
Den Vandrande Juden.
*

lpl||
Bara lian xnte scr att jag har grätit, sade den goda modren, me-

“

dan lion torkade sinä färfulla ögon. Hän liar cj mer än en enda timma
af hvila och lugn efter sitt hårda arbetef åtminstone bör jag icbc göra
denua borta hvxlofid tung och ledsam för honom.
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111.
AGRICOLA RAUDOIN.

Den poetisbe smeden var en bögyext yngling, om tjugufyra ars ål-
der, groflemmad mcn vig, med solbränd by, svart bar, svarta lifliga ögon
och stor örnnäsa. lian hade dristiga, uttrycbsfulla ocb öppna anlctsdrag,
soin genast infogo tili hans fördel. Hans libbct med Dagobert yar så
myclict mer i ögonen fallande , soin hän bade, efter den tidens sed, ett
par tjocka, mörkbruna mustacbcr ocb att hans skägg, blippt i en spets,
bctäclite endast hakan: för resten voro hans Idndcr rahade ända upp tili
tiuningarne.

Ett par långbyxor af olifbrunt bonuillssammct, en hlå hius , brons-
färgad at röhen i smedjan, en syart halsdnh, vårdslöst hnuten fcring den
muskulösa haisen , ocb en klädesmössa nred liten skärm se der Agri-
colas drägt. Mcn hyad som bcsynncrligt afstack mot hans hvardagsdrägt,
var en stor och präktig purpurfärgad hiomina med hvita ståudarc , som
den unge smeden bar i handen.

God afton bästa mamma, sade hän dä hän inträddc, hvarefter
hän genast gick att omfamna Fransiska; god afton min lilla Mayeux, til-
ladc lian med en vänlig niefc at den unga Hiekan,

Jag tyeker att du bar dröjt hra längc min gosse, sade den goda
modren i det hon gick att framtaga den lilla pannan, som innchöll sonens
tarlliga qviillsvard. Jag började just bli orolig-.

Bli orolig? Var det öfver mig cllcr qvällsvardcn soin mamina var
orolig? sade Agricola muntert. Mamma fcan du aldrig förlåta om jag la-
ter en god måltid viintä på mig , derförc att mamma tror den skall bli
sämrc under väntningstiden ? Är det ickc sä, mamma lilla?

Och hän omfamnade åter sin mor.
Mcn så sluta då med dina smekningar, din otäeka pojke! Du bar

ju omkull paunan för mig.
Det vore synd, mamma lilla, ty det luktar så godt .

.
. Låt mig

se hvad det är!
IVchej , du sball vänta.
Jag slår vad att det är potates och tläsk, min hiistä mat.
På lördagen, min gosse? sade hans mor med förebråcndc min.
Det är sannt, svarade Agricola, nuder det hän med la Mayeux

utbylte en blich af oskyldigt löje. Men cf: ar vi tala om lördagen så . j|,
se här min veckopenning!

Tack mitt haro 5 gå och lägg pengarna i skåpct der.
Ja mamina.

Ack min Gud! sade den unga sömmerskan, då Agricola gick tili
skåpct, hvad du bar för eu vaeker hiomina i handen! Aldrig bar jag sett
en sådan . . . och det midt i vintern ...Se då madam Haudoin.

Sä?m
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&§Hm! min mor, hvad tyeks? sade Agricola , i det hau närmade

sig modren för att visa henne hlomman. Bctrakta, heundra och fram-
för alli luhta ...tv det är omöjligt att få kanna en angenämare lukt.
Det är eu blandning af vanilj *och orauge ').

Du har rätt rnitt barn, den luhtar herrligt. 'Och hvad den är vae-
ker sedän min Gud hvad den är vaeher! sade Ft-ansiska ,

i det hon
sammanknäppte händerna. Hvar har du hittat den?

Hittat? .. . Käraste mamma! sade Agricola skrattande. För ta-
san, tror ni då alt man hittar sådant på vägen mellan Barriere du Maine
och gatan Brise-Michc?

Men hm- har du fått den då? frägadc Ia Maycux, som dcladc
madam Baudoins nyfikenhet.

Jaha, ni skulic väl begge två vilja veta det, sade den unge man-
nen. JVå jag skall då tillfredsställa er nyfikenhet, sä fär min moi- i och
med detsamma veta hvarföre jag kom att dröja en stund längre än van-
ligt. Det är myeket som uppehällit mig i afton; minsann var det icke
rigtigt en afton full af äfventyr. Så hör då: Jag kom gående med stora
steg och var redan vid hörnet af Babylonsgatan, då ja hörde ett sakta,
klagandc gnäll. Jag såg efter hvad det var, ty ännn var det sä myeket
dager att jag kuude urskilja föremålen. Och se det var den aldra
uättaste hundracka i verldcn, stor som min hand, kolsvart med gula lläc-
kar, lång, lurfvig svans och lurfviga öron, som släpadc ända ner pä
tassarna.

Det var en stackars hand som kömmit vilse, helt säkert, infoll
Fratasiska.

—■ Ganska rigtigt. Jag tog upp det stackars Ulla kräket, som bör-
jade slicka minä händer. Hon hade omkring haisen ett bredt roscnrödt
sidenband med en stor ro s; detta gjorde mig icke klok på hvem soin råd-
dc ora henne. Men nn började jag undcrsöka bandet närmare och fann
att derunder satt en lltcu kedja af gnld ellcr brons med en plät. Jag
tog sålcdes fram en strykstlcka ur min tobaksask, fick den geuast att brin-
na och lästc vid dess skeu: Lutine tillhör fröken Adrienne de Cardoville,
Babylons (jalan N:o 7.

Tili ali lycfca befann du dig på sararaa gata, sade la Mayeux.
Som du säger. Jag tar sålcdcs det Ulla djuret uuder armon och

ger mig af. Jag kommer tili en förfärligt lång trädgårdsmur, som al-
drig vill taga sini, och finner äudtligen porten tili en litcn paviljong,
hvilkcn säkert hör tiUsammans med det stora liotellet, som liggcr på aa-
dra sidan om trädgärden, cller parken ,

skulic man snarare kuuna kalla
den .

.
. Jag tittar uppåt och varseblir A:o 7, nyss måladt öfver en litcn

spjclport. Jag ringer. Eftei' några ögonblick, hvilka troligen tillbrin-
gats med att betrakta mig, ty jag tycktc mig se tvenne ögon mellan
spjclorna, öppnas porten. Ja, mi kuude det vara nog, ty om jag berät-
tar mer, sä tror ni mig icke.

Hvarför det, mitt barn?

*) Crinum amabi4e; en herrlig drifhusblomma.
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m
■)® Emedan det kommer att låta sora en saga.

Soin en saga? upprepade la Mayeux.
Frecist, ty jag är ännu hclt förbländad, li el t yr i hufvudet af

bvad jag såg. Det är soin det förblcknande minnet af en dröm.
Så låt böra då

, låt höra! sade den goda modren, soin var så in-
tresserad af bcrättelseri, att lion ej ens märkte att heimes sons mat bör-
jade osa nägot lltct bränd.

-- Först, återtog den unge smeden, smålccnde ät den nyfikenbet,
lians berättclse väekte först var det ett ungt fruntimmer sora öppnade
porien, meri hvad’ bon var vaeker! ocb så bebagfulit, men tillika be-
bagsjukt klädd, att man skullc tagit benne för ett porträtt, om bon icke
straxt hörjat tala. Men knappt kade bon blifvit mig varse förrän bon ro-
pade: "Ack min Gud, min herre! Det är Lutine! 3Vi liar hittat benne,
ni bär igen benne! Hvad fröken Ädrienne skall bli lycklig! Koni in ge-
nast! Koin! Ilon skulle bli myeket ledsen, om bon iefce sjclf finge faeka
er?” Ocb litan att ge mig tid att svara, gjorde den unga Hiekan ett tec-
ken åt mig att' jag skulie iölja benne. För knäfveln: om jag im skulle
beskrifva för mamma allt det präktiga jag såg medan jag gick igenom
en liten salong, endast svagt npplyst, der det luktade så Ijuft, så berr-
ligt . . . nej det skulle värit mig omöjligt, också bann jag icke se mig
myeket omkring, ty den unga Hiekan gick så fort. Andtligen öppnades
en dörr men se det var någonting- helt annat det. Det var då som
jag blcf så förbländad, att jag minns ingenting af allt bvad som omgaf
mig, mer än ett sken af guld, af kristaller, blommor ocb ljus. Ocb midi
nti denna glans en ung dara, så skön .

. . ack så skön . . . verkligen idea-
liskt skön! . . . Men bennes bär var rödt, eller snarare glänsande som
guld. Det var förtjusande; jag bar aldrig i min lefnad sett ett sädant
bar. Ocb derti 1 1 ett par mörka blixtrande, men tillika godhetsfnlla ögon,
purpurröda läppar ocb en hy så bvlt, så hvit som alabaster . .

. Det är
allt hvad jag koimncr ibåg, ty som jag säger jag var så förblän-
dad, att jag såg allting som genom ett flor. Fröken, sade den unga Hie-
kan, soin fört mig in ocb som jag aldrig skulle ansett för en kammar-
jungfru, så utmärkt prydlig var bennes klädsel: fröken, bär är Lutine.
Den bär berrn bar funnit benne ocb lian bar benne med sig. Ack min
herre, sade den unga fröken med en ljuf, silfverklar stämma burn
myeken tack är jag er icke skyldig! . . . Jag älskar Lutine ända tiili
barnsligbet . . . Ilon tog burnien ocb lemnade den tili kammarjungfrun.
Derefter kastade bon en blick på min kiädscl, ocb då bon troligcn af
den slöt att bon borde facka mig annorlunda än genom ord , tog bon en
liten silkesbörs, soin lag bredvid benne på ett bord ocb räckte mig den,
eburii med en viss tvekan, det får jag lof att tilistä. Min herre, sade
bon, ni bar gjort er besvär , då-ni bar bem burnien .

.
. ni bar försatt

en dyrbar tid . . . Var så god ! Ocb bon räckte mig borsen.
Ack Agricola, sade la Mayeux med sorglig ton , hvad bon miss-

tog sig på dig!
Vänla då, tilis jag lait tala ut , ocb da skall förlåta den goda

% N:o 15. 2ä*.
fe J
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pr t is
P frökcn. Som bon säkert såg på msn min atf f! 11luulet af börsen stötfe

®

mig, gick hon tili en präktig blomstcrvas, som stod der på ett bord, af-
bröt denna rara hiomina , räcktc mig den ocb sade med en ton oeb en
åtbörd, fnll af bebag ocb godbet, bvaraf Jag kunde siula att bon var
iedsen öfver att hafva sarat rnig :

Atminstonc matto ni väl emottaga denna blomnia, min berre?
Du bar rätt, Agricola , sade la Mayeux med ett melankoliskt le-

ende; del är omöjligt att bättre nppräfta ett ofrivilligt fcl.
Den sota frökcn! ropade Fransiska, medan bon torkade sinä ögon,

dea ädla fröken! Hur väl bon förstod min Agricola!
Ja, gjorde bon icke det, min raot? Mcn just i det ögonblick då

jag mottog blomman, utan. att ens våga se npp, ehuru Gud skall veta att

I „
jag annars icke är blyg af mig, mcn, som jag säger —den der sköna
frökens godbet bade någonling jag vet icke bvad som alldcles till-
intetgjordc mig när jag mottog blomman , öppnadcs en dörr ocb ett
annat vaekert fruntimmer, stort oeb brnnett, mcn ien ovanlig, bögst
besynnerlig drägt, infrädde ocb sade: Frökcn, hän är hiiri Då steg frö-
kcn npp ocb sade: Min berre! jag ber om förlåtelse. Aidrig skall jag
glömma att jag bar er alt tacka för ett ögonblick af verklig tillfredsstäl-
lelse. Var god ocb påminn er, ! bvad omstäiuligbcfer ni än ma komina,
min adress ocb mitt namn; Adriennc de Cardoville. I delsamma för-
svann bon. Jag Itnnde icke svara ett ord. Den unga kammarjungfrun
följde mig ut, gjorde en liten vaeker nigning vid porton ocb der stod
jag nu på Babylonsgatan, så förbländad, så förundrad, som on jag bade
kömmit nr ett trollslott, det försäkrar jag.

Ja, dn bar rätt, min gosse, då du säger att delta liknar en saga,
sade Fransiska; cller bvad tycfcer du, min slackars Mayeux?

Ja . . . jag fyeker så med, madam Haudoin, sade den ofärdiga, i
en sorgsen ocb bedröfvad ton.

Hvad som mest rörde mig, åtcrtog ynglingcn, var att den vaekra
frökcn, eburu förtjust bon var öfver att återse sin bumL, långt ifrån att.
glömma mig för den, genast lemnade den i kammarjungfruns bänder ocb
icke vidarc syssclsattc sig med den, sedän bon först klappat den litet.
En annan skullc ba sysselsatt sig endast med Imndcn, mcn det gjorde icke
bon. Delta bcvisar att bon bar bådc bjerta oeb iinkänsligbct, den damen.
Är det icke så, Mayeux? Jag är öfvertygad att denna frökcn är så god,
så ädelmodig, att jag, om jag råkade i några brydsamma omsländighctcr,
ej skullc tveka att vända mig tili henno.

Ja, du bar rätt, svarade la Mayeux, alltmera tankspridd.
Den anna Hiekan led myeket 1 delta ögonblick. Ilon byste visst

lutet liat, ingen svartsjuka mot den unga okämla, som genom sin skönbet,
sm prakt ocb sitt artiga uppförandc tyektes siä på en så lysande böjd, att
icke la Mayeux’s syn, icke ens hennes tanka kunde binna dit ; nien då
hon dervid , mot sin vilja , koin att göra en jemförelsc mellan denna
dame ocb sig sjelf, erfor bon en kansia, så sorglig, så bitter, ocb tro-
ligen bade bon aidrig så som nu erkani den plågande tyugden af ful-

u het ocb armod.
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m*mm ' |S» Ocb likväl g'ld; denna ädla varclsc så långt nti ödmjuk nndcrgifvcn-
lict för Skaparcns vilja, att det enda lion förcbrådde fröken Adrienne de
Cardoville var, att Lon kunnat erbjnda sin börs åt Agricola ; det förljn-
sande sätt, hvarpå hon sökt godtgöra sitt misstag, rörde dock djupt la
Mayeux’s känslofulla bjorta.

Del oaktadt var lion bcdröfvad bcdröfvad , så alt hennes bjcrfa
ville brista

, oeh hon kade möda att återbålla sinä tärar då hon belrakta-
de liiemman

,
denna ojemförligt sköna , praktfulla , välluktandc hiomina

,

gifven af en.sadan hand, ocb sora för Agricola måste vara af. ett omät-
ligt värde.

Ocb nu, min mor, fortfor den nnge smeden, som cj varseblcf den
stacfcars llickans djnpa rörelse, nn bar ni bört första afdclningcn af min
historia; jag bar ännn icke sagt er den andra orsaken tili mitt dröjsmål.
Så bär lydcr den: Ayss, dä jag kom tili porien , moite jag färgaran här
nere, hvilkens bäuder voro af den aldravackrasfe Ijusgröna färg. Hän
bcjdade min gång ocb sade, med en förfärad min, att ban bade tyckt sig
se en kari, temligen välklädd , vaaka fram ocb åfer här utauför porien.
Hau trodde bcslämdt att det var en spion. ATå, men bvad kan det ska-
da er ,

fader Loriot , om karien går ocb klifver der pä gatau , sade jag.Tror ni att man ämnar utspionera er konst alt färga så der klart grönt,
bvaraf ni skaffat cr bandskar, ända upp tili armbågen?

Men, Agricola, kvad hau det vara för en kari, soin går ocb van-
kar der? sade Fransiska.

m

,

- M insann jag- det kan säga, bästa mamma! ocb alltför litet bryr jag
mig derom. Jag förmädde ändtligcn gubben Loriot, bvilkcn är prafsjuk
som en skata, att vända om tili sinä kittiär ocb pytsar , försäkrande bo-
norn alt det sknlle löna sig lika litet om någon ville spionera på bonom,
som om de företogc sig alt spionera pä mig,

Då Agricola uttalat dessa ord, gick ban ändtligcn att lägga sin lilla
skinnbörs, inrichållande hans betalning för veckan, 1 skåpet, dcrifrån ban
nyss blifvit tillbakaropad af la Mayenx, som begärde se blomman.

Då nu Fransiska ställde sin lilla panna på bordsbörnet
, vaknade la

Mayenx ur sinä drömmerier. Hon sprang att taga ett bandfat, fyildc det
med vatien

, bar det tili den nnge smeden ocb sade , med en mild ocb
blyg röst:

Agricola, dina bänderl
Tack , min lilla Maycux ; så snäll du är! .

. . sade yngiingen;
bvarefter ban med den naturligaste röst i verlden tilladc: Se der, tag-min
hiomina för ditt besvär.

Du ger mig den! ropade sömmerskan , med en röst som börbart
darrade ocb nnder det att en bög purpurrodnad färgade bennes blcka in-
tressanta ansigte. Du ger den åt mig, denna präktiga hiomina, soin den
sköna, rika, artiga fröken skänhte dig! . . . Ocb den fattiga Mayeux upp-
repade, med vexande förväning: Du ger den åt mig!

Men bvad viil du då att jag skall göra med den? Skall jag läg-
ga den pä mitt bjerta? Skall jag pressa den i en bok? sade Agricola
skrattande. Det är väl sannt att jag var myeket rörd öfver det sätt, bvar-
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J® på den unga fröken afbördade sig sin tacksamhet; mcn jag är ämui mera
förtjnst öfvcr att ha kunnat igensfcaffa hennes hund

, och slutligcn öfver
att kuuna skäaka dig dcn der rara blomman , ernedan den tycks göra dig
så mychct nöje. Du scr derföre att delta bar värit en god dag.

Och medan dcn stackars Hiekan, full af glädje, af beundran och rö-
rclse, betraktade blomman, sysselsatte sig den unge smeden nm! att tvätta
sinä händer, sä svärtade af hlspän och sot, att det rena vatlnet hioin ett
ögonblick blef svart. Mcd en skaltaktig blick visadc hän la Maycux den-
na förvandling ocli hviskade skrattandc:

Se bar fiuns bläck för godt köp åt oss kluddare ...I går sluta-
de jag några vcrscr, hvarmed jag alldetes icke är rnissnöjd; jag skall lä-
sa dcm för dig vid tilifiille.

Undcr det lian talade delta, aflorkade ynglingen helt naift sinä hän-
der på frainväden af en hius, medan la Maycux gick bort mcd tvättvatt-
net och lade omsorgsfullt sin biomma på kommoden.

Du kan inte bc inig om en handduk, utan torka händerna på kili-
sen, sade Fransiska tili sin son, höjande på axlarna.

Den bar hela dagen blifvit bränd af elden i smedjan, så att det
gör dcn inte ondt att bli litet nppfriskad af vatien på aftonqvisten, sade
Agricola. Ha, mamma, är jag olydig? Banna mig, om du törs. Läthöra!

I ställct att svara, fattade gumman mcd bäda händerna om sin sons
hufvud, delta för henne så kara hufvud, så vaekert genom den upprigtig-
het , ärlighet, beslutsamhct och munterhet , soin talade ur de friska ung-
domliga dragen. Hon betraktade honom några ögonblick mcd moderlig
stolthet, hvarefter hon fcyssle honom på pannan. Hera, Hera gångcr.

Se så, min gosse, sätt dig. Du fär nog stå hela dagen i smedjan.
IVä .

.
. står icke mammas ländstol, här igen? . ■ . Vår träta skall

då förnyas hvarje afton. Skall jag då smutsa ner dcn der fattiga länd-
stolen, som jag köpt enkoni för mammas räkning? Just sora icke jag sfcul-
le silta lika bra på en trästol!

Älldelcs inte; du måtte väl behöfva så myekeri hvila, kan jag
tro, efter en hei dag af tnngt släp.

Ack, hvilkcn tyranni! min kara Maycux, sade ynglingen glad, i
det hän satte sig . . . För pesten skall jag säga alt jag predikar ganska
bra emot ländstolcns fördyttaude hit, men jag kan dock icke neka att jag
sitter bra skönt nti den.

Fransiska Baudoin stod på ena sidan om sin son och skar bröd åt
honom, på andra sidan stod la Mayeux och slog vatien och vin i den lil-
la silfverbägarn. Det låg någonting rörande i dessa goda varclsers tjenst-
aktighet mot dcn som dc båda älskade så högt.

Du vill icke göra mig sällskap? sade Agricola tili la Maycux.
Tack, Agricola, sade den unga sömmerskan, 1 det hon nedslog ö-

gonen. Det är icke längescdun jag åt middag.
Ah ja, det kunde jag tro. Jag bjöd dig också hara för syns skull,

ty du har dina manerer du, och jag vet nog att ingenting i verldcn skul-
le kuuna förmå dig att äta raed oss . . . Det är alldcles soin mcd mani-
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•s ma .. . lion tyckcr också mcr om att äta cnsam. —På det sätfet far lion *

o^s

illa mcd sig, ulan afl jag- vet det.
Ncj men, initt sola barn, visst icke . . . Om jag tycker om att

äta ensam, så är det derföre att jag . .
. att det passar bättre för min

dåliga belsa att icke äta så scnt .
.

. IVå min gosse, tycber du att det är
godt? ...

Godt, mamma lilla!.. . . jag sbullc säga förträffligt. Det är stock-
fisfc med rofvor. Acb, bvad jag är bär i stockfisk! Jag hade bort blif-
va lisbare på IVcwfoundland.

Den stacbars gossen taladc bär alldelcs tvärt emot sin öfvertygelsc;
ty efter en dag af så tungt arbete, fann lian föga smak oeh näring i den-
na fadda stufmat

,
belst dcn badc bllfvit befydligt vidbränd, under bans

berättelsc. Men lian visste bur nöjd lians mor var om lian undcrkastade
sig att bålla fasta ; derföre i stället att bcklaga sig, låfsade lian uju-
ta af anrättningcn. Ocbsä fann den goda gumman sig särdeles tillfreds-
ställd matlust ocb sade:

Ab , jag ser nog att du linner dig traktcrad af den der rättcn,
min gosse. IVästa fredag ocb lördag sball jag laga samma sort åt dig.

Tacfc mamma lilla! . . . men inte två dar å rad; ty då äter jag
för mycfcet . . .

Se så; låtom oss im tala om morgondagcn ocb bvad vi då sbola göra,
Vi mäste roa oss mycbet, ty nu i några dagar bar mamma sett så grufligt
sorgsen ut . . . Jag utliärdar cj att se detta, ty då inbillar jag mig all-
tid att mamma ärnmissnöjd med mig.

Med dig? A licrre Gnd, min bära gosse, du som är ett mönster
för . . .

Bra, bra! men då skall mamma också visa mig att hon icke är
ledsen. Mamma får lof att ha litet förströelse .. . Vi skola roa oss .. .

Kanbända bar mamsell den godheten att följa med, nn, liksom sist? tilla-
de lian bugande sig för la Mayeux.

Donna rodnadc ocb ncdslog ögoncn. Hennes ansigte fick ett uttryck
af smärtfull bittcrhet, men bon svarade intet.

- Min son, jag bar min gudstjcnst hela dagen , . . det vet du väl,
sade Fransiska tili sin son.

IVå ja, på dagen; det mä så vara; men på aftonen. Jag vill
icke förcslä att gä på spcktaklet ,

efter som mamma aldrig går dit; men
de säga att bär skall linnas en taskspelare , som skall vara mycket rolig
att se.

Tack, mitt barn, men detta är ju också ett slags spcktakel.
Sota mamma, det är ju öfverdrift.
Miu stackars gosse! .

. . Hindrar jag någon annan att följa sitt
tycke ?

Det är sannt .
.

. förlåt mig, min mor. Men om det är vac-
kert väder

,
så kuuna vi ju gå oeb promencra på boulevarderna ocb taga.

stackars Mayeux med oss .
.

. Det är nu öfvcr trc måuadcr sedän bon
var ute mcd oss, ocb utan oks går bon aldrig.

A:o 14. 26.L,
&
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®4,IS IVej, gä du cnsam och roa dig, min gosse, det är det bästa.
Men sä hjelp mig då att öfvcrtala miu mor, feära Mayenxl
Du vet, Agricola, sade denna med sorgsen min och nedslagna ö-

gon, du vet att jag aldrig bör g» at med dig och dia mor.
Och hvarföre det, mamselli Skulle man hnnna, ulan att anscs

ailt för myckct nyiiken, ankalla att få veta orsaken tili detta afslagl sade
Agricola, muntert.

För det att jag aldrig mer vill utsätta dig för det obchaget att
komina 1 gräl för min skidi.

Ack, för lät! sade dcn unge smcdeu och slog sig för pannan med
en verfclig belsymrad min.

Se här den händelse, la Mayenx menade:
IVågon enda gäng, ehuru mychet säilän, hade den stackars Hiekan vä-

rit ute och promenerat med Agricola och hans mor. För dcn arina som-
in er sI;an hade delta värit en bögtid ulan like. Hon hadc vakat många
nättcr, för att kuuna köpa sig en nägorlunda passande mössa och en hygg-
lig sjal, så att Agricola och hans mor cj skulle behöfva skämraas för hen-
nc. Dessa fem eller sex promenader vid dcss arin, soin hon tillbad i tyst-
bet, hade värit de enda sällhetsdagarne 1 hela henncs sorgliga lif.

Men vid deras sista promenad hade en grof och plnmp sämre kari
armbågat sig fram med sadan häftighel och fcnnffat tili den stackars ofär-
diga sä härdt, att hon ej kunnat afhälla sig från ett svagt rop af smärta,
bvarpä karien hade svar-at; ”Ja, det är visst syud om dig, din otäeka puc-
kelrygg !”

Agricola var , liksoin hans far, af naturen begåfvad med denna täi—-
sammu godhet, som styrkan och det sanna rnodet alstra hos ädla hjertan;
meu lian var ända tili ursinnighet häftifj, i fräga om att tuhta en feg us-
liug, eller hämna en ilskefull förolämpning. Upprctad af karlens elakhet
och grofbel , hade Agricola sälcdes lemuat sin mors och den ofärdigas
arin, för att gifva karien, soin var af hans äldcr, hans vext och hans styr-
ka, ett par örlllar, de väldigaste soin någonsln utdelats af en starfc smed-

den grofve karien var otidig, så att Agricola upprepade sin tillrätlavis-
ning, ännu en gäng, tili folkhopens slora förlustelse, hvarefter den tukta-
dc försvann i trängseln.

i>ct var detta äfvenlyr som den stackars la Mayenx menade, dä hon
sade att hon ej mer ville gä ut med Agricola ,

pä det lian cj mer imitte
ka nägot obehag för bennes skidi.

Man kan lätt begripa den fmkänsligc ynglingcns ledsnad öfver
att bafva uppväckt minnet af denna ,

för dcn vanlottadc Hiekan så inner-
ligt smärtsamma bändelse. Ack , detta minne var för henne vida mera
smärtande än ynglingen någonsin kunde an a, emedan hon älskade bonom
med passion och visste sig, genom sin ofärdighet oeb det åtlöjc den väekt,
bafva värit orsaken tili att hans vrede den gången kokade öfver.

Agricola var, oaktadt sin raskbet och styrka, känslofull som ett barn,
och då lian nn besinnade, kuru det minne hän väekt sknlle plåga den
stackars Hiekan, gjorde det honom omit, sä att en tår svällde i hans öga

<• och lian räckte henne brodcrligt lian dcn, sägande:

—-— MM
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P Förlåt niin tanklöshct ooh koni att omfamna mig!

Vid dessa bjcrliiga ord blehnade den staclsars Hiekan och hennes bjerta
slog nastan hörbart. Hon blef så upprörd, att hon måste stödja sig mot
hordshörnet.

Du (oflätcr mig ju? sade Agricola.
Ja, ja då . . . sade bon, bemödande sig att kufva sin rörelse.

Jag får i min ordning be dig öin förlåtelse för min svaghet, men ,
. .

jag rår icbe för att minnet af detta äfventyr plågar mig .
. . Jag var så

rädd, för din sbull ...Om folbbopen kade tagit den slagnes parti . . •

Ack ja, min Gud! sade Fransisi:», soin Isoin la Maycux tili hjelp,
ulan att ovcta det, i hela min lifstid bar jag aldrig värit så rädd.

A, min sota mamma! sade Agricola, soin gerna ville homma ifråa
detta för bonom sjelf och för den fattiga sömmershan liha plågande savu-
ta 1, shall en soldatsbustru tala om alt vara så rädd af sig? Ilustrun
tili en gammat grenadicr vid det hcjserliga bästgardct . .

. Ach, min tapprc,
bcdcrlige far! Jag törs cj tanka på att lian hommer bem, ty då blir
jag alldelcs upp- och nedvänd af hara glädje.

Hän hommer! suchade modren, ja Gud gifve det!
Hnru, min mor! Gud gifve det? Ja, den glädjcn måttc väl

Gud vilja gifva dig, staclsars gumma! Du bar låtit läsa tillrächligt
med mcssor för den sahen.

Agricola! mitt barn! . . . tala inte så der ogudahtigt! ropadeFran-
siska Haudoin; shakaude på hufvudet. Du vet bvad del plågar mig att
böra dina lättsinniga yttranden, aldrabclst när det bandlar om din far . . .

Se så der ja! Jag bar då en särdcles otur i afton. Jag tror
alt ja 8 blir “lldeles tohig tili slut .. . Förlåt mig, min mor! ... Det är
så godt att jag- hela qvällen ej bar annat ord i munncn än förlåt, förlåt!Mamma vet väl att när något ord undfaller mig, angående vissa sa-
hcr, så är det af idel obctänhsamhct. Jag vill visst icke med afsigt
förolämpa mamma.

Det är icke mig du förolämpar, mitt staclsars barn.
Det hommer på ett nt, ty jag vet ingenting värre än att för-

olämpa sin mor . . . Men för att åter tala om min far, så är det sä-
keet att hän hommer ingen bör tvifla derpå.

Man hän både boppas ocb tvifla det är i fyra månadcr sedän
vi fingo bref.

Konnner mamma ej ihåg .
. . nti det der brefvet tili oss , som

lian dihterade ty ban lät ju säga oss med sin ärliga ocb bjertliga soldat-
upprigtigbet alt läsa hnnde hau , bjclpligt nog , men shrifva ai Is icke

i detta bref sade ban ju att vi ej siilille oroa oss öfver bonom, ty
ban sisulle vara 1 Paris i slutet af Januari, ocb sknlle tre a fyra dagar
förc sin anhomst låta oss vela gcuom bvilkcn tuli lian hommer, så att
jag får gå bonom tili mötes.

