
Ur så god ... du kan väl förlåta o m vi gjort dig nägot bekymmer , nå-
.gon ledsamhet ...

Du som hållcr så myeket af oss ...du skullc väl ickc vilja göra
oss så ytterst olyekliga? . . .

Och de stackars flickorna började bittert gråta, uuder det dc, med
bedjande hlickar, sträekte sinä händer mol den gamle.

Dagobcrt höll sin förstörda blick stelt häftäd på dem, ntan att se
dem. Smäningom iifvergaf honom svindeln-och den sorgliga, olyekliga,
grymma verkligheten afslöjade sig i hela sin ryslighet och med alla sinä
fasansfulla följder för hans upprörda själ. Hän sammanknäpptc sinä hän-
der, knäböjde vid flickornas säng, lutade sitt ansigte raot täcket och snyf-
tade högt,

Rosa och Blcnda, hvilka icke kunde begripa delta utbrolt af ocr-
hörd smärta hos en irian, som annars syntes licstå af jern , omgäfvo med
sinä armar hans grå hufvud och ropade snyftande:

Mcn så säg då, för Guds skidi, säg hvad det är, som bcdröf-
var dig .

.
. Det är väl ickc vi? . . .

Dagobcrt, som Suita ickc kunde reda sinä tankar nog, för att taka
begripligt och sarnmanhängande, ropade:

Förlåt! . , , förlåt! . . . jag vet icke . . . jag kan icke . . . ack!
hvilken olyeka! ,

. . förlåt! .
, .

I detta ögonblick hördes steg i trappan och Rabat-Joie, som låg
ntanför dörrn, började skälla. Stegen konnno närmare ooh hunden mor-
rade argt. Ju mer de kommande nalkadcs dörrn tili den lilla kammaren,
ja hårdare och mera fiendtliga biefvo den trogne försvararens hotelser.
Andtligen hörde man värdshusvärden ropa högt:

Mcn så luita då åt er hund . . . ellei- tala tili honom åtminstone!
■ • . Det är lieri- borgmästaren som kommer.

Dagobcrt! hör du! ...det är borgmästaren! sade Rosa.
Dc komina hit! det är främmande folk! ropade Blcnda.

j Ordct borgmästaren återkallade Dagobcrt tili sans och redighet oeh
fuUkomnade, så tili sägandcs, tallan af hans förfärliga belägenhet. Sian
vai- utan häst, utau penningar, litan papper, och en dags , en enda gj
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uppskof kimde tllllntetgöra de stackars barnens lycka och göra hela
låno-a o eli bcsvärliga färden lafan g !

°Starka själar och liil dessa iiörde Dagobert förcdraga stora fa-
ror, hvilka man mcd en ciida hliek kan öfvcrskåda, framför dcnna obe-
stämda fruktan , soin föregår en verklig olycka.

Den gamlc krigaren, ledd af sitt Ijusa förständ, begrep nn alt borg-

Sf 1

mästarens rättvisa vore det cnda räddningsankarc, soin lian i sin naiva-

randc nöd borde tillgcipa. lian beslöt då alt göra allt, för alt viima
domarca på sin si da.

Beslutsamt sleg hän npp, aftorkade sinä tårar på lakanct och sade
tili de skrämda Hiehoina:

Frnkta icke! Det måste vara vår räddare sora koininer.
Vili ni då ickc ropa åt er hund? skrek värdshusvärdeu änyo, der

hän stod 5 trappan, motad af Rabat-Joie, soin fortfor att göra honoin
vägen stridig. Hän är ju ursinaig, den der otäeka hunden! .

. . Bind
horniin genast! . .

. Har ni icke redan förorsakat nog- olycka i mitt hus?
Jag säger er, alt det är herr borgmästaren, soin komrne för att

förhöra er ocfcså, efter att hafva förhört Morok.
Dagobert strök med handen öfver sitt grå här och sinä mnstacher,

sammanknäppte haken pa sm koltkrage och borstade med handen dc slit-
na ännarne, för att se så reputcrlig nt soin möjligt. En inrc röst

sade honom, att dc värnlösa flickornas öde belt och hallet koininer att lie-
ro af det samtal hän nu skulle ha med borgmästaren.

Det var icke litan en stark hjcrtklappning, soin lian lade handen på
låsct, för att öppna dörrn, efter att först hafva tillsagt de båda Hickorua
att dc ej borde vara rädda.

Krypcn väl ned i sängen, minä barn, och höljen vai öfver er ,
ifiill

jag är tviingeu att slåppa m nagon här i ruinmet, tillade hän, hvarefter
lian öppnadc dörrn och ropade: tyst Rabat-Joie!

11uiidcu lyddc, «burn med synbav motvilja. Husbonden måste tvenne

gångcr tillsäga honoin att afhälla sig från ali llendtlighct mol värden.
Dennc, soin höll en lykta i cna handen och sin mössa i den andra, gick
med vördnadsfnlla later före borgmästaren, hvars magistratsfigur förlorade
sig i det halfmörkcr, soin herrskade i trappan. Ilakoin doniaren, några
trappsteg längre ner, såg man tjcnstfolkets nyfikna ansiglen, helystä af
en annan lykta.

Dagobert släppte in hnndcn i kammaren, hvarefter hän stängde dörrn
och gick ett par steg fram I förstugan, stor nog för att ryminä Hera per-
soner ocli försedd med en bänk vid cna väggen.

Borg:liiastani, soin redan stod på öfversta trappsteget, syut.es förvå-
nad öfver att soldaten stängde dörren tili ruinmet, dit hän tyektes för-
bjuda honoin att inträda,

Hvarför stänger ni dörrn, frågade hän med barsk ton.

Först och främst dcrföre alt de begge unga fröknarna, som blif-
vh mig anförtrodda, ligga derinne, syarade Dagobert, och sedän derförc,
att det förhör ni ärnar hålla, skulle öroa dc stackars barnen . > . Var god

L Nso 7. •*« . ~ -5 , gilniJfjU e
tfevsJÖ aBB
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Lp»
ocli sätt cr här på bänken ocli förhör mig bär, hcrr borgmasfarc! !

, .

Det gör cr dctsamma hvar förböret sber , lian jag tro.
O;: li buv Isan ni understå er alt föreskrifva mig ovt och ställc, der

jag bör utöfva min embefspligt? frågadc domarcn, lika stött
, soin för-

undrad.
Ack, jag föreskrifvcr ingcnting , bcrr borgmästare, sbyndade Da-

gobert att säga , etnedan hän fruktade att slöta domarcn. Jag tänkte
blotl att, cmcdan de unga frölsnarna ligga ocb rcdan aro balft ihjälskräm-
da, sä sknlle hcrr borgrnästarn vara mycket god, om ban ville halla för-
böret liarute.

Hm E Härf sade einbefsmanncn vrcsigl. Ett vackcrt göra E
Bii nppväcfct nattctid, nr sin sota s öinn, för att silla ien vindsförstnga
och Italia förhör med . . . Nå må göra E jag vill förböra cr bär nte.
Vändandc sig tili värden sade ban-. ställ cr lykta bär oeb lemua oss allcna.

Värden lyddc, slällde lylstan ifrån sig ocb aflägsnade sig, tili ilta med
allt tjenstfolket, liha förargad soin de öfver alt ej få liivistä förböret.

Vctcrancn blef cnsam med borgrnästarn. * n

XIII.
>

TJNDERS ÖKNI N6E N.

Den bedervärde borgrnästarn i Möchern var hlädd i en sfor hlädes-
mössa oeb en kappa, derutt ban insvepte sig bel ocb hallen. Det var en
sforväxt, fetlagd man om scxtio år, med ett pnssigt och rödbrnsigt an-
sigte, soin bar stämpcl af drygbet ocb dum bögfärd. Ofla gnnggade ban
med sin feta, röda hand, ögonen > soin voro röda ocb uppsvällda af det
bastiga uppväckandet ur sömncn.

Dagobert, som stod med , sitt skalliga bttfvud bart ocb i vördnadsfnll
ställning, köli sin gamla militärmössa inellan bäda bäirderna ocb söktc
läsa i sin domares missnöjda ansigfe , bvad vinst ban kundc bafva af att
vinua bnnom för sitt intrcssc det vill säga; för de unda fliekorna,

I detta kriliska ögonbliek kallade velerancn ali sin kallblodigbet,
allt sitt förnnft ocb ali sin vältaligbet tili bjelp, äfvensom ban bjöd tili
att samla ali sin liesintsuinbet 5 ban, som tjuge gånger med kalit för-
akt trotsat dudcn, lian, soin lugm ocb säkcr, einedan ban var äriig och
bepröfväd, aldrig badc nedslagit ögouen inför kejsarens örnblick, blicken
af sin bjelte , . . sin afgnd ban kände sig mi försagd ocb darrande
inför en bydomare.

Det var en ny pröfning, dylik rned den ban några timmar förut kade
gcnomgått, då ban badc iålsat vara käuslolös för djurtämjarens ondske-
fulla spe och bans utmaningar, endast för ;ftt cj förlora möjlighcten af
att fullborda det bcligä uppdrag en döende mor gifvit buuom. lian gaf
då ett lysande bevis på den sjellförsakelse, bvarlill en cnfaldig, mcn
bcdcrlig man är i stånd.

Hvad bar ni att säga tili ert rätlfärdigande, frågade borgrnästarn
med crt‘Olålig jäspning. Se så, skynda eri

—*
jlla
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mm Jag har ieke att lättfärdiga mig j jag har att bcklaga mig , bcrr ®*

borgmästare, svarade soldaten mcd sfadig röst.
Tror ai er ktinna lära mig i hvad termer jag bör framställa mi-

nä frågor, ropadc domarcn med en så sur min, att dcn stackars soldaten
rcdan förebråddc sig det lian så illa inlcdt det maktpåliggande samtalet.
För att 1)1id ka domarcn, skyndade lian sig- alt svara: /

Förlåt, berr borgmästare; jag förstår cj att rätt lägga minä ord;
men jag viii blott säga att i denna sak är det ieke jag som bar oratt.

Profeteu siigcr tvärtoin.
Profeten? nppi-epade soldaten med tvifvclaklig min.
Profeten är en gudfruktig oeb hederlig man , ur stånd att Ijnga,

sade domarn.
Jag kan ej yllra mig om dcn saken ,

men det vet jag att ni är
för räftvis och bar ett godt hjerta, för att dömma mig oliörd ...En sa-
dan man som ni, kan ieke begå en orättvisa . , . det ser jag straxt.

I det att soldaten sålunda, vilja, antog roleu af en smiekra-
re, gjoide lian sin sträfva röst så mild som rnöjligt och gaf sitt allvarli-
ga och stränga ansigle en lccnde ocb inställsam niine.

En sadan man som ni fortfor lian mcd fördubblad inställsam-
hct en vördnadsvärd domare som ni, bör ieke endast pä ett öra.

Det är ieke fråga oin öron mi , utan om ögon ; och fastän minä
ögon svida, som om jag kade gnidit dem ined ncsslor, har jag dock sett
att djurtäinjarens hand är svårt sårad.

Ja , herr borgmästare , det är myekcf sannt; men bctänk att om
hau bade stängt sinä burar och sin stalldörr, så bade olyekan ieke bändt.

Tvärtoin, det är crt fel alltsammans. Ni bade bordt bätlre fast-
binda er häst vid krubhan.

J\T i har rätt
,

herr borgmästare, ni bar visserligen rätt, genmälde
soldaten mcd ännu mjukarc röst. En fattig sate soin jag , vågar visst
ieke motsäg-a herr borgniäsfarcn .

. . Emellertid om någon bade , af
elakhet, lösbnndit min häst ,från krubban och ledt bonom in i menageriet
. . . då hoppas jag herr borgniästarn medger att det ieke är mitt fel . . .

cller åtminsfone s kali ni behaga tanka på saken, skyndade soldaten sig att
tillägga, fruhtande att bafva sagt något stötande.

Oeb hvad tusan dj . . . skall 'man ha för anledning alt spela er
ett så elakt spratt ?

Det vet jag ieke herr borgmästare, men . . .

Ni vet det ieke. IVå väli ieke vet jag det heller, ytfrade borg-
niästarn ofåligt. Min Gud! så många onödiga ord för ett gammalt
dödt häsfbcnrangel!

Soldatcns ansigte förlorade i en hast sitt uttryck af tvungen i iistä 11-
sambet och åtcrtog prägcln af sträfbet. Med allvarlig , men af rörelse
bruten röst svarade ban:

Min häst är död . . . ban är nu mera endast ett bcnrangel ...
det är myeket sannt! och likväl är det ieke en timma sedän han, chu-
ru myeket gammal, var ganska modig, rask och klok . . . lian gnäggade
så gladt när hau körde miu röst ock slickade händerua på de tvenne stac- _ilii
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Ä
kars barnen, livilka lian burit hela dagen, liksoin lian förr bar deras moi-

* ;
. .

. JVu skall lian aldrig mer bära någon . .
. man kastar bonoin på

sopbacken, hundarna äta upp honom och alit är slut. IVi behöfde icke
säga mig detta mcd hårdhct, herr borgmästarc, ty jag höll af min häst, jag.

Vid dessa ord, som uttalades mcd enkel och rörandc värdighet, blef
borgmästarn, mot sin vilja , rörd och förebrådde sig det hårda nttryekct. .

Jag förstår nog att ni saknar cr häst, sade han ined mindre otålig
ton: I alla fall hvad viii ni göra? ~ Det är en olyeka.

En olyeka! Ja, herr borgmästarc ,
en alltför stor olyeka ... ty

de unoa iliekorna, soin jag bclcdsagar, äro för klena att göra rcsan tiH fots
ocli faitiga att åka, . .

. Och likväl måste vi vara i Paris iniran Febru-
ari inånud . . . iVär deras mor dog , lofvade jag hennc alt ftfra dein tili
Frankrikc .

. . Dessa barn hafva, för närvarande ingen annan än mig.
JVi är då deras . . .

Jag är deras trogne tjenare herr borgmästarc , och hvad viii ni
jag skall företaga, du, när min häst är död ? Hör mig; ni är en god,
mcdlidsam menniska. IVi hai- tilläfventyrs barn sjelf .. . Om de en gäng
bcfunnc sig i samina belägcnhet som minä små fader- och moderlösat om de
icke hade annan tillllykt i verlden , än en gannnal soldat soin älskade dein
och en gamma! häst som bar dem .

. . om, eftcr att från sin födslostund
hafva värit myeket olyekliga ja, berre myeket olyckliga, ty minä små
äro barn af landsförvista föräldrar om den gamla hästens död gjorde
deras vidarc resa omöjlig? . . Säg herr borgmäslare, om alit delta icke
skulle sara ert lijerta sinille ui icke finna, liksoin jag, att förlusten af
min häst är ocrsättlig?

Visserligcn , genmäldc borgmästarcn , som var en temligen god
menniska och soin kände sig mera rörd af Dagoberts ord , än lian ville
låta påskina. Jag förstår nu hela vidden af den förlust ni gjort. Dess-
ntom intresscra mig edra fader- och moderlösa flickor. Hur gamla äro de..

Femton år och två månadcr. De äro tvillingar.
Fcmton år och två månader! iVästan samina ålder som min Fredrika.

Ack! ni har en dotter af samma ålder! inföll soldaten mcd vak-
nadt hopp . . . JVå väl, herr borgmästarc, upprigtigt sagdt, så är jag då
icke längre orolig öfver minä staekars flickor. iVi skall göra oss rättvisa.

i\å ja göra rättvisa . .
. det är ju min skyldighct det. Uti

denna sak är dock orättvisan på båda sidor lika stor. Ni har huudit cr
häst illa, och djurtämjaren har lemuat sin dtfrr öppcn. Han säger: jag
har blifvit sårad i nähden; och ni säger: jag bar niistät min häst, och för-
lusten af min häst är mig af oräkneliga skäl oersättlig.

IVi låter mig tala bättre än jag någonsin skulle kunna tala , herp
borgmästarc, sade soldaten i det han åtcr antog den ödinjuka inställsam-
hcteu; men det är i alla fall meningen af hvad jag skulle säga , ty , så-
som ni sjelf påstär , herr borgmästare , denne häst ntgjordc hela min ri-
kedom, och då är det väl billigt att . . .

litan tvifvcl, afbröt borgmästarcn, cdra shäl äro förträftliga . . .

Profcten , en hcderlig och helig man annars ,
hade på sitt sält gauska

,u sfcickligt framställt saken, och han är en gammat bekant tili mig oeh tili g ,
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hela byn har, ser n. .. Vi äro, med få undantag ifiriga kaloliker ai- §
Icsainmans . hän lernnar vara qvinnor för oläntligt godt pris myeketnpphygg boeker oeh säljer t.ll verkligt rampris radband och anm,s Sei

. Det der hop icke hit, menar ni .
. , men i alla fall så tjjlstår iap-att jag koin hit i afsigt alt .

, .

J “

1
r«‘ och m% oWi"i inföll soldaten någorlunda luo--

U
.

a .":
.

' ar (,e ‘ ,clic sa > herr borg,näsiän»? Det var derföre alt ni iefce varnktigt mornad ännu .
. . er rätlvisa blnndade med det ena ögat.

1 + .

Väl Lä "(la
>

mJn kare van, sade borgmästaren, småleende;det hän vai handa
, ly jag dolde icke för Morok

, alt jag genast gaf ho-
rniin ralt .

. . incn da sade hau belt ädeimodigls Emedau ni genast döm-mer min motslandarc, så vill jag ieke förvärra hans sak; jag skall då ti-ga med vissa omstäudigheter. &

~ Tiga! hvad ! omsländighetcr ? Ängåcnde mig?Sannolikt ; men 1 egenskap af ädelmodig liende, teg hau, dä liantroddc sig linna att jag, litan vidare krus, skulle dömina er ti!) en betyd-lig skadeersattning. Innan jag hörde er, bade jag oek verkligen beslutat(lomina er tili alt phkta rätt hcderligt för profetens blessyr.
- Nn ser herr borgmästaren

, burn de ratlrådigaste' och klokastemenniskor kunna hh bedragna, sade soldaten, soin åter antog sin smickra-reton ; derefter Dllade lian med en ganska slipad min: Men de kominasnart under lund med sannmgcn, oeh sedän lurar man dem icke, maninavara protet hm- myeket soin helst.
Borgmästaren, soin i herjan cj förstod meningen med delta skämt,anade den lorsi när hän såg soldatens förnöjda min oeh den fråpandeblick, bvarmed lian tyektes säga: nå - har jag Jekc hillat på det rätta?Dornaren smalog med en nastan faderJig min, skakade på hufvudet ochsade: Ha ha ha. profeten bar profeterat galet. Ni slipper ge lionom nå-gon s .adcersatlning, ty jag anser skadan lika på båda sidor; lian har hlif-le sX ° " Mi(Vit ihjelrifven. J ären sälcdes qvitl på öin-

ganska
tr°r ni att ~an är mi 8' sky ld!g? fiågadc soldaten,

Uuni? hvad menar.ni?
, i

Jo
.

llerr horgmästare, jag vill veta burn stor summa lian skall he-taia tili
Muru stor summa?
Ja; men junan vi bestämma den, måsle jag säga er pn sak, herrbprgmastare. Jag tror mig vara berättigad tili alt spaia somt af pennin-garne och icke använda allt tili alt köpa häst för. I närheten af Lein-

zig skall jag sakert af någon bonde erhålla en häst för godt köp. Osse ! sagdt, orn jag komme öfver en asua för någorlunda billigt prissa skulle jag asidosätta fåfängan. Jag skulle nastan tyeka mer omdet,ty, ser ni, sedän den gamle JoVial är död, skulle hvarje annan häst alit-tor myeket paminna mig om honom. Äfvcn måste jag
~ i\a nå, hvad är delta för slag? frågade borgmästaren, afbrytande.

* ■™ : ° 7‘ ■'„? Im i.. :-* ..n,, i II *

HL- __ j|
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är det för en silmuin öch häsf och åsna ni taiat om? Ja g- liar
er att profcten är er ingentlng skyldig, och ni är honom, ingenting
skyldig,

-*• Är hän mig ingenting skyldig?
JVi är särdeles trånghufvad, min kare van, Jag npprepar för er,

att o m profetoitu djnr hafva dödat er liäsf, så har hän dercrnot hlifvit far-
ligt sårad . . , Såledcs ären j qVitt; cller örn ni tycker mcr om att jag
nttryeker- mig på annat sait? hi är icke honom och hän icke er någon
skadeersättniiig skyldig, Förstår ni mig mi ändlligcn?

Dagobert stöd liksoin luule hän failit från moinen och Lcfraktade
borginästarcn med ängestfulla blickar. Genom delta nfslag såg lian åter
sinä förhoppningar tillintctgjorda. Efter nägra ögonblieks fystnad börja-
de lian åter, med bäfvande rösf•,

Likväl berr borgmästare, måtte ni väl vara för myel: et rätlvis, för
att lemua en ömsfändighet ur stgfc. Den blcssyr, djnrläinjarcn fåft, hin-
drar honom icke att drifva sitf yrhe ; men jag hindras genonr hästens död
att fortsätta min resa 5 alltsä måste jag hafva skadeersätfning.

Domaren trodde sig redan hafva gjort alltför myeket för SSagobert, i
det hän icke gjorde honom ansvarig för profctcns, genom olyekshändelsen
erhållna blcssyr, Morol; hade ett icke så obctydligt inflylande pä kafoli-
kema der i Irakien, Särdeles var hän omtyekt af deras qvinnor, åt hvit-
ka lian såldc religiöst grannlåtskram ; dessutom visste liian ,

alt lian stod
under högtförnäma personers beskydd, Soldatens envisa påsfåcndc miss-
hagade derföre i hög grad borgmästaren, soin genast återtog sin högdrag-
na min och sade:

JVi komrncr mig slutligcn att ångra min opartiskhet, I stället att
tacka mig, gör ni ähnu påståcndcn,

Men berr borgmästare, jag- bcgär jn endast hvad billigt är. För
min del ville jag' gerna vara sårad I kauden, allenast jag kunde fortsätta
min resa.

Det frågas icke efter hvad ni vill eller icke; jag har fällt otsia-
get och dermed pnnkf! '*■

Men . . . började soldafcn ånyo,
Tyst,. tyst! det är nog nul Vi ha en annån sak att afhandlar E-

dra papptrl
Ja, sade Dagobert,. om minä papper yar det Just jag; yrlla tala.

Men jag ber , Jag besär er, berr borgmästare, haf förbarmande med de
bäda barneii derinnef laga att vi kuuna fortsätta vår resa och , , ,

Jag bar gjordt allf hvad jag kunnat ,
kanske mcr än Jag bort,

M honom borginästarcn I talct, A imu en gång: Uit med papperen, och
det genast ! .

Men lät mig först forklara . , ,

Inga förklaringar! Tåg hlt papperen, ifall nl icke vill att jag
"skall läta arrCsfera er soin landstrykare.

Arrcstera mig!
• Ja, Jåg barS, rfåll ninekåi att visa mig papperen, ty då

skulle det se ut soin om ui inga hade ... Sådant folk arresterar man och g .
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P hållcr deta i förvar, tills lagcn bar beslutat öfver dem ~ , Låt mig nu se
edra papper . ~ . jag liar brådtom.

Dagoberls smiiesförfattniug var nu så myekef bcdrölligare, som lian
nndcr en stoori bade öfverlemnat sig åt boppct. Det var ett yttcrligare
slag alt nthärda bland dc manga lian utslåtf nndcr riennä olyekliga alton,
ett grymt prof for en man af bans rätfrådighet oeb mcd bans faotlenär-
liga fänkcsält, Man begriper oefc burn s väri delta förddmjnbandc inför
en bydomare sfcnllc falla sig för dcn gamlc krigaren, då rnan befänker
hvilba despoliska maner de bonabartistiska soldaterna vant sig vid inför
borgarc af alla slag.

Viri orden edra papper! Llcf Dagoberf bclt blck , nien lian trodde
sig böra dölja sin ångest nndcr en låtsad tryggbct, väl vetande atf delta
sknllc sfänima borgmästaren mcr tili bans förmån.

Jag skall säga cr i få ord , herr borginastarc f kura dermed bän-
ger fillsainmans 7 sade lian. Ingcnting är enklarc ... det lian hända hvar
ocli en,., . Jag scr Ju icke ut som en tiggare, icke hcllcr soin en land-
strykarc ,

.
. Är det icke sål Ocli llkväl .

. . ni begriper vai alt en bra
Kari, sora rescr med två unga lliekor . . ,

Mcn bvarföre så inånga ord? Tag frarn papperen!
Öförmodad f oeb tili lyeka för Dagobert, visade sig i delta ögonblick

fvenne mäktiga bjelparc.
Dc nnga lliekorna, bvilka blifvit allt mcr oeb mcr oroliga då dc oaf-

lätligen börde Dagobert i forstögan tala med en annan kari, bade stigit
upp oeb klädf sig, så alt just då borgmästaren, med en ovanligt barks ton
ropade i Hvarföre så mangu ord ? Tarjr fram papperen! utkommo Rosa
oeb Rlenda ur kammaren, bållande bvarandra i banden.

Vid åsynen af dessa tvenne förtjusande gestalfcr, som dcn torfliga
sorgdrägtcre. gjorde ännu mcr intagande, sfeg borgmästaren bastigt npp,
synbart betagen af förvåning oeb benndran. De båda lliekorna lattade
Dagoberfs liänder, smögo sig täti intill bonom oeb betraktade domaren
med en nppsyn, som på en gång nlfryekte dcn lifligaste oro oeb den re-
naste, barnsliga osknld,

Den gamle söldäten, midt cmcllan de' skona intagande lliekorna, bil-
dade en så vaeker oeb bänförande grnpp, att borgmästaren kände sig lif-
ligt rörtl. Dagobert, soin märkte det, trädde bonom närmarc med de båda
barnen oeb sade, med en röst som darrade af djnp rörelsc;

Hae äro dc staekars smä fröknarna, berr borgmästarc, Kan jag'
visa er ett bättre pass?'

Oeb öfverväldigad af så manga stridiga oeb plågsamma känslor, kände
Dagobert sinä ögon fyllas af fårar,

Ebnrn af natnren barsk oeb sträf, samt änmr mera knarrig rleraf att
Iran blifvit nppväckt ur sdmncn, bade dock borgmästaren tillräcMigt bä-
de förstånd oeb känsiä, för att med Jimhet omfatta de staekars värnlösa
lliekorna. Hän fann att en man, som reste i sådant sällskap , ej borjde
ingifva misstroende.

Staekars minä. små sota lliekorl utbrast hän, i det hao mcd sti-
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pmlc inlrcsse betraktadc dcm. Modcrlösa yid denna äldcr .
. f och fo. *

derlösa iitvcn! . .
. Oeli dc homma ju mycfcet långt ifrån?

-7 /a ’- bef r
.

borff“SBtare
’

f,än dct inre af Siberien, dit deras morI forvisad ’ I,u,an de föddes ...Det är nu öfver fc.n månader, soinvi liafva rest, ett styckc l.varje dag . . . Är Ichc delta svårt nog för såunga flickor? .
. . Det är för deras skull , som jag l.os er anbällcr omstotl oefi lijelp . . . for dem, soin på denna afton trälfats af alla olyehor

:j■ tj nJ®*’ då jag koin för alt söka minä papper i rcnseln , fann la sr
rn

C ’Te ,<, i)('n ’ der J;,B’ hadc dcm, tillika med vår lilla roskassa och mittli a siirverkors
, . . ty . . . hcrr borgmastare, förlåt! . .

. jap- är ickenogmodig, men ..
. jag blef dekorerad af kejsaren.s cgen handf och enman, som at hans hand blef dekorerad, kan ieke vara en sknrk , scr ui,cburu hän haft olyckan att förlora sinä papper, tillika med sin börs . . .l v i en sadan fashg belägenhct ha vi rakat oeb det var orsaken , hvar-tore jag var så mån om skadeersättning för min stachars häst.Och /twr och hvnr bar ni gjort denna förlust?--Jag vet ieke rätt, berr borgmastare, I förrgår afton kade jagportfoljen qvar, det vet jag med säkerbel, ty då tog jag litat penningarur borsen , nar jag koni t.ll herberget. Det myntet jag då vcxlade, varti.lraekl.gt lor i gar, sa att jag ieke då behöfdc, under kela dagen, öpp-na mm rensel. u 11

Och bvar kade ni er rensel i gär och i dag? ,

...

kmder resau bar jag den ständigt på ryggen oeb nattetid var den,liksoin im i nait, i saniinä niin der fröknarna solvo.Samtalet albröts bar af någon, som fcom uppför trappan. Det var'prolctcn. rr

Gömd i skuggan, kade ban
, stäende på nede.rsta trappsteget, afbörtbvarje ord, som talats dernppe. Hän började nu fruhta , att borgmästa-rens svagbet skuile tillintelgöra bans redan tili större delen förverkli-gade plaucr.

XIV.
C TSLA G'E T,

Morok bar sin venstra arm i hand. Efter att hclt. långsamt bafvakömmit uppfor trappan, helsade ban vördnadsfullt på borgmästaren.
ett J.Ul t“Sy

t-m.
3 djurtärnjarcns be.nska gestalt, togo Rosa och Blendaett par steg tillbaka och slöto sig ånyo lätt intill Dagobert.

• r
Dc

.

nnC
(
f P 8 "**3 "lu]n:'de; hän kände sin vrede mot Morok äter siuda,i djnpct af sitl tappra och rcdl.ga bröst, emedan hän inom sig var öfver!tygad att denne man var orsaken tili hela hans olyeka, och ändå a-nade ban ieke att det var Moroks tjenare, Goliatb, som på sin herresbcfallning stnlit hans portfolj; hans enda, dyrbara, oumbärliga skatt.

. ... .f.! ad Morok? sade borgmästaren med en min, tili bälf-ten vain 11, g och tili hallien missnöjd. Jag hade ju sagt tili värden att
jag ville vara allena. °

Jag kommer för att göra berr borgmästaren en tjenst.
9 kn tjenst? J

jSt
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.....En stor tjcnst; annars hade jag visst icke dristat mig att komina.
Jag har fått samvctsskrupler.

—■ Samvctsskrupler ?

Ja, herr horgmästare. Jag har börjat förebrå mig att jag icke
genast sade er ailt hvad jag hade att säga om den här karien. Ett falskt
medlidandc hade vilsefört mig.

Mcn hvad bar ni då att säga?
Morok närmade sig och talade en stund helt sakta med borgmästaren.
Myckct förundrad i början, antog borgniästarcns uppsyn ai 11 mcr och

mer prägelu af bckymmer och oro; med den mcst spända uppmärksam-
het afbörde hän ai it hvad bcdragaren hade att anföra. ,Tid eftcr annan
undföll honom ett utrop af öfvcrraskning eller af tvifvel, hvarundcr hän
kastade mörka sidoblickar på Dagobert och llickorna. Dessa Miekat ut-
tryckte stigandc bekymmer, misstankar och stränghet. Det syntes att pro-
fetens bviskandc tai småningom förbytte tili fiendllighct och harin det
ömma dcltagånde, som domaren nyss visat de moderiösa och dcras vårdare.

Dagohcri märkte genast denna förvandling; och hans, för ett ögon-
blick sfcingrade, oro återvände med fördubblad styrka. Rosa och Bleuda,
hvilka icke förstodo det ringaste af hela uppträdet, betraktade sln gamle
van med stigandc ångest.

öj- anfäkta! ropade borgmästaren, i det hän hastigt steg upp,
allt det der bar jag icke tänkt på. Hvar hade jag tankarna? Mcn, kara
Morok, hur rcdig och sansad vill ni oek att man skall vara, då man,
midt i nattcn, blir ryckt ur sln sota sömn? Det är, som ni säger, en verk-
lig tjcnst ni gjort mig, då ni bringat mig den der underrättclscn.

Jag påstår ingenting, mcn . .
.

Det är dctsamma. Jag skulle kuuna siä vad, tusen mot en ,
att

ni har rätt.
Det är blott en misstanka, grundad på vissa omständighctcr, men

i alla fall en misstanka, som . . .

Kan leda tili sanningens uppdagandc, fulländade borgmästaren.
Jag gick ju alldeles som en fågelunge i snaran. Hvar hade jag mitt för-
stånd? . . .

Det är svärt att bcvara sig mot skenct, herr horgmästare; ske-
nct vill sä öfta bedraga oss, anmärkte profelcu.

Behöfver ni säga det åt mig, kärc Morok? Jag mätte väl, un-
der min långa embctsmannabana, hafva erfarit sådant, svaradc borgmä-
starcu, med ett utseendc af fast och fullständig öfvcrlygelsc.

Under delta gåtlika saintal stod Dagobert som på glödande koi; hän
anade att en storm var 1 antågaudc ,

och täukte dcrvid på ingenting an-

nat, än att kuuna bcmästra sin vrede.
Morok nalkades domaren och, i det hän kastade en blick på de unga

lllckorua, började lian åter att tala sakta.
vck! ropade borgmästaren, ncj, nej, min kare Morok, ni går

för långt. .

Jag påstår ju ingenting, skvudade Morok sig att falla i talet, jag
JV:o 7.

”

12.
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påslår ju ingcnting; det är blott en misstanka, grundad på . .
. Och åter

nännade hau sinä liippar tili borgmästarens ö.ra.
Ja, ja! bvarföre ickc? återtog domaren, höjande sinä händer mot

hinilcn. Sådant der folb är i ständ tili bvad soin hclst. lian säger att
lian liommcr med dem frän det Inro af Sibericn. Ilvein fcan intyga san*

ningen deraf? Kan det icbc vara en liopspnnnen lögnhistoria? Men jag
låtcr iclie för andra gåugen dra mig vid näsan, jag! ropade med en vred-
gad ton den haLoin ljuset förde domaren; ty lian var, i likhct med alla
svaga ocb barabtcrslösa menniskor, ntan barmhertighct mot dem, bvilka
lian trodde bafva bedragit bonom oeh på ett lis.ligt sätt tillvunnit sig
hans dcltagandc.

Men besinna cr i alla fall oeh fäll ingen öfverilad dom , sade
Morok med byeklad ödmjnkhet ocb andakt. Mitt förhållandc tili den der
karien (hau visade på Dagobert) är olyckligtvis su kinkigt, att rn an lätt
skulle kuona tro mig handia af hämdkänsla , för det onda lian tillfogat
mig . .

. under det jag vet med mig sjelf, att jag ledes hioit af kärlek
tili rättvisan, afsky för lögnen ,

och vördnad för vår heliga religion .
. .

Emcllerlid den soin lefver , får se! llerrcn förlåte mig, om jag
gjort ett rnisstag !

... I alla tali skall lagen afgöra . . . Inom en månad,
ellei- två, aro de fria, så framt dc aro oskyldiga.

Det är dcrförC man cj bör tveka att vidtaga nödiga åtgärdcr. Det
är, helt enkeli , ett försiglighetsmält, oeh de skola icke dö deraf. Dess-
ntom —■ ju nier jag tänker derpå, desto sannolikare syrtes det mig. Ja,
denne man mäste vara en frausk spion, eller upprorstiftarc; särdcles om
man jemfor skälen tili dessa misstankar med rörelscrna i Frankfurt . , .

Der nnga vildbjernor aro ledare för alltsammans, bifogade Morok,
För att helt och hållet göra dem galna, hehöfs det ej vidare än att . , .

Profctcn fuliändade sin afbrutna rnening med en talande blick på llickorna.
För salan är allting möjligt, tillade. lian suekande.

Visserligen, menade borgmästaren; det vore afskyvärdt , ehuru
väl uttänkt.

Oeh för resten .
. . hviskade Morok åfer, betrakfa väl den der

karien, oeh ni skall la se att lian bar ett farligt ansigte. Se hara, se!
Oaktadt den gamle soldatcns föresats att kufva sin vrede , gaf dock

ali hans besifining vika för det tvång hän älagt sig, alltscdan hau anlän-
de tili delta föidömda värdshus, först under dct_ sain lal hän ett par tim-
mar förut haft med Morok, och sedermera under hela uppträdet med
borgmästaren. Dessutom säg lian tydligt, att hans hemödande att till-
vinua sig domarens bevågcnhct straudat mot djurtämjarens olycksaliga in-
iU tan(Jc. Också förloradc lian falaiiiodct ocli nalkadcs sin liende med
feorslagda armar, sägandc. med ännu dämpad röst:

Det är om mig soin ni talar med borgmästaren.
Ja, svarade Morok, stirrande ,på honom.
Hvarföre talar ni ieke bögt?

Den näsiän honvulsiviska ryekningen i Dagobcrts tjocka mnsfaeher,
hvilken, efter att bafva gjort uyssnämnde fråga, stanuade midt emot Mo-
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rok, tillkännagaf att en våldsam strid föregick inom Lonom. Då lians *»

motståndare iakttog en spcfull tystnad, sade ban, mcd ännu högre röst :

Jag frågar er bvarförc nl icke talar bögt tili borgmästarcn , när
det bandlai- om niig'.

Emedan det angär saber, så skamliga, att man akulle rodna for att
säga dcm bögt, sade Morok fräekt.

Dagobert hade ända bitlills bållit sinä annar i kors öfver bröstet
,

mcn 1 delta ögonbliek utsträckte hän dem våldsamt oeh knöt båda näfvarne.
Dcnna hastiga åtbörd vai- så uttryeksfull, alt de båda systrarna uppgåfvo
ett rop af I‘asa oeh närmade sig bonom.

- Hör, herr borginästarc ,
sade soldatcn med af vrede sammanbitna

tändcr, låt dcn der karien gå bärifrån 5 annars svarar jag icke för mig
sjelf.

Uuni? ropadc borgmästarcn, högdraget; befallningar tili mig? . . .

iVi undcrslår er att
Jag säger er, att nl skall låta den otäcka karien gä bärifrån, så

fraint ni icke vill att nägon olycka skall ske, ätertog soldatcn.
Dagobert! .. . . Min Gud! . . . Ingna dig! ropade de båda flic-

korna, fattande bans bänder.
Det passar visst för er, usle landstrykare, för att icke säga något

änn' värre, att utdcla befallningar här, ijtbrast borgmästarcn, utom sig af
vrede. IVI tror att, för att bedraga mig ,är det nog att säga det cdra
pappcr kömmit bort . . . Förgäfves släpar ni mcd er de bär nnga fllckor-
na, soin, i trots af deras oskyldiga utseende, kanskc icke äro annat än . . .

Olyckligc! skrek soldatcn, fallandc borgmästarcn i talet, mcd en
blick ocb en åtbörd, som förbjöd bonom att fullborda meningcn.

Soldatcn tog de båda barncn vid armen
,

ocb innan dc htinno si^ga
ett ord, hade hän ledt in dcm i kammaren, stängt dörren ocb stoppat nyc-
keln i sin licka. Sedän skyndade ban åter fram tili borgmästarcn, som,
förskräckt af den gamle veterancns ställning ocb botande ögonkast drog
sig några stcg tillbaka ocb böll sig fast vid skranket, som omgaf trappan.

~ Hör på ,
ni

,
sade soldatcn ,

fattande domaren i armen . . . För
några timmar sedän förfördc den der uslingcn sig på mig ocb det i Hera
personers narvaro jag utbärdade alli, emedan det angick mig uteslutan-
de . . . IVyss afliör dc jag med samma tålamod ert dinnina prat, emedan
jag tyckte mig linna att ni, under några ögonbliek åtminstone, deltog i de
olyckliga barnens öde . . . men nu

,
då jag ser att nl bar hvarken bjer-

ta, ellei- förbarmande ,
cller menskligbet, så vill jag förbereda er på att

så borginästarc ni är
,

skall jag krama er, säsom jag för en stund se-
dän kramade dcn der bunden, (ban visalle ånyo på Morok) ifall ni räkar
tala om dessa unga fliekor annorlunda äu ni skullc tala om cdra egna
barn. Förstår nl bvad jag menar?

Hvad? . . . ni vågar . . . stammade borgmästarcn ,
utom sig af

vrede ...för det jag talar ohi dc der äfvenlyrerskorna, soin . . .

Hatten af, när man talar om marskalkeus , bertigens af Ligny
döttrar! ropade soldatcn, i det ban ryckte mössan af borgmästaren ocb ka-
stade den för bans fötter. ±
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Morok darrade af glädje; sjclf visste hän häst bvarföre.
Den olyckligc soldaten

, soin afstod från ailt hopp öin räddning, lät
olyckligtvis, af sin under några tiinmar kufvade vrede hänföra sig att bru-
ha våld mot domaren.

JVär denne såg sin mössa liggande på golfvet , hetrahtade hau djur-
tämjaren rned yttersta bestörtning, soin om hän tviflat möjligbeten af en
så oerhörd händelse.

Dagobert, soin ängrade sin öfverilning, ocb som väl visste att ingen
försoning med domaren hädanefter vav möjlig , bastade en hastig blick
rundtomkring sig ocb, tagande några steg baklänges, lyckades hän ställa
sig på öfversta steget af trappan.

Borgmästaren förblef stäende bredvid bänken ocb böll sig fast vid
en jernkrok i förstuguväggen. Morok ,

med arraen i hand, för att gifva
litet mera anseende åt sin blessyr’, stod tätt invid borgmästarens sida.
Denna sednare, som trodde atf Dagobert ämnade rymma, ropade häftigt:

Ja så, du tror dig komma undan, efter att hafva burit händer på
mig? Din gamlc usling!

Herr borgmästare, var god ocb förlåt mig! .■ . . Det var ett ö-
gonblicks öfverilning, som jag ej förmådde kuiva, ocb jag forebrär mig
bittert att bafva glömt mig ända derhän , yttrade soldaten, med ångerfull
uppsyn ocb ncdböjdt hufvnd.

Intet mcdlidandc med dig, din skojarel Du vill åter försöka rö-
ra mig med din smekande ton .

. . raen jag bar gcnomskådat dina bemli-
ga nppsåt. Du är ieke den du synes vara, ocb det är ickc omöjligt att
en statsintrig ligger dold bärunder ,

tillade bydomaren ,
med en utmärkt

diplomatisk min. Alia medel aro användbara för dem, som vilja sätta
hela Europa i brand. *

Jag är hara en fattig stackare, berr borgmästare! Ni som bar ett
så godt hjerte, visa er ickc obarmhcrtig!

Ab du! ryckte du ieke af mig mössan, du*!
Ocb ni! tillade soldaten, vändaude sig tili Morok, ni som är or-

saken tili allt . . . haf ni racdlidande med mig .
. . JVi som är en helig

maa, ni kan ju tala ett ord för mig hos borgmästaren.
Jag bar sagt allt hvad jag bar att säga , svarade djurtämjaren

ironiskt.
Jaha! IVu sfcall man tro att du är ödmjuk ocb botfärdig , ätertog

borgmästaren, i det lian gick emot soldaten. Du trodde dig kumia narra
mig rned dina jeremiader . .

. men
, Gud ske lof! . .

. jag är ieke så
tokig, jag ...Du sfcall få se att det finns i Leipzig goda fängelser för
franska npprorsmakare ocb för äfventyrerskor . . . ty dina duleineor äro,
i alla fall , ingcntlng annat än hvad jag menar ...Se så, gå förut!

-tillade lian i en bcfallande ton, under det ban , med utsccnde af myeken
vigt ocb myndigbet, pöste upp sinä kinder .

. . gå före mig ner . .

Oeb ni, Morok, ni skall . . .

Borgmästaren fick ej tillfälle att fortfara.
Dagobert bade, under dc sista mlnuterna, endast sökt att viima tid.

Hän bade märkt en kammardörr, som stod oläst, midtemot det rum, som s ,
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w TiP innehades aP dc nnga flickorna. Då hän nn Pann ögonhlicket gynnande,
rusade hän, snabb soin en blixt , på borgmästaren , fattade lionom i hra-
geu och sluugade honom häftigl mot dcn lialPöppna dörrn, sä att dcn he-
störtc domarcn, innau hän hunnit sansa sig eller nppgifva ett rop , ram-
ladc långt in i det möi'ha rummet.

Dereflcr vände hän sig tili Morok, som
,

då hän såg trappan fri,
äinnadc springa der ullorc. Soldatcn hann upp honom, faltade tag i hans
långa gnlhvita hår, drog honom tili sig, kringsnärjdc honom mod sinä
jcrnanaar, höll handen för hans mun, Pör alt qväPva hans rop, och slä-
pade honom, oahtadt hans Pörtviflade motstånd

,
tili samma mörka mm,

hvarcst horgmäslarcn, förvirrad och ledbruton, lag och Pamladc.
EPter att haPva vridit o m dörrlåset tvcnne gånger och stoppat nyc-

keln 1 sin ficha, sprang Dagobcrt mcd två hopp utPör trappan, som slu-
tades med en litcn gång, ledande ut ät gården. Dagobert undersökte nu

porien ti!! värdshuset, inen den var stängd; således oraöjligt att homma
ut den vägen.

Reguet nedstörtade i strömmar, Dagobert såg genom fönstren 1 en
sai på nedra boltcn värden och hans folk, som stodo kring en brasa, otå-
Hgt afvaktande borgmästarens bcslut.

Alt lägga haken på dörrn tili nedra Pörstngan och såracdelst stänga
ali kommunikation med gården, var Pör soldatcn ett ögonblicks verk,,
hvarcPter hän skyndade upp tili de nnga flickorna.

Så snarl Morok koin sig Pore
, började hau att af alla krafter ropa

på hjelp; men om ock haus rop blifvit hiirda, oaktadt afslåndet emellan
den byggningcn, deruti lian bePann sig-, ocli värdshusets hufvudbyggning,
der alit folket var Pörsamladt

, så luule doek regnet och stormen nu öP-
verröstat honom. Dagobert hade således ungcPär en timma på sig; ty så
iänge torde det väl draga ut, innau man började undra öfver att borgmä-
starens samtal mcd soldatcn aldrig tog slut; och när Pruktan och miss-
tankar en gång vaknat, åtcrstod ännn att hryta upp tvenne dörrar, nem-
Hgcn dcn tili nedra förstugan och dcn tili kainmarcn, hvarcst horgrnästa-
ren och djurtämjaren voro instängda.

Minä harii, nu gällcr det alt visa om ni ha hjclteblod i ädrorna, sa-
de Dagobert, i det hän häftigt rnsade in tili dc stackars flickorna, hvilka
voro ytterst förfärade aP alit det huller de hörde.

Min Gnd, Dagobert ,
hvad är på Pärde, ropade Rosa.

Hvad vill du att vi skola göra, frågadc Blenda.
Ulan att svara, sprang den gamle tili sängen, ryckte Jakanen der-

iPrän, sarnmanknöt dem sorgPälligt på sådant sätt, att de utgjordc liksoin
ett långt tåg, hvars öPvcrsta ända hau stadigt och säkeet fastknöt vid Pön-
sterposten. Som luin Pörst slog upp Fönstrct hvilket var att öppna
inät och sedän tillslöt det invändigt, så att den Stora knnten cj kumle
homma emellan Pönsterramen och mellanposlcn, var lakanct säkert Piistädt;
det nedersta räckte, med sin yttersta snibb, ända ned tili marken. Det
ena Pönstrct var nu tlllstängdt, men det andra i samma luPt var deremot
öppet, så att flyktingarne kuude derigenom utkomma.

; IV:o 7. 12 *
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Vcteranen tog nu sin rensel, harncns kappsäck och rensklnnspclscn ®4
och kastade det ena eftcr det andra ut genom fönstret. Sedän gjordekan ett teekcn åt Rabat-Joie och sände honom, så tili sägandes, ner att
■vakla sahcrna.

Iliaiden tvekade ickc med eft Lopp försvann lian ur rnmm et.
Rosa och Llenda betraktade Dagobert med vttersta bäpnad utan attsäga ett ord, 1 5

Wu, minä barn, gäller det att visa mod, sade ban.
Alla porfar i värdsbuset aro stängda . .

. lian pekadc på fönstret
och fortlor: måste ut derig'enom, cller oek bli vi arrestcradc .. . satta
i fångdse ni för er och jag för mig ocb kela vår resa är om intct.

Arrestcradc! satta i fängelse! ropade Rosa..
Skiljda frän dig! ropade Rlenda.
Ja, niinä stackars sinä! Dc ha dödat Jovial. Vi måste. rädda

oss mukin förföljelsen och söka att tili fots nppnä Leipzig .
. , Om ni

tröttnra, sfcall jag hara er, en i sender, och vi skola fram, om jag.ocfcsåskullc tigga under resan. Men en qvart timmas nppskof ocb alli är
förloradt . . Se så, minä harnl Ha fartroende för mig! . . „ Visa att
general Siraons döttrar cj aro krukor! . . . Vi måste bärifrån! Sedän
kuuna vi åter hoppas hjelp och framgångv

Fattadc af en sympalefisk rörclsc, togo de unga Cickorna hvarandra i
handen, liksani kade de velat förena sinä krafter mot den förcstående fa-
ran. Dccas hänförande anleten, blcka i följd af så många smärtsam-
ma sinncsrörclser, antogo dock uttryeket af ett fast hcslut, soin hade sin
grund i den hlinda tron’på den trogne tjenarens klokhct och omsorg om
deras väf.