Mychet sannt, min gosse; men nu äro vi ju redan i Februarl ocb
ingenting- börs af.

Ett sfcäl mer att boppas, det vi ej längc beböfva vänta. Jag går
så långt, att jag tror det tili och med vår bcskedlige Gabriel shall komina
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ungcfär vid satnma tid . . . Hans sista bref från Amerika Inger mig delta
hopp . . . Hvilken lycka, min mor, om hela familjen hlcfvc återfärenad!

Gud höre det, mitt barn! det vorc en sällhctsdag for mig'.
Och tro mig, denna sällhetsdag skall snart inträlfa. Inga nyhe-

ter aro goda nyheter, säger ju det gamla ordspråket.
- Minns du (iin far, Agricola? frågade la Mayeux.

Min sann, orn jag skall vara rätt upprigtig, sä får jag tilistä att
det mesta jag minns af honom, var hans höga mössa med tagclplymen och
hans förfärliga mustacher, för hvilka jag var rädd, som fan. Det var en-
dast det röda kaudet, hvarpå hans kors hängde , dc hvita uppslagen på
hans uniform och hans lysande sabclfäste

, som någorlunda hunde förso-
na mig med hans i öfrigt bistra iitsccnde. Var det ieke så, mamma?
Mcn, hvad är det nn? .

.
. mamma gråter .

. .

Ack! jag kan väl ieke annat, när jag tänker pä hvad den stac-
kars Haudoin skall hafva lidit sedän hän skiljdcs v;d oss. Koin hara ihäg
hans ålder sextio år fyllda. Min son, min son! mitt hjerta vill bri-
sta, när jag betäuker, att lian endast utbyter det ena eländet mot ett annat.

Hvad menar mamma?
«Sag kan ju ingenting förtjena, nu mera.
AT å, au jag då? Ar bar ieke ett rum för mamma och pappa,

är här ieke bord för er båda? ... Mcn, min goda mamma tiiiade
den unge smeden ,

med de mest smekande uttryck I sin röst
,

för att cj
sara sin mor - efter som vi nu ha kömmit in på kapitlct om hushåll-
ningen, sä rnäste mamma Jätä säga sig, angäende en sak; När pappa
och Gabiiel komina hem, sä behöfva ju ieke längre några messor sjungas
och nägra vaxljus brännas? Är det ieke så . . . Aå väl; om mamina
hushållar In hvad det der fcostar, sä kan min hedersgubbc tili far hr sin
butclj vin hvarje dag och röka sin pipa tobak. Och om söndagarna skola
vi hus traktörn hemta en god middag åt honom.

Aägra slag pä dörrn afbröto Agricolaa ord.
Stig in ! ropade hän.

Men den som bullat, steg ieke in, utan gläntadc blott belt sakta
pä dörrn, och man såg en arm och en hand af den mest lysande gröna
färg göra tecken och vinkningar ät den unge smeden.

OAh! se det är fader Loriot, mönster för alla färgare, sade Agri-
cola. Så koni dä in, kära Loriot, och krusa inte sä myeket.

Omöjligt, min gosse. Den gröna färgen rinner af mig, frän huf-
vud tili fötter; jag skulle färga full hela golfvet för madam Baudoin.

Sä myeket bättre! det skulle dä se ut som en äng och det vore
ieke mig- emot, jag som tyeker så myeket om landct.

Utan skämt, Agricola, jag masto, genast tala vid dig.
Är det i anledning af mannen, som spionerar? Trösta cr, Lo-

riot, och lät honom hällas; det gör ju ingenting.
Äej; jag tror att lian har gått sin väg, eller också är dimman så

tjock, att jag ieke kan se honom längre. Men det är ieke det, hvaroin
, jag vill tala. . . koin dä hit, hör du! ...Det är en vigtig sak, tillade
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mcd en hemlighetsfull min det är en sali, soin angår dig
o eli ingen annan.

.
.

Mig oeh ingen annan? npprepade Agricola och steg npp , helt

förvänad öfver delta yttrande. Hvad siilille väl det lumna vara?
Men så gå då , mitt barn, sade Fransiska.
Ja, min mor, men kn . . . anamma mig om jag begripen det minsta.
Oeb den unge mannen gick ut, lemnande sin mor ensam med la

Mayeux.
W.

ÄTERKO M S T E N.

Agricola hade knappast värit ute i fem minuter förrän lian inträdde,
men med ett belt annat utseende än lian kade vid ntgåendct. Hans an-
sigte var hl olit, dragen förvirrade, ögonen fulla af tårar oek hans hän-
der darrade svnbart. Men lian såg ej olyeklig ut tvärtom uttryekte
hans anlctc en hög grad af sällbet och en ovanlig rörclse. lian stnnnade
ett ögonblick vid dörrn, som kade hans npprörda kansioi* hindral honom
att n.ilkas modren,

Gummans syn var ää försvagad, att hon icke genast hiet varse den
fdrändring, soin föregått hos sonen.

J\å väl 9 mitt barn 5 Lyad är å färde? frågadc. lion.
Men imuin ynglingen hann svara, ropade la Mayeux, soin var rnera

skarpsvnt: .

•
„

Min Gud, Agricola! Hvad kaudet vara? Du är sa förfärligt hlckl
Min mor! saile då den ainge arbetaren med darrande röst och skyn-

dade fram tili modren, utan att hesvara flickans fråga. Min mor! yi
måste bereda er på något, som skall förvåna er rnyeket - lofva mig
bara att vara förnuftig.

Hvad vill du säga? . . .
Gud, så du darrar! .

.
. Men la Mayeux

har ju ganska rätt ... du är blek som ett lik.
. Min goda mor! Agricola föll nu på knä för Fransiska, tog

hennes båda händer i sinä och sade: VI måste . .
. mamma vet inte . . .

men .... .

Den unge smeden kunde icke fortfara, ty glädjctårar qvätde hans rost.

Du gråtcr, mitt sota barn! . . . Hvad kan det vara? Du skråm-

mer mig!
Slirämmcr jag? ~ Ack uej, jag ville just tvärtom glädja mamma,

sade Agricola, torkande sig i ögonen. Mamma skall bli mychet lycklig.
.. . Men, ännii eu gång lofva mig alt vara förnultig ty jag bar
hört alt en hastig glädjc skall vara liha så farlig, som en hastig sorg.

Hvad rnenar du?
~ Jag sade jn, jag, att hau skulle komina.

Diu far! ropade Frausisha och steg hastigt npp. Men hennes öf-
verraskning, hennes sinnesrörelsc var så stor , att hon lade handen håidt
mot hjertat, liksoin för att återliålla dess allllör håfliga slag. Snart bör-

l\:o 14. 26 *•
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m||S jade Iron aft vacklä. Hennes son fattadc hennc om lifvct och lijelpfe hcn-ue att åtcr saita sig. 1

La Maycux hade nnder dcnna sccn, sora så helt och hållet upptogAgricola och hans mor, blygsamt hallit sig pä afständ; mcn nti nalkadeshon sahta, i hopp att huima vara tili någon hjclp, tv hustru Baudoinsansigte blef alli Idekare.
Se så, se så, mod, mamina lilla! sade den nnge mamien. IVu

är iscn Imiten och ingcnting annat återstär, än att ujuta af återseendets
Ijnfva glädje.

Min stackars Raudoin! cfter tjugo års frånvaro! sade Franslskabadande i tärar. Är det rigtigl sanut, min son är det rigtigt sannt?.
s det är rena sanningen; det är så sannt, att om mamma lof-

var mig alt ej bli för mychet upprörd, skali jag tili och med säga när
min far kommer.

A! hän kommer snart? År det icke så?
Jo, snart.
Mcn när kommer hän?
lian kan homma endera dagen . . . i morgon . . . i dag tili och med.
I dag! . . .

IVå ja, hvarförc icke? Hör nu pä, mamma lilla! Jag måstc väl
slntllgcn säga hur det är .

. . Hän anländer .
. . Hän är redan anländ.

Hau är . . . hän är ... Här stammade Franslska och kunde icke
fortfara.

Hän var nyss dernerc; liman hau gick upp , bad ban färgaren
säga mig tili, så att jag sknllc kumia förbereda mamma . . . ty min he-
derlige far frnktade faran af ett oformodadt återseende .

. .

- O, min Gud!
Och im, ropade den nnge smeden med ett ntbrott af mncrlig

glädje . . . nu skali jag säga att lian är här . . , ban väntar här utanföre
. . . Ack, min mor! jag uthärdar icke läiigre, ty rnitl hjerta bar i tio
minuter slagit, soin om det velat spränga mitt bröst .

. .

Hän störtade nu mot dörrn ocb öppnadc. Dagobert, soin böll Rosa
och Blcnda, en i bvardera kauden, visade sig pä tröskeln.

1 ställct att kasta sig i sin nians armar , f oli Franslska på knä och
bad. Upplyftandc sin själ tili Gud, tackade hon Holloin af innersta hjerta,
för det lian värdigats liöra hennes böner och med välbebag upptaga hen-
nes offer.

Under ett ögonblick förblefvo deltagarnc 1 detta nppträde siiliä och
stumma.

Agricola, återbållcn af en vördnads- och grännlagcnbctskänsla, soin
var i stark strid mot hans soniiga ömbet, vågade ickc kasta sig tili fad-
rens bröst; hau afvaktade med obeskrifiig otålighet det ögonblick, då mod-
ren sknllc siula sin bön.

Den garnlc soldaten erfor saunoa känsla soin den unge smeden; dc
förstodo bvarandra. Den första blick, soin far och son vexlade, nttrycktc
deras ömbet, deras bcundran, för denna förträffliga qvinna, soin i sin re-

j,, ligiösa ifver glöindc de kärasle blaud det skapade för Skaparen.
m. i»MMS
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Rosa och Rlenda hctraktade Incd slnm rörclsc dcn 1; oähojandc liu- *’

strnu, uudet det att la Mayeux, soin i ali tystliet utgöt glädjetärar vid
tankea pä Agricolas lycka, höll sig dold i den mörkastc vrä af rummct,
eincdan lion käudc sig Irämmandc och hclt och hållet horlglömd vid detta
slägtrnöte.

Ändtligcn steg Fransisha upp och gich ett stcg emot sin nian , soin
emottog hciinc i sinä armar.

Det blef ett ögonhlichs högtidlig tystnad.
Dagohert och Fransiska sade cj ett ord tili hvarandra, men man hör-

dc afbmtna suckar, snyftningar, cjväfda ntrop af glädjc . . . Och när de
bcgge gamla makarnc rcste upp sinä hufvudcn, voro deras anlctcn lugna
och strålandc ; ty dcn ljufva och stilla glädjen hos rcna och oheflächade
sjular förorsakar aldrig någon häftig och fcbcraktig skakning.

M ina harii! sade soldaten , med en röst soin darrade af glad rö-
rclse, I det lian för de moderlösa föreställdc Fransiska, hvilkcn, då dcn
första sinnesskakningen var förhi, hctraklade dem nied förväning. Det är
miu goda och värdiga hustru .

.
. Ilon skall hädanefter blifva för gene-

ral Simons döttrar livad jag sjclf hittills värit.
Då skall ni hchandla oss som cdra barn, sade Rosa, i det hon,

med sin syster vid kauden, nalkades Fransiska.
General Simons döttrar! ropade Dagoherts hustru, med stigande

förväning.
Ja, min goda Fransiska, dessa stackars harii avo hans döttrar och

jag för dem med mig, genom inånga faror och svårighctcr , längt , långt
ifrån. Det der skall jag heratta dig sedän.

Stackars små! Man skullc konna tro att de vore tvä englar . . .

och så lika, så lika! sade Fransiska, i det hon med djnpt dcltagandc och
ökad förväning hetraktade de unga tvillingarna.

Se så, nn är del vär tur, sade Dagohert, vändande sig tili sin son.
Ändligen! ropade denne.

Alt mäla Dagohcrs och hans sons utomordentliga glädjc, vore ett få-
fängt försök. Den ena gängen efter den andra afhröt guhbcn sinä om-
ianmIngar, för att heskåda Agricolas ansigte, och för att hättre kuuna he-
trakta dcn unge smedens öppna och ärliga drag, lade hän sinä händer på
hans breda axlar och närmade sinä ögon intlll hans; hvarefter lian åter
suärjadc honom i sinä armar och tryekte honom tili sitt hröst, sägande:

Är det icke en vaeker gosse? Är lian ickc väl vext*? Ser lian ic-
ke god ut?

La Mayeux, sam fortfor alt lialla sig gömd i en vrå afrummct, njöt
af Agricolas lycka; men hon fruktade alt hennes närvoro , som hittills
varschlifvits af ingen , skullc vara opassande eller förcfalla hesvärlig ,

1
fall man märkte att hon var der. Ilon önskade derföre att kuuna smyga
sig ut

, men lion kundi; det icke , eincdan Dagohert och hans son stodo
midi för dörrn, så att de stängdc utgångcn. Hon stannade sålcdcs qvar
och knndc icke taga sinä ögon ifrån Rosa och Rlenda, tili dcn grad var
hon förtjust i deras sköna ansigten. Aldrig i sin lefnad hade hon self

g nägot vaekrare, något mera intagande, och de unga llickornas ulomordent- ear -

' Jm-Måå

207



v>

Den Vandrande Jurejv.

lIF
*

p>iv-© «3«
Uga lilihct sinscmellan väcfcte lienncs förvåning. Sfen deras utsl lina sorg-
klädningar tyektes tillkännagifva, att dc voro faltiga, ock det var clt skäl
mer, kvarföre la Maycux kände så myeket deltagandc för dcm.

Stacfcars små! de frysa! dessa små känder äro alldelcs iskällä ock
stelå . . . ock olyckliglvis är brasan slocknad .

. . sade Fransiska.
Ock hon försöktc att einellan siaa känder uppvärma dc unga llickor-

nas, medan Dagobert ock kans son öfverlemnade sig åt sinä så länge ä-
terkållna ömhetsbetygelser.

Kimppasi kade Fransiska närant att brasan var utbrunncn, förrän la
Maycux, iiri g att «kuuna vara tili någon tjenst , för att såmcdelst ursäkta
sin, kansfce kesvärliga närvaro, sprang in i kontoret, hvaresl fanns koi ock
ved, tog några små trän pä annen ock, med tillkjelp af några glöd soin
ännu glimraadc under askan, lyckades inom clt ögonbiick uppgöra en bra-
sa, soin snart flatnniade ock sprakade ganska trcfligt. Derefter fyildc bon
med rent brunnsvatten en panna, soin hon satte i kakelugnen ; ty hon
tänktc på att de stackars unga flickorna väl kunde bcköfva en värman-
de drycfc.

La Mavcux' uträttade allt delta så fort ock med så litct buller , att
ingeu uiärfctc det; ty under de lifliga smnesrörelser, bvaraf alla voro upp-
tagna denna afton, var det ingen sotu tänkte på den stackars ofärdiga ilic-
kan- Fransiska var så upptagen af otusorgen orn Rosa ock Blcnda, att kon
ingentlng märktc, förrän brasan sprakade ock vattnet började att sjuda.

Underverket af en brasa , sora uppgörcs af sig sjclf, ock en panna,
soni af sig sjclf inkonimcr i kakelngnen, förvånade ieke ens madani Rau-
doin, kvilken var kclt ock kållct försänkt i den kekyrninersamma tankan,
kuru kon skullc kuuna berbergera fröknarne Simon öfver natten; ty Da-
gobert kade väl sfcrifvit , ellei- lätit skrifva , att lian sjelf skullc komina,
men deremot alldrig nämnt ett ord om de unga flickorna.

Hasligt hördes en kund skälla utanför dörren.
Ak! . . . det är min gamle Rabat-Joie, sade Dagobert, soin giek

att släppa in sin kund. Hän ker alt få komina in
,

för att lära kanna
familjen.

Rakat—Joie koni inspringande ock gjorde köga bopp ock spräng af i-
dcl glädje. Hau fann sig, soin man brukar säga ,

hetnma här. Efter att
kafva gnidit sin långa nos mot Dagobert, giek lian att fägna först Rosa ock
Blenda

, derefter Fransiska ock Agricola; men dä kan såg att man föga
gaf akt på konom , sprang kan tili la Mayeux, soin åter kade krupit in
ien vrå af rummet. Här ådagalade kan geuom handling delta andra
ordspråk; vara vänners vänner aro vara vännev.; ty Rakat—Joie sliekadc
kärligt känderna på den unga sömmerskan, kvilken bittills värit borlglömd
af alla.

Denna den stackars kundens vänliga smekning rörde la Mayeux ända
tili tårar. Hon klappadc med sin långa, magra ock kvita hand Rakat—
Joics kloka bufvud ock strök kans Infviga sida. Slutligen, då kon såg att
Äin här ingenting knnde uträtta , ty kon kade gjort alla dc små (jenster

hsom kon trodde sig köra göra,tog kon den sköna blomman, som Agricola
?

Ife a jdil:
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<s® gifvit henne, öppnadc sakta dörm och smog sig ut, så att ingcn märktc
hetmes försvinnaade.

Efter alt nu hafva «tgjutit sig i ötnsesidiga glädje- och ömlietsbety-
gelser, hörjade Dagobert samt lians luistin och son att tanka på hvardags-
lifvet mcd alla dess hestyr.

Stackars Fransiska! sade Dagobert mcd en blick på Rosa oeh
Blcnda, du väntadc dig icke en sadan vackcr öfverraskning.

Jag är hara ledscn, min van, sade Fransiska, att fröknarne Simon
ej ha annan bostad än dcnna usla kannuare; ty med Agricolaa hybble
så . . .

Så utgör delta hela vårt hotel, föli henne Dagobert i talet. Meu
trösta dig, min gamma, de stackars barnen aro ej vana aid något rart . . .

Bara vi liinna ti Us i morgon bittida, så tar jag min gossc undcr arnven,
och jag svarar för att det icke sfcall bli hän soin går stoltast och rafcast
af oss båda. Vi skola då gå och hclsa på general Simons far, vid herr
Hardys fahrik.

I morgon min far , sade Agricola ,
i morgon llnner ni hvarken

herr Hardy ciier marskalk Simons far.
Hvad är det du säger min gosse, ropade Dagobert liiligt mar-

skalk Simon!
Ja visst; ty sedän år 1830 har lian ällinäni kallats marskalk.

Hans vänner hafva ntverkat så myeket, alt lian får bära den ti tel oeli in-
nehafva den grad, soin kejsaren ti 11ade lumoin efter sjaget vid Ligny.

Såå! ropade Dagobcrt nied liflig rörelse. Det skulle ickc förun-
dra mig ... ty allt della är ju ieke annat än en rätlvis gärd åt lians
fiirtjenster .

. . Och när kejsaren bar sagt en sak, så är det väl billigt
att andra säga så med . .

. Det var galant! .
. . det var roligt! , . . det

rör mig rigtigt . .
. det går mig rakt tili hjertat . . . Dcrpå \ände lian

sig tili de unga llickorna och fortfor; Hör ui minä liani! .
.

. det är i

egenskap af döltrar tili en hertig oeh marskalk soin ni komina tili Paris,
chiiru man ingalunda skulle kuuna gissa det, då man scr er i denna drägt
och i delta mm, minä små herliginnor! .

. .
Docl; tålamod! .

. . allt skall
Lii annorluuda .

. . Fader Simon inåtte väl ha blifvit myeket glad, då hän
fick höra att hans son återfick siu grad. Ellcr hur, min gosse?

Jag kan just icke säga. Hau sade alt lian skulle ge alla verldens
grader och titlar på bäten, cudast lian linge återse och omfamna sm son.

... 1 alla fall väntas marskalken hit med det första 5 ty hans sista bref
från Indicn tillkännagcr hans snara aukomst. Vid dessa ord sågo Rosa
och Blcnda på hvarandra och deras ögon fylldes af tårar.

Gud väre lof! ropade Dagobert. Jag, och harnen här, vi läugla
alla liha myeket efter hans återkoinst. Meu säg mig då hvarförc jag ej
kan träffa herr Hardy, ej hcller den gamle Simon?

Dcrföre, att de för tio dagar sedän reste tili södra delen af rlket,
för att besc en derstädes anlagd engclsk manufafcturverkstad; men dc å-

terkomma *väl endera dagen.
För tasan , det der gör mig myeket ledsen! Jag räknade just pfi
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generalens far och pä hans rad och hjelp i vissa vigtiga alfärcr, i alla fall
bör maa vcta hvart man adrcsserar brcf tili houom .

.
. Heilan i ihorgoii

måste du, min kara gosse, skriftligen undcrrätta honom om alt hans sondött-
rar aro hit anläuda .

. . Undcr tiden, minä sota barn, fortfor Oagobcrt,
vänd tili flickorna , skall dcn g(»:1a gamman lemua cr sin säng , ocli det
ma vara hur soin helst, hien vl skola doel; icke mä sämrc här än pä vägen.

- Du vct att vi alitit! helinna oss väl der du är, sade Rosa.
Och dessiitom äro vi s;i glada öfver att ändtligen vara 1 Paris, c-

medan det är här soin vi skola återfinna vår far, tillade Blenda.
Och med ett sådant hopp täi man allt hvad talas ka n ; ja jag för*

stär, säde Dagobcrt lecndc. Men bör nu pä, minä sinä vänner ... En-
ligt hvad ni nu sett af Paris, bar ui icke funnit den gyllne städ, hvar-
om ni drömde .

. . Ai mäste vara hra förnudrade , hra liata .
. . Dock

tälamod, tälamod! iVi skall fä se att Paris cj är fyllcst så otäckt,
soin ni torde linna det i hurjan.

Och dessiitom tänker jag-, inföll Agricola, att det just är marskal-
kens ankomst soin för fröknarne skall förvandla Paris tili en gyllnc stad.

IVI bar rätt ,
berr Agricola ,

ni bar gissat fullfcoiniigt rätt, sade
Rosa med ett Ijnft smäleende.

Uuni, min fröken! ni känner initt namu?
Ja visst, herr Agricola, vi ha taiat myeket om cr med Dagobcrt,

äfvcnsom om Gabriel, cr fosterbror, hvilken vl nyligen räkade, sade Rlcnda.
Gabriel? . . . ropade pä en gäng Agricola och hans mor, fulla

af förundran.
IVä ja, min Gud är det icke sannf, sade Dagobcrt. Vi skola tala

om alltsammans sedän, och du skall fä se alt jag bar fjorton dagars ämne
tili bcrältclscr, bland annat dcn häiidelscu, dä jag räkade Gabriel .

.
.

Men allt hvad jag nu kau säga, är alt i sin sak gär hau upp emot min
gosse (»lag kan icke nog ofta säga min gosse). De håda äro värda alt
kai las bröder och älska hvara ndra säsom bröder. Och du, bcderliga, goda,
galanta qvinna! foltfor Dagobcrt med djup rörelse, i det hau fattade bu-
struns hand: ”dct är vacfccrt af dig alt sä hafva uppfostrat dessa pojkar;
att, sä fattig soin du är, hafva upptagit ett stackars fader- och modcrlöst
barn.”

Min vän, tala icke sä! Det är ej annat än hvad bvarje liristen bör göra.
Det bar du rätt nti, men burn mänga göra det? ...A! Det kom-

mer väl en tid, dä jag torde kuuna vcdcrgälla dig delta . . . Imcllcrtid
kan jag glädja dig med att du troligen får tiällä din fosterson i morgon
biltiila.

Min gode bror ! är hän ocksä anländ? ropade dcn imgc smeden.
Koin nu och säg alt del icke är vlssa dagar soin äro utmärkta afallslags
lycka. Och när räkade ni honom, min far?

_ 1
Hvad "ni”? . . . alllid "ni?” Ack sä säg dä "du," min gosse. Är

det derförc att du kan göra vers
, soin du tror dig vara för förnäm alt

kalla mig du?
*

- Min far!
m

- Du mäste kalla mig du
,

miu son , säsom alla sämrc mans karu
Isä®

——
—*
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pläga Isalla sinä föräldrar, pa det alt jag- mä lauma uppfalta allt hvad du ™

under tjugo ars tid liar laumat säga mig. Hvad Gabriel angår, su sl;ali
jag rättiin bcrälta dig hvar och när vi råkade bonom . . . Ty om du tror
dig fä sofva i natt, så bedrar du dig- . . . Du sltall inqvartera mig- i din
Isaniir.arc och vi skola prata med hvarandra. Rabat-Joic slsall ligga litan-
för dörrn tili det här nimmet, ty hau bar den vanan att hvarje natt lig-
ga utanför det mm der llickorna ligga.

Ack min van! inföll Fransiska; jag täufcer då pii ingenting, jag.
. . . Men om du och fröknarne sisulle vilja ha mat, så får Agricola gå
tili tralstörn, för att hemta.

Äro ni hungriga, minä små? frågadc Dagobert.
Kej tack, taek, Dagobert; vi bcböfva ingenting; vi äro så glada.
Men åtminstone skola fröknarne dricka litet vin med varmt vatten

och såcker, återtog Fransiska; jag har gunås ingenting annat; men drick
det, det slsall varma edra små frusna lemmar.

Ja du har rätt, min goda bustru, sade Dagobert. Och sedän slsall
du laga att dc staekars barneu komina i säng, ty dc aro myeket trötta.
Under tiden sfcall jag gå upp med min gosse pä hans kammare och prata
med lumoni, och i morgou biltida, medan fröken Rosa och fröken Blcnda
anna sofva, skall jag homma ner och prata med dig, så att Agricola får
litet ro.

I dctla ögonblick hördes en bulfning pä dörrn.
Det är väl den staekars Mayeux soin kommer för att fräga om

bon Isan vara tili någon tjenst, sade Agricola.
Men jag tyckte bon var bar när min man koin, sade Fransiska.
M.muna har rätt; men , staekars flieka, bon gick visst siu väg

utan att någon märktc det, emedan bon fruktade att vara tili besvär. Ilon
är så grannlaga. I alla fall är det icke bon som bultar så liårdt.

Men så öppna da dörrn, kära Agricola, att man får se bvem det är.
Innan den unge smeden hanu tili dörrn

, öppnades den sakta och
en teinmeligen välklädd kari, med ett aktuingsbjudande utsccnde

, inträd-
dc, gick några steg fram i runmiet och kastade en snabb bliek på alla
innevarande personer, hvarefter denna bliek stannade pä Rosa oeb Blcnda.

Tilkit mig att anmärka, min herre, sade Agricola, soin gick emot
bonom, att, sedän ni kade bullat, hade ni bort vänta tills man sagt: Stig
in! ... . IVå, hvad önskar ni? . . . .

Jag ber om förlätclse, min herre, sade med yttersta belcfvcnhet
den främmande raannen, som taladc myeket längsamt, troligen för att dra-
ga ut på tiden och desto längre få qvarstanna 1 rummet. Jag ber cr
tusende gånger om förlätclse jag är otrösllig öfver min påflugcnhct

jag är liat öfver att . . .

Se så, min herre, det är nog, sade Agricola med otälighet; hvar-
med Isan jag vara cr tili tjenst ?

.
.

.

Min herre, är det icke här soin mamsell Solivcau bor . .
. en kul-

ryggig sömmerska?-. . ,

IVcj ,
min herre, det är en trappa upp tili, sade Agricola.

~ Ack, min Gud, min bästa herre! ropade den bclefvadc mannan,

Jk
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™ soru äter börjadc buga och krusa, jag är alldeles rådlös öfver min tank-
spriddbet .

. . «lag' tycktc preeist att det var bär, soin lion skulle bo, den
der unga sömmerskan, tili bvilken jag bar ett ärende, emedan jag fått
uppdrag af eu gausba aktningsvärd person att anförtro henne ett större
arbete.

Det är alldcles för seut på qvällcn, min horre, sade Agricola
förundrad . . . Den unga sömincrskau är myeket bekant bar i familjcn ,

derföre kan jag, på bennes vägnar, bedja er ka dcii godbeten återkomma
i morgon, ty au bar bon säkert lagt sig.

I det fallet, min berre, får jag ännu en gång bedja om ursäkt .
.

.

Det är godt, min berre, sade Agricola, soin tog et steg åt dörren.
Jag anbäiier att kerro, så väl soin fnm , mamseUerna ocb den

der herrn måttc tro min försäkran, da jag ber dem vara öfvcrtygade alt ...
Om ni länge fortfar pä delta säti, min berre, sade Agricola, så

mäste ni äfven be om förlåtelse för edra ofantligt långa ursäkter, ocb
det skulle cj löna mudan att dermed öda tiden.

Vid dessa Ägricolas ord , som kommo Rosa ocb Blenda alt smälc,
gnuggade Dagobert med stolthet sinä mustacher ocb sade tili Fransiska!
Är inte min gosse qvlck? Fast . ,

. du är van vid sädant, du, således
lorundrar det dig icke.

Under det hau yttrade delta, gick den kiuserligc manneu ut ,
efter

att bafva kastat ännu en lång biick på de båda systrarna, pä Agricola ocb
på Dagobert.

Några ögonbllck derefter gick Dagobert upp med sin son tili dennes
lilla, sålfaliåde karnmare på vinden, hvarefter Fransiska bäddade ät sig
pä golfvet, med en madrass ocb en gammal kappa, rnen deremot bädda-
de sin egon säng åt dc moderlösa, påbredde rena lakan, värmde ocb pyss-
jade, samt med en moderlig omsorg bjclpte dem tili sängs.

Just då den unge gmeden , med Ijuset i kauden , gick före sin far,
börde lian nägöt röra sig, när lian nalkades den unga sömmerskans dörr;
det var bon som, gömd 1 skuggan, bvlskadc fort och med låg rftst:

Agricola, en stor fara botar dig ocb jag måste säga dig några ord.
Dessa ord nttaladcs så bastigt ocb med en så låg röst, alt Dagobert

icke börde dem; raen då Agricola dervid stanuade ocb spratt tili, frågade
den gamle soldatcn;

ATå min gosse hvad är det?
Ingcnting, min far, svarade sonen, jag fruktade att jag cj lyste

dig rigtigt, derföre stannade jag.
-- A, var du lugn; jag bar 1 afton ögon ocb ben soin om jag vore

feniton år.
Ocb den gamle, soin icke varscblef sonens bestörtning, inträdde med

bonom 1 den lilla vindskammaren , hvarest de skulle tillbringa nallen.