_

— Var lugn , Dagohcrt,, vi skola ej vara rädda, yttrade Rosa med
stadig röst. *

livad du anbcfaller oss ... det göra vi ~ , , sade Rlenda, äfven-
ledcs utan att darra på rösten.

Jag var säker derpå . . . godt hlod förnekar sig aldrig! . , . ut-
hrast Dagobert glad. Se så , ut då! . . . J båda vägen cj mer än en
fjäder 5 lakanet är nytt och starkt . . .. Ej mer än åtta fot tili marken . ..

Rahat-Joie väntar er der nere.
Det är jag soin bör gå först, ty jag är den äldsta i dag , sade

Rosa, omfamnande Rlenda.
Ocb Lon ilade tili fönstret, i afsigt att, ora der var någon fara, ot-

satta sig dcrför i stallet for systren.
Dagobert gissade ganska läft orsaben tili deuna skyndsambet.
Alskade barn! sade- ban, jag förstår er . , . mcn frukta ej för

bvarand ra , . . det är ingen fara . . . jag bar sjelf fasiat lakauet. •
Se så,, skynda sig, fröfecn Rosa!

Läft soin en. fågcl , hoppade Hiekan upp i fönstret och fattade I Ja-
kanet

, medan Dagohcrt väl stödde henne med sinä starka armar -

y sedän
halade hon sig utförc, under det att Dagohcrt , sodi lulade sig. ut,, upp-
muntrade henne med sinä vänliga ord.

Min syster , var ickc rädd , sade Rosa, med sakta röst, så Sna
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ie lion mcd sin fot vidrört marken. Dcf är ganska lätt att homma ner så 81
här . .

. Rahat—Joie är här och slickar minä händer.
Blcnda lät icfce vänfa på sig-; liha modig soin systern, hom hon, li-

ha lyckligt, ncr på marhcn,
Stachars små älshvärda varelscr! livad ha de gjort for att vara så

olychliga , ropade soldafcn mcd hrossadt hjerta , , . ifct är sodi bvilade
en förbannelse öfver hela dcnna slägt . . .

Så gaf den gamle trogne vännens smärta sig luft, da hän säg den
andra unga flickans Lleha ansigte försvinna i den hcmsha nattens mörker,
bvars rysligbet ökades af störtrcgnct och den häftiga stormen.

Dagobert , vi vänta på dig , sade med låg röst de anna fllcjiorna,
som stodo bredvid bvarandra, under fönstret.

Soldatcn snarare boppade än baladc sig ut genom fönstret.
Ungefär en fjerdedels limma efter det soldatcn och de båda flickorna

flyft fräu värdsbnsct Hvita Falhcn , bördes der ett förfärtigt brahande,
soin gaf genljud åt hela luiset.

Dörrn bade gifvit viha för borgmästarns ocb Moroks förenade bemö-
danden 5 de bade , mcd tillbjclp af ett bord, lychats att spränga den,
Shyndsamt ilade dc tili flrchornas rnm, som dä stod öde.

M oröh såg lahancn fladdra gcnorn fönstret. Herr borgmästare! ro-
pade lian , det är genom fönstret de ba llytt. Dc äro tili fots . . .

Nallen är storraig, regnig' ocb mörkl . . . Omöjligt hunna de ba bnnuit
längt.

IVi bar rätti Ah, vi shola nog hnipa dem! Eländiga pach!
bvad jag shall bämnasl . . . Fort, Moroh! Det gäller min ocb er bedcr .

. .

Min bederl det gäller väl för mig mer än bedern, berr borgmästare,
svaradc profeten med urshinig vrcdc ~ hvarefter ban shyndade utför trap-
pan , öppnade dörrn från förstugan tili gården och ropade med en dun-
drande röst:

Goliathl släpp bundarna lösa! , . . Ocb ni, berr värd
, lyhtor ,

bloss! bcväpua crt folk! . . . Öppna porfarna! . . , Vi måste skynda ef-
ter dc llycndcl . . , Vi måste bafva dem . . . döda eller lefvande!

ÅNDRA AIDELMNGEN.
GATAN DU MILIEU-DES-URSJNS.

I.
R Ä P P OR X E R N a.

r’Om mare i jcsuiterordens stadgar laser under rubrihen: Deformu~la scribendi (Instit. 2, 11, pag. 123 120) ntvechllngen af konstitu-
tioncrnas åffonde afdclning, så häpnar man med rätfa öfver det Stora
antalct af bref, bcrättelscr , register ocb shrifvelscr af alla slag , som
i dcnna ordens arki f iinnas förvarade.

”Man scr bär en mychet punktligare ocb bättre anordnad polis, än
någon stat

, väre sig i fordna eller scduare tider ~ någonsin kunnat ,
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*® framvisa. Sjclfva Venedigs regering öfvcrträffadcs af jesuiterna, l)å
dcnna regering år 1606 fördref dem , konliskcradc lion deras papper
ocli förebråddc dem deras svåra och vederstgggliga nyfikenhei. Del-
ta hemliga spårande, hvilket blifvit bragdt tili den störsla höjd af
skiekligbet, kan bäst gifva bcgrcpp om värdet af en så vai inriittad, i
sinä plancr så ibärdig och genom mcdleinmarncs inbördcs enigbet så
mäktig styrelse. Man förstår lait burn «letta sarnfund hunnit tili en
så omätlig makt och burn jusuiternas öfverhufvud knndc säga tili ber-
tigen af Brissac: Ifrån delta rnm regerar jacj icke allenast Parts,
ulan äfveu liina; icke hlotl Kina, ulan niistän hela veri den; fastän
ingen menniska vet Kuru,"

(Jesnilcrnas konstitutioner med förklaringar; latinsk text, enligt
Pragcrupplagan. Paris, bos Paulin. 1043. S. 476 470 )
Djurtämjaren Morok, bvilkcn tog för afgjordt att D:igobert soin niis-

tät sin bäst
,

sinä papper peh sinä penningar , omöjligcn voro i stånd att
fortsätta resan, kade redan före borgmästarens ankoinst, skiekat Karl tili
Leipzig, med ett bref, soin denne måste oförtöfvadt lemua på pusien.

Adresscn på delta bref var: a Monsieur Kodin, rue du Milieu des
Ursins a Paris.

JVäinnde gata är tcinligen enslig ocb föga bemärkt; den lager sin hur-
janyid Quai-Aapolcon, icke långt från Saint-Landrygalan. Ungcfär midt på
den förslnäinnda, ellcr gatan des Ursins, var den tiden ett hus aflarlligt
utseende, upnbygdt inpå en trång ocb mörk gärd , soin från gatan afsön-
drades af en litcu förstugubyggnad, försedd med en hvälfd port och tven-
nc fönster med tjocka jerngallcr.

Ingenting knndc vara enklare och anspråkslösarc än det inre af del-
ta cnstafca hus, åtininstonc att dömma af möbleringcn i en temligen stor
sai, på nedra botten i bufvudbyggningen. Väggarnc hade träpanclningar
med sniderier, inen myeket ganila, grä ocb maskätna. Golfvet, inlagdt
i fyrkantiga rutor

,
var rödmåladt och sorgfalligt bonadt. För lönstren

sulo hvita kambriksgardiner.
Midt emot kakelugnen stod längst bort 1 salon en glob af ungefär 4 fots

diameter, på en fot ellcr pere af massift ekträd. På alla möjliga ställen var
denna glob öfversådd med sinä röda kors, från norr tili söder, från Öster

tili veslcr, på dc vildaste ländcr ocb mest allägsua öar, så väl soin pa de
mest civiliseradc länderna ocli isynnerhet på Frankrike. Det fanus nastan
intet enda land, soin icke på Hera ställen utmärktes af sadan» sinä röda kors.

Invid ett med papper fullastadt, svart bord , soin stod vid väggen,
snedt emot kakelugnen, stod en toin stol. På pelarcn mellan dc tvenne
fönstren var en skrifbyrå af valnötträd med ett uppståcndc byll-tack belt
ocb hållet fy 1Idt af pappaskar.

Vid denna skrifbyrå satt en man och skref. Det var en morgon kl.
8 mot siutet af Oktober månad.

Denne var berr Kodin , djurtämjaren Moroks fcorrespondent , en man
af omkring femtio års äldcr. Hans klädscl bestod af en brungrön harsii-
ten öfverrock, bvars krage var myeket llottig. I ställct för balsduk he-
gagnade hän en snusuäsduk; benhläder oeh vesi voro af kläde, inen
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■ slitna ock dåliga. Hans föttcr, instnckna i ett par grofva stöllor,
da mcd olja, kvilade på en lilcn grön, fyrkantig malta, hvilkcn bjert af-
stack niot det granna rödmåladc golfvet.

Hvad maunens utseende angår, så kade kan grätt kår, kvilket, tunnt
och stripigt, sait kclt slätt kring hans kala panna. Hans ögonkryn voro
knappt' märkkara. Hans sluppa ögonlock ,

ickc myeket oilka den lind ,

soin tili kälftcn ketäeker grodors ock onnars ögon, doide tili större dclcn
kans svarta, lifliga ögonpar. De tumia, fullkomligt färglösa läpparne sam-
mansinältc mcd det knotiga, költlösa ansigtets gula färg. IVäsa och Jiaka
voro spetsiga.

Denna askfärgadc gcstalt ,
hvilkcn var sä tili sägandcs utan läppar ,

skulle man kunnat ansc för ett lii:, så myeket mer soin kan satt alldelcs
siiliä; kastade man deremot iigonen på hans kögra hand, sä varseklcf man
att denna skref, oeh det med yttersla fårdigkct.

Med tillkjclp af elt ckilfcr (kemligt alfaket), som kan kade plasc-
radt midt framför sig, afskrcf kan, på ett sätt

, okegripligt för en hvar
som ickc kade nyckeln tili denna tcckenskrift, vissa punkter af ett långt,
skrifvet papper.

Under den djupa tystnad som rädde i detta tunga och dystra , stora
och kalla, nastan toma mm, var det nägonting kemskt att se denna syn-
Jjart iskällä menniska skrifva hcmligkestfulla tccken.

K! (. ekan slog ätta.
Portklappcn slog tvenne gånger mot stora ingångsporten , kvarefter

en klocka Ijöd tvenne gånger med ett cget kcsynnerligt ijud.
Flcra dörrar öppnadcs ock tillslötos, kvarefter en ny person inträd-

dc i rummet,
Då Rodin fick se denne, steg lian upp, satte pennan mcllan tänderna

ock kelsadc ödmjukt, nastan undergifvel, kvarefter kan åtcrtog sin sysscl-
sättning, utan att ytlra ett enda ord.

Dessa kåda personer ntgjorde sins eniellan den största motsats. Den
nykomne, sannolikt äldrc än hans utseende angaf, syntes vara på siu köjd
trettioåtta år. Hän var lång ock väl växt, Blickcn i kans stora, grå
ögon, klänkande som stål, var så eldig, så svår att uthärda. Hans näsa, kred
vid roten

,
slutadcs len plattad fyrkant. Den något framstäende kakan

var väl rakad, ock som kans skäggkotten stötte i klått, afstack den starkt
mot kans friska, röda läppar ock utmärkt hvita tänder. Då kan aftog
sin katt för att påsälla en svart sammetsmössa, som låg på kordet, visade
kan ett rikt, kastanjekrunt kår, ännu icke försilfradt af tiden. Hän bar
en klå rock, myeket långt och på militärvis igenfcnäppt ända upp tili
haisen.

Denne mans genomträngande klick ock köga panna antydde myeket
förstånd ,

då deremot kans köga bröst ock breda skuldror utvisade en
stark kroppshyggnad. Hans förnäma kålining, den omsorg hvarmed kaps
känder oek fötter voro kcklädda , det lina, kalsamiska doft som spriddes
från kans kår ock klädcr, kekaget ock lättketen i hvarje kans rörelsc
allt förrådde en man af vcrld ock utvisade alt kan kunnat eller kunde gö-

i\:o 8. 13.h Nm 8.
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< s ra anspräk på "framgäng i alli, så väl i fråga om det flygligra , soin det
yigtijjastc och alivarsaiumaste.

Af dcnna så sällsynta sa rn rnanstärn ni ng', intellcktuell och fysisk kraft,
samt det ntsökfaslc säti att vara, hildades ett lielt, så mycket mera nt-
mårkt , soin dcn heroiska karakter , hvaraf den öfre dclen af ansigtct har
stämpei ,

mildrades af ett slämiigt , ehuru icke enformigt lecnde. Delta
leende var än viiniini. Un skalkaktigt, Un hjcrtligt, Un lustigt, än försig-
tigt, än förekommandc, ocli ökade förtrollningsinakten hos dcnna intsgan-
de person, hvilken man aldrig giönide, eftcr att en gång hafva set!; den-
sainma. Och likväl i trots af alla dessa företräden ,

i trots af den o-

m
(fw

villkorliga tjnsning ,
hvarmed denne man drog tili sig en hvar soin såg

linnoin, kade den kansia, hvarmed man betraktade honöm , en blandning
af obestämd frufetan; liksoin siasi le det iitsökt behagiiga och artiga i hans
nianer, del fängslandc i hans «rd, det lina i hans smicker och det Ijufva
i hans lecnde förborgat någon list eiler bakslughct.. Då man öfveriem-
nade sig åt hans liemliga dragitingskraft , var man fiirdig att fråga sig
sjelf om det var tili nägot godt elier något ondt man liängaf sig.

ISerr Kodin var den nykomne herrns sekreterare. lian forlfor att,
eftcr dennes inträde i rninmet, skrifva lika flitigt.

Har det kömmit riågra bref från Diiukirkcn, Kodin? frågade prin-
cipalon.

Ncj, brefbäraren har ännu icke kömmit.
litan att just vara allvarsamt oroad öfver min mors helsotillstånd,

emedan jag fåtl veta alt lion är på bättringsvägcn, återlog herrn, blir jag
dock icke rätt Ingn ,

förrän jag crhållit bref från prinsessan af Saint—
Dizicr , min förträffliga vän . . . Dcnna morgon hoppas jag dock erhålla
goda underrättelser.

Det vore önskligi, yttrade sekreteraren, lika undergifven och öd-
mjuk, ehuru lika lakonisk sora förnt.

,sa, vissi vorc det önskligt, återlog hans herre; ty en af dc lyck-
ligastc dagar I min lefnad var den då prinsessan af Saint-Dlzier nnder-
rättade mi g , att dcnna sjnkdom , lika liäftig sora farlig ,

hade lyefciigcn
gifvit vika för dc omina omsorger, för hvilka min inor är förcmål . . .

Made ej så värit, så hada jag rest genast tili prinsessana gods, ehuru min
närvaro här är ytterst nödvändig.

Dcreftcr tiliade lian, i det hän närmade sig sekreterarens hyrå:
Har undersökningcn af den utländska korrespoudensen gått för sig?
Här är uppgift på innchållet, svara de Kodin.
Brefven hafva väl blifvit adresserade oeh afskickade tili dc rätta

ställcna, såsom jag befaiil?
Aildel es, svarade den ordkarge sekreteraren.

Läs upp för mig förteckningen på dcnna brefvexling, bad den
förnäine herrn. Om dcribland äro några bref, hvilka raaste besvaras ,

skali jag underrätta er derom.
Sekreteraren framtog en leinmelingcn tjock anuotationsbok, ellei 1 kladd,

och började läsa.
Och hans herre började dervid gå fram och tillbaha på golfvet, med

98



II
Di;n VAIVDR AK DE JIJDEIV.

Sf

bänderna korslagda på ryggcn, och di3derr.dc för skrifvarcn sinä amnärk-
ningar vid det upplästa, dem denne antecknade.

Den förrc läste:
Don Kainon Olivares anmälcr fränCadix, alt lian bckommit brefvet

]V:o 19. Man lofvar alt raita sig derefter ocli förncka alli dcltagandc nti
enlcvcringen.

Godt . . . att k!assi(icera! anmärkte berrn.
I Filadcllia bar man erliållit sista transporlcn afFransl:a kistoricn,

reittiä, tili Ijcust för dc rältrogna. Dä den försla redan åtgått, begär
man en ny.

lira; deroni niåste man skrifva tili Dnplessis. Vidare!
Spindler skiekar fråu Naninr den Lcgärda hciuliga uudcrrättclscn

oin herr Ärdonin.
Gör eli uldrag deraf.
Ärdonin skiekar likaledcs den Lcmliga underrältelsen orn Spindler.
Gör uldrag- af den äfven.
Doktor van Ostadc skiekar en förtrolig anmärkning öfver lierrarne

Ärdonin oeli Spindler.
Alla dessa niåste man jemföra med livarandra. Vidare!
Grcfvc M ' anmälcr från Turin, att donationen af 500,000

franes blifvit underteeknad.
Underrälta Deplcssis derom. Vidare!
Don Stanislas resfer, med prinsessan Maria tili Baden. Prinses-

san låtcr säga , att lion är tacksam för de ntlofvade underrätlclscrna oeli
skall sjelf besvara brefvet.

Annotera det. Jag skall skrifva ett egenliändigt bref tili prin-
sessan.

- Medan Kodin gjorde anteckningarne i pappcrels marginal, forlfor
hans kerre att gå fram och tillkaka på golftet. l)å lian händclsevis koin
att gå heit närä den stora globen , sfannade lian midlför densamina och
belraeklade med en tankfull min dc små röda korsen

,
hvarmed den var

öfversällad.
Kodin forlfor:

Pater Orsini skrifver från Milano, att sinncssfämningen i åtskil-
liga trakter af Balien, der några upprorsmakarc hafva sinä tankar och
förhoppningar fästade vid Frankrike, gör det bögst angeläget att man snavt
anskalfar och der sprider någon flygskrift, deruti fransmänaen, våra lands-
män, skildras såsom gudiösa, iitsväfvande, rofgiriga oeli mordiska.

Den tanken är förträfilig. Man kan skiekligt begagna sig af de
utsväfningav, soin de våra under republikens krig begingo på andra si-
dan Alperna. Man niåste uppdraga ål Jacques Burnoutin att författa bo-
kcn. Den menniskan beslår af idel gift och gaila. Skriften skall bära
god froht. Jag skall sjelf bifoga några anmärkningar. Men Jacques
Dumoulin får ingen betalning, förrän lian lemuat manuskriplel.

Det förstår sig. Om man gåfve liononi furskott, så skulle lian
under ålta dagars tid silta full och nrsinnig på någon krog. Det var der-
före mau nodgades betala linnoin tvenue gånger för lians biiaude ulfali

tai
jmm
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dc panllici lislia tendenserna i professor Martina filosofiska system. \
Jag vei det. Nolcra delta oeli fortfar!
Köpmannen anmäler alt bans Bokhållare står i begrepp att skidiä

Bankiren tili att aflägya riikenskap inför den soin ycderbör.
Rodin läste alla dessa ord med en besynnerlig tonvigt, bvarefter ban

frågade :

Förstår ni mig ?

Fnllkomligt, svarade den andre, darrande af sinnesrörclse. Delta
är just de öfvereuskomna iittryeken. Fortfar!

Men Bakbållarcn bindras af ea betänklighet.
Den s täti! ge herra teg nägra ögonhlick, hvarunder bans ansigtsmusk-

lev krampaktigt sammandrogos. Dcreftcr ä(:crtog hali lida sin intellektu-
ella kraft oeli sade: '

Man måste allt framgcnt söka in verka på Bokhållarens inbilluings-
kraft, ocb delta gon o m tystnad oeb enslighet. Vidarc.

litisten Sidney skrifver från Dresden, att bon afvaktar vidarc
föreskrifter. Häftiga uppträden, förorsakade af svartsjuka, bafva, i
anseende tili benne, förefailit mollan fadren ooh sotien. Men under
dessa ntgjutelser af öniscsidigt hat, då en hvar sagt om sin med-
tällare det varsta ban visste, bar doek hustru Sidney ielic kunnat utforska
något enda ord, soin syftade på det, bvarotn vl bedt benne underrätta
oss. Hitti Us bar det lyekats benne undvika att ge företräde åt någnndcra
af de stridande , . . men om delta fortfar länge, fruktar bon att bli miss-
tänkt. Ilvein skall bon föredraga, fadren dlcr sonen?

Sonen. Svartsjukans utbrott skola bos gubben bli vida bäfligare
ocb grynunare, ocb for att hätnnas det af sonen vanna foreträdet , skall
ban, kanbända, yttra bvad de båda fmna så myeken fördel i att dölja.
An tner då? 1

Under loppet af teenne år bafva tvenne pigor, i tjenst bos Am-
brosius, bvilken man anställt i den lilla församlingen i kantun Wallis’
bergstrakt, försvunnit, ulan alt man vet bvart de lagit vägen. Holt ny-
ligctr bar det värit samma händelse med den tredje. Frotestanterna der
i granskapet ha börjat röra på sig ... de tala om tnord, med de förfår-
ligaste biomständigheter.

Ambrosius rnäste, intill dess att fulla bcvis framläggas, skyddas
mot förföljelser af det parti, soin icke blygs for de gröfsta smädelser, Vidare!

Thompson skrifver från Liverpool, att det ändtligen lyekats bo-
nom få Justin i tjenst bos lord Stewart, en rik, katbolsk irländare, bvars
förstånd mer oeb mer förslöas.

Om sanningen af denna anmälan kan ådagaläggas, så skall Thomp-
son ba femtio louisdorer i belöning. Skrif upp det ocb tillsåg Duplessis
derom. Vidare!

Kardinalen, fursten af Amalfl, går in på dc trc första punkterna
i promemorian. Hän rcscrverar sig doek mot den fjerde.

Ingen rescrvation! Den måsle hclt oeh liåliet antagas. Hvarom
icke så . . . annotera det ocli koin väl ihåg det krig, krig litan barin*
Lertighet mot koiiom och alla kans kreatur! Mera! g
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— Fra Paolo tillbännager, att fosterlandsvännen Boccari, bufvudman-
nen för elt bcmligt, gansba farligt sällsbap, bar mördat sig, af misstan-
bar öfvcr att bans yänner anblagat bonom för förrädcri. Dessa misstan-
bar -voro ett ycrk af Fra Paolo, soin skicbligt förslått yäeba dcm.

Boccari! ,
.

. är det möjligt? . . . Boccari! . . . Boccari? . . . den-
ne sä farligc fiende! ropade Rodins licrrc.

Patrioten Boccarii, iipprepade den alltid Ingne sebreteraren.
Dnplissis sball sbicka Fra Paolo en anvisning på 2S louisdorcr;

bom väl ibåg det!
Herligen af O ‘

'
' skrifver att bonungen, bans berre, lofvar auk-

toriscra den förcslagna inrättningen, neinligcn på vissa yilbor.

Inga yilbor! Ovilkorligt bifall cllcr total vägran! Derpå lär man
kanna sinä yänner och fiender. Ju mer gynnande omständigheterna sy-
nas, desto mer fasthet muste vi ådagalägga ocb siika imponera mcdclst vårt
yisade sjellföHrocnde.

Bensamme skrifver yidarc
,

alt kela diplomatiska corpscn nnder-
stöder reklamationen af fadren tili den protestantiska Hiekan, bvilbrn ne-
kar lumia kloslrct, der lion funnit en fristad, såvida bon ej,cmot fadrens
förbud, får gifla sig incd sin älskare.

Ah! den diplomatiska corpsen fortfar såledcs att reklamera I den-
ne faders namn.

Ja, den fortfar ...
Fortfar då att syara, alt den andliga makten bar intet att skaifa

med den vcrldsliga.
I delta ögo.nhlicb hördes tvenne klappningar på porien.

Gå och se hvem det är, sade Rodins berre.
Denne steg hastigt upp och giefc ut. Herrn fortfor att gå af och an,

från den ena ändan af ruinmct tili den andra.
Då bans steg åter förde bonom tili den ofanlliga globcn, stannade hän

och bctrabtade på nytt , under djnp tystnad, dessa oräkneliga röda kors,
bvilka, liksoin ett nät, omsärjda nastan hela jordklotct.

Utan tvifyel tänbte mannen i denna stund på sin osynliga makt, byil-
ken tycbtes ulbrcda sig öfver näsiän hela ycrlden, ty bans Stora grå ögon
guistrade , näsborrarne vidgades och hela den manliga gestalten fick ett
ultryeb af braft ocb djerfhet.

Med stolt panna och ett drag af förakt, spelande kring läpparne, när-
made hän sig globcn och lade sin kraftfnlla hand öfver polen.

Af denna bcfallandc nörelse och denna herrskaremiu sbulle man kun-
nat sluta tili ntannens inre öfvertygclsc , neinligcn att lian sbulle snart

styra hela denna Joni , på hvars a (bild hän så stolt nedbliebade och på
byilben lian lade sin hand med en så befallandc, nästan förbrossande bliek.

IVu log ban icke. Hans panna lade sig i dystra vecb, bans öga var
hotande. En konstnär, soin velat måla babslnghctcns och bögmodcts djef-
vnl, den omättliga herrsblystnadens infcrnaliska ande, sbulle aldrig kun-
nat ia en yppcrligare, meu tilliba försfcräehligare modell.

fe, N:o 11. 15*. S |Kaj#
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IVär Rodin Itom tillbaka, hade bans berrcs ansigte åtcrlagit sitt van-
llg-a uttryck.

Det är brcfdragarcn, sade Rodin, sohi höll några brcf 1 banden,
Ingenting från Dunkirkcn.

Ingenting! ropade herrn, och bans smärtsamma rörelse blldade en
besynncrlig motsats tili det bögdragna ocb oböjliga uttryck haus ansigte
nyss hade.

Ingenting! upprcpade ban . . . Ingen underrättclsc om min mor!
. . . Ännn trcttioscx fiinmars otålig väntan!

«lag tyeker , sade Rodin
, alt om prinsessan baft några ledsamma

underrätteiscr alt incddela , sioille hon nog bafva skrifvil; förtnodligcu
fortfar förbättringstillståndet.

Säkcrt bar ni rält, Rodin ; mcn i alla fall är jag ieke Ingn. Om
jag i morgon oj erbåller några fullkomligt lugnande underrätteiscr, så re-
scr jag tili prinscssans gods . . . Hvarförc sioille min mor just tillbrin-
ga böstcn i denua trakt? Jag fruklar att kiimatet der ieke är helsosamt
för henne.

Efter ett ögonblicks tystuad fortfor ban att spatsera. Slutiigen stan-
nade ban ocb sade bäfligt:

Än dc andra brefven . , . bväri från äro de?
Rodin säg på stämplarne ocb svarade: ,

Af dessa fyra bref är del tre so m angå den stora angelägenbeten
om medaljerna ....

Gud väre lof! blott att nnderrätlelserna äro gynnande! ropade Ro-
dins bcrre, mcd en min af oro, soin fullkomligt antyddc bvilken vigt hau
fäsladc vid denna sak.

Det cna, sade Rodin, är från Cbarlestown, ocb angår visst mis-
sionären Gabriel ; det andra från Satavia bar säkert afsecnde på indianen
Dscbalma .. . Detta är från Leipzig .

. Sannolikt innebåller det en
bekräftefse på det i går iuhändigade , deruti den der djnrtämjaren, eller
menageri-ägaren, som beter Morok, bcrällade alt lian, cnligt de bclallnin-
gar ban erhåilit, ocb ntan att man kan anklaga bonom för någonting, hin-
drat general Simons döttrar från dcras resas fortsättande.

Vid general Simons namn for ett moln öfver den stoltc berrns panna.
11.

BEFALLNINGARNE.

"Husen i provinserna korrespondera med busen I Paris; tillika äro
de 5 direkt brefvexling med Gencralen, som bar sin station i Rom.
Denna Jcsuitcrnas lilliga , mängfalldiga, vidsträckta ocb så väl organi-
serade brefvexling bar för ändamål alt meddela ordcns styrcsmän alla
bebölliga underrätteiscr. Hvarje dag mottager Gcneralcn en mängd
rapporter, bvilka ömsesidigt fcontrollera bvarandra. I centralbnset i
Rom linnas oerhörda register , hvaruti äro uppskrifna namncn på alla
Jesuiter, samt deras anbängarc ocb alla de personer, med bvilka de an-
tingen i cgenskap af vänner eller iicndcr, baft eller bafva någon slags
beroring. Hvarje inskrifven persons lefnadsomständigbcter äro der npp-
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mp tecknadc; mcn litan förfalskning, utan liat ocli passion. Derföre ulgör

detta registcr dcn jeltelikastc biografiska samling, som någonsin fnnnits.
En lättsinnig qvinnas uppförande ,

såväl som en stalsmans förborgade
fcl, aro i denna bok mcd kali opartiskhet frainslällda. Hiå dcssa bio-
grafier äro författadc blott ocb bart för nyttans skull, så måste de vara
noggranna, Aär det är fråga o m att verka på en person, så öppnar
rnan boken ocb lär der genast kanna personens sinnelag, egenskaper ocb
fel , dess förhållanden, dess familje- ocb vänskapsförbindelscr. Man bc- j
griper lait hvilken öfverlägsenbct denna, hela verldcn omfattande polis
ger åt Sållskapet. Jag talar icke i vädrct om detta register, ty beskri-
ningen derpå är mig ineddelad af en man, som med egna ögon sett det
ocb som i grniul känner Jesuitcrna. Alit detta utgör ett rifct betrak-
telscämnc för familjcr, bvilka 1 sin krets kuona bafva mcdlemmar af ett
Säilskap, som så sklckllgt förstär använda biografiens slndium.”

(Libri , medlcm af Institutet:
Bref om Kleresiet .)

Så snart Redins herre bunnit bemästra den sinncsrörelsc hän erfor
vid blotta namne.t af general Simon, sade hau tili sin sekrctcrarc:

Oppna icke ännu dc der brefven från Leipzig, Carlestown ocb
Batavia. De uuderrättelscr, de mcdföra, skola tvifvclsulan klassificcra dem,
utan vår åtgärd. VI spara på detta sait både tid ocb möda.

Sekreterarcn såg på sin herre med en frågande blick. Denne fortfor:
Har ni författat noten angående medaljerna?
Ja, bär är den 5 jag köli nyss på med att öfvcrflytta densamma

i chiffer.
Läs upp dcn för mig; sedän skall ni, alltcfter beskaffenbeten af

de underrättelscr, som dessa tre bref kumia inncbålla, göra cdra antcck-
ningar.

Ja, sade Rodin, på detta sätt skola tinderrättelscrna nog komina
på rätt tid ocb ställe.

Jag vill böra, åtcrtog berrn
,

om denna not är tillräckligt fclar
ocb utförlig. Ai bar väl icke glömt att den person, tili hvilken den är
ställd, jeke får veta alli?

Jag bar icke glömt det, utan affattat noten derefter.
. Läs då, sade berrn.
Rodin började läsa, långsamt ocb tydligt:
"För bundrafemtio år sedän bar en frausk protesfantisk faniilj frivil-

ligt utvandrat, derföre att den förutsäg det suara upphäfvandet af Aante-
slska edifctct, ocb ville undandraga sig de stränga ocb rätlmätiga för-
foganderna öfver de reformerta, dessa liender tili vår beliga rciigion.
Somliga af denna familjs mcdlemmar bafva sökt sin tillllykt först i
Holland, sedän i de Holländska kolonierna; somliga i Tyskland; somliga
i England; somliga i Amerika. Man tror sig veta, att för närvaraude
endast sju afkomlingar förelinnas af deuna slägt, hvilken mätte bafva er-
farit besynnerliga ödets omvexlingar, då dess mcdlemmar nu slå på na-
stan alla steg af sambällets trappa från den regerande fursten, ända
ned tili daglönaren. Dessa dirckta ellcr indirckla afkomlingar äro:M

fe,:
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pfr mödernesidan
e*ä

Fröknarne Rosa och Blcnda Simon, mindcråriga . (General Simon
gifte sig i Warschau med en ättling af dcn cmigerade franska familjen.)

Herr Franz, Hardy, fabrikör i Plessis vid Paris.
Pri ns Dscbalma, son af Kadsclia Sing, konung af Moodi. (Kadscha

Sing bar år 1802 gift sig med en afkomling af dcnna slägt; då bosatt i
Batavia, på dcn holländska ön Java.)

På fädernesidan:
Herr Jacob Rcnncpont, med binamnet Couchetout-nu (Ligg-hclt-na-

Iten) , handtvcrkare.
Fröken Adrienne de Cardoville, dotter af grefve Rennepont, hertig

af Cardoville.
Herr Gabriel Rennepont, prest vid utrlkes missioncn.
Hvarje medlem af dcnna familj ägcr eller bör äga en brons-

medalj, bvärpä följande ord aro prägladc:
På ätsidan: VICTIME På frånsidan: A PARIS,

DE RUE SAUVT-FRANCOIS, N:0 S.
T C D J DANS UN SIECLE ET DEMI

PRIEZ POUR MOI. VOUS SEREZ
EE 13 FEVRIEU J 8 32.

PARTSm. , PRIEZ POUR MOI.
EE 13 FEVRIER 1602.

_

Ordcn och datum antyda att det är högst vigtigt för en hvar af dcssa
pcrsoner, att den 15 Februari 1832 infinna sig i Paris, och det icke ge-
nom fullmäktig otan i egen person, väre sig myndig eller minderäng,
gift eller oglft. .

. .
„

Men for andra personer är det deremot af omätlig vigt att mgen at

ofvannämnde familjs affcomlingar linncs i Paris den 15 Februari 1832,
undantapandes Gabriel Rennepont, prest vid utrlkes missioncn. Derföre
mäste d'et, för hvad pris som helst, så tillsfållas, att Gabriel är den en-
de som infinner sig vid den, för halftannat århundradesedan, herama-
de familjsammankomsten.

För att hindra de öfrlga sex personerna från att pa nämnde dag vara
i eller komina tili Paris, aro bvarjebanda medel använda, äfvensom för
att göra deras närvaro der fruktlös, ifall dc skullc infinna sig. Rock
ätcrstår ännu myeket att försöka, för att försäkra utgången at denna an-

gelägenbct, hvllken man, i anseende tili möjligen mträlfande händelser,
betraktar såsom en af nutidens vlgtigaste oeb väscndtligaste fragor.

- Det är alltför sannt, inföll sekreterarens herre, skakande pa hut-

vudet. Men ni måste ännu tillägga delta. Oeb lian dlfcterade.
- ”Om det lyckas, ära följderna oberäkneliga ; skullc det deremot

misslyckas, så vågar man knappt öfvcrskåda följderna, tili dcn grad skulle
de blifva olyeksbringande. Korlligen, det bandlar närä nog ohi att vara,
eller iefce vara, under flera års tid. Ocfeså måste man, lör att lyckas,
använda alla möjliga medel och ej skggga tillbaka för något, det mä
vara hvad som helst, endast alt man sorgfälligt bevarar skenet.”

t
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Det Ur sbrifvet, sade Rodin, cfter att liafya tillagt de af hans ■<

Jierre dikteradc orden.
— t Sä fortfar dä att läsa!

Rodin fortfor:
"För att underlätta utgången af ifrågavarande angelägenbet, är det

nödvändigt att uppgifva några ensbilta ocb hemliga omständigbeter, rö-
randc de sju personer , hvilka för närvarande reprcsentera dcnna familj;

"För sanningcn af dcssa nppgifter ansvaras, oeh iitfäslcr inan sig alt,
I fall af bcbof, komplcttera dcm pä det mest omsländliga sätt; ly som
maa förut blifvit förvillad af rnot byaraunau stridande underrättclser;
så bar inan deremot nu velat försbaffa sig dc mest tiliförlitllga ocb vid-
sträckta. Uppgiftcrna följa bär J samma ordning som personernas namu,
oeh mcd förbigående af allt oväscndtligt, cndast omfaltande bvad som
ända bittills i denna fråga förekommit.

(IVot N;o 1.) Fröhnarne Rosa oeh Blenda Simon ,

tyillingssystrar omkring femton år gamla, obesbrifligt vaebra, libna bvar-
andra tili den grad, alt dc lain na förblandas. Milda ocb rädda tili lyn-
net, men mcd varma bänslor, som lätt lauma gå tili öfverspänning. Lpp-
fostrade i ödemarben af en frilänbande men svärmisk moder. 1 ullkomligen
obekanta mcd allt bvad tili vår beliga religlon börer.

General Simon, som allägsnadcs från sin fru, före dess nedkomst,
vet icbc ännu 1 denna stund, alt lian bar tvenne döttrar.

Man troddc redan deras närvaro i Paris den 15 Febrnari 1852 vara

förbindråd, då modren sknllc sandas tili en lörvisningsort, ännii mera al-
lägsen Un den, der bon förut vistats. Men då modren dog, liilat gene-
ralgouvcrnören llicborna att, under ledning ai en gammal soldat, företaga
resan tili Frankribc,

Deune raske, modige, redlige ocb beslutsamme man betecbnas såsom
farliy. Fröknarne Simon deremot aro ieke farliga. Man bar allt sbäl
alt boppas det dc för närvarande aro qvarbållna i närheten ai Leipzig.

Ilär afbröts herr Rodins föreläsning af en bcfallning från hans prin-
cipal, ncmligcn att först uppläsa det från Leipzig anbomna brefvet. Dcr-
efter Isan ni bomplctlcra er nol, tilladc den mäkligc jesuiten.

Rodin lästc, ocb då hän genomögnat brefvet, ropade hän: Herrliga
undcrrättelser! De unga llicborna ocb deras ledsagare bade lycbats und-
bomma natletid från värdsbuset Hvita Falben, men alla tre bafva blilvit
ertappade ofb gripna en mil ifrån Möebern. Man bar fört dcm tili Leip-
zig, der dc aro arresterade som Tandslrybarc. Tili råga på allt är sol-
dalcn , som var llicbornas vårdarc , anklagad ocb öfverbevisad alt halva
våldsamt satt sig upp mot en magislratsperson ocb instängt bonom.

Det är del temligcn säkeet, när man betraktar långsambeten af råt-

tcgångarnc (bvaröfver man eljest måstc vaka), alt de unga llicborna cj
skola hinna bit tili den 15 Fcbruari, sade Rodins herre. Tillägg delta
tili sista no len.

Sckrctcrarcn lyddc; lian skref under noten ett bort ntdrag ai Morobs
bref ocb sade: Nu är det slsrifvet.

N:o 11. ,

WmisÅeQ ———
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Fullfölj, befallte bans berre.
Uotiin fortfor att läsa:

(JVot N: 2.) Herr Francois Hardy, fahrikant i Plessts, närä Parts.
”Fvratio är gamma! - en fast , försländig , verkaani, rcdlig npp-

lyst o eli rik man 5 tillbedd af sinä arbctarc ,
cmcdfan lian info rt otal.ga

förbättringar tili dcras frornma. Hän uppfyller aldr.g vår bel.ga rcli-
aions pliptcr! ban ballas en farlitj man. Det liat och dcn afnml, soin

bans nivel:n a framgång väcker hos bans mcdbröder och andra mdostn,

itlkare svnnerligast baron Tripeand , konna lait begagnas såsom vapen
emot honom. Om andra medel aro af nöden, för att verka på ellei- emot
bonom så kan man genomsc de öfver honom gjorda anfeek.lll.gar,, hvilka
iiro af’ panska stort omfång. Dcnnc man bar ne.nliveit sedän lång tid

värit bemärkt oeb bespejad. Hvad medaljcn angår, bar man så loit bo-
nom hakoni ljuset, att ban famlar i en fullkomlig villfarefsc angående dc
d emi cd förknippade vigtiga in f .essen. For öfngt bespefas ban ständigt
och beherrskas, ntan att ban vet det. En af bans kasta vänner förrådde
bonom oeb genorn denne känner man bans bcrnllgaslc tunkar.

(IVot i\ -.f> 5.) Prins Jhchaltna.
'Aderfon år kraftigt oeb ädelt sinne stolt, oafbangig oeb nå-

got vild. Omtyckt af general Simon, i.yilken mottagit öfvcrbcfälel öfver
bans fatlcrs, Kadscba Sings trupper i striden mot cngelsmäniicn. Dsebal-
ma omnämues bar endast för att ieke glömmas; ty bans mor dog’ belt
mig, ;i...... medan lienues i Batavia bosalla föräldrar lefdc. Au aro både
bennes far oeb benues mor döda, utan att det ringasfe auspråk på art
gjorts af Dschalma, cller ai konungen, bans fader. Dcral slutar man med
vissbet, att ingendera af dem bar begrcpp om vigtcn at dcn medalj, bvil-
ken utgör en del af arfvct efter Dscbalmas mor.

Här afbröt Rodins prineipal läsningen, med de ordeii:
Tag im oeb läs brefvet från Batavia, bvarefter ni kan komplet-

tera nppgifterna angående Dscbalraa.
Kodin Ivdde oeb utropade, eftet brefvets gcnomögnandc:

Ätcr" en god undcrrättclscl Ilerr Josua von Dael, handlande i Ba-
tavia, bvilkcn blifvit uppfostrad i vårt hus i Pondicbcry, bar genom sin
korresponde.nl I Caicutta fått veta, att den gamle indiske konungen sin-,
pat i dcn sista bafaljca mot engclsmännen. Hans son Dsebalma bar cj
kunnat bestiga sin fars tron, emedan haa såsom stalsfåugc är skiekad tili
en anglo-indisk fästning.

Vi aro i slutet af Oktober, sade Rodins berre; om vi anlagc att

prins Dsebalma sluppc ut från fästningcn oeb genast löretoge resan från
Indien, vorc det bonom knappast möjligt att blnna bit tili Fcbruari.

Herr Josua, fortfor Kodin, bcklagar alt ban, viti delta tillfällc cj
förmält ädagalägga sitt nit ,så som lian sknllc velat. Om piin»
Dsebalma, hvilket visst icke synes myeket sannolikt skidie bli bc-
friatl cller kuuna ryminä ur sin fångenskap, så sisulle ban genast begifva
sig tili Batavia, för att utfordra sitt rnödcrnearf, hvilket är allt bvad ban

Baf8 aflk
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i dcnna veri den äger. I delta fall l;unde man rälma på bcrr van Daels
tlllgifvenbet. Hau begjir , dcrcmot

, med niistä post en noga uppgift på
baron Tripeands fönnögcnbcf, enicdan lian ligger i alTärer med dennc
Tripeaud, soin Sr banbir ocb fabrikant.

Dcrpå måste man gifva ett undvikandc svar, anmärbte Rodins ber-
re. Josna bav bittills cndast låtif påsbina, men ej visat, alt ban ifrat för
vår sab. Dcssa nya nnderrältclscr ban ni nu blfoga tili notcn öfver
Dscbalrna, för att göra den fullsländig.

Rodin sbref. Efler några minnters förlopp sade bans bcrrc med ett
besynnerligt uttrycb:

Hcrr Josna sbrifvcr ingcnling om general Simon, i anlcdniug af
Dscbalmas fångcnskap ocb bans fars död?

Icbc ett enda ord om honom, svarade sbrifvarcn, fortsättande sitt
arbete.

Den sfolte jesuiten iabttog en stnnds tystnad ,
under det ban åter

spatserade af ocb an i riimmct.
Efter några minnfer sade Rodin:

Jag bar sbrifvit.
Forsåtf då läsningcn, befaltc bans prinelpal.

(\ot N;o 4.) Herr Jacaues de Renncjiont med hinamnet
C ouche—iont—lVu.

»Arbetare på fabriben bos berr Hardys Indnstriella medtäflare, baron
Tripeaud. Denne bandtverbare är snpig , lat , bullcrsam ocb slösabtig.
Det fattas bonom icbc förslånd; men genom trögbet ocb utsväfningar bar
ban blifvit en i grund förderfvad mennisba. En af våra sbicbligasle ocb
mest pålitligaste agenter bar gjort bebantsbap med Rcnncponts älsbarinna,
Cepbisc Solivcau, ballad Raccbanal—Droftningcn. Genom benne bar vår
agent lycbats bnyta några förbindelscr med bonom, ocb man ban med sä-
berbet påräbna, att ban är fullbomligt obunnig om den angelägenbet, soin
gör bans närvaro i Paris den 15 Eebruari så nödvändig ocb inabtpålig-
gande.”

(l\ot ]V:o 5.) Gabriel llennepont, presf vid utrikes missionen.
"På långt båll slägt med den förre , om hvars tili varo lian docb är

lika obunnig, soin om slägtsbapen. Blef i späda åren npptågen soin fo-
sterbarn bos Fransisca Raudoin, hnstru tili en soldat, med binamnet Da-
gobert. Om, emot ali formodan, soldatcn sbnllc komina tili Paris, så ä-
ger man i bans egen bustru ett förträffligt medel alt kuuna inverka på
bonom. Denna är en innerligt g-od varelsej obunnig, lältrogen ocb ’ut-
märbt gudfrubtig. Öfver benue ba vi, sedän lång tid tillbaba, ett oin-
skränkt välde. Del är bon soin förmått Gabriel att, i trols af bans mot-
vilja, ingå i det andliga ståndct.

"Gabriel är tjugufcm är gamma): barabteren, liksoin utseendet, libnar
en engcls; sällsynta ocb redbara egensbaper. Olyebligtvis bav ban blif-
vit uppibstrad tillsainmans med Agricola, Dagoberts son. Denne Agrico-
la är poet ocb bandtverbare ,

en Ibrträfflig arbetare för öfrigt. lian ar-
betar bos Francois Hardy. lian är gcnomträngd af de farligastc grud- :
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salser. Men haa förgudar sin mor, är ärlig och arhctsam. Har doch in-
gen religiös hänsla, och är antccknad säsom höyst farlig. Pct var der-
förc hans umgänge mcd Gabriel var så vådligt för oss.

”Dcnnc sednarc Inger doch ali liri någon fruhtan oahtadt alla hans för-
träffiiga egcnskaper. Man har tili och mcd bort uppskjuta mcd att ftill-
liomligt förtro sig ät hoitoni. Elt cnda falski sf cg hunde af honom göra
en liha så farlig menniska

, soin Agricola. Man mäste derförc vara yt-
terst varsani mcd honom, isynnerhet tili den 15 Fcbruari, emedan man
hau ej nog ofta upprapa det på honom, på hans närvaro i Parts vid
den tiden, hvila omätliga förhoppningar, oerhörda fördelar."

Rodins läsning afbröts åter af hans principal, som sade:
Läs nu brefvet från Charlestown och se hvad det inuehåller, så

att ni dcrefler hän fullständiga cr uppgift.
Efter alt hafva läst, ropade Kodin:

Gabriel äterväntas endera dagen från "Stcniga Bergen,” dit hau,
olyckljglvis, velat ensain afgå som missionär.

Hnru ohlokt! ropade principalcn.
Sannolikt är det ingen fara med honom, sade Rodin; ty hau har

sjelf tillkännagifvit, att lian ämnar ätervända tili Charlestown. Så snart
lian der inträifat, och det måste lian hafva gjort inom mcdlet af denna
månad, skall man genast låta honom resa öfver tili Frankrike.

Var noten slut der*! frågade Rodins herre.
iVej, svarade sekreteraren, som genast fortfor att läsa:

”1 anlcdning af den skonsambet och eftergifvenhet man nödgats mot
honom antaga, har man fnnnit sig föranlåten bifalla hans önskan att tå af-
gå tili Aincrika ; ty lian förenar med en engels godhet en fasthet i ha-
rakteren, en hign oförskräcjkthet och en outsläcklig lnst tili vågsamma äf-
ventyr

,
hvilkcn cj kunnat tillfredsställas med mindre Un att man tillåtit

honom dcla missionärernas faror. Lyckligtvis har man gifvit våra myn-
digheter i Charlestown stränga föreskiiftcr att dc cj mä utsätta ett sa dyr-
hart lif för alltför Stora äfventyr. Dc böra ätersända honom tili Paris,
åtminstone en ellcr par månadcr före den -13 Febrnarl.”

Och likväl har man låtit honom begifva sig ensani tili bergstrah-
ten! ropade jesuiten. Efter en paus lillade hän: Hvad brefvet innehöll
måste ui, i några fä ord, bifoga tili den öfver honom förfaltade noten.

Det är skrifvet nu, yltrade Rodin efter en stuud.
Fsillfölj, sade hans herre.

Rodin fortfor:
(IVot A: o 8.) Frölcen Adrienne Rennepont de Gordonille.

■"l>å långt liåll slägt tili Jacob Rennepont och Gabriel Rennepont,
churu fullkoniligt okunnig om denna släglskap. Ilon är snart tjnguClt ai

ganimal , har det mest intagande ansigte och år obeskrifligt skön, churu
rödhårig; en gonom sin originalitct utmärkt person; omälligt rik; haral-
la sinnliga passioner. Man är i sanning förfärad f<»r denna unga ilickas
framiid , då man tänker på hennes oerhörda djcrfhet och beslutsamhet.