Några minuter efter, sedän den kruscrllge mamien bade värit hos Da-
goberts luistin, för ali efterfråga den unga sömincrskau, bcgaf ban sig

u tili den motsatta ändan af gatau Rrisc-Micbe.
fe/sr-B .
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Hän närmade sig tili en hyrvagn, soin stod på den lilla platsen,
kallad klostcrtorgct.

Intryckt i ena Lörnet af denna täckvagn, satt Rodin, väl insvept i
en kappa.

Nåå? sade hau, i frägande ton.
—De begge unfl a flickorna ock gubben med de grä mustacheriia aro

komna tili Fransiska Raudoin, sade den andre. Innan jag knackade
på dörrn, lyssnade jag ett par minuter och så myeket hörde jag, att de
unga flickorna skola i natt ligga i den gamla hustruns rum . . . Gubbcn
med de grå mustachcrna sfcall ligga i smedens kammare.

Rra, sade Rodin.
Jag kunde ej vara envis, då ma n sade mjg att den puckelryggiga

sömmerskan gått tili sängs ,• såledcs fick jag ej i afton råka henne och
tala med henne om henues syster , återtog mannen ; men i raorgon skall
jag gå dit, för att utröna hvilkcn verkan brefvet gjordt, som Lon i afton
bör hafva fått med posien och som angår en nng sined.

Ja, för ali del försumma icke det, sade Rodin. IVu skall ni gå
tili Fransiska Raudoins biktfader, eluiru sent det är. JVi skall hclsa
honom från mig och säga, alt jag väntar komiin Leminä, vid gatan du
Milicu-dcs-Ursins, och att lian hegifver sig dit genast, utan att förlora
ett ögonblick ... ni fiiljcr med honom. Om jug icke sisulle vara hem-
ma, skall lian vänta mig . . . ty ni skall säga honom det, hör ni
ändtligen ni skall säga honom att det handlar om en sak af yltersta vigt.

Alit skall bli med största noggrannhct uträttadt, sade den artige
mannen, i det hän bugade sig djupt för Rodin, hvars hyrvagn uflägsnade
sig i detsamma.

V.
AGRICOLA OCH LA MAYEUX.

En timma efter dessa olika scener herrskade den djupaste tystnad i
kuset !V:o O vid gatan Rrise-Michc.

Ett fladdrande sken genom tvenne glasrutor på en dörr utvisade, att
la Maycus ännu var vaken, ty denna dystra bostad, utan luft, utan Ijns,
hade ingen annan dager än den soin genom nämndc glasrutor inträngde
från en lång gång, soin gick genom vinden.

En usel säng- , ett bord , en gammal kappsäck och en stol utgjordc
möblcrna i denna kalla, fuktiga håla, som var så liten, att tvenne perso-
ner ej kunde uppehåtla sig der, med mindre än att den ena satte sig på
sängen.

Den herrliga blomman , som Agricola hade gifvit la Mayeux, stod
nu i ett glas vatien på det haita med linncsöm öfverfyllda bordet och
spridde sin balsamånga i den usla, otrelliga kammaren, hvars gråafctiga,
fuktiga kalkväggar svagt upplystes af det enda, sinala Ijnsct.

La M ayeux satt fullklädd på sin säng, med blcka, förvirratde anlcts-
drag och ögonen fulla af tårar. Uon stödde sig med ena armen mot huf-

JV:o 14. 27 *.
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vudgärden af sin eländiga bädd ocli väudc orat mot dörm, lyssnaude
ångest, om hon e] skulle få höra Agricola» stcg.

Den unga flickans hjcrta slog- våldsamt; henncs ansigte, ranligen säLlekt, var mi öfverdraget med en hög- rodnad, livllken betecknade hen-
nes starka sinnesrörclse . .

. Då ocli då kastade kou med ett tlags fasa
ögonen på ett bref, som hoi» köli i kauden; dctfa bref, nndcr aftonenanländt med posten, kade af färgaren , soin tillillä förestod portvaktare-
sysslan , blifvil lagdt på la Mayeux’s kord, mcdan hon var ncre hos Da-goberts familj,

Slutligen hörde hon en dörr sakta öppnas och tillslutas i grannska-
pet af henncs.

Se sä, un lioraraer hau ändtligen, sade hon för sig sjelf.Agricola Infräddc.
Jag måste vänta tills min far somnade, sade dcn unge smeden,

hvars ansigte uttryckte mera nyfikenhet Un oro. Hvad stär på, min goda
Mayeux? Hvad ditt ansigte är föiäml ratit! .

, . Du ser förskräckligtnpprörd ut? . . . Hvad har då händt? ,
.

. Hvad är det för en fara du
lalar om?

Läs, läs Agricola, sade sömmerslsan, oeh räckte honotti del öpp-
na brefvct. ■

Agricola uärmade sig Ijuset och läste följande:
En person , som icke kan gifva sig tilikautta , men soin vet hvil-

hen syssterlig kärlek ni hyser för Agricola Batuloin, vill förbereda er
på alt denne heskedlige unge tnan säkert skall bli arresterad underloppet af morgbndagen.’’

Jag? ropade Agricola, i det lian med en blick af yltersta bc-störtning betraktade den unga niekan. Hvad vill det säga?
Fortiarl sade sömmerslsan ifrigt, sammanknäppande händerna.

Agricola läste under stegrad beslörtning vidare:
”Hans sång om de befriade. arbetarne har blifvit föremål för en

laglig undersökning. Man har funnit flera exemplar deraf bland pap-
peren i ett hemligt sällskap , hrars medlemmar blifvit häktade , i och
för upproret vid gatan des Prouvaires .

Ackl lii (oli sömmerskan, badande I tårar, nu begriper jag allt-
sammans. Den der karien, som, enligt hvad färgaren berättade, gick och
vankade på gatan, var säkert en spion, som skullc passa på när du kom hein.

An sedän? Den der anklagelsen är ju alldcles befängdl ropade
Agricola. Oroa dig icke, min goda vän .

. ; du vet väh att jag aldrig
befattar mig med politikcn . .

. Minä verser andas endast kärlek tili hela
mensklighclen . . , Rår jag för om de funmts i ett hemligt sällskap ?

. . .

Och ban kastade förtretad brefvct på goifvet.
Fortfar då . .

. för Guds skull fortfar, bad Ia Mayeux.
*— Nå ja ...om du ändtligeu vill så ...

Agricola upptog brefvct och fortfor att läsa:
En arresteringsorder är utfärdad mot Agricola Bliudoin. Utan

tvifvel skall hans oskuld förr eller sednäre blifva erkänd j men hän
i alla fall göra klokast om hau begåfve sig bort och hölle sig

214



||P

V ■

Den Vanduande Juden.

f i •

1 .
.

undan nägon tid
, för att undvika två tili tre tnånaders fängelse, soin

vore ett härdi slag för .hana mor, hvars enda stöd hän är."
"En Upprigtig van, soin måste förblifva okänd.’’

Smcdcn tcg några ögonblick, hvarefter hän höjde på axlarna och
sade skrattandc:

Var lugn , bästa Mayeux ; den der rolighctsmakaren har valt en
orätf månad; hän har velat narra migAprill, oeh vi ha mi först Februari.

Agricola, för himlens shull
, sade den nnga Hiekan bönfallande,

tag iche den der salien så lätfsinnigt. Tro mig, det är cj att shämta med.
.

.
. Jag har niinä aningår, jag. Följ det råd sora hretvet innehåller.

Jag säger dig än en gång, min hästa vän, genmälde Agricola, att
du hän vara hclt lugn. Den der visan, hvarora frägan är , har ju värit
trycht redan i två mänader och den imichällcr ingcnting politiskt. Ora
inan hade velat tilifala mig för den, så hade man väl icke dröjt så länge.

Men hetänk då att omsfändighcterna ej mera aro desamma. För
mindre än två dagar sedän npptäcktes en komplott pä gatan des Prouvai-
res, och on» dina kanske hittills okända verser hlifvit funna hos någon af
de arrestcrade, så hchöfs det ju icke mer för att intrassla dig isamma sak;
det gör så mycl;et att du hlir arresferad för att undergå förhör , tillika
med de sammansvurne.

A nej! Verser, nti hvilka jag prisar mildhcteii och kärlekcn tili
arhetc, skola ingalnnda inveckla mig i någon process. Då måste ju rätt-
visan vara rigligt stockblind, så att man nödgas ge hennc en käpp och en
hand, för att hilla vägen.

Agricola! fortfor Hiekan, djupl bedröfvad öfvcrattdcn unge man-
nen i delta vigtiga ögonblick var i stånd att shämta. Jag besvär dig att
höra mig. Vissevligen prisar du 1 dina verser kärleken tili arbctet; men
du ytlrar ock en jemmerlig fclagan öfver de anne arbetarnes orättvisa lott,
soin ger dcm tili pris för det hopplösastc elände, det ocrhördaste lidande.
Du predikar den evangelisha brödrakärlcken; men ditf ädla hjerta förifrar
sig mot de hårda och egennyttiga folhförtryckarnc .

.
. Med ett ord

du yrkar , med hela ifvern af dina brinnande önskningar , på frigörclsen
af de olyekliga arbetare, hvilka cj hafva en sådan patron soin den rältvi-
se och ädetmodige herr Hardy. Nåväl Agricola, säg mig om det hehöfs
mer, 1 dessa oroliga lider , för att göra dig olycklig? .

. . Och om nu
Hera exemplar af din visa hafva funnits hos de arresterade personer-
na, så . . .

Vid dessa förnuftiga ord af den goda Hiekan
, soin talade med hela

vänskapens och dellagandefs ifver, började ynglingen inse hela vigten af
det gifna rådet.

Då la Mayeux märkfe det, fortfor hon;
Och sedän så .

.
. må du väl kornma ihåg Kemi? Den der nnge

mannen hvilken arbetade på Sainina verkstad som du? . . .

Reini?
Ja; minns du inte att ett href från honom, ett bref som i sig sjclft

var högst obctydligt, men som blef funnet hos en kari, hvilken förlidet^^
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1

är arresterades såsom upprorsmakarc, förorsakade Remi en hei månads 5
fängelsc?

Det är sannl; men man crkände slutligen det orättvisa i anklagcl-
sen, och Rcmi återfick sin frihet.

Efter en månads arrcst, ja • det är just hvad man rådce dig att
undvika ■ . . Agricola! betänk hara . .

. Om du sutte en månad i fängel-
se, hvad hlcfvc det då af din mot? . . •

Dessa sista ord gjorde ett djupt intryck på ynglingcn, lian tog brefvet
och genomläste det ännu en gång med mycken uppmärksamhct.

Och den der karien , soin hela aftonen vankade här utanföre , å
tcrtog Hiekan jag kan aldrig glörnma den omständigheten. Det der
hänger ej rigtigt (illsammans

. .
. Acfc min Gud! Hvilket slag för din

far ock din mor som ingenting kumia förtjena! Är icke du deras enda
stöd? Tänk biott: hvad hlefve det af dem, om icke du arbetade? . . .

Det vore i sanning förfärligt, sade Agricola och kastade brefvet
på hordet . . . Hvad du sade mig om Reini, har sin fulla riktighet , . .

Hän var lika så oskyldig som jag5 men ett olyckligt misstag af rätten ...

tvifvelsutan ett ofrivilligt misstag ...I alla fall var det hra svårt för den
sfackars Reini. Men så må man teosta sig dermed att de skola höra mig,
innan dc arrestera mig.

Aej- de arrestera dig först, och sedän höra de dig, sade la Ma—
yeux hittert. Efter en eller tvenne månader kan det väl hända att du
slippcr ut . . . Så går det med den fattige, som oskyldigt hlir anklagad.
Och om hau har en luisten, haen eller gamla föräldrar , hvilka ej hafva
annat lifsuppehälle än hans händers arhete hvad företaga de sig Hie-
dan de äro heröfvade sitt enda stöd"? Dc svälta frysa och gråta.

Vid dessa la Mayenx’s enkla men rörande ord blef Agricola djupt skakad.
En månad utan arhete . . . yttrade lian med sorgsfen och tankfull

min. Oeh min mor .. . och min far .
. . och de nnga llickorna som för

närvarande tillhöra vår familj, tiliä marskalk Simon eller hans far anlän-
da tili Paris? . .

. Ack ja! du har rätt. Mot min vilja oroar mig denna tanka.
Agricola! ropade la Mayeux efter någon tystnad , om du skullc

vända dig tili herr Hardy. Hau är så god, hans karakter är så allmänt
hugaktad och hän är så hedrad af allas förtroende

,
att om lian ginge I

horgen för dig, är jag öfverlygad det alla förföljelscr upphörde.
Olyckligtvis är herr Hardy icke i hän är hortrest med

marskalk Simons far.
Efter ännu en stunds tystnad, tillade Agricola, som söktc alt bekäm-

pa sin fruktan:
Men nej; jag kan ej sätta lit tili det der brefvet .

. . när jag
rätt tänker efter ,så är det häst att jag afhidar händelsernas gång. Jag
skall åtminstone kumia under första förhöret ådagulägga min oskuld . . .

ty ser du, min goda Mayeux, om jag är i fängelse, eller jag hållcr mig
undan , så hlir det ju samma förhållandc arbetsfiirtjensteu ,

hvaraf vi
alla skola lefva, utcblifver ju i båda fallen.

Ack ja, det är sannt, sade den goda Hiekan. Men hvad är då att
göra? . . . Min Gud, hvad är att göra?

M ’Pf
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Min stackars far! sade Agricola salsta
,

liksom för sig sjelf
om olycltan händc 1 morgon hvilket uppvaknande för honom, som nyss
insomnade så glnd!

Och den unge smcdcn bctäckte ansiglet med sinä båda bänder.
Bekiagligtvis vai* la Maycuxs frubtan icbe öfverdrifven, ty man er-

inrar sig alt år 1852 , bort förc och cftcr upptäckten af komplotlcn på
gatan IVouvaires, en hei mängd arresteringar ägde rum bland den arbetan-
de klasscn, 1 följd af en häftig reaktion emot de demokratiska ideerna.

Undcr några minuter berrskade en dyster tystnad , som slutligcn af-
Lröls af la Maycux , hvilkcn med en lillig rodnad, och med anletsdrag
som på en gång buro stämpeln af smärta och bopp, utropade:

Agricola! du är räddad!
~ Hvad säger du ?

Den der fröken, som var så vaeker och sä god, och som skänkte
dig denna hiomina, (hon pekade på den i vattenglaset stående blomman):
hon, som med sä myeken grannlagenhet förstod att försona ett sårande
tilibud

. . . den fröken måttc ha ett ädelt bjerta; du hör vända dig tili
henne.

Vid dessa ord, som la Maycux uttalade undcr det hon synharligen
gjorde våld på sig sjelf, tillrada tvenne stora tårar från hennes ögon.

För första gängen i sin lefnad erfor hon en kansia af smärtsam svart-
sjuka . . . en annan qvinna var nog lycklig att bistå honom; honom, som
hon afgudade, hon, stackars eländiga, vanmäktiga varelse!

Hvad tänker du på? sade Agricola med förvåning. Hvad skulle
den vaekra fröken kuuna göra åt den saken?

Sade hon icke : ”Koin ihäg mitt namu och vänd er tili mig i
hvad omständigheter ni än mä komina.’’

Jo visst.
Den der fröken mäste på sin höga plats i samhället hafva en

mängd förbindelser, hafva förnäma hekantskaper, som kunde beskydda och
försvara dig. Gå tiili henne straxt i morgon bittida . . . Omtala upprik-
tigt allt hvad som händt dig, och anbåll ora hennes stöd.

Mcn ,
ännu en gång, min goda Maycux, hvad vill du att hon

skall göra?
Hör på. Jag kommer iliäg att när min far lefde och ännu ägde

sin förmögcnhet i hchåll, bjelpte hän en af sinä vänner ifrån arrest, der-
igenom alt hän gick i borgen för honom . . . Det skall blj dig lätt att
öfvertyga den goda fröken om din osknld . . . säkert skall hon göra dig
den tjensten , att gä i borgen för dig ; då tyeker jag du hör hafva intet
att frukta.

Ack, mitt stackars barn! huru bcgära en sådan tjenst af den som
man icke känner? . . . Det är dessutom päkostande att .

. .

Tro mig, Agricola, sade la Maycux med sorgsen min, jag skulle
aldrig vilja råda dig tili något, som skulle konna förnedra dig i någon
mcmiiskns, aldraminst i denna goda frökens ögon . . . hör du det. Här
är ju icke fräga om att af henne bcgära pengar för din egcu räkning,

IV:o 14. 28.

Il’■gmI?
M
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|fpf- <HM|ff* .
. *1y mcn att lion måtte förläna dig en kaution, som satte dig i stånd att fort- %

sätta ditt arbete , så att dina föräldrar ej blcfvc beröfvade silt lifsuppe-
bällc. Var försäkrad, att i en sadan begäran af dig ligger ingcnling o-
värdigt .

. . Den sköna frokens lijerta är äde.lt .
. . bon skall begripa

oeb uppfalta det brydsamma i din ställning; den onslai la borgen är för
benne ett intet för dig deremot är den alit den är ditt eget och
dina föräldrars lif.

Du bar rätt, bäste Mayeux, sade Agricola sorgsen och ncdslagen;
kanskc vore det bäst att våga detta steg . . . Om fröken skulle samtyeka
att göra mig denna tjenst, och bennes borgen kunde bcfria mig från fän-
gclset, sä skulle jag trotsa alla öfriga stämplingar. Men nej, nej ; aldrig
skall jag våga vända mig tili den förnäma damcn. Med bvad rättigbet
kan jag väl det? .

. . Den lilla tjenst jag var nog lycklig att lauma gö-
ra benne, hvad var väl den inot bvad jag af benne bcgär?

Tror du då, Agricola , att en ädel själ rnäter sinä tjensler eftcr
dcm lion einoltagit? .

. . Haf förtroende tili mig i alit bvad som angår
qvuinohjertat. Jag är en stackars fattig varelse, som ej kan jemföra mig
mcd någon annan; jag är ingenting jag förmår ingcnling; nå
väl! och ändå är jag säker . . .ja, jag är öfvertygad om att denna frö-
ken, så vida upphöjd öfver mig ,

skall erfara hvad jag känner i detta ö-
gonbliek .

. . bon skall , liksoin jag, begripa burn svår diu ställniug är
. . . och bon skall m'ed nöje ,

med gläje ,
med erkänsla göra . . . hvad

jag skulle göra oin .
. . store Gud! . . . om . . . jag kunde göra annat

än visa en onyttig tillgifvenbet.
Einot sin vilja nttalade la Mayeux dessa sista ord med en skärande

ton, det lag någonting så bvasst i jcmförclsen , soin denna olyekliga,
förbtscdda och föraktade, eländiga och ofärdiga flicka gjorde mellan sig
sjelf och Adricnne de Cardovillc, denna strålandc bild af ungdoin, skön-
bet , hclsa , Jvcka ocb öfvcrllöd , att Agricola blef rörd ända tili tårar.
Han räckte la Mayeux sin hand och sade, med af rörelse bruten röst:

Hvad du är god! Hos dig finner man ädelhet, förstånd ocb upp-
böjda tänkesätt,

Bcklagligtvis förmår jag ej annat än råda . . .

■ — Och dina råd skola följas, min goda Mayeux; de komina från den
mesi upphöjda själ jag- känncr . .

. Du bar ju lugnat mig ocb hos inig
nedtystat farhågan för detta steg, derigenom att du försäkrat mig att frö-
ken de Cardovilles bjerta är lika godt soin ditt.

Vid denna naiva och uppriktigt uttalade glömde la Ma-
yeux nastan alit hvad bon kade lidit; så ljuft oeii tröstande var det m-
tryek hon nti erfor. Ty om del för soinliga varelser, af ödct dönula tili
olyeka och lidanden , linncs smärtor, dem endast de erfara, men som för
hela den öfriga verlden äro okända, så finn.es för dein äfven anspråkslö-
sa och af alla andra okända fröjder. Det niinsta ord af öin tillgifvcuhet,
som höjer dem i deras egna ögon, är välgörande , är vigtig, är outplån-
ligt för dessa stackars varelser , merändcls vana vid förakt

,
hårdhet ocb

ett ncdslåendc tvifvcl om sitt eget värde.
. Således är det då öfverenskommet . . . Du går ju i morgon bittida
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■f* tili den der fröken? . . . Du går ju säkert? .
.

. ropade la JlJayeux med "'

ökadt hopp. Så snart dagen gryr skall jag gå ner i porten åt gatan, för
att se eftcr att infet ondt må möta dig . . . jag nienar, ingen person soin
sei' misstänkt ut.

Goda och förlräffliga ilicka! ropade Agricola, alit mer och mcr
upprörd.

Bu bordc gå imuin din far vaknar . . . Det qvarter der fröken
bor, är så ödsligt, att det sknlle se ut som oin du ville gömma dig eller
halla dig undan, i fall du ginge dit vid dager.

Jag tyeker mig höra min fars röst, sade Agricola.
Han liörde rätt. La Mayeux's kammarc var tätt intill Agricolas,

skiljd derifrån endast genom en tunn brädvägg, att då de båda unga lyss-
nade, liörde de tydligt huru gubben sade i mörkret:

Agricola! Sofver du min gosse? . . , Alin första slummcr är nu
förbi . .

. tungan kliar på mig .
.

. jag måste prata.
Gå genast, Agricola, hviskade la Alayeux. Din frånvaro kundc

oroa honom . . . Alen så myeket du -vet: gå ej ut i morgon bittida, förrän
jag får tala med dig och säga om jag har sett någontiug misstänkt.

Agricola! . . . Är du icke här? sade Dagobert med högre röst.
Här är jag , min far! sade sincden, som hade gålt ut från den

ofärdigas rum och nu inträddc i sitt . . . Jag var ute för att tillstånga en
vindslucka, som smällde upp och igen; jag var så rädd att den skulle
väcka pappa.

Tack, min gosse. .
. men det är, ta mig tusan, icke bullret som

har väckt mig, sade Dagobert muntert. A T ej, det är en rasande hunger 3
en hunger att få språka med dig, må du tro . . . Ack, min stackars

gosse; ingen prattnakarc kan vara värre än en far, som på tjugo år icke
sett sin son.

Vili pappa ha ljus?
Nej , nej ,

det är bara öfverflöd. Låt oss prata i mörkret! Det
blir för mig så myeket mera nytt att i morgon bittida se dig vid dags-
Ijus. Det skall bli soin om jag ännu en gång sågc dig för första gången.

Dörrn tili Agricolas kammarc stängdcs nu , och som far och son se-
dän talade helt sakta liörde la Alayeux ingenting mcr.

Den anna väreisen kastade sig på sin usla säng, utah att afkläda
under hela natten sof hon cj en blnud , utan afvaktade mcd yttersta ån-
gest morgouens annalkande, för att då kuuna vaka öfver Agricola.

Och likväl lät lion , oaktadt sin häftiga oro för morgondagen ,
stun-

dom hänföra sig tili ett bittert, melankoliskt svärmeri. Hon jemförde
det sanital lion nyss, under nattens djupa tystnad, hait mcd honom, soin
hon i hemlighet tiilbad, med det sanital hon kunde hafva haft, ifall hon
värit vacker och älskats tillbaka såsom hon älskade. Alen då hon åter
betänkte, att hon aldrig skulie smaka sälllietcn af en besvarad kärlck, af
en dclad passion, fann hon en tröst nti hoppel att kuuna genom sin
vänskap och sinä råd gagna Agricola.

„ Så snart dagen grydde, steg la Alayeux upp, giek helt sakta utför
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Kp©
. . .

(pä:
ls trapporna, ställde sig i porien ocli tittade utåt gatan, för att efterse ora ®i

nägonting skullc liota den lion älskadc.

XIV.

UPPVAKNANDET.

Väderleken , soin under förra delen af natten värit fuktig ocli töck-
nig, kade mot morgonen blifvit kylig ocli klar.

Genoui dcn lilla, nied en enda glasrula försedda gluggen, sora ut-
gjorde fönstret i Agricolas så kalladc kammare , kunde man se en liten
fläck af dcn nu så klara hirnlen.

Den unge smedens lilla kammare kade ett lika torftigt utseende soin
den imga sömmerskahs. Dess enda prydnad var ett porträtt, soin kängde
öfver det lilla kvita triidbordet , kvarpå Agricola skref sinä verscr: det
var porträttet af Bcranger, den odödlige Bcranger; en skald sora älskas
ocli vördas af folket, einedan denne förträlfligc och snillrike man älskat
folket ock besjungit dess ära, strider ocli dess motgångar.

Ehuru det ännu ieke var riktigt dager, voro Dagobert och hans son
uppstigna. Den sednnre kade haft nog välde öfver sig sjelf, för att dölja
sin lifliga oro; ock likväl tillvexte denna oro med hvarje minut, ty ju
mer den unge inannen tänkte på saken, ju ängsligare blef lian. Den på
gatan des Prouvaires nyligen upptäckta koinplottcn kade föranledt en
mängd arresteringar, ock upptäckten af Agricolas sång öfver de befriade
arketarne, funnen kos någon af kufvudmänncn för komplotten, kunde vis-
serligen, ätminstonc för någon tid

,
inveckla den unge inannen i denna

ledsamma affär. Dock kans far anade ingentlng ock lick, enligt kvad
vi nyss hafva nännit, ingenling veta.

Dagobert kade, så snart det blef tillräcklig dager, klädt och rakat
sig. Sittande bredvid sin son, på deras smala bädd, köli dcn gamle sol-
daten ynglingcns händer nti sinä. Hans ögon strälade af glädje ock kan
kunde ej bortvända sin blick fråu sonens blomstrande och välbildade
ansigte.

Du torde göra narr af mig , min gosse , sade kan; nien jag
frågade fan efter att se dig i natt , vid det matta dankskenet; kcldre
sparade jag tili dagsljusct, då jag skullc få se dig riktigt, så soin jag
nu gör . . . IV u gär jag ickc miste ora ett enda af dina anlctsdrag. -r- En
annan dårskap af mig är alt jag just glädcr mig åt dina mustacker. Jag
tyeker riktigt ora att du brukar sådaua . .

. Ilvad du vore för en ståtlig
grenadier! . . . Har du aldrig kaft lust att bli soldat?

Äu min mor dä?
—Du bar rätt; och sanningen att säg- a, så tror jag, ser du, alt sa-

bclns gyllne tid är förbi. Vi gamla soldater , vi duga tili ingenling
annat än att slängas i en vrå kakoin spiseln, just som en roslig karkin.

Vi ka värit med på vår tid, vi.
Ja, på en tid af ära ock hjeltemod! ropade Agricola med

förclse. Derefter tiilade kan med en röst, som darrade af djup rörelse :

Vct du att det är godt ock skönt att vara din son.
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HP 5 Wfås
Hur skönt det kan vara, vct jag just ieke; mcn att det är godt ,

det tror jag, tv jag håller ofantligt af dlg .
. . Oeh närjag tänker på att

delta är endast Lotjan . .
. Ser du, min gosse , jag är alldeles som en

hungrig nienniska, hvilken ieke har ätit på flere dagar. Blott småningom
kommer lion sig förc och börjar ujuta ...Ja jag tänker också ujuta .

. .

af dia åsyn, neniligen. Du kan bereda dig på att blifva njuten, min
gosse! .. . morgon och afton, ja hela dagen. Ack, jag vågar ieke
tänka derpå, alla dagar! Donna tanke gör mig yr i bufvudet, gör
mig balfförryckt.

Dcssa den ganilc Dagoberts ord gjorde ett smärtsamt intryck på so-
nens sinne; lian trodde sig deruli finna förebudet tili denna långa skiljs-
messa från föräldrarne, hvarmed lian var hotad.

JVå nien säg mi g: lluner du dig väl hos herr Hardy? Är hän
god emot dig?

Hau? sade den unge sineden. Finns det väl i hela vcrlden en
bättre, billigare och ädlare busbonde? Om min far visste bvilka under-
verk lian bar åstadkouimit inoni sin fabrik! . . . Jemförd med andra fa-
briker, är llardys ett paradis, då de öfriga kuuna kallas belfveten.

Verkligen?
IVi skall sjelf få se, niin far .

.
. Hvilken välrnåga, hvilken glädje,

hvilken tillgifvenhet är öj målad på alla hans arbetares ansigten! Hvad
man der arbetar med nöje ja med verklig ifver!

_ Hm! lian lär vara en riktig trollkarl, din herr Hardy.
En stor trollkarl, niin far, tv lian har förstått göra arbetet an-

genämt, så alt det är oss ett nöje, i stället för ett besvär . . . Utoni en
billig dagspenning beviljar lian oss en andel af sin vinst , alltefter vår
sfcieklighet och vårt arbete. Se, dcrföre är det uaturligt att man för-
söker och sträfvar att göra det bästa man förmår. Och delta är dock
ieke allt; lian har lätit uppföra stora och snygga hus, hvarest hans arbe-
tare erhålla, för billigare pris än annorstädes, glada och friska mm, och
hvarest de åtnjnta alla samhällslifvets fördelar . . . Men ni skall få se...
soin sagdt är .

. , ni skall sjelf få se.
Om man rält tänker cfler, så ha dc ieke alldeles så orätt, hvilka

påstå att Paris är en stad full af underverk . .
. Andtligen är jag då här

igen, för att aldrig mera lemua hvarken dig cllcr min goda gunima.
IVcj, min far, vi skola aldrig mer åtskiljas ,

sade ynglingcn med
en qväfd suck .

. . Min mor oeh jagAskola bcmöda oss att göra cdra åter-
ståendc dagar så lyckliga som möjligt, oeh att komina cr att glömma hvad
ni lidit.

Lidit? . . . Hvcm knäfvcln har lidit? ...Se mig rätt i ansigtet,
niin son, oeh säg om jag har en lidandc min. —Fan liesittä, känner jag
mig ieke ung på nytt, allt sedän jag åter satte foton på min fäderne-
jord . .

. Du skall få se mig gå rätt im, och jag slår vad att jag hinner
orn dig .

. . Hör du , min pojkc, du klär väl ut dig? Hm • • • • j«8-
menar: du tar väl på dig det bästa du har? .

.
. Hvad folket skall se på

•„ oss! . . . Jag är säker att, så snart de få se de grå och dc svarta musta-
JV:o il. 28 *.
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“ TK
~ sfeola dc ropa: Se der går far och son! .. .