1 Lyckligtvis är hennes niedförmyndare, haron Tripeaud, (baron .sedän 1828,
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jl*®för elettä bomroissionär för aflidne hertigen af Cardoville) nastan Leit oeb
Itållet beroende af frölscns tant. Man räbnar med sbäl på denna ablnings-
yärda slägling, äfvcnsom på baron Tripcaud, för att motarbcla de hesyn-
ncrliga., oerhörda föresatser, soin den nuga fliebaa ej tvebar att ådagaläg- j
ga .

.
. och detn maa, beblagligtvis, cj ban draga fofdel af för ifrågava-

raude iilfär, ty ,
.
.

I delta ögonldicb blappade det sukia på dörrn.
Sebroterarcn steg upp, för att se hvein det var 5 efter att hafva dröjt

ett par sebuader ute, återbonj hän med Ivonne bref i hande-n, sägande:
- Pri nsessan bar passat på då en slaffelt afgicb, för att . . .

Gif hit brefvet, ropade bans prioeipal ,
fallandc lumoin i tale.t.

Så får jag då ändtligen undcrrältelscr om min mor, tillade ban.
Knappast bade ban oppaat brefvet oeb läst några rader , förrän ban

bieknade; bans anietsdrag utvisade mycben förundran, tUliba med en djup
smUrta.

Min morl ropade lian, o, min Gtid! min morl
Hvilhen olyeka liar då bändt, frågade Rodin , soin vld sin berres

utrop slcg npp, denna gången med en yerkligt bekymrad min.
Henncs tillfrisknandc var bedrägligt, svarade kerin med raaft röst.

Hon bar on åtcrfallit i ett nastan bopplöst tillstånd; cmellcrtid fror lä-
karen att min «ärvaro skutlc kanna frelsa hfinne , ty bon ropar på mig
. , . hon önskar återse mig anna en gång, för att kunna dö Ingn ...
O. denna önskan är helig! . . . Alt ieke nppfylJa den vore ett moder-
mord .

-
. Doek . store Gud! oi» jag skulle komina försent? Att re-

sa härifrän, tili prinsessana gods, erfordras tvcime dygn, älven om jagre-
scr nait oeh dag ...

Aefc, min Gud hvilhen olyeka! sade Rodin med sammanknäppta
hän der oeh hiieken iiöjd mot lumien.

Hans herre ringdc bäftigt; en gammal betjent inträdde.
Kasta genast ner i en fcappsäek livad jag oundgängligen behöfver

ocb bar den i min resvagn, befaltc herm Portyaktcn skall taga kabrio-
letten ocb fara ut att skalfa skjutshäslar . ~ . luotu en timma måste jag
resa.

Bctjcntcn skyndade ut.
Min mor, min morl Att ieke mer återse benne ...O, det

vore försbräebligt! ropade herrn, nedfallande på en slol oeb döljande sitt
ansigte med bänderna.

Hans djupa smärta var upprigtig. Mannen älsbade sin mor. Don-
na gudomliga bänsba bade ända bittills bibehållit sig ren och oförändrad,
oabtadt bans stormiga . . . stundom gansba brottsliga lefuad.

Efter några minuters förlopp , fördrisladc Rodin sig att säga tili sin
berre, i det hau visade bonom änuu ett bref:

Delta bar bonunit med samma Imd; det är sbiebadt från berr Du-
plessis oeb Jär vara bögst vigtigt, bögst angeläget.

Se efter bvad det är oeb svara derpåj —• jag bar icbe minä tan-
bar samladc.

14*.h n: ° 11
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Det är ett förtroligt bref, återtog Rodin
,

i det hän ånyo räcktc
det ät sin herrc. Jag hau ej få öppna det, soin ni scr af market.

VJd åsyncn af dctta inärke antog’o Jesnilcns anletsdrag' ett oeftcrhärm-
ligt iittryek af trnktan ocli vördnad; med darrandc hand hröt hau förseg-lingen. Biljcttcn innchöll hioit följande ord;

Med äsidosättande af hvarje angelägenhet, det ma vara hitilleen
soin heisi, - reser ni geiiaSt hit , litan nti förlova ett enda ögonhlick.
Duplessis skalt uppfglla er plats under tiden. ~ Hän har erhållit nö-
diga bef'niiningnr."

Store Ciud! ropade mannen, förtvlflad, resa, otan att se min moi !

. . . Men .
.

. det är förskräekligt! . . . det är ömojligt! .
.

. Det vo-
ro att döda hcnne! . .

. ja, ja! det vore ett modermord! . . .

I det lian uftaladc dessa ord, fästades hans ögon händelseyis på den
ofautliga glohcn, öfversådd med små röda kors.

'V Id åsyncn deraf, föregick en hastig förändring inom hononi. Hän
tychtes ångra sin känslas häftiga nthrott . . Smånigom erhöll haus an-
sigte ett Ingnt ocb sansadt iittrych, ehnni ännu liha sorgset.

Hän lemnade det olyehsaliga brefvet tili sin sehreterare och sade, med
en qväld such: Klassificcra det, under dess ordningsnnmmcr.

Kodin tog brefvet, skref en nummer derpå ocb inlade det i en sär-
skild låda.

Efler någon tystnad , sade bans herre: IVI skal! crbålla befallningar
genoin Duplessis och ni shall arbeta med honom. IVoten angående me-
daljcrna leinnar ni tili honom; lian vet hvart den skall skiekas. Tili Ba-
tavla, Leipzig och Cbarlestown shrifver ni nti dc ordalag soin jag sagt cr
. . . Tili hvad pris sora helst, måste nian hindra general Simons döttrar
att lemua Leipzig, Gabriel s ankoinst tili Paris måste, deremot, påskyii-
das; och i det föga saunoiiha fall att prins Dschalma sisulle komina tili
Satavia

, måste van Dael nnderrättas om att man räknar på bans nit ocb
bans lydnad, så att prinsen raå blifva der nppehållcn.”

Ocb denne nvan, söin 5 det ögonblick då bans döende mor kallade ho-
nom, och efter att nyss hafva uteslntande tänht på henne, mi knnde baf-
va så myehen kallblodighet, gick efter dessa ord in i sitt rura.

Kodin syssclsatle sig med svaren, soin lian fått uppdrag att affärda,
oeb omskref dem i chiffer. Efter tre fjcrdcdels timmars forlopp, hörde
riian bullrct af postbästarne.

Den gamle betjenten inträdde, efter att först hafva försigtigt knackat
på dörrn. Det är förespändt, sade lian.

Kodin gjorde ett teckcn med hufvudet och betjenten gick ut, bvar-
efter sefcrcteraren gick att, liha försigtigt, knacka på sin berres dörr.

Denne kom ut i salcn, ännu lika kali ocb allvarlig, men alldcles för-
färligt blek.

Tili min mor, sade lian. IMI skiekar genast en kurir.
Genast, svarade sekreterarn.
Brefvcn tili Cbarlestown , Batavia ocb Leipzig måste skiekas i

dag, på ovanlig väg. Det är af yttersta vigt .. . IVi vet. .

, Dessa voro maunens sista ord.
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I®®5 ■ ~ 'gcs®m mEftcrbommandc, mcd en obarmbertig lydnad, de obarmbertiga bcfall-

ningarne, försöbtc hän icl.e ens att återse sin mor. Sebreteraren följ-
dc honom tili vagnen, under vördnadsfnlla åtbörder.

Hvad väg, berre, frågade postiljonen, vändande sig om i sadoin.Vägen tili Italien, svarade Rodins berre, litan att bunna återhålla
en sucb, så sönderslitande, att den libnadc en snyftning.

När hästarne satte af i galopp med yagnen, bugade Rodin sig djupt,hvarefter hän åter inträdde i det stora och kai In rummet.
Mcn nn syntes dennc mans uppsyn, ställning och gång imdergä en

plötslig förändring. lian tycbtes hafva vuxit. Det var icbe iner*1

rien-
nä rörliga docba, hvilbcn mebanisbt handladc, i följd af en ödinjnb, ovill-
borlig lydnad. Hans hittills orörliga anlctsdrag, hans ständigt hcslö-jade blich, lifvades på en gäng och nttrycfcte. en djcfvulsb illpariighet.
Ett bitter! leendc sväfvadc bring hans tuima

, blåabtiga läppar och en
heinsb tillfrcdsställelse slätåde hvarje sbrynba på hans lih-ansigte.

Äfven hän stannade framför glöben. Äfven hän bclrabtadc den nn-der tystnad, iibsorn hans herre plägade göra.
Efter några minuter lutade hau sig öfver globcn och inflätade den,

så tlllsägande, i sinä annar . . . Dcreftcr reste hän sig åter npp, bclrab-
tade yerldsblotet med sinä huggonnsögon och ströb öfyer dess polerade
yta med sitt bnotiga fingerj slulligen slog hän med sinä platta, smntsjVa
nagel på tre ställcn af densamma, hyarest röda bors yoro målade.

Allteftcr soin hän utpebade dc tre städcrna, bclägna i så oliba trab-
ter, nämnde hän dem helt högt , under ett ondsbefullt grin: Leipzltj!
. . . Charlestown! .

. . SataviaJ . .
. Hvarefter hän tillade:

- Uti hvarje af dessa tre städer, så långt sbiljda från hvarandra,iinnas personer ,
hyilba säbcrlligen icbc förmoda att man härifrån, från

deuna lilla babgata, Iran delta mörba mm, har ögonen på dem och fol-
jer alla deras steg, alla deras rörelser . .

. att man bänner alla deras hand-lingar . . . och att härifrån ntgå ståndigt nya befallningar, som angå dem
och soin blifva otan tveban ulförda .

. . ty det handlar om en fördcl, som
ban halva ett mäbtigt inflytande på nastan hela verlden . . . Lycbligtvishafya yl vänner i Leipzig, i Charlestown och i Batayia.

Denne lille man, s mutsi g, trasig, gammal, med ett ansigte mera lib-
nande ett libs, än en lefvande mennisbas, hän som brypande tycbtes viljaomslingra globcn, hän syntes nn mera hotande, mora försbräebande än
nägonsin hans horre i det ögonblicb då dennc , i upprätt ställning, hogoch majestätisb, hade med herrsbareblicb och herrsbarelater lagt sin hand
på globcn , som hän tycbtes vilja bufva i braft af sin stolthet och sitt
mod . .

. Rodin deremot tycbtes vilja styra den mcdelst list och ränber.
Den förre libnadc öruen, som bretsar öfver sitt den scdnarc or-

men, som med oråbneliga slingringar bringsnärjer sitt oller.
Efter några minuter närmade Rodin sig tili sbrifbyrån, i det lian if-

rigt gnuggade sinä händer, hvarefter hap fattade pennan och sbrcf, med
tillhjelp af en för hans herre obebaut chilfer, följandc bref:
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Paris M. % tili 10, f. m-
"Hän har rest. .

. men lian liar tvekat!
"Just soin lian emottog befallningen kallades hän tili sin döende

morj mun sade honom att hans närvaro mujligen skulle kutina frelsa
hennes lif. . . Då ropade hau: "Att icke begifva mig tili min mor, det
vore ett modermord!"

"Likviil har lian rest! Men hän har tvekat.
"Jaq bevakar honom ständigt.
”Dessa rader skola anlända tili Rom på summa gång som hän sjelf." 1
”P. S. Stig tili kardinalen att hän kan lita på mig, men också

att hän, i sin ordning, verksamt tjenar mig."
Efter att Latva LopviLit och förseglat elettä bref stoppade Rodin det

i siä ti eka.
Kiockan slog tio. Det var berp Rodins frukosttimma.
Hau lade såiedes sian papper i ordning oeh in i en läda, den hau

sorgfälligt igcnläste och Lvars nyckel lian stoppade Los sig.
IVu fattade Lan sin gamla llottiga Latt, borstade den med annbågen,

satte den på bufvudet, tog ca gammal lärftsparaply oeli gick ut ‘).

Medan dessa tvenne män
,

från den mörka, oLcmärkta vrån spunno
det nät, livari en fordom biltog familj skulle insnärjas, var en främman-
de> Leniligbetsfull försvararc betäukt på att beskydda deuna familj, hvil*
keu ban räknade för sin cgeu.

m.
EPILOG

DEN VANDRANDE JUD E N,

Ett vildt ocb ödsligt landskap . . .

Man ser en Lög kiille, betäekt med ofantliga stenblock, nielläo bvil-
ka några björkar oeL cfcar med redau gnlnadc löf Löja sig der och Lvar.
Kontnrcrna af dessa träd aftecfcna sig på det röda sken, soin den nedgå-
ende solcn efterlemnat vid Liiinnelens vestra rand; detta sken är så glö-
dande, att man skulle kuuna anse det för återskenet af en eldsvåda.

Från spetsen af kulien ser man ner i en djup dal, sknggrik och bör-
dig, men mi tili hälftcu insvept i aftondimman. De gräsrika ängarne, de
luinmiga trädgruppcrna, ocb sädcsåkrarne, som nyss bllfvit bcröfvade sin
gröda: allt sammansmälter ien mörk färgskiftning, alltmera dyster ocb
enformig öck utgörande ett starkt afbrolt mot den klara Limlcns ljusa blå.

Här och der i dalcn ser man spirorna utafkyrktorn af gråsten cllcr

*) Efter att hafra citerat horr Libris oförskräekta oeh förlräffliga bref ocb det af herr Paulin flir-
lagda märkliga verk, är det var skyldighet alt äfven omnämna en raängd lika dristiga som 1
samvetsgranna arbeten angående Jesuiler-ordeu, nyiigen utgifne af herrar Dupin den äldne, i
Michelet, Edg. puinet. Gcnin, grefve de Saiut-Priest: arbeten, Uvilka alla röja ut-

s märkl skarpsinnighet och berömlig oväld, och hvaruti Ordens olyeksbfkjgando lärör på eli be-
umdransvärdt säll blifvit afslbjade och vederlagda. ¥i skulie ■ skaltaoss lyckliga alt hafva
frambiirit äfveu den ringasle Sten tili den väldiga och—som man hoppas varakliga damm,
hvilkeu dessa ädle hjertaa och upplystå hufvuden rest mot hotande öfversYämwug^
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soin höja sig; ty många byar äro der bclägnä, längs utmed en ■betydlig sträeka af en landsväg, soin löpcr i sydvest.
Det är en hvijans liinina. Det är dcn stund da, vanligtvis , hvarje

hydd s fönster npplyses af dcn |>å spiscln sprakande frcfliga aftonbrasan ]
och spridcr Ijnsstrimmor hit ocb dit öfver de mörka löfgängarne, mcdan
hvirflar af röh (ippstiga från skorstenarnc och långsamt k oja sig mot lumien»

Och likväl .»
. burn bcsynucrligti . . . man skulle tro att i delta land

alla eldar voro skocknadc, alla boningar öde,
JVlcn hvad soin förcfaller ännu besynnerligbre och rysligare Sr att

lifcringning hörcs från alla klocktorn. Ali verksambet, ali' rörelse allt
lif tyckcs vara sammanträngdl i delta hemska Ijnd, soin skallar på afsfånd.

Efter en stund börja dock några sken glimma uti dessa nyss så mörka
och öde byar,

Dessa ske n härröra dock ieke från glådtigt fiammandc spiselbrasor .
.
.

De äro rödakliga, liksom dcrn , hvilfca man stundom varseblir på himlen
om aftnarna, tvärtigenorn töekcn ocb dimma,

Dessntom förhlifva dc icke stilla de draga sig längsamt mot hvarje
kyrka, stanna slntligcn på hvarje kyrkogård.

Nn Ijnder likr.ingniiigen ändå starkare; luften tyckes darra niidet
klockornas hårda och skyudsamma slag; stundom tränga sig ända upp tili
spetsen af kulien svaga Ijnd af förklingande grafsånger.

Hvarföre så många hcgrafningar på en gäng*? Hvad är då dctta för
en dal, så öde, så tyst, så öfvcrgifven., der, i släilet för de glada sån-
ger, soin vanligen ljuda undcr hvilotiinmarna ; mi idel likpsalmcr höras,
hvarest dcn eviga hvilan träder i sfäilet för aftonens hvila?

Hvad är det för en olycklig nejd , der hvarje by begråter så många
döda på en gäng ocb begrafv.er dern p.å samma afton?

Arki dödligheten är bär så stark, så hastig, så förskräcklig, att man
knappast kinner begrafva dc aflidna . . . Mcdan dagcn är, fängslas de frh
ska vid jorden af ett tungt och mödosamt arbcte , och när aftoncn koin-
mer, då dc åtcrvända från fältet, måstc dc, churu ntmatladc af ansträng-
ning, plöja andra fåror, der dcras brödcr skola hvila, tätt sammanpaeka-
de, liksom axcn i ladan.

Och det är icke cndast denna dal, soin bevittnat så mycken förödclse.
Nej, undcr dessa sednare olyckliga år hafva många byar , många köpin-
gar, många städcr, många landsträckor sett, liksom denna dal, sinä bra-
sor slocknade, sinä cldstäder öfvergifna, sett, liksom den

, sorgcn cftcr-
träda glädjcn . . . hörl iikringning ljuda, i stället för festliga sånger
hafva, liksoin dcn, på en och samma dag hcgrälit ntånga döda oeh bc-
grafvit dcm om nattcn, vid skenct af llainmandc bloss .

. .

Ty undcr dessa olyckliga år bar en förfärlig resandc långsamt öfver-
farit jorden, från ena polen tili den andra, från Indicn ,

från det inre
af Asien tili Siberiens snöberg från Sibcriens snöbcrg tili den saudi-
ga kusten af franska occanen.

Denna resandc, hemlighctsfnll som döden, långsam som evigheten, obe-
veklig som ödet, förkrossaude som Guds hand . . . var Koleran ....

Am H. IS. ..IS.
‘

i.’
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3
Ljudet af klockorna oeh liksängen uppslcg nr dalens djnp tili knl-

lens höjd, såsoni en mäktig klagoröst. Skeuet af hlossen llämtadc I»it
och dlt gcnom aftondimman.

Skymningcn varadc ännu, denna hesynnerliga mcllanfid median
dag ocli nait, hvilkcn gcr de fastasle oeb orörligaste förcmäl ett osäkert,
sväfvande, fantastiskt nlscendc.

Men kullens stcniga mark har genljudat under incnniskostcg , lång-
salinna, jeninä oeh tuuga . .

, Mellan dessa svarta stammar liar en man
gått fram . .

.

Högvext och rak, höll hän dock hufvndct nedhöjdt mot hrnstet. Hans
«tsccnde var ädelt, mildt oeh snrgsct . . . Ogonhrynen, förcuade sinsemel-
lan, hildade en svart och hemsk rand öfver hans panna.

Mannen tycktcs cj fömimtna det aflägsna ljudet från så mänga kloc-
kor på en gäng .

.
, och likvä! bodde glädjen, Ingnel, lyckan och helsan

i dessa hyar några dagar förut, näe hän vandrade derigenom.
Den resandc fortsattc sin väg och syntes helt och hället fördjupad 1

sinä eg-ua tankar. Hau tänktc:
Den trettonde Fcheuari naikas; den närmar sig, denna dag, dä ätt-

lingarne af min så ömt älskadc syster, de sista lelningarne af vår siani,
höra vara församladc i Paris. Ack! för trcdjc gaugen på hundrafemtio
år har förföljelsen kring hela jorden strölt denna slägt, soni jag mcd så
myekcn ömhet följt, från mansålder tili inansålder, under mcra än adcr-
ton århundradcn soin jag- följt under dess utvandringar, dess lands-
flykt, dess omhyten af rcligion, lycka oeh namn.

Oeh hvilka öden har iekc denna slägt, härstammande från min sys-
ter, från en fattig handtverkarcs syster, genomgätt! Hvilkcn märkvärdig
vexling af storhet och förnedring, mörker och glans, eiände oeh ära!

"Med hvilka hrott har den iekc besudlat sig! för hvilka dygder
har dc» ieke utinärkt sig!

"Denna familjs historia är hela mcnniskoslägtets.
"Gcnom så mänga århundradcn har min systers hlod, ilande genoin

den rikcs och den faltigcs, herrskarens och banditens,' den vises ocli gal-
ningcns, den tappres oeh den feges, helgonets och gndsförnekarens ådror,
hibchållit sig infill denna dag.

"Horn mänga åtcrstä mi för liden af denna slägt? . . ,

”Sju telningar . . . Tvennc minderåriga döttrar af en landsförvist fa-
der. En afsatt furste. En fattig missionär. En man af medelklasscn.
En ung flieka mcd sto?t namn och stor förmögenhet. En handtvcrkare.

”Hos alla dessa sammanfattas vär slägts dygder , mod, förnedring ,

glans och uselhet.
"Indien, Amerika, Frankrike aro de orter dlt ödet kastat dera.
”En hemlig röst, en dunkcl aning, säger mig när någon af de minä

är i fara; då ilar jag tili dem från Åordcn tili Södern, från Österlan-
den tili Vestern i går under Jspolen, i dag under en tempererad zon,
i morgon under vändkretsens glöd. Men ofta händer det alt just i det
ögonhlick, då min närvaro skullc kuuna frelsa dem, skjuter den osynliga

£» *
■
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& handen mig framåt ... en hvirfvel fattar och bortför mig ocb jag bör
en röst ropa: Gå! gå!

"Föijäfvcs ber jag att jag först måtte få sluta mitt förehafvande.
Gå, gå! (juder det ouppbörligrt.

"En ti mma blott, en enda (lunnas bvila!
"Gå, gå! heter det ändå.
”O Gnd! »hali jag då lemua dem jag älskar vid afgrundens brädd?...
"Gå, gå! Ijndcr det åter, ocb jag måste vandra.
"Sådant Sr milt slraff. Om det är stort, så var mitt brott ännn sförre.
”Jag var en handlverkare, och såsom sadan dömd tili försakelse oeh

fattigdom . . . olyekan kade gjort mig clafc.
."O, förbannad, tnsen gångcr förbannad väre den dag, då, under det

jag arbetade, dyster, hatfull, förtviflad, emedan, oaktadt allt milt sträf-
vande, dc minä ledo brist på allt . . . den dag, då jag bcgick den gruf-
liga syöden.

"Förföljd af smädclser, öfvcrbopad af slag , släpande med yttersta
muda på det tunga korset, koni Frelsaren förbi min boniog. lian bad
mig om tlllstånd alt få bvila en stund på stenbänken utanför dörrn . . .

Hans panna var öfverliöljd med blod och svett, hans fötter blödde, den
grulligaste matthet tyngde alla hans lemmar .

. . Med bjerlslitande röst
sade lian tili mig: Jag lider!

"Oeh jag , jag lider äfven , svarade jag bonom , vrcdgad, ocb stötte
med bårdhet bort bonom. dag lider, 'men ingeu kommer mig tili bjelp.
Obarmhertighet alstrar obarmhertiga, Gå, gå!

Då nppgaf lian en djup suek ocb sade:
_

>

"Och du, du skall gå owpphörligt, iinda tili din förlossning, så be-
faller Herren, som i himmeten är.”

"Från det ögonldiek började mitt straff .
. .

"För sent öppnadc jag ögoncu för ljuset, för sent kände jag änger,
för sent kände jag medtidande, för sent, ändtligcn, förstod jag de gndom-
liga orden, uttalade af bonom, som jag förolämpade ,

dessa ord , soin aro
en lag för hela mensklighcten:

"Alsker hvarandra inbördes!"
"Forjäfves bar jag, under så mänga ärbundraden, för alt mildra mitt

straff, oeh i det jag ultömt min styrka och min vältalighet i dessa him-
melska ord

, upplyllt med dcltagande oeh kärlck mänga hjertan, hvilka
förut värit uppfylfda af vrede och afund; föi-jäfvcs bar jag uppfyllt mån-
gen själ med en helig afsky för orältvisa ocb förtryek. Försoningens och
förlåteisens dag bar ännu icke npjigått.

”Oeh liksoin den första menuiskan bar , genom sitt fall
, invigt sinä

efterkommande åt olyekau , skulie man konna säga att jag, såsom bandt-
verkare, invigt alla vcrldens handtverkare åt ständiga lidanden och att de
måste plikta för mitt brott; ty de allena bafva icke

,
under så många år-

bundraden, blifvit förlossade.
"Sedän aderton århundraden säga de mäktiga och lyckliga tili dessa

arbetssamma menniskor , liksoin jag tili den trötte oeh lidaude Christus:
i- Gå, aå! Ocb dessa stackars menniskor , som i likbet med Christus , ,
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_ o®^digna af fröttbct ocb bära ett tiingt kors ,
dc säga liksoin hän: O, hioit s

ett ögonblicks hvila! blott en tiinmas nppskofl vi aro så trötta, så
utmattadc. Men dc ropa: Gå, gå!

”Men om vi skullc dö af ansträngning ,
hvad blcfve det då af vara

smä barn, af vara garnla föräldrar?
”Gå, gå! Jictcr det onpphörligt.
"Och 'nnder loppct af så många sekler bafva bådc de ocb jag lidit,

litan att någon barmhertig röst yttrat: Det är nog!
"Hirnm cl! sädant är mitt straff. Det är ocrkördt , , , det är mäng-

dubbelt!
"Jag lider med hela mcnniskoslägtct, i det jag sei- en sadan folk-

mängd för alltid dömd tili ett tiingt och mödosarnt släp, Jag lider med
min familj , då jag ,

stackars irrande varclse ,
iekc alltid kan skynda tili

hjelp, tili undsältning åt dc minä, min älskade systers afkomlingar.
"Men när smärtan är större än att jag fönnår uthärda den; när jag

låtcr de minä ana en fara, fråii hvilken jag icke kan rädda dcm , då {lai-

min tanko öfvcr vcrlden ocb söker den der qvinnan, den der konungsdot-
tren, hvilken, liksoin jag, stackars bandtvcrkarc, är fördömd, ~ soin går
och går ocb skall gä, ända tills hennes befrielse nalkas *).

”En cnda gång nnder hvarje årbundradc , just nnder den olyckliga
passionsvcckan, är jag- i stång att få se denna qvinna; vi saminanträffa då,
liksoin tvenne plancter , bvilba sainmanstöta nnder sitt hundraäriga krets-
loPP*,

"Ocb eftcr delta möte, fuilt af rysliga minnen och af oerhörd smär-
ta, fnllfölja vi, evighctcns irrstjernor, vär ändlösa hana.

"Ocb denna qvinna , den enda
,

som lik mig är qvar pä jordcn vid
slntet af hvarje årlumdradc, sägandc; Annu! denna qvinna svarar på mi-
nä tankar, från ena ändän af verldeu, tili den andra.

"Hon, den enda i verbien, soin delar min förfärliga loit, bar ocksä
velat dela det enda iutrcssc , soin tröstat mig nnder seklcrnas lopp . . ,

Äfven bon älsfcar min systers afkomlingar .
, , äfven bon bcskyddar dem.

För dcras skull kommer bon och går från norr tili söder, från Öster tili
vcster.

"Men ack! den osynliga handcn päskyndar hennes gång , . , den o-
emotståndliga hvlrfveln bortför beunc och Gå, gal heter det kestän-
digt, äfven för hcnne.

"Blott jag fär siula hvad jag börjat, ropar lion.
”Gå, gå! Ijnder det åter.
”En timma! endast en tiinma! ber hon, liksoin jag,
"Gå, gå!
"Men jag lemnar dem jag älskar vid bräddcn af en afgrund-
"Gå, gå! .

.
.

*) Eniigt en föga känd legend, för hvilken vi hafva herr ]ilauryr ’s oskaltbara vBlvilja att tacka
(den lärde och upplyste underbibliothekarien vid Institutet), skulle Herodias hlifvit dörad att
irra omkring ända tili yltersta dage», för det hon hud om Johannes Döpäreils död.
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P Medan dcnne man , såhmda försänkt i sinä egna , sorgliga tankar
,

H

vandrade på det ödsliga bcrgel, hade aftonvinden öbats, blåsten blcf allt
häftigare .

. . blixtar genomkorsade moinen ocb långsamma susningar
tillfcännagåfvo annalbandet af en storm.

Hastigt började lian durra, denne fördömde man, som kunde bvarben
gråta ellei- le.

Ingcn broppslig srnärla bunde någonsin verba på honom , ocb libväl
lade hau banden på silt hjerta, soin om hän der känt en våldsam bramp.

”Acb!” ropade lian, "jag känner alt i närvarande stiind lida många
af dc minä ocb aro i stor fara . . . somliga i det innersta af Indicn, an-
dra i Ameriba . . . andra i Tysbland . . . bampen begynner, afsbyvärda
passioner hafva vabnat! O du, soin hör inig, du, som Hb mig, är irrande
ocb fördömd Herodias! hjelp mig alt bcsbydda dem! iVlålte minä
bönfallandc ord hinna dig i denna stiind, i Ameribas ödemarker, der du
im vislas! Måtte vi bunna anlända i tid!”

Just mi tilldrog sig- något högst besynnerligt.
Natten hade inbrutit. Mannen gjorde en rörelse, för att sbyndsamt

vända om , men en osynlig mabt bindrade honom derifrån och tvang ho-
nom alt gå vidare.

I delta ögonblick ntbröt stonnen i hela sitt hemsba majesfät.
En af dessa hvirllar, som upprycber trän med rötterna, som sbaba

blippor ,
soin bortsopa hus, gicb nu öfver berget , snabb och, bullrandc,

som åsban.
Hien midt under orbanens rytande oeh yid blixtarncs sben säg man

mannen med den svartrandade pannan nedstiga från hiilien. Med stadiga
och jemna steg gicb hän öfver blippor och stenrösen ,

samt öfver dc af
stonnen afbrutna och bullbastade trädstammarne.

Men hans gäng var icbc nu längsam och lugn; utan en mödosam,
motsträfvig rörelse framåt , som om en oemotståndlig mabt hade drifvit.
honom, mot hans vilja, eller soin om en våldsam orkan hade i sin hvirf-
vel siäpat honom med sig.

Fåfängt sträcbte mannen sinä bönfallandc händer mot himlen. Hän
försvann snart midt Jgcnom natlcns mörker och stormens brak.

TREDJE AFDE L N IN GE N.
STRYPARNE.

I.
AJUPAIf.

Under det att herr Rodin från gatan du 31ilieu~dcs JJj'sins i Paris
affärdade sin bosmopolitiska brefvcxling; under det att general Simons
dötlrar

,
hvilba med Ragobcrt, hade flytt Irån värdshuset Ilvita 1-all.cn,

bllfvil crlappade och som fångar qvarhållna i Leipzig, tllldrogo sig andra
iiändelser, hvilka naru rörde alla de uämnda personerna. Men dessa häu-

JVso 11.
IjgSgO
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delser, kvarom vi nu gå att tala, timade så tili sägandes på jordens mot-
satta sida

, långt in uti Asien, på ön Java, närä staden Ratavia, der herr
Rodins korrespondeut, köpmannen Josua van Dacl hoddc.

Java är ett på en gång- praktfullt oek olyckligt land; der de yppiga-
ste klonnnor döljadc okyggligastc omiar; der de mesi lockande frnktcr inne-
liälla ett lint gift; der sfcnggan af nndersköna träd är dödande;. der vampy-
ren, en jcttefik läderlapp, snger den sofvandcs klod, [ det att den, medelsiflägtcn af sinä imiskirsdoftandc vingar, forfängcr ka ns slumincr.

Det var en af de sista Oktokcrdagarne , år 1851
, just vid middags-

stunden, då det nastan är förenadt nied lifsfara att utsäfta sig för dc från
den djupklå kiinlcn nedfallande, krännketa solsträlarne.

En ajupa, ett slags sommarkoning cllcr kvilotält, sora är sammansatt
af säfinatlor, spända på tjoeka kambnrör, djnpt nedsatfa i inarken, reste
sig 1 skuggan af en mängd Imnmiga trän

, kland kvilka några l)öjde sig
mot kvarandra ,

i form af kvalfkågar, and ra sträfvade nied sinä srnärta
stammar rafct uppät ock åter andra nfbredde sig, likt solskärmar, ock bil-
dade af siira kreda, likt grönt postiin glänsande löf, ett fak, så täti alt In-
gen enda regndroppe kunde tränga igenom.

Markon, sländigt våf ock sumpig ,
i trots af den oerkörda kettan,

ketäektes kelt ock kållct af en oredig massa lianer ock lummiga rörväx-
ter, så köga, att dc nådde nastan npp tili taket af ajupan, kv itken var, li k
ett fågelko, innästlad i det gröna.

Fåfangt sknllc man göra sig ett kcgrepp ora någonting mera qväf-
vande ock okelsosanit, än Inften öfver denna snmpiga ma rk; den liknade
ängan af kett vatien ock var dessutöm förtyngd af dc starkaste vällukter,
så väl från kancl- ock ingefärstånd, soin från en kop slingcrväxtcr, såsom
Stephanotis, Gardenia, m. IL

Hyddans, eller ajupans tak kestod af stora kananklad, lagda det cna
tätt kredvid det andra; på ena väggen var en fyrkantig öppning, fdrestäl-
lande fönster ock försedd nied ett myeket täit gallcr af skickligf samman-
flätade lina växträdar, ditsatt, i afsigt att från kyddan afkalla ormar ock
skadliga insekter.

Det spetsiga löftaket 1 ntade synkart mot en afkruten, uttorkad träd-
stam af ofantligt omfång, kvilken stod fast i inarken, cknru den var mye-
ket krokig, Ur kvarje skära af dess svarta skrofliga mossbeväxta kark
framspirade en kesynncrlig, nastan fantastisk klomma. Ingcn fjärils vin-
gc kare vara af en linare väfnad, en mera lysande purpurfarg, en djnpare
sammetssvärta ieke keller komia dc idea! iskä fäglar, dem man skådar i
drörmnen, kafva underligare skepnader än dessa Orekider, kvilka kvarje
ögonklick lycktes vilja kortflyga från sinä sköra, kladlösa sljelkar. Rundt-
omkring den tjocka trädstammen slingrade sig en kop gröngrå kaktusväx-
ter, så lång-a, sinala ock köjliga, att man sknllc kunnat ansc dem för or-
mar. Då de kännit npp tili trädets slut, nedfälldc de, knippvis, sinä grö-
na klad, raed stora klasar af ufanfill kvita, innantill orangegula klomnior,
kvilka sprcdo.cn ofantligt stark vaniljlukt.

En liten tegelfargad orin, fem tuin lång ock icfce tjockare än en skrif-
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penna, framräelstc sift platta hufvnd nr kaiken af en bland dessa blommor,deruti lian lag hopkrupem.
I det mrc af ajnpan lag en nng man utsträekt pä en matta och diuptinsoninafd. J 1
Vid asynen af hans gnla, genomskinliga hy sisulle man Isunnat sägaatt lian Ufcnade en staty.af gul mefall, bvarpä sodstrfilarne lelste. Hansstalini ng var ofvnngen ocb behaglig. Mcd högra annon , soin vai- böiduppat, understödde lian bufvndet , soin lag något högt, ocb så att manJsmulc se profilen af ansigtet. Hans vrda snöbvita musslinsdräPt, medlladdraiide armar, var tillräclsligt öppen, för alt visa ett bredf, böelivälfdtbrost och ett par armar, värdiga en Äntinous. Sjclfva mannoin är ei fa-stare ocb slafarc än hans slsinn, hvars gnldgula färg gjorde ett starlst af-brolf mof dc bländIrvitä Isläderna,
Pa ** breda bröstet syntes ett djupt ärr , .

. Ynglingcn bade fåttdelta arr i det hän raddade lifvet på general Simon
, fadren tili Rosaoch Jouni da.

*
.„.°ni ' ,a

.

,Spn bar ban eu med en medalj, liha med de bådatvitlingsllielsorna.
Ynglingcn var Hinduen Dscbalma,
Hans anlctsdrag voro på en gång «dia, regelbnndna ooh ufmärbt sbö-na Harot

,
så svart, att det näsiän sföfte i blått , nedföll

, mjufct meniclse lockigt, på hans axlar; ögonbryncn
, djerft men fint technade, vorokoisvarta, afvensom de långa ögonhårcn, soin shuggade hans skägglösa

Ur hans lifligt röda, halfslutna lappar framträngdc sig andedräp ten ,plagsam och besvärlig. Det syntes att hans sönm var rnveket tung, i an-seende tili den allf mer och mer tillfagandc heltan.
Ufanföre herrskade den fullkomligaste stillhet: ej en gång den ai-dra "'idrigasfe vindflägf ilade öfver den yppiga vegefatronen,Men efler några ininufer började doefc de ofantliga grasväxter, hvar-var kefäcfcf, att böja och röra Mgf ehuru salsta och i början

Omarisi igt soin om en långsamt framkrypande varelsc hade rubbat derastjocka stjelkar.
Snart iippbördc dock denna salsta rörclsc och allt blef åter stilla. lik-som det förut var.

n ~e
,

r b^‘Ja^c de jctfellfca planforna långsamt röra sig, och åter varalli stilia.
Eftcr flera sådana vexlingar mollan salsta rörclse ocb djnp stillhet,uppsfack »ndtUigcn ett menniskohnfvud mollan de långa, yfviga, tätt sam-manvuxna rören, iclse långt från det förtorkade trädet.
Delta hufvnd tillhördc en man af ett hemskt och ohyggligt utseende.

Hans bar var svart och liängande i små fläfor; i ögonen, äfvenledes svarta,brann en mordisk eld och hela ansigtet uttryekte vildhct, uarad medmyeken slnghet.
Hå Haude andedrägtcn f i liha ha, forblef ban under någ‘ra sekunder'

alldclcs orörlig, byarefter hän åter framskred på knän och händer , i det
an sakta undanböjdc bladcn, så att hans forlskridande icke hördes. Så^^^
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** Innda nppliann hän , försigtigt öcli längsamt, den vissna trädsta nimen, livars *

öf:a ända nastan vidrördc ajupan.
Dcnne man var en Malaj ocli tillhördc Stryparnes sekt.
Eftcr att ånyo hafvä lyssuat, framkom lian nastan helt ocli liållct ur

busksnårct. Obcräknadt ett par myeket koria, täit åtsitlandc byxor af
bomnllstyg, bvilka fästades fcring lifvet med ett l>i-okij>'t bälle af dc mest
skärande färger, var lian alldclcs naisen. En tjoek smörja af olja var stru-
ken öfver bans luuna, smidiga neli innskulösa leniinar.

lian sträektc sig öfver den hakoin hyddan växande tjoeka trädstam-
inen, soin af de kringiindande kaktns-växterna var ännn ijockare, så att
viiden var belt oeii liållct dold af densamma, bvarefter lian började att,
långsanit, försigtigt oeb litan ringaste butler, klättra upp. I lians rvgg-
rads bågformiga krökning, i bans förelscrs smidighel ocli i bans åler-
bållna kraft , livilken i hela sin ulvcckliug rnåste värit förfalrlig, lag nå-
gonting soin liknadc den på rof iitsinygande tigern. Osyniig från hyd-
dans främrc sida, nåddc lian slutet af trädet, alldeles i närliclen af taket,
så att lian var blott en fot aflägsnad från luflöppningen. Då staek lian
dristigt fraui liufvudct oeb sänkte sin blick i det ime af hyddan, forsfcan-
de efter inedel att komma dit in.

Vid åsynen af den djupt insoinnade Dsclialma, fingo stryparens
ögon en fördubblad glans. En nervös ryekning cller ett gryint skratt
drog bans niungipor. åt sidonta ocli blottade tvenne glänsaudc svarla tand-
rader, så hvassa ocli spetsiga, som tänderna på en såg.

Dsclialma låg belt närä dörrn tili ajupan bvilkcn dörr Ismi dc opp-
ilas bådc inåt oeb litat, så alt lian, vid dess mi usta vidröraude, genast
sisulle blifvit nppväekt.

För att mi nogare bespeja det inrc af hyddan, lufade stryparen sig
ännn niera franiåt , och lade, för att skalfa sig ett slags stöd, sakla sin
hand på kanien af fönsleröppningcn. Donna rörelsc skakade kaklusblom-
mau, livari den lilla onnen låg inkrupenj genast kiladc den fraiu oeb
slingrade sig kring stryparens bandlofve.

Mannen uppgaf härvid ett svagt rop, väre sig af smärta cller bestört-
ning ...I det lian då , ständigt krypande på trädet, drog sig något till-
baka, blef lian varse att Dsclialma rörde sig.

Den nnge Ilindnen hade verkligen , med bibcbällandc af sin vårds-
lösa ställning, öppnat ögonen tili hälflcii ocli blickat åt det lilla fönstret.

En tung pnst framlrängde dervid från bans bröst, ty den saininan-
prässade hifien under det gröna löfhvalfvet var verkligen öuthärdlig.

I samma ögonbliek Ijöd hakoin trädstammen ett kort, gällt skri,
sådant paradisfågeln plägar nppgifva, då lian Hyger npp från ställct, der
lian suitit, ett skri nästan liknande fasanens, Delta skri upprepades, elin-
m svagarc, soin om lagein tingit längre bort. Dsclialma trodde sig nu
veta hvad det var som hade väekt Jionoui. lian ntsträektc armon, hvarpå
bans liufvud hade bvilat, oeb insoinnade ånyo. En dödstystnad herrskade
åter nnder några inimitcrs tid.

(leuoin silt skickliga härmande af paradisfågelns läte, hade den slu-
ge stryparen godtgjort det förbasladc utrop af smärta cller skrämsel, som ,

m. * J
•■ - . .1 ■■ -■ -
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hän nfstött vie! ormens plötsliga åsyn och vid dess omcdelbarligen derpå
följandc styng. Efler att en stund hafva hallit sig alldeles fyst på trä-
det, framräekte hän hn(Viidet ånyo och såg alt Dschalnia var djnpt insorn-
nad. Liha försigtigt som hau kömmit npp , smog hän sig då ncd från
trädet, otan alt hty sig on att hans venstra arm var myehet uppsvnllen,
i följd af onnbeUet. Snart försvann hän bland dc tätt sammanvuxnn rören.

Då hördes på afslånd en melankolish, enlonig sång. Stryparen reste
sig npp oeh lyssnade nppmärksaint-, hans ansigte antog ett iittrycfe af bc-
störtning och viid vrede.

Sangen närmade sig allt mer ech mcr. Eftcr några minnters för-
lopp framkom från eli glcsare sialle af skogen en hvilken slyrde
sinä fjäl åt det hali, der stryparen lag fördold. Den ne lossade då ett
långt snörc, som värit lindadt om hans höfter, oeh vid hvars ena ända
var'lastad en hlyklnmp af ett äggs storlcfc. Den andra andan af snöret

lindade hän om sin högra handlofvc, lyssnade ånyo och kröp åt samina

hali, livarifrån den nnge indianen kom. Denne framgicfc långsamt, ulan
att upphöra med sin Ijnfva cnloniga sång.

Den hommande var en yngling om ungcfär tjugn års ålder; hans
växt var reslig, hans hy hronsfårgad. Ett hrokigt bälte sainmanhöll kring
lifvet hans korta, hlå homiillsklädning, och på hufvndet hade lian en röd
turhan. Ofantliga silfverringar pryddc hans öron och armar.

Ynglingen var Dschalmas slaf och ämnade sig med ett hnd tili sm
horre, hvilken uiider den förfärliga heltan hvilade i ajupan , helägen på
ett anscnligt afstånd från det hus lian hehodde.

Kommeu tili det sialle hvarest löfgångarne sfötte tillsammans , vek
slafven utan ringasle tvekan af den gångstig som förde tili ajupan , dit
hän mi itke hade mcr än fyratio steg.

En af Javas ofantliga fjärilar, hvilka, då de sträeka ut sinä vingar,
halla sex tili åtla tuin i diameter, och hvilkas färg år ultramarinblå med
tvenne vertikala gnldränder, lladdrade från hiomina tili hiomina och
nedsatte sig Undlligcn på en gardinabuske. Slafven npphörde att sjunga,
stannade, förde frain foten, sträekte sedän ut handen och fångadc fjäriln.

Men hastigt varscblef hän stryparens ohyggliga gestalt. Hän hörde
en susning, liksoin af en snurra .

. . Omcdclharligen kåndc hän 1 nasta
sekund snöret kring sin hals, icke clt, litan tvenne hvarf, och den tnnga
blykulan slog hono in i nacken så faårdt ,

att lian tumlade tili marken.
Stryparen drog på snöret , den anne slafven stretade så alt lian koin på
knä och famladc med händerna, under det hans ansigte hlef alldeles blå-
svart. Stryparen ryckte oinkuil Lonom och ti 11tlrog snöret så hårdt, att
blodet trängdc ut iir halsporerna, Den olyckligc gjorde ännn några
ryekningar och allt var sini!

Under denna korta, men förfärliga dödskamp knähöjde mördaren bred-
vid sitt olfcr och gaf med stela, glödande ögon akt på dess sista rörelser.
Hän svntcs försänkl i en vild och grym njutning. Hans näshorrar vid-
gades . . . ådrorna svälde på hans tinningar och hals , och samma rysliga
grin, som hade oppaat hans läppar, vid åsynen af den djupt insomnade

V, i\:o 11.
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10 Dschalma, nppdrog dem ålcr mi och visade hrans svärtade spctsiga tändcr,

soin af en bäftig darrning i käkarne hackadc emot hvarandra.
Mcn snart lade hän sinä armar i kors öfver det flämtandc brdslet och

ncdbqj.dc pannan, i det lian frammnmlade n.ågra hemlighetsfnlla ord, lik-
nande en lion, hvarefter lian ålcr försänfctcs i den vilda hetraktelse, som
åsynen af liket tyektes hos honoin uppväeka.

Hyenan och figerkaften ,
hvllka lägga sig- bredvid silt rof, för att

njnta af dess be.traklandc, Innan de uppslnka det, hafva icfce en så grym,
blodtörsfig och fasansfult hliefc soin dcnne mamien.

Hastigt crinrade lian sig doek att hän hade något mer att verksfälla,
hvarförc hän, chnrn ogerna, slef sig ifrån den rysliga njufningen af li-
kets betraktande. lian löste snörct från dess hals

, Imdnde det åter kring
silt lif, släpade den döda kroppeu bort från gångstigcn och nedgräfdc
den under en stor hög af gainla rör , ufan alt heröfva den sinä siifver-
ringar.

Dcrcftcr började ha n åter krypa pä magen och kröp så ända tili
Dschalrnas af bastmaftor och hambnrör sammansalta hvdda.

Efler att länge och nppmärksamt hafva lyssnat, uppdrog hän ur sin
gördel en Imi f, hvars livassa och spctsiga hlad var oinlindadt med ett ba-
nanslöf. Mcd denna knrf gjorde hän en tre fot lång skåra i maltan, som
utgjorde en af hyddans väggar. Inskärningcn skedde så fort och med
så iitet buller, att diamanteus skrapning mot glasrutan , då tlenna afskä-
res, höres niyckct starkare.

Gcnom denna öppning, som skuile tjena sfryparen tili ingång i hyd-
dan, såg lian Uscbalma ännu försänkt ien djuP sömn. Hän smog sig
dä dristigt in i ajupan.

11.
T ATU E Ilt N G E N.

Uimien, som hittills värit så ren och högblå , antog snart en grön-
aktig färg; solen insvepfcs i en förundcrlig röd dimma, som gaf åt alla
föremål en bcsynnerlig färg, nastan som det sioille se nt i fall man ge-
nom ett kopparfärgadl glas belraklade ett landskap. Het ta fenomen , i
förening med en tilltagande hetta, är 1 tropikländcrna ett säkert förebud
tili stornr. Tid efter annan spordes en stark

, mcn hasfigl fursvinnande
svafvcllukt, under det alt bladen, i följd af clektriska luftströmmar, bör-
jade darra pä sinä stjelkar . . . snart blef åter en dödlik tysfnad.

Tyngden ai denna brännande atmosfer, blandad mcd dc starkaste väl-
luktcr, blef nu alltmcra outhärdlig. Stora sveltdroppor perladc på Dschal-
mas panna, medan hän fortfarande var försänkt i en slappande sömn, som
för honom cj utgjorde någon hvila, endast en plågsain dvala.

Sfryparen smog sig, som en omi, längs nfåf ajnpans väggar; ständigt
krypande på magen, hom hän slutligen tili maltan, hvarpå Dschalma låg.
Der lade hän sig, mcn kröp ihop, för att taga så litet runi som möjligt.

Wu började ett hemskt uppträde, heisi om man besinnar den djupa
d som rådde. —Dschalinas lif var Leit och hållct i slryparens våld.
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’ D Denne* som stod fyrfotad, "d. v. s. stödd på liänder och knän , med
haisen otsträekt och ögonstenarne helt sfilla, liknade ett på språng stå-
ende rofdjur . . . En läti, komvulsivisk darrning ikukarne var det enda
sorn utvisade, alt hans brons-ansigtc hade lif och cj var en död mash.

Snart började dock hans ohyggliga anlctsdrag utvisa hvilkcn forfär-
lig kamp, soin föregiefc inorn honom. Blodtörstcn, hos lumoni inedfödd,
och Uniin mera upprefad af det mord hän nyfigen bcgått, stred häftigt
emot den sträiiga befallning lian fått, att ickc skada Dschalma tili lifvet,
ehuru det väri' hän här hade att ntföra var för den unge hinducu kan-
hända frnklansvärdarc an sjclfva döden.