.. Hör på, min vän’,

mp—

I cherna
latoni oss rätt indela vår dag! . . . Du skall skrifva tili general Simons
far att bans sondöttrar aro a idän da och alt lian genast måstc sfcynda till-
baka tili Paris, i anseende tili högst angelägna aifärcr, s-om angå barnen.
Siedän du skrifver, går jag ned för alt säga god nvorgon åt min luistru
och åt minä kara små fllckor ,

.
. Sedän skola vl väl ala en bit, hvarefter

din mor går 1 sin messa, ty jag scr väl att bon ännu bänger fast vid
sådan.t; så myeket bättre för henne, den beskedliga gumman, efter som
det roar henne. Siedän hön är i kyrkan gå vi , du och jag, att göra
en liten spatsertur tillsammans.

Min bäste pappa, sade Agricola,, mcd synbart bryderi, denna; mor-
gon . . kan jag leke .. . följa dig.

Hurtti —r Kan du ickc det? , .
. Det är jn Söndag!

Ja, Sade Agricola, ivekande, men jag- bar lofvat att gå tili verk-
staden en stund på morgonen, för att slnta ett beställdt arbete, hvarmed
det är ytterst brådt . . , Om jag bröt delta löfte, skiille jag förorsaka berr
Hardy raycfccn ledsamhet. Jag blir snart ledig igen.

Det är en annan sak, sade soldalen med en suck af ledsnad .
. ..

Jag trodde inig få stryka omkring gatorna vid din arin, nu på morgonen'.
, . . men det fär väl vara så länge . . . ty arbelet går framför allt. ...

Sian fär ej strandsätta berr Hardy, cincdan det är genom honoin soin du
och din mor hait crt uppehällc under så många- är ...

. Det måstc väl så
vara, men det är förargligt .

.
. knäfvcln så förargligt. Dock; jag; är ju

nu hra obillig. Se hara huru fort man vänjer sig vid lyckan! . . .

Star ickc jag här och brummar som en gannnal larmtrnmma
,

hara för
en uppskj-iitcn jag, soin under tj.ngo ars tid längtat alt återse dig,
ntan att ens våga boppas det? Jag; är ju riktigt en gainmal narr.
Nej, delta går icke an. Lcfvc glädjen och min Agricola!-

Och för att trösta sig öfver den förestäende sfciljsmessan af nägra
timmar, omfåmnade gubbcn sin son glädtigt och hjertligt.

Denna smekning gjorde ynglingcn myeket ondt, ty hän väutadc
hvarje minut att se Ia Slaycux’s fruktan besannad.

Se så, nu bar jag hemtat mig igen, sade Dagobert,. skrattande.
Latoni oss mi tala om aftarer.. ~ Vet du hvar jag skall kuuna få adress
på alla notäricr i Paris?

Jag vet icke: men det kan man snart få reda på.
Du skall snart få veta hvarfore. Jag skiekade med. posten frän

Ryssland tili Paris, på bcfallning af den numera aflidna modren tili de
båda barnen som jag hitfört

, en mängd angelägna papper tili en notarie
här i staden. Som jag ämnade, genast efter min ankomst, uppsöka denne
man, hade jag skrifvit upp hans namu och hans adress nti en porlfölj,
men den portioljen frånstals mig, Under vägen. Sfu bar jag alldcies glömt
det der knätla namnet, men jag tyeker att om jag finge läsa det på listan,
bland andra namu, så skullc jag nog crinra mig det.

Tvenne slag på dörrn tili vlndskammarcn lommo Agricola att darra,
ty hän tänktc alt man nu koin, för att arrestera bonom. gj

Ä. i
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Hans far,- soin viti bullrct liade vändt hufvudet åt dörrn, varscblef ''

cj Lans sinnesrörelsc, utan ropade mcd en sträf röst: Stig- in!
Dörrn' öppnades ocli Gabriel inträdde. Hän var lilädd i en svart prest-

råcb ocli on rnnd batt.
AU igenbänna sin fosterbror ocb störta sig o m Lans bals, dessa

båda forelscr voro Los Agricola snabba som taubeu.
Min bror!

• Agricola!
Gabriel!

~ Eftcr cff så lång frånvaro! , . .•

Andtligen är du återbommen! .•
. .

Dessa voro dc ord soin vexlades mcllan smeden ocb missiona™ , somböllo livaran dra bårdt orafamnade.
Dagobcrt

,
rörd ocb Jnnerligt glad öfver dessa ultrycb af broderlig

bårlcl., l ande sinä ögon fyllas' äf tärar', Det lag' ocb vcrbligcn något rö-
rande nti dc båda yngiingarnes tillgifvenbet för Lvarandra , delta viin-sbapsband mcllaiv tvenne personer med så liba bjeri an ,- men så oliba ba—-
rabter ocb utseende; ty Agrrcolas manliga gcstalt afstacb bjert mot Ga-briels cnglaliba anlote.

dag var genom min far underrältad om din bembomst, sade sme-dcl» tili sin fösterbroder. Jag väntade' stund efter annan alt få se dig
• • ocb libväl är min glädje deröfver bundra gängerstörre än jag boppades.

Öcb min goda mor? frågade Gabriel i det lian bjertllgt bramade
Dagobcrts bänder. Har ni fnuuit tienne vid god belsa?

Ja, mitt bcsbedliga barn. Ocb bennes belsa sball nu bli tusen
gånger bättre, sedän bcla familjcn blir iörenad. Ingcnting är så lietso—-
samt som glädje.

Dcrefter vände ban sig'tili Agricola,- bvilbcn, förgätande' den grym-
ma frubtan att blifva arresterad, som lian under hela morgonen byst, bc-
trabtade den unge missionärn med ett nttrycb af outsäglig tillgifvenbet.

Ocb nar man nu bclänbcr, sade den- gamlc, att Gabriel, med del-
ta en nng ocb fin fliebas utseende,- förenar ett lejons mod . . . ty jag
bcratlade dig ja burn rasbf ban räddade Simons båda döttrar ocb var på
vagen att rädda Ufvcn mi g .

Men min Gud Gabriel! hvad bar' da då på pannan? ropade den
nnge smeden.

Gabriel, som vid sitt intrade i nmimct bade' bastat af sig batten, stod
just nu midi emot' den lilla glasrufan, så att dagens gyllene strålar folio
på bans niilda, blcba ansigtc; det rödabfiga ärret , soin sträcble sig öfver
bans ögonbryn ,-

från den cna tinniiigen tili den andra
, syntes nu full-

boinligt.
Midi nndcr de bäftiga ocb oliba slnnesrörclscrha ocb dcpå Lvarandra

brådstörtande bändclscrna efter sbeppsbröttet vid sloltct Cardovillc, bade
Dagobcrt derstädes, under sitt borta sa mtai med Gabriel, alls icbe blifvit
varso delta air på den unge missionärus panna; men nu märbtc lian det

mer ocb ropade,? dcltagaudc i sin sons nylii; enhet:-

Sk Jm
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Mun, vid himlenl ...ja se! Hvad kan det vara för ett ärr du
liar i pannan ?

OcSi på händerna! ...Se da; se hit min far! . .
. ropade sme-

dcn, faltandc en af prestens händcr, soin denne räckte honom.
Gabriel! mitt bästa barn, förblara oss det! Hvem bar gjort dig-

så der illa? ropadc Dagobcrt. Afven hän faltade en af Gabricis känder
oeb undersöktc blcssyren ,

maa skullc kanna säga med kännaremin, til-
läggandc:

Jag kominer ibäg att jag nnder fälltåget x Spanien kade en kam-
rat, bvilken munfcarne kade fastnaglat vid ett kors

, soin stod vid slora
landsvägcn, och äinnade låta konom känga der ocli förgås af plågor, kun-
ger och törst. Hari blcf lyckligcn räddad- oeb läkt, meu bar sedän i ke-
la sin lifsiid just sådana liär ärr.

Ja, min far har rätt 5 rnan kan verkligen se att dina händer vä-
rit genomborrade, min stackars bror, sade Agricola med smärtsamt deta-
gande.

Men min Gud! fäst er ej så myeket vid den saken , minä vän-
ner! ytlrade Gabriel, oeb rodnade af ett blygsaml bryderi. Jag kade fö-
rctagit en raiSsionsresa tili vildarne i bergstrakten - de togo och kors-
fäste mig. De började äfven skalpera mig, då jag blef genom Försynens
hand uuderbart räddad.

Olyckligc gosse ! Du var då utan vapen, du kade cj tillräeklig cs-
kort! ropade Dagobcrt.

Vi fä ickc kara vapen, gcnmälde Gabriel med ett mildt småleen-
de, ock vi ka aldrig nägon eskort.

Oeb tlina kamrater, de som voro med dig, kuru försvarade de dig?
ropadc Agricola käftigt.

Jag var ensam, min bror.
Ensam?
Ja, ensam med en vägvlsare.
Hvad? Du gick ensam, obcväpnad I delta vilda, barbarlska land?

frågade Dagobcrt, sein kuoppasi kunde sätta tro tili kvad kan körde.
Det är sublimt! sade Agricola.
Teon kan icke påtvingas genom styrfca, yttrade Gabriel det

är endast öfvcrtygelseu som kan utbrcda cvangelii ljus ibland faltiga
vildar.

Men när öfvertygclsen strandar mot otron? frågade Agricola.
Då dör man för sin tro, nnder det att man bcklagar dera soin ej

vilja antaga den, svarade den unge presten, ty min bästa bror, den är
välgörande, denna tro.

IVågra ögonblicks tystnad ägde min efter delta svar, yttradt med en
så I'örandc enkelket.

Dagobcrt förstod sig för väl på faror, för alt ej beundra delta på en
gång lugna och undcrgifna kjeltemod. Hän, så väl soin kans soti, be-
traktade Gabriel med beundran, ja nastan med vördnad.

Galiriel, litan att vilja spela en roll af falsk blygsamkct, var dock
Wi
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ful Ikomligt främmande för dc känslor lian Inga f, bvarföre hän vände sig
tili den gamlc ocli frågade: hvad fattas cv då ?

. . .

Hvad soin fattas mig? ropade dcnne. A! ingenting! Jag finncr
endast att jag ej är så lappcr soin jag hittills trott. Eftcr trcttio ars
fäittäg trodde jag mig vara teinligcn oförskräckt; mcn nu har jag fnuiiit
min mäslare, ocli det är du.

«lag? Hvad vill ni säga?-
Hvad jag vill säga? För böfveln; vet du då icke att dcssa blcssyrer

aro lika så ärofulla som vara; ja ärofullare än vara, vi som aro slagskäm-
par tili yrket? ropade den gamlc , medan lian med förtjusning fattade
missionärns händer.

»sa, min far bar rätt, yttrade Agricola, hvarcftcr lian med bänfö-
relse tillade: Se sådana prester är det jag fycker om! . . . sådana älskar
jag, vördar ocli lieuudrar .

.
. Barmbertigbet, mod, nndcrgifvcnhct, mild-

hct . . .

Men så upphör då alt berömma mig så der! sade Gabriel syu-
bart förlägen. >

Berömma dig! ätertog Dagobcrt , nej det göra vi icfcc , vi säga
Llott sanningcn. Hör på: När jag gicb emot fiendcns knlor giel: jag
väl ensam? såg min kapien leke bur jag slogs? voro icfee minä kamrater
med? Made jag icke lika mycken fäfänga , som jag kade mod? ville jag
icke ulmärka mig lika mycket, soin jag ville tjcna fostcrlandet? Var det
icke fåfängan som sporradc mig, oberäknadt slridsropen ,

krutluktcn , ka-
noncrnas dån ocli Ifvern hos min häst, som boppadc under mig obe-
räknadt slutligcn, att jag visste det kejsarcn var der

, bvilkcn skullc för
mitt söndriga skinn gifvå mig en liten galonstump , ellcr en •bandstump
såsom forband. Nå scr du, i anledning af alit det der så gick jag modigt
fram i striden ocli ansägs för tapper. Men är icke du längt raera tapper
än jag, du min raske gosse, som går helt ensam? Du som gär obeväpnad
att trotsa llcnder, tusen gångcr grymmare än dc, mot bvilka vi bade att
strida ,

vl som gingo sqvadronvis och bcledsagade af granater ocli kartes-
cher?

Vördnadsvärde far! utropade Agricola rörd. Hvad det är vae-
kert af bonom att göra dig denna rättvisa, Gabriel.

Ack min bror! Hans godbet mot mig fcommer bonom att öfver-
drifva en sak, som i sig sjelf är så naturlig.

Naturlig? ja för sådana ynglingar som du, ja; men dc äro fä dc,
skall jag säga dig! inföll soldatcn.

Ack ja! ganska få , ty delta slags tapperbet är den mest beun-
dransvärda af ali tapperbet, inföll Agricola. Ilurii? du gär lugn emot en
nastan säker död, ocb du går ensam, med ett krusifix i kauden, att bland
vildar predika om barmliertigliet ocli broderlig kärlek. De taga dig ,

de martera dig, ocb du afvaklar doden
, ntan klagan , litan liat, utan

bämdkäusla ... du afvaktar den med förlätelseu i bjertat, med fridens
leende på läpparne? . . . Ocb allt delta långt In i skokarne, ensam, li-

tan att någon vet det, utan att någou scr det, utan annat bopp än att,
N:o 14. 29.29.
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ifall du undkonimcr med lifvet, få gömma dlna sai- undcr dln blygsamma
svai-ta drägt. Min själ har icke pappa rält! Kooi nu ock påstå att du ej
är lika tappcr soin Laa!

Ocb dertill, iuföll Dagobert, gör den stackars gossen allt delta för
Intel, tv soin du säger, min sen skola bans mod och bans sår al-
drig förvandla den svarta dragien tili en biskopsskrnd.

Jag är icke så oegennyttig som ni tror, sade Gabriel tili Dag'obert,
med ett ljuft småleende ; jag vet att ora jag dertill gör mig värdig, har
jag en stor belöning att vänta deruppe.

Slvad del angår, min gosse, sagc Dagobert, så förstår jag mig ic-
ke dcrpå, ocb jag ämnar icke tvista med dig i delta ämne; bvad jag vet
är, alt mitt gamla kors vorc lika så väl placeradt på din prcstrock, som
på min nniforin,

Meu belöningar äro icke gjorda för tarlliga prestcr ,
sådana som

Gabriel, sade den unge smcdcn. Och likväl —om min far visste burn
mycken dvgd, försakelse oeb ädclmod, som finnes bland dem, bvilka maa
i allmänhet benämner "det lägre presterskapet;” buru många dolda för-
tjcnstcr, burn många obcfcanta uppoffrlngar bland de förbiscdda själasör-
jarne på landet, bvilka så omcnskligt beliandlas af biskoparne ocb af dem
bållas undcr ett obarmbertigt ok! .

. . Liksom vi, äro dessa stackars pre-
ster arbetare, bvilkas befrielse ur träldornen hvarje ädelt lijcrta bör önska.
Söner af folket, liksom vi, nyttiga som vi, äro dc, liksom vi, förtryckta.
. . . Är det icke sannt, Gabriel? Du skall icke motsäga mig, min gode
bror, tv du har ja många gånger sagt, att du önskade blifva kyrkoberde
på landet, cmedan du visste att du der skullc kunna uträtta så myckct godt.

Min önskan är ännu dcnsamma ,
svaradc Gabriel sorgsetj men o-

lycfcligtvis ... I samma ögonblick bejdade lian sig ,
som om ban velat

undslippa någon smärtande tanko. I afsigt alt ombyta samtalsämne, ytt-
rade ban nu tili Dagobert:

Tro mig, min far: ni bör vara mera rättvis mot er sjelf: ni bör
icke nedsätta ert mod, geuom att smiekra en annans. Ert mod måtte va-

ra stort, myeket stort ty . . . efter en trälfning . . . bvad skall icke
. - • n l • . I 1

• a n
/»I i».. «..f» -KT»

då ett ädelt, känslofullt hjcrta lida vid äsynen af slagfältct? . .
. Vi äro

i det fallet lyckliga, ty om man också dödar oss, döda vi ingen.
Vid dessa misslonärns ord rätade soldatcn på sig och betracktade ho-

nom med förvåning.
Det der är besynnerligt, sade hän,

—• Hvllket, min far?
Det som Gabriel nu sade , päminte mig om hvad jag crfor under

kripct, i samma män som jag äldrades.
°

Efter nägra ögoublicks tystnad tillade den gamle med en allvarlig
och sorgscu ton, som icke var vanlig hos honom:

Ja, jag npprepar ännn en gåug, att det soin Gabriel sade, påmin-
ner mig just om minä egna känslor, då jag började blifva gammal . .

. Scr
ni, minä barn . . . mer än en gäng då jag stod skyltvakt allena .

.
. nat-

tetid, då mänan lyste .
.

. på det slagfält som vi tillkämpat oss, men som
var betäckt med sju tili åtta tusen lik, hvaribland jag hade många gamla
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il- T>krigskamrater då kändc jag liksoin en afsmak för sabclyrket; krigsru-
sct förgick och jag sade tili inig sjclf: Här ligga en mängd nicnniskor
dödade. Hvarföre? hvarföre? Delta bindradc inig likväl icke att följande
morgon, förstår ni, då trumman gick, ånyo börja nedsabla minä medinen-
niskor. Men .. . så fort soin jag åter, om aftonen efter en drabbning,
aftorkade |)å hästcns mabn niin bloddrypande sabel, koin åter den tan-
ken för min själ: Jag bar i dag dödat så många hvarföra bar jag väl
gjort det, hvarföre?

M issionärn och smeden sägo på bvarandra , medan den gamle kriga-
ren gjorde dcnna sorgliga raönstring af det förflutna.

Ack! sade Gabriel, alla ådla hjertan måste crfara hvad ni erfor
under dessa bögtidliga stunder, då ärans rus var bortdnnstadt och bjcrtat
var ensamt med alla dc goda böjclscr, som Skaparcn deruti ncdlagt.

Viilan! inföll Dagobert, det är just det som bevisar att du är
bättre 'an jag, min kara gosse, ty dessa goda böjclscr, som du talar om,
hafva ju aldrig öfvergifvit dig. Men hur tusan kn— koni du ur klorna
på de der vildarne, som redan bade korsfäst dig?

Vid dcnna fråga spratt Gabriel tili ocb rodnadc synbart, så att den
gamle sade;

Om du ej kan eller bör besvara min fråga, så låtsa som om jag icke
framställt den.

Jag bar ingenting att dölja for cr, ej bcller för min bror, syarade
Gabriel med sväfvande röst; men jag fruktar blott att ej kuuna för er
göra begripligt hvad jag icke sjelf begripcr.

Hvad viil det säga? ropade Agricola förundrad.
Utan tvifvcl, återtog Gabriel, rodnandc, villades jag af minä egna

sinnen, I detta ögonblick af outsägligt kroppslidandc ,
då jag med un-

dergifvcnbet yäntade döden, måtte mitt förständ hafva värit så svagt, alt
jag villades af en syn .

.
. Men hvad som ännu i deuna stund synes mig

oförklarlJgt, är att jag aldrig sedän fått någou upplysning angåcnde dcnna
safc. Ätminstoue bordc jag ha fått veta hvcm den okända qvinnan var.

Dagobert blef stum af häpnad vid detta missionärns yltrande , ty äf-
ven ban söitte ju förjäfves att förklara den oväntade hjelp , bvarigenom
ban och de båda unga flickorna kömmit ut ur fängelset i Leipzig.

- Hvad menar du för en qviuna? frågade smeden.
Den som frelsade mig.
Var det en qvinna som räddade dig ur vildarncs bänder? ropade

Dagobert.
Ja, svarade Gabriel, synbart försänkt i sinä minnen, en ung och

skön qvinna.
Ocb du vet cj bvcm hon var? återtog Agricola.
Ncj. När jag frågade benne, svarade hon mig; "Jay är alla

hedröfvadcs syster.”
Ocb hvarifrån koin bon? bvart tog bon vägen? frågade Dago-

bert, alltmcra nyfiken.
”Jag skyndar dit, der näyon lider yttrade bon, svarade mis^^^Ilg
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ar
sionärn, och i detsamma fortsatle lion sin väg åt IVord-Amerika, tili dessa
°hygglig[a ländcr, hvarcst snön är evig och nattcn utan ända.

- Likasom i Sibcrlcn, sade Dagobert, tanhCull.
Men, sade Agricola tili Gabriel, som äfven blcf ailt mer och

mer tanhfull .
.

. pä hvad vis hoin den der qvinnan dig tili hjelp? .
, .

Missiönärn bereddc sig att svara; då ett sahta slag på hamniardörrn
änvo väekte Agricolas fruhtan

,
hvilhen hän hclt obh hållet hade glömt,

sedän hän fick se sin fosterbror.
Agricola! sade en mild qvinnoröst utanför dörrn , jag måste gc-

nast tala med dig.
Den unge smeden igenhände rösten af la Maycux och shyndade alt

öppna dörrn.
Flichan, i ställct att gå in, drog sig tillbaha tili den mörhasle fläck

af den långa gängen och sade, med orolig röst:
Min Gud, Agricola! Det är en hei timme sedän det blcf riktigt

Ijnst, ock du bar ännu icke gått .
. . Hvilken oforsiktighetl Jag hai-

stat och passat dernere i porien . . . Ända hillills bar jag ingenling sett
soin kunnat oroa oss, men de kuuna ju komina hvarje ögonblick för att
arrestera dig . . . Skynda dig då att gå . . . jag besvär digi .

.
. Bcgif

dig fort tili fröken de Cardovillej här är ej ett ögonblick att förlora.
Om icke Gabriel kömmit

,
hade jag gått längesedan. Men huru

kunde jag motstä den sällheten att vara några ögonbick lillsammans med
honom“?

Är Gabriel här? sade la Maycux med glad förvåning, ty äfven
med honom hade hon vuxit npp.

Ja, svarade Agricola, sedän en halftimma bar hän värit der i
kammaren, hos nug och min far.

Hur glad jag sknlle bli om jag finge råka honom! sade la May-
eux. Hän koni visst då jag var inne hos din mor, för att fråga om jag
icke kunde hjelpa henne med något, i anledning af de unga fröknarne
som hon fått tili sig .

. . men de äro så trötta att de sofva ännu .
/

.

Madam Bandoiu bad mig lemua dig delta bref tili din farj det lär ha
kömmit nyss.

Tack, min goda vän!
Och nn, då du bar träffat Gabriel, så dröj icke längc; betänk

hvllkct slag det vörc för dlna föräldrar, om . . .

Du bar rätt; det är angeläget att jag skyndar: med honom
o ch Gabriel glömde jag ali min fruktan.

-- Så skynda dig då . . . I fall fröken de Cardoville beviljar din bc-
gäran, kan du kanske om ett par timmar återkomma, trygg för dig sjelf
och de dina.

Det är sannt. Ännu några minnter och jag ilar .
. .

Jag gär åter ned i porien för att vakta $ om jag skulle få se nå-
got, som väeker min farhåga, så Springer jag genast upp för att säga dig
tilij men dröj icke!

JVej, jag lofvar dqt. , s
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La Mayeux skyndade utför de mänga trapporna, för alt sialla sig på
litkii; i porien, oeh Agricola inträdde åter i vindskammaren.

Min far, sade lian, bär Ur ett brcf tili er , som niin mor ber cr
läsaj hon bar nyss emottagit det.

Nåväl! så läs det för inig du, min gossc!
Agricola lästc följande:

"Madam Raudoin!
”Jag bar fått veta alt er maa bar af general Simon fått 1 uppdrag

att litratta en ylterst angelägcn alfär. Var så god oeh tillsäg er man,
så snart ban anländer tili Paris, att Lan infinner sig på mitt arbetsrum
i Charlrcs, utan ringasle uppskof. Jag bar att lillställa bonom, men ha-
noin endast oeh ingen annan, nägra papper, bvilka aro oundgängligt
nödvändiga för general Simon. Durand, notarie i Charlrcs.”

Dagobcrt såg förvånad på sin son oeh sade :

Hvem bar kunnat underrälta den herrn om min föreståcnde an-
komst tili Paris?

Kanske den uotarien, tili bvilkcn min far lemnade papperen, oeh
hvars adress kömmit bort, sade Agricola.

Men ban heite ickc Rurand , oeh jag miuns myeket väl att hän
var notarie i Paris oeh icke i Cartres. Likväl .. . om ban bar papper,
soin ban bör tl listalla mig oeh ingen annan , tillade den gamle funde-
rande .. . om ban det bar, så .. .

Så måstc min far genast begifva sig tili Cbartres, fyeker jag, Jn-
föll Agricola , glad öfver denna omständighet, soin aflägsnade hans far
bemifrån för nngefär tvä dagar; under hvilken tld Agricolas cget öde
skuile bli afgjordt, på ett eller annat sätt.

Dilt råd är ginit, sade Dagobcrt.
Dcfkser ut som om denna oförtänkta resa skuile korsa cdra for-

slager, yttrade Gabriel.
IVågot ,

minä barn
, ty jag räknade på att få tillbringa min dag

med er . . .' Dock pligten går framför allt. . . Jag bar ju vandrat ända
ifrån As!en ocb bit . . . skuile jag dä frukta för att yandra från Paris
tili Cbartres, belst då det handlar om en så viktig afl'är? Inöm två gån-
ger tjugofyra tiinmar är jag tillbaka .

.
. Nå, det är detsamma . . . nnder-

ligt Ur det i alla fall! . . . Kn- annamina mig om jag tänkte på att lem-
ua er i dag, för att begifva mig tili Cbartres! Lyckligtvis är det bos
min goda luistin, som jag leinnar Rosa ocb Blenda; oeb Gabriel, deras
engel, som dc kalla bonom, är nog så god ocb båller dem sällskap.

Det är mig beklagligtvis omöjligt , svarade missionärn ,
med en

min af djup sorgsenbet. Delta belsningsbesök bos min goda mor ocb
Agricola är tillika ett afskedsbesök.

Huru? Afskedsbesök? ropade Dagobcrt ocb Agricola på en gäng.
Ack, ja! '' , •
Anträdcr du redan en ny missionsresa? frågadc den gamle. Men...

det är ju omöjligt.
Jag kan ingenting svara på denna fråga, genmäldc Gabriel, mc-

N:o 14. 29*.
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■•TJ
dan haa qväfde en sucls . .

. men . , . undcr en längrc tid hän ...bör iao-icfce återvända tili detta hus. J ö

H«r, min staekars (yosse. afcrtog soldafcn mcd synbar rörelsc, detär någonting i hela ditt uppförandc , som bär stämpel af tväng, af för-tryeh. . . Jag förstår mig pä mennisfcor, jag; dcn der som du hallade dintörmän, och som jag såg några ögonblich Samina dag vi lidit skepsbrott ,cr . .
. på sloftet Cardoville, du vct; hau hai* ett gcment utsecndc, vetdu; och ta mig böfvelu är jag’icke hra ledscn att se dig sfå vid en sa-dan kaptens kompani.
_På sloltet Cardoville! ropade den iing*e smcden , förvänad öfvcrdcuna likhct i namn ...var det på slottet Cardoville som ni hlcfvo upp-

tagna och vårdade? rr

■. Ja, min g*osse; hvad är det i den händelscn, som sä mycket för-
vånar dig? J

Ingcnting, min far! Bor slotfcts ägare på ställct?
IVej; förvaltaren, hvilhen jag frågade cflcr herrskapct, för att

få tacfca dem för deras bjelpsamhet och gästfrihct, sade att den som ägergodsct hor i Paris.
Hvilken underlig sammanträlfning! sade Agricola, för sig- sjelf.Tänk om dcn unga fröken vore ägarinna tili detta gods, som här hennesnamn!

I dcfsamma erinrade hän sig det löfte lian gifvit la Mayeux och sa-de hastig- t tili Dag-ohcrt:
Crsäkta mig, pappa lilla! men det är sent, och jag borde vara

på verkstaden klockan. ätta.
Det är gansfca rätt, min gosse! . . IVå det som är gömdt är

icke glömdt. Sålcdes .. . när jag återkommer från Charfres. Ömfamnamig ämm en gång och sedän spring !
.

. .

Sedän den gamle hade för Gabriel namut orden tvång , förtryck ,hade denne sfått försäukt- i- djupa tankar. I detta ögonblich, då Agricola
nalkades honom , för att tryeka hans hand och säga farväl, yttrade mis-
sionärn med en ton af högtidligt alfvar, ja, med en ton af bcslutsamhet,
som förvånåde både smeden och veteranen:

'— Min gode hror: ännu ett ord! ... Jag var hifkommen för att sä-
ga dig att jag. . . några dagar härefter . . . torde behöfva dig- . .

. och
er älven, min far! Tillåt mig att få gifva er della namn, tillade hän
med en vek röst, i det lian vände sig tili Dagohert.

Himmel, med hvilken ton du säger oss detta! ropade den ungesmcden. Hvad stär pä?
Ja, åtcrtog- Gabriel , jag: komin cl- att beliöfva rad och hjelp af

tvcune hcderlig-a, beslutsamma män. Jag- kan ju rahna på er båda f
Ar det icke så? Kau jag: icke det, hvilfccn dag- och hvilken tiinme
som Jielst? . . . Kommer ni icke, vid iniusta ord från mig-?

Dagobert och hans son såg-o stumtna på hvarandra. De kiinde icke
begripa hvad Gabriel mcnadc och hvarföre haa talade alit detta mcd en

g så särdclcs tonvigt, Agricola kände sitt hjerta saminanprcssas; hau skulle
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täm 'Ts^g
P bli fanien under det bans bror beböfdc boaoni bvad ntväg sbullc

hau taga 7
Vid bvad limma som belst ban du räkna på oss, mitt bära barn

,

ropade Dagobert; vid bvad stund soin belst; det mä vara dag cllcr natt,
tillade ban , lika dellagande som bestört. Du bar en far ocb en bror .. .

koin ibåg dell .

Tack, tack, sade Gabriel, det är för mig en stor tillfrcdsställelse;
Vet dn, niin gosse ,

Inföll Dagobcrt, om du icke burc den der
svarta roeken , så skulle jag säga att det vore fråga om en duell, en du-
eli på lif ocb död sä låtcr det pä fonen bvarmed du falar.

Om en duelll ropade missionärn , bäfvande. Ja, det blir kan-
bända fråga om en förfärlig duell

,
bvartill jag behöfver tvä vittnen

en far oeh en bror! ..........

Några ögonblick derefter skyndade Agricola , hvars oro tilltog med
bvarje minut, tili fröken de Cardovillc, dit vi nu skola ledsaga läsaren.