Stödd endast på sln venstra hand , fattade stryparen tvenne gänger
inckaniskt med den högra i sitt snörc , men sänktc åler handen båda
gångcnta. Mordbegäret måste gc vika för en allsmäktig vilja, under hvars
ocmolståndliga makt maljaan nödgades höja sig. Men hans mordlystnad
mälte hafva gränsat antia tili vanginne, fy hän förlorade ju under sin tve-
fcan det cna ögonhlicket efter det andra af en dyrbar tid. Stschaima kuu-
lle ju vakoa , hali , hvars mod

, vighet och styrka var känd och fruktad.
Äfven såsom ohcväpnad skullc den unge konungesonen värit för strypa—-
ren en fruktansvärd motsfåndarc.

Ändlligvn fattade denne sitt heslut , . . Hau qväfde en djup suck
och lagade sig tili att vcrksfälla sitt uppdrag.

Delta forctag skullc hafva ansetls oinöjligt af hvar och en annan.
Dschalma, som låg med hnfvudet vändt åt venster

,
stödde det ännu

mot handen. Nu gälldc det först alt, utan att hän blcf väekt, förmä ko-
hoin att vända ansigtet åt höger, d. v. s. mot dörrn, så att, i händclse
hän vaknade, hans första hlick ej niåtte falla på stryparen.

Uimien mulnadc allf mer och mcr. Heltan steg tili den högsfa grad
och ökade Dschalmas mafthet. Stryparen reste upp sin kropp från den böj-
da slällningen och började alt, liggande på knä, med sinä smidiga, med
olja ingnidna flngrar , sfryka Dschalmas panna , tinningar och ögonlock ,

men sä sakta, att beröringen kimppasi kändes.
Då denna magncliska strykning varat nägra ögonhlick ,

flöt svetfcn
yninigare från Dschalmas panna, flan ntstötte en svag suck och hans an-
sigtesinuskler började ryeka. Bcröringen med de kala fingrarne var för
lait och varsam, för att väeka honom, men förorsakade dock en ohestäind
kansia af misshclåicnhct.

Fästandc på honom en orolig och skygg hlick, fortfor stryparen med
sin laita strykning , och det med så myeket tålamod och så myeken fär-
dighet, alt Dschalma, som ännu ständigt sof, men som dock var ur stånd
att uthärda denna ohcsfämda, men dock rctsamma känsla, inckaniskt förde
högra handen tili sitt ansigte, soin om hän velat hefria sig från en hesvär-
lig insekt. Men dertill fatlades honom styrka handen ncdföll, lung
och furlantad, på hans bröst.

Stryparen, soin på dessa symptomer märkte alt hän snart var närä det
önskade målct, npprepade sinä lätta strykningar på Dschalmas panna, tin-

s ningar och ögonlock.- Denne, alitiuera nedtryekt under den blytunga, men

llk

123



Den Vandrande Judest.

• 'isPi
.

.

'
.

\. «|
i® oroliga sömmen, vände mi hufvudct, så alt det matt ncdföll på hans liö-

gra axcl. Det omedvetna ändamälel rncd denna rörelse var att undandra-
ga sig det honom förföljande, plågsamma intryekcl.

Stryparen liade såledcs crnålt sitt första mäl, soin var att få ynglin-
gens ansigtc vändt mot dörrn. JVu var det hioit fräga om att laga su,
att hans tili liälftcn afbrutna sömn åter blef så tung, soin möjligt. Stry-
paren började derföre att bänna vaiupyren ,

i det lian med bänderna, ut-
spärrade såsoin solljädrar, bcgynle llägta öfver Linducns bräunbeta an-
sigte.

Vid denna oväntade och ytterst bchagliga svalka under den qväfvan-
de heltan, började Oschalrnas anletsdrag att småningom iifvas. Hans bröst
vidgades, bans halföppnade läppar inandades den friska luften , oeh hän
föl! i en djup sömn

, så myeket mera oöfvervinnelig, soin den lorut blif-
vit störd oeh lian no öfvcrlcmnade sig deråt under inflytandct af en be-
baglig kansia.

En liastig hlixt npplyste då med sitt flammande sisen det tätä löf-
hvalfvet, soin utgjordc ajupans tafc. Fruklande att deu unge hindnen sisul-
le vaisua vid första åskknall , skyudade stryparen sig nn alt ulföra sitt
uppsål.

Dscbalma, soin låg på rygg, bade hufvudet lutadt mot sin bögra axel
och venstra armen ntsträekt. Stryparen, soin var tili venster om bonom,
uppbörde smäningom att llägta svalka ; derefter uppströk lian ,

med be-
undransvärd varsamhet

,
den länga, bvita mnsliiisänncn

,
soin beläckte

Dsebalmas venstra arin, ända tili det ställc der nian plägar slå åder, byar-
efter lian ur sitt bältc fraintog en liten Isoppardosa, en utomordcntligt fin
nål, samt ett styehe af en svartaktig rot.

Med nälcn slack lian nu Hera gänger i den ofvannämnda roten, hvar-
ntur för hvarje sliekning en hvit, klibbig saft frainsipprade.

IVär stryparen trodde nål en vara nog fuktad af denna saft, böjdc ka n

sig ned och blåstc sakta på det inre af ynglingcns arin , för alt der för-
orsaka en ny kansia af svalka och ljufhct, hvarefter hän med nålcn ristade
några nastan oinärkliga symboliska och liemligbctsfulla teefeen pädensof-
vandes arin.

Delta utfördes med en sådan snabbhct och lättbet , nälsudden var så
fin oeh skarp, alt Dscbalma icke kände den lindriga budristningen. Snart
började de drag, soin stryparen ristat, bli synbara, först i form ai en blcfc
ros, bvars kontiirer voro lina som ett hufviidhår; men så förderfligt, chu-
ru långsamt, verkade den saft, hvaruti nålcn var doppad ,

alt dä den in-
trängde i luiden, sisulle rosen om några tinunar få en tiolcltröd färg, och
de nu niistän osynliga tccknen skulle bli ganslsa tydliga.

Stryparen, hvilkcn hade lyekats att så väl utföra sitt värf, kastade
äunu en hllck af qväfdt raseri på den sofvaude binduen, hvarefter hän,
krypande ,

såsoin lorut
,

nalkades öppningcu på väggen , hvarigenom lian
inkoinmit. Hau kröp sakta ut derigenom, kopsatte så godt sig göra iät,
öppningens båda kanter och försvauu, just i del ögonblick då åsfcan börja-
de doft rulla på afslånd

mm
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111.
LCREKDU E J A R E N.

Det oväder, som på niiddagcn rasadc, liar längescdan upphört. Solen
är i nedgångcn och Hera timmar hafva förllutlt, sedän den stund da stry-
paren smog sig in i Dschalmas täit och under lians söin» tatuerade ho-
nom med det besynnerliga och faemlighctsfulla tecknct.

En ryttare framsprängde skyndsamt på den rned lummiga trån he-
skuggade vägen. I skygd af delta gröna hvalf, helsadc tusen granna fåg-
lar med sitt qvitter och sinä glada lekar den hcrrliga aftonen. Gröna och
röda papegojor klättrade, med tlllhjelp af sinä krokiga nähhar

, upp och
ned på de blommande akasie-topparne. Maina—mainu, ett slags Stora,
ultramarinblä faglar med guldsklftanåe Lröst och stjert, förföljde sinä
samrnctssvarta lori-fåglar, med ränder af orangefärg. Dufvor , hvilkas
fioletthiå fjädrar skiftade i alla regnhågcns färger, lato höra sitt ljufva
kuttrande, vid sidau af paradisfåglar, hvilkas gnistrande fjädrar förenade
smaragdens, topasens och safirens prismatiska glans.

Den något upphöjda vägen förde forhi en damm, i hvilken de gröna
skuggorua af tamarinder och nopaler der och hvar afspcglades. I det
lugna, genomskinliga yattnet säg man guld- och silfverfiskar med pur-
purröda ,

asurhlå och rosenfärgade fenor, så orörliga , som ora de värit
inlagda i den hläaktiga kristailcn, ty dc höllo sig alldelcs stilla, närä
vattenytan, hvarpå solstrålarne Ickte, emedan dc fröjdade sig åt att på en
gång badas af ljus och svalka.

Tusen insekter, dem man skulle kunnat kalla lefvandc ädelstenar med
eldfattningar, kröpo, Uögo och surrade öfver den genomskinliga böljan,
hvaruti de mångfaldiga färgerna af på stranden växande hlad och blom-
mor speglade sig på ett oerhördt djup.

Det vore ett fäfängt försök alt med ord eller penscl vilja afmåla den-
na lysande, praktfulla, hcrrliga, välluktrika natur, strålande af färger och
ljus, hvilken omgaf den ståtlige, på vägen framsprängande ryttaren.

Dennc ryttare var Dschalma, som änuu icke varscblifvit dc på hans
arin inristade tecknen.

Hans javanska sto, af mcdelrnättig storlek, men fullt af eld och llf,
var svart soin natten; ett hårdt tillspändt, rödt täeke tjenade i stället för
sadel. För att tygla stoets ystra språng, nyttjade Dschalma ett litet stål-
betsel, hvars tygiar, tvinuade af scharlakansrödt silke, voro lina som en
smal snodd.

Ingcn af alla dessa beundransvärda ryttare, hvilka äro skulpterade på
frisen i Parthenon, silta så bchagfullt och lillika så stolt tili häst, soin
denne unge Hindu, hvars vaekra ansigte, helysi af den ncdgåcnde solen,
strålade af glädje och lugn. Hans ögon lyste af tjusning; med öppna
läppar och vidgade näsborrar inandades lian den svala hifien, uppfylld
af balsamångor från blommorna och löfven, ty träden vore ännu helt våta
af det nyligen fallua ymniga åskreguet.

kN:o 11. 16*.
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®' En högröd inössa i grckisk form satt otvunget och behagfnllt på IJschaV^^
mas rika, svarta iockar och gjorde hans guldenia hy ännu mera lysande.
Haisen var bar. Ofra delen af kroppen betäcfcfes ännu af den bländ-
hvita muslinsklädningen mcd de vida , fladdrande ärmarne, hvilken k 1tid-
ning kring lifvct sammanhölls af ett scbarlakansrödt bälte. Ett par myc-
kcf vida benklädcr af hvitt tyg lemnade bälften af hans ben bara, hvil-
kas rnndade anfikt sköna form behagligt framstod nmt hästens svarta si-
dor, den Dscbalma lindrigf tryckte med sinä imisknlösa skcnktar. Hans
fötter, sinä, lina och välbildadc, voro beklädda mcd röda saffiansfolflor.
Stigbyglor hade ban icke.

Hans tankars flygt afspcglade sig helt och bållct i den gång hän gaf
sin häst: (leima gång var än rask och djcrf, som den otyglade inbillnings-
kraften , än lugn och sansad, som den eftcrtanka, hvilken följer på en
dåraktig dröm. Hans minsta rörelser voro fulla af behag, ehuru vårds-
lösa och uägot vilda.

Dschalina, hvilken af cngelsmänncn blifvit bcröfvad sinä bcsittningar,
hade af dem hallit» häktad, såsom »tatsfångc, eflcr hans fars död, hvil-
kcn blifvit skjutcn, då hän, mcd vapcn i hand, lorsvaradc sitt land mot
fieitden (alldelcs så som herr Josua van Dacl hade från Satavia skrifvit
tili Rodin), Först nn var Dscbalma befriad ur fångerrskapen.

Hän hade ifrån indiska konfinenten bcgifvit sig tili Satavia, åtföljd
af General Simon,, hvilken, under hela den tid hans vän hölls fängen,
icke lemnaf nejden.

jVn var den unge Hindncn, konnreg Kadscha—Sings son, kommen tili
Satavia, hans mors födelseort, i afsigt att lyfta sitt möderncarf. Tili det-
ta arf, soin hans far så länge försmått

,
ellcr och alldcles glömt ,

hörde
några vigtiga papper, ti 1 lika med en mcdalj, alldelcs lika med den, som
ägdes af Rosa och Blenda.

General Simon var lika öfverraskad, som förtjnst öfver en upptäckt,
hvilken icke alicnast Enot ett slägtskapsband emellan hans hnstru och
Dschalmas mor, inen som äfven fyektes lofva den unge Hinduen stora
fördclar i framtiden. lian qvarlemnade Dscbalma i Satavia, for att der
nppgöra några alfärer, mcn sjelf reste hän öfver tili Sumatra , en närbe-
lägen ö, der hau hoppades linna ett skcpp , som direkte och skyndsamt
sknlle afgå tili Europa , dif hau ämnade rcsa

,
i sällskap med den unge

Hinduen, hvilken ovitlkorligen måste tuhmia sig i Pari» den 15 Februari
1832. Om general Simon verkligen fann pä Sumatra ett tili Europa sc-
gelfärdigt fårtyg, ärnade ban genast återkomma tili Java, för att afhemta
Dschalina. Denne, som hvarfc dag väntadc hans dterkomst, begaf sig nu
tili Satavia» haiun, der hän hoppades få se sin fars vän med pakcttbåten
återkomma från Sumatra.

Här torde räfta ögonblicket vara inne för att tala några ord om den
hindniske prinsens barudom och ungdom.

Efter att, i de spädaste åren , hafva förloraf sin mor , uppföstradcs
Dschalina cnkelt och »trängt. Rcdau som barn följdc hän sin far på de
stora tigerjagterna, hvilka äro lika farliga som krigståg, och ännu på grän-
sen mcllan barudom och ungdom, följde lian honom i fält, 1. de blodiga g,

126



S.

jp

Den Vanorande Jere n.

I? —— “ “ 7

slagtningar mot engelsmännen, hvilka öfverallt söktc inkräkta hinducrnas
lartd.

Då lian sålnnda allt ifrån modrens död lefvat hland skogar och berg,
cllcr bland oupphörliga strider och hlodiga krig, hadc hans kraftiga natur
bibebållit sig ren och ohclläckad. Aldrig bar väl någon bättrc än lian
förtjcnt fillnamnct den högsinnade , soin hans landsmän gifvit honoin.
Furste född, var lian verkligen furstc tili tänkesältet. CJnder sin fången-
skap hadc hau ingifvit sinä cngelsha fångvaktarc en ovillkorlig vördnad.
Aldrig hördes fi-än hans läppar en klagan eller en förehräclse.

Hiltills endast van vid sinä hergsboers patriarkaliska eller fcrigisha
lif, ägde Dsehalma' ej ringaste hegrepp om det eiviliscrede sanihallslifvet.
litan alt cgentligcn hafva de fel, hvilha vanligcn gå hand i hand med de
egenskaper hau ägde dref Dsehalma åtminstonc följderna af dessa egen-
skapertili det yttersta. OhroCtsligt hållande ett gifvet löfte, i döden tillgif-
ven sinä tanner, godtrogen, ända tili hlindhct, god, ända tili glöniska af
sig sjelf, sknlle den unge mannen värit utan förharmande mot en lögnarc,
en troiös eller en otacksamv En förradare eller menedare sknlle hän gc-
nast hafva dödat, emedan lian fann det i sin ordning alt hän sjelf sknlle
med lifvet gälda ett förräderi eller en mened. lian var , med ett ord,
en man med starl: a kansioi- och fasta fänkesätt. En sadan menniska, sam-
manstötande med det förfinade sällskapslifvets jcinkiungar , beräkningar,
falshhcter, villfarelser, hyckleri och list såsorn t. ex. i Paris måtte
vara hesynnerlig att skåda.

\ i göra denna anmärkning icke hlott tillfalligtvis ~ utan derförc att
Dsehalma, från den stund resan tili Paris lilifvit beslutad, hadc hlott en
enda tanka, en fix ide den att homma tili Paris: Paris, denna förtrol-
ladc stad , hvarorn man i silfva förtrollningens land , Indicn gjorde så
förunderiiga och lockandc hcräffclscr.

Mcn hvad som isynnerhet uppeldadc den fullhornligt oskyldige yng-
Hngens inhillning,. var de fransyska damerna parisiskorna, dessa så
sköna

, så förforiska varelscr , dessa underterk af prydlighet, älskvärdhct
och behag , hvilka , enligt hvad man sagt honom , förökade glansen oeh
prakten af den civiliscrade verldens hufvndstad.

Äfvcn i denna stund , nnder denna Ijumma och sfrålandc aflon , då
Dsehalma omgafs af hlommor och vällukt , som ökade hans hjertas slag,
tänkte hau pä dessa tjusande qvinnovarelser, dem hau roade sig med alt
i sin inhillning utsmyeka med de ruest idcalisi.a behag.

Det förekom honom, som om hau, vid slutct af den lummiga alleen,
på den solbcglänsta plafsen , hvarest träden hlefvo glesare , sågc smärta,
hvita gcstallcr, hvilka sväfvadc af och an, logo och tili honom kastade
släugkyssar med sinä späda, roscnfärgadc fingrar.

Hän nppgaf några vilda juhclrop, och med en nastan rnsig glädje ha-
de hän svårt att styra sig, och jagade fram, som om lian värit från sinä
sinnen.

En man, hvilken koni gäende vid mynningeu af en alle, stannade och
hetrakfade under några minuter den framskyndande ryttaren, hvilken nu
klart helystes af en genom en oppning i det gröna hvalfvet frilt fallandc
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solstrålc. Det vai- verkligcn nägot hänförande att se denne yngling, så *

skön, så stolt, sä glad, framskyndande på den herrliga, svarla Lasten, Lvars
låuga yfviga man ocli niistän släpande svans, gjorde ett starkt afbrott mot
rvttarens lladdrande, hvlta drägt.

Men detta ögonhliek var just det, då Dsclialmas glada sl niiesstämning
Ladc nått sin liögsta punfct och, genom en oförklarlig egenhet i mennisko-
lynnet ,

efterträddes af ett ljuft vemod. Hän lät tyglarna falla och for
med Lauden öfver sinä väta, liksom af ett lätt llor omtöehnade ögon.

Stoct stannade, sträehte sin yacltra, höjda hals oeh yände Lufvudct ät
det hali af shogen, hvarest hon varsehlef fotgångarcn.

Denne inan var klädd nastan soin vapa europeiska matroser. lian ha-
de tröja och hyxor af hvitt hoidan, ett hredt, rödt hälte oeh en lag halm-
hatt med myeket stopa hrätten. Hans ansigte var hrunt och högst karak-
teristisia, och oaktadt hän var omkrmg fyratio år gammat, hade hän intet
enda skäggstrå.

Manncns namu var Utahai och tili yrket var hän lurendrejare.
Så snart Dschalma stannade, gick hän fram tili honom och sade, på

dålig fransyska, i det hau vördnadsfullt aftog hatten : ”]Xi är prins
Dschalma?"

Hvad viil du, frågade indianen.
IVi är son af KadscLa-Sing?
Annu en gång; hvad vill du?
General Simons van?
General Simon! ropade Dschalma.
IVi rider för att möta honom, liksoin ni gjordt hvarje afton, allt-

sedan ui hörjade återvänta honom från Sumatpa.
Ja, ja! . . . men hur vet du allt detta? frågade den unge india-

neu, lika föruudrad soin nyfiken.
Hau skall landstiga* i Batavia i dag eller i morgon.
Är du skiekad af honom?
Kanhända, svarade Mahal med en misstrogen min. Men är det

då säkert att ni är son af Kadscha-Sing?
Det är jag visst . . . Men hvar råkadc du generalcn?
Emedan ni är Kadscha-Sings son, så kan ni väl säga mig hvad

crt tillnamn är, återtog Mahal, i det hän foiafor att misstäuksamt betrak-
ta Dschalma.

Man kalladc min far den högsintes fader, svarade ynglmgen, i

det hans sköna anletsdrag antogo uttryeket af en djup sorgsenhet.
Dcssa ord tyektes nägorlunda öfvertyga lurendrejareu orn Dsclialmas

identitet; men soin lian tyektes vilja hafva ännu närmare underrättelser,
sade hau: „

.

IVi hör, för tvenne dagar sedän, hafva från general Simon er-

hällit ett hrcf, skrifvet i Sumatpa?
Ja; men hvarföre alla dessa frågor?
För att öfvertyga mig om att ni är son af konung Ixadscna-oing,

och för att kumia utföra det uppdrag jag erhållit.
AC hvein?
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Af general Simon.
SIen, livar är elä hän?
Det skall jag säga cr, sä snart jag erhållit fullkomlig vissliet alt

ni är prins Dschalma. Man Lar visscrligen sagt mig att ni skulle rida
på ett svart sto med rödt bctsel, men .

.
.

Vid niin mors skugga! om du cj vill tala, sä . j .

Jag shall säga cr allt, med vilhor att ni först säger mig hvad
det var för ett tryekt papper som lag innelyekt i det hrcf gcncralcn till-
skref cr från Sumatra.

Det var ett bläd af en fransk tidning.
Och denna tidning, förkunnade den en god ellcr elak nyhet, an-

gåendc gcncralcn?
En god, emedan der stod att läsa det man nnder hans långa frän-

varo hade i Frankrike erkänt den titcl och den höga grad, som kejsar Aa-
po! en sist tilldclat honom, hvilkct man ock gjort med många af hans va-
penbrödCr, landsflyktiga, liksoin hän.

A i mätte vara prins Dschalma, sade lurendrejaren efter migon
besinning . .

. Jag kan såicdcs tala. Sä bör dä: General Simon laud-
steg på Java förlidcn natt, men på en ödslig trakt af kusten.

I en ödslig trakt? Hvarför det?
Dcrföre att hän mäste hälla sig dold*
lian! hälla sig dold? upprepade Dschalma, utom sig af bestört-

ning. Hvarföre skall hän dölja sig?
Det vet jag ieke.

-U. Men hvar är ban då, ropade Dschalma, bleknande af oro och
otälighct.

Hän är tre mil bärifrån . . . närä hafskusten . . . nti Tschandis
rumer.

lian .
.

. hau skulle nödgas gömma sig! ropade Dschalma och hans
ansigte uttryckle en tilltagande förväning och ångest.

Etan att cgentligen veta det , tror jag' dock alt det är i följd af
en duell, som lian haft på Sumatra, sade Mahai hcmlighetsfullt.

En duell? . . . oeh med hvem?
Jag vet cj sä noga. . . jag är ej rätt säker ... Men hittar ni tili

Tschandis ruiner?
Ja.
Gcncralcn väntar er der; del bar ban bcfallt mig säga er.
Du bar dä med honom anländt från Sumatra?
Ja; jag var stvrinan på den lilla smyghaudlarbätcn, bvilken i n; tt

förde honom öfver oeh landsattc honom pa ett öde sialle af stranden.
Hau visste att ni hvarje afton red ut, för att se om ban var koulinen;
säledcs var haa nastan säker att jag skulle miila er .

.
. Hän sjelf under-

rättade mig om innehållet af det bref hau tillskrifvil cr och det papper
hau sändt cr; om lian kunnat, hade lian äfven im skrifvit cr tili.

Oeh hau bar ieke sagt hvarföre lian nödgas gömma sig?
17.fe N;o il.fe?Im

9|J|
i
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1 Dcrom bar lian icke sagt ett cmla ordj men af ett och annat
nttryck, soin undfallit bonom , liksoin omcdvctet, har jag gissat att en
ducll ägt rum.

Dscbalraa, som alltförväl kände general Simons tapperbet och bäf-
figbcf, trodde att lurendrejarens misstankar i delta fall uog kuude vara
grundade. Efter ett ögonblicks tystnad sade hän:

lian du ätaga dig att leda hem min käsi? Mitt hus är bclä-
get straxt utanför staden, der nere i lumien , närä den nya tnosken ..

,

itä jag nu måste klättra upp tili Tschandis ruiner, skullc Lasten blott
vara mig tili besvär. Jag gär Lelst tili fots,.

Jag vet nog hvar ni bor, sade Mabal, general Simon bar be-
skrifvit det för mig, ocb jag skullc bafva gått bem tili cr, om jag icke
rakat er bar, Gif mig cr bäst.

Dscbalma boppade lätt ned ocb kastade tyglarnc ät Mabal, bvarvid
ban ur sin gördel upptog en liten silkcsbörs ocb gaf bonom den, sägande:

Du bar värit trogen ocb lydig ...Se bar detta är litet, men
...jag bar icke mera.

Kadscha-Sing kalladcs med rälta den köysinfes fader, sade lu-
. rendrejaren ?

i det hän bugade sig. Lcdande Lasten vid tygeln, tog ban
nu vägen åt Batavia.

Den unge Uiminen fördjupadc sig i skogen och gick med Stora steg
mot det berg, på Lvilket Tschandis ruiner voro belägne. Men ban kunde
ej anläuda dit före natten.

11.
HKKK JO SII A VAN DAEL.

Josua van Dacl, Rodins korrespondent, var född i Batavia på Java,
Hans föräldrar bade lätit uppfostra bonom i Jesuiternas berömda ordens-
skola i Pondichery. Der bade hau lätit upptaga sig', som "vcrldsliy med-
hjelpare" i Jesuiternas samfund.

Såsom koputan stod van Dael 1 rop för sin obcfläckade redligbet. I
affärer var ban punktlig, i omgänget kali, tystlåfen ocb åtcrhällsam. Vid
alla tillfällen visade ban sig ytterst skarpsinnig ocb slug. Hans speku-
lationer lyckadcs för det mesta, ty en skyddande makt gaf bonom meren-
dcls tidig oeb säker undcrrättelsc om allt bvad som kunde ka inllytande
pä handein. Ordensbuset i Pondichery bade del i bans alfärer, derige-
nom att detta hus ät bonom bade uppdraglf försäljningen af allt bvad
dess stora gods i denna koloni kastade af sig.

Josua van Dael talade litet, men börde rnyeket. Hau plägade säilän
inläta sig i länga samtal, men var ytterst böllig mot alla. Säilän gaf
ban bort nägot} men dä det skedde, var det alllid med. nrskiljuing.

Med dessa cgenskaper tili vanu ban sig just icke nägon tillgifvenbet,
men likväl den allmänna aktning, som en man af stränga seder alltid ät-
njuter. I ställct att bängifva sig ät pä ön berrskande vanor, i ställct alt
bandlöst öfverlemna sig ät alla slags passioner , tyektes van Dael lefva
ganska ordentligt, ja tili ocb med cxcrnplariskt. Äfven bans yftre
bade en viss allvarlig värdigbet, soin icke förfelade sitt mäl, uemligcn

göra intryck pä mängden.

130



Den Vandrakde Jere n.

W* ■ ■

«
(rrn stsåMcdan Dschalma vandrade tilb Tscliandis rdiner, i hopp att der fin-

na general Simon, inträdde Lerr Josna van Dael 1 sitt kabinett, i staden
Batavia. I della kabinett såg man flera hyllor och dc särsbilda facken
fulla nied papper, sarat en mängd tjocba uppslagna kassaböcker. Det cn-
da fönstret i ruinrnct hade ntsigt åt en' liten allägsen babgård ,

och var
försedt nied säkra jerng'aller. Under den sfarba heltan voro der inga
glasrufor, ulan ett par jalusier af glesa träspjelor.

Josna ställde pä sitt shrlfbord ett i en glasknpa inneslutct vaxljos och
såg pä sitt nr.

Mo ekan är half tlo,” sade hän; ”Mahal -mätte vai snart vara här.”
Dercflcr gick lian ut i ett rura uäslintill

~ öppnadc en tjock , med
Stora spikar bcslagcn dörr, gick tyst och försigligt, så att hans folk ickc
sknlle höra honoin, nl pä lilla gärden och bortdrog den heinliga rigcln
frän en nied hvassa jernspetsar försedd gallerdörr, hvarpå hän äfervände
tili sitt kabinett och tillslöt sorgfälligt de båda dörrarne efter sig.

lian satte sig nti vid skrifbordet och fraintog nr ett lönrum, i en af
lådorna, en redan någon tid borfåt der förvarad

, dag från dag der fort-
satt skrift, hvllken var bestärad att afsändas tili herr Kodin. På denna
skrift skref hän nu vidare, sålunda;

Ora general Simons tillämnade återkomst hif var jag nnderräffad,ithy att jag hade uppsnappat hans bref, Jag bar jn meddelaf er, att lian
gjort inig tili sin korrespondent. Dc der brefven, hvilka ulan hans vet-
skap koninio i minä bänder , lästc jag först och lät dera sedän oskadda
komina Dschalma tiillianda.

Men dä jag hade ailt skäl att frukta Simons återkomst, måstc jag ,dcrfill tvingad af tid och omständigheter, taga min tillflyfct tili yttcrliga
incdel, hvarvid jag dock skickligt bevarade skenet och tillika gjorde mensh-
lighefcu en stor tjenst. Det är isynnerhef denna sednarc äsigt, sora bc-
stärat mig att handia utan ängslig tvekan,

Ufomdcss var det en ny fara, soin nödgadc raig tili delta bandlings-
sätt. I går kastade ångfartyget Ruyter ankar här, oeh i inorgon afgår
det. Dcfla fartyg tager vägen geuom Arabiska viken. Dess påssagerareafstiga pä näscl vid Suez, och gå i Alexandria orabord på ett annat skepp,
soin bringar dem öfver tili Frankrike. Tili denna hastiga dirckta resa
erfordras endast sjii tili åtta veckor, Vi äro mi i slulct afOktober. Prins
Dschalma kunde säledcs redan i början af Jannari vara i Frankrike. En-
ligt cdra befalhiingar, bvilkas'grnnd jag ieke känner, men 'hvilka jag ic-
ke destomindre söker att med ifver och vördnad åtlyda, mäste jn prinsens
resa för hvad pris sora helt hindras, dä, cnligt hvad ni för en (id sedän
tillskref raig -, sällskapcts bcstånd tili en stor del beror derpä, och att he-la orden sknlle lida myeken skada , ora den unge Uiminen anländc tili
1 aris löre den io Februari. Om det nu , såsoin jag har ali anledning'
att hoppas, lyckas mig att förhindra hans afresa med ångfartyget Ruyter,
så blir det honoin alldelcs omöjligt att förc April manad vara i Frankri-ke, emedau Ruyter är det enda fartyg', soin gör resau direkte. Dc audra

U,n scx lnana der, för att komina öfver tili Europa.

A
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. ..4"liinaa jag omtalar de medcl, bvilka jag måst använda för att bårstU-

dcs qvarliålla Dscbalma , ocb om hvilkas goda ellei- förfcladc vcrlian jag
ännu sväfvar i fnllkoinlig ovlsslict, måste jag göra cr bekant med vlssa
audra saker.

"Man hai- nyligen i Engelska Indien kömmit ett sällskap på spärcn,
hvars mcdlemmar kalla sig Bröder af det goda verlcet, ellei- ock rätt ocli
slätt Fansigarer, d. v. s. Strgpare , (af iudiska ordet fansna , strypa).
Dcssa mördarc utgjuta intet blod 5 dc tillsnöra strupen pä sinä offer: ickc
så myeket för att pluudra dem , soin ickc mer för alt nppfylla sift mör-

davefcall ocb för alt ätlyda den grymma bcfaliningcu af deras djetvulska
gudom, Bo hiv ani.

"För att gifva cr en rigtig föreställning om denna afskyvärda sekt,
kan jag ej göra något bättre , Un afskritva en del af inledningen tili öf-
verste Sleeinans embctslierättelse. Siceninn bar med oultröttllg ifver lör-
följt delta 5 mörkret smygqndc baud. Hans berättelse oilentiiggjordcs för
tvennc

o
mänader sedän. Ett utdrag deraf följcr här nedan.

"Ären 1822 1824, du jag stod 1 spetsen för förvaltningen i provin-
sen jVersingpnr, begicks inlct mord

,
tili ocb med ingen stöld , väre sig

än aldrig så obetydlig, ulan alt jag icke genast erhöll knnskap derom, så-
vida en vanlig bof bade bcgått brottet. Hade då en Hindu kömmit ocb
sagt mi g, alt i byn Kundeli uppebölle- sig ett band af mördare ,

bland
bvilliä mördareyrket gick i arf: sagt mig att den tjusande lundcn i byn
Mundesur, en dagsresa frän niin bostad, vai- en af dc rysligastc mordplat-
ser i hela Indien, att i skuggan af dcssa berrliga trän stora skaror, från
Hindostan oeb Dekan, utaf Bröder af det goda verlcet årligcn samman-
träda, såsom tili en belig fest , ocb frän deuna punkt, der en mångd vä-

gar sammanstöta , utgä 1 alla rigtnlngar att utföra sinä blodiga vårf,
oin en Hiudu, säger jag, bade berättat mig delta, då bade jag ansett bo-
nom för en dåre, soin lätit skrämina sig af arnmsagor. Ocb likväl föi-böll
det sig verkligen så. Ilvarjc år blefvo bundratals resande mördade i
Mundesurs limd. En Lei mördarestam bodde belt närä min port, undei-
det jag vai- bögste domaren i provinsen. .De utsträekte sinä bårjningar
ända tili städerna Puna ocb Hciderabad. Aldrig kan jag glömma den
rysliga stund, då en af dess Stryparcs böfdingar, bvilkcn aikailit frän dem
oeb blef deras angifvare ,

lät
,

för alt öfvertyga mig , uppgräfvä trclton

lik , just på det stållct der mltt lait stod, ocb dessutom erbjöd sig alt

uppgräfvä ännu ett oräkncligt antal af dem ,
soin under året försvuunit

ocb blifvit nedgräfda der i luutien ocb trakten derotnkring.
"Dcssa få ord af öfverste Slecinan böra vara tillräckiiga, för att gif-

va cr ett bcgrepp om denna obyggliga brödraförsainling , bvars stadgar,
pligtcr ocb vanor aro oberoende af ali bådc gudomlig oeb mensklig lag.
Deras tillgifvenbct sinscmeliaii gräusar tili del otroliga. De lyda blindt
sinä böfdingar, bvilka ntgifva sig för den inöi-ka gudomens representanter.
En bvar, soin Icke tillbör deras sekt, betraktas at dem soin liende, ocb dc
förstå att genoni ett förfärligt proselytpiakeri öfvcrallt skafla lörbundet n\a

nicdieinmur. Dcssa, den bemska niord-religionens apostlav, predika 1 niökret
sinä fasausfulla iäror oeb utspäuna snart öfver hela Indien silt fördcrlliga nät. ,

yg? |S|I
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"Tre af dcras mcst hetydandc höfdingar ooh en af adepferna hadc
genom flyliten undandragit sig dcn cngelske släthällarens ihärdiga cfter-
spaningar, och hade slntligen kömmit tili södra spetsen af Indien, ända
tili Malakka-sundet, icl;c långt ifrån vår ö. En vid nänni Mahal, smyg-
handlare, kanske äfven en smula sjöröfvare, och derjemle npptagen i Stry-
parnes samfund, har, un der sinä hryssningar kring hustcn, tagit dem om-
bord och fört dem hit, hvarest de tro sig säkra, åtminptone för en tid.
P;i smugglarenes inrädan hafva dc dragit sig- in i en fjoel; skog, der
Hera tempclruincr med sinä uhderjordiska gångar erbjhda dem en till-
flyktsort.

”Al3a tre ha uimärh t goda hufvudcn j synnerligast är det en hland
dem, med namnct Faringi, soin har en ntmärht ihärdighet, sluglict och
list, hyilket ej hän annat än göra honom tili en högst farlig mcnniska.
lian är en mestia, d. v. s. son af en hvit och en indianska. Gcnom
ett mångårigt vistande 1 de städer, hyarest europeer nedsatt sig, har hau
Tunnit färdighet i fransyska och engelska språkens talandc. Hvad de hcg-
ge andra höfdingarne angår, är den ene en ncger, dcn andre en hindu.
Adepten dercmot är en malaj.

”Lurendrejarcn Mahal har betänkt att hän skulle kunna yinna ansen-
ligt på utlevererandet af de tre höfdingarne och deras adept, och då lian,
liksoin alla andra, yct att jag står i närä förhindelse med en hos vår ståt-
hållare ganska inflytclserik person, så tillbjöd lian sig för tvenne dagar
sedän, att tili mig öfycrlemna mestizen, negern , hinduen och malajen.
Hän fordrar derför en betydlig summa, jemte en plats på något tili Eu-
ropa eller Ämerika afgående fartyg, i afsigt att undandraga sig Strypa-
rcns oförsonliga hämnd.

”Med särdeles begävlighet har jag omfattat tilifället att i den mensk-
liga rättvisans händer få öfycrlemna dessa tre förfärliga mördare. För
Mahal har jag lofvat lägga mig ut hos stäthållaren 5 likväl under yissa, i
sig sjeift oskyldiga vilkor, i anseende tili den unge Dschalma. Jag skall
framdeles vidlyftigare ntlåta mig häröfver, ifall min pian lyckasj något
som jag om få ögonblick hör få vcta; ty Mahal lärcr ofördröjligcn yara liär.”

"Innan jag kan slnta min herättelse, som i morgon afgår med ång-
fartyget Iluyter, (på hvilket fartyg jag, i fall af planens lyckliga utfö-
rande, hctiugat en plats åt Maha!) inllickar jag några ord angående en
annan högst vigtig angclägenhct."

”1 mitt sista href, dcruti jag hos er anmälde knng Kadscha-Sings
död och den unge prins Hschalmas tillfångatagande af engelsmännen, ut-
had jag mig nndcrrättelse om baron Tripeaud, bankir och fabrikånt i Pa-
ris, hyilken äfven i Calcutta drlfvcr en betydlig handcl. Dennä imder-
rättelse är för närvarande öfyerflödig, om det som jag fått veta bekräftar
sig. Det heror nu cndast på er att handia enligt med de för handen ya-
rande omständigheterna. IIans hus i Calcutta är tili mig och vårt kol-
legium i Pondiehery skyldigt helydliga suramor. Nu sägs det att herr
Tripeauds affärer skoia vara ytterst dåliga, just emedan hän anlagt en
fabrik, hvarmed hän cgentligen åsyftat att undergräfva ett sedän många

N:o 12. 17*.
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® år bestäendc, godkändt och vidtomfattandc ctablisscment, för hvilket enutmärkt skieklig ocb bra kari, Francois Hardy, står i spetsen. Man barförsäbrat mig att baron Tripeand bar på detta företag förlorat anscnligakapitaler. Hau bar otan tvifvel gjort Hardy med sin täp-
län, men lian skall dock, soin man pästår, bafva bringat sin egen för- Imögenhet i ändå större fara. Om lian gör bankrutt, träffar oss en ganska
svår förlust, ty hän är skyldig mig och de vara ganska betydligt.

"Under sådana ornständigheter vore det önskvärdt om ,

“

genom hvadslags kraftiga medel soin helst, sä kunde tillställas att Francois Hardyskredit skakades ocli liela hans hus ginge öfver ända. Skakade äro dessgrnndpelare längescdan genom Tripeauds konkurrens. Sknllc det lyekas
att störta Hardy, sä återvunne Tripeand snart allt hvad hän under sed-
nare tiden förlorat. Hans mcdtäflares fall sfculle trygga hans eget väl-
ständ och vi vore i och med det samma bcfäckta för “vara betydliga ford-ringar. Visserligen vore det svårt om vi, för att äterbekomma vara pen-ningar, skulle nödgas använda dessa ytterliga medel, men - måste maadå icke stundom, i sådana tider sora nu, gripa tili dc vapen, dem andravisst icke draga i betänkande att när som helst mot oss använda?

I öfrigt är detta en affär, hyars utförande jag öfvcrlemnar helt ochhället ät ert godtyeke. Äfven om jag skulle kumia göra första steget , ianseende tili penningarnes återskaffande, vore det ej för mig sjelf jaggjorde det. Jag bar ingen egen vilja. Den tillhörer, liksoin allt hvad
jag äger, dem, hvilka jag svurit blind lydnad och obrottsiig trohet.”

Sä längt hade Josua van Dael sfcrifvit
, dä lian hörde nägot bnller

pä den lilla gården. Hän steg npp och gick tili fönstret.
trenne gänger med knogen mot jerngallret.

Är det ni, Mahal, hviskade Josua.
Ja, det är jag, svarade en röst utauföre.
Och malajen? . . .

Det bar lycfcats honom.
Verkligen? ropade van Dael, ytterst glad, Och är ni rätt sä-ker derpå?
Ganska säker. Ingen djelfvul kan vara slugare och mera oförskräekt.Ocb Dschalma?
De uppgifter jag meddelade honom, angäende general Simons sisfa

bref, öfvertygade honom fullkomligt att Jag var skiekad frän generalen,
ocb att denne väntade honom i Tschandis ruiner.

Sålcdes nu
Är Dschalma i ruinen, hvarest mestizen, negern och hinduen be-

iiiina sig. Dit hafva de äfven stämt malajen , som tatucrade den sofvan-
de prinsen.

Har ni undcrsökt den underjordiska gängen?
Ja, i gär var jag der. En af stenarne pä fotställningen tili bild-

stoden är rörlig som en dörr, och trappan tillräckligt hrcd.
Och de tre höfdingarnc hysa ingen nlisstanka mot cr?
Icke den ringaste. I morgons räkade jag dem. Äu pä aftonen

kom malajen och berättade mig allt, innau hän gick tili dem i ruinen.
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Undcr hela dagcn bade lian hallit sig dold i skogen , utan att väga gå
fram.

Mahat, sade Josua van Dael, om nl talar sannlng, och ons allt lyc-
has, så hän ni räkna på nåd och på en stop belöning dessutom. På ång-
fartyget Ruyler är en plats hyrd åt ier. I morgon rcser ni, och undgår
sämedclst stryparnes hiimnd, sora shulle förfölja er så längc ni visstadcs
i denna verldsdel. Försyncn bar utsett er tili ett redshap att öfverlenmadc tre hofvarne i rättvisans händer. Gnd väisigne hädanefler alla edra
steg! Gå nu genast tili ståthällarebostället och vänta mig vid porten. Jagshall föra er in. Saken är så vigtig, att jag utan betänkandc vågar störa
dcn förnäma manncn , ehuru längt aftonen är framskriden. Skynda er!
Jag kommer straxt eftcr.

Nu hördes på gården den bortgående Mahals snabha steg. Åter herr-
skade en djup tystnad i kuset. Herr Josua satte sig ånyo tili sitt skrif-
bord och bifogade i största brådska följandc ord tili sin redan afgifna
berättelse;

"Hända hvad soin hända vill, så är det dock alldelcs omöjligt att
Dschalma nu kan lemua Satavia. Var försäkrad att hän ingalunda skall
vara i Paris d. 15 Februari nästkommande är. Enligt hvad jag kan för-
utse, konimer jag visst att under hela denna natt vara på benen. Jag
ilar nu tili ståthållaren. I morgon skall jag bilbga ännu uägra ord tili
denna långa berättelse, soin Ruyter skall öfverföra tili Europa.”

Herr Josua inneslöt skrifvelscn i lönnrummet aflådan, ringdc häftigt,
begärde sin hatt och skyndade ut, tili stor förvåning för allt husfolkct,
som ej var vandt att se honom utgå så sent. Hän skyndade tili ståt-
hållarhuset.

V,

TSCIIA N D IS HUINEE,

På det oväder, hvilkct rasade midt på dagen och-som koin sfryparen
så väl tili pass, i anseende tili hans afsigtcr mot Dschalma, yföljde en
skön och stiila natt. Hfåncns klara skifva höjde sig ölver en massa af
yördnadsbjudande ruiner, belägen på en hög backc, midt uti en tjock skog,
ungefär tre frauska mil från Batavia.

Stora stenhögar, gamla murar af tegel, murknade och halfförlärda af
tidens tand, samt stora portiker, bclastadc med klängväxter, aftccknade
sig djerft på den ljusa silfverduk, som månskcnct utbredt vid himlabry-
net och som lätt och luftigt simmade på den klara, mörkblå horisonten,

l\ågra månstrålar, som inträngt genom en af portikerna , upplvste
tvenne kolossala statyer, vid foten af en trappa, hvars förvittrade steg näs-
tan helt och hållit betäektes af gräs, mossa cch buskväxter. Den cne
af dessa statyer var afbruten på midten ocb slyekena lågo strödda öfver
markenj den andra stod ännu hei och upprätt och var förfärlig att skåda.
Den föreslälldc en liian med giganliska former, hvars hufvud ensamt var
tre fot läugt. Ullrycke.t i detta jettcansigte var vildt och grymt. Ögp-
nen i den grå fysionomin voro af svart skilfer; muunen var bred, platt
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och vidöppen, så att ormar bade gjort silt bo i dess gap. Vid månens
klara sken kundc man tydligen se kuru de krälade derinne.

En bred gördel, öfverlastad med symbollska inskrifter, omgaf bålen
af statyn; vid denna gördel var ett svärd fästadt. Jettebilden kade fyra
armar, alla utsträekta; i sinä fyra bålstora bänder böll hän ett elefant-
bufvud, en ringlagd orin, en mcnniskoskallc ocb en fågel, liknande hägern.

Då månens sken föll på sidau om denna staty, upplystes dess profil,
hvarigenorn anbiieken deraf blef så myeket biskligarc.

På de haliforfallna tegclmurarne syntes der och hvar några qvarlef-
vor af utomordentligen djerft tecknadc basreiiefer. En af dem, soin var den
bäst bibchållna, förcställde en man med elefantbufvud , och med vingar,
liknande vampyrens; hän böll på att uppsluka ett barn.

Knappast kan man föreställa sig något rysligare än dessa, af mörk-
gröna trädgrupper omgifna, ruiner med sinä fasaväekande bilder, helystä
af månan.

Utmed en af mnrarne 1 detta åldriga tempel , egnadt åt nägon af dc
faemligbetsfulla ocb blodiga javanska gudarne, såg man en bydda, värds-
löst sammanfogad af tegelbitar och stenskärfvor. Dörrn

,
flätad af rör,

stod öppen. Ett rödaktigt sken , som utgick från detta slags boning,
upplyste på ett besynnerligt sätt den yppiga vextl lohet ,

hvaraf marisen
var betäekt. Tre män voro församlade i kojan, som upplystes af en ler-
lampa, hvaruti brann en veke, gjord af kokosnöttrådar, simmande i palmolja.

Den ene af desse tre män var klädd pä enropeiskt sätt, ehuru ganska
torftig. Hans bleka och nästan hvita by utvisade att lian tillhörde den
mesteziska racen, eller med andra ord, att ban haft tili föräldrar en hvit
och en bindniska. Haa syntes vara omkring fyratio år gammal.

Den andre var en groflernmad afrikansk neger, med tjoeka läppar och
breda axlar. Hans krusiga bar var något gråspräekligt. Hans klädsel
bestod af idel slarfvor.

En tredje person låg utsträekt på en matta i ena börnet af kojan
och var försänkt i djup sömn.

Dessa trenne män voro de tre af stryparnes böfdingar, bvilka, då de
öfver hela Ostindiens fasta land voro efterspanade och förföljde , hade,
under smugglarcn Mahals ledning, sökt skydd pä ön Java.

- Malajen återkommer icke, sade mestizien, som hette Faringi, ocb
var den fruktansvärdaste af hela denna menniskofiendtliga sekt. Kanske
hän bar blifvit dödad af Dscbalma, när hän sisulle ntföra vårt uppdrag.

Det oväder, som rasare i middags, framlockadc alla onnar ur jor-
den, sade negern. Kanske bar malajen blifvit ormstungen ; x sådant fali
kaxx det bända att hans ki'opp för närvarande ej är annat än ett stort
orinbo.

För att tjena del yoda verhet, måstc man kuuna trotsa döden, sa-
de Faringi med dyster ton.

Ocb gifvä döden, tillade negern.
Ett doft skrik, åtföljdt af några oartikulcrade ljud, väekte bastigt de

båda talandes uppmärksamhet och koni dem att vända sinä ansigten mot
. den sofvande.

Ä : Ajåm
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Dcnne var ungefär trettio år garaimil. Hans shägglösa ansigtc var
kopparfärgadt ,

hans klädcr , af groft tyg ,
och bans lilla gul- ocb brun-

randiga turhan, utvisade alt hän tillhörde dcn äkta hinduisba stamincn.
Hans sömn tycktcs vara störd af en piågsam dröm; Stora svcttdroppar ut-
pressades fnhi hans fula anletsdrag, ännu ohyggligare genom dcn fasa som
i delta ögonblick förvred dem. Hän taladc i sömnen , men ordcn voro
horta och afhrutna och helcdsagadcs af konvulsivisba rörelscr.

Ständigt samma dröm, sade Faringi tili negcrn. Skall då min-
net af denne man evigt föresväfva honom 1 '

Hvilken mani
Mins du icke att för fem år sedän kom den grymme öfvcrste

Kennedy ,
Hinduernas hödcl , tili Gangcns stränder, för att jaga tigrar.