SJET TE AFDELNINGEN,
HOTEL DE SAIM DIZIEII.

I.
P A V ILIONGEN.

Hofelct Saint-Dizier var ett af de skönaste ocb rymligaste husen på
Babylonsgatan r Paris. Den fornfrankiska byggnaden bade något strängt,
dystert,1 vördnadsbjudande i sitt yttre, Höga fönster, med små rutor ocb
silfvcrgrå rainar, gåfvo ett ännu hemskare utseende ät dc af tiden svärfa-
de murarne. Dctla palats liknade alla dem som blifvit byggda i sanana
stadsdel, under mcdlet af förra ärhundradet. Det bestod af ett större bo-
ningshus, med spetsiga frekanfiga gallar ocb brutet tak öfver en enda
bufvndvåning samt bottcnvåningen ,

tili bvilken man nppsteg på en bred
trappa. Den ena af busets lång’sidor vette åt en stor gård, med hvälfda
gångar på örnsc sidor, bvilka förde tili köket , tjenstpersonalcns rnm, o.
s. v. Den andra långsidan bade ntsigt åt en vidsfräckt trädgård, af tolf
tili femton tonnlands vidd

,
ocb tili deusamma slöto sig ,

i rata vinklar,
tvenne flyglar, som bildadc tvenne sidogallericr.

Liksoin i alla större bus i dctla qvarler , såg man bär, vid trädgär-
dens slut, det såkallade lilla liotelet, cllcr lilla kuset. Detta bestod af
en rotunda, byggd i Pompadourstilcns på en gång goda ocb dåliga sinak;
ty öfvcrallt, bvarest en uthuggen sten bade konnat anbringas, var det öf-
verlastadt med blad , blomkransar , ornamenter , bandrosor ocb amoriner
med pussiga kinder.

Dcnna af Adrienne de Cardovillc bebodda paviljong bestod af en
våning på nedra bolten, dit man anlände genom en stor förstuga cller pe-
iarsal, belugen några trappsteg hugre äu gården. Derifråu koni man ien

AMI
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försal och derifrån åter i en rundsal, der dagcrn inföll ofvanifråu. Fyra
audra rnm slodo, medelst fyra olika dörrar, i förbindclsc med dcnna un-
derliga sai. Lönntrappor Icdde en halfvåniug högrc upp, tili några en-
tresols—mm.

Sådtina sidohyggnader elier paviljonger , hörandc tili de stora höte-
lerna, pläga vanligcn i vara dagar stå öde ,

elier ock hegagnas tili oran-
gcrier. Mcn paviljongen tili hotclet Saint—Dizier utgjorde härifrån ett
undantag. Den var väl afskrapad ’) sä att dcss iivita stenar skimradc soin

parisk mannor. Dess prydliga och föryngrade utseende afstack icke heller
litet emot dcn dystra hufvudbyggnadcn , sora framskymtade vid slutct af
en stor, med trädgrupper bevuxen, gräsplan.

Morgoncn eftcr Dagoberts och de unga fröknarne Sinions ankoinst
tili gatan Brise-Miche

, tilldrog sig följande uppträde i hotclet Saint-
Dizier.

Klocfcan i den närbelägna kyrkan kade nyss slagit åtta. En klar vln-
tersol kade uppstigit på dcn blå, molnfria hirnlen, högl öfver topparne af
de bladlösa träden , bvilfca oin sommaren bilda ett lätt löfhvalf utanför
den liila Pompadour-paviljongen.

Dörrn tili den yttrc salcn gicfc upp och solens strålar helyste en täck
varelse, elier snarare tvenne sådana, ly den ena, som visserligen stod på
en lag ståndpunkt blaud skapadc väsenden, var dock begåfvad med en, i
sitt slag, utinärkt skönhet.

Med ett ord en llicka och en litcn lmml. en den aldrasötaste lil-
la hund, af den racen som kallas King-Charles, visade sig i försalen tili
rotundan. Flickan hcttc Georgelle och hundcn Lutine.

Georgelle var aderton är gamma). Aldrig bar en Florine elier Mar-
ton, aldrig har en Marivcaux’s subrelt baft ett skalkaktigare öga, ett mera
skälmskt leende , hvitare tänder , rödarc kinder, prydligare väst, nältare
fötter och ett mera förföriskt sätt att vara. Ehuru det ännu var ganska
tidigt, var dock Georgette sorgfälligt klädd. En liten mössa af spetsar, i
halfl landtlig tason och prydd med rosenröda hand, satt långt bakåt nac-
ken, öfver dcn blonda , tjocka hårflätan och innefattande , liksoin i en
vaeker rain, det lilla näpua, friska anlelet. En litcn klädning af grått sl-
den och en skir halsduk, som öfver bröstet sammanfästades med en stor
rosett af rosenröda sidensarshand , visade formerna af hennes yppiga
växt. Ett snöhvitt förkläde af hollandslärft, med tre rader mellanspetsar,
var knutet kring lifvet med långa, på ryggen hängande, hvita sidenband
K oria, släta ännar, garnerade med ett rlkt krås af duhbia spetsar, visade
hennes hvita, fasta, väl rundade armar, hvilka dock ncdtill skyddades mot
kölden af ett par lina halfhandskar af ”skånsk” kllpping.

Då Georgette lyftade litet på sin klädning, för att så myeket fortare
homma nppför trapporna tili försalen, visades för Lutincs Hkgiltiga hlic-
kar början af ett par runda vador

,
ett par lina smalhen , beklädda med

silkcsstrumpor, och ett par de aldrasötaste fötter i kängor af svart salin
turc.

*) I Paris skrapas Uuäeo, i stället alt rappas, emedan d« bestå af glatla slenar.
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H
Dcnna mantra ooh täcka tjcnstflicka, hvilkcn var dcnsnmma

, soin fö-
rcgående afton Lado infört Agricola i payiljongcn, var första kammarjung-
frun Los frökcn Adriennc dc Cardoville , prinsessan de Saint-Diziers
Lrorsdotler.

Lullne, som af dcn ungc smcdcn blifvit lyckligen återfötd, Lade fålt
gå ut på gårdsplanen, för att taga sig motion. Hon sprang der af oeh
an och Ljebbade muntert.

Den lilla byndan var nägot större iin en vanlig karlnäfve. Hennes
brusiga, mjuka, svarta bar glänstc soin polcradt cbcnbolts emot det brcda,
röda sidenhalsbandet. Hennes med långa bar bevuxna ben voro gula äf-
vensom dcn lilla trubbiga nosen. Hennes locbiga öron bängde ända ned
tili marben. Dc runda bruua ögonen sågo utmärkt förståndiga ut.

Snart hom Georgelle tillbaka ut på gårdcn. Hon såg lika lustig oeh
sjclfsväldig ut som Lutine ,

med hvilkcn hon glädtigt tumladc om ,
i det

hon än sprang efter det lilla djurct, än lät sig förloljas af detsamma.
Hastigt stannade båda , vid åsynen af en annan person ,

hvilkcn all-
varsam ocb stcl, vandrade sin väg fram. Den lilla bunden, hvilkcn var
några steg före Georgelle, ställde sig med mycfcen käekhet midi emot den
kommande, afvaktadc stolt fiendens ankoinst och visade tvenne rader af li-
ka bvita som bvassa tänder.

Fiendcn bcslod af en mcdelåldcrs qvinna , åtföljd af en fet mops af
gulbrnn färg, med sned hals, krumm svans, slätt bår, styfva ben ocb gra-
vitetisk gång. Hans tjocka , svarta nos, från bvars venstra sida ett par
långa, krokiga tänder framstucfco, gaf honom ett ganska iömskt utseende.
Delta vederstyggliga djur

, ett mönster för hvad rnan skulle kunna kalla
Bönsysterhundarne, lydde namnet "Monsieur.”

Monsieurs ägarinna , ett fruntimmer af femtio år ungcfär, fet ocb
medelmåttigt lång tili växten , bar en drägt, hvilkcn var lika så dyster
och allvarsam, soin den unga Georgettcs var Ijus och vaeker. Den bestod
af en brnn klädning, en liten kappa af svart siden och en svart sidenhatt.

Dcnna qvinnas anletsdrag måttc i hennes ungdom hafva värit ange-
näina, och ännu ville hennes bloinstrandc kinder , hennes skarpt tccknade
ögonbryn och hennes lifliga svarta ögon , icke rätt passa tili det allvar-
sainma skick hon ålade sig. Denna långsamt och gravitetiskt framskridan-
de matrona var fru Augustina Grivois ,

första kammarfru hos prinsessan
de Saint—Dizier.

Icke nog dermed att ålder , anletsdrag , klädsel och hällning hos de
båda personerna bildadc en starfc motsats denna motsats utsträekte sig
äfven tili hundarne, af hvilka de voro ätföljda.

Då Iru Grivois varseblef den lilla Lutine
, förmädde hon ej tillbaka-

bålla ett uttryck af öfverraskning och förargelse , som icke undgick den
unga Hiekan. Lutine, som vid åsynen af Monsieur icke vikit en hårsmån
nr ställct

, såg på denue med en utmanande min och ryckte honom inpå
lifvet så ficndtligt, att den tre gfinger så stora mopsen utstötte ett ångest-
skri och söktc skydd hakoin fru Grivois, som med myeken bitterhel sade
tili Georgetta;

N:o IS.
' 30.
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Jag tyckcr, att ui knndc låta bli att tussa cr hund på min.
Förmodligen bar ni, för att skydda crt otäcka krcatur för en dy-

lik bändeise, kört ut Lutine geoom trädgårdsporten i går afton, svarade
Georgelle. Lyckligtvis var det en besfcedlig kari , som fann och bar
hein benne. Emedlertid, min fru Far jag fräga hvad som förskaffar mig
den lyckan ali se cr så tidigt?

Med triumferande leende svarade fru Grivois: Jag bar af prinsessan
erbållit uppdrag att gä tili fröken Adricnne. Det bandldt om en sak af
yttersla "vigt, bvarorn jag raaste tala med benne sjelf. •

Georgelle blfcf eldröd i ansigtet ocb kunde ickc dölja ett uttryck af
stort bryderi och frufctan, som måiade sig i bennes vaekra drag; lyckligt-
•yis bcmärklcs ej delta af fru Grivois, som var Ifrigt syssclsaltmcd att va-
ka öfver den af Lutine botade Monsieur. Flickan öfvervann dock snart
sin förskräekclse ocb sade, med stadig röst:

Fröken gick tili sängs ovanligt sent i går afton och förbjöd mig
att homma in tili benne fore klockan tolf.

Det kan väl vara; men då det är fråga om en befallning från
prinsessan, bennes tant, så får mamsell vara sä god ocb genast väeka sin
fröken.

Min fröken bcböfver ej mottaga befallningar af nägon ; bon är
heininä bar ocb enligt bennes befallning ämnar jag ej väeka Tienne förrän
klockan tolf.

-- Nå, så går jag sjelf in, sade fru Grivois.
A ncj, Florine ocb Hebe skola icke låta npp, öcb bar är nyckeln tili

försalen; en dast genom den slipper ni in tili fröken.
Hvad! Ai understär cr att bindra mig i utförandet af prinsessans

hefallningar?
Ja, jag understår mig att bcgå ett så stort brott som att låta min

fröken sofva i fred.
Der ha vi följderna af prinsessans blinda god het mot sin brors-

dotter! utropade fru Grivois med förkrossad min. Fröken Adrienne bryr
sig mi mera ickc om sin tants befallningar och omgifvcr sig med flärd-
fulla llickor, hvilka redan bclt tidigt pä morgonen aro utstofferade som
belgonskrin.

Ack, fru Grivois, bur.u kan ni klandra vår grannlåt, ni, som pä
cr tid var den grannaste ,

flärdfullaste och behagsjukaste af alla prinscs-
sans kaminarj ung frur? Derom berättas bär i kuset ifrån slägte tili slägte,
allt intil! innevarande dag.

Från slägte tili slägte? upprepade kainmarfrun. Låter icke det
som om jag voro öfver bundra år gamnial? Oförskämdt!

Jag menar hara generationer af kammarfruar ocb kammarjungfrur;
ty 5 med undantag af cr, kan väl ingen uthärda bos prinsessan mcr än tvä,
bögst tre år. Hon bar för många dgenskaper för de stackars menniskorua.

Mamsell, jag förbjnder er att så yttra er öfver min matmoder,
hvars namu man eudast på knä borde littala.

Ocb lii;väl
...om man ville ha elak tunga, sä ~ ,

Understår ni er . .
.
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. eIcke sednarc Un i gär afton .

. .

I går afton?
llöll en hyrvagn några stcg frän Stora hötelet och en hemlighcts-

full person, insvcpt i en stor kappa, steg nr och klappade, icke på porten,
ulan pii Jiofinästarcns fönster. Och om nallen kl. ett stannade samma
liyrvagn ätcr på gatan och vänladc på den hcmlighelsfnlla personen i kap-
paa, hvilkcn tvifvclsutan hade, under hela denna tid, på knä uttalat prin-
sessans namu.

Vare sig alt fru Grivois icke visste af det hcsök snm Rodin hos prin-
sessan aflagt, så snart lian lait visshet om alt general Sirnons döttrar voro
anlända, eiler och alt hon låtsadc som om hon ej visste något dcrom
nog af, hon höjdc föraklligt på axlarna och sade:

Jag vet icke hvad ni menar, mamscll; nicn det vet jag aft jagic-
ke kömmit för at.t afhöra erä näsvisheter. Annu en gång: Vili ni fö-
ra mig in tili fröken dc Cardovillc?

Jag upprepar att fröken sofver och har förbjudit mig att homma
in före klockaö tolf.

Hastigt utsträekte fru Grivois sin hand tili en grupp af tran som
voro planterade korsvie, midt för den stora pelarsalen och hildade slutet
af en läng alle. Hon höjdc undan de hladlösa grenarne och ropade:

Är det möjligt? . . . Hvad har jag- seit?
Aå, hvad är det ni har sett? frägade Georgelle och vände sig om.

Fråga snarare hvem . . . hvem jag ...har . .
• sett, stammade

fru Grivois.
Aå, hvem då?
Fröken Adrienne
Hvar?
Jo jag säg henne sfcynda uppför trapporne tili salon. På gångcn,

hatten och kappan käiide jag igen henne. Att homma hein klockan åtta
på morgonen, det är oerhördt.

Fröken! . . . Fröken såg ni komina hem nu? .
.
. Ha! ha! ha!

Ja, nu förstår jag:, ni Vili löna min sannfärdiga historia om hyrvagnen
med en änmi befängdärc . . . Det är klyfligt af er.

Mcn jag upprepar att jag såg henne just nu på ögonblicket, med
minä egna ögon.

- Om det icke skall vara skämt af er, så är ni förryekt.
Är jag förryekt derföre att jag har goda ögon? Den lilla dörrn

som Icdcr från gatan är ju midt emot den här trädgnippcn. Nå; genom
den dörrn måstc ju fröken homma’,' innan hon kunde inträda i pelargän-
gen. O, du allgodc Gud! det är ju så att taan kan sjunka ner i jor-
den! .. . Hvad skall prinsessan säga? Hcuiies aningar halva icke be-
dragit henne. Au ser maa hvad hennes öfverseende med brorsdottrens
alla nyeker haft för följder. Men det är förskräckligt! så förskräek-
ligt, att jag aldrig skullc kuuna tro det, i fall jag ej hade sett det med
egna ögon.

Aå, efter som ni påstår sådana orimlighctcr, så yrkw jag nu att
•u ni följer mig in tili fröken.

C
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som jag. JVu påyrkar n! att jag sfeall gå in! Ganska naturligt; eme-
dan ni vet att lion nu är lieminä.

Min fru, jag försäkrar . . .

Ocli jag försäkrar att ui ock Florine ocli Hehe ej skola qvarblif-
va här i Iniset i tjugofyra tinnnar. Prinsessan skall nog göra slut på
ett så skamligt ofdg. Jag gär genast tili hcnnc ocli underrättar kenne
om Lvad som tilidrar sig här. O, du barmkertigc Gud! Gå bort
orn natten! Kumma hem om morgonen klockan åtta !.

.
, IVej, jag är

alldclcs ntom mig! .. . IVej, om jag icke sett det med niinä egna
ögon, så bade jag vai aldrig kunnat tro det! . . . Dock bur kuntle det
gå annorlunda? det skulle jn så bli! .

. . bör man väl undra dcrpå ?

iVej, i sanning icke. Och alla de, för hvilfca jag berättar det, skola
säga: Det är icke undcrligt! Ack! hvilken srnärta för den tillbedjans-
värda prinsessan! Hvilket rysligt slag för lienne! . . .

Under det fru Grivois talade sålunda, vändc lion sig om ock gick tili
Stora liotelet, åtföljd af Monsieur, hvilken såg lika förtörnad ut, som bans
matmodcr.

Men Georgelle hoppade in i paviljongen , för alt underrälta frökcn
dc Cardoville o m att fru Grivois sett ellei- trott sig se henno smyga sig
in gcuom den lilla trädgårdsporten.

II
FRÖKEN ÅDRIENNES TOI LE TT.

En timma ungefär hadc förllutit, sedän fru Grivois seit, ellei- trott
sig se Iröfccn Adrienne de Cardoville kumma hein på morgonen, tili lio-
telet de Saint-Dizer.

För att göra det öfverdrifna i följande scencr icke ursäktligt,
men bcgripligt, är det nödigt att sprida några ljusstrålar öfver de mest
framstiekande sidorna af fröken de Cardoville karaktcr.

Det mest originella deruti bcstod i ett oberoende sinne, förenadt med
en naturlig afsky för allt hvad som vai- fult och frånstötande, jemte ett
outsläckligt beliof af att omgifva sig med allt som var vackert och be-

' hagligt.
Ingen målarc, som med förtjnsning älskar en vacker färganläggnmg:

ingen bildhuggare, som är hänryckt öfver sköna formcr, kan mera än A-
driennc njuta af den ädla cnthusiasm

, som åskådandct af det fullkomligt
sköna alltid ingifver upphöjda och utmärkta naturer.

Men det var icke endast synorganet som dcnna unga flicka älskadc att
tillfrcdsställa; sångens mclodiska modulationer

, instrunicntcrnas harmoni,
pocsiens välljud, allt delta skänktc lienne en outsäglig njutning; då dcr-
emot en sträf röst ellei- ett missljudande bullcr koni lienne att erfara sam-
nla obehagliga, nästan smärtsamma kansia, som hon oviikorligen erfor vid
åsynen ai uågot fult cller motbjudande. Oeh tili samma grad som hon
var förljust i musik och plastisk skönhet , älskadc hon välluktcr och dof-

ju lande blommor. Och skola vi slutligen tilistä det? Adrienne var

lilL (
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liten läckergom. Hon njöt, mcr an någon annan, af det friska
tet på en mogen frukt, af en välstekt guldfasan och af ett ädclt vins lii-
na doft.

3lcn hon njöt af allt med en utmärht återhållsamhct. Hon ansåg det
för en religiös pligt att uppodla och förfina de sinnen Skaparen gifvit
henne; mcn hon skulle ock ansctt för en otacksambet mot Försynen att
genom öfverdrifven njutning förslöa dessa himmclska gåfvor, cllcr förne-
dra dcm genom ett ovärdigt vai; dock, derifrån skyddades hon af siu med-
födda utmärkt lina smak.

Det sköna och det fula voro, i hennes tycke, synonymer för det go-
da och det omia.

Hennes dyrkan af hehag, prydlighct och fysisk skönhet hade äfven
bragt hcnnc tili dyrkan af moralisk skönhet , ty om utlrycket af en ond
och lag passion vanställcr ett ansigte, äfven del aldravackraste, hlifva der-
einot de fnlaste ansigtcn förskönade genom ädla känslor och dygdiga tän-
kesätt.

31ed ett ord: Adrienne var den fullkoinligaste, den mest idcaliserade
personihkation af sinnlighcten; mcn icke denna alhnänna, låga, råa,
genom vanan vid och hehofvet af grofva njntningar urartade sinnlighct,
utan af denna lina utsukta , upphöjda siunlighet , hvilken för sinnena är
hvad attlcismen Ur för själcn.

Det oafhängiga i denna unga flickas karakter yar nog myeket i ögo—-
nen fallandc. JVågra konvenansens hojor, hvilka hårdt tryeka qvinnan i
samhällslifvet, förekommo henne odrägliga och hon hcslöl att afkasta dem.

För öfrigt fanns det hos Adrienne ingenting karlaktigt; tvärtom var
hon den mest qvinliga qvinna man någonsin kan föreställa sig; qvinlig ge-
nom sinä hehag, sinä nyeker, sitt intagande väsende, sä väl sora genom sin
bländandc och hänförande skönhet-, qvinlig så väl genom sin dristighet,
soin genom sin hlyghct 5 qvinlig så väl i sitt liat tili mannens despotism
soin i sitt behof att blindt uppolfra sig för den hvilken förtjenade en
sadan uppolfring ; qvinlig äfven i siu lekande, kanske stundom något pa-
radoxa qvickhct; qvinlig i sitt föraktfulla spe öfver vissa högt uppsatla och
myeket smickrade män, dcm hon stundom hade rakat i siu tants, prinses-
san de Saiut-Diziers salong, när hon bodde tillsammans med henne.

Efter att hafva gifvit dessa oundgängliga upplysningar , skola vi in-
föra läsarcn i Adrienncs toilett, då hon nyss kömmit nr kädet.

31an horde äga den venetianska mälarcskolans utsökta kolorit och hän-
förande talang, för att rätt kanna skildra dctfa förljusande uppträde, hvil-
ket snarare tyckles tilldraga sig på sextonhundratalct ,

I något af Bolog-
nas cllcr Florcns palatscr, än i det inre af förstaden Saint—(icrmain, i Fe-
bruari månad 1852.

Adrienncs toilettrum knnde med skäl kallas ett litet tempel, uppfördt tili
skönhetens dyrkan, cllcr snarare npprest såsom en gärd af tacksamhet mot
Gud, som förlänar qvinnan så många hehag icke för det alt hon skall
missvärda dcm , hetäeka dem med aska , ellcr förstöra dem med en skal—-
vande’tagelklädnad , mcn på det att hon, i sin religiösa tacksamhet, må ,■ , N:o 15. 30*.-
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» momgifva dcm med alla smakens och glansens prydnader ocl) såmcdelst för-
herrliga Gnds veri; inför allas ögon.

I della halfcirkelformiga ruin insläpples dagern söderifrån genom ett
af dessa dubbelfönstcr, hvilka man klokl nog infört från Tyskland. Den
af buggen sten uppförda paviljongens öfantligt tjocka murar gjorde att
fönsleröppningen vai' ganska djup. Denna öppning- var utvändigt tillslu-
ten af en enda nila af ovanligt omfång, och innantill af spcgelglas, Utl
det ungcfär tre fot brcda rum, soin man Icmnat inellan de båda fönstren,
var en låda med jord, hvaruti var planterad en klängväxt, soni kring det
vackra slipade glaset bildade en tjock girland af btominor.

Tapetcrna utgjordcs af granatrödt damast med något Ijiisare arabcskcr
i sanana färg, och öfver golfvct lag- en tjock matta, äfvenledes granatfär-
gad. Denna mörka, man skulje kujina säga enformiga botten , upphöjde
på ett underbart sätt alla de öfriga föremälcn.

Midi emot det åt söder liggande fönstret var Adricnnes toilett
, ett

verkligt mästerstycke af guidsmeds-arbete.
På en stop skifva af lapis—lazuli stodo askar af förgyldt silfver med

dyrbara cmaljcrade loek, flaskor af bcrgkristall samt andra toileltsaker af
perlemor, sköldpadd och elfeiiben', med smakfolla guldsirater. Den ovala,
i uddar utsvängda spcgeln uppbars af tvcnnc silfverfigurer, modcllerade ef-
ter dcn rcnasle antifca form , och var, i ställct för att hafva en cisclerad
ra m, omgifven af en frisfc girland af naturliga blomihor, som hvarje dag
ombyttcs.

Tvenne ofantliga vaser af japansfct postiin, i blått, pnrpur och gold,
hållande tre fot i diameler, som hade sin plats på mattah å ömsc sidor om
toilcttcn, voro fyllda med kamelier, hibiscus oeb gardenia i fnll blomning,
och bildade tvenne buskar af dc lifligaste färgor.

1 det innersta af rummet inidt emot fönstret, syntes, omgifven med
en massa af blommor, en mannorgrupp föreställande Dapbnis och Cliloe,
det kyskaste ideal af blygsara skönhet oeh ungdomligt behag,

Tvenne rökelseiampor af guld bruuno på den sockcl af malakit, hvar-
på dessa herrliga bildcr stodo.

■'

Ett på toilctlbordet stäende stort skrin af ciseleradt silfver, ntsmye-
kadt med förgylda figurer oeh fargblixtrande ädelstenar, samt hvilandepå
förgylda bronslötter, innchöll Adriennes nipper. Tvenne Psycbespcglar,
piydda med giraudoler, några förträffliga kopioi- efter Rafael och Tiliäni,
ai Adriennes egen hand

, Hera konsoller af österländsk jaspis med guld-
och silfverurnor , fyllda af välluktande vatien, en mjuk divan, några slo-
lar oeb ett lörgyldt bord, follkomuade möblcringen i delta min, genom-
trängdt af dc Ijnfvaste vällukter.

Adrienne
, som nyss var nppstigen nr badet, sait midt för toiletten,

omgifven af sinä tre kammarjungfrur.
Af en nyck eller snarare såsom en nödvändig följd af hennes skön-

hetsälskande sinne , af hennes kärlefc tili harmoni nti allt bvad som om-
gaf henne , ville hon att de unga iliekorna , som beljcnade henne, skulle
vara utsökt vackra, samt klädda med en förtjusande originalitct.

%
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■. 0"/5/ V ’/Vi hafva redan sctt den blonda ocli näpna Georgetta i sin nätta
snbrettboslym ; lienncs båda karnrater gåfvo benne ieke efter i prydlighet
ocb bebag. \

Den ena, som balladcs Florina, var en lång smärt flicka med en växt
sorn jaglgudinnan Dianas. Hon var blcb ocb brunett ; bennes bolsvarta
bar vred sig i tjocka flälor bring- nacken ocb fäslades der med en slor guldnål.
Hon bade, liksoin de andra llickorna-, annarna hara, för alt lättare konna
förrätta sinä göromål , ocb hennes blädning var af Ijnsgrönt siden, en
färg så omlycbt af de venetianske mälarne. Hennes kjortel var ofanlligt
vid ocb det släta lifvet slöt lätt intill bennes lina växt 5 rundt ombring
bals ocb axlar ncdföll i riba vecb en fin batistbrage, garnerad med spetsar
ocb sammanbållcn af fina guldbnappar.

Den tredje af Adrienncs kammarjungfrnr bade ett så frisbt, så leen-
de, så oskyldigt ansigte, en så litcn, fin men tilli ka så rund ocb fyilig
växt, att hennes fröken gifvit benne namn af Hcbe. Hennes blädning, af
blefcrödt siden ocb gjord i grebisb fornt, visade den mest förtjnsandc bals
ocb ett par utsöbt vaebra armar som voro bara ända npp tili axlarnc.

Dcssa unga flickors anletsdrag buro siani pci n af glädjc ocb lycba ;

man läsle ej der delta uttryck af bnotande bitlerbcl ,
af tvnngen lydnad ,

benilig afund
,

sfötandc förlroligbcl eller lågt bryperl, annars så vanligt
hos tjenande personer.

I den ifver, bvarmed de passade npp på fröken de Cardovillc, fram-
lyste lika mycbcn tillglfvenhct soin vördriad. Det tycbtes vara deras stör-
sta glädje att g'Öra den unga berrsbarinnan rätl intagande. Man sknlle
tili ocb med kunnat tro, att deras ljufvaste tidsfördrif, deras angeiiämaste
bonstöfning var att pryda ocb försböna benne , ett nöje bvaråt dc med
hela sin själ öfverlemnadc sig.

Solen lyste skönt ocb blart på toilctten, soin stod midt emot fönstret.
Adrienne satt på en stol med lågt ryggstöd. Ilon bar en lång morgon-
räcb af mycbet Ijustblått sidentyg, brocherad med blommor i Samina färg;
denna blädning var med långa bängande, breda band tillbnuteu bring ben-
nes lif, så smalt ocb firit som ett tplfårigt barns. Haisen

, fyilig men
smärt som på en fågel, var bar, så väl som de ojemförligt sköua axlarne.
Ärmarne på morgonråcben voro borfa , ocb lemnade större delen af de
mjcllbvita, föiijusandc armarne bara. Endast det finaste elfenben sbullc
kuuna jemföras med den bländande bvifheten af delta hiili , bvilbet var
glatt soin siden ocb så fast ocb bårdt, att några vattendroppar, som efter
badet ncdfallit från den vaebra damens bär, rullade långsamt ned på ben-
nes axlar, libsom silfvcrperlor på hvit marmor.

Hvad som ännu mer bos benne uppböjde den be.undransvärdt vaebra
by, som är rödbåriga personer egen , var den mörbröda purpurfärgen på
bennes frisba läppar, ocb det genomsbinande rosenröda på bennes små ö-
ron, bennes lina näsborrar ocb de ojemförligt fina ocb välformade nag—-
larne; med ett ord öfverallt der bennes rena, lilliga ocb varma blod
bunde framtränga tili den ytlrc luiden, utvisade den belsa, lif ocb ungduiu.

Adrienncs ögon, soin voro stora ocb sammetsvarta, blixtrade stundom
af qvlckbet ocb skalbabtigbet, stundom blicbadc dc smäktande mellan tven- s '
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ne fransar af länga krnsiga ögonbär, lika svarta soin kcnncs fina bägfoi’-
miga ägonbryn —, ty genom en af naturens förtjnsandc nyeker, kade lion,
churu tödbårig, alldcics svarta ögonbryn ocb ögonhår. Pannan, litcn sora
på de grekiska statyerna , hvälfdc sig hvit ocb ren öfver det fullkoinligt
ovala ansigtet. IVäs an nied sin lilla fina böjning stötte något, eliuni bögst
obctydligt, på rornersk. Eraaljcn på de hvita tänderna nastan gnistrade,
ocb den ljusande, välformade munnen tycfctes vara skapad för Ijnfva kys-
sar, goda smålöjen ocb fina läcfcerbeter. Ilon bar sitt bufvnd friare, le-
digare, stoltare än dc llesta andra , tacfc väre det Stora afståndet nieli au
orat ocb den breda skuldran, försedd incd den aldra täekaste lilla grop.

Vi bafva sagt att Adrienne bade rödt bar , men det var sådant rödt
sora på de llesta fruntiinmersporträtter af Titian eller Leonardo da Vinci.
Fiytande guld skulle ej konna glirama skönarc än denna yppiga massa af
hår

,
soin var af naturen ickc lockigt men vågigt , mjukt ocb fint soin

silkc, samt så tjockt ocb långt att när Adrienne stod rak, räckte det ned
tili golfvet ocb hon kunde bclt ocb bållet insvepa sig 1 bårct , liksoin
Afrodite.

Isynncrhct i denna stund var delta rika bår förljusande att skåda.
Georgelle med sinä hara, vaekra armar, stod bakom sin fröken: hon bade
myeken m«idä att med sinä sinä bvita händer sammanbålla delta bår, bvars
gyllcnc glans ännu förökades af de inträngande sol-trålarne.

När nu den vackfa kammarjuagfrun drog clfenbcnskainmcn genom
denna ofantliga gnldfärgade silkesdocka, såg det nt soin om tnsende gni-
stor bade framsprungit derutur; ty solen kastade sitt berrliga förgyllande
sken, icke allcnast på det rika bårct i nacken, litan äfven på dc oräkne-
liga, fina korfcskrnfvarne som, bortskakade från punnan , ncdföllo på den
skönaste alabastcrbarm.

Medan Georgelle stod ocb kammade frökens bår lag Hebe på knä,
sysselsatt med att på hennes små fötter saita ett par ytterst fina sfcor af
svart sidensars, hon lado de smala skobanden i kors öfver en genombru-
ten silkesslrumpa , genom bvilkcn det bvita

,
i blekt roscnrödt skiftande

buile L framlystc ocb visade den finaste fotknöl man kan tanka sig.
Florina stod bredvid sin fröken ocb framräcktc en ask af förgylldt

silfver, uppfylld med vällnktande bandpomadu, hvarmed Adrienne beströk
sinä små bländbvita bänder, bvilkas fingerspetsar voro så röda soin ora de
värit doppade i karmin.

Låtoin oss doek ieke glömma Lutinc som liggande på sin matmors
knä öppnadc så myeket möjligt var sinä stora, rumia ögon , för att väl
kuuna se allt bvad som tilldrog sig vid ocb oinkring toilettcn.

Dä nu en klockas klara ljud bördes utanföre , gick Florina vid en
vink af sin fröken ut , men återkom strax , bärande ett bref på en för-
gylld silfvcrtallrik.

Adrienne tog, uppbröt ocb läste delta bref, medan ilickorna voro sys-
selsatta med att kumma oeb kläda henne. Det var från den gamle för-
valtaren på slottet Cardoville, sora sfcref sålunda;

"IVådiga fröken!
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Mcd kännedom af ert goda lijerta ocli crt ädelmod , tagcr jag mig te;>
frihcten att mcd förtrocnde och tillförsigt vända mig tili cr. Undcr tjngo
ärs tid som jag tjenat lios er salig herr fader

, bcrtigen af Cardoville,
bar jag mcd nit och rcdlighct uppfyllt minä pligtcr , det vågar jag på
samvetc säga. Slottet är nu såldt, hvarföre jag och min hustru, håda
vid hög ålder, äro på vägen att blifva uppsagda, ulan någon utväg tili
ny plats, hvilket är hra härdt för så gamla personer som vi äro.”

Stackars folk, suckade Adrienue, i det hon afbröt sin läsning;
jap- minns burn min far alitid berömde deras ärlighet och tillgifvenhct.

Ilon fortfor alt läsar /

”öct finns visserligen ett medel hvarigenom vi sknllc kunna bibe-
bålla vår plats; men det är fråga om att vi då sisulle begå en låghet,
och bända hvad som bända vill men bvarken jag ellcr min hustru
sknllc för det priset vilja köpa bröd tili dödedagen. ‘

Så så! alitid de sammal utbrast Adrienue, som åter böll upp
med sin läsning. Dygd och ädel väfdighet midt undcr fattigdomen, det
liknar ängblommans vällukt. Hon fortfor.

"För att nu rätt kuuna förklara det gemena förslag man bar gjort
oss, måste jag först nämna att herr Rodin från Paris var här för ett par
dagar sedän.”

Ab! herr Rodin, abbe d’Aigrignys sekrelerarc! sade fröken de
Cardoville, som ånyo afbröt sin läsning.

*

Dä undrar jag icke på att det
är fråga om nägot iågt skälmstyeke ,

cller någon mörk intrig. Få se!
"Herr Rodin kom hit för att säga oss att godset var såldt, och att

hän med vissbet kunde försäkra oss, det vi genom hans bemedling sisulle
kunna få bibehålla vår plats, om vi bara bjclpte honom att skaffa den
nya ägarinnan tili själasörjare den prest ban uppgaf, och som är ytterst
illa känd på hela orten. Vi sisulle då r sade ban, för att bättre och sä-
krarc viima värt ändamäl ,

förtala och med de svartaste färger utmåla en
annan kyrkoberde här i grannskapet, den värdigaste, förträffligaste man,
älskad och högaktad af alla som kanna honom, och icke uog bärmed

jag skulle dessutorn Hera gångcr i veckan skrifva tili herr Rodin, om
allt hvad som tilldrager sig här på slottet.”

”Jag får visserligen tilistä, att dessa skamliga förslag voro, så myc-
ket möjiigt är, bemantlade och dolda undcr en hop förevändningar; men
oaktadt den mer ellcr mindre skickliga omklädnadcn ,

är saken likväl i
sig sjelf säilän som jag mi haft äran fraraställa.”

Förförelse , svek, förtal och spioneri! sade Adrienne med väm-
jelse. Jag kan icke tänka på dessa rnenniskor ulan att tanken på mör-
ker, gift och svarta, krälande onnar hos mig uppvaknar. Derförc tyeker
jag mer om att lasta minä tanfcar vid gubbcn och gamman Duponts lugna
och milda anleten. Ilon fortfor att läsa:

”x\i kan väl tänka min fröken att vi icke ett enda ögonblick tvekade.
Vi skola lerona godset Cardoville, der vi hafva värit i tjngo ars tid, men
vi skola lemua det såsom hederliga rnenniskor.

”Och nu, nådiga fröken, är miu ödmjuka anhållan den, att ni
, som

N:o 13. 31.
r jm
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är så god oeh som bar så måuga vika ock förnäma bekantskaper , ville H
halva tien godheten rekommendera oss tili någon ny plats. Kanhända skola
vi genom er godhet hlifva befriade frän det bekymrncr ocb det mörker
för vara återståcnde dagar, bvilket nii tryeker och plägar oss.”

Ja visst, visst, utbrast Adrienne. De goda gamla skola ieke för-
gäfves hafva vändt sig tili mig. Att ryeka deni ntur Sloriins klor, skall
bli mig ett nöjc, så väl soin det är en pligt . .

. Jag tyeker om att trotsa
förtryeket och allt soin på en gång är mäktigt oeh dåligt.

Adrienne återtog sin läsning.
”Efter slt nu hafva taiat om oss, min fröken, må det tillätas oss att

anropa ert förbarrnandc äfveh för andra, som deraf äro i behof; ty det
vore både orätt och okristligt att tänka på och sorja allcnast för sig sjclf.
Tvenne fartyg ledo skeppsbrott bär utanföre det är nu trenne dagar
sedän. Endast några af passagerarne kunde frelsas och blefvo förda hit
upp , då min gumma ocb jag gåfvo dein ali hjelp, livaråf dc voro i be-
bof. De flesta af dessa passagerare hafya nu rest tili Parts, men en är
ännu qvar. Ända hittills hafva hans svåra kroppsskador iiindrat honoin
att forlsätta resan, och skola väl qvarhålla honom ännu några dagar. Det
är en ung bindostansk prins af ungefär tjugo års åldcr oeh soin tycfcs
vara lika god soin hän är vaeker, hvilket vill säga ganska myeket: eburu
ha n liar bronsfärgad hy , såsorn alla frän hans land, efter hvad jag hört
sägas.”

En bindostansk prins om tjugo års ålder! » . . vaeker . . . och
god! A det är förträlUigt! ropade Adrienne. Isynnerhct är det roligt
derföre att del är något ovanligt. Dcnne skeppsbrutne prins har redan
hela mitt deltagande. ■ Men hvad kan jag- göra för tienne Adonis frän
Gangens strander, som biifvit slungad mot vårt Picardies klippör?

Fröken de Cardovilles trenne kainmarjungfrur betraktade henne-bär-
vid, dock utan synnerlig förvåning, ty de voro så vana vid hennes
små besynnerligheter, jenite det att hon ofta utsade högt hvad bon i sitt
inuersta tänkte.

Georgette och Hehe sinålogo förstulet. Florina, den långa, vaekra
,

brnnelta flickan smälog äfven
,

men / något sednare än hennes fcamrater ,

och liksoin i följd af en betraktelse ,
liksoin kade hon förut värit syssel-

satt tqed att väl upplätta och bibehålla hvarje ord af fröken ,
hvilkcn ,

högst intresserad af det ställe i brefvet soin handlade om en Adonis från
Gangens stränder, såsom hon kallade den främmande prinsen, uppmärk-
samt fortsatte läsningen af förvaltarens bref.

”En af tien hindostanske prinsens landsxnän, soin ändtligen velat qvar-
stanna hos honom, för att vårda honoin, har underrättat mig om att den
unge fursten bar vid skeppsbrottet förlorat allt hvad hän ägdc ,

ocb att
hän ieke vet hur hau skall hara sig åt för att komina tili Paris, der hans
snara inställande är oundgängligen nödväntligi, emedan hela hans välfärd
derpå beror. Det är ej af prinsen sjclf soin jag har dessa underrätlelser,
ty lian synes för värdig, för stoit att beklaga men hans landsman,
hvilkcn är mera språksam, har gifvit mig förtroende häraf,' med tillågg

<>- att den unge hinducu redan genoingått stora olyekor, och att hans far »

fcf wmm

242



Pl

Spli

Den Vandrande Juhen.
W m
som var koiiung öfvcr ett indiskt land, nyligen blifvit dödad af cngcls-
inäiincn, hvilka afsatt den unge fursten ocli hallit honom en lång tid
fången.”

Det är bcsynncrligt! sade Adrienne, försjunken 1 djupa tankar;
dessa omständigbeter painimia mig att niin far ofta talade tned mig om
en af vara slägtingar, ett fruntimmer

, soin blifvit gift med en hinduisk
konung ,

i bvars stater general Simon, den man un gjort tili marskalk,
bade antagit tjenst. Eftcr en paus yttrade bon:

Min Gud! det vore ändå bra besynnerligt . . , det är endast mig
soin sådana saker bända, ocb man säger ju att jag är origincll. lined-
lertid är det ieke jag, utan Försynen, soin stundoin visar sig bra excen-
trisk, jag måstc tilistä det. Låtom oss nu se om den staekars Dupont
säger mig den sköna prinsens nanm. Hon läste:

”Vi måstc bedja er tusen gånger om förlåtclse för vär påflugenhet,
uådiga fröken, men vi skullc ansett det illa gjordt af oss att tala endast
om vara egna befcynimer , då hos oss finnes cix prins, en god ocb ädel
prins, lika beklagansvärd, soin vi. Med ett ord, fröken, värdigas tro att
jag, säsom gamnial ocb erfaren af verbien ocli menniskorna, tror mig
kunna läsa i den unge prinsens anlete. Aldrig bar jag sett ett på en
gång mildare och ädlarc ansigtej jag vill svärja på att lian är värd ert
deltagande, soin jag går att för honom anropa. Detta deltagandc skullc
bestå deruti att nl värdigas sända honom en litcn penningsnmina, tili an-
skafländc af europciska kläder, emedan lian på bafvet förlorat alit bvad
Lan ägde.”

Himmeli Europciska kläder! utropade Adrienne mnntcrt. Stac-
kars den unge bindostanske prinsen! Aej, derlfrån må Gud, och jag
med, bevaia honom! Slumpen tillsänder mig, från Sml ien , en men-
niska, tillräckligt gynnad af omständigheterna, att aldrig hafva burit den-
na dumma europciska drägt, dessa hiskliga kläder, dessa förfärliga battar,
som göra karlarne så löjliga, så fula , att det sannerligen ickc är någon
dvgd om man finner dem mindre förföriska . . . Jag får med ett ord

liit en ung prins från dessa östcrländcr, der mäniierne äro kläddc i
siden, mnsslin och kasimir säkert skall jag ieke försumma detta enda
tillfälle att blifva rätt allvarsamt frestad . . . Sälcdes inga europciska
kläder, ebvad än den gamle Dupont må säga! Men namnet . .

. namnet
på denne förtjusande prins! . . . Annu en gång hvilkcn besynnerlig
sammanträffning om det skullc vara den der kusinen från Gangens strän-
dcr. Jag bar i min barndom bört så myeket godt om hans konnngsliga
berr fader, att det skulle fägna mig oändligcn att få göra hans bekant-
skap . .

. Men ,
låtom oss se kvad namu lian bar !

Adrienne forlfor att läsa:
”Om ni dessutom, nådigastc fröken, ville ha den godheten att sända

bonom tillräckligt penningar för att, litoin kläder, kuuna förskaffa honom,
så väl som hans landsman, mcdel att komina tili Paris, skullc det vara
en stor ocb vcrklig tjenst för den olycklige prinsen.”

"Slutligcn, min fröken, känner jag eder grannlagenhet tillräckligt
för att tro, att del torde förefalla eder angenämast att få vara okäud, då
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ni bcvisar välgerningar , således om ni täckes förbarma er öfvcr den
olyekligc prinscn ,

torde ni förtro er tili mig och rahna på min tjenst-
aktighct, så väl som på min tystlåtcuhet. Shullc ni, dercmot vilja vara
synlig, så är den unge furstens adress, hvilken jag af hans landsman cr-
bållit: Prins Dschalma, soti af Kadscha-Sing, koniin (j af Mundi.”

Dscbalma! ropadc Adrienne lifligt , i det bon tycktes sainla sinä
minncn . . . Kadscha-Sing! ja, ja! der ha vi det! Det är just de
namncn , som min far ofta npprepadc för mig, i det lian sade alt ingen
hunde vara tapprarc och mera ridderligt sinnad , än just dcnne hlnduishe
konung, som gcnom giftermål blifvit vår slägting. Sonen bar icke van-
slägtats , efter hvad jag kan tycka. Ja Dschalma! . . . Kadscha—
Sini/! Annu en gång det är just de namnen, dem jag hörde min far
nänniä. De äro icke så vanliga ,

att man kan för alltid glömma dem,
cller förblanda dem med and ra , tillade bon smålecnde. Således är
Dschalma min slägting! Hän är tapper och god, nng och vacker, ädel
och intagande! . .

. Och framför allt: hau bar aldrig kurit den
otäcka europciska dragien. Hän är ntblottad på penningar, kläder och
alla tillgångar! Ä, det är förtjnsande! det är för mycken sällhet
på en gång .

. . Fort! fort! Låtom oss improviscra en vacker fehi-
storia , dcruti dcnne ”prins Alskad” skall vara hjeltcn. Stackars få-
gel af gulxl ooh azur, som förirrat sig ända tili vårt bårda kiimat!
Måttc ban ätminstoue härstädes linna något , som påmiuacr hanoin om
hans land af Ijns och vällukt!

Dcrcftcr vände hon sig tili en af sinä kammarjungfrur och sade;
Georgelle, mitt barn! tag penna och papper och skrif.

Den unga Hiekan gick tili det förgyllda bordet, hvarpå stod ett ut-
märkt prydligt skriftyg. Hon satte sig, doppade penuau och sade:

Jag afvaktar frökens befallning.
Adrienne dc Cardoville , hvars förtjnsande ansigte strålade af glädje

och sällhet , diklerade nu följande bref tili den gamle målarcn , som uu-
det en läfigre tid gifvit henne undervisning i raålarekonsten.

"Min bäste Titian! min gode Veronese, min värdige Rafael! Ni
måste göra mig en verklig tjenst; och ni gör det, jag är säker derom, då
jag erinrar mig den utmärkta tjenstaktighet och artighet , som jag alltid
funnit hos er.’’

"Xi skall gcnast gå i råd mcd den lärdc altisten, som bar ritat minä
koslymer från fcnitonde årkundradet. Men dcnna gång är det fråga om
nioderna kuuluiska kostymer för en ung man. Ja, min faerrc - för en
ung man! .

. . Och , enligt kvad jag inbillar mig-, Isan ni taga mått af
Antinous, ellei- ock af den indianske Bacelius, det blir bäst.'*

"Dessa kläder inåstc vara på en gång ytterst noggranna, ytterst dvr-
hara ock ytterst prydliga. Ni skall väljä de skönaste tyger , men
framför alit sådana , som mcst likna dc indiska tygerna. IVi skall tili
gördlar ook turbancr taga sex utmärkt vackra ock dyrbara kasimirs lång-
sjalar, två röda', två kvi ta ock två orangefärgade, säsoni varande dc fär—-
gor, kvii ka bäst kläda ett mörkbrunt ansigte."

©evff.
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”Dä dctta är uträttadt, ochjag ger er på sin liöjd Ire dagar tili alltsam-
mans, skall ni uti min bcri inervagn skyndsamt resa ut tili slotlet Cardo-
ville, dit nl ju hittar. Förvaltarcn på slällct, den förträfflige Dupont,
en af edra gamla vänuer, sliall föra er in tili en ung binduisk prins, bc-
nämd Dschalma. Rfi skall säga tili denne böga och mäktige herre frän
en annan vcrld, att ni Sr skiekad från en okänd vän, hvilkcn lar slg den
friheten att kandia broderligt mot honom och derföre skiekar bonom de
binduiska klädcrna, så att hau tnå nndslippa det förfärligt vanslällande
curopciska modef. ]\i inåstc tillägga att denne broderlige van väntar ko-
ri oin med så myeken otåligbct, att lian besvär honom att hnfvudstupa be-
gifva sig tili Paris. Om min skyddling invänder att lian är sjuk och
svag, skall ni säga bonom att man sofver alldeles förträlfiigt i min vagn;
ni kan låta dilllytta sängen, hvaruti lian ligger, och lian skall då linna sig
ganska väl. JVi skall ocl;

,
väl förslåendcs , bedja prinsen ursäkla den

okände välinen, för det lian ieke sänder honom, bvarken en dyrbar palan-
kin, cllcr rätt och siätt —en elefant ;ty beklagligtvis linnas här in-
ga palankiner, annat än på operan ,

och inga elefanter, annat än I mena-
gerierna. Dctta inåstc natur!iglvis ingifva min skyddling den tanken, att
vi äro ytterst vilda peli barbariska.”

Så snart ni förmått honom att resa, måstc nl med honom skyndsamt
begifva er å väg och föra honom hit, tili min honing, på Babylousgalan
(hvilkcn predestinalion ! Att jag just skall ho på Babylousgalan! det är
åtminstone ett namu som låfer orlenlalisfct). IVi skall bitföra

, säger
jag, denne unge prins, som bar den lyckan att vara född uti solens, hlom-
mornas och diamanternas land.”

I det att Adrienne dikterade dessa sista ord, antog hennes ton lika
myeket allvar och värdighet, som den lorut haft mnnterhet och skalkak-
tigbet.

Men snart ätertog hon med mera glädfighel.
Farväl, min värde vän! Jag' liknar något dessa forntidens gencralcr,

bvilkas hjeltcnäsor och eröfrarcbakor ni så ofta låtit mig afrita: jag sfcäm-
tar med utmårkt glädtighct, just i det ögonblick dä slaget skall börja.
Slagct ?

...Ja! äfven mig förestår ett krig, ett förfärligt krig; ty,
inom en timma skall jag lefvercra min tant, min älskvärda och gudfrnfc-
tiga tant, en batalj. Lyckligtvls öfvergifva mig aldrig mitt mod och min
djcrfhet, och jag är glad att finua något ämnc tili strid med denna sken-
hcliga bönsyster.”

"Annu en gång, farväl! Tusendc hjcrtliga hclsningar tili er förträff-
liga fru ! Att jag talar om henne nu, om tienne, som är så rättvist hög-
aktad , är just för att i någon mån lugna er angående följderna af den
unge intagande prinsens bortförande; ty jag måste väl sluta der jag
hörjat och säga er att ban är ytterst intagande.”

"Annu en gång farväl!”
Dcreftcr sade hon tili Georgelle:

Har du skrifvit?
Ja, fröken!

JV:o 13
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"• Ack! tillägg ett postscriptum;
"Jag sändcr cr en öppen vcxcl på niin bankir , så att ni mä kumia

bestrida alla dc erforderliga utgifterna. Spar ingenting! IVi vet att
jag är tillräckligt stor horre (Jag maste viil betjena mig af delta masku-
lina uttryck, enicdan ni karlar , tyranner allesammans! bafva utcslu-
tanda slagit nnder er denna bctydelsefulla benämning ;pä en ädel frikos-
tigbet)."

Och nu, Georgette, sade Adrienne, lag bit ett pappen, jemfe bref-
vet soin du skrifvit, sä att jag fär sätta mitt namn deruuder.

Fröken de Cardoville tog peunan , som Gcorgctte räckte ken ne
,

«tr-
‘äertccknade brefvet och inncslöt dcrutl en anvisning 'på bennes bankir,
bvilken hon bastigt sfctef ocb ‘Sotn vail alfattad i foljande ordalag:

"Man bar att tili herr iVorval, emot hans qvilto, utbetala den sumina
*han fordrar, tili bestridande af ntglfter, gjorda i mitt namn.

jldrienne de Cardoville."
Under hela den tid Gcorgctte använde på brefvets skrifvande, bade

•Florihe ocb Hcbe värit ifrigt sysselsatta med att fcläda gin fröken, livil—-
ken lagit af sig sidenråcken ocb iklädt sig en fclädning, samt gjort sig
alldelcs i ordning, för ittt begifva sig tili sin taut.

•På den ibärdiga och iithållande, eburn dolda uppmärksambct, hvarmed
Florine bade lyssnat ,

då Adrienne dikleradc brefvet tili herr JVorval,
inärktes lätt att hon., enlfgt sin vana, sökte att minnas hvarje ord , som
utgick från fröken de Cardovillcs mun.

Barn
,

sade denna tili Hcbe, du skall genast sända delta bref tili
herr IVorval.

IVu bördes åter en ringning på den silfverklingande kloekan.
Hcbe beredde sig att utföra frökens bcfallning, ocb ämnade med det

taimiin st bvein söin 'ringde, då Florine skyndade i förväg för henne ocb
'Sade tili Adrienne:

'lvanske fröken vill att jag skall taga brefvet med mig? Jag
bar ändå ett ärende upp tili Stora bdtclet.

Ja, det kan du göra. Medau Gcorgctte förseglar brefvet, kan
'Hehe gå ocb se bvem soin ringer.

Efter ett par sekunder ätcrkom Hebe, sägandc: fröken, den der bandt-
verkaren, söin i går bade tillvaratagit Lutiuc ocb bar hein benne, anbål-
ler aldraödmjukast att få ett ögoublicks samta) med fröken .

.
. Hän är

grnfligl blek ocb ser myeket ledsen ut.
Skulle ban redan beböfva mig? Det vore alltför lyckligt det!

ropade Adrienne, muntert. Släpp in den beskedlige ocb bederlige gos-
sen i lilla salongen, Och du, Florine, laga att brefvet genast blir af-
skiekadt.

Florine gicfc ut.
Fröken de Cardoville, åtföljd af Lutine, gick in i den Ulla salongcn,

s, der Agricola väntade benue.

Ka Of??
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IVär Aiiri en ne de Cardovillc inträddc i det mm, der den unge sme-
den väntade henne, var lion utmärkt vai, ehuru enkc.lt kläd.d. En kläd-
ning af hlatt kåsimir , nied slätt ilf, framtill broderad med syart silkc,
enligt den tidens mod, följde lätt efter henn.es nymflika växt och bennes
sköria, fylliga faninacr. En liten siat balistkragc , med hörn ,

nedföll öf-
ver ett bredt, sköttskt hand, so m bon bar i ställct för balsdnk. Hennes
präktiga guldfärgade bar infattade , liksoin 1 en ram, det bvita, lina an-
sigtct, på hvars båda sidon en otrolig rnyekenhet af lätta korkskrufvar fol-
io nastan ända ned tili lifvet.

Agricola bade, för alt verkligen öfvertyga sin fan det hän begaf sig
nt tili verkstaden , nödgats påfaga sinä arbctsklädcr; men hän bade docfe
lagit en ren hius, ooh den rena, utmärkt bvita skjortkragcn af gnoft lärft
var nedviken öfver en svart balsdnk, vårdslöst knuten om haisen 5 nnder
de något koria men vida grå klädesbyxor.na framslueko ett par väl blan-
kade stöl|or och inellan sinä muskniösa bänder köli hän en alldeles ny
klädesmössa; med ett ord: denna blå-, med rödt utsydda blns, soin lem-
nade den bruna, välformade haisen bar och soin, smygande.sig efter de
breda skuldrorna, föll i rlfca veck omkring lifvet, utan att häinma någon
af kroppens fr,ia rörelser, klädde honom vida mer än en öfverråck eller
frack sisulle bafya gjort.

För att fördrifva tiden, medan lian väntade på fröken dc Cardovillc,
betraktade ynglingen mckanisfct en dyrbar silfver.vas , ntmärkt väl eisele-
rad. På en liten plåt af inetall, fästad på fötställningcn, voro följande
ord graverade: Ciselerad af Jean-Maria Bernard , ciseleraregesäll.
Jr 183i.

Adricnnc bade gätt sä fyst på maltan i salongen, hvilken endast gc-
notn ett förhänge var skiljd ifrån det min, hvarifrån bon kom, att Agri-
cola cj blcf varsc när hon nalkades. lian spratt tili och vände sig om,
när hän hörde en Ijuf silfverstämma säga:

Ar det ieke en vaeker vas, det der*:
Ganska vaeker, min fröken, svarade Agricola, myeket brydd.
Ni ser att jag tyeker om ordning, återtog fröken de Cardovillc,

i det hon med lingret pcfcade på den lilla -silfverplåtcn. En målare sät-
*ter sitt narun på sin talla, en författare på sin bök hvarföre skall då
ieke en handtverkare få sätta sitt namn på det arbetc lian tillvcrkat?

- Horn, fröken ..
. delta namu ...

Är namnet på den fattige ciselörn, som ät en rifc gnldsmcd för-
färdigat denna vas. JVär jag köpte vasen af den sednarc, blef lian all-
deles förvånad öfver min bcsynnerlighet, lian hade så när sagt öfver
min orättvisa, då jag, efter att hafva fått veta hvem som gjort delta mä-
sterverk, ville dia dennes narun, i ställct för guldsmedcns, på fotställnin-
gen. Men jag tyeker, att då en handtverkare ieke bar rikedom, hör lian
åtminstonc ha rykte. Har jag ieke rätt, min herre?

Det var väl ieke möjligt att på ett bchagligarc sätt inleda samtalet,
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än Adriennc det gjordc. Också svarade den unge smcdcn , som började ®
förlora något af sin blygbct:

Soin jag sjelf är bandtvcrksgesäll ,
min fröken, kan jag ieke an-

nat än vara djupl rörd öfver en sadan billigbct.
Emcdan ni är handtverkare, tuin horre, sä fägnar det mig att vi

kommo in pä detta ämne; men var så god ocb sitt.
Och mcd en vänlig åtbörd visade hon på en stol af purpurrödt siilon,

brodcrad mcd guld ,
i det bon sjelf tog plats i en litcn soffa af sam-

ma tyg.
Då bon såg smeden tvcka ocb med nytt bryderi, nedslå sinä ögon,

pekadc Adriennc, för att uppmnntra honom, pä den lilla hyndän, sägaiide;
Se här är Lutine. Det stackars lilla djurel, soin jag bäller så

myckct af, skall alltid vara mig ett minne af er godhet, min berre; oekså
anscr jag ert besök, som ett godt förebud; jag vct ieke hvilken god anirig
soin säger mig att jag torde kanbända kuuna vara er nyttig I uägot hän-
secnde.

Fröken! sade Agricola beslutsamt, jag heter Haudoin, jag är smeds-
arbetare lios herr Hardy, i Plessy, här utanför Paris; i gär hade ni
den godheten erbjnda mig- er börs jag afslog ert tillbud; i dag kom-
mer jag ocb ber er otn tio ,

kanbända tjugo gånger den silminä, som ni
då hade det ädclmodet att vilja skänka mig .

.
. Jag säger detta genast ,

min fröken, cmedan det
, just det var det svåraste att få öfver minä läp-

par; ty jag tyckte läpparne brändes af de der orden. Au är jag lät-
tare tili mods.

Jag förstår nog cdra betänklighetcr , min berre sade Adriennc;
men om ni fcände mig bättrc, så siilille ni utan fruktan ocb utan tve-
kan vända er tili mig. Hur niycket beböfver ni?

Det vet jag ieke, min fröken!
Hunt, min berre! ni vct ieke bvad summa . . .

IVej, fröken! Ocb jag är bitkommen för att fräga cr, ieke allenast
om ni vill ha det ädclmodet att förslräcka mig summan jag beböfver

,

utan äfven bur stor summa jag kan beböfva.
Men, min berre, sade Adriennc småleendc. Det är alldelcs nö.d-

vändigt att ni förklarar mig det der ... ty, oaktadt min goda vilja, är
det mig omöjligt att gissa sakens sammanhang.

Jo, fröken .. . i få ord ... Så här bänger det tillsammans: Jag
bar en gammal beskedlig mor, hvilken, sä läuge bon orkade och såg att
arbeta, sträfvade natt ocb dag, för att kuuna nppfostra mig ocb en fattig
fader- ocb moderlös gosse, soin bon af bannbertighet npptog. Au är det
min tur att försörja benne ,

ocb det är jag nog lycklig att kunna göra;
men jag äger ej annat än init arbete, ocb om jag blir ur stånd att kunna
arbeta, så får min gamla mor svälta ibjcl.

Acj ,
min berre, det skall hon ieke. Från denna dag skall hon

ieke lida nägon brist på något, emedan jag intresserar mig för benne.
Ai intresserar cr för benne, miu fröken.
Utan tvifvel.
Ai känner benne då?