Hän medförde ijugo hästar, fyra clefantcr och femtio tjenare ...
Jo, jo, jag mins, sade negcrn. Och vi trenne menniskojägarc, vi

gjorde en hättre jagt än hän. Kennedy med sinä många hästar, sinä e-
lefanter och sinä talrika tjenare, Heh cj nägon tiger, men vi, vi fingo en.
Dessa sista ord sade hän med en hemsk ironi. Ja Kennedy, denne tiger
med monniskoansigte, föll i vara händer och Bröderne af det yoda ver-
hel gjorde den gången en god fångst åt deras gudinna Bolnvanie.

Du kommer väl ihåg, åtcrtog Faringi ,
att just som vi hade sla-

git snöret tvenne hvarf omfcring Kcnnedys hals , varsehlefvo vi plötsligt
en resande. Hau hade sett oss, bevittnat värt förehafvande .

.
. man

måstc sålcdcs göra sig' af med honom .
. . Det är denne mannens mord

som heständigt förföljcr honom i drömmen, tlllade Faringi, i det hän pe-
kade på hinduen.

Det förföljcr honom icke allenast i drömmen, utan äfven då hän
är vaken

,
sade negcrn, i det hän såg på Faringi, med en hetydclscfull

hlick.
Hör, sade denne, och blickadc på hinduen, sora under dcn oroll-

ga drömmen åter började tala med häftig och ojemn röst.
Hör hur hän npprepar dcn resaudes svar, när vi förcslogo honom

valet mellan att dö, eller att tillika med oss tjena det yoda verket. Hans
förstånd är ruhbadt . . . ruhhadt för alltid.

Vcrkligen började Icke hinduen att under sömnen hclt högt och
tydligt halla ett slags förhör, i det hän uttalade både frågorna och svaren.

Resande, sade hän, men stannade tvärt cmcllanåt hvarföre den-
na svarta rand på din panna 1 Den sträeker sig från dcn cna tinningen
tili den andra delta är ett olyckligt märke . . . din hlick är sorglig
som döden .

. . Har du värit ett offer! Bohwani häinnar alla offer. Du
har lidit? Ja myeket. Sedän lång tid tili haka'? Ja sedän myeket låny tid.
Du lider ännul Alltid. Hvad egnar du dcn som misshandlat digl Medlidan-
de. Vili du gifva slag för slag? Joy vill yifva käi'lek för liat. llvem
är då du, som lönar ondt med godtl Juy är den som älskar, lider och
förlåter.

Hör du hroder , sade negcrn tili Faringi, hän har Icke glömt dc
ord som den resande yttrade förc sin död.

N:o 12. 18 .

gåm
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3 Hän vurmar hara ~ . Hör! hai» falar ännu. Hvad hän är blek! ®

Verkcligcn fortfor ock hindnen alt tala, under drömmen,
Rcsande! vi aro fre; vl hafva ditt lif i vara händer. Du har sctt

oss offra åt det goda verket, Bli en af viira, ellcr dö! dö I döl O, hvil-
Itcn hl id;!

. , . Ickc så der! . , , Se icke på mig så derl
Då hindnen utfaladc dessa ord

, gjorde lian en hastig rörelse, liksom
för alt allägsna ett föremål som trängdc sig inpå liouom. I detsamma
vaknade hän.

Hän sfrök med handen öfver sin panna, som badade i svett och såg
sig omkring med förvirrad bliek.

Brodcr, alltid deniiä drörn, sade Faringi , . , höjande på axlarne
* . , För att vara en djcrf inenniskojägarc, har du nastan för svagt huf-
vud . . . Lyckligtvis aro ditt hjerta och din arm starkare.

Hindnen satt en stnnd utan alt svara, med pannan lutad mot sinä bå-
da händer, Dercfter yttrade hait:

Det är länge sedän jag drönide am denne resande.
- Hän är ju död, sade Faringi. Det var ju du soin kasiade snörct

om hans hals?
Ja, det var jag, sade hindnen darrande.
Vi gräfde ju gropen åt hans lik, täft uflned Kennedys. Vi gräf-

de jn med honom , alldcles som den engelske bödeln, under sand och rör,
sade negern.

Ja, vi gräfde grop åt honom, genmälde hindnen rysande, och än-
då har jag återsett honom. För ett år sedän var jag en afton närä por-
ien af Bombay, der Jag väntade på några af vära bröder . . . solcn ned-
sjönk just hakon» den lilla pagodmj, som ligger åt Öster . . , jag tyeker mig
ännu se alit detta . . . just då hörde jag långsamuia och jemna steg .

jag såg mig om ...det var lian . . . lian koni från stadeu.
Syövillä! sade negern idel syövillä!
Syövillä, upprepade Faidngi, eller ock en starfc likhet,

—. A nej. Jag »genkande honom på det svarta roärket öfver paunan.
Det var hän. Jag hlef ståcnde orörlig och med stinvande ögon ..

.

Hän stannade och fästade på mig en Ingn och sorgsen blick . . . Utan
att jag ens visste det, ropade jag: Det är hän! Det är jay! svarade hau
med sin ljufva röst. Alla de som du dadat, återfödas liksoin jaff, til-
ladc hän och pekade mot himleu.

Hvarföre mörda? Hör: . . . jag kommer från Java och går tili
verldens molsalta sida, der det är evig köld och snö . . . här eller der
. . . på en hrännande jord, eller en frusen, är ochblir jag alltid densam-
me . . . Så är det ock med alla deras själar, hvilka falla för ditt snö~
re . . . själen förblifver alltid densamma ,

. . den kan du aldrig döda
Hvarföre mördar du? Hau skakade dervid på hufvudet med ett ut-

tryck af djnp bcdröfvelse och gick sin väg med längsamma steg och ned-
sänkt hufvud. Ha»» gick öfver hackcn förbi pagoden. Jag följde honom
med ögoiien, utan att kuuna rora mig ur ställct. I det ögonhlick, då so-
lmi sjönk ued i höljorua, stannade hai» på spetsen af kulien. Hans res-
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gcsfalf aftccknadcs mot den blå lumien, men snart försvann lian,'
O! •

•
• det var hän! tillade hlnduen med en ny rysning. Det var hän.

Alltid var det samma bcrattelse, ord för ord densamma, hvarmed hin-
duen nnderhöll sinä bamfater.

Det är möjligt, sade Faringi, efter en stunds fundering, det af

möjligt att snaran, som slogs kring den resandes hals, ej värit rigtig, neli
att en gnista llf återstått, elinru vi trodde höHOrtt död. Lnften bar kan-
liända inträngt genom den hög af rör, hvarmed ti betäekte bans graf,
ocb lian har återvaknat tili lifvet.

IVej, ncj, sade bindnen, shabandc på bufvtldcf, denne man är cj
såsom vi. Hör, forlfor bindnen med bögtidlig ton ocb sann öfvcrtygclse,
som förvånadc bans kamrater, anfalet af de ofler, som Bobwanis söner
hafva helgaf gudinnan, allt ifrån bcgynnelsen intill denna dag, är ett
intet mot den oerbörda mangd af döda ocb döende, som denne förfärligc
resande lemnar efter sig, ehvart ban styr sinä mcniiiskoförderlliga fjät ,

.
.

Hiiren vidare ocb darren! , . , JVär jag råkade denne resande vid Bom*>
bavs port, horn hän från Java ocb hän gicb åt norden; sä sade hän ju
sjelf,. . Dagcn derpå började koleran rasa i Bombay ... JVågoit tid der-
efter fick man veta att denna landsplåga först utbrnstit bär på Java,

Det är sannt, sade negern.
Hören vidare, fortfor bindnen. Den resande sade ju så bär: Jag

går framåt norden, tili ett land betäekt af evig is ocb snö ... Koleran
gick ju bärifrän tili norden . .. Den passerade Alaskat, Ispaban, luris ,

Tillis, ocb kom slöfligcn tili Siberien. Ocb koleran forlskred icke mer
an tvä tili tr e mil om dagcn . . . lika fort som en menniska kan gå . . .

Den visade sig aldrig på tvenne ställcn i sender, ufan den framgick lång-
samt . . , cj skyndsammare au en resande tili fots.

Vid denna besynnerliga anmärkning, började binduens båda kamra-
ter att med bestörtning siirrä på bvaraudra. Jag tror, jag tror att
mannen, som vi mördade 4 bar blifvit af någon belvetisk makt åtcrväckt
tili lifvet ocb dervid ålagd att kring hela jorden föra med sig den för-
derfliga sjukdomen: att öfverallt, bvar ban framgär, sprida död, sorg ocb
fasa .

. . Koin ihäg att denne resande kom från Java . . . koleran kade
harjat Java . .

. den resande gick genom Bombay koleran rasade ge-
nast i Bombay . , . den resande har gått npp åt norden äfven der
bar den rysliga farsoten harjat.

Efter att hafva sagf delta, försjönk bindnen åter i sinä betraktelser,
Faringi ocb negern syntes betagna af en bemsk bestörtning.
Hinducn bade taiat sannt, angäcnde den förfärliga landsplågans bem-

ligbetsfnlla gång, (nägot som man bittills icke kunnat förklara), denna
rysliga sjukdom, hvilken, enligt hvad man utrönt, aldrig framskred mer
än tvä ellcf tre svenska mil i dygnet ocb aldrig visade sig mer än på
ett ställc i sender.

Ingenting kan i sanning vara mer intressant, eburu bemskt det Un
mä vara, än att på kartan följa denna farsots långsamma ocb besynner-
liga framskridande. Man med rätta öfver att deruti finna alla

af en meuniskas resa, Sjukdomen kom hil, men icke dit, I
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ett land raide dcn rissa landskapcr, i ett landskap rissa städer, i en stad rissa
qrarter, i ett qrarter en riss gata, på en gata ett cller annat hus, för att hcm-
söfca oeh ödelägga. Det fanns ortcr, der dess ristande rar ganska kort,
och åtcr andra, der dcn rastade och en läng-re tid uppehöll sig, hrarcf-
ter den äter fortsattc sin långsamma, hemlighetsfulla gäng, spridandc fasa
och förskräckclsc.

Dessa af hinduen påpekadc besynnerlighetcr mäste orilkorligen göra
ett lifligt intryck pä negern och Fariugi, dessa rilda naturar, hrilkas gö-
rande oeh låtande härrörde från tron pä mörka, blodiga, olyckshringande
giidainaktcr. Ty det har funnits nti Indicn (och detta är ingen dikt,
utan rerfclig sanning), menniskor, hrilka bekänt sig tili ofvan anförda
ohyggliga brödraskap , menniskor soin nastan ali tid inördade för mordets
skull, för det att rnordet rar dem en rällust . . . inördade, för att bringa
döden i lifrets stälic, för att af en lefrande göra ett lik. Sä yttrade sig
åtminstone en af dessa dråpare, under ett förhör , som man med honom
anställdc.

Tankan förlorar sig i en djup och mörk afgrund, då man söker ut-
grunda orsaken tili denna ridunderliga ridskepclse. Man häpnar då man
tänker på alla dessa fasor och undrar med skäl huru menniskor kunnat
godvilligt, ja, med enthusiasm, hängifra sig åt en sä ohygglig rcligion.

Naturligtris kan dock en sådan blodig gudadrrkan icke blomstra
nej Icke ens få insteg i andra länder.

En sådan rcligion är icke annat än den yttersta grad af mennisfco-
hat, som af förtryeket blifvit frambringadt och af det har sin näring.
Kanske har denna mordiska sekt, hrars ursprung förlorat sig i seklcrnas
natt, bibehållit sig i dessa ncjdcr, såsom slafveriets enda protest mot de-
spotismen.

Ilrad som ridarc är att märkä hos detta förfärliga brödraskap, är
den hemlighetsfulla förcningslänk, som, medan dcn oupplösligt förenar
niedlemmarue inbördcs, afsöndrar dem från alla andra menniskor; ty de
hafra sinä egoa lagar, sinä egna seder ...de förenas , förbrödras och
hjelpa hrara mlra sins emellan, men de kanna hrarken fostcrland cller fa-
miljeförhållaudcq. De bero blott af en mörk, osynlig makt, hrars dom-
slut de med blind underdånighet lyda och i hrars namu de kringsprida
sig öfverallt, för att (/Hra lik, som de på sitt rilda sätt uttryeka sig.

Dcrute kastade mätien sitt hrita sken och sinä blåaktiga skuggor på
de hemska riiluerna.

Fotställningen tili den gdganliska, ähnu oskadade statyn, som stod
tili renster om portiken, hriladc på trenne stora stcnskilror, tili hälltcn
dolda af det öfrcrräxande gräset.

Hastigt började en af dessa sfcifror att sjunka.
Fr fördjupniugen, som biidade sig litan allt bullcr, uppsköt ett huf-

rud: det rar en man klädd i nniform, som sakta försigtigt tili hälf-
ten höjile sig öfrer jordytan. Hän stannade några sekunder och lyssnade.

Då lian såg skenet från lampan i kojan dallra på det höga gräset
utanföre, rände lian sig om och gjorde ett tecken med kauden. Snart
uppklättrade under myeken tystnad och med utmärkt försigtighet trå an-
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JS dra soldatcr jcmic lionom på dc sista stegen af den underjordiska trappan,
hvareftcr alla trc smögo sig tvärs öfver planen, för alt jfumraa sig i rul-
nerna. vUnder några ögonblick afteckiiade sig de Stora skuggorna af deras
Isroppar på dcn af manan helystä mark.cn, men snart försvunno de lielt
ach hållct hakoni några ramladc stcnbiock och förfallna murar.

I det ögonhlick då dcn tjocka\ stQiiskifvan åler nppsteg tili jemn
Löjd mcd markcn, sknlle man kunnat se hufvudct af Hera soldater, hvilka
stodo på lur i fördjupningen. J

Mcstizen, hindncn och negern tankfulla i kojan och var-
seblefvo ingentlng af hvad sora tilldrog sig ntanföre.

VI.
FÖUSÅTET.

Hind ucns yltrande öfver kolerans licniliglietsfnlla oförklarliga fram-
fart, liade hos Faringi väckt en mängd allvarsamma och dystra hctraktel-
ser. För alt nu uudandraga sig deras inllytande, hörjade lian tahi om
något annat. En hcinsk eld lyste nr hans ögon och hela hans ansigte
fick ett uttryck af vild hänförelsc, i det hän ropade:

”Varcn förvissadc attßohwani städse skall vaka öfver oss, mennisko-
jägare. Fattcn mod, bröder! Mod, säger jag! verldcn är stor. En-
gelsmännen tvungo oss att öfvergifva Indien, oss, det goda verkets
trcnnc hufvudniän. Dock, hvad gör det? Vi qvarlcmna der vara med-
Lröder, så talrika, så frnktansvärda oeh förhorgadc, soin de svarta skor-
pioncrna, hvilka hlott genom ett dödligt slygn tillkännagifva sin närvaro.

Dercfter vändc lian sig ensanit tili hindncn och sade med en siarcs
blick och åtbörder:

Brodcr! du niåste tili Amerika.
Oeh du, brodcr, måste tili Afrika, fortfor hän, vänd tili negern.

Hän ställdc sig sedän midt i hyddan, satte venstra armen i sidan och
utsträekte dcn högra, i afsigt att göra ett starfct intryck på sinä åhörare,
hvareftcr lian med stigande ifver fortsatte sitt tai, sålunda: Oeh för inig,
bröder, är Europa den bäst passande vcrldsdclen. Öfverallt, der det
finns menniskor, finns det ock plägare oeh plågade, linns det bjerlan,
uppsvällda af hat. ' Vår sak är det att tända delta hat, så att det utbri-
ster i härjande hämdlågor. Oss tillkoininer det att genom list och för-
förelser af alla slag locka tili oss, Bohvvanis tjenare, alla dem

,
hvilkas

ifver ,
mod oeh dristighet kan vara oss tili nytta. Oss emellan oeh emot

hvarandra inhordes, skola vi tällä i häugifvenhct och försakelse: låtom
oss styrka, hjelpa oeh stödja hvarandra. Den somicke är med oss, hlifvc
vårt byte! Latoni oss hilda ett slutct samfund midt ihland alla, mot alla
oeh i trots af alla. För oss fär ej finnas hvarken fosterland eller slägt-
förbindclser. Vår slägt väre vara bröder; vårt fädernesland, det är
verbien.

Delta profstyckc af vild väitalighet gjorde ett lifligt intryck på ne-
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.a® gern och hinduen, hvilka vanligcu stodo under inflytelsen afFaringis öf- s >

verlägsua själskraftcr, oaktadt dc sjelfva begge voro det hlodiga sanifun-
dcts förnäinsta hufvudmän.

Ja, du har rätt, broder, sade hinduen, oss tiilbör vcrlden. Här
j»å Java vilja vi qvarlerana spar- eftcr vår gcnotnresa. Förc vär alfärd
frän denna öraaste vi här det (joda verket. Här skall det
skyndsamt utvechla sig. Bröder! jagrhar ide sumpiga risfälten, hvilka
alltld äro yfterst farliga för sinä odlares hclsa, ja, tili och raed dödandc,
seit menniskor, sora af nöden tvungits tili delta raördandc arbete. Dc
voro bleka soin lik, och några ncdföllo af hunger och matthet, Bröder I
i delta land skall det goda verket frodas.

Om det lyckades oss att värfva Dschalma, såsom Mahal har an-
hefallt oss, fortfor hinduen, så hade vi ju en dubbel fördcl af vår an-
fcomst tili Java. Det vore godt att förc vår afresa konna bland de vara
räkna denne tappre yngling ,

hvilkcn har sä många skäl att hata liicn-
niskorna.

Hän koramer snart, sade Faringi, vi raaste nppelda hans hat.
Vi mäste erinra honom ora hans fars död, tilladc hinduen.
Och om hans fångensfcap, hifogade mestizen. Ora hatet hos ho-

nom nppflammar, så tiilhör hän oss.
JVegern hade, under detta samtal, vrarxt försänkt i sinä cgna tankar.

Hastigt ro päde lian;
Bröder! hetänk om Mahal förråddc oss!

~ lian? ropade hinduen, nastan hånfullt. Hän har på sin farkost
gifvit oss en tillllykt och derigenom gjort det möjligt för oss att fly från
kontinenten. Hau har ju löfvat medtaga oss på sin goelclt och föra oss
tili Bombay, hvarest vi nog linna lägenhct att fara öfver tili Äraerika,
Afrika och Europa.

Hvad skulle kuuna förraå smugglaren tili att förräda oss? frågade
Faringi. Hän vet ju att, i det fallet, skulle ingenting kuuna skydda
honora raot den rysliga hämnd, sora Bahwanis söner skulle utkräfva,

Hau har ju lofvat alt genom Hst hitföra Dschalma redan i afton,
fortfor hinduen. Är denne en gång koulinen tili oss, så måstc lian
hlifva vår.

Det är ju Mahal, soin uppgjort planen tili vinnande af Dschalma,
yttrade Faringi. Hän sade ju; Befall malajen srnyga sig in i Dschalmas
ajopa, medan lian sofver, och, i stället att döda honom, inrista Bohvva-
nis tecken på hans arin. Hän är slug, den der Mahal, hän insäg gan-
ska rigtigt att Dschalma, efter en sådan händelse, bäst skulle kuuna be-
döma, begripa och uppskatta vårt brödraskaps list, beslutsamhet och för-
sigtighet. Ja, Dschalma skall med häpnad insc, hvad inan af sådana men-
uiskor kan hafva att hoppas cllcr frukta. Af beundran cllcr förskräckelsc
skall hän öfvergå tili oss.

—. Men om hän nu, I trots af sitt välgrundade menniskohat, vägrar
att tillhöra oss? frågade negern.

Då skall Bohwani bcsluta öfver hans öde , svarade Faringi 5 jag
tuulit försöka . . .
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—. Meri skall del ock lyckas malajen alt smyga sig på lionom under

8011111611*? invände negeru åter.
Ulan tvifvel, gcnmälde Faringi; ingen menniska Isan vara djerf-

vare, shrgare, vigarc ocli bebändigarc an malajen. Hän bade ju en gång
den förvägenheten alt öfverfalla en pantberhona, soin lag i en håla ocb
gaf sin nnge di. Monan dödade hau, men den svarta nngen tog lian med
sig ocb såldc den sedän tili en cliropeisk sjölsapten.

Hind ucii lyssnade nu på ett besynnerligt rop , som slsallade genom
skogens nattliga stillbct, hvarvld lian ntbrast:

Det bar lyckats malajen alt utföra silt väri !

Ncgern lyssnade likalcdcs, bvarefter lian yllrade:
Ja, det är ropet af gamen, då ban bortför sitt rof. Det ar det

rop, hvarmed vara bröder tillkännagifva att dc bafva nppsnappat siltbyte.
Det dröjde icke länge, förrän malajen syntes vid byddans dorr. Hän

var insvept i ett sfort styeke randigt bomullstyg', af de mest brokiga färger.
Wå? frågade negem ängsligt, bar det lyckafs dig 7
Dschalma skall i kela sin lifstid bära det goda verhets märke! sva-

rade malajen stolt. För att komina fram tili lionom, bar jag åt Holmani
nödgats offra en menniska, som giek mig i vägen. Likct bar jag lemnat
i en buske närä ajopan, ocb öfvertäckt det med gamla rör. Men Dscbal-
ma bär nu vårt teeken. Mahal, smyghandlarcn , var den förste soin fi.ck
veta det.

Ocb prinsen vakoade icke? frågade binduen, bestört öfver malajcns
slugbet ocb bebändigbet.

Om hän bade vaknat , gcnmälde malajen , sä vore jag icke mer i
lifvet; ty jag sisulle ju skona bans IIf,

Ja, emedan bans lif Isan för oss vara nyttigarc Un bans död , an-
märktc Faringi. Broder, tilladc ban, i det du för det goda verket satte
ditt lif på spel, bar du gjort bvad vi I går gjorde ocb bvad vi i morgon
skola göra. I dag lyder du; I morgon skall du bcfalla.

—VI alla tillhöra ju Holmani , svarade malajen. Hvad skall jag
vidare göra? Jag Ur beredd.

I detsamma ban sade dessa ord , vände ban bufvudet ät den öppna
dörrn.

Der, sade ban, der kommer Dschalma. Mabal bar sålcdes icke bc-
dragit oss.

Faringi drog sig undan i en mörk vrä af byddan, ocb gömdc sig un-
der en matta, i det ban hviskade tili sinä medbröder;

lian får icke se mig ännu. Sök att öfvertala lionom. I fall af
motstånd å bans sida, bar jag min pian.

Faringi bade knappast hunnit gömma sig, förrän Dsebalma visade sig
i dörrn. Vid anbliekcn af de tre misstänkta personerna tog lian bestört
ett steg tillhaka. Imcdlertid kom ban ibåg, att i delta land, bvarest det
cj finns några värdsbus, vandrare ofta nödgas tlllbringa nätterna 1 ruiner
ocb täit. Kanskc, tänktc ban, aro de der karlarne icke så elaka, som dc
se ut.

wgß ' ''n. _
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lian inträdde således, och då den ene karlens gulbruna Ly förrådde

en ai hana landsmän, tllltalade Len denne på Lindostanska spräket:
«lag- trodde mig här finna en curope, en fransman.
Fransinanne!! bar icke kömmit ännu

,
men hän skall väl icke drö-

ja länge, svarade hindnen.
Af Dsehalmas ord gissade lian lätt tili det medel Malial användt, för

att låcka honom tili Tschandis ruiner; hän hoppades viima tid, under det
hän stärkte honom i sin villfarelse.

Känner då du denne fransman? frågade Dschalma.
Ja, hän har hitstämt oss, sä väl soin dig, svarade hinduen.
Tili hvad ändamål ? frågade Dschalma åter , med stigande förvä-

nmg.
Det får du veta när hän kommer.
Har general Simon stämt ei* hit?
Ja, just general Simon,

Dschalma bråkadc förgäfves sin hjerna med utfunderandet af denna
besynnerliga sammankomst; den var och förblcf honom en gåla. Imcdler-
tid förekoin det honom misstänkt, att de andra båda karlarne tego och
blott sågo på hvarandra med bctydelscfulla blickar. Efter en stnad frå-
gade hän med misstrogen min:

Hvllka ären j?

Vi aro för dig, om du vill vara för oss, svarade hinduen.
Jag hehöfver icke er och j behöfven icke mig, yttrade Dschalma.
H vein vet ? svarade hinduen.
Det vet jag, genmäldc Dschalmå.
Du irrar dig, ätcrtog- den förre. EngelsmUnnen hafva skjutit din

far. Hän var konung. Dig hafva dc tillfångatagit och fördrifvit. Du
äger ingenting mer.

Vid denna smärtsamma erinran förmörkades den unge konungssonens
anlctsdrag. Hau darrade och ett bitlert leende spelade kring hans läppar.
Hinduen, sora märkte det, fortfor:

Din far var rättvis, tapper, älskad af sinä undersåter j man kalla-
dc honom den höysintes fader, och lian förtjenade detta namu. Vill du
då lemua haus död öhämnad ? Skall den harin

, soin lågar i ditt hjerta ,

förblifva litan frukt?
Min far Ml med vapen i hand, svarade prinsen. Hans död häm-

nade jag på dc engelsmän, hvilka jag under striden dödade. Den soin nu är
mig i fars ställe och sora äfvenledes faktat för Kadscha-Sing ,

har sagt
mig att det vore ett vansinne, om jag skulle strida mot engclsmännen, för
att återfå minä besittningar. När de gåfvo mig fribeten, svor jag att al-
drig mer sätta «nin fot inom Hindostan, och hvad jag svnrit, det hållcrjag.

- De soin plundrat och tillfångatagit dig, de soin dödat din far och
satt sig i bcslttning af hans rikå , aro menniskor, fortfor hinduen. Det
gifvcs , litoin dessa , andra menniskor , på hvilka du kan låta din hämnd
lalla.

Är icke du också en inenniska? inföll Dschalma.
«u Jag och dc sora likaa mig aro mer Un menniskor , yttrade hm- g,k. : Ji
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P duen. VI aro i förhållande tili den öfriga mcnskiighetcn, hvad jägaren
är i förhållande tili rofdjurcn. Vili du vara soin vi: mcr än mcnniska?
. . . Vili du sakert, rikligen och ostraffadt matta det liat, som förtär ditt
hjerta vid tanken på allt det onda nm» tillfogat dig?

Bina ord blifva mig alltmera obegripliga, svarade Dschalma. Jag
bar ju icke något liat i mitt hjerta. iValkas mig en fiende och Iran Ur
mig värdig, så bckämpar jag konein-, är hau mig ovärdig, så föraktar
jag honom; således batar jag hvarken de tappre ellcr de fege.

Uader detta samtal hade Dschalma och hinduen småningom aflägsnat
sig från dörrn, så att ingången vrr fri. Negern kom då af en händelse
att titta ui, hvarvid hau med en genomskarande ton ropade; Förrädcri!

Vid detta rop, hvarunder negern pekade åt dörrn, kastade Faringi
af sig maltan, for «pp som en tiger ock var med ett språng nr hyddan.
En halfcirkel af soldater framryckte försigtigt mot dörrn. Mcstizen ge-
nomborrade med sin doll: en af dem , kullkastade tvenne andra och för-
svann biand ruinerna.

Alit delta var ett ögonblieks verk. När Dschalma vände sig mot
dörrn, för att se hvarför negern ropat förräderi

, var Firingi vedan för-
svunnen.

Några af Soldaterna ilade efter den flyende, de öfriga bclägrade dörrn
öeh lade an på Dschalma och de tienne stryparne. Negern, hinduen och
malajen insågo genast omöjlighcten af allt motstånd. Dc vexiade några
ord med hvarandra och framräckte sinä händer, för att bindas. Så snart
dc voro fängslade, Inträdde kaptenen, som kommenderade soldaterna. Med
en hlick pä Dschalma frågade hän:

Och denna?
En i sender , herr kapien ,

svarade soldatcrnc; vi komina nu tili
houom.

Dschalma stod stel af öfvcrraskning. Hau begrep ingenting af allt
hvad som föregick omkring houom. Men när hän såg sergeanten ocli
tvenne soldater nalkas honom med rep ,

stötte hän dem tillbaka och gick
tili olliceren vid dörrn.

Hvarföre vill ni binda mig, liksoin de der kariani e? frågade lian.
■— Hvarföve jag vill binda dig, usiing! ropade kaptenen. Det vill

jag, för det att du tillhör mördarehandet.
När hau nu såg att soldaterna af vördnad för den nnge mannens äd-

la skick och furstliga hållning förhlefvo på afståiul från honom , ropade
hau tili dem:

—Är ni rädda för honom? Det lönar ej mödan. Drag hårdt tili
repen om hans händer; snart skall hän få ett annat om haisen,

Ni sväfvar ien grym viilfarelse, hvad mig angår, sade konnngaso-
nen med en värdighet oeh en hallblodighet, som förvånade kaptenen. Jag
bar icliQ värit bar en fjerdedels tiinnia och känner icke alls dessa meluu-

si,or. Jag koin liit för alt träftå en Fransman.
Du är då icke en fansujttv , liksoin de? frågade kaptenen. Pä

hvem vill dn häfta denna osanniug ?
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På er, svarade Dscbalma mcd ett så naturligt uitry cl: af fasa ocb
afsky, att kaptcneu ovilkorligt vinkade bort soidaterna , hvilka redaV» la-
gade sig tili att fängsla den ädle ynglingen. Dsclialma fortfor:

Dessa incnniskor tiliköra sålcdcs det afskyvärda stryparebandet;
ocb mig kan ni beskylla för att vara deras medbrottsllug? Jag är lugu,
herr olficer.

Det ar cj nog att ni säger cr vara lugn, svax*ade officeren, Man
vet på hviiket tecken stryparne igenkänna bvarandra.

Jag upprepar anna en gång att jag afskyr detta band, åfertog
Dsclialma. Jag kom bit, för att . . .

—Du bar rätt, föll bonom negern i talot. Söncrne af det goda
verket igenkänna bvai‘andra på det tecken soin är inbrändt i deras bud.
Vår stund är kommen ocb vl sträeka otan motstånd vara balsar i
Vi bafva redan ofta nog kastat snöret kring deras bals, hvilka ickc velat
tjena det goda verket. OJficer, betrakta våra ocb den unge mannens
armar.

Kaptcnen uttydde negerns ord oriktigt ,
lian trodde att de voro äm-

nade tili ett rättfärdigande för Dscbalma, bvarföre ban vände sig tili den-
ne och ytlrade:

O m ni, såsom negern säger, icke bär stryparnes tecken på er arm,
bvilket jag genast skall undcrsöka, så kan ni inom tvenne timmar vara fri.

Du förstår mig galet, ropade negern. Prins Dscbalma är en af
våra ocb bär Bobwanis stämpel på sin venstra arm.

Ja, ban är liksom vi, son af det goda verket, tillade malajcn.
lian är en fansigar, liksom vi, bifogade binduen.

De trenne stryparne, hvilka funnit sig förolämpade genom den afsky
som Dscbalma visat för dem ocb deras blodiga yrke , gjorde sig ett nöjc
af att påstå det kung Kadscha-Sings son börde tili dei’as samfund; de tyek-
te ock att de derigenom vaimo ett slags vigt och anseende.

Hvad hår ni att svara, unge mani frägade kaptcnen den tigande
Dscbalma.

Denne Löjdc medlidsamt på axlaxma ocb nppströk sin vcusti-a kläd-
ningsärm.

Hvilfccn fräekbet! ropade kaptcnen, i det ban på den inrc sidan
af ynglingens arm tydligt läst namnet Dobwani i eldröda bofcstäfvcr. Hau
ilade tili malajcn ocb bcsåg dennes arm, hvarpå ban I‘ann en dylik stäm-
pel, äfvcnsom på negerns ocb bindnens. Fradgandc af rascri, återvände
ban tili Dscbalma.

Eländige! röt ban, du ingifver ännu mera afsky än dina medbrotts-
liga. Soldater! binden den nedrige, soin ännu vid grafvens rand vågar ljuga.

Stel af fasa ocb bestörtning betraktade Dscbalma det olycksbådandc
tccknet.

Vili du förneka äfven delta vittnesbörd? frågade officeru.
Jag kan icke förneka bvad jag sjclf scr, svarade ynglingen ncdslagcn.
Såå? ändtligen bekänner du , din skojarcS ropade kaptcnen.

Soldater! ba väl ögonen på bonom ocb bans medbrottsliga. Ni ansvarar
för dem, •
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Dschalma trodde sig drömma. Ulan rhidaste motständ , lät lian nu '
binda och bortföra sig. Olficern qvarstannadc annu en stnnd med nägra
af sitt folk, för att biand ruinerna söba efter Faringi; men då alla efter-
forslmingar förblefvo fruhtlosa, återvände hän med sln trupp tili Satavia,
dit fångarne redau anländt, nndcr säber bevakning.

Rfågra timmar dcreftcr slutade hei-r Josna van Dael sin långa bcrät-
tclse tili Rerr Sodin i Paris med följandc tillägg:

'Oraständigheterna voro sä besbalfade , att jag icbc luin dc handia an-

norlnnda. Koit sagdt . . . jag bar för en stor fördcl nödgats förbise
ett litet ondt.”

"Trenne af dc bcryktadc mördarne äro öfverlemnadc i rättvisans hän-,
der. Att Dschalma råkade vara med dem, shall soin Jag hoppaa iche
shada honom} hans l osknld skall snart Iranista i den klaraste dagcr. Se-
dän denna morgon har jag värit hos vår ståtbållare, för att afgifva en
för den unge prinscn gynnande förklaring. Jag sade, att då det var just
genom min åtgärd soin de trenne för samhället så skadliga bofvarne Tal-
lit i rättvisans händer, så fordi*ade jag, såsom taeksamhctsbcvis, att mad
skullc göra allt, för att rättfärdiga Dschalma, denne unge konnngason,
hvllken i ansccndc tili sinä olyckor , sk väl soin för sinä ädla egenska-
pcrs skull, förtjcnar så myeket dcltagande.”

”Då jag i gär aftons gaf den underrättclsen, att man i ruinerna af
Tschandi skulle linna stryparne, fortfor jag ~ var jag långt ifrån att
ana det man med dem skulle förblanda fostersonen tili general Simon, en

hcdcrlig man, med hvilkcn jag sedän någon tid står i skriftlig förbiu-
delse. Man måste sålcdcs tili hvad pris soin helst nppdaga de.i hemlig-
het, som bringat prinsen i detta farliga läge. Jag Sr så öfvertygad om
hans osknld, att jag icke ens tänker på att begära nåd för honom. Hän
skall äga stollhet och mod nog för att i fängelset tåligt afbida rättvi-
sans dag.”

”i\i ser att jag i alla delar sagt sanningen. Icke den ring-aste osan-
ning har jag att förebrå migj ty ingen i verlden kan djupare än jag vara
öfvertygad orn den unge prinsens osknld.”

"Guvernören svarade mig såsom jag väntat, att äfven hän vorc sä
väl som jag moraliskt öfvertygad om ynglingcns osknld. lian hade, som
hän ultryckte sig, ali aktning för honom, men rättvisan måste hafva sin
gång; ty detta vore enda mcdlct tili npptäckande af dens list oeh falsk-
het, genom hvars obegripliga konster det ohyggliga tecknct kömmit på
Dscbalmas arin,” /

”Lurcndrejarcn Mahal, hvilkcn vorc den ende, som kan gifva dom-
stolen npplysning, rörande denna punkt, kommer inom en timma att lelu-
na Satavia och gå om bord på ångfartyget Suyter, soin skall föra honom
tili Egyptcn. lian erhällcr af mig en skrifven lapp tili kaptenen på
fartyget, af innehåll, att Mahal Sr den passagerarc, för hvilkcn jag betin-
gat plats på Suyter. Hän medtager äfven denna långa berättelsc. Suy-
ter seglar härifrån om en timma. I går alton aflemnades dc sista tili
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Europa adresserade brcfven ■, mcn jag bar racd flit qvarbållit min siiri f-
velsc intiil säsla stunden, för att kumia anmäla rnitt besök hos stäthåliaren.’’

”,\i finnin' sålcdes att prins Dsciialma blir undcr en bcl månads tid
qyarhållen bar. Lägenheten på lluyter bar gått honom ur bändeinä; så-
ledes är dct aildelcs omöjligt att den unge mannen kan vara i Paris tili
d, 43 Fcbr. nästk. är. JVi bar befallt ocb jag bar blindt åtlydt er,
och dertiii auvändt de medel, öfver bvilka jag kunde förfoga. Jag bar
dervid endast baft det ändamäl för ögonen, som kan helga dem, ty det
handlar ja, soin ni säger, om något som är af oändlig vigt för vårt säll-
skap. I cdra bänder bar jag- värit, bvad vl alla måstc vara i vara för-
raäus bänder, neinligen ett verktgg. Ty tili Guds ära göra vara förmän
Uh af oss ‘).

”Låtom sålcdes vårt stånd ocb vår makt städse grundas på den mol-
lan oss rådttndc öfverensstämmelscn. Tiderna äro för oss finssgyimande;
men det är endast bändclserna, som vexia; vi förbilfva oförändrade.”

"Lydnad ocb mod, hemlighet ocb tålamod, list ocb förvägcnbet,
enigbct ocb tilSgifvenbet, väre städse bland oss, bvilkas fädernesland är
veri den, bvilkas familj är bröderna, bvilkas drottning är Ronia. J. v. D.”

Med deuna skrifvelse, väl förscglad, gick lureudrejaren Mahal om-
bring kl. 10 på morgonen ut ur staden Batavia, för att gå om bord på
ångfartyget Ruy ter. En ti niinä sednare låg bans lii;, strypt på fansigu-
rernas vanliga sätt, undcr en rörbög på den sandiga kusten af ön, elit
lian begifvit sig för att söka en bät, som skulle bringa bonom öfver tili
Ruyteiyar

Då man någon tid efter ångfartygets afgång bittade smugglarens lik,
lät berr van Dael förjäfves bos detsasnma eftcrsöka pakettet, som inneböll
den långa herätteissä. Biljctten, som Mahal akulle öfverlemna åt kap-
teben på lluyter, var likaledes försvunnen.

Lika fåfänga voro och förbiefvo de forskningar ocb skall, bvilka öf-
verallt på hela ön anstälides efter Faringi. Den hemlige strypareböfdin-
gen lät aldrig mera se sig pii Java.

FJERDE AF DE EN IN GE N.
SLOTTET CAUDOVILLE.

I.
II ER II ROBIN.

Tre mänader voro förflutna, sedän Dscbalma sattes I fängelse, an-
klagail för alt tillliöra fansigarenes eller stryparnes afskyvärda sekt. Den
seen vi mi gå alt betrakta, tilldrager sig i Frankrike, i början af Feb-

) Som bekant är, sammanfattas den blinda, ovillkorliga lydnad, hrarpä Jesnitcrnas samfnnd
hufvudsakligasl grundar sig, nti dassa, den dbende Loyolas ord: "llvarje medlera af vår
orden skall, nti sinä förmäns hlinder, vara soin ett lik (perin de at cadayer).”

%
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' ruari 1832 pä slottet Cardoville, ett gammalt feodalgods, bclägct på den
branta kusten af Picardi, ieke längt ifrån St. Valery, ett myeket far-
ligt ställe vid Kanalen, bvarest Hera fartyg kvarje år förolyekas med både
manskap och last, i anseende tili dc nordvestliga stormar, sora göra seg-
lingen i detta farvatten så äfventyrlig.

I det inrc af slottet kan maa böra burn storraen tjuter derute, en rys-
lig storm, sora uppstålt under natlcn. Stundora böres på afstånd ett för-
färligt buller, sora af en bel artillerisalfva, bvilket npprepas af slrandens
eko. Det är bafsvågorna, soin med rascri bryta sig raot klippan, bvarpå
det uräldriga slottet är bygdt.

Kloekan är sjn på morgonen. Dagcn intränger ännu ieke genom fön-
sterna i ett större mm, beläget i nedra väningen af slottet. I detta niin,
sora upplyses af en Sarapa, sitter en qvinna, af ungefär sextio års åldcr
och af ett rcdligt raen cnfaldigt utseende, redan sysselsatt med soran,
eburn så tidigt på morgonen. Hon är klädd sora de rika bondbustrurna
i Picardie. Längre bort sitter denna qvinnas man, ungefär lika gamma!
soin bon, vid ett stort bord, der hän sorterar ock nti små påsar jnlägger
prof på koni och bafra. Gubbens ansigte, sora prydes af snöhvitt bär, är
redligt och öppet; det ntvisar ett godt förståud och myeken ärlighct,
blandad med någon boiidslugbet. Hän är klädd i en kort råck af grillit
kläde, och stora jagtstöllor med höga, gula kragar, soin tili hälftcn skyla
de svarta sammetsbyxorna.

Den förfärliga storm, sora rasar ntanföre, gör att man ännu högrc
skattar tallan af det Ingn, soin råder derinne. En trellig cldbrasa Ham-
mar 1 en stor spisel af livit marmor och fcastar sitt glada sken öfver det
väl bonade golfvet. Ingenting kan dock vara trefligare än de gamla men
vai blbebållna gyllcnlädcrstapeterna, fönstergardinerna af rödt ock hvitt
katuu, med gammalmodiga, kinesiska lignrer, sarat de antika dörrstyckena,
målade i Waltaus maner. En pendyl af sevres-postlin, och möbler af
rosenträd, inlagda med gröut, sarat arbetade i en bucklig, vriden fonn,
göra det stora rummet ännu gammalmodigare.

Storraen fortfor att rasa ntanföre; stundora Inträngde vinden med
myeken buller i skorstenen, sarat skakade dc något bräckliga fönsterrainarna.

Den gamlc mannen hette Dupont, och var förvaltare af godset ocb
slottet Cardoville.

Heliga .lungfru! bvad det är för ett rysligt väder, min vän, sade
bnstrun. Den der herr Rodin, bvars ankomst intendenten hos prinsessan
St. Diiier förkunuade oss , bar alltför illa valt sin dag.

Ja, aldrig 1 min tid bar jag hört maken tili orkan, svarade gub-
ben. Ifall herr Rodin aldrig' förr bar sett hafvet 1 uppror , så kan lian
mi så myeket bättre få förnöja sig med delta berrllga skådcspcl.

Hvad skall då den der Rodin göra bar, min vän?
Min själ jag det kan svara på. Prinsessans intendent anbefaller

mig i sitt bref att visa herr Rodin deu största aktuing och lyda bonom,
som ohi lian voro min busbonde. Det blir således herr Rodins sak att

19*.
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förklara sig' ocli min alt verkställa lians bcfallniugar , cmcdan ban kom-
mer på prinsessan» vägnar.

Med rätta vore det väl på fröken Adriennes vägnar, soin lian borde
liomma, cmcdan godset tillhör benne, efter lienncs fars, bertigens af Car—
Hoville död.

«■ Ja, men prinsessan är ju bennes tant, och infcndcnfen utför frö-
ken Adriennes befallningar. Om bau mi koinmer på lienncs, cller på
prinsessan» vägnar, så är det just detsamma.

Kansbc bar berr Kodin lusf at! böpa godset. Imcllcrtid fyckte
jag att dcn der fjocka frun, soin rcste direkte från Paris för åtta dagar
sedän, eukoin för att bcse det, mätte ha mycken lust att äga det,

Vid dessa ord utbrast förvaltaren i ett bögljudt skratt.
Ilvad skrattar du åt, käre Dupont? frågade hans hustru, som var

en ganska god varelse, men som fått hvarken qvickhef cller skarpsinnig-
bet på sin loit,

Jag skrattar, sade Dupont, dä jag koinmer ibåg deri der damcns
gcsfalt ~ . den stora damen .. . den ofantliga daincn. För f-n! när rnan
scr så ut, bör man väl icke kalla sig de Sainte-Colombe'). Guds dödl
bvilket bclgon ocb bvilkcn dufva! Ilon är tjock som ett fastage, bar en
bränvinsröst ocb grå musfacbcr, som en gamma! gardist, Jag börde
benne säga tili sin betjentr Gå du din lymmel! och bon befcr Sainte-
Colombc!

Hvad du ärunderlig, kära Dupont. Man väljer ju icke sjelf sitt
namu , , . Ocb dessutom rår ju den stackars frun icke för att bon bar
skägg.
namu

IVej, men bon rår för att bon kallar sig Sainte-Colombe ~ . Du
inbillar dig du, att det är lienncs rätta namu, Ack, min kära Catha-
rina, dn är stundom bra enfaldig.

Och du, kära Dupont, du kan då aldrig bålla muulien på dig,
Danien såg ganska vördnadabjudande ut , . . Det första bon frågade mig
efter var slottskapcllet, som bon ville se, cmcdan bon bört så mycket
talas dcrom, sade bon , . . Hon sade tili ocb med, att bon skulle för-
sköna det, ifall bon koni att köpa egendomeu . . . Ocb när jag sade ben-
ne, att ingen kyrka fann» bär, emedan församlingen är dcrtill för liten ,

blef bon mycket ledsen öfver att cj bafva prest i byn.
Jaha, det tror jag , ty så göra alla som komina sig upp af intet.

Det första de företaga, är att agera berrskap ocb rikt folk,
Fru dc Sainte-Colombe beböfver icke spela förnäm dam, emedan

hon är det förut.
Ilon? ...en förnäm dam? . . .

IVå ja . . . Du skulle hara sett bvad bon var smakfullt klädd , i
dcn ponceauröda klädningen ocb dc fiolcttc handskarne

, som liknadc en
biskops, Ocb när bon tog af sig kätten sedän .

.
. dä lick jag se alt bon

bade utanpå »in blonda peruk en feronniecre af diamanter, Stora som tum-
ändan, örliängcn af Stora juvcler och juvclringar på alla lingrarna. Du

*) Helig-Dufva,
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a ma trö alt det är ingen sämre tnenniska, som bruliar så myckef ädelsfenar

midt på hvardagcn.
Godt, godt! ...du förstär dig på sakcn, du.
A, det är ickc allt.
3Vå kvad mer dä?
Jo du: lion talade ej om annat än iertigar, markiser grcfvar ocb

en mängd köga ock rika lierrar, soin omgingos lios kcnne ock roro ken-
nes intima vänner; ock sedän så frågade lion mig, hvad det var för en
min, soin stod der korta i parken. Ilon menfc den der lilla paviljongen
dcrncrc , som kiifvit tili kälftcn uppkränt af prcussarnc , och soin salig
hcrtigen aldrig krydde sig om att låta kygga ,

. . Min fru, sade jag, det
var i dc aliierades tid

, som den der paviljongen klef antänd. Ack ,

min vänl ropade lion. Dc aliieradel ...de goda ailierade! ...de ka-
ra allierade! . . . Det är dc ock rcsfaurationen, som gmndlagt min lycka
. .

. Ser du , Dupont lillc, dä kegrep jag straxt kvem kon var, ock sade
tili mig sjclf: Det är en gammal emigrant.

Fru de Saint-Colomkc! ropade förvaltarcn, ntkristandc i ett gap-
skratt. Ack, min stackars gamma, min stackars gumtna!

Ja, du skrattar , du. För det att du råkat vistas trc år i Paris,
tror du dig vara en licxmästarc.

Catkarina! låt oss afkryta dctta samtal; du kunde annars komma
mig att säga kvad som icke passar , ock det finns vissa saker

, som goda
ock rcnhjertadc qvinnor, sådana som du, aldrig köra vcta af.

Jag vct icke kvad du menar, men jag önskar att du ville taga dig
tili vara ock cj ka så elak tunga om alla menniskor. Ty, ser du . . .om
fru dc Saiute-Colomkc köpcr godsct, så tackar du din Gud om du får ke-
llalla din förvaltaresyssla. Har jag' »icke rätti

Det är inyckct sannt, ty vi båda körja nu kli gamla, min gum-
nia lilla. Vi La värit kär i tjngo år, ock vl äro för kcdcrligt folk för
att ka tänkt på någon kopskrapning' för vara gamla dagar . . . Det skullc
vara kårdt vid våra år, att bcköfva köra oss om cfter en annan tjcnst
ock kanskc ickc crkålla den . .

. Jag är inyckct ledsen öfver att fröken
Adricnne. icke kållcr g’odset. Det tyekes cgenlligcn vara kon

, soin vill
sälja det. Prinsessan var emot det i körjan.

Men, min Gnd, Dupont lillc! Finncr du ickc det alltför kesyn-
ncrligt,att fröken Ädrienne kan, vid så unga år, få råda öfver sin stora
förmögenkct?

Jag finncr det kelt enkclt, jag. Fröken kar kvarken far cllcr
mor, dcrföre rär kon om sinä cgodelar. Dcssntom kar kon ju ett förträff-
ligt knfvnd. Koninicr du ikåg, för tio är scdaii, dä grefven förde kenne
mcd sig kit en sommar, kur qvicfc den lilla kytingen var . . . kuru ken-
nes ögon gnistradel . . . Jo, se det var ögon det!

Ja, nog är det sannt. Fröken Adricnne kade nti sinä ögon ett
nttryck ...ett uttryck .