.jml®
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JVn, ja.
Acb, min fröben, sade Agricola rörd, cfter några ögonhlicbs tysl-

nad. Jag förstår cr .. . AT i har ett ädelt Ljerta! La Maycux hade rätt.
La Mayeux! upprepadc Adrienne, i det lion betrabtade den uuge

mannen med yttersta förvåning, emedan dessa ord voro henno en gåta.
Handtvcrbarcn, soni icbe rodnade för sinä vänner, åtcrtog rasbt:

Fröben, jag skall förblara det för er: La Maycux är en mycbet
fattig, nng sömmersba, mycbet besbedlig och mycbet arbetsam , soin har
uppvuxit tillsammans med migs hon är ofärdig, dcrföre bar lion fått namu
af La Mayeux. JVi ser sålcdcs att 1 ett afseende sfår bon liha lågt, soin
ni står bögt . .

. Mcn bvad bjertat, hvad grannlagenhcten vidbommer
acb, min fröben! .

.. i det fallct går ni fiillbornligt upp emot benne. Det
var just bvad hon sade, då jag berättade benne alt ni sbänbt mig den
vaebra biomman, och det var hon som gaf mig det rådct att yända mig
tili er.

Jag försäbrar er, sade Adrienne, djupt rörd, att denna er jem-
förclse smiebrar oeb bedrar mig mer än allt hvad ni sbulle bunna säga.
TEtt hjcrla, som förblifver godt och finbänsligt, i trots af dc grymmaste
olyekor, är verbligen en sällsynt sbatt. . . l!et är ej svårt att vara god,
när man äger ribedom. Jag antar sålcdcs er jemförelse, men med vil-
bor att ni mycbet snart sätter mig i tillfälle att förtjcua den . . . Fort-
far derföre, jag bcr.

I trots af fröben dc Cardovilles behagliga hjertlighct och intagande
vänlighet, framlyste docb bos benne denna naturliga värdighet, som åt-
följcr en oberoende barabter, ett upplyst förstånd och ett ädelt sinne,
så att Agricola , glömmande sin beskyddarinnas idcalisba sbönhct, bände
för benne ett slags djup vördnad , som besynnerligt" afstacb mot åldern
och glädtigbeten bos den unga damen, bvilbcn ingaf denna bänsla.

Om jag eudast hade min mor, fortfor Agricola, så sbulle jag
ändå icbe taga mig så bårdt öfver en tvungen helgdag; ty fattigt folk
bjelpa bvarandra; min mor är inncrligt afbållcn i luiset der bon bor;
vara besbedliga grannar sbulle nog cfter förmåga undsätta benne. Mcn
de hafva ju sjelfva ingenting; de sbulle beröfva sig det nödväudiga för
hennes sbull och deras små tjenster vore benne plågsammarc än sjelfva
eländet; och sedän så har jag icbe blott min mor att arbeta för, utan äf-
ven min far, soin yi icbe hafva sett på tjngo år och soin i går alton
bom hein tili oss . . . Hän bommer direbte från Asien . .

. der ban har
vistats i många år, af ren tillgifvcnhet för sin fordnc general, den nu-
varande marsbalb Simon.

Marsbalb Simon! ropade Adrienne med förvåning.
AI bäuuer lumoin, min fröben?
Jag bänner huiluni icbe pcrsonligen; men ban var gift med en af

minä slägtingar.
Uvilben lycba! ropade smeden. Dä äro de unga fröbnarnc Si-

mon edra slägtingar.
Har marsbalken döttrar? frågade Adrienne, alltmera förvånad.

A:o 13. 32.
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s Ack, fröken! tvcnnc små englar. Dc kuuna vara omkring fcm-^^'
ton år gamla; och sä vacfcra, så goda! ...De aro tvillingar och likna
hvarandra tili den grad, att det är omöjligt att kanna dcm åtskiljs . . .

Deras mor dog nnder fångcnskapen .. . ailt hvad lion ägdc hlef konfiske-
radt, hvarcfter min far förde de uuga Hiekorna lill. De reste långsamt
och på fattigt vis, ock foro myckct illa nnder vägen, incn min far sökte
genom sin ömlict och tillgifvenhet komina dem attglömma alla sinä olvc-
kor . . . Min hcderlige far . .

. Fröken skulic icke konna förcslälla sig en
sadan gnbhc med ett lejons mod och tappcrhct, är hän god soin . . .

som en mor.
Och hvar aro de der sota flickorua? frågade fröken.
Hos oss ,

tills vidarc. Det är just det som ökar det bekymmcr-
samma i min ställning, och som glfvit mig mod att gå bit. Icke för det
att jag ju icke med mitt arbctc hau försörja vårt lilla husbåll, eburn till-
ökadt det blifvit; men .

. . mcn om jag blir arrcsterad .
. ,

Arrcsterad? ni arrcsterad? Och hvarförc? . ...

Se bär, fröken! värdes halva -den godheten läsa den här varnin-
gcn, det här ationyrna brcfvct, som blifvit sändt tili la Maycux, den der
fattiga, ofärdiga Hiekan, om hvilkcn jag taladc, hon . . . som är en verk-
lig syster för mig.

Och lian räcktc fröken de Cardovillc brefvet.
Efter att hafva läst det, betraktade Adricune den unge smeden med

stegrad förvåning, ropande:
Horn, min herre, ni är poet?
Jag bar hvarken det anspråkct eller den ärclystnaden att ansc

mig såsom sadan, svarade ynglingen, blygsamt; men ibland, då jag efter
en hei dags tnngt arbctc , komrner bem tili min mor, för att hvila ut,
och äfven stundom nnder det jag kommer på mitt jern, roar jag mig med
att rimma, Un några visor

,
än några oder, emedan delta förströr mig

och lättar arbetets möda.
Och den der sangen om de fi-igjorda arhetarne, bvarom här ta-

las, är då myckct upprorisk, rnyeket farlig?
JVcj, ncj, min Gud, det är den icke! Jag, för min del, har den

lyckan att arbeta hos berr Hardy, en ädel, rättäukande nian, hvilkcn gör
sinä arbetares bclägenbct lika lycklig, som alla dc öfriga franska arbe-
tarnes är bcklagansvärd. Det är tili fördel för dessa, hvilka utgöra mas-
san af rikets arbetande hop , som jag har i min sång med värinä och öf-
vertygelse anropat de lyckligt lottade om förbarmande och billighet. Det
är alltsammans. Men fröken torde väl veta att I denna tid af oro , kom-
plotter och tätä arresteringar , mången blir insatt endast på rnisstankar
och ntan barmhertighet bållen en längre tid i fängelse .

. . Om mi den
olyekan bänder mig hvad skall det bli af min mor ,

min far och de
begge nnga fröknarne , dem vi måstc anse såsom hörande tili vår slägt,
tili dess att marskalkcn, deras far, återkommer? . . . Och nu, fröken,
för att egentligeu komina tili saken, så är det just för alt undslippa den-
na Stora olyeka, som jag har vändt mig tili er, med en ödmjnk anhal-
lan alt ui, ifall jag blir arrcsterad, värdigas gå i borgen för mig, sä alt

----- !.-'■ ■■ .11- I- I ..
"
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w~~ Tpi
S ja g c j måttc bli nödsabad att utbyta vcrbstaden niot fängelset. Far jag y

vara fri, så försörjcr jag nog med mitt arbete alla de bemmavarande; det
svarar jag för.

Gud väre lof! ropade Adrienne, inncrligt glad; det der ban lätt
hjclpas. Ilädanefter, min herr poet, sball ni utgjuta edra inspirationcr 1
lyebans oeb icbe i sorgens sböte, ty dcn scdnare är cu bcdröflig sånggu-
dinna. Bergen sball snart erbållas.

Ack, bästa fröbcn! ni är vår räddarinna!
Sedcrrnera fogar händclsen så att dobtorn, vår hnsläbare, är myc-

bet god van rned en af de vigtigare minlstrarne. (Förstå detta hur ni
vill ni sball i alla bänsccndcn icbe bedraga er, tillade hon smålccnde),
Dobtorn bar myeket inflvtande hos denue storc statsinan, ty lian bar all-
tid baft dcn lycban att råda bonom tili privatlifvets lugn, i auseende tili
bans svaga belsa; della råd sbnllc hau gifva bonom, äfven dagen förrän
man fråntage bonom portföljen. Var sålcdes fullbomligt lugn . . . Om
min borgen icbe är tillräcblig, så finnas väl audra rnedcl.

Fröbcn! ropade Agricola med djup rörelse; jag bar er alt taeba
för min mors lugn, bansbe för hennes lif! . .

. Tro mig jäg sball al-
drig bli otaebsam.

Aeb ja, det vet jag nog. Nu tili något annat, —de soin hafva
för mycbet , mäste väl äga rättigbet att bistå dem som icbe hafva nog-.
Hör på: General Simons döttrar aro minä slägtingar; dc sbola bo hos
mig, det blir mera passande för dem IVi sball förbci‘cda er goda mor
pä den salien; i afton sball jag fara oeb hemta minä unga businer, då jag
tilliltä får taeba er mor för den gästfribet oeb godbet hon bevisat dem.

Hastigt såg man Georgcttc upplyfta förbängct, som sbiljde denna sa-
loug från det andra rummet, oeb historia med en försbräcbt min.

Aeb, fröben! sbreb hon, det tilldrar sig något bcsynnerligt på ga-
gan bär ntanföre,

Hvad då? Förblara dig !

Jag bade följt min sömmersba tili dcn lilla porton, då jag lieb se
några barlar af mycbet rnisstänbt utseende, bvilba med yltersta nyfibenbet
belrabtade murarne oeb fönsterposterna på den lilla byggningen, soin stö-
ter intill paviljongen, alldeles som om de bade söbt någon.

Fröbcn! utbrast Agricola sorgligt, jag bar då icbe bedragit mig;
det är mig; det mig man söber.

Hvad säg-er ni? ..
.

Jag tycbte att någon följde minä spår, ända ifrån gatau Saint-
Mercy. Det är intet tvifvcl mer .. . man bar sett mig gå i huset. Aeb,
goda fröben, då ni baft det ädclmodet att lofva taga del i miu mors öde,
oeb då jag ej längre beböfvcr vara orolig- öfver fröbnarne Simon , sbyn-
dar jag- ut för att sjelf öfvcrlcmna mig , beldre än att förorsaba er det
ringaste obebag.

Abia er för det, min berre, inföll Adrienne lifligt. Friheten är
en för dyrbar sab, för att uppoffras på vinst oeb förlust .

. . Det är ju
möjligt att Georgelle bar bedragit sig. . . . Men i alla fall ber jag att
ni ej måtte öfvcrlcmna er . . . Lyd minä råd oeb undvib att bli arreste- (

m Jm
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rad; delta slsall myckct undcrlätta minä mått ocli stcg .
.

. ty jag tycker 8

alitid alt rätlvisan ådagalägger en så utmärkt tillgifvenbet för alla dcm
hon en gång kömmit åt, att lion har svärt att sedän släppa dem.

Fröken! ropadc Hehe, sorn lika brådstörtande inkoin i salongen;
en kari bultadc nyss på lilla porien ocb frågade, öin ieke en nn g man i
blå blns nyligcn ingått här .

. . Hän tiliadc, att dcn person lian sökte
bette Agricola Raudoin, ocb att lian bade någonting ganska angeläget att
tala med bouoin.

Det Ur initt namu, sade Agricola; det är en list för att narra mig nt,

Sannolikt, svaradc Adrienne; vi inåstc använda list mot list.
Hvad svaradc du, initt barn ? frågade hon den skränida Hehe.

Jo , fröken , jag svaradc
,

att jag omöjligen kunde bcgripa bvad
ban jnenadc.

Förträlfligl! .
.

. Ocb karien? ...

lian gick sin väg, fröken.
litan tvifvel för att snart ätcrkomma, sade Agricola.
Det är myekct troligt, genmäldc Adrienne. Derföre min berre,

måste nl linna er nti att qvarstanna här några tinunar ...Beklagligtvis
är jag tvungen att genast begifva mig tili min tant, prinsessan dc Saint-
Dizicr, i auledning af ett högst angeläget samtal, bvilket omöjligen kan
nppskjutas ,

oeb som för mig blir ännu angelägnare nu , i anseende tili
hvad nl bcrätta.t mig o m fröknarne Simon, marskalkens håda döttrar . . .

Men stauna ändtligen qvar här, min herre, ty annars blir ni säkert arre-
sterad.

IVädigaste fröken, förlåt att jag vägrar, men . . . ännu en gång
, . . ännu en gång .

. . jag kan leke mottaga delta anbud.
Ocb bvarföre ickc?
Man bar velat narra mig ut, för att ej behöfva ,

i lagens namn,
intränga i er boning, min fröken; men det är imcdlcrtid säkert, att om
jag ej kommer ut, så skall man komina in ocb anställa husvisitatiou här,
ocb aldrig skulle jag vilja nisättä er för något dylikt. Hvad bryr jag
mig nu om fängelsets mörker oeb enformighet, sedän jag icke längre be-
böfver vara orolig öfver min mor?

- Ocb den sorg som er mor skall kanna öfver crt bäktande? '. . .

ocb bennes oro ocb liennes fruktan? . . . Iläknar ni då ailt delta för in-
genting? .

. . Ocb er hede.rlige far, som nyss kömmit hein? . . . ocb den
der fattiga sömmerskan, bvilken älsfcar er som en bror, ocb som jag lik-
nar tili bjerta oeb tänkesätt, enligt bvad ni sjelf sade? . , . Glömmcr ni
alla dessa ocb deras qval, min herre? , . . Lyd mig oeb bespara er familj
alla dessa onödiga sorger . . . Stauna qvar bär så lange , så skall jag ,

endera genom borgen oller på något annat sätt, rycfca er undan edra fi-
euder, det lofvar jag.

Men, fröken ...om jag skulle antaga ert ädelmodiga tillbud, så
finner man mig ändå bär.

Alldeles ickc. Uti denna paviljong, som i fordna dagar utgjorde

252



.•j

Den Vanduande Juden.

M
ett så kalladt petife maisen *) nl scr , min licrre , att jag bcbor ett
mycket profant ställc

,
tiiiadc lion , lecnde bär linns

, säger Jag- , ett
gömställc ,

så beundransvärdt klokt uttänkt
,

alt det kari trotsa alla cfter-
spaningar. ' Georgelle skall ledsaga cr dit; ni skall der hafva ganska be-
qvämt; ni kan tili ocb mcd skrifva några verser tili mig, i fall ni skul-
1c bli inspärrad.

Ack, min frökenl bvarigenom bar jag förtjent? . ,
.

Uuni, min berrc? . . . Hvärined ui bar förtjent att jag gör cr
dcn tjcnsten? ... Jo, det skall jag slraxt säga: Antag att er karakter,
att cr ställning förtjenar intct antag att jag ej stodc i förbin-
delse hos cr aktningsyärde far , for Lans rörande omsorgcr om de unga
fröknarne Simon , minä slägtingar lemna ailt delta åsido

, sägcr jag,
ocb lät oss kara tanka på Liiti ne . . . Tänh åtminstone på Lutine , min
herre, fortfor Adriennc skrallande, på Lutine, sora står bar ocb tackar cr,
för det ni åtcrfört benne tili sin tnatmor. Allvarsamt sagdt, min berre,
tillade den besyuuerliga ocb muntra flickan

, o m jag skrattar
, så är det

icke af brist på deitagande för ert öde , ulan derföre att ni bär ickc lö-
pei- den aldraringaste fara, ocb att jag i dag finncr mig ovanligt glad ocb
lycklig. Såiedcs, min herre, skrif genast er egen ocb er mors adress bär
i denna portfölj; följ sedän Georgelle ocb skrif tili mig några vaekra ver-
ser, ifall ni icke för mycket leds i delta fängclsc, dit ni inträder för att
undgå ett annat.

Medan Georgelle förde smeden tili gömslället, bar Ilebe fram en li.
ten grå kastorbatt med grå plymer , ty Adrienne raaste gä igenom par.
ken, för att komina tili Stora liotelet, sora beboddes af benues tant, prin.
sessan de Saint—Dizicr

En fjerdedels linnaa efter denna seen inträdde Florine, tyst ocb bem-
ligbetsfnllt, lii! fru Grivois, första kammarfrun hos prinsessan de Saint—
Dizier.

ATå ?
.

. . frågade fru Grivois, när bon fick se den unga flickan.
Se bär aro dc uppsatscr jag gjort under morgonens förlopp, sade

Florine i det bon lemnade den stränga frnn ett papper. Lyckligtvis bar
godl minne, tillade bon.

Säg mig precist bvad klockan var när bon kom Lcm i morgons,
bcfalltc fru Grivois med bäftigbct.

<— Ilvein, min fru?
—■ Frökcn Adriennc.

Ilon? . . . Mcn bon bar ju icke värit ute i dag. Vi kade ken
ne 1 kädet klockan nio.

Men innan klockan nio kom bon kein , efter att bafva värit ute
öfver natten. Jag må väl veta, jag, att så är.

Jag förstår er ickc, miu fru.

*) Så kallades , under madame Pompadours tidehyarf, de tili furstars och andra slore herrars
hemliga nöjen inredda byggningar.

JV:o 13. 52*.
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’ 1— Ja så , fröken Itom icke hein i morgons klockan alta gcnom den ®

lilla trädgårdsporten? JVi vägar således ljuga för mig? . .
.

«lag var sjiik i går hela dagen och jag- Isoin cj ncr dcnna tnorgon
förran klockan nio, då jag sisulle hjelpa Georgelle oeh Hehe alt påhläda
fr öisen, soin då koin ur badet.

Det är eu annan sak. Ni skall af edra Isamratcr söka utforska
det hvarom jag nu frägat er; de hysa intet misstroende tili cr oeh shola
säga er allt.

Ja, min fru.
Hvad har fröken gjort mi på morgonen ,

sedän ni koni ncr tili
henne?

Fröken har dikterat ett bref soin Gcorgatte nedskrifvit. Det var
tili herr JVorval. Jag had alt få hara upp det i hotclct, för att få nå-
gon förevändning att komina ut oeh teckna upp allt hvad jag hade i minnet.

Godt! Och brefvet? ...

Jerorne giek nyss bort i några ärender och jag gaf det åt honom,
med tillsägclse att genasl hara det på poslcn.

Uumina llicka! ropade fru Grivois. IVi kunde inte hara det tili
mig?

Men då fröken dikterade brefvet helt högt för Georgelle, sä vet
jag ju hela innchållct, och jag har upptccknal det på liotan bar.

Det är icke detsamma. Det kunde ju hända att det vorc af yltcr-
sla vigt att fördröja det der brefvets afsändande. Prinsessan skall bli hra
ledsen när hon får höra delta.

Jag trodde mig göra rätt, min fru.
Ja min Gud , det tror jag nog , jag vet att det icke är god vil-

ja som fattas er ,ty man har värit nöjd med cr under dcnna tid af sex
månader; men den här gången har ni begått en stor oförsigtighet.

Min fru, haf öfverscende med mig . .
. Hvad jag gör är mig än-

då plågsamt.
Och den unga Hiekan qväfde en suck.
Fru Grivois lixerade henne några ögonhlick och sade sedän med ett

tvunget leende :

Nä väl min vän; efter soin det är så svårt , sä fortfar icke .
. .

Ifall ni har helänklighcter, så är ni fri.
Ni vet alltför väl, min fru, att jag icke är fri, sade Florille rod-

nande. En tår steg henne i ög-at och hon tiliade: Jag beror af herr Ko-
din, soin har skaffat mig hit.

Nå, hvarfbre dessa suckar? ...

Man rår icke för alt man har samvelsqval. Fröken Ur så god, sä
tillltsfull . . .

Hon är fullkomlig , utan tvlfvel $ men ni har cj kömmit hit för
att hålla loftal öfver henne. Hvad vet ni annars?

Den der handtvcrkarcn
, soin i går hade tillvaratagit Lutinc och

koin hein med henne, koni nyss och begärde tala med fröken.
Är den karien ännu qvar hos henne?

.— Det vet jag icke. Hau koin just in då jag gicfc ut med
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£ Ni skall laga nl får veta hvad den karien kunde vilja froken . . .

]Vi inåste söka någon förevänduing för alt under dagens lopp kumma liit
öfver ocli underrälta mig om hvad ni kunnat utlcta.

- Ja min fru.

\

ÖL

Ilar frökeu synfs tankfull, orolig eller förskräekt öfver det sam-
tal kun i dag kommer alt ka med sin tant prinsessan? Detta kar cj kun-
nat undfalla er, ty froken är så öppenkjertlig; kon förstår så lltct att dul-
ja hvad som föregår inom henne.

Froken kar värit lika glad som vanligt. Jag kurde henne tili och
.med skämta öfver det föreslåcnde samtalct.

Skämtade hon? . . . vopade fru Grivois med en min af yttersta
förvåning. Eftcr en pans tillade hon med sammanbitna tänder, men sak-
ta, så att den unga Hiekan cj kunde höra det:

Den skrattar häst som skrattar sist! Oaktadt heunes oerhörda djerf-
het och kennes djcfvulska karaklcr, skulle hon darra ... ja hon skul-
le på sinä knän begära nåd, om kon vissle bvad som väntar henne I'dag.

- Derefter vände hon sig tili Florine , sägandc: Atervänd nu tili
paviljongen och förvara er så myeket ui kan för de der känslosamma be-
tänkligkcterna, det råder jag er tili, de kunde annars spela er ett ledsamt
sprattj koin ihåg att jag har sagt det.

Jag aldrig glörnma att jag icke mera tlllhör mig sjelf, min fru.
Se så ja gå nu.

Florine lemnade Stora liotellet och gick genom parken för att åter—-
komina tili paviljongen'. Fru Grivois begaf sig tili prinsessan de Saint-
Dizicr.

SJUNDE AFDELNINGEN.
HOTELET SAIIVT-DIZIER.

I.
EN JESUITINNA.

Mcdan ofvanbcskrifne npptrudcn tilldrogo sig i paviljongen , eller
den så kallade Pompadur-rotundan, som beboddes af froken de Cardovil-
le , passerade helt aml ra käudclscr i stora liotelet, som innehades af prin-
sessan de Saint-Dizier.

Trädgårdspaviljongens prakt och dyrbara prydlighct bildade ett starkt
afbrott mot dysterheten i hotclct , der prinsessan sjelf bodde en trappa
upp; ty den undcrsfa våningcu var så inredd , att den endast kunde be-
gagnas tili festivitetsrum, oeli det var nu längcsedan prinsessan gaf nä-
gra feter, lion kade för lång tid tiiibaka afstått från ali verldens fåfäng-
liga berrlighel.

Det allvarsamma utseendet hos hennes tjenstefolk, som alla voro tiU
och alla svartkläddaj den hemska tystnaden , som rådde i hela hu* s |
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setset, der man, så tili sägandcs, aldrig taladc annat än halfhögt, och dcu
nastan 1:1osteri!lsa ordningen 1 delta Stora hushåll, allt gaf åt prinses-
sans hela omgifning en sfräiig*ocli dyster pregel.

En rerldsman, soin nied ett sällsynt mod förenade en mychet obe-
roende karakter, sade en gång, då lian tålade om prinsessan (just dcnsam-
ma, tili hvilkcn frökcn de Gardövitlc nu gick, för att, enligt hennes egna
ord, lefvererd en bataljJ;

”För att ieke hafva madame de Saint-Dizier tili fiende, bar jag, soin

annars ieke är hvarken platt cller feg ,
för fiirsla gängcn begätt någon-

ting platt oeb fegt.”
Och hän taladc upprigtigt; i dcssa få ord antyddc hän madame de

Saint-Diziers karsikter.
Näturligtvis hade madame dc Saint-Dizier ieke ai 1tid haft eller i ett

ögonhhck förvärfvat desinä höga grad af betydenhet.
Ett par ord aro nödvändiga, för att i Ijusct framställa nägra veck

af denaa inveekiade karakter, några fragmenter ur denna farliga, ohöjliga
qvinnas lif, denna qvinnas, hvilken, genom sin anhängighet tili Jesuiter-
orden hade förvärfvat sig en så henilighetsfull och frnktansvärd makt. Tv,
om det finus någonting mera hotande , mera förskräekande Un en jesuit,
så är det en jesuitinna; och dä maa hai- omgåtts I stora verldcn och vä-
rit med i vissa krelsar, vet man alltförväl att det llnns

, beklagligen,
mänga af dessa systrar med mer eller mindre koria klädningar

Madame de Saint-Dizier, som i sin ungdom värit myeket vaeker,
hade, under kejsaredömels sista och restaurationens första år, värit en af
de tongifvande och mest soista damer i Paris. Hoi» var af ett rörligt,
verksamt, Ufveufyraraktigt och herrsklystct sinnelag, och förenade en lif-
lig inbillning med ett kalit hjerta. Galanterict var en sak , hvaråt hon
hejdlöst öfvcrlemnadc sig ieke i följd af någon hjerlats ömmare rö-
relse, men af kärlek tili intrigen, hvilken hon älskade på samma sätt som
männerna älska spei . • , d. v. s. för de lifliga, spända , cxaltcrade kan-
sioi’ det ingifver.

Beklagligtvis hade hennes man , prinsen de Saint-Dizier (äldre bro-
der tili grefve de Renncpont, hertig de Cardoville, Adrienncs far) värit
så blind, att hän aldrig- märktc, eller åtminstone aldrig med ett enda ord
gaf tillkänna, att lian bade någon kunskap om sin frus många äfventyr.

Då prinsessan sålcdcs ieke fani» någon svårighet eller några hinder
för dcssa olagliga förhindelser , dem hon ingiek och dem hon bröt

,
allt

efter omständigheterna, hclst sådana förhindelser voro , under kejsarcdö-
mcls period, lättare att ingå, Un hvad dc nu för tiden äro , företog hon
sig att med dem förena några politiska intriger, för att göra dem mera
retande och gifva dem litet mera lif.

Att anfalla Napoleon , att under denne koloss gräfva en förstörande
min, se der en pian, en Urelystnad, värdig denna karakter, som for-
drade allt oeh för hvilken ingenting var nog.

Under en längrc tid gick allt hra. Vaeker ock tjviefc, slug och falsk,

*) Man vet att de verkliga medlemmarne af jesuiterorden kallas jesuites de robe courte.
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trolös ocb förförisk, omgifven af tillbedjarc , dcm hon gjorde yra i buf-
vudct, ocb sättande ett slags Ura nti, alt låta dcm, för hennes skull, £tga
sinä bufvuden uti farliga komplotter, hoppades prinsessan kumia återlilva

Fronden (la Fronde) ,
hvarföre bon började en bcrnlig brefvexlmg med

några lios utlanningen inflytelscrika personcr, kända för deras kat tul kcj-
sarcu. Derifrån daterade sig benues bekantskap med markis d Aigiygny.

Men en vacker dag blcfvo alla dcssa ränker upptäckta; Hera ai prin-

sessan dc Saint-Dizicrs riddare sklckadcs tili Vinccnnes, ocb kcjsaren,
soin badc kunnat kandia vida stt-an&stjte , åtnöjdei.fiig med att lorvisa ma-
dame de Saint-Dizier tili ett af bennes gods, närä Diinkircbcn.

Vid rcstaurationcn blcfvo docfc de de förföljelfigp., som priusfs,»an
lidit för den rattoisa sakan” räknade bcnne lillgodo ,

oe:h bon lörvarf-
vade sig tili ocb med ett temligcu s lori inllytande, oaktadt bennes cr,

kända lättsiunigbet. ■ .

,
..

Markis d"Aigrigny, som nu ingätt i fransk tjenst, hade Unutligcn
fästat sig vid fäderncslandet. Hän var en ung, intagandc man, ocb jnyc-

ket på medet. Hau badc brefvex,hit ocb stämplat med. prinsessan diySamt-
Dizier, ocb deuna inlednlng tillvägabragte natnrligtvis en förlrplig be-
kantskap dem eiuellan. ■ .

En obcgrUnsad egenkårlek, ett outsläckligt begar efter bullersamma
nöjbn, ett stort bebof af att kata oeb berrska,, pljt pkufvadt bogmod ocb
dcltta slags usla svmpati , bvars omotståndliga dragnmgsl.raft närmar da-
liga naturer tili hvarandra, utan att dock saramansmalta dem, badc at

markis dAigrigny ocb prinsessan de Saint-Dizier gjort tveune medbrott-
slige, snarare Un"tvenne älskaiide. Deras förening grundpdes på egoisti-
ska ocb bittra känslor, på delta fruktansvärda stöd, som tvenne karakte-
rcr af denna farliga hait kunde förskaffa sig mot en ycrld, bvarest deras
intriger, iättsinnigbet ocb smädclselust hade förskalfat dem många licn-
der. Förbindclseu dem cmellan varade ända tili dess att markisen, efter
alli duell med general Simon, iugick i det andiiga ståndct, utan att nä-
gon visste orsaken tili detta bastiga beslut.

Prinsessan, som ännu icke tann tiden tili omvåndelse för sig vai a

inne, forlfor att öfverlemna sig åt den bullersamma bvirfveln af sto,ra

verldcns nöjen, 'ocb det med en skärp, svartsjuk, batlull itver ty bon
såg att bennes vaekra dagar snart voro tillåndalnpua.

Af följande drag kau man bäst bcdömma denna qviunas karakter:
Vai visste bon att hennes mest lysaude period var förbi ocb att den

tid var i annalkande , då inga beundrare längrc skullc samlas omknng
bcnne; men bon ville dock med en förvånande triumf siula sm hana i

nöjeuas verld ? liksoni en stor aktris förstår att i tid diaga sig iintlau
från tcatern , medan lion ännu kan väeka saknad bos publifccn. Så ville
ock prinsessan tillfrcdsställa sin fåfänga ocb valdc dcrföre med skiek ig-
het sinä offer. Hon lärde 1 sällskaper kanna ett ungt par, som dyrkade
hvarandra, bvarförc hon bcslöt att åtskilja dem. Genora mångabanda rän-

ker ocb konster lyckades det benne att ryeka älskaren från älskannnan ,

en förtjusande qviuna om aderton år, af kvilkeu lian var tillbedd. Da

fel 1X7:0 13
M

257



V

Den V ANDRANDE JuUEN.

iiF
denna pian väl var vcrkställd, drog sig madame de Saint-Dizicr tillbaka
ftån verlden , lemnande den I hela glanscn af silt sista, väl lycfcade kär-
leksäfvcntyr.

Eftcr Hera långa samtal med abbe d’Aigrigny, som under tiden blif-
vit en namnkunnig prcdikant, reste hon hals öfvcr hufvud ifrän Paris tili
sitt gods vid Diinkircbeu, der bon tillbringadc tvenne hela år ocb dit hon
cj mcdförde någon af sin dåvarande betjeniug, undantagande fru Augu-
stina Grivois."