. . kögst ovanligt vid ken nes år.
Om kon kar Lallit kvad kennes lilla slynfysionomi dä lofvade, så

kör kon vara inyckct vaeker nu för tiden, oaktadt den nägot dristiga fär-
ä gen på kennes kär,- ty, oss eincllan sagdt: om kon värit en Hien borgar-
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dofter ,

i stället för en förnäm fröken
, så liade man, rätt och slätt, sagt

alt hon var rödhårig.
~ Se så ja: clakhctcr nu.igen!

Mot frttken Adrienne? Gud bevare mig derifrån! . . , Det är ic-ke för.att förtala henne, som jag sägcr att hon är rödhårig . . . Tvärtom
ty jag erinrar mig att hennes hår var så fint, så rlht, så guldglänsan-

de, att det passade så väl tili hennes snöhvita hy och hennes mörka ö-
gon, så att man verkligen cj ville ha det annorlunda. Också är jag sä-
ker att denna färg på hår, soin skulleha missklädt hvarje annan flicka,
gör fröken Adriennes utsecndc m erä pikant. Det måste vara en satans
täck flicka.

o
#A ja, hvad satan angär , så fanns deraf en god dosis hos henne

■ • .'Alltid var det att springa omkring i parken, att forarga guvernanten,
att kiättra upp i träden ocli göra hundrade spratt om dagen.

Aä ja! jag medgcr att fröken Adrienne var en utomordentligt
sjelfsvåldig ungc; mcn också hur söt var hon icke! . . . hur qvick!

och hvilket godt hjerfa sedän!
Ja, god var hon, det skall Gud veta. MIns du när hon tog sig

före att bortgifva sin nya klädning och sin dyrbara merinos—sjal åt en li-
ten fattig flicka, och återkom sjelf tili slottet i underkjortci och med ha-
ra armar?

Ja, se nog är du med när det är fråga om hjertatj mcn du talar
icke om hvilket hiifvud hon hade. Ä! ett sådant hufvud!

*

A ja, ett rayeket däiigt hufvud! det kunde icke annat än sluta li-
la, Jag'bar hört att hon i Paris begår saker .. . saker som .. .

. Hvad då, 1 herrans naran?
Ack, min vän, jag vägar icke
Men så tala då!
ATäväl, tillade deu goda gumman, med ett bryderi och en förvir-

ring, som utvisade hur förskräekt hon var öfver sådana gräsligheter; man
berättar att fröken Adrienne aidrig med sin fot går i kyrkan: att hon
bar ensam inflyttat i ett afgudatcmpel , som lion låtit uppbygga 1 tantens
trädgård ...att hon låter betjena sig af utkiädda qvinnor, hvilka smyeka
henne som en gudinna , och att hon klöser deiu hela dagen, emedan hon
är druchen . . . Dcssutom speiar hon hela uätterna igenom på ett valdt-
horn af massift gold, hvilket utgör hennes tauts, den stackars prinsessans
pläga.

Härvid utbrast förvaltaren åter i ett gapskratt, som afbröt hans hu-
strus lal.

o

A, Herre Gud ! sade lian, så snart hans munterhetsparoxysm ha-
de någat gifvit sig , hvem bar berättat dig alla dc der vaekra historierna
om fröken Adrienne?

Jo, det bar Renes hustru gjort. Hon var i Paris för någon tid
sedän, för att hemta ett ambarn. Då gick hon tili liotellet Saint—Dizier
och helsade på fru Grivois, sin gudmor ...Du vet ju att frn Grivois är
första kamraarfrun hos prinsessan... Aåväl, del ärjust hon, som berättat .

k :
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alltsammans för Rcnes liustru . . . och hon imitte väl vara tcmligen un-
derrättad om förhållandet, hou soin tjcnar i luiset.

Jo det är just ett vackert stycke, dcn der Grivois! På siu tid var
hon just icke ängslig för någonting ,

och nu , gubevars , gör hon precist
som hennes matmor. Hon vill vara förmcr än ett helgon. Prinsessan
sjelf, soin nu gör affär af att lefva så äihart, rättfärdigt och gndafctigt:
hon var i sin ungdom lehc så noga. Hvilhcn lustig syster var hon iehc
för feinton år sedän! , . . Minus du den der vackrc husaröfversten, som
låg x garuison i Abbevillc? Du vet väl . .

. dcn der- cmigrantcn, som ha-
dc gått i i’ysk tjcnst och åt hvilkcn Bourboncrna vid restaurationcn gåfvo
ett regimeute?

Jo, jo, jag mins honom nog $ men dia tunga är alltför skarp nu
igeu, kära gubhe.

Ncj, på min heder, talar jag Ickc sanning. Ofverstei\ tillbragtc
sitt lif bar på slottet och alla menniskor sade alt hän var väl med prin-
sessan, nulidcns Jiclgon .

. . Ack se då var det en annan tid! Hvarcnda
qväll skådespel på slottet! Hvad dcn öfversten var för en muntergök! . . .

Hvad lian spelade väl komedi! . . . Jag mins en gång när lian . . .

Förvaitarcn afbröts här af en lunsig piga, hvilkcn skydsamt inträdde
och sade tili sin matmor:

Madame , det är en kari derute som hcgär att fä tala med herrn
nu genast . . . Hau kommer från Saint—Valery uti postmåstarcns gigg.
Hän säger att hau heter herr Kodin.

Herr Rodin! ropade förvaltaren och steg upp. Släpp genast in

honom!

Ett ögonblick derefter inträdde Rodin. Hän var, cnligt sin va-
na, mer än tarfligt klädd. Ganska hölligt hclsade lian på förvaitarcn och
hans liustru, hvilkcn sednare på en vink af mamien lemiiade rununet.

Herr Rodins likaktiga ansigte , hans luistan osynliga läppar ocli hans
små ormögon ,

tili hälftcn dolda af de slappa , nedhängande ögonlocken,
allt delta, i föreuing med hans näsiän torlliga klädscl, gaf honom just ic-
ke något rekommenderande iilsccndej men det oaktadt forstod denne man
att när det fordrades , med en Jnfernalisk konst anfaga så niycken lånad
godsinthet, så myeken låtsad upprigtighet: hans ord hlcfvo så lörbindliga,
så fina, så helefvade, att det ohehagliga och högst molhjndandc Intryck,
som hans första åsyn väekte, smånigom utplånades; och nästan alltid slu-
tade hau med att helt och hållct insöfva sin uarr cllcr sitt offer i dc krum-
ma vändiiingarnc af sitt honungssöta tai. Da man såg honom och hörde
honom tala, skulle man näsiän kunnat säga alt det fula och elaka hade sin
trollkraft lika som det sköna och goda.

Den rediige förvaltaren betraktade med förvåning denne ovanligC
man, helst lian hade, i kraft af de ifriga rekoramendationerna af prmses-
sans intendent, välität sig att få se en helt annan person. Också kunde
hän icke dölja sin förundran, ulan förblef några ögonblick stum, hvaref-
ter hau sade:
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Det är vai lierr Rodin, nied hvilkcn jag: liar deu aran att tala?
Ja min herre; och här är åter ett bref från intendenten Los prin-

sessan de Saint-Dizier.
Var god min herre ocli närma er tili elden, medan jag laser bref-

vet, sade förvaltaren .. . Det är ett fasligt elaht väder. Far jag ieke lof
att bjuda er något?'

Teisen tack, min bäste herre; jag- reser igen om en timme.
Medan herr Dupont läste, kastade lieri* Kodin en spejande blid; om-

Isring rummet; ty såsom ban var en i grundeu slug man, drag- ban oftast
ganska kloka ocb sauna slutsatser af de yttre omgifnmgarna, Dcnua gäng
lorde dock bans nylikenbet ieke tili något resullat.

Godt min herre, sade förvaltaren, dä ban slutat läsa; intendentenanbcfallcr mig ånyo att noga efterkomma alit bvad ni täcks ålägga mig.Det inskränker sig* tili ganska lltet, ty jag* ämnar ej besvära erlängc, sade Kodin.
Min herre, det skall bli mig en ära att .

. .

Act mm Gud! jag begriper nog burn sysselsaft ni måste vara, tyvid första mträde här i slottct, förvånas rnan med sl:äl öfver den ordning
som räder öfver allf. Hur väl är icke allt underbälletl Det bevisar edraoultröttliga omsorgcr, lieri- Dupont.

Min berre . . . i samiing . . . ni smickrar mi g . . .

Smickrar! ä ncj! ...en stacbars gubbe, som jag , tänber aldra-minst på sådant . ,
, Meu låtom oss åtcrkomma tili vår allar .

. , Härskall linnaa ett rura, som kallaa gröna fcammarcn.
Ja min berre, det är den kammarn som salig grefven, bertigeu afCardoville, nyttjade tili arbetsrnm.
Vili ni ka den godbeten ocb följa mig dit?
Min berre, det är mig olycfcliglvis alldcles omöjligt . .

. "Efter
hcrtigens död ocb efter sigillens uppbrytande, bafva en mängd angelägna
pappcr blifvit förvarade i delta rum , ocb lagkarlarne ha lagit nycklarne
med sig tili Paris.

JVycklarne? , . . bär äro de, sade bcrr Rodin, i det ban visade
i*.4 1. ■ I I • 1 . . I '

il
,
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förvaltaren en hei knippa med smånycklar.
Ja så min herre, det är en annan sak; ni kommer för att bemtapapper? ...
Ja, vissa papper, lillika med ett litct skrin af ostindiskt träd, med

silfvcrbeslag, Känner ni det? * *

~ Ja, herr Kodin; jag såg det ofta på hertigens skrifbord. Det raa-
ste Annas i en stor lackerad Lista, bvartill ni bar nyckeln.

Vili ni då ha den godbeten följa mig tili delta rum, dit jag raa-
ste inträda i kraft af prinsessan de Saint—Diziers tillåtelse.

Ja, min herre. Prinsessan mår väl, hoppas jag?
Fullkomligt. . . Ilon är alltid hos Gud med hela sin själ.
Oeh fröken Adrienne?
Ack min hästa herre! sade Kodin, i det ban höjde en suck lik-

L sora af djup smärta.
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Ack min Gml! kcrr Kotiin, ropade förvaltarcn, liar det då kändt
den goda fröken Adrieunc någon olycka? . . .

Hur menar ni?
Jag menar on lion kan vara sjuk.
Aej, nej . , . lion är olyckligtvis lika stark tili kclsan, som Lon

är vackcr.
Olyckligtvis ? cftersade förvaltarcn.
Ack ja! ty när skönhet, ungdom ocli hclsa förenas med en obot-

lig cnvishet ocli balsstarrighet, med en karakter som säkerligcn icke karsin
like i 'dcnna verbien, då vore det bättre att vara beröfvad alla de der
fördelarne, som cndast leda tili förderf . . . Dock . . . min kerro, jag be-
svär er, latoni oss tala om andra saker. Det kär ämnet är mig för plåg-
samt, tillade iicrr Kodin, med en röst som darradc af rörclse, ock i det
kan förde liillingret tili ögonvrån, liksom för att borttorka en tår.

Förvaltarcn säg icke (åren, mcn hau såg den djupa rörclsen ock för-
vånades öfvcr brytningen i kcrr Kodins röst. Oekså iuföll kan med na-
stan kögtidlig ton:

Min kerine, förlåt mig min nyfikciiliet, jag visstc icke att .
.

.

Det är jag, afbröt Kodin, som bör bc er om nrsäkt för dcnna
ovilkorliga själsrörelse . . . Tårar aro sällsyhta kos gubkar . .

. Mcn om ni
kade seit liksom jag den ojemförliga prinscssans förtviflan r. . dcnna akt-
ningsvärda dam, som aldrig bcgått mer än ett enda fcl det att haf-
va värit för god, för svag mot sin brqrsdottcr, ock att sålunda kafva upp-
muntrat kenuc ..

. Meu ännu en gång: latoni oss tala om något annat,
kcrr Dupont.

Eftcr ett ögonblicks tystnad, kvarundcr Kodin syntes återlicmta sig
från sin djupa rörclse, fortfor kan:

Au, min kcrre, bar jag uträttat en del af niitt nppdrag, nemli-
gcn i anscende tili den gröna kammarn: mi tili en annan sak .

. . mcn
innan jag skridcr tili delta änme , måstc jag först erinra er om något,
som ni torde kafva glönit. För fcmton å scxton år sedän vistades någon
tid kär på slottet en markis d’Aigrigny, som då var öfverste vid ett ku-
sarrcgimcnte, kvilkct låg i garnison i Abbcville.

Ack ja, min kerro! den der vackre olfieern; jag taladc nyss med
min kustru om konom. Hän var kela slottcts glädje, ock soin kan spc-
lade forträffligt komcdl, framförallt dc rollcr som tillkörde oduglingar ock
sådana der utsväfvande gökar, såsom i de båda Edmnndarne, kunde man
ka skrattat sig tili döds åt konom. I soldatens roll . . . den der soin är
full . . . ock dcrtill en röst som passade forträffligt . . . Hän sjöng Jo-
condcs parti, min kcrre . . . ack! så soin man skulle sjtmga det 1 Paris.

. Kodin, som köfligt afkört förvaltarcn, yttrade nu:
Ai kar utan tvifvel kört att markis d Aigrigny (kvars sekreterare

jag för närvarande kar den äran att vara) nödgades efter en duell, soin
kan kade med general Simon, en förkärdad Bonapartist, Icmna vcrlden
ock slufa sig tili kyrkan.

Ack min kcrre, är det möjligt? Den vackre öfvcrsteu . . .

Den vackre öfversten, tapper, ädel, rik, omgifvcu, fjäsad , eftcr-
S M
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söl;t, uppburen af lof ocli smicker, bar nödgats lemua alla dcssa fördelar,
för att ikläda sig en svart rock; ocli i trols af hans namn , lians stäil-
ning, lians förbindelser, hans rykte sora förträfflig prcdikant, är lian än-
nu i dag bvad lian var för fjorton år sedän simpel abbe, i stället att
vara erkebiskop eller kardinal, lik så många andra, bvilka bafva bvarken
lians förtjcnster, eller lians dygdcr.

Herr Kodin uttryckte sig med så myckcn godsintbet, så inyckcn öf-
vertygelse; de omständighctcr lian äbcropade tycktes vara så i ögonen
fallande, att Dupont ovilkorligt ntropade:

Men, min herre, det är ju präktigt det der!
Präktigt! .

.
. ingalunda! . . . sade Kodin, med ett oefterbärmligt

uttryck af ofconstlad tillgifvcnhet för sin herre . . . Det är icke präktigt ,

utan bcit enkeli, när man blifvit af Försynen begåfvad med ett sådant
bjerta, soin markis d’Aigrigny bar . .

. Bland hans många egenskaper,
bar lian äfven den, att aldrig glömma bcskcdligt folk, soin lian en gång
fästat sig vid, ärliga, rättsinnadc, samvetsgranna mcnniskor . . . Bland
sådana bar lian äfven crinrat sig er, herr Dupont.

Muru? . .
. Markiscn bar värdigats . . .

För tre dagar sedän erböll jag från bonom ett bref, deruti ban
talar om er.

- lian är då i Paris?
lian måste vara der mi endera dagcn; för en måuad sedän reste

lian tili Dalien. Under vistandet.der erböll ban en mycfcet förkrossandc
nybet, ncmligen underrättclscn om lians fru mors död. Ilon bade tiil-
bringat bösten på ett af prinsessan dc Saint-Dlzlers gods.

Ja så; jag visste icke att . . .

Ja, det var för bonom ett hårdt slag; men man måste underkasta
sig Försynens vilja.

Ocli, för att åtcrkomma tili mig: Gör markiscn mig verkligen
den aran att tala om mig?

Jag skall genast säga er allt: först bör ni veta att slottet är såldt;
bontraktet nndertecknadcs i Paris, dagcn före min afresa.

Ack, min herre, denna underrättclse väcker bos mig mycken oro.
Ocli bvarföre ?

Jag fruktar att den nye godsägarcn icke bibehällcr mig soin för-
valtare.

Se hara bvilken lycklig bändelse! Det är just ora denna syssla
som jag ville tala med er.

Skullc det vara möjligt? . . ,

Visserligen. Som jag känncr det dcltagandc herr markiscn byser
för er, skullc jag mycket, ja ganska mveket önska, det ui bebölle
förvaltaresysslan. Eftersom ni sjclf äfven önskar det, så lofvar jag att
göra allt bvad i min makt Star, för alt deruti vara er tili tjenst, om .. .

Ack, min herre! ropade Dupont, fallande bonom i falet , bvad
erkänsla är jag er icke skyldig! Det är liimlcn sjclf, soin sänder er bit.

A bcvars, ni smicKrär mig, herr Dupont. Jag måste dock först
f
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yT °nämna, att jajy fästcr ett vlsst vilbor vid det löfte att lägga mig ut för ®

cr, ty . . -

_Alit Lvad jag Isan, berr Kodin! tala, säg!
Den sora Isommer att bebo delta slott, är ett gammalt fruntimmer,

vördnadsvärdt i alla bänseenden. Fru dc Sainte-Colombe är namnet pä
denna förträffliga ...

Ilvad säger herr Rodin? föll Dupont bonom i talet. Ar det boa
sora bar böpt godset? ..

. Fru de Sainte-Colombe?
Ai bänner henne?

_ Ja, så tili yida, att lion koni liit och bcsäg cgendomen för åtta
dagar sedän ... . Min hustru påstår att det är en förnäm dam; mcn . . ,

oss emellan sagdt , .. . af vissa ord, dem jag hördc henne yttra, så .

Jag beundrar cr skarpsinnighet,' min bäste berr Dupont. JVi bar
rätt: fru de Sainte-Colombe är ingcn förnäm dam; långt derifrån! Jag
tror, tili och mcd att hon värit ingcnllng annat än modfcrämcrska i gal-
lerierna vid Palais-Royal . . . NI scr att jag talar öppet med cr.

Och hon skröt af att förnäina franska hcrrar och föruäma utländ-
ningar besökt henne och omgåtts i hennes hus!

Omgåtts? . . . Hm! Besökt henne; det tror jag vai; ty det
kan förklaras så, att en mängd hcrrar kömmit tili henne, för att beställa
hufvudhonadcr och grannläter åt sinä fruntimmer . . , Summan är dcn, att
gnmman bar skrapat ihop en ansenlig förmögenhet ..„ och ehuru hon i
sin ungdom .

.
. kanske äfven i sin medelälder lär hafva värit llknöjd . . -

ja, mer än lihnöjd om sin själs salighet, är fru de Sainte-Colombe nu
för tiden i en ganska berömlig och gudaktig sinnesförfattning. Det är
det som gör henne ,

enligt hvad jag nyss sade er, tili en ganska vörd-
nadsvärd fru . . . gör henne värd ali aktning, ali nppmärksamhct . . .

ty ingenting är väl abtningsyärdare än en upprigtig ocb yarabtig ån-
gcr. Men på det hennes fullbomliga omyändclse måtte pä ett braftigt
sätt åstadbommas, behöfva vi er

, min'bäste berr Dupont-
— Mig? Hvad sisulle jag bunna . .

.

-- Ai ban mycbct; hör på byad sätt; Det finns ingen byrba i denna
by, byilbcn är belägen på lika afständ från tvenrie församlingar- Då nu
fru de Sainte-Colombe mäste göra ett yal mcllan de bäda byrboherdarne,
är det bos cr, lierr Dupont, ocb bos cr fru, som bon mäste rådfråga sig,
emedau ni bar bott så länge bär på ställct.

O! det valct blir iebc brydsamt: Kyrboberden i Danicourt är den
Lasta mennisba i vcrldcn.

Det är just bvad ni iche bör säga fru Sainte-Colombe.
Uuni?
Ai mäste tvertom inför benne på det bögsta berömma byrbober-

den i Reiville, den andra församlingen, så att ni derigenom förmår den
värda frun att åt bonom anförtro sin själs saligbet.

Men hvarföre åt deunc, bcldrc än åt den andre?
Hvarföre? ...Jo det sball jag säga er. Om ni ocb fru Dupont

•|f N: ° 12
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lyclsas fdrmå fru Sainte-Colombe att göva det vai jag önskar, är ni säkcr
på att bllfva bibebållen som förvaltare bar på slället .

. . Jag ger er tili
och mcd mitt bedersord dcrpå, ooh bvad jag lofvar, det håller jag.

Jag betviflar visst icbe att ni äger en sadan mai:t, min herre,
sade Dupont, öfvertygad genoin allvaret ocb tonviglcn i Rodins min och
ord; men först ville jag dock vcta .

. .

Ett upprigtigt ord, sade Rodin, afbrytande bonom. Jag vill och
jag bör spcla rcnt spcl och säga hvarföre jag ändteligen vill ge förcträ-
det åt kyrkobcrden i Reiville. Jag’ skulle vara otröstlig, ifatl ni nti della
mitt handlingssätt såge den ringaste skymt af en intrig, da det deremot endast
Sr fräga om en god gerning. Kyrkobcrden i Reiville, för hvilken jag ber er
använda ert inllytande , är en man, som markis d’Aigrigny särskildt in-
tresserar sig för. Ehiiru lian är ganska fattig, undcrbåller lian sin gamla
mor. Om hän vore anförtrodd att vaka öfver fru de Saint-Colombes sa-
lighet, sknlle hän mcd ifver arbeta dcrpå, ty hän är full af nit ocb
bar dessutom ett outtröttligt tålamod . . . ocb sedän så .

.
. är det myeket

sannolikt att hän skulle utaf fru Saint-Colombc erhålla en mäng-d sport-
ler, som komme den gamla modren tili godo ...Se der kehä bemlighe-
ten af denna stox-a ocb vigtiga underhandling. Sä snart jag tlck veta att
den goda frun var sinnad att köpa godset, i grannskapet af den försam-
liug, der vår skyddling är anställd, skref jag derom tili markisen. Hän
koni då ibåg er, ocb lian skref ocli bad mig, det jag skulle förmå er
göra bonom denna lilla tjenst , hvilken, som ni redan hört

, ej skall bli
obelönt. Ty jag npprepar oeh skall bcvisa er, att jag äger makt att åt
er bibebålla förvaltaretjenstcn,

Hör på, min herre, sade Dupont efter en stunds fundering. Ni
är sä upprigtig och sä arlig, att jag bör vara detsamma tillbaka. Likaså
älskad soin kyrkobcrden i Danieourt är på hela orien, likaså hatad är kyr-
koberden i Reiville, genom sin hårdbet ocb ofördragsambet. Ocb dess-
ufom ...ja, dessutom så säga de . . .

Nå men, så tala då! Hvad säga de?
De säga att lian är en jesuit.

Vld dessa ord ntbrast Rodin i ett gapskratt , så bjcrtllgt , naturligt
och otvunget, att Dupont blef både Hat ocb förvänad; ty Rodins ansigte
kade ett cget uttryck när lian skrattade.

En jesuit! upprepade hän med ett föruyadt gapskratt, en jesuit!
...A det är för roligt att Se burn sådant der rcdligt, förståndigt ocb
heskedligt folk, som berr Dupont ocb Hera andra, kan lyssna tili en hop
slidder-sladder . . . En jesuit! . . . Finns det då några jesuiter? .

. . At-
minstone tror jag för min del ickc att ens det ordet passar för våra upp.
lysta tider. Kan ni sätta tro tili dessa jakobinska historier, dessa den
gamla liberalisinens skuggbilder? Minsann slår jag icke Vad att ni läst
derom nti Le Constitutioncl!

Imcllertid, berr Rodin, måtte det ej vara ogrundadt; ty man sä-
ger . . .

Ack man säger så mänga saker. Men upplysta män, erfarna män,
män mcd sundt lornuft och ljust omdömc, jag menar sådana män som n*^j|||j|
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%J1P S 'B !^e °” det dc'r ev, ’p *äg-er, ty dc ha nog att sköta mcd ‘s.na angelagcnhcter ocb lanka cndast på de,n, ulan att göra någon men-n,ska for nar; aldrammsl uppoffra dc för sådana dårskaper c„ god syssla,som kan foda dcrn t.l döddagar. Ty - «pprigtigt sagt: orn n! ickc kanlaga sa alt mm skyddlmg hlir förcdragen af fr n de Salnte-Colomhe, såiorklarar ,ag, ebnru ondt det gör mig, att ni Jeke länge blir förvaltare här.
ci nm

;?
,cn mi” sade den stackars Dupont, det är jii leke mittfel oni fru dc Samte-Colombe föredrager kyrkoherden i Danicourt, dänon hor lionom beröinmas af alla. 5

, ,7 et ar
.

“* • ■ mcn 01,1 1 ,Icss ställe, personer, hvilka bott bar se-dän langhga tider, personer, tili bvilfca man kunde sätta fullt förlroendc,ocb soin fru dc Samte-Colombe bvarje dag talade vid , sade benne mye-ket godt on, min skyddlmg ocb förskräckligt myeket ondtorn bans med-ta.larc, sa sisulle bon föredraga den förre, ocb ui finge Lii qvar bar.Men berr Kodin, det vore ju ett nedrigt förtal 0111 !
Min bäste berr Dupont, sade Kodin mcd bedröfvad min ocb mcden latsad ton af forcbraelse, bnr kan ni tro mig i ständ att gifva cr ettsa gernent rad . .Jag gör ju hara belt cnkclt en förutsättniug. Ni önskarbi beh a 11a forvalta resyssla n bar pä godset; jag crbjudcr er ett säkert me-det dertill ,

. . Det är m sjclf som bör afgöra.Men berr Kodin ...

-- Anun ett ord! . . . cller snarare ett vilfcor, som är af ickc min-dre vigt an det förra: Man bar beklagligen sett llere Herrans tjcnarcmissbruka sinä sknftcbarns ålder ocb förståndssvagbct, för att erbälla vis-sa tordelar, endera för sig sjclfva ellcr för andra. Jag tror täi- skydd-hng vara nr stånd tili en sadan låghe.t . . . Imellertid , för att vara „-tan allt ansvar, och pii det att ni måtte kuuna inför ert ärliga samvetetorsvara att m gynnat den som jag med mitt beskydd omfattat , önskar
jag alt m tvenne gångcr , bvarje vecka ville skrifva mig tili och kerättäomstandligt ocb utförligt alli hvad ni kan karta anmärkt angåcnde fru deSamte Colombes karakter, vanor, förbindelser, bandlingar - mcd ett ordalli bvad bon foretager sig, tili ocb mcd bvad bon läser: ty scr ni,en ledares inflytande visar sig uti allt, äfven de simplaste småsakcr , ocb
jag onskade vara fullfcomligt underrättad ora min skyddlings uppförandc,ulan att bon sjclf luule nngaste aning derom

, så att, om ni koin undertnnd med nagot som n. ansåge tadelvärdt , skulle jag genast genom crutforliga skntvelse bhfva derom underrättad.
den sTacLus D° llat l" 118’ I'Crre’ det der stötcr jll P« spioneri! ropade

Ack min bäste berr Dupont! genmälde Kodin, kan ni så kastaskugga pä en af menniskobjertats Ijnfvaste , bcligaste böjelser - förtro-enrfet. Det är ju ingenting annat än förtroende jag begär af cr . . . Nibeböfyer ju hioit i förtroende skrifva mig tili om allt bvad som tilldrager
Slfj .

*. al’’ *ran det största tili det minsla. På dessa tvenne från hvarandraoskiljaktliga vilkor, som jag m, uppgifvit, får ni i egenskap af förvalta-re qvarslanna bär .
. hvarom ickc, bar jag den sorgen alt nödgas skaf-

■Ji) *a *ru de Samte-Colombe en annan i ert ställc.g. 1
V-
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Min herre, jag besvär cr! yttrade den gamle Dupont med djnp'
rörelse vai- ädelmodig litan att dcrvid fästa nägra vilkor! Jag och min
hustru hafva icke annat än den här sysslan att lefva af, och yi aro för
gamla för att skalfa oss en annan tjenst. Bringen icke en fyratioårig red-
lighet i strid med nöden och eländet, sora aro dåliga rådgifvare.

Min bäste herr Dupont, ni bär cr rigtigt åt som ett barn , . .

liioin åtta dagar shall ni lemua mig ett bestämdt svar,
Acfc min horre, af medlidandel . . .

Samtalct afhröts här af ett förfärligt bnller , soin flerfaldigt nppre-
pades af strandens branta klippor.

Hvad Ur delta? frågade Rodin,
Knappast hade lian ultalat denna fräga, förrän bullrct upprepades än-

nu högre.
Kanonen! ropade Dupont i det lian steg npp. Det Mr hanonen

soin dundrar. Ett shepp håller sähert pä att förgås här x delta farliga
farvatten, ellcr ock kallar det på lois.

Min van, sade förvaltarens hustru, som bastigt inträdde, man kan
frän klipphöjden der borta se ett ångfartyg och ett segclfartyg, det sed-
narc nastan utan master och rår . , Vågorna drifva dem mot kusten.
Treinastarcn har lossat nödskott hän är förlorad!

Ä, det är försfcräckligt! ,
, . och att kuuna ingenting annat än

vara yittne tili ett skeppsbrott! . . . ropade förvaltaren, i det hau laita-
de sin hatt och lagade sig tili att gä nt,

Finns det dä ingen räddning för fartygen? frågade Rodin.
Räddning! O m vinden drifver dem mot sandrefven här, så förmår

ingen mensklig mafct rädda dem, svarade Dupont. Sedän sista dagjemnin-
gen ha tyenne skepp gått förlorade här.

Förlorade? . , . med besättning och gods! O, det är förskräck-
ligt! ropade Rodin.

I denna storm är det för passagerare och manskap föga utsigt att

kinua stranden, sade förvaltaren, yändande sig tili siu hustru; men i alla
fall skyndar jag tili kusten med hela godsets manliga befolkning för att
söka rädda åtminstonc någon af dc olycklige. Låt du imcdlertid elda al-
la runnoen . . , laga i ordning linnc, klädcr, medikamenter. Jag vägar
icke Jioppas den glädjen att kuuna frälsa någon; «ien i alla fall måsle
man försöka. Koin med, herr Rodin!

Jag skullc ansc det för min pligt, ifall jag troddc mig om att

kunna vara er tili någon nytta; men . . . min älder . .
. min sjuklighet

min svaghet förbjuda mig att trottsa storraen. Så taladc Rodin, som
föga intresserade sig för de nödställde.

Då lian såg att Dupont närmade sig dörrn, fortfor hän: Er fru, herr
Dupont, har väl den godheten att följa mig in i gröna kammarn , så att
jag der får taga de saker, dem jag farit att hemta; jag måste genast å-
tervända tili Paris.

Ja min herre, gamman min skall ledsaga er ditin, svarade Du-
pont. Och du, sade hän tili en piga som i detsamma inträdde, ring ge-
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nast på stora klockan. Alit godscts folk skall komnia ncd tili strandcu,
dit jag går lorut, ock medkafva rep och stänger.

Alit skall ske soin du sägcr, sade fru Dupont} men min kasta van,
utsätt dig ickc för alltför stor fara!

Omfanina mig, min gumina! det skall kringa mig lycka , svarade
förvaltaren.

Derefter sprang kan ut i det lian ropade: Fort! fort! gcnast på ö-
gonkllcket! Hansko åtcrstår ingcn cnda planka af skeppet.

Min kiista fru: vill ni vara god ock följa mig tili gröna kanima-
rcn? frågade Kodin mcd sin vanliga kalla ock örörliga min.

Ja , min kerre , var så god ock koni mcd , svayade gamman , ock
aftorkadc ett par tårar, ängslig öfver sin mau, kvilkcu utsatte sig för så
myeken fara.

II
S T 0 II M E N.

Hafvct var förfärligt. Oerkördt stora, mörkgröna vågor, krönta med
kvitt skum, drogo sinä krokiga linicr på den kreda cldröda rand, soin ut-
kredde sig vid korisonten. Ofvanför denna lysandc kant voro ofantliga
massor af svarta moln sammanhopäde. Lättare, på grått ock rödt skiftan-
de skyar jagades af stormen öfver denna dunkla koiton. Den klcka vin-
tersolen kastade, innan kon triiddc kögre upp i dc tjocka moinen , några
sneda strålar på det vildt upprörda kafvet, ock förgylldc kär ock der de
kögsta vågornas gcnomskinliga toppar. En gördel af snöhvitt skum fcru-
sade ock kvirflade så långt ögat lanide se, utåt sandrefven, kvarmed den-
na farliga kust öfverallt är utnistad.

På sluttningen af en i kafvet utskjutande nddc köjde sig slottet Car-
dovillc. En soistråle upplyste dess många fönster, så att de flannnade lik-
soin af eld. Den uråldriga kyggnadcn ,

med sinä tcgelmurar ock skifler-
tak, köjde sig stolt mot den töckcnköljda kimlcn.

Ett stort skepp, illa tilltygadt ock af kvars scgcl endast slarfvor vo-
voro qvar, faslgjorda vid stumpar af masterna , närmådc sig kusten , än
köjande sig på de ofantliga köljornas rygg, än nedsjunkande eniellan dem
i en kottenlös afgrund.

Au syntes en klixt den åtföljdcs af ett doft kuller, knappast kör-
kart under stonnens tjut ock vågornas krusande. Blixtcn ock kullret kär-
rördc från ett kauonskott, den sisfa nögsignalcn från det olyckliga farty-
get, soin, mot kesältningens vilja, närmade sig kusten.

I samma ögonklick koin ett ångfartyg Öster ifrån med sinä lätta moln
af svart rök, kvirllande ur den köga skorstenen.

Styrande tili vensler oin klipporna ,
söktc det kalla sig långt ifrån

kusten, men det styrde i en sådan rigtning, att det rediösa skeppet kvar-
je ögonklick kunde komina i vägen för dess kogspröt, der det af storni
ock köljor drefs mot kränningarne. Ilastigt kastade en vindstöt ångfar-
tyget på sillan ock en störtvåg öfvcrspolade dess fördäck. I samma mi-

nut omstörtades skorstenen, ett af kjulkuscn splittradcs ock ett kjul klef
8 A:o 12. 21
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<alldcles obrukbart. En annan störtsjö, ännu fasligarc än den förra, öf. 5

verspoladc fartyget tvärsöfver, och skadade det så, alt det. omöjligcn kun.
dc styras längre, ulan drcfs mol kusten, 1 satuina rigtning som tremastarcn.

o

Angfartyget var närmare land än sege! fartyget; men som delta sed-
nare var längre, drefs det af stormen snabbare ruot slrandcn. Snart hade
man ailt skäl, att frukta de båda nödställda fartygens saimnanstötning .. .

en ny fara , som ökade ryslighctcn af delta hotande, numera oundvikliga
skeppsbrott,

Tremastarcn, ett engelskt skepp, balladi the Black—Eagle, koni Ifrån
Alexandria, hVarifrån det medförde passagerarc, hvilka

,
kommande frän

Indicn ock Java, öfver Böda Ilafvct, på angfartyget Rnytcr, hade vid nä-
set Suez lemnat dretta fartyg oeh bcgifvit sig landvägen tili Alexandria.
Black-Eaglc kade seglat genom Gibraltars suud, men sedän mäst lägga tili
vid Azoriska öarne och slulligen styrt kurs på Portsmouth; oeh i liana-
len rakat ut for en nordvestlig storm.

Angfartyget, som helle Wilhelm Teli, koin frän Tyskland, frän El-
lien. Eflcr att hafva lemuat Hamburg, styrde det siu kosa tili Havre.

Dessa båda fartyg, som nu voro en lek för dc förfärliga vågorna, som
drefvos af stormen oeh hortfördes af hvirfvcln, närmade sig med otrolig
hastighet den klippuppfyllda stranden.

Eördäcken på de båda skeppen crbjödo en fasaväekande anblick. Al-
la passageravenes, äfvcnsom besättningens död tyektes vara säker, ty brän-
ningen vid klipprefvcn ntanför den bar lirauta stranden var alldcles för-
färlig.

Kapfenen på Black—Eagle , ståeude på akterdäeket och bäliande sig
fast vid ({Varioivan af en mast , soin stormen afbrutit , gaf, med en bc-
undransvärd kallblodigbet ,dc sista befalluiugarnc. Båtarne hade af vå-
gorna blifvit lösryckta oeh bortförda. Att betjena sig af den Stora slu-
pen var ännu ickc tänkbart, i anseeude tili böljornas oerhörda svall; den
enda utsiglen tili rädduing var att, ifall skeppet icke belt oeh hållet kros-
sades mot skären ellcr sandrefven , man möjligeu skulle kuuna kasta en
lina öfver tili klipporna och såmedclst bilda en kommunikatiou mcllau
dem och vraket.

Däekcf var fullt af passagerarc, bvilkas ångcstrop och klagan ännu
mer ökade den allmänna förviningen. Somliga af dem

,
redan halfdöda

af själslidande, höllo sig hårdt fast vid vanteena oeh afvaktudc dödcu med
stum likuujdhet; andra vredo förtviflade sinä händer, cller kastade sig- af
och an på däeket

,
under det dc uppgåfvo de mest genomträngande kla-

gorop. En del fjvinnor lägo bedjande på knä, andra höllo båda hän-
derna för ögonen, liksoin för alt icke se den annalkandc döden. En ung
fru, blck soin ett lik, tryekte sitt barn mot sitt hjerta och giek ifrån deu
eue matrosen tili den andre , erbjudandc cu börs

,
full med guld oeh ju-

vcler, åt den, soin skulle kuuna rädda hennes son.
Dessas rop,.denna förskräckelsc , dessas tärar, bildade en skarp mot-

sats mot sjömännens lugna oeh slunnna undergifvenhet för ödels beslut.
Inseendc hela viddeu af en lika stor, som oundviklig fara, afklädde de sig 6
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r redan en del af sinä klädcspcrsedlar, afvaktande det ögonblick, då de ma-
ste störta sig i liafvet, för att mcd de skummande vågorna börja den sista
kampcn på lif ocb död. Andra äter, sodi med stolsbt lugn trotsade dö-
deu, stodo alldclcs orörliga.

På denna fcolsvarta grund af förtviflan
,

misströstan ocb dödsängcst,
framträdde docb 1 sbarparc bonturcr några cnskilta gestalter ocb grupper,
än rörandc, än fasaväckandc.

m

En yngling af 18 a 20 år ungcfär , med svart bar ocb bronsfärgad
hy, men med anlctsdrag af den niest regelbvmdna sbönbet, betrabtade den
hotande förstörelsen mcd detta sorgliga lugn , bvilbct är så vanligt bos
personcri soin ofta trotsat stora faror. Insvept ien bappa, Infade lian
ryggen ihot skansbcklädningen ocb stöddc föttcrna mot spillrorna af stor-
mastcn. Hastigt närmade sig den unga modren, bvilben, med guldbörsen
i banden, hade förjäfves besvurit hyarenda på fartyget varande matros att
rädda hennes barn , ocb då hon yarseblef den unge mannen med brons-
färgade byu, basfade bon sig på Isnä för honom ocb räcktc bonorn barnet,
mcd ett uttryck af outsäglig förtviflan. Ynglingen tog det, skakade sorg-
sct på hnfvudet ocb vlsade med banden på de fradgande vågorna; likväl
lofvade lian mcd en talandc åtbörd den förtvifladc qvinnan att lian skulle
försöka . . . Då började den anna modren att, i en yrscl af bopp ,

bada
den unga bronsfärgade mannens händer med sinä tårar.

Ett litet styeke dcrifrån syntes en annan af Blaek-Eaglcs passagerare
lifvad af det mest verksamma dcltagandc för sinä olyekskamrater. Denne
unge man, hvilkcn kunde anses vara omkring 25 år gammal, var cngla-
skön tili utseendet. Långa, ljusa lockar omfladdrade ymnigt hans bals
ocb axlar. Hans klädscl bestod af en svart prestråck ocb en bvit krage.
Sysselsättandc sig mcd de mest förtvillade af passagerarne , gäende från
deu ena tili den andra, tillbviskade lian dern några ljufva, himmelska
ord af tröst ocb uppmuntran, talande o m bopp eller iindcrgifvcnbct. Då
man sålnnda börde bonom trösta somliga ocb uppmuntra andra, skulle
man kunnat tro att lian sjclf var främiuande eller fullkomligt liknöjd för
den botande faran, för hvilkcn äfven ban var utsaft.

På detta milda ocli sköna ansigte kunde man läsa en kali ocb bclig
oförskräektbet, en religiös afsöndring från bvarje jordisk tanke. Tid cf-
ter annan böjde ban mot den molnfulla blinien sinä stora, blä ögon, strä-
lande af crkänsla, kärlek ocb renbet, liksom hade ban tackat Gud , soin
satt bonom på detta prof, då ban, lifvad af mod ocb oegennyttig men-
niskokärlek, kunde bclt ocb bållet egna sig- åt sinä nödställda Hkar ocb

eli uni ieke rädda dem vara dem tili tröst, dö mcd dem ocb i dö-
den visa dem blmlen . . . Med ett ord: man skulle kunnat säga alt denne
yngling var en engel från bimlcn, af Skaparen sänd tili mildring i den
oundvikliga olyekan.

Besynncrliga oeb vcdervärdlga motsats! leke långt ifrån denne
unge man, sköir ocb mild, soin en crfcecngcl, sägs en annan varclsc, rys-
lig soin sjelfva mörkrets furste.

Käckt ridande på qvarlefvan af ett bogspröt, ocb fastbållaude sig
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vid nägra tägstumpar, öfvcrskädadc lian hela dächet med alla dcss sjia-
haude uppträdcn.

En hcmsk och vild g-lädjc stråladc på hans ansigte, hvilkct hade
denua fnla, blckgula hy, som utvisade ursprunget från en hvit oek en

bronsfärgad. Hela haus klädsel bestod af en skjorta ocb ett par kortby-
xor af bomullstyg. På ett snöre om hans bals, hängde en lilcn låda af
jcrnblcck, liknaude dem , hvaraf soldatcrna bctjena sig tili förvarandc af
deras afskcd cller andra angelägna papper.

Ja mer faran ökades, ju mera tremastaren hotade att slöta på sand-
banken cller på ångfartyget, (en förfärlig olycka, som objclpligt sknllc
förstörä båda fartygen, äfvcn om de icke drefvos mot den farliga Stran-
dell), ju mer gaf sig den ohygglige passagcrarcns infcrnaiiska glådje tili-
kauna gcnom dc viidastc utbrott, ja gcnom teckcn tili förtjiisning.
Hän tycktcs vilja med en grym otäligbet påskynda den totala förstörcl-
sens rysliga ögonblick.

Då man såg honoin sälunda ujuta, ja frossa af alla de fasor ocb
ali den förtviflan, soin tcdde sig för hans blickar, sknllc man kunnat anse
bonoin för apostcl af en bland dessa blodiga gudomligheter, bvilka i de
barbarialta länderna dyrkas gcnom blodsutgjutelse och grymhctcr.

Snart kom Black-Eaglc, genom vindens och vägornas bäftiga pästöt-
ning, sä närä Wilhelm Teli, att dc passagcrarc ,

som befunno sig på
skeppcls däch, kunde se dcm som voro församlade på ångfartygets.

Äfven ångfartyget var af den starka stormen ocb de ursinniga vå-
gorna nastan alldeles förstördt. Antalet af passagcrarc var endast ringa.

Det bäftiga vägsvall , som borttagit hjullmsct och sönderslagit ett af
macbincricts hjul, hade lillika bortfört en stor del af relingen. Vägorna
inträngde, hvarje ögonblick, gcnom denna Stora öppning och sopade med
sig hvarje gång Hera olfcr.

Claiid de passagcrarc, som tyektes hafva undsluppit denna fara, en-
dast för att blifva slungade emot klipporna cller krossade vid de båda
fartygens sannnanstötning, hvllken nu syntes allt mer oundviklig, var en
grupp isynnerhet värd det ömmaste, det mest smärtfulla deltagande.

En gammal man med kai bjessa och grå mustaclicr, hvilfcen hade ta-

git sin tillflykt tili aklerdäcfcct, var kring lifvet omlindad med ett tåg,
hvars andra ända var säkert fastgjord vid fartyget. Med sinä båda annar
fasthöll lian och tryekte hårdt mot sitt bröst tvenne unga llickor, om

fcuiton ä sexton års ålder, tili hälften insvepta i en pels af renskinn.
En stor, rödgul hund, drypande af vatien, stod vid hans fötter och skäll-
de nrsinnigt på de instörtande vägorna.

Dc begge unga llukorna, som omfattades af den gamles armar, tryekte
sig hårdt intill hvarandraj men långt ifrån att med fasa se sig omhring,
syntes de snarare lugna och höjde sinä ögon mot himlen, liksom hade
dc, lifvadc af ett ljuft hopp och en barnslig tillförsigt, väntat hjelp of-
vanifrån. gcnom mellankomsten af någon öfvcrnaturlig makt.

Ett förfärligt utrop af fasa, af förlvillan, höjdes nu på en gång af
alla passagerarne på båda skeppen och öfverröstade stormens brak. Äng-
farlvnet nedsänkt mellon tvenne skyhöga vågor, hade sm ena sida vänd

_
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mol tremastarens försläf, mcdan denne sväfvade på spetscn af det eua
vatienbergct, högt öfver Wilhehn-Tcll.

Det gifvcs rysligt böglidliga ögonblick, ögonblick af snblim fasa, som
det är omöjilgt att skildra. JUcu vid sådana balastrofer, bastiga som tan-
kan, uppsnappar maa ofta en ocb annan bild, dock så bastigt, som hade
nian seit dcn vid skenet af en blixt.

Just dä Black-Eagle, af vågorna högt upplyftad, var färdig att slå
ncd på Wilhelm Teli, stod tien ungc mannen med engla-anlctct ocb de
fladdrande Jjusa lockarnc på fördäcket af trcmastaren, tillrcds att genast
kasta sig i bafvet, för att, om möjligt, rädda något offer.

Hastigt varseblef lian om bord på ängbåten de båda nnga flickorna,
hvilka mot honom sträckte sinä bänder, liksom bedjaude om förbarmandc.
Det såg ut som hade de känt honom, ty de tycktes betrakta honom med
häuförelsc oeh religiös dyrkan.

Ocb oaktadt stormens buller, eburu ögonblickct för det rysliga skcpps-
brotfet nalkades, möttes de tre nnga personcrnas bliekar under en sckund.
Den unge manncns skona anlete utlryckte dervid ett djupt tncdlidandc,
ty de båda flickorna tycktes ju, med sinä upplyftade armar ocb samman-
knäppta bänder, anropa bonom såsom en oväntad räddare.

Gubben, som förut omslutit dem, lag nu på däcfcct, knllkastad af en
lösryekt planka.

I en hast var allt försvunnet , ty en ofantlig vattcnmassa slungadc
Black-Eagle på "Wilhelm Teli, midt under ett moln af fräsande sknm.

Vid det förfärliga braket, då dcssa båda massor af träd ocb jern
slungadcs mot bvarandra , förenade sig ett skri, qtt enda skri .

. .

Men det var ett dödsrop. Det var ropet af mer än bundra men-
niskovarelser, på en gång nedstörtade i vågorna.

Ocb nn syntes ingenting .
.

.

Efter en litcn stund såg man dock spillrorna af dc båda fartygen i
djupet mellan vågorna clier på spetscn af dem. Här ocb der nppdök äf-
ven den krarapaktigt böjda anoen ellcr det likbicka anlctet af nägon
olycklig-, som sökte att komma upp på klipporna, äfven med fara att mot
dem bli söndcrkrossad af vågorna, hvilka med raseri bröto sig dercmot.

111.
DE SKEPPSBBtTNE.

Mcdan förvaltaren Dupont gick tili strandcn, för att, om möjligt,
rädda nägon skcppsbruteu, gick hcrr Rodin , ledsagad af fru Catharina,
in i gröna kammarcn ocb tog dc saker, som hau skulle medföra tili Paris.

Fullkomligt likgiltig för den räddning af nödställda medmenniskor,
soin under denna lid upptog alla sloltsinvånarncs tankar, tillbringade Ro-
din i gröna kammarcn tvennc hela timinar ,

hvarefter lian återvändc tili
förvallarens bvardagsrum, hvilkct stötte inlill ett långt gallcri. Dä lian
dit inkoin, fann lian ingen menniska der. Hau bar under armen ett li-
tet skrin af vestindlskt trä, med rika silfvcrbeslag, nu svärtade af tidcn.
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Ur bans tili hälften igenkriäppta räck framstack den öfra delen af en röd
saffiansporlfölj, som lian liadc stuckit i sin bröstficka.

Öin marki» d’Aigrignys sekreterare liade kunnat, annorlunda än ge-
nom ett ironiskt småleende, uttryeka sin tillfrcdsställclsc, så skulle lians
blcka,/ fula, likaktiga ansigte mi kafva sfrålat af glädjc; ty i delta ögon-
Mick befann hän sig undcr indytandet af tankar och känslor, kvilka för
lionom voro dc behagligaste i vcrldcn.

Eftcr att kafva ställt skrinet på ett bord, sade lian tili sig sjelf,
med den aldraförnöjdaste min:

Alit gär hra. Det var försigtigast alt lemna papperen bar, ty
maa måsfe ju alltid vara på sin vakt mot denna Adriennc dc Cardoville
ock hennes öfvernaturliga klyflighet, som tyekes bjelpa benne gissa hvad
bon omöjligt kan veta. Lyckligtvis nalkas nu det ögonblick, da vi in-
genfing* mer ha att frukta af benne. Hennes ödc. skall bli förfärligt! ...

Det måsfe så bli . . . Dessa stolta och oberoende nafurer iiro födda fien-
ender tili oss, just tili följd af deras karakfer; hvad mera, da de tydli-
gen visa sig för oss skadliga och olycksbringande"?

Hvad la Sainte-Colombc angår, så tillhör förvaltaren oss. Den gamle
narren talar om sitf samvete . . . å! Delta ömtåliga sainvete består Leit
ock hållet af fruktan att vid haus år bli ntan plats. Hän skall nog ge
med sig , . . Jag äninar Ickc släppa konoiti, just emedan hän kan vara
oss tili större nytta än uägon annan . . . Då lian bolt här i tjogo års tid,
skall lian icke väeka det minsta misstroende hos den dnmma och simpla
Sainte-Colombc . . . Och kommer bon en gäng i häiiderna på yår slugc
ock tillgifne kyrkoherde i Hoiville, så svarar jag för benne; ty sådana
der inskränkta och tåpiga qvinnors lefnadsbana Ur utstakad på förhand.
I sin ungdom tjena de djefvulen; i sin medelålder låfa de andra tjena
honom; på äldcrdornen hysa dc för honom en panisk förskräckelse. Jag
vill dcrföre skräma käririgen med honom ,

tills jag bringar henno ända
derhän, att åt oss tcsfaiuentera slottet Cardoville, kvilket, genom sitt en-
si iga läge, skulle passa oss förträfliigt tili anläggandet af en skola ...

Alit går således hra. Hvad medalj-affären angår, så närmar sig im
den 43 Fcbruari, och inga underräftelser från Josna van Dael . . . San-
nolikt ha lies prins Dsckalma ännu fången af engelsmännen; ainiars skulle
väl jag kaft hyheter från Balavia. General Simons döttrar (jvarhållas
nog i Leipzig ännu undcr tvä tili tre inånadcr. Dc yttre förhällanderna
sfå således på den aldrabästa fof i verlden, Hvad de inre furhällaudcna
beträffar, så . , .

Kodin afbröts här i sinä angenäma hefrakfelser af fru Dupont, som
hastigt inträddc, ätföljd af en piga, tili hvilkcn hoi* ytfrade:

Gör nu upp eld i ruinmet här näsliutill, och säff det här glöd-
gade vinet derinne; herrn kan komina i k varjo ögonblick.

]Vå
,

min sota frn, sade Bodin, är det hopp att kanna rädda nå-
gon af de olyckliga?

Ack, min herre, jag vet icke, svarade hon. Min man bar nu
värit ute i två timmar . . . Jag kr i en dödande äng-est. Hän är så
modig, så oforvägen . .

. Oi» det en gångkommer an på att vara tili nytta..,

h
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Modig-, ända tili oförsigtighct . . , sade Rodin för sig sjelf. Jag 8,1

tyeker icbe om det.
Imedlertid, åtcr.tog fru Dupont, sball jag lägga det varma lin-

nat hUr ooh sätta de b jcrtslyrbande medlen der bredvid. Gifvc Gud att
det måtte burnia uträlta något!

Det måste man hoppas , min goda fru. Jag är mycbef ledsen
öfver att min ålder och min svaghet hindrat mig att vara er förträffligc
man föijalstig. Lika ledsen är jag öfver att ej bunna afvabta ntgången af
Lans mcnnisboälsbandc bemödanden ...att få bcvittna dem och dela hans
glädje, ifall dc lycbas . . . ty jag är, beblagligtvis , fvungen att genast
U »t

'
.. </ tJ w U

/
O U

/
(J O

resa. Ogonblicken aro för mig räbnadc . . . Jag sbulle vara er rayebet
förbunden, min bästa fru, om ni tillsadc, att mitt åbdom blir förspändt.

Ja, berr Rodin, jag sball genast . . ,

Hör på .
. . ett ord, ett enda ord .

.
. min goda, min bästa fru

Dupont! . .
. JVi är ett blobt, ett förståndigt fruntimmer; lät mig derföre

tala med er . . . Saben är den, att jag bar lagat så att er man får he-
llällä sysslan bar pä godset och ,

. .

Är det möjjigt? O, hvad crbänsla äro vi er icbe sbyldig-a! .
. .

Ty ulan denua plats , , . så gamla som vi äro .
.

. bvad sbulle det bli
af oss?

Ja, men min sota fru, vid mitt löftc bar jag fästat tvä vilbor
småsaber hara . ,

. ]\i får väl veta af er man ...

Om det ocb vore buudra
,

min herre, så sbulle vi uppfylla dem.
Vi äro slrandsalta, miu herre, alldclcs strandsatta, 0111 vi ej få sfan-

na qvar .
.

.

Således räbnar jag pä frun ... I saber soin angä mannens för-
delar, måste hustrun inverba på bonom.

Kära fru! bära fru! Herrn är här, men ensam! ropade en piga,
som bom inspringande.

Ensam? Hvad ensam?
Ja, frun.

Några ögonblicb dcrefler inträdde berr Dupont i rummet. Hans klä-
der dröpo af vatten, ocb för att bunna, i den förfärliga stormen, bcbålla
sin batt, hade hau sait näsduben deröfver och faslbnutif den under bakan.
Hans stöllar voro betäcbta af en britabtig lera.

Så är du dä ändtligen här, min vän! Jag var så ängslig, ropade
hans hustru, ocb omfamnade bonom.

Tre äro redan räddade, sade Dupont.
Tre! ropade Rodin. Gud väre lof, berr Dupont; edra bemödan-

den ba då icbe värit fruktlösa.
Tre! upprepade Catharina. Endast trel

—■ Jag talar blott om dem, som jag säg vid den lilla bugten. Jag
hoppas att Hera blifvit frclsta pä andra, mera tillgängliga ställen af kusteu.

Du bar rätt; ty lycbligtvis är ej bnstcu lika svår på alla ställen.
Ocb bvar äro då de sbcppsbrutne , miu bäste herre? frågade Ro-

din, som af en för bonom sjelf oförblarlig orsak qvarstannade läugre än
lian aumat.

fef
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f-0 De stego nppför klipporna, mcd tillhjelp af vårt folk . . . Men
som de cj kuuna gå fort, sprang jag förut, för att lugna min hnstru oeh
laga att allt är i ordning. Frainförallt måstc vi ka fruntimmcrskläder
tillreds.

Det är då frnntimincr bland de räddade?
Ja, det är två flickor, om ungcfär femton ars ålder . . . ett par

barn . . . ock så vackra, sä vackra!
Stackars sinä! ropade herr Kodin, med låtsadt medlidande.
Den soin räddat deras lif är med dem

,
fortfor förvaltaren. A,

kvad bonom beträffar, sä kan man mcd skäl säga att lian är en hjclte.
En hjclte!
Ja, föreställ dig bara . .

.

Jag får höra straxt . .
. Tag på dig under tiden den här torra

nattrockcn, ty du är ju alldeles genomblöt . . . Driek litet glödgadt vin
. . . se här!

Det säger jag icke nej för, ty jag fryser sä jag skälfvcr . . . Jag
sade dig', att den soin räddade fiigjtorna var en hjelte. Det mod lian åda-
galagdt är öfver allt hvad man kan föreställa sig . . . Jag skyndade kär-
ifrån med allt gårdens folk. Vi gingo ntför den branta gångstigcn ock
kommo slutligen tili den lilla bugtcn, der vi stodo någorlnnda skyddade
mot störtyågorna af fem cller sex klippskär, soin skjuta ut i hafvet .

.
. Men

då yl nalkadcs slutet af bugtcn .
. .

hyad fnnno vi? ... De båda unga flic-
korna afdänade, , med fötterna i yattnet, men sitfande med ryggarne stödda
mot ett stenblock, som om dc blifvit ditsatla sedän man dragit dem ur hafvet.

Dc sota barnen! Hjcrtat kan brisla då man hör det! yttrade Ro-
din, medan lian cnligt sin vana förde uäsduken tili sinä ögon, ock sedän
med lillfingret petade 1 sin venstra ögonvrå, liksoin för att borltorka cu
tår , som icke fanns.

Hvad som förvånadc mig, fortfor förvaltaren
, var att de liknadc

hvarandra tili den grad, att man måstc vara myeket van att se dem, för
att kuuna nrskilja den ena från den andra.

De äro säfcert tvillingar, sade fru Dupont.
En af dc stackars flickorna, fortfor berättaren, köli meikin sinä

båda händer en liten bronsmcdalj, kängande på en kedja af samma metall,
bvilkeu sait kring hennes kals.

Kodin köli sig vanligen myeket krokig ; men vid dc slsta orden
förvaltaren sade, rätade kan hastigt ut sig ock en liflig rodnad färgade
hans klnder. Hos kvar ock en annat} skulle dessa symptomer kunnat an-

scs ganska obetydliga; men hos Kodin , hvilken sedän länga uv vant sig
yid att tjväfva alla sinä känslor oeh dölja alla sinä själsrörclsef, var den-
na hastiga rodnad ett teckcn tili kögsta bestörtning. Hän närmade sig
förvaltaren ock sade tili bonom med något darrande röst , men med den
likgiltigaste min:

Det var väl nägon rcligiös relik. IVi såg cj bvad det var för
prägcl på medaljen!

IVcj, min kerre; derpå tänkle jag icke en gång.
u, Oeh dc der llickorna voro lika .

.
. myeket lika, säger ni? ,

' Q

168



a

Den Vandrande Jiben.

iPii* o

Ja, hcrr Uotiin, så lika alt man läti kunde förblanda dem. San-
nolikt aro dc fader- ellcr moderlösa, ty de ha sorgklädcr.

Alia! de ha sorgklädcr! .. . nthrast Rodin mcd ny sinnesrörclse.
Horre Gud! så unga och redan låder- eller moderlösa! ropade fru

Dupont, torkande sinä ögon med förklädet.
Emcdan de voro afdånade, forlfor Dnpont, buro vi dem först ett

stycke längrc bort, der sanden var torrare. Just då vl soin bäst voro
dermcd sysselsatta , fingo vi se hufvudct af en man sticka upp öfvcr en
klippspets. lian sökte, uppfclättra på klippan, medan hän fastböll sig med
bandcn j men hau funnädde icke, ty bans krafter voro nttömda. Lyck-
ligtvis erhöll lian hjelp i rättan tid. Hau föll afdånad i armarna pä va-
ra karlar. Det är honom jag kallar hjclte, och det mcd skäl. Ty icke
nöjd med att hafva frclsat de båda flickorna ,

hadc lian ännu med bcnn-
dransvärdt mod sökt frelsa en tredje person, i hvilkct ändamål hau hade
återvändt tili de af störtvågorna öfvcrsköljda skären. Men bans krafter
voro sini, som sagdt är,'och hadc icke vara drängar kömmit honom tili
hjelp, så hade hau säkerligen biifvit af vågorna bortförd från klippan.

Du har rätt i att kalla honom en hjclte. Jag har aldrig hört ta-
las om så myeket mod och så myckcu menniskokärlek.

Rodin
, som stod med Imfvndet ncdlutadt mot bröstet , tycktcs .i-a

främmandc för gubbens och gummans samtal. Hans bestörtning, !ians hä-
penhet okadcs, ju mcr lian tänkte. De nnga ifickorna, hvilka nyss biif-
vit räddade, voro nngefär fcmlon är gamla ...de voro sorgklädda . . .

dc liknade hvarandra, Unda tili förvåning . . . tien cna bar en bronsmedalj
pä haisen . . . Det var Intel tvifvcl dc voro säkcrt general Simons
döftrar. Men luir kunde de båda systrarna vara bland de skcppsbrntnes
antal? Hur kunde de hafva sluppit nr fängelsct i Leipzig . . . Hur kun-
de det kornina tili att hän (Rodin) icke biifvit derom nnderrältad? Hade
dc ry uit, ellcr hade man försatt dem i frilict? . t . Dessa många frägor,
soin jagade hvarandra i Rodins själ, öfverröstades snart af den enda tan-
ken: "General Simons döftrar aro anlända." En af Rodins mödosamt
och konstigt sammansatta intrigväfnader hade sålcdcs gått sönder.

JVär jag nn omtalat för dig dc unga llickornas räddarc ,
fortfor

förvaltaren, vänd tili sin hustru oeh ulan att g'e akt på Rodins tankfull-
het, väntar du dig troligcn alt få se en Herkules. Ack ,

min gumma ,

längt derifrån! Hau är nästan hara barnet, så ung scr lian ut mcd sitt
milda anlctc oeh sitt rika blondit bär. Jag lät honom få en kappa pä
sig, ty hän hade ingenting mer än skjortau, ett par svarta fcortbyxor och
svarta ullstruinpor, hvilken klädsel förekom mig hra bcsynnerlig.

Ja vissij ty sjömän äro icke så klädda.
För resten, ehuru skeppet soin lian for på, är engelskt, tror jag att

min hjclte är fransman, ty.han talar vårt språk som en infödd, ja som du
och jag'. Men hvad soin rörde mig ända tili tärar, var när de båda llic-
kurna kommo sig förc från sin dåning. Då dc lingo se den unge man-
nen, kastade dc sig på knä ...de tyektes betrakta honom med rcligiös
vördnad och tacka honom, soin man tackar Gud . . , Dcrcfter sågo de

1 13. 22.
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|S sig omkring, som om de hade sökt någon. Dc vcxladc några ord mcd ®

hvarandra och nlbrusto devvid i snyftningar, Lållande hvarandra härdt
omfamnade.

Hvilken olycka! dc sota barucn ba visst förlorat någon kär anhö-
rlg, som var mcd på resau. Hcrrc Gud så många offcr det bafvet slukar!
sade den medlidsamma fru Dupont.

\Tär jag lemnadc stranden, fortfor gubben, liade vågorna vedan
uppkastat sju lik, utoin kolfertar, kistor oeh spilror af fartygen. Jag har
lätit underrätta tiilinäni neli kustchefen. De aro nu der med sltt folk ock
skola nog qvarstanna der kela dagen. Om då, såsom jag koppas , några
Hera kuuna frclsas, skall inan snart se dern här. Men Lör då hvilket bul-
ler! . . . Jag hör röstcrl . . . Ack! det är våra skcppsbrutna!

Och förvaltaren sprang tillika med sin hustrn ut genom dörrn af sa-
ien , som stötte intill ett långt galleri ,

medan Rollin , bitande med kon-
vulsivisk vrede på sinä platta nagtar, väntade de skeppsbrutne nnder spänd
nyfikenbet.

En rörande tafla tedde sig snart för hans blickar.
Längst bort i det långa, af smä götiska fönster svagt npplysta galle-

rict, såg man fyra personer komina sakta framskridande. Det var dc un-
ga flickorna, tillika med den ädle, behjertade mannen, som hade frclst de-
ras 11f. Rosa och Blenda gingo på ömse sidor om sin räddare, hvilken
lait stödde sig på dcm. En bonde, soin bade visat dem vägen, utgjorde
fjerde personen i gruppen.

Dcu unge mannen var den som först ådrog sig allas blickar. Eburu
hän hade fyllt tjugufcm är , skulle man ingaluuda af hans ungdomliga,
nastan barnsliga ansigtc kunnat sluta tili denna ålder. Hans långa blonda
hår var benadt midi i pannan ocb föll i vika silkcslena lockar på kragen af
en lirun kappa, som man bade lånat bonom. Det skulle vara ett fåfängt
försöfc att vilja beskrifva det cnglagoda uttryeket i delta milda, bildsköna,
men nu alldclcs bleka anlcte, så rent, så himmelskt

, som de, hvilka Ra-
faels pensel bar framtrollat på duken. Endast denne ojemförlige konst-
nar skulle kunnat återgifva del melankoliska behaget i delta tjusande an-
lete, det hänförande i hans himmelska blick, blå ocb klar som en erke-
engels , cller som en martyrs , hvilken nyss blifvit af saliga andar upp-
förd tili himlen.

Ja, lian var verkligcn en martyr . , . ty en blodig gloria omgaf ve-
dan delta hänförande hufvnd. Öfver hans vaekra ögonbryn, betydligt
mörkarc än håret , syntes ett smalt, blott några månadcr gammalt ärr,
hvilket 1 ikt ett blodigt rep omgaf hans vaekra panna. Ocb hvad som var
ännu srnärtsammare att se -- hans händer voro genomborrade, hvilket Uf-
ven var fallet mcd hans fötter. Dcraf koin det sig att lian bade så svårt
att gå, ty de knappast läkta sårcn hade under den myckna ansträgningen
åter öppuat sig.

Den unge mannen var Gabriel, prest vid utrlkes missionen och foster-
son tili Dagoberts hustru.

Gabriel hade värit martyr . ,
. Ja ty äfven i våra dagar finnas j.

170



Den Vandrande Juden.
af

martyrer , liksoin på den tiden dä Cesarerna lato kasta de förste kristne
för tigrar oeh Icjon.

Martyrer linnasi .
. . ty i vara dagar går en oeh annan son af det

ringare folket livaribland förcträdesvis dcssa helgonlijcltar utkoras,
cincdan hioit det ringare folkets söner aro mäktiga af en sadan ståndak-
tigliet oeh sjelfuppoffring de gä ut, säger jag, i alla dclar af vcrl-
den, för att ulan fruktan för mödor, plågor oeh död, söka fortplanta den
kristna tron.

m

Hiiru många bland dem hafva icke blifvit olfer för barbarernas ra-
seri, burn många hafva icke förgåtts, okäuda oeh hj dpiosa, midt nti de
båda hemisfercrnas ödcmarkerl Oeh för dessa korsets stridsmän, soin haf-
va ingenting annat än sin tro oeh sitt mod, flnus det vid återkomsten
(oeh de åtcrkoinma dock så säilän) hvarken inkomstrika cller lysande prest-
värdigbeter. Aldrig prydas deras ärriga pannor med initran, aldrig be-
klädas deras stympade leminar med purpuru. Dc dö glöinda oeh obelönta,
liksoin de Ilosta stridsmän under fanau ‘).

Dä general Simons döttrar bade rigtigt återfått både sinä slnncns
oeh sinä krafters Imik , så att de funno sig i stånd att knnna klättra npp-
för klipporna, bade de i sin innerliga oeh hjertliga tacksamhetskäusla
icke velat tillåta någon annan att understödja dc vacklande stegen åt
den soin räddat deras lif.

De unga tvillingarnes svarta klädningar voro så genomblötta, att vatt-
nel strömmade derur. Deras sköna, bleka ansigten nttryekte en djnp smärta
oeh den cna tären efter den andra strömmade utför deras kinder. Med
dystra, nedslagna blickar oeh skälfvande af köld oeh sinnesrörelse, bade
de stackars ilickorna för närvarande endast en tanka den att de aldrig
mer skulle älerse Dagobcrt, deras ledsagare, deras ende vän . .

. Ty det
var åt honom som Gabriel bade förjäfves räckt sin hand, för att hjelpa
bonom att stiga uppför klippan. Olyckligtvis bade krafterna svikit dem
båda oeh den gamle soldaten bade blifvit bortförd af störtsjön.

Asynen af Gabriel var för Bodin, som bade dragit sig i en vrä, för
att noga oeh ostörd kuuna ge akt på allt, ett nytt ämue tili bestörtning;
men deuna bestörtning var glad; ty hau kände en så innerlig glädjc öf-
ver att se den unge missionären frelsad från döden, att det ledsamma in-
tryck, hau nyss- erfarit vid åsynen af General Simons döttrar, raildradcs
betydligt.

Man bar väl icke glömt att det hörde tili Bodius pian att Gabriel
skulla vara i Paris den 13 Fcbruari.

*) Vi kurnia ej annat än med djup rörelse erinra oss slutet af ett bref, skrifvet för två eller
tre år sedän, af en bland dessa unga oeh behjertade missionärer, hvilken var son tili ettfat-
tigt bondfolk i Beauce. lian skref tili sin mor från det inre af Japan oeh slutade sitt bref
sålunda ;

”Farväl, min älskade mor! Man säger alt det är myeket farligt der, dit man nu skiekar
mig . . . Bed Gud för mig oeh säg tili alla våra beskedliga grannar, att jag älskar dem, oeh
att jag ganska ofta länkcr på dera.»

Denna naiva helsning sändes från Asien tili fattiga bönder i en fransk by. Av den ej gan-
ska rörande, i ali sin enkelhet?

iiLi
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Förvaltarcn och hans hustru, lifligrt rörda vid de unga flicfcornas ®

åsyn, skyndade tili dem, för alt lirinpä dem tröst och uppmuntran.
Horre! herrc! goda nyhetcr! ropade en inträdandc bondgosse . . .

De ha räddat två tili af de skcppsbrutna.
Gud väre lof! Gud väre pris! ropade missionären.
H.var aro de, frägade förvaltarcn, skyndande tili dörrn.
Jo, det är en som hän gä, svarade gossen. Hän kommer straxt

efter med Justin, soin ledcr honom . . . Den andre bar blifvit sårud när
hän stöttc mot klipporna; hän bärs hit pä en bar, soin dc hafva gjort
af qvistar.

Jag skall springa och säga tili att de föra in honom I salen der
ncrc, sade förvaltarcn. Du, min gumina ,

kan imedlcrtid syssclsätta dig
med de unga fruntimren.

Men den skeppsbrutuc som kan gä, hvar är hän? frågade för-
valtarcnsn

hustru.
Ä lian kommer der, svarade bondgossen, pekande åt den met-

sättä ändan af galleriet, der man säg en person kornina gåcnde med stora

steg . . . Så snart lian flch veta, fortfor gossen, att de unga mamsellerna
voro frelsade och förda hit upp, kunde ingen hcjda honom, utan fastän
hän var ganinial och sårad i hufvudet , tog hän så långa skutt, att jag
verkligen hade svärl att hiuna om honom.

Knappast hade yngliugen littalat dessa ord, förrän Rosa och Blcnda
skyndade mot dörrn. De kommo dit på samraa gång som Dagobert.

Soldatcn, ur stånd att framföra ett enda ord, knäföll på tröskcln
och räckte armarna ät de båda llickorna , medan Rabat-Joic, tjulande af
glädje, hoppade upp pä dern och slickadc deras hänclcr.

Men Dagoberts rörelsc var för häftig. Dä lian hade sintit de mo-
dcrlösa i sinä armar, sjönk hans hufvud bakåt och hän skulle hafva fallit,
om ickc bönderna understödt honom. När hän un skulle föras ut I ett

annat mm, envisades de unga llickorna att följa med och hjclpa honom,
oaktadt fru Duponts anmärkningar öfver deras svaghet och deras cget bc-
hof af hjclp.

Då Rodin fick se den gamle soldatcn, mulnade hans anletsdrag, ty
ända hittills hade hän med säkerhet trott att de unga fliekornas vårdare
var död.

Missionären, öfverväldigad af trötthet, stöddc sig mot en stol. lian
hade ännu icke varsehlifvit Rodin.

Annu en person, en man med smutsgul hy, inträdde nu i rummet,
åtföljd af en bonde, som pekade på Gabriel.

Mannen med den gula hyn, åt hvilken man hade lanat en blus och
ett par bondbyxor, nalkadcs missionären och sade tili honom på fransy-
ska, men med en främmande brytning:

Prlns Dschalma fördes nyss hit. Hans försia ord var en önshan
att få tala med er.

Hvad säger karien? skrek Rodin med dundrande röst och var ,

a med ett enda hopp, vid sidan af Gabriel.
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Herr Roslin! ropade missionärcn, tagande af bestörtning ett steg

tillbaka.
Herr Rodin! ropade Ufveu den gulldcke skcppsbrutne, och frän

delta ögonblicfc följde hans ögon herr Joosua van Daels korrcspondent.
IVi bar! ni, min berre, sade Gabriel, ocb nalkades Rodin, mcd

lika mycken fruktan, soin vöruad.
Hvad sade den der karien? ropade Rodin med bruton röst. Har

lian icke littalat namnct Usebalma?
Jo, min berre, prins Dsebalma var en af passagcrarnc på det

cngelska sfceppet, soin koin från Alexandria, ocb som nu lidit skepps-
brott . . . Det skcppet lade tili vid Azoriska öarne, der jag då befanil
rnig. Då det fartyg , med hvilhct jag anländc från Cbarlestown, var
tvnngct att qvarstanna der vid öarne, emedan det var myckct skadadt, gick
jag om bord på Rlack-Eagle, der prins Dsebalma var. "Var kosa var åt
Portsmouth, bvarifrån jag tänktc fara öfver tili Frankrike.

Rodin tänkte icke ens på att falla Gabriel i talot. Delta nya slag
förlamade hela hans tankekraft. Slutligen gjorde lian, liksoin hvar ooh
en, soin gör det sista försöket, eburu hau lorut vet kuru fåfängt det är,
ban frågadc Gabriel: Vei ni då hvcm deqne Prins Dsebalma är?

En lika sä god som tapper yngling, svarade missionärcn. Hän är
son af en, numera allidcn, binduisk konung och från siu thron afsatt af
engelsmännen.

Dcrefter vände Gabriel sig tili den gulblcke mamien och sade med
yltersta dellagande:

Hnr är det med prinsen? Aro hans blessyrer farliga?
Hän bar fått starka koutusioner, men de äro visst icke dödliga,

svarade den tillfrågade.
Gnd väre lof! sade Gabriel, vändande sig tili Rodin. Ni ser så-

ledcs att ännu en skeppsbruten blifvit räddad.
Så myckct bättre, sade Rodin med kort oeh snäsig ton.
Jag skall gå ned tili bonom, sade Gabriel. Dcrefter frågade ban

Rodin mcd undergifven ton:
Ni bar väl ingen befallning att gifva mig?
Skulle ni vara i stånd att, oaktadt er tröttbct, resa om två ellcr

tre timniar?
Ja . . . om jag måste.
Visst måste ni. Ni reser med mig.

Gabriel bugade sig för Rodin, livilken, utmattad af själsansträngiiing,
ncdsjönk på en stol, medan missionären stapplade nt, åtfoljd af en bonde.

Mannen mcd gula hyn kade stannat I ett börn af ruramet, utan alt
Rodin blef bonom varse.

Denne från döden räddade man var Fariugi, mestizen, en af de tre
slryparcheferne, densamma som i ruinerna af Tschandl hade undsluppit
de holländska soldaternas förföljelscr. Efter att bafvji dödat lurcndreja-
ren Mabal, kade lian plundrat hans lik och lagit så väl van Daels långa
skrifvclse tili Rodin, som blljetten tili sjökaptenen, i fcraft af bvilken

N:o 15. 22*.
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Mahai siilille få liomina om bord på ängfartyget Rnytep, i egenskap af 4

passagerare.
Som Faringi hade störtat ut ur kojan i Tschandis ruiner, ulan att

Dschalina då blef linnoin varse, var den unge prinscn långt ifrån att
ana, det en af Fansigarcrncs chefcr befann sig om bord på Blaek-Eaglc.
Under hela öfverfarte,n bemötte lian denne soin en landsman neli talade
inyebct vid honom. (Vi sbola framdeles förklara burn Dsebalraa åtcrfått
sin frihet.)

Rodin sait med stirrande blicb, blcksvart by ocb ett stumt raserl
måladt i alla sinä drag. Hau bet åter på naglarna, soin lian plägade göra,
då lian var inycbet behyinrad, och varseblef iclte att mestizen bade nar-
inat sig honom, förrän denne, bclt förtroligt lade sin hand på bans axel,
sägande;

Ni beter ja Rodin?
Ilvad står på? frågadc denne, soin spratt tili ocb rybte bäftigt

på bufvndct.
Ni -beter Rodin? upprepade Faringi.
Ja; hvad vill ni?
Ni bor i Paris, på g-atan du Milieu-des-Ursms ?

Ja då Men, ännu en gäng, hvad vill ni?
Ingcn ting nu, broder, men sedermera ganska myeket, svarade

Faringi, soin med långsamma steg aflägsnade sig- ocb lemnade Rodin, ska-
kad af försfcräckclse. Tv denne man, soin annars frnktade för intet i
verldcn, bade blifvit slagen af stryparens hemska blick.

IV.

HESAN TILL PARIS.

Den djnpaste tystnad berrskade i slottct Cardoville. Sfonnen bade
småningom saktat sig; man börde snart ingcn ting- annat än det allägsna
dånet af vågorna, som tungt sqvalpadc mot stranden.

Dagobert ocb dc båda llickorua bade blifvit inqvarterade i ett par
små varma min, en trappa upp.

Dschalina, för svärt sårad för att knnna föras upp i första våningen,
hade blifvit inburen i en sai på nedra botten. Just i det ögonbliefc, då
dc både skeppen sain maastolle, bade en förtviflad nxoder lagf sift barn i
bans armar. Hän hade då, eldad af inenniskokärlek, velat rycfca deu
späda väreisen undan döden. Detta fåfänga försöfe bindrade honom alt
fritt röra sig ocb ban blef såledcs slungad, ja, nastan krossad mot en
klippa. Derifråu bade ban af Duponts folk blifvit buren tili slottet.

Fariugi, som hade lyckats öfvcrtyga honom om sin tillgifvenbct, stan-
nade qvar i bans sjukrnm, för att vaka öfver honom.

Gabriel hade, sedän ban mcddclat Dschalina andelig tröst, åter gätt
upp i det för honom bestämda minin etl Trogen det löfle ban gifvit Ro-
din, att inom två timinar v,ara resfärdig , bade ban iefcc velat lägga sig;
men, öfvcrväldigad af tröttbct, insomuade ban docfc ien stor läustol med g?

la såm
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högt ryggstöd , placcrad midt för spiscln, der on stor brasa vänligt spra- **'

kade ooh flammadc.
Hans min var beläget näst intill de tvä , som innehades af Dagobert

ooh dc båda flickorna.
Rahat-Joic, soin naturligtvis ickc fann nägot skäl tili frnktan i ett

så hcdcrligt slolt, gick ifrån dörrn tili tlichornas min, der hau försl vä-

rit posterad, och in i den nnge missionärejns
, hvarest hän lade sig IVam-

för hrasan ooh vännde sig på alla sidor.
Den stachars hunden lag med nosen lutad niot sinä utsträekta fram-

tassar och njöt med vällust af ett fullkomllgt välhehnnandc, efter sä rnän-
ga utståndna hesvärlighcter och molgängar, hådc tili lands och sjös. Vi
våga väl ickc pasta att lian ständigt kom ihåg sin gamlc kamrat, «lovial

,

men konna dock nastan sluta dertill af den nndcrliga vana lian lagit sig
att vilja hila alla hvila hästar, hän, soin hittills var den oförargligaste af
alla hondar, i fråga om hästar, af hvad färg som helst.

Efter några ögonhlick öppnades hclt sakta dörren tili Gabriels mm
och tvillingsyslrarne inträdde, blyga och tvekande. De hade sofvit ett
par limmar ungefär ,

men vaknat af oro öfver Dagobert , stigit upp och
klädt sig, samt yttrat myeken ängslan öfver deras -garnle vän, elin m för-
valtarens linstru, som sjclf hade fört dem npp i kammaren och linlpit dem
i säng ,

sedermera värit nppe och tröstat dem med försäkran att soeken-
läkarcn , hvilken nyligen hesökt den sjnke ,

ickc funnit hans sår farligt.
Icke desto mindre gingo de nt ur sitt mm, i liopp att linna någon, som
hestämdt knndc säga hur det var med Dagobert.

Den höga kannen på länstoln, nti hvilken Gabriel satt, dolde honom
hclt och hållct, men då de unga flickorna sågo Rahat—Joie, Hggande helt
logo vid foten af länstoln, trodde dc att det var Dagobert, som slumradc
der. Ile gingo då försigligt på tåspetsarne fram tili den sofvandc.

Tili deras Stora förvåning funno de Gabriel, i ställct för den gamlc
soldaten. Iläpna och öfverraskade , stannade dc och vågade hvarken gä
fram cllcr draga sig lillhaka, af fruktan att väeka honom.

Den nnge missionärens rifca, hiomia hår, som nnmera icke var vätt,
föll i yppiga lockar kring hans hals och axlar. Bleklietcn af hans hy
afstack mot det mörkröda damast, hvarmed ländsloln var beklädd. Ga-
hricls sköna ansigte nttrycktc nu en djup och bitter mclankoli , väre sig
att lian hade en clak dröm

, cller att lian vant sig vid att i sitt vakande
lii Islam! dölja några hittra känslor, hvilka, honom sjelf ovetande, kommo
för honom då lian sof. Men oakiadt dctla uttryck af tärande smärla, hi-
hchöllo hans anletsdrag sin englalika Ijufhct, sitt outsägliga behag . . .

ty ingenting kan väl. vara m erä rörande än godheten som lidcr.
Dc båda flickorna nedslogo ögonen , rodnåde på en gång och utbyt-

tc en hlick af oro och hryderi, då de Hugo se den sofvandc missionären.
- lian sofver, min syster, hviskade Rosa.

Sä myeket hättre, svarade Rlenda, likalcdcs hviskande; vi kunna
då få hetrakla honom.

Du hai* rätlj då vi följdc honom upp fråu hafsstramlen, tordes vi
icke.
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Se hara bvad lian sei’ mi Id ut.
Jag tycker precist att det Sr densanmic som vi såg-o 1 drömmcn.
Ack ja! hau soin lofvade beskydda oss.
Denna gången bar lian ock liållit sitt iöfte.
Ja, åtminstone se vi bonoin nu rigtigt.
Det är icke soin i fangelset i Leipzig, den der mörka natten, du

mms
Ja, men hau räddade ja oss äfven då.
Utan bonoin sknlle vi ha förgåtts denna morgon.
Men min syster, jag tycktc i drömmcn, att hans ansigte strålade

af ett himmclskt sken.
Ja, du bar rätt; hän nastan bländade oss.
Och sedän så . . . såg hau ej så sorgsen ut.
Det är derföre, ser du, att då koin ban från himlen, men nu vi

stas lian på jorden.
Såg du, syster, om lian då hade öfver pannan den der mörkröda

randen?
A ncj; då skullc vai vi hafva märkt det.
Oeh hans händer ...se Jä .

. . begge hafva djupa ärr.
Men, om lian har värit sårad, så är hän ju ingen engel.
Hvarföre icke? Om lian crliållit dessa blessyrer när lian velat

förhindra det omia, eller rädda menniskor, hvilka, liksoin vi, värit i lifs-
fara, så . .

.

Du har rätt; om lian icke utsatte sig sjelf för fara, när hän skyn-
dade tili andras hjelp, så vorc det inindre vaekerl, mindre beundransvärdt.

Hvad det är synd att lian icke öppnar ögonen.
Ack ja! den bliekcn är så inild, så skön.

Hvarföre sade lian oss ingenting om vår mor, inedan vi gingo hit upp?
Vi voro icke allena med lionom . . . derföre ville lian icke tala

om henne.
Men nu äro vi allena . . . kanske lian nu vill tala
Vi skola bedja bonoin derom.

Och dc moderlösa utbytte en hlick, en förtjusande blick af oskyldig
glädje. Deras hänförande ansigten förgades af en högrc rodnad och de-
ras hjertan slogo fortare.

Du har rätt, vi skola bedja bonoin.
Min Gud, hvad vårt hjerta slår, yltrade Blenda, soin icke lviflade, det

jn hennes svster erfor precist Samina känslor soin hon sjelf . . . Hvad den
här hjcrtklappningcn är ljuf! . .

. Man skulle kuuna säga att någonting
lyckligt skall hiiiida oss.

De båda systrarne gingo nu, på tåspetsarne, ända fram tili länstolcn
och folio på knä

,
med sammanknäppta händer, den ena tili höger ,

den
andra tili venster om missionärn.

Det var en bänryekande tafla.
Höjande sinä sköna, blå ögon mot den sofvandc, sade de nu, på en

gäng helt lägt, myeket lågt, med röster friska och skåra soin deras fem-
ansiglen
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Den VAN Dll ANDE JIIDEIV.

•/■£ HGabriel! tala med oss om vår mor!
Vid dctta namu rörde missionärn på sig och öppnade ögonen och,

tack väre della tillstånd mcllan sömn och vakande, soin föregår det full-
komliga uppvaknandct, erfor Lan ett ögonhlicks förtjusning vid åsynen af
de båda sköna, oskuldsfulla flickorna, soin, med blickarne vända mot ho-
nom, sakta hviskade kans namu.

Ilvein är det som ropar mig? frågade hän och lyfte upp hufvu-
det, ty ändtligen var hän rlgtigt vaken.

Det är vi.
Vi, Rosa och Blenda.

Det blcf nu Gahrlels tur alt rodna, ty lian kände igcn de nnga flic-
korna, som hän räddat frän döden.

Stigen upp , minä systrar , sade hanj man knäböjer ej för någon
annan Un Gud.

Flickorna lydde och stodo snart framför honom, hällande hvarandra
i handen.

JVi känncr då mltt namu, sade hän smålcende,
O ja, vi ha icke glömt det.
Hvcm bar sagt er det?
JVi sjelf.
Jag?
Ja, när ni koin tili oss, skickad af vår mor.
När ni koni , för alt säga oss att det var hon som sändt er och

alt ni alltid siilille beskydda oss.
Jag, minä systrar? ropade missionärn, som icke begrcp ett enda

ord af alli hvad flickorna sade . . . JVi misstar er . . . Jag har aldrig
sett er förr än i dag.

Och i vara drömmar?
Ja, påminn er det i vara drömmar.
I Tyskland. Det är nu tre månader sedän ni koni för första gån—-

gen ...Se väl på oss.
Gabriel kunde icke afhålla sig från att sumle åt dc harnsliga flickor-

na, som ville att ban skulle erinra sig hvad dc hade drömt. linedlerlid
npprepade hän, alltmcra förvåuad:

I edra drömmar?
Ja visst; då ni gaf oss så goda råd.

Och sedän, i fängelsct , . . då vi voro sä bcdröfvadc .
.

. Alla
edra ord, dem vi ganska väl lade på minnet, tröstade oss och ingåfvo mod.

Var det då icke ni, som hjelpte oss ut ur fängelset I Leipzig ,

under den der stormiga natten , churu vi icke kunde se er, för mörkrets
skull?

- JaB/ .Hvilken annan än ni skulle ha kömmit tili vår och vår gamle
väns hjelp?

Vi sade honom ochså att hau horde älska er derföre att lian äl-
skar oss. Men, hän ville aldrig tro på englar.

JV:o 13. 23.
H
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177



Den Vandp.ande Juben.

w n
—, Ocksä voro vi niistän ieke rädda denna morgon, då det stormade

så rysligt derute på hafvct.
JVej, ty vi väntade er.
Denna morgon! . . . Ja, minä systrar, Gud förlänade rnig den

nådcn att kuuna ila tili ex* kjclp. Jag kommer från Amerika, men jag
bar aldrig värit i Leipzig . . . Det är sålcdcs ieke jag soin kulpit ex* ur
fängelset . .

. Säg mig minä systrar, tillade Lan , i det Lan smålog nxcd
godbet, för Ilvein anscr ni mig?

För en goil engel, den vi redan Hera gånger kafva sett I dröm-
men och som vår mor bar från kiinmclcn nedsändt tili vårt beskydd.

Minä kiira systrar, jag är ingcnling annat än en fattig prest .
.

.

Händclscn gör utaxx tvifvel att jag likuar cngeln , som ni bar sett i er
dröm , oeli som ni cj kan få se annat än i drönxmen . . . ty för oss fin-
nes det inga synl-iga englar.

Det finnes inga synliga englar l sade llickorna på en gång ocb be-
traktade hvarandra med en sorgsen bliek.

Det gör ingcnling, minä goda systrar, sade Gabriel
,

medan lian
vänligt faltade de Säda flickornas bänder oeb köli dem länge mellan sinä
. . . drömiriar, liksoin allt annat, komina från Gud . .

. Emedan er rnors
minne var blandad med denna dröm, bör ni välsigna den i bubbelt mått.

I delta ögonblick öppnades en dörr ocb Dagobert inträdde.
Dc unga llickorna hade bittills, i deras oskyldiga ärclystnad att vara

beskyddade af en erkeengel ,
ieke crinrat sig att Dagobcrfs bustru bade

upptagit en gosse med namnet Gabriel ocb att denne scdernxera blifvit prest.
Soldatcn bade, clmru lian envist påstod, alt den blcssyr lian cxdiållit

var en uit eller hvit hlessyr (för att begagna general Simons uftryck),
Hkväl blifvit omsorgsfullt förbunden af byns fältskär. En svart biudel
beläekte sdledes biilfteix af baus panna ocb ökade ännu mer hans af na-
turen bistra utseende.

Då lian inträdde i rnmmet, blef ban ieke litet förvänad att se en o-
känd hålla de båda tvillingarnes bänder. Denna förvåning förklarades
lätt deraf, att Dagobert var fullkomligt omedveten om, att missionärn ba-
de räddat dc båda flicfcox-na ocb äfven bjudit tili att rädda bonom.

Om morgonen, då stormen röt och vågorna svallade ocb den stackars
gamle soldaten bade gjort ett fåfängt försök att halla sig fast vid klippan,
liadc ban endast belt flyktigt sett Gabriel, i det ögonblick då denne, efter
att bafva räddat tvillingssystrarne från en säker död, förjii IVes sökt rädda
äfven bonom. Då Dagobert efter skcppsbrotlet bade ålerfunnit llickorna
i slottets nedra. sai, bade ban, som vi redan veta , snarf fa Uit i en full-
fcomlig vanmakt, bärrörande af matfbct, sinnesrörelsc oeb blodförlust; mau
kan säledcs begripa att lian ieke då kunde gifva akt på missionärn.

Veterancn började rynka sinä tjoeka grå ögonbryn under tien svarta
biudeln ,

då ban såg en okänd vara så förtrolig med Rosa ocb Dlcuda;
men dessa sprungo med detsamma emot bonom

,
och öfverbopade bonom

med barnsiiga smekningar. Hans barin försvann snart vid dessa omisskän-
s ncliga teeken af tillgifvenbet, eburu lian fortfor att kasta ganska surablie- ,

I
Ä Jfål
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Den Vandrande Juden.

pHI® *lpi
k Isar på nilssionärn, som hade rcst sig npp af stolen, och bvars ansigtc lian ®«

ej sä noga bunde se.
Och hui- är det med din hlessyr? frågadc Rosa med ömt deltagan-

dc. Lycbligtvis har man sagdt oss, att den iebe är dödlig.
Lidcv du mycbet? Plågar sårct dig- mycbet? frågadc Rlenda med

samma önihet.
Nej, minä barn, Detvar majoren 1 byn, som prachade på mig- de

bar trasorna bring pannan. Om jag- ocbså bade hela hufvudet massabreradt
af sabelhugg, hunde jag- iebe värre utspöhas. Man sioille lonina taga mig
för en gammal vebling. Det är ju hara en hvit hlessyr, och jag har lust
att .

. .

Och veteranen tog med handen på hindein.
Vili du låta bli det der, sade Rosa och lade sin hand på hans

arm; hm- lian du vid dina år vara så oförnuftig?
Se sä, se så, banna mig icbe. Jag shall göra som ni vill 3 jag

sball behålla hindein.
Derefter förde hän dc bäda flichorna tili en vrä af rumraet och sade

sahta, i det hau med en hl id; visade på den unge presten:
Hvem är den der herrn, som satt och hiili edra händer när jag

bom in ?
. . . Hör på, minä barn . , . ni bör abta er för sådant der . , .

ty .
, ,

Abta oss! ~ . För honom?.. , . ropade Rosa och Blcnda. Mcn
bctänb dä, att om iebe lian värit, så hade du cj den glädjen att nu orn-
famna oss.

Huru? ropade soldaten, uppresande sig tili hela sin längd, och
bctrabtande den unga missionären.

Det är ju vår sbyddsengel, sade Rlenda.
Utan honom, återtog Rosa, sbullc vi hafya förgåtts denna morgon.
Hän ?

. .
. Det är dä lian som . . .

Dagobert förmädde cj säga mera. Med blappande bjerta och ögonen
fubtade af tärar , sprang lian tili den unge mannen och ropade med ett
uttrycb af crbänsla i sin blicb, omöjligt att bcsbrifva ellei- häi-ma ,

i det
hän råcbte honom båda händerua. *

Min hen-c, jag har er att taeba för de här båda barnens lif! Jag
säger iugenting»mer, cinedan jag har sagt allt.

Hastigt föresväfvadc honom docb ett minne, och lian ropade:
Docb ... vänta! . . . Var det iebe ni som ,

då jag höll mig fast
vid en blippa, för att ej bortsböljas af vägorna, var det iebe ni som då
räcbtc mig handen. Acb jo, jo! Ert ljusa hår, crt unga ansigtc ...jo
visst är det ni .

, . det är ni !
. . . uu bänuer jag igen er.

Olycbl igtvis svebo mig minä brafter och jag hade den smärtan
alt se er åfer talla i hafvet, sade Gabriel.

Jag ban ingenting annat säga er, tili nttrycbande af min tacb-
samhet

,
än hvad jag nyss sade, återtog Dagobert med rörande enbclhet.

Då ni räddade dessa barnens Uf, gjorde ni vida mer för mig, än om m
lycbats rädda milt eget .

.
. Mcn bvilbet mod, hvilbet hjerta! ropade sol-

daten med bcuudran . . . Och så uug! Ser ut som en ilieba.
[^g/vQ

M
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Den V ANDRANDE JuilEN.

Hvad! ropade Blcnda, innerligt glad, lioin vår Gabriel äfvcu
tili din hjelp?

Gabriel! ropade Dagobert, fallaude Blenda i talct, och vändande
sig tili den mige presten. Ilctcr ni Gabriel?

—• Ja, Gabriel är mitt namn.
Gabriel! upprepade gubbcn, alltincra förvånad.
Ja, Gabriel. Finner nl det så underligt?
Ocb ni är prest, tiliatlc hän.
Prest vid utrikes missionen.
Och hvcm bar uppfostrat cr? frågade soldaten med vexande be-

störtning.
En förträfflig ocb ädclmodig (jvinna, bvilken jag vördade som den

bästa af inödrar . , . ty hon hade medlldande med mig fattiga, öfvcrgif-
na barn, och behandlade mig som om jag värit bennes egen son.

Fransista Baudein? heite hon icke så? frågade den gamlc,
djupt rörd.

Ja, så hette hon, svarade Gabriel, å sin sida högst förvånad.
Men hur vet ni? . . .

Hustru tili en soldat? åtcrtog Dagobert,
Ja, tili en tapper soldat, som,. i följd af dcn benndransvärdaste

tillgifvcnbet för en bland sinä fönnän, tillbringar hela sitt lif i lands-
flybt, långt från siii hustru . . . långt sbild från sin son, från miu bror
. . . ty jag är stolt öfver att få gifva hanoin detta namn.

Min , . . Agricola .
. . min hustru! . . . När lemnade . .

. nl
. . . dem?

Det sbulle vara ni? .
.

. AI sbulle vara Agrlcolas farl.. .
. O, jag

hadc ännu ingen aning om ali den tacksainhct jag var sbyldig Försynen!
ropade Gabriel, mcd sammanbnäppta bänder.

Ocb min hustru . .
. och min son! .

. . återtog Dagobert mcd dar-
randc röst . . . Hur må dc? Har ni baft underrättelser från dem? . . .

X UtIUL IU9L • » • »Alli luu
Hl- • »A“i 1,1 »*«*«.

De underrättelser, hvilka jag för tre mänader sedän erhöll, voro
högst glädjande.

Aej, det är för myeken glädje! ropade Dagobert, för myeken.
Och veteranen förmädde icke fortfara, Sinnesskakningcn köli på att

(jväfva honom. Hän sjönk ned på en stol. ,

Rosa och Blcnda undrade i början öfver denna oväntade scen; men
dä dc erinrade sig deras fars bref tili sin fru, derntl lian myeket talade
om Dagobert och äfven omuämnda fostersonen Gabriel, som I'ransiska
hade upptaglt, gåfvo de luft ät sin oskyldiga glädje och delade hjertligt
deras gamle väns förtjusning.

Vår Gabriel är ju också din! Det är ju dcnsammcj bvilken ly eka.

ropade Rosa. -

_ .
.

„

Ja, minä älskadc små, lian tillhör er, liksom mig's vi halva alla
del i honom, svarade Dagobert. Dereftcr vände hän sig tili yngdingen
och sade: Gif mig din hand . . . låt mig ånyo tryeka din hand i miu,

mitt ädclmodiga barn! .
. . Jag säger du, jag, och du får ej misstyeka

cflersom Agricola är din bror.
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Ack, ni visar mig för mycken godbct! ropade Gabriel, inncr-
Hgt glad.

Se så der ja ! mi skall du yäl tacka mig tili pä böpet, cfter allt
hvad du bar gjort för mig, sade gubbcn mcd sin vauliga torra min.

Oeb min fostcrmor, är hon underrättad om cr ankomst? frågade
Gabriel, för alt undandraga sig den gamles bcröm.

Jag skrcf hcnne tili för fcm månader sedän, att jag skulle kum-
ma ensam .

. . ocb derförc . . . Mcn allt det der skall jag kerättä dig se-
dcrmcra . . . Ilon bor vai qvar på gatan Brise-Micbe? det Urdersom min
Agricola är född.

Ja hon bor qvar der.
I det fallct måtte hon yäl hafva fått mitt bref. Jag ville skrifva

hcnne tili från fängclset 1 Leipzig, meu det var mig omöjligt.
Från fängclset? bar nl suitit i fängclse?
Ja, jag koinmcr från Tyskland, öfver Hamburg, ocb jag skulle

ännu vara i Leipzig, om ickc en bändelsc limat, som kunde fresta mig
att tro pä djefvulcn, men på en god djefvul.

Hvad rncnar ni? .
.

. Förklara cr!
Ja, se det skulle bll mig litct svårt, då jag ej kan förklara det

för mig sjclf. Dc här små llickorna ocb lian pekadc smäleende på
Rosa ocb Blcnda de pästodo sig vara klokare än jag, ocb dc uppre-
päde ständigt: "Mcn det är ju erkecngcln som bar kömmit oss tili hjclp,
Dagobert, det är erkecngcln! Scr du det, du soin trodde att Rabat-Joie
kunde bcvara oss mycket bättre.”

Gabriel! jag väntar pä er! sade en sträf röst, som koin den unge
missionärcn att darra.

Hän, Dagobert oeb de unga llickorua blickade på en gång åt dör-
ren. Rabat-Joie skälldc doft.

Det var Hudin. Hän stannade i dörrn som gick ut åt korridoren.
Hans drag voro lugna, känslolösa. Med en bastig ocb genomträngande
blick mätte lian soldatcu ocb dc båda llickorna.

Hvad är det der för en kari? frågade Dagobert, som vid första
anhlickcn fann något motbjudande bos berr Rodin, ocb det mcd mycket
skäl, ty dennes ansigte bade vcrkligen något ovanligt frånstötande. Hvad
är det lian vill?

Jag reser mcd bönom, sade Gabriel, med synbar tvåug ocb myc-
ken ledsnad, bvarefter ban vände sig tili Rodin ocb yltrade; Jag ber tu-
sen gångor om förlåtclsc; jag skall straxt vara färdig.

Hvad, du reser! ropade Dagobert bestört. Du reser just i samma
stund som vi återfunnit biarandra. IVej för tusan! du skall icke resa.
Jag bar så mycket att säga dig, alt fråga dig om . . . Vi skola göra rc-
san tillsammans det skall bli mig en bögtld . . .

Det är omöjligt. Det är min förman ocb jag måstc lyda.
Din förman 3 lian är ju klädd som en borgare.
Hän är icke ålagd att bära prcstdrägtcu.

JV:o 13. 25*.
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, . . .■ & Bah! Då lian ej är i uuifonn oeb då det i ditt ständ ej finns nä-
gon krigsrätt, sä skid:a af lionoin du.

Tro mig; jag skullc cj ett ögonblick tvcka om det vore migr möj-
ligt att stanna qvar.

Vili du att jag skall säga kouoin, yttrade Dagobert saktare ,
att

hän sfculle göra oss en reet tjcnst, on» lian rcste cnsam?
JVej, för Gnds skiill gör ieke det, sade Gabriel, det skulle i alla

fall tjena tili intct. Jag känner min pligt, och minä förmäns vilja är
min. Sä snart ni kouuncr tili Paris skall jag belsa pä er; jag fär då
med defsainma se min älskade fostcrmor och min gode bror Agricola,

]Vå det mä sä vara. Jag bar värit soldat ocli jag vct hvad subor-
dination vill säga. Säledes I öfvcrmorgon på cftermiddagen . . . gatan
Brise-Miebe, min gossc fy jag kan vara i Paris i morgon afton säger
man, ocli vi resa gcnast. Men säg mig: det tycfcs vara en skarp diei-
plin bland er äfveu.

Ja, den är svär och myckct sträng, svarade Gabriel, darrandc,
nnder det lian qväfde en suck.

Se sä, omfamna rnig .
,

. Vi äterse snart bvarandra ...I alla
fall äro ijugnfyra tlmmar snart förbi.

Farväl, farväl! svarade missionären soin var rörd öfver den gamle
veteranens vänskapsbctygelser.

Farväl Gabriel! sade flickorna, snckande och med tärar i ögonen.
Farväl minä systrar, sade Gabriel ,

bvarefter lian gick ut med
Kodin, soin ieke kade förlorat ett ord cller en min af kela delta samtal.

Tvä timmar dcreftcr liadc Dag’obcrf och flickorna lemnaf slottet , för
att begifva sig tili Paris. De vissfe ieke att prins Dscbahna qvarstan-
nade pä Cardovillc, emedan ban var för svag att kunna fortsätta resan.

Mcstizen Faringl blef qvar hos prinsenj lian sade sig ej vilja öfverge
sin laudsman.

FEM T E ÅFDELNINGEN.
GATAN BRISE-MICHE.

I.
DAGOBERTS lIUSTRU.

Vi ledsagc nu läsarcn tili gatan Brisc—Miche, tili Dagobcrts bustru,
der följandc scen tilldrager sig dagcn cfter den, dä de skcppsbrutne blef-
vo nppfagne i slottet Cardoville.

Ingcn gafa kan vara mörkare ocli dystrare än gatan Brisc—Miche, soin
sträcker sig från gatan Salnt-Merry tili det lilla klostertorget utauior
kyrkan.

Brisc-Micbe kallas gata , men borde egentligcn beta gränd , emedan
den ej är mer än ätta fot bred. Den ligger liksoin infattad mellan tven-
ne svarta bristfälliga murar, bvilkas ocrbörda böjd tili en stor del bcröf-
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var (len bädc ljus oeh hift. Knappast förmår en ocb annan stråle af «n-len mtränga der nnder dc längsta dagarna af årel; också är nnder he-la hösten rch vinteen defta slags aflånga håla, belagd med knaggliga sle-
nai', npptjlld at en isäntie oeh genornträngande diinma.Klockan var imgefär åtta på aftonen, då vid det rödaktiga matta ske-net Iran en dunhel Mitä soin knappast förmådde tränga gonoin de n tioekavmtcrdimman tyenne män stannade vid en af de ofvannämnda Liiga mu-rarne ocn vexlade någrn ord med livarandra.

Säledes är det rigtigt sähert
, sade den cne , att nl står qvar pågatan, tills m seft dem gå in i huset IV:o 5? r

Det förstås, svarade den andre.
Oeh för att då vara alidcles viss på salien, skall ni , sä snart ni

sett dern gå in, springa upp tili Fransiska Sainioin, ni vet .
. .Ja, oeh göra mig ärende med att fråga om det icke är der somden pnckclryggiga sömmerskan bor, systern tili den der väreisen, som fålt

öknamnet Saccbanal-droKiiingcn.
Myefcct rätt. Ilvad denna sednare angår, sä måste ni af den puc-kelryggiga utleta hvar Lon bor, ty det är ytterst angeläget. Detfa slags

qvinnor Syttä soin fåglårna oeh man Lar snart förlorat spåret efter dem.
,

~ sfcall cj släppa puckelryggcn, förrän hon säger mig
hvar hennes syster bor.

Godt. För att ingifva er mod, sä lofvar jag vänta er på kropen
mxdt emot klostrct , der vi skola diicka ett glas glödgadt vin vid er å-terhomst. t> o o

Det är ej.att säga nej för, ty det är fan sä kalit oeh mörkt i afton.Tala icke derom. I morgons frös vatlnet för mig i vigvattenkär-Ict, oeh jag satt styf soin en tnumie på min stol vid kyrkodörrn. Aek,
min gosse! att utdela vigyatteu, det är pj alt dansa på rosor det.Ja, men lyckligtvis är det goda sportlar dervid .

. .

se sa 5 farväl . . . Giöm icke JV:o 3 .
. . den der lilla p-ån-

gen bredvid färgarens bod.
Jag vet, jag vet.

Oeh de båda karlarne åtskiljdes.
Den ene vandrade tili klostertorgct, medan den andre sfyrde sin

kosa tili den motsatta ändan af gränden ,
der Sains-Mcrrygalan tar vid.lian hellöille dock icke gå långt förrän lian fånii den nnmmcr lian sökte.Det var ett högt oeh smalt hus af dystert oeh cländigt utscendc

,
liksoin

alla luisen der på gatan.
IVu började mamien att spatsera fram oeh tillbaka, utanför buset!V:o o.
Om det yttre af dessa fattiginans boningar redan var motbjudande, sä

var dock ett intet mot det inres mörker, bräcfclighet oeh usclhet.Iloset JV:o 3 var isynnerhet lörfallct, snuskigt oeh osuudt, sä att det varjemmerligt att se. Vattnet
, som droppade ur murarne , flöt ned i den

mörka trappan oeh gjorde den slipprig. I den tränga förstugan hade
man lagt en halmkärivc för att derpå aftorka skorna ,men denna halm,
soin längcsedan var törvandlad i gödsel , ökade ännu mer den ohyggliga ?|l
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p stanken, förorsakad af fukt , brist på luft, ocb af utdnnstningcn från nå- ®

gra hemliga min, anbragta i trappan. Gcnom några små spnngor i mu-
ren här oeh der intrangdc sparsamt ett par matta ljussträlar , så mycket
att maa med ytlcrsta möda knndc väglcda sig i dcn branta trajipan.

I detta qvarler, ett af de folkrikastc i Paris, aro de mörka, kalia, o-
snuda Inisen för del mesta fullproppade med folk af den arbetande fclas-
sen, soin bo der, sammanträngda.

Det hus
,

hvarom vi im tala
,

hördc tili delta slags otrefliga oeh lik-
väl bcständigt upptagna boningar. På nedra bolten bodde en färgare.
De vidriga. utdunstningarne från hans kittlar oek pannmnrnr bidrogo cj
litct att oka den ohelsosamma lukien i delta cländiga hus. En, tvä oeh tre
trappor upp bodde små hushåil, beståendc af bandtverkarc oeh sådana per-
soner, soin bo <5 å6 i hvarje min oeh arbeta tillsammans. I fjerde vå-
ningen kade Fransisfca Baudoin, Dagoberts hnstru

,
ett mm, men kennes

sou , Agricola , bodde ännu högre, d. v. s. kau hade en liten vinds-
kammare, fem trappor upp.

Det är i Fransiska Baudoins boning vi nu skola inträda.
Elt talgljus upplyste denna tarfliga bostad, bcståcnde af ett mm ocb

ett litct kontor. Tapeterna voro af groft , gräakligt papper, fastklistradt
på murarne samt på mänga ställcn spmeket af fukten. Små gardiner,
bestående af rödt oeh hvitt kattiin, ocb fästade vid jernstänger , sulo för
de små fönstren, bvilkas rutor voro ilia kittade, men väl tvältade, Vid
ena ändan af rummet stod en ruud kaniin af gjutet jeni, der gnmrnan la-
gade sin mat. På en komraod af simpclt träd, gulmålad med bruoa å-
dror, stod ett litet hus af jern, ett skicklighcts- oeh tålamods prof af A-
grieola Baudoin, Dagoberts son. En Kristnsbild af gips , hängaude på
väggen ocb omgifvcn af vigda bokträdsqvistar , samt några groft måladc
helgonbildcr i glasramar, antydde soldathustruns fromnia vanor. Ett af
dessa stora, gammalmodiga valnötskåp med bildhuggcri , soin man ännu
stuudom linncr i gamia hushåil , stod midtemellan de båda fönstren 5 en
gamma! länstol, beklädd med grönt, ncdcrländskt sammet (den första skänk
Agricola gifvit sin mor), några rörstolar ock ett arbetsbord , hvarpå lägo
Hera säekar af buldan, utgjorde för öfrigt möblerna i rummet. En mask-
stungen dörr, soin förde tili det lilla kontoret innanföre, stod halföppen.
I detta kontor förvarades en hop kökskärl ocb åtskilliga andra husgcråds-
saker.

Så fattig- och ömklig- »leniin kamniarc än må synas, han blott en rin-
g-a del af tien fattig-a arbetareklassen skryta mcd att iig-a hvad bär fanus;
ty sangen var försedd med två madrasscr, två kuddar, ett par g:rofva, nien
snygga lakan oeli ett varmt täeke. Det stora skåpet inneliöll granska mån-
g'a linne- och klädcsperscdlar ocli dessutom bcbodde ju Dagrobcrs liustru
helt cnsain detta stora rinn, då annars flera ärliga oeli arbetsamma menni-
skor muste noja sig° med att bo tillsainmans i en ännn mlndrc kammarc,
för att der arbeta , lijjfja, laga niat, m. m., skattande sig- lyckligia oin de
kuuna g-ifva g-ossarne och flickorna sarskilta bäddar lyckliga oin deras

w täckcn och lakan cj äro på pantlån-kontoret (Mtmt-de PieteJ.
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Fransiska Baudoin satt pä en pali framför den lilla jernkakelugnen,

som 1 detta dragiga rnm spriddc en alltför otillräcklig ■vanne, helst imdcr
dcnna kalla årstld. Hon var sysselsatt xned att tillaga aftonmältideu åt
sin son Agricola.

Dagoberts hustru var omkring femtio år gammal. Hennes klädsel be-
stod denna afton af en kattunströja med blå bottcn och små hvita Llom-
mor, en kjortcl af brunt kamlott , samt ett randigt bomullsförkläde. På
bufvudet bar hon en hvit mössa, knuten undcr hakcn.

Hennes anslgtc var blckt och magert, men dragen voro rcgelbundna,
ocb det hela bar stämpcln af undergifven fromhet och outsäglig godhet.
En bättre, en omtänksammare mor än hon var, kunde omöjligen finnas.
Utan andra tillgångar än sinä händers arbete , hade hon uppfödt icke al-
lenast sin son ,

Agricola , utan äfven Gabriel , ett fattigt hittebarn
, som

bon hade haft det beundransvärda modet ocb den rörande inenuiskokärle-
ken att antaga sig.

I sinä yngre dagar bade hon
, så tili sägandes , dragit vexel på sin

tillkommandc belsa, i det bon under tolf ars tid trälat med det mest träg-
na arbete och umburit allt hvad umbäras kunde, ja icke säilän det nöd-
vändiga. Och pä den tiden (det var för den arbetande blassen en tid af
riklig inkomst, i jemförclse med den nuvarande) kunde Fransiska, hvarje
dygn genom femton timmars träget arbete, förtjena femtio sous. På del-
ta sätt hade hon värit i stånd att uppfostra de häda gossarne.

Efter förloppct af dessa tolf år, var hennes belsa förstörd och hen-
nes krafter nästan uttömda; men hennes båda söner (soin hon kallade dem)
hade imedlertid aldrig Hdit brist på någonting och derjemte crhållit en
uppfostran, så god som fattigt folk kan bestä sinä barn. Agricola koni i
lära hos herr Hardy och Gabriel gick in i seminarium , och det just
genom herr Rodins ifriga rekommendation. Sedän år 1820 ungefär, ha-
de Rodin umgåtts myeket och haft myeket' att göra med Fransiska Bau-
doins biktfar, hvilkcn ägde hela hennes förtroende; ty den goda qvinnan
var utmärkt gudfruktig, churu föga upplyst.

Fransiska hörde tili dessa englagoda varelscr, bvilkas himmelska god-
het ocb rena enfald göra dem tili martyrer af försakelsc och uppoffring, grän-
sande ända tili hjeltcmod. Hon var en af dessa oskyldiga själar , hos
hvilka hjertats instinkt uppfyllcr förslåndets plats. Hennes enda fel, el-
ler snarare den natur!iga föijden af hennes i mörker famlande gudafctig—-
het , var den envishet, hvanncd hon köli sig fast vid allt hvad hennes
biktfadcr sade henne. Under långa år hade bon vant sig att ause honom
för sitt orakel. Ingenting i verldcn kunde förmå henna att en hårsmån
afvika från hans bud ocli föreskrifter. Om det hände att nägon koin att
tala derom och ville afråda henne från dcnna blinda lydnad, så blcf hon
ledscn; men hon förifrude sig ej : hennes motstånd var safctmodigt, utan
vrede, utan häftighet, mildt som hennes karakler, lugnt som hennes sam-
vete, men också liksoin, det oryggligt, Hvad bon en gång föresatt
sig, så vida det angick religionssaker, var för licnne likt en hclig ed och
hela vcrldens förenade mäki skullc ej förmått henne att derifrån afvika.

JV:o 13. 24.
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Fransiska Bandoin var, med ett ord, en af dessa rena, oknnnlga ocli
läftrogna varelser, sora stmidom Luuna, sig sjctfva ovctaudc

, hlifva for-
färliga skadcrcdskap i skiekliga och farliga hän der.

Sedän längre tid tiiihaka tvangs luin af sin hclsas aftagande och i
symierhet af sin fbrsvagade syn, att insLränka sin arbetstid tiil endast tvä
ellei- tre ti mm ar på dagen. AU den öfrigä tiilen cgnade hon at kyrkan.

ATar mx Fransiska hade fått maten fävdig, reste hon sig npp, gick tili
box-det, tog undan några af de grofva säekarne och dukade på cna hörnet
åt sin son, med ntmäi-kt noggrannhet och moderlig dmsoi-g. Hon gick tili
skåpct och fraintog derutnr en skinnpåse, innchållandc en gammal buck-
lig silfverbägare och en kuvert, så nött , att skeden var hvass, soin en
knif. Ornkring tallriken, som vai- bestämd å licnncs son, placcrade hon
mi dessa silfverpjescr

,
hvilka hon på sin briillopsdag fått af Dagobert.

Men snai-t åtcrvånde hon och beskådadc dem ånyo, hrarefter hon tog den
ena efter den andra och torkade dem väl på en ren handduk.

Dessa siifversakcr utgjorde den goda liusti-nns dyrbaraste cgendom;
icke så myeket för det lilla penningevärdcts skull , soin icke mci- för de
Ijufva iftiimen, som dervid voro fästade. Också hade hon fällt hittra tå-
rar, dä hon någon gäng nödgats, i loljd af sjnkdonr ellei- bristande ar-
betsföitjcust, hara tili Mont dc Fiete liemiä för henne så hcliga kaveri
och hägare.

Fransiska fraintog dcsslikes från nedersta hyllan af skåpet en hutelj
vatteu och en hutelj vin, den sednare tili hälften fylld, och stiilldc dem
båda ntmed sin sons talirik, hvarefter hon åter gick tili kakelugnen, för
att se efter maten. \

Ehuru Agricola ej ännu hade dröjt långt öfver tiilen, säg man dock
modren med otålighet och ängslan Mi eka åt dörren. Henncs ansigte bar
stämpeln af djup hedi-öfvelse och på henncs röda ögon syntes att hon
nyligen hade gråtit.

Den faltiga ijvimian hade, efter en lan g och plågsam ovisshet, ändt-
ligen hlifvit öfvertygad ora att hennes ögon, som länge värit dåliga, snart
skulie Idi så sva-ga, att hon icke alls kurille arbeta. Efter att i hörjan
ha fva värit en utmärkt skieklig linnesö-rnraerska, hade hon, 1 samma mån
soin hennes syn försvagades, nödgats syssclsätta sig med gröfi-e sömnader,
och förtjensten hade

, ivaturligtvis, minskats i mån derefter. Slutligen
hade hon måst emottaga säekar att sy; säekar för kronans räkning, för
hvilka- hon fick två sons styeket, och äudå mäste hon hestå tråden. Delta
arbete- var myeket svärt och hon kunde på sin höjd sy tre säekar om da-
geu, d. v, sv att hennes dagspenning steg tili sex sous.

Man ryser med skäl dä man tänker på det in-äkneliga antai et af fat-
tiga ipvinnor, livilkas krafter aro af ansträngiiing,, åider , sjnkdom, nait-
vak och försakclser , så medtagna, att dc med hela sitt arbete knappast
aro i stånd att förtjena ens en så ringa dagspenning. Dcras inkomster
minskas 1 samma mån som bebofven tillvexa, soiu uya hchof framkallas
af ålderdom oeli sjnklighct.

Fransiska Haudoin var dock lycklig nog att i sin son hafva ett sakert

hstöd. Som hän var en skieklig och flitig arbetare, hvilkcn förstod alt
1 '

'
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: .shusbälla med och klokt anrända de af Ixcrr Hardy beviljade tiilräekliga ®i'
arbctslönenia, uppgiek bans förtjenst tili sex francs on dagen, sai cd es
mcr iin dubbelt nlot bvad arbelare vid andra fabriker kunde förtjena. Hau
bade såledcs kunnat ganska godt försörja sig ocb sin mor, afven on lion
förtjent ing'en(ing'.

Sieti dcnua goda qvinna, soin var så märkvardigt hnskällsaktig, att
bon oftast nckadc sig det nödväudiga, bade döck, sedän bon tagif sig
före att dagligen vistas Hera tlrnmar i kyrkan, blifvit ända tili galeuskap
slösaktig, i fråga öin sakristian.

Det förgich nastan ingen dag, då bon ickc lät läsa messor och brän-
na yaxljns, än för Dagobcrts sknll, från bvilken bon så länge värit skiljd,
än för sin sons själafrid ocb saligbct, ly bon bade fått den inbillningen,
att den ungc manncn vandrade på förderfvets breda väg. Agricola bade
ett godt, ett ädelt bjerta; lian äiskade ocb vördadc sin mor, och den
kansia lian bystc för bennc var så öin, så fuli af rörandc tillgifvenhet,
att ban aidrig liilat sig' en klagan dcröfver alt en stor del af bans veek-
penning, den lian ordentligt lemnade bennc bvarjc lördag, åfgick tili
kyrkan. Endast någon gåug forestallde ban modren , nied lika mycken
Tördnad soin ömhel, burn myckef bans bjerla led af att se benne, vid
sin ålder ocb med sin svaga heisi), nnderkasta sig så niånga försakclser
och uin hara så mycket, endast för att kumia bestrida de kyrkliga nfgif-
terna , den kostsamma andakfen.

>0

Slcn bvad kunde ban vidare säga ät sin förtriifiliga rnor, dä bon, med
färar i ögonen, svaradc lumoni;

Mitt barn
,

bvad jag gör, det gör jag för din fars ocb för din
eviga saligbct.

Ätt med Fransiska vilja orda öin det sförre eller mindre inflytandcr,
soin vaxljus och messor kunde liafva på den gamle' Dagobcrts närvarande
eller tillkominandc lycksalighet, bade värit att väcka en af dcssa ömtåliga
frågor, dem Ag ricola, af vördnad för sin mor och för bcnnes (ro, förc-
saft sig att aidrig vidröra. Hau nnderkastade sig säiedes den smärtan
alt ej fä se benne omgifven af alit det Täistånd, hvaraf ban så gerna ve-
lat se bennc ujuta.

Mcdan Dagoberts bustru satt bedröfvad vid sin ma!panna, bördes en
sakta kuacbiiing på dörrn. Fransiska ropade; stig in, oeb dörrn öppnades.

11.
BACCHASAL-BROTTNJNGESS SYS te s.

Den person, soin im inträdde tili Dagobcrts bustru, var en nng Hieka
af omkritig aderton ars ålder. Ilon var ovanligt liten och mycket, mve-
ket ofärdig. Ulan att vara kvad ulan egcntligen inenar med puckejryg-
gig, liknadc bon en sadan, ly bennes rygg var a)ldeles bvälfd, brö-
stet djupt insjunket ocb bufvndet intryekt mellan axlarna. Och likväl
var bon ej fråiistötande, ly bennes ansigte , ehuru långt, blekt f magert
ocb lint koppärrig"l , uttryekte på en gång mycken godbet oeb mycken
sorgsenbclj. bennes blå ögon sägo på en gång goda oeb förståndiga ut,

SL
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och genom en besynnerlig naturens nyck hade hon ett ojemförligt skönt,
kastanjebrunt bar, soin i en tjock fläta prydde den olyckliga iliekans
nacke, och bvilket den skönaste verldsdam skulle värit stolt att äga.

Hon bar en gamma! korg i kauden. Ebuni bon var däligt klädd,
vav bon dock ganska ren ocb man såg burn snyggheten ocb ordningssin-
net bos henne så myeket som möjligt bekänipade den Stora fattjgdomen.
Ebuni kalit det var, hade bon ej annat på sig än en gamma! kattunskläd-
ning; dennas grundfärg bade genom myeken tvättning blifvit något obe-
stämd, ocb mönstret utplånadt,

På den olyckliga varclsens lidande ansigtc fciinde man läsa undergif-
venbet ocb mildhct, vanan vid allt slngs elände, alla slags smärtor, allt
slags förakt, ty alltifpån benues sorgliga barndom bade speord och elakt
skämt förföljt benne. Hon var som redan nämndt Sr, myeket ofärdig;
ocb med anledning häraf bade man gifvit henne namnet la Mayeux ’) 5
slutligen fann man detta fula namu, som i hvarje ögonblick erlnrade ben-
ne 0111 bennes ofärdighet, så natupligt, så passande för henne, att bon
aldrig fick beta något annat. TIU ocb med Agricola ocb hans mor, hvilka
voro mot benne lika goda ocb mcdlidsamma, som andra voro elaka och
förargliga, bade så vant sig vid namnet la Mayeux, att de aldrig benämn-
dc benne annorlunda, eburu de visst voro långt ifrån att vilja såra och
bedröfva benne.

Ea Mayeux vi vilja Ufvcn kalla henne så var född i detta hus,
der Dagoberts biisiin hade bott i några ocb tjugo års tid; den ofärdiga
Hiekan var således så godt som uppfostrad tillsamraans med Agricola
ocb Gabriel,

Det gifves menskliga varelscr, hvilka från vaggan tili grafven äro
dörada tili olyeka och lidande. För att göra den stackars la Mayeux's
lyten ännu mera i ögonen fallande, ville ödet att hon skulle halva en
ntomordentligt vaeker syster, på hvilkcn modren, Pcrrine Soliveau, en
ka efter en afsigkommen handlande, slösado ali sin ömhet, ali sin blinda
och tili galenskap gräusande moderskärlek, under det hon för sin yn-
gre, af naturen vanlottadc dotter hyste endast kallsiunighet och vedervil-
ja. Denna koin ofta och gret bos Frånsiska, som tröstade ocb uppmnn-
trade henne ,

och som, för att förströ henne under dc långa vinterijväl-
larne, lärde henno att läsa och sy.

Gabriel ocb Agricola hade, genom deras goda mors exempel , vant
sig vid medlidande med den stackars Hiekan , så att de vcrkligen böllo
af henne ocb , så ofta de kunde, togo bennes beskydd mot andra barn,
li vilkas största nöjc var alt plåga, göra narr af, ja tili och med slå
den stackars lilla Mayeux,

Denna var femton år gaminal och hennes syster Cclia sjutton ,
dä

deras mor dog och lemnade de båda flickorna i den yltersta fattigdom.
Cclia var qvick, Hitig, skicklig, verksam, mep bildadc, äfven på ka-

raktercus vägnar, en fullkomlig motsats tili sin syster, emedan hon var
liflig, rörlig , glädtig och yr. Hon var en af dessa naturer, hos hvilka

*) Den kulryggiga.
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llfsandarnc öfvcrflöda, som bchöfva luft, rörelse, nöjen. I öfrigt vai- Cc-
lia en beskedlig ilieka, eburu förfärligt bortskäind af den dåraktiga modren.

Celia lyssnade i I) orjan tili bustru Baudoins visa råd; lion tvingad.e
sig alt underkasla sig silt öde, lärde sig sy ock arkctade, liksoin systcrn,
un der ett helt ars tid; men, ur stånd att längre utbärda de grymina för-
sakelser sompien nes otillräckliga arbctslön ålade heniie: ur stånd att linna
sig i att, oaktadt silt mer än trägna arbcte, svälta ocb frysa: gaf Celia
vika för frestclsen. Hiekan var ung, vaeker, lillig , oingifven af förfö-
relser, loekande förförelser för henne , ly man lofvade gifva henne medeltili att ständigt äta sig mält, alt ej behöfva frysa, att vara snyggt klädd
ocb att cj bebölva nti en osund kala arbeta femton tiinmar på dvgnet.

bönbördc såledcs e.n prest, soin sedän öfvcrgaf benue, bvarefter
bon inlät sig i bekantskap tned en bandelsbokbållare, den lion, i sin ord-
ning, ölvergaf, för en resande handelsbetjent, soin bon sedän glöinde för
andra gunstlingar.

Efter ett ars förlopp, ett år af besländiga ombyten, hade Celia blif-
vlt en verklig drottning i de större sammankumster, soin grisetter , stu-
denter oeb handelsbetjentcr böllo, ocb bon förvärfvade på deras baler en
stor naninkunnighet geuom sin bcslutsainma karakter

,
sin vcrkligt origi-

nella qviekbet ocb sin outsläckliga törst efter nöjen, men frainför allt
genom sin galna ocb bulicrsamma glädtigbet, bvarigenom bon fick tili-
namnet Bucchannl-Drottnincjen; bon gjorde sig i aido förtjent af dettå
cgua slags drotlningvärdigbet.

Efter Cclias besynncrliga iippböjelse börde den stackars Maycux allt-
för säilän talas o m sin äldre syster; bon saknade benne ömt, inen fort-
for att i stlllbet arbeta, förtjenade med yttersta möda fyra franes i vec-
kan. Den fattiga Hiekan, soin af buslru Baudoin lärt att sy slätsöm, för-
färdigade skjortor för anneen, Man bctalade benne tre franes dussinel,
ocb då inåsfe bon fålla dem, sy ibop dein, påsätta hragarne, sy stcglap-
par, knapphål ocb knappar. Öin bon var ylterst flitig, nnder femton
tiinmar 1 dygnet, kunde bon kanbända sy fjorton eller sexton skjortor på
åtta dagars tid. Fyra franes var såledcs frukten af en bel veekas otro-
liga ansträngningar.

Ocb" ändä var icke denna stackars flicka den enda sålunda van-
— ncj, tusen söininerskor litoin benne förtjenade ocb förtjena

ännu i dag icke mer än bon. Vid betalandet af qvinliga bandarbeteu rå-
der en gränslös, en barbarisk orältvisa ocb känsiolöshet. Qvinnor, soin
sy, erbålla hälften inindre än karlar, soin sysselsätta sig med söninader,
d. v. s. skräddare, bandskmakare ocb de soin göra västar litan tvifvel
derföre, att qvinnorna arbeta mera träget s ellei-kanske derföre, att de äro
mer svaga, mer ömtåliga, hvartill kominer att de, ofta i egeuskåp af möd-
rar, halva ökade lefnadsbebof.

La Mayeux lefde såledcs med fyra franes i vcckan. Hon lefde
det vill säga att när bon arbetade ytterst flitigt, tolf tili femton tiinmar
kvarje dygn, kunde hon möjligen värja sig från att så snart dö af buns
ger, köld oeb eläude, eburn bon underkastade sig alla möjliga försakelser.

fe
JV;o 15. 24*.fe M

________

189



D■EN V ANDRANDE JCDEN.

m ■ f .

Forsahelser? iVej, delta ord motsvarar cj bcgrcppet om ett sä
sfändigt och oafbrutet umbärandc af ailt som erfordrås tili nnderhållandc
af belsan, ja, af lifvct: umbärandc af luft, af ett läckfritt tafc öfver buf-
iudet, sund ocb tillräcklig föda, samt varma kläder. Dudände af alla
lekamlitja behof vore snarare rafla ordct för derina stäridigå brist pä allt
bvad en ärlig, flitig och arbctsam menniska billigtvls bordc konna fordra
i ett väl organiseradt samballe, cmcdan civilisatloncn bar beröfvat bcnne
ali rätt tili deu ringaste jordtorfva, och ett par friskå armar aro hcnncs
cnda fäderneatf.

Den vilde njiiter cj de fördclar, dem civilisatloncn förlänar; hien ät-
minstone bar ban lof att af skogcns djur, af luftens fäglar, af flodcns
fisbar ocb af jordens frubter liernfa sin näring, äfvensom ingen förmcnar
bonohi att mcdelst afbuggande af shogcns träd sbydda sig- mot böldcn.

Den civiliseradc, som födcs arflös, Ufvcn i fråga om dessa Guds gåf-
yor; dcn civiliseradc, som anscr ali äg-anderätt helig, bordc docl: för sit*
mödosamma arbele, hvarmed hän bidrager att rihla det allmänna, konna
fordra en lön, tiilräcfclig för att lefva sundt och menuiskoliht, ingcn-
ting mcr och ingcnting mindrc. Ty kan det väl kallas lefva, dä man
ouppbörligt framsläpar sig på dcnna gräns mellan lifvet ocb grafven, då
man oallålligen kämpar mot köld, bungcr ocb sjukdom?

Ocb för att visa burn långt det kan gå, delta dödande af alla le—-
hntnliqa behof, hvartill det obcvckliga samhällct, gcnom sin obarmhertiga
likg-illigbet för alla frågor, som derorn väckas, dömer tnscnde sinom tu-
sende rcdlig-a ocb arbetsamma menniskor, vilja vi undcrsöka på bvad sait
en fattig flicka kan lefva mcd fyra francs i vcckan. Vi få då tydligen
och ög’onskcnligen se burn det allmänna eländet bland de arbctande klas-
serna skullc konna tili en stor del afhjclpas gcnom rättvisa åt arbetet,
gcnom en förnuftig reglering af arbetslöncrna.

Kanskc skall man då, något mer än som vanligen sker, bafva aktning
för dessa olyckliga varelser , som med undergifvcnhct uthärda delta till-
ståud af marter ,

hvilket dock lemnar dem tillräckligt lif öfrigt, för att
erfara alla menskliga lidanden.

Ja ty att lefva för det priset det kan kallas dygd. Ett sä or 1-
ganiscradt samballe, ett samballe, som kan täla se ocb som kan ålägga en
del af sinä medlemmar så mycket clände ett sådant samballe bar för-
lorat ali rätt att tadla dessa olyckliga, som, sälja sig icfce af lastbarbct
men nastan alltid dcrföre att de frysa ocb svälta.

Se här burn den nnga Hiekan lefde med sinä fyra franes i vcckan.
Nedanståcndc räkning fanns en dag i bcnncs lilla kammarc, ty en sön-
dagsafton , då hon mot vanligbeten tog sig liten ledigbet, hade bon roat
sig mcd att upptecfcna sinä små ntgifter ,

för att sjelf se ocb äfveu visa
sinä grannar burn hon bushållade mcd sin veckopcnuing:

jå
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kilogr. (omkring 7 skålpnnd) groft bröd 84 centimcr,
Två ärnkar välien 20 »

Ister, eller Holt (smör är för dyrt) ........SO i>

Grått sait 7 »

En boisscau (närä Irc fcappar) koi 40 »

En litre (ondtring en tredjcdcls kanna) torra grönsaker .50 n

Tre litres potates 20 »

Ljns 55 h

Tråd och nålar 23 »

Somina 5 franes 9 ccnfimcr.
Och ändå, för alt bespara Lränsle , kokade Ia Mayeux högst två tili

tre gånger i vcckan ett slags soppa i en liten panna i kakelugucn; alla de
öfriga dagarna åt Lon kali mat.

Aterstod såledcs för den staekars flickan tili hyra ,
ved och klädcr,

endast 91 centimer (20 sk. bko) i vcckan. ‘)
Lycfcligtvis bodde hon för godt köp, och ensam, ty Agricola kade,

för att skona bennes utmärkta grannlagcnhet, ackorderat nied portvakten,
som åt benue uthyrde mot 12 franes för årct, ett litct vindsrum, jemnt
så stort att hennes usla säng fick rum, tiliika med ett bord och en stol.
Egentligen k osta de rummet 50 franes i hyra, itien Agricola bclaladc de
18 franes, ntan att la Mayen någonsin visste det. Såincdelst besparade ban
h enne i hvarje månad 1 frauc 70 ccnt. 5 men ändock återstod för Ia Mayeux
endast omkring 1 franc 70 cenliincr i månaden för öfriga lefnadsbebof.

Hvad dc talrifca sönnncrskor angår, hvilka icke aro så lyckliga, hvil-
ka icke hafva, som la Mayeux, en liemiig välgörare, måstc de, då de hal-
va hvarken familj eller bostad, för två eller tre sous hyra sig en eländig
sängplats öfver natlcn, den de dcla med någon af sinä olyckliga likar, i

• något möbleradt rum, der fem a sex sängar linnas, de flesta upptagna af
karlar, de der vanligen äro värdar på stället. I trots af den vedcrvilja,
som en hederlig och ren flicka måste hysa för sådana allmänna naltqvar-
ter, måste dock de fattigaste bland sömmerskorna linna sig uti att begagna
dem. En som hyr ut nattherbergen kan ej dcla sin bostad uti mans- och
fruritimmcrsrnm.

*) Nägra af dessa statistisia nppgifter, dem vi lätit undcrslälla en sfräng pröfning, och som be-
linnas ännu raindre bedrödiga Sn verkliga förhållandet oflast Hr, äro lånade ur en uppsats af
melanisten Janoma, alimängjord mi Ruche Populaire, en af handlverksarbetare skrifven och af
boklryckerikonslförvandten Duquesne tryekt tidskrift, hallen i en ganska sansad och ädel ton.

Herr Janoma lillägger, och beklagligen har hän ganska rätt;

"V. hafva seit qvinnor och barn lefva hela mänader af ett slags soppa, ntan smör eller
flott. Den beslod af bröd, som de kokade sönder i vatien, hvaruti dc lade en näfve sait.” „

Herr Janoma anmärker ridare ganska riktigt. att sömmerskan kan icke köpa sinä förnöden-
het»r annat än i minut, emedan mastaren eller fabrikanten icke alltid har arbete att gifva he'n-
ne. Säledes är hon Ivungen att köpa en mark bröd, för en suo sali, ett ljus, o. s. v. Delta
blir alltid för henno en förlusl, som kommer minuthaudlaren tili godo.

Vi tillägga, vi, alt den fattige nastan alltid betalar dubbell mot den rike, emedan den
förre är nödsakad att köpa i minut och för kontant, Säledes blir en famn ved, som köpes
knippvist, 75 franes dyrare för den fattige, än för dem som hafva råd att köpa den hei och
hallen.

&
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För att on sömmerska må kjinna lägga sig tili möbler, mästc hon
hafva 30 a4O francs kontant, hnru usla eifekter hou än mä köpa. Ha-
ra skall hau möjligen kanna kops para sd mycket, då hela heuiics förtjenst
under en veeka cj uppgår tili mer än 4 a 3 francs, hvilket vi upp-
repa det anna en gång -kaappi är tillräckligt att någorlunda varma och
skyla henne, samt släeka henncs huuger.

Nej, neJ5 den olyckliga måste underkasla sig hela obehaget af en sa-
dan allrnän Ookså bortnötes i-nnan kort den medfödda kyskhets-
känslan, blygsamheten, delta naturliga beg-repp om scdlighet, som hittillsvärit hennes enda skydd mot lasten. Snart börjar hon att anse dennalast endast som ett medel att förbättra sin odrägliga lott. Hou oer vika
för frcstelscn . . . Men hvarje lycksökare, som kömmit sig npp fråu In-
tel och bli 1 stånd att gifva sinä döltrar en gavernant, skriker öfyer för-dcrfvct och oscdlighetcn hos de ringare klasserna.

Och ändå är dessa beklagansvärda sömmerskors belägcnhet hjcldiy,
så läng-e de äro friska och hafva arbete.

Men om arbete fa 4 as under en eller två dagar —om de blifva sju-
ka? .

. .

Sjahdoin måste nästan alllid oundvikligcn uppkomraa af bristande el-
ler ohclsosam töda, af brist på luft, hvila, bcqvämlighctj denna sjukdom
eller sjuklighet, soin dessa stackars varelser småningom åsamka sig, är of-
tast af en så nervförsvagande natur

, alt den slutligen för alltid hlndrar
dera att arbeta

, men ändå ickc tillräckligt farlig för att skalfa dem en
sjuksäng på hospitalet.

Denna arhetalönernas otillrächliyhei, den enda källan tili så mycket,
så oerhördt, så rysligt elände

,
källan tili en mängd laster och brott

denna otillräckliga arbctslön, särdeles för qvinnorna, är allrnän öfver he-
la Frankrike. Här är ickc fråga om individuelt elände, utan om det e-
iände livari hela Idasser äro försänkta. Den skiidring vi gjort af la
Mayeux, framställer i kort sammandrag det moraliska och matcriclla till-
ståndct af tuscntals menniskovarelser, nödsafcade alt i Paris lefva med fy-
ra francs i veckan.

Den stackars sömmerskan lefde således ytterst eländigt, oaktadt de
välgcrningar hon njöt af Agricola , och hvarom hon icke hade ringaste
aning. Hennes bclsa, af naturen klcn, hade deraf, alt lion for så illa, bc-
tydligcn aftagit. Och det oaktadt, påstod hon sig förtjena mer än hon
■verkligen gjorde, dels derföre att hon, eburu okunnig om Agricolas ädel-
mod , cj ville med klagan besvära sinä deltagandc vänner och ville, så
mycket möjligt var, alboja de små tjenster de tillbjödo henne, och bvilka
tjenster voro henne mera plågsamma än glädjande, då hon visste att Fran-
siska och hennes son sjclfva voro så fattiga dels derföre att hon, i
följd af sin mcdfödda grannlagenhet, ännu mera stegrad genom lidandcn
och förödmjukelser af alla slag, fann sig djupt sårad af ett för stort med-
lidaude, äfvcnsom af hvarje slags välgcrning.

Fn kalla tili dubbclt lidandc för den stackars Hiekan var, att i den-
na vanskapliga fcropp bodde en älskandc och värin själ, ett odladt sinnc^^
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W odladt ända tili pocsi. Skyndom oss dock att tillägga, det lion tili stör-'
re delen hade det dagllga mngänget med Agricola Haudoin att taeka för
denna lios qvinnor af kenties stånd sällsynta själslvftning.

Den fattiga Hiekan hade värit den soin aldraförst fått förtroende af
den unge smedeus poetiska försök; och när lian med henne taladc om det
ontsägliga hehaget af några stiindcrs hvila, efter en dag af tungt och mö-
dosamt arbete, när lian omtaladc burn lian medclst sinä poetiska dröminc-
rier gjorde hvilostundcrna dnbbelt angenäma, tyckle den unga sömmerskan
att äfven för henne, som var så ensam, så lenmad åt sig sjclf, skulle en
sadan förströelse vara en rlk kiillä tili tröst.

Således började äfven hon fnndera på skaldekonsten, och en dag, då
Agricola nyss hade läst för henne några af hononi författade verser, rod-
nade. la Mayeux, stammade, log blygt och anförtrodde hononi slutligen att
äfven hon vågat ett poetiskt försök.

Hcnnos verser saknade visserligen bådc rytiini och klang; nien dc vo-
ro enkla och rörande, som en klagan litan bitterhet, utgjutcir i skötet af
en van. Från den dagen rådfrågadc Agricola och hon hvarandra om sinä
verser och uppmuntrade hvarandra ömscsidigt. Mcn ufoni hononi var oek
ingen nienniska i verbien underrättad om le Maycux’s poetiska aalag, helst
hon i följd af sin utomordentliga blyghet ansågs för fjåskig.

Att den vanlottade flickans själ var stor och ädel, bevisades bäst der-
af, att i hennes okända verser aldrig frainskymtade den aldra ringaste gni-
sta af liat eller bitterhet mot det olyckliga öde, hvars olfer hon var. Hen-
nes pocsi var visserligen idel klagan , men en klagan litan harin

, sorglig
men mild, hopplös men imdergifven; hennes qväden innehöllo framför allt
ntgjntelserna af en innerlig ömhet, ett smärtfullt deltagande, ett englalikt
medlidandc med alla dc anna varelser, hvilka voro liksoin hon döinda tili
fulhetcns och fattigdomens duhhla börda.

Och dertill uttryekte hon olla sin okonstladc och upprigtiga benndran
för skönheten, och det litan afund, utan bitterhet . .

. Hon bcundrade skön-
heten som hon bcundrade solcn.

Men ack, det fanns mänga af la Mayenx författade verser, som Agri-
cola icke hade läst och soin hau aldrig borde få läsa!

Den unge smeden var, utan att egenlligen kuuna kallas vaeker, gan-
ska intagsnde. Hän hade ett manligt iitsecndc, och ur hans friska ung-
domliga ansigte taladc godhet, mod, ett ofördcrfvadt sinne, ett ädclt varoit
hjerta ,

en stilla och okenstlad glädtighet, sarat ett suille, ovanligt hos
folk af hans klass.

Den unga Hiekan, som var uppfostrad tillsammans med hononi, älska-
de hononi , älskadc så soin en varelse Isan älska , hvilkcu af fruktan för
det grynnnaste begabberi är nödsakad att djupt, djupt i silt hjerta, inne-
sluta sin kärlck. Och just derföre alt hon så viil af silt förnuft soin af
sin qvinliga grannlagenhet tvangs tili detta sorgfälliga döljande af sinä
känslor, just derföre bemödade hon sig aldrig att fiy denna allt mcrlill-
vexande kärlek. Hvartill sisulle väl det tjena, tyckte hon; hvein sisulle
väl någonsin få veta deraf? Hennes systerliga tillglfvenhet för Agricola,

& AT :o 15. 23. .
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KZ ha“ från barndomcn vap öfvcrtygad, kunde ja tillräckligt
ra bcnncs vanna deltagande i alli liyad soin rörde linnoin. Också var detinjjeu soin förundrade sig öfver licnnes ångest, då Agricola år 1850 liem-
bars tili sin mor , blodig- oeh halfdöd , efter att tappert LalVa deltagit i
Julidag-arnes strid.

Sälcdes bade Dagobcrts son, villad af barndomskärlekcn bos la Ma-
yeux , aldrig anat den cgcntliga kärlck bou byste för bouom ocb bordealdrig ana den.

Sadan var den fattiga, Ula klädda Hiekan, som inträdde tili Frausiska,
niedan denna var syssclsalt med fillagandct af sin sons aftonmåltid.

Är det du min stackars Mayeux, sade Frausiska. Jag båc cj sett
dig på hela dageu, du bar väl icke värit sjuk? Koin då bit ocb omfam-
na mig\

Jag liadc ett arbete, livarmed det vai- myeket brådt, madam Bau-
dein, ocb det har jag just nu siulat. Jag går ned efter koi; bcböfvcr nl
ingenting?

IVej mltt barn, tacfc skall du ha . . . Men du sev säkeet att jag är
myeket orolig . .

. lii o cl; au är ha) f nio ocb Agricola är änuu icke Lem-
inä. Och sedän, tillade bon med en suck, sedän så . .

. sörjer jag öfver
bonoin. Hän arbetar ibjel sig för niin skull .

.
. Jag är myeket olyck-

lig , min bästa Mayeux , . .
. minä ögon aro alldcles förstörda . . . om

jag arbetar en fjerdedeis Iliaina, så blir allting oredigt för mig .
. . jag

scr icke mer . .
. ser ickc alls .

.
. icke ens att sy säekar. Att ligga min

son tili last det fcostar grulligt på mig.
Aek, madam Buudoin, om Agricola börde er tala sål
Jag vei väl att lian då skullc bli ledsen. Den gode gossen tän-

ker endast pa mig; det är just det soin gör min sorg änuu större .
. .

Ocb när jag tänker på alt lian, för det att jag ickc yill flytla, afstår från
alla de fördelar soin bans kamruter ega bos berr Hardy, bans yärdige ocb
förträfflige busbonde , så . . . I stället alt ho i detta hybblet, der det
knappt är ljust midt på dagen, skullc lian kuuna ba, såsom de andra ge-
sellcrria, för ganska godt köp ett ljust ocb yälförsedt rum, fritt från fukt
ocb drag, väl eldadt om vinteru och luftigt om sommarcu, och der*ill med
ulsigt åt trädgårdcn . . . hau soin är så kär i trän . . . ulan att räkna
den långa vägen bärifrån ocb tili bans verfcstad , som är belägen uloin
staden, så att gossen skall gå sig trött, Innan bau kinner bit eller deri-
fråu.

Men den tröttbctcn glömmer hau, så snart lian omfamnar er, ocb
dessutom vet lian bur väl ni trifs i delta hus , der hän är född. Men
berr Hardy bar ju tillbjudit er att flylta tili Plcssy tillika med Agricola,
ocb få bo i deu nya för arbetarne nppförda byggnaden?

Ja mitt barn . . . Mcn se da skullc jag öfverge den bar försam-
lingcn, ocb dertill kan jag aldrig bcsluta mig.

Tyst, tyst madam Baudein, jag bör bonom komina, sade la Ma-
ycnx rodnande.

Ocb bon bade rätt, ty en glad ocb klangfull sång bördes i trappan. G
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