3
Vid prinsessana äferkömst tili bttfvudstadcn , kundc ingcn igenkänna

denna förr så flyktiga, lätlsinriiga öch praktälskaude qvinna. Hcnnes
lorvaudling var fullkomlig, utomordentlig, nastan förskräckande. lio-
telet Saint-Dizier, fömt ständigt öppet för nöjen , fester ocb ali slags
glädje, förblef nu tyst ocb ödsligt; i ställct för hvad man annars benäm-
ner den eleganta verlden , såg icke prinsessan nu hos sig annat än äldre
fruntimmer, kända för myeken gudsfruktan ,

ocb inflytelserika män, dock
endast sådana, soin voro ryklbära genom sinä stränga seder ocb sinä reli-
giösa ocb monarkiska tänkesätt. Framför alit omgaf bon sig med vissa
medleinmar af det högrc prcstersfcapet. En qvinlig kongregation ställdes
under hcnnes nppsigt. Ilon höll sig en biktfader, ett fcapell , en Aumo-
nier (atinoscnfdclare) oeb tili oeb med ett samvetsrud. Denna sista per-
son bade doek sin befattning in partibns , ty prinsessana egentliga ledare
Ocb själasörj-are var ocb förblef abbe d'Aigrigny. Det torde vara öfver-
flödigt att tillägga, det deras galanta förhållande tili hvarandra bade län-
gesedan uppbört.

Denna bastiga, fnllständiga ocb framför allt myeket utbasunade om-
Vändelse u|ipfyllde de flesta med beundran ocb vördnad; men de, som
sågo längre in i saken, smålogo deråt.

Ett drag bländ tusen fcän bar vara tillräckligt för att skildra priu-
sessäns oerhörda makt, bvilken bon vunnit derigenom ,

att hon i bemlig-
het blifvit inedlcm af jcsuilcrorden. Delta drag skall äfven visa oeb i
hela deas stgygelse framställa karakteren hos denna nedriga, bämndglriga
öcb obcvckliga qvinna , som Adrienne de Cardoviile så obetänksamt gick
att trotsa.

Bland de personer ,
hvilka mer eller mindre skrattade åt madame de

Saint-Diziers omvändelsc , var det unga , intagaude parct , som bon bade
gjort oeniga, innau bon för alltid leinnade Stora verldcns skådcplats. Dessa
bade nu, mera passionerade än någonsin förut, icke allenast försonat, utan
äfven återförenat sig, trygga ocb lugna efter den öfvergångna stormeu ,

som stört deras lycka. Den enda bämnd de tilläto sig, vär ett stickande
skämt öfver den claka qvinna, bvilken gjort dem så myeket omit.

IVågon tid derefter sainmanskockadc sig åter ett digert olyekans moln
öfvcr de båda älskandc.

En äkta man, bittills alldelcs blind, blef bastigt upplyst genom ano-
nyma bref. En förfärlig katastrof följde derpå, oeb den uuga frun var
för alltid förlorad.

Hvad älskaren beträflar , kringspriddes 1 tysthet obestämda rykten ,

men dessa voro så ondskefullt beräknade , så slugt anlugda, så förstö-
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P rande, emedan dc spriddcs hviskandc och med vilkor af tvstlålcnhct, alt M

dc voro tuscn gängcr farligare än en öppen anklagelse, Lvilken man kan
bcslrida och tilliötctgöra. Dctta ryktc, med djefvnlsk clakhet uttänkt

,

koin snart i hvars mans mun , så att tili och med,' den nnge manueus
häsla vänner småningom drogo sig ifrån honom, i det dc, mol sln vilja,
måste gifva vika för inflytandet af delta jcmna , idkcliga , oupphörliga
prat, dctta orediga och förargliga sladder, som kan semmanfattas uugefär
i följande:

JVä, ni vet väl . . .

Ncj.
Alan säger mycket stygga saker om honom.
A, verfcligen! Och hvad då?
Jag kan just icke egcntligen säga hvad .

.
. men det är ledsam-

ma rykten, ryktcn som röra hans heder.
För tusan! det var allvarsamt det! IVu hegriper jag orsaken,

hvarföre man under en tid visat honom så mycken köld.
Hvad mig angår, så skali jag hädanefter undvika honom.
Det skali jag också . . . etc. etc.

Vcrlden är så hcskaffad, att det oftast icke fordras mer än ungcfär
ofvanståcnde samtal

, för att fläcka en persons rykte, helst om det är en
person, hvars lycka och framgång eller utmärkande förcträden hittills för-
skalfat dcnsamma mycken afund.

Den stackars nnge mannen, hvilken oskyldigt hlifvit svärtad och för-
talad , och som såg sin vän-krets allt mera glesna, såg att det hlcf allt
mera torat och kalit omkring honom och kände slutligen, så tillsägandes,
marken vackla under sinä fötter; visste cj hvar hän skulle söka den dolda,
oåtkomliga lienden, hvars mördande stygn haa kände; ty aldrig kunde det
falla honom in att gissa på prinsessan de Daint-Dizier, som lian icke ha-
de seit alltsedau det hastigt inlcdda och lika hastigt öfvergåcnde kärleks-
äfventyret med henne.

Dä hän nu ändtligen ville vefa orsaken tili denna kallsinuighet och
dctta fiirakt, som för honom blef allt mera både synhart och känbart, vän-
de lian sig tili en af sinä gamla vänner ; denne svarade honom värdslöst
och på ett sätt, som sårade hans inuersta. Hän vände sig då tili en an-
nan, som gaf ett förolämpande svar. Hau hlef ond och bcgärde upprät-
tclsc, hvarpå hans motståndare svarade:

Gå och sök npp tvenne af minä och edra gemensamma hekanta,
som kuuna bli vittnen, så skali jag duellera med er.

Den olycklige var ej i stånd att linna en enda, som ville vara hans
sekundant.

Slutligen, dä lian länge hade förjäfves grubhlat, förjäfves hemödat sig
att fä veta orsaken tili det uppenhara förakt man visade honom , och dä
lian dessutom djupt grämde sig öfver förlusten af sin nnga fru och öfver
hennes olyeksöde, blef lian tokig af sorg, raseri och förtviflan, så att hän
afhände sig sjelf lifvet.

Samina dag lian dog, yttrade sig madame de Saint—Dlzier att en

jji skamlig lefnad som hans kunde ej annat än få ett sådant slut: att den,

259



Dev Vandraivde Juhen.

1
soin under en så lång tid grjort sig tili Ick att trotsa bådc gudomliga och
meiiskliga lagar, kunde ieke annat än för att kröna verket slnta med
ett ännu ohygligare brott, ~ ett sjelfinord. Ocb madame de Saint-Dizicrs
vänner upprepade med förkrossad, gudaktig ocb öfvcrtygad min dessa ord
ocb kringburo dem från. hus. tili hus.

Ocb delta var ieke allt: jemte straffet följde äfven belöning.
Folk, sodi gåfvo akt på bändelsernas gäng , funno att den rcligiösa

madame dc Saint-Dlziers gunstlingar blefvo, med en förundransvärd has-
tighet, befordrade tili böga embeten. Unga, dygdiga mä il, som framför
allt voro Orden tillgifna ,

blefvo gifta med rika , fader- och mofderlösa
flickor från Sacri-Cneur (en kioster-uppfostrings-anstalt) , der man iiöil
dem i reserf åt dadana unga män bvilka fliligt gingo i kyrkan. Dessa
stackars llickor flngo., forr eller scdnarc, erfara bvad det är att halva en
andäktig man ,

vald eller påtrugad af andra andäktiga personer; de plifc-
tade ofta med beta tårar för den bedrägliga lyckan att få komina ut i en
ond och bycklandc vcrld, der de funno sig främmande och utan stöd, oodi
der dc blefvo förkrossade, och det genast ocb utan barmbertighet , i fall
de vägade bcklaga sig öfver den luot deras vilja ingångna förbindelsen.

I prinsessan dc Saint-Dlziers salong gjordes prefekter, Öfverstär, ge-
neralintcndeulcr, deputerade, professorer, biskopar; ja tili ock med pärer
af Frankrikc. Ocb såsom tacksåmhetsbevis för det mäktiga stöd man; för-
länadc dem, begärde man intet annat än att dc skulle, tili det yttre, an-
taga utsecudc af fromtna män och sVärja ett evigt krig möt allt, som var
gudlöst ocb rcvolntionärt, meri frainför allt att de skulle liCrnligt ocb för-
troligt brefvexla med abbe d’Aigrigny öfver vissa

, af bonbiri sjelf valda
äimien, hvilkcn brcfvexling i öfrigt ej kunde vara annat än ängenäm, då
abberi var den älskväfdaste, snillrikaste och arligaste män i verlden.

Olvcklige de, bvilkas grundsatser ocb sträfvanden stodo I slrid, med
madame de Saint—Dizicrs; tv förr eller sednare, medelbart eller omcdel-
bart, kände dc sig grymt , nastan ali tid objelpligt tralla dc 5 den ertas fcä-
raste förbindelser upplöstes , den andras kredit rubbades; soraliga blefvo
fläekade tili sin beder; andra förloradc embeten ocb sysslor, bvaraf de
lefde ocb delta allt genom den dofva, långsanima, oupphörliga verkan
af en smygande ocb 1 mörkret herrskaude makt, som undergräfde lycka,
rykte , heder

, förmögenbet ocb den mest grundade ställning i sambället,
ansedd såsom orubblig intill det ögonblick då allt delta, tili allmänbcteus
fasa ocb bestörtning, sjönk, utan att någousiu kumia återupprättas.

Man fcan lätt begripa det prinsessan de Saint-Dlzier skulle, under
restaurationcu, viima ett stort ocb fruktansvärdt inflytande. Efter Juli-
revolutionen hade lion slutit sig tili den yngre Unien, ocb, bcsynnerligt
nog, tillskref man heili!e iriyeken politisk verksambet ocb ett stort infly-
tande , oaktadt henues fortvarande omgängcs- ocb vänskaps-förbindclser
med flera af dc hus, soin voro den störtade konungafamiljen tillgifna.

Då prinsen de Saint—Dizier kade för fem år sedän dött barnlös, ka-
de bans pcrsonliga, ganska anscnliga förmögenbet tillfallit hans yngre bro-

grefve de Renncpont, bertig de Cardovillc, Adriennes far. Denne^^
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im äfven död, för halfannat år sedän, ocli dcn unga Hiekan var
des den cnda reprcsentanten af dcnna gren af familjen dc Renncpont.

Prinsessan de Saint-Dizier väntade sin brorsdotter, cller rättarc sin
mans brorsdotter, nti en lemligcn stor salong, hvars tapeter och inöblcr
voro af mörkgrönt damast. Trädverket på soffa ocb stolar var af chen-
holz nied snidericr, äfvcnså bokskåpct , bvilket var fullproppadt med an-
daktsböekcr. JVågra taflor, förcställande fielgon, ocb en stor Kristusbild
af elfcnben , ståendc på en med svart sammot öfverdragcn fotställning,
fuliändade delta rums dystra ocb kyrkolika utsecnde.

Madame de Saint-Dizier , som sait vid en skrifbyrä, var ifrigt sys-
selsatt med förscglandet af bref; ty hon förde en ganska vidsträekt href-
yexling. Oaktadt sinä fyllda fyratiofem år, var bon ännu rätt vaeker.
Aren hede väl förtunnnt hennes förr så fylliga ocb sköna vext, men den
var ännu ganska fördelaktig och konturerna af dc ännu temligcn yppiga
formerna syntes rätt väl under dcn svarta klädningcn, som gick högt upp
tili haisen. Ilcnnes mössa, ganska enkel ocb prydd med grå hand, visa-
de myeket af det rika , ebum slättkammadc blonda båret uppsalt i breda
flätor.

Vid första ögonkastet på henno, kunde man bllfva betagen af hennes
på en gång värdiga och cnkla utscende. Förgäfves sökte man på della
ansigte, för närvarande fullt af lugn och rcligiös ödmjukbct, spären efter
hennes fordna oroliga lif ocb alla dc passioner , som boddc på djupet af
dcnna själ ,

hvars ’yta nu var så siiliä. När man såg henne vanligen så
ärbar och åtcrbållsam, hade man svårt alt tro benne vara hjcltinnan i så
många intriger, så mänga galanla äfvcntyr; ännu mer om dcnna qvin-
na, som nu hunnit så långl, att bon ansåg sig bardt närä för en kyrkans
moder, börde nägot lättsinnigt yltrande , antog bennes ansigte genast ett
uttryck af hlyg ocb smärtfull förvåning ,

bvilket snart öfvergick tili en
min af sårad kyskhet ocb föraklfullt medlidande.

För resten var prinsessans leende ännu, då det bcböfdes, fullt af he-
bag och tili ocb med af en förförisk, omotståndlig godlyntbet; hennes stora
hlå ögon förstodo konsten att göra sig inställsamma och smekande; men

råkadc man såra hennes högmod, göra något inkasi mot hennes vilja,
cller verka mot hennes interessen, och hon knndc, ulan att kampromelte-
ra sig, låta sin vrede utbryta, då förrådde det eljcst så lugna och andäk-
tiga ansigtet en kali och oheveklig elakbct.

Just nu inträdde fru Grivois i prinsessans mörkgröna salong, hållan-
de i banden den rapport ,

som Florinc hade lemnat , angåcude Adricnne
dc Cardoville.

Fru Grivois hade öfver tjugo ärs tid tjenat hos prinsessan dc Saint-
Dizier ; hon visste om henne allt hvad en förtrogen kammarfru kan veta
om sin matmoder, då denna bar värit ytterst lättsinnig. Var det då med
föresats, som prinsessan hade hihcbållit delta vittne tili hennes oräkncli-
ga iingdomsförvillclser? - Det är hvad man i allmänbct var okunnig om.
Alen hvad soin var och förhlef synhart, var att fru Grivois åtnjöt stora

* N:o 16.
”

33*.k. M
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||S> privilegier och att hon af prinsessan ansägs inera såsom sällskapsdam, Un

soin kammar frn.
Se här är Florines not, yttrade fru Grivois, när hon lemnade pap-

peret tili prinsessan.
Jag skall straxt se på den, svarade madame dc Saint-Dizicr. Men,

hör på: min brorsdotter kommer snart liit. Under den sammankomst hon
här shall hevistä, måste du införa i hennes paviljong en person, soin snart
skall fräga eflcr dii;-, på minä vägnar.

Godt, min fru.
Den karien skall göra noggrann inventering på allt hvad paviljon-

gen innchållcr. Du skall vaka öfver alt ingenting hlir nteglömdt, icke
sä myeket soin det aldraminsta; kom ihäg att detta är af yttersta vigt.

Ja, madame; men om Georgelle cller Hehe vilja saita sig derernot.
Var du Ingn; den karien, soin fått sig iuverleringen uppdragen,

är af den heskaifenheten alt ilickorna, när de få se honom, ej skola vä-
ga sätta sig emot hvarken inventeringen ej heller något af de mått och
steg lian finner för godt att taga .

.
. Koin emedlcrtid väl ihåg att, under

det du följer honom omkring i runnnet, väl och noga utpeka de förcmål,
soin kumia tjena tili bekräftelse af de rykten du kringspridt , angående
Adrienuc.

Det är säkert att jag det gör ; dessutom hafva dessa rykten re-
dan fått ntseende af sanningar.

Snart skall då denna, hittills så näsvisa och högmödiga Adrienne
bli krossad, och tvungen att hcgära näd .

.
. nåd utaf mig . .

.

En gammat kammartjenare öppnadc de håda, flygcldörrarne och an-
mälde-.

Herr abbe d’Aigrigny I
Om fröken de Cardovillc fcommer , sade prinsessan tili fru Gri-

vois, sä skall du bedja henne vänta en stund.
Ja, madame, svarade fru Grivois, soin gick ut åtföljd af kammar-

tjenaren.
Madame de Saint-Dizier och abbe d’Aigrigny hlefvo alleua.

11.
KO MELOTTE N.

Ahlien, markis Aigrigny var, soin man lätt bar gissat, samma person,
hvilken vi redan sågo vid gatan du Milienxrdes-Ursins, derifrån hän kade
afrest tili Roni, uugcfär trenpe månader förc nedanstående tilldragclscr.

Markisen var klädd i d|up sorgdrägt, men med sin vanliga prydlig-
het och hehagsjuka. Hau bar ingen prestrock , litan en svart bonjour,
hvilken, tillika med haus tätt åtsittande väst, visade kuru välvext hän var.
Nedanom hans likaledes tätt åtsittande svarta kasirnirspantelpngcr, såg man
dc vaekra fötterna, omsorgsfullt utstyrda i moderua laekcradc halfstöflar.
Hans tonsur försvann i en icke sä ohetydlig skallighet, hvilken redan
hörjade horttaga myeket af håret på den bakrc delen af hufvudet. lu-
genling i hans drägl utmärkte den andllge , litoin tilläfventyrs den full-

liristen på polisongcr, märkbar på ett så manligt ausigte. Hans

262



Den Vanduande Juden.

||F' '^fli)|fe| <PS|S® nyrakadc haka stödde sig mot en Lög ocli vid svart balsduk, kuulen med 1
mililäeisk noggrannhet, en lenming I’rån fordna dagar, då denne abbe-mar-
kis, denne ryktbare predikant, bvilken nn var en af sin ordens mest verk-
sannna ocb inflytciscrika mcdleminar, hade under restaurationen koniiiien-
derat ett busarregemente, efter att docfc först bafva, under en främmande
makt, slagils rnot Frankrike.

Markisen ,
soin samina morgon återkommit från sin resa tili Rom,

bade itke rakat prinsessan, sedän bans mor, enkemarkisinnan dAigrigny,
kade aflidit, närä Diinkirken, pii ett gods, tillhörigt prinsessan de Saint-
Dizier. Den gainla damen hade, soin vi redan veta, på sin sotsäng ro-
pat efter sonen, sitt ömt älskadc barn

,
önskande alt ban måtte komina

ocb mildra bitterheten af beunes sista stunder; men då markis d’Aigrig-
nys orden , åt bvilken hän var tvungen att nppoifra naturens beligaste
känslor, hade bcfallt honom att skyndsamt fara tili Rom, kade ban ge-
nast begifvit sig på resan dit, eburu ickc litan en synbar tvekau, aa-
märkt ocb angifven af Rodin; ty markis d Aigrignys kärlck tili sin mor
hade värit den enda kansia, soin under bans oroliga Icfnad bibebållit sig
ren ocb värin.

Då kammartjenaren bade försigtigt tillslutit dörrn efter sig ocb fru
Grivois, skyndade markisen fram tili prinsessan, fattade ifrigt bennes hand
ocb sade med en vefc ocb af rörclse darrande röst:

Hermine! dolde ni ingenting för mig i edra bref? ... Min mor
. . . min älskadc mor, forbannade bon mig ieke i sin dödsstund? . . .

Nej, nej, Fredrik, trösta er! Hon onskade visst att ni värit när*
varande, men snart förvirrades bennes tankar; under sin yrscl talade bon
ännu om cr.

Ja, yttrade markisen, med smärtsam biltcrbet, den rnoderliga in-
stinkten sade benne troligen , att åsynen af mig möjligcn kunnat rädda
bennes li f.

Jag ber er, Fredrik, att ni måtte slå bort dessa sorgliga min-
nen . . . Olyckan är ju i alla fall objclplig.

Men sä upprepa då för mig ännu en gång, en enda gång ,
att

min mor icke var grymt sårad af niitt uteblifvande? . . . Misstänktc hon
ieke att en mera befallande pligt kallade mig aunorstades?

IVej, nej, säger jag .
.

. Innan hon förlorade sansningen , kunde
ni ännu leke bafva hunnit dit, det visste bon . . . Alla de sorgliga dctal-
jer jag skrifvit tili er, äro af den noggrannaste sannfärdigbct .

.
. Så-

ledes var lugn!
Ja, mitt samvete borde vara lugnt, ty jag lyddc min pligt, när

jag uppoifrade niin mor, ocb ändå . . . bar jag aldrig kunnat lossilta mig
från en Jnrc förebråelse .

.
. aldrig bar jag kunnat bli rätt ense med dessa

förfärliga ord: "Hvilken sotu kommer tili mi(j, och ieke haiar sin fader
och moder, och dertill sitt eyet lif, hau ka n icke vara min lär-
3 un9e ')■

*) Tili demia föreskrift Turner man, i Jesuiter-ordens stadgar, följande kommentarie:
Pä det alt betydelsen af della språk riiit må gilva ”slÖd å( känslorna, Hr det klokt att man

vänjer sig säga icke ”jag har föräldrar, eller jag iiar bröder; ulan ”jag hade föräldrar,
bröder.” (Examen geuerel, pag. 2, Conslitutions.) sj
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w ; m
' Ulan tvifvcl är dcnna afsägelse påkostande , bäste Fredrik! mcn

. . . å amira sidan . . . livilket inllylande! . . . bvilken mäki!
Det är sanat, sade inarkisen. Oeh hvad siilille man ieke vilja upp-

offra för sälibcten alt i skuggan regcra dessa allsmäktige jordcns tierrar,
soin regcra yid dagsljus*? . . . Dcnna resa tili Hoin har gifvit mig en ny
ide om vår oerhörda makt.

Ja, dcnna makt är stor , inföll prinsessan, mycket stor, oeh så
myckct större, ocrhördare oeh säkrare, som den sträcker sitt inflytandc
öfvcr själar oeh samveten.

Ja, Hcrminie, sade markisen. Jag kar under mitt befäl baft ett
stätligt regemente; ganska ofta bar jag crfarit den manliga ocb stolta njut-
ningcn af att befalla .

.
. vid min röst rätade sig minä ryttarc, fanfarcr-

na Ijödo, minä oliiccrarc, lysande af guldbroderier, hastade alt kringspri-
da minä befallningar; alla dcsse soldatcr ... . tapprc, modigc, ärrige cfter
blessyrer ,

livilkä de under slagtningar erhållit
, lydde min minsta vink;

jag kände mig stor ocb stark, i det jag köli, så tili sägandcs ,
nti min

hand alla dessä modiga sinncn
,

dem jag tyglade , liksoin jag tyglade il-
veen hos min ridbäst. . . IVä väl hvad tycfcer ni? IVn, oaktadt vara
onda tider, känner jag mig tusen gånger verfcsammare , myndlgare , star-
kare, djerfvare, i spetsen för den svarta oeh stumma milisen, soin tänker,
vill, går ocb lyder mekaniskt, enligt min vilja.

Acfc, hvad ni bar rätt, Fredrik! svarade prinsessan lifligt. Ju
Hera bctraktelser man gör öfver det närvarande

,
med desto mera förakt

blickar man tillbaka på det förllntna . .
. Såsora ni, jemför jag ofta den

tid som nu är, mot den soin förr värit; det är då som jag , med in-
nerlig tillfredsställelse lyckönskar mig att bafva följt cdra råd. Ty, för
att tilistä sanningen , skullc jag, om ni ieke vore , spela dcnna fadda ,

eländiga ocb löjliga roll, soin bvarje, förul vaeker oeh fjäsad qvinna spe-
lar, sedän bennes soi gätt ned . . . Hvad skullc jag väl göra mi? För-
jäfves skullc jag söka hos mig qvarhälla dc egoistiska ocb otacksamma men-
niskorna, dessa grofva karlar, hvilka cj syssivlsätta sig med qvinnorna län-
gre än meihin de kunna tlllfrcdsslälla deras passioner elier smiekra deras
fäfänga. Elier också . . . stode mig den utvägcn öppeu alt lialla, hvad
man kallar ett angenämf hus ja , angenämt för anilra ...att gifva
feter , det vill säga mottaga en hop för mig likgilliga personer oeh
bereda tillfällen att råkas åt unga , älskande par, hvilka , följande bvar-
andra dagligen från salong tili salong, ieke komina för annat, äu för att

. fä vara tilisammans. Ett dumt nöje, i sanning, att gynna denna friska,
lidiga, skrattande, kärleksdruckna ungdom, bvilken anser den lyx oeh
glans, hvarmed man omger dem, som en oundgänglig rain kring tallan af
dess glädje oeh dess fräcfca kärlek!

Det lag så myeken hårdhct nti dessa prinsessans ord , oeh blickcn,
hvarmed hon utsade dem, uttrycklc så myeken hatfull afund , att häftig-
heten af heunes bittra saknad förrådde sig, mot bennes vilja.

IVcj , nej, återtog hon, tack väre er, Fredrik, bar jag, cfter min
sista ocb lysande triumf, brutit med denna verld, soin snarl skullc bafva

mig, mig !
. .

. förr dess afgud ocb dess drottning ! Jag^^
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WF— '^Hi
P jiar omLytt rike. I stallct för sysslolösa, lladdrande män, dem jag styrde

medeksi en lättsinnighet ooh flyktighet, som öfverträffade deras , har jag j
mi sett mig omgifven af ansedda, frnktade , mäktiga män, hvaribland
mänga styra stater; jag har Längifvlt mig åt dem, liksoin de liängifvil
sig åt mig. Då, först då, har jag njntit sällheten, hvarom jag så länge
drömt ... jag har haft en verksam del i och ett mäfctigt inilytandc på vcrldcns
stora intressen, jag har blifvit invigd i de djupaste hcmligheler, jag har
kunnat säkert träffa och djupt förkrossa dem som hatat ellcr försökt gäcka
mig, jag har värit i ständ att öfver förtjenst och förhoppniug upphöja
dem soin hafva vördat och lydt mig.

- Och det ges dåraktiga, hliiula menniskor, hvilka tro oss vara ned-
slagna och förtryekta, derföre att vi hafva alt bekämpa en och annan svår
dag ,

inföll d Aigrigny med en min af förakt, liksoin vi ieke siilille
vara så organiscradc att vi knndc uthålla kampen .

. . liksom vi nti denna
kamp ieke siilille utveckla ny styrka oeh verksamhet! . . . Tvifvelsutau
aro liderna onda, men de skola bli bättre . . . och ni vet . .

. det är na-
stan säkert alt om några dagar, den 15 Februari, skola vi komina i bc-
sittning af medel, tiliräckliga tili åternpprättandc och utbrcdande af vårt
rubbade inilytandc.

Ack! ni menar den vifctiga medaljalfären.
Ja; jag hade ieke litet brådt att hinna hit igen, för att knnna öf-

vervara denna sammankorast, hvilken för oss kan bli af en så oberäkne-
lig nytta.

Ilar ni hör.t hvilken händclse, som nyligen värit pä väg alt för-
störa alla vara plancr, dem vi med sådan skicklighet och sådau oallåtlig
Uit anlagt?

Ja, Rodiii berättade mig nyss alltsammans.
Hän berättade cr . . .

Hinduens och de båda fröknarne Simons obcgripliga ankomst tili
slottet Cardovillc , efter ett duhhelt skeppsbrott, som slungat dem mot
Picardies kust . . . Och man troddc de unga Hiekoilla vara som bäst i
Leipzig och hinduen på Java . . . Alla mått och steg voro så väl tagna.
. . I sanning! tillade markisen mcd.föraktlig min, man skulle kuuna säga
att en osynlig makt beskyddar den der familjcn.

Lyckligtvis är Rodin en förslagen och verksam kari, återtog prin-
sessan. Hän koin hit i går afton; vi talade länge med hvarandra, hän
oeh jag.

Och rcsultatct af ert samtal var förträffligt, soldaten blir allägs-
nad på tvenne dagar . . . hans hnstrns biktfadcr är underrättad .

, . det
öfriga går'af sig sjelf. .. i morgon skola dc nnga llickorna cj mer vara
att frukta . . . Aterstår hinduen . .

. men lian ligger qvar på slottet Car-
dövillc ; svårt sårad, kan lian ieke på länge fortsätta sin resa . . - Man
fär sålcdes god tid alt handia.

Men det är ieke allt, inföll prinsessan. Det llns ännu, ntom min
brorsdotter, tvenne personer, hvilka, såvida våra planer skola gcnomdrif-
vas, ieke få vara i Paris den 13 Februari.

' _ »» K

iiVio 16. 54.

h,
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Pw mg
-Ja , berr Hardy. Men ban är iche farlig. Hans förtrognaste '

van förråder honoin; hän bar narrat Hardy söderut, derifrän ban omöjli-
gen hän återbomma före månadens slut . . . Hvad den der bandtverharlur-
hen beträffar, soin hallas Couche-tout-nn . . .

Fy! utropade prinsessan med utsecnde af sårad blygsambct.
...så är den harien alldeles iche farlig mera, forlsatte abbcn.

Slutligen shall Gabriel, på hvilhen hela vårt obegränsade ocb sähra hopp
hvilar, ej bli Icm naii ur sigte en enda minut

,
ända tili den Stora da-

gen. Alit synes således lofva oss fraingäng, ocb, del nu mer än nå«
gonsin. Vi måste segra, tili hvad pris soin belst. Det är för oss en
fråga om lif ocb död. På återvägen bit, stannade jag i Forli . . . Jag
besöhte der hertigcu af Orbano, bvars inflytande på honungen, hans her-
rc, är nastan allsmähtigt; ban bar belt ocb bället bemähligat sig hornin'
gen . . . således är det med bertigen man måste nntserhandla . . ,

- Nå väli
Orbano vinnlägger sig om ocb jag vct att det står i bans

maht att uti sin bcrres statcr förshaffa oss en lagligen betryggad sfäl 1-
ning, ett inflytande, som njuter shydd från bögre ort, samt privilegiwm
exclusivum, hvad ungdomcns undervisning angår .

. . Tach väre alla dessa
fördelar, behöfva vi ej mer än två tili tre år, förr än vi derstädes äro
tili den grad inrotade, att hertig Orbano i sin ordning måste begära shydd
af oss. Men nu för tiden förmår ban allt; ban fäster doch ett vilhor
vid denna tjenst.

Ocb detta vilhor är 7 . . .

Fem miljoner hontanta penningar ocb en årlig pension af bundra
tusen franes.

Det är myehet!
- Det är litet

,
när man berähnar att om vi endast få fast fot der

i landet, få vi snart igen denna summa,' som lychligtvis utgör blott åt-
tondedelen af hvad medaljaffären hän inbringa oss , sävida den shötes
med hlohbct.

Ja . . . närä fyratlo miljoner! . . . sade prinsessan, med en tanh-
full min.

Ocb dessutom utgöra dessa fem miljoner, som Orbano begär, en-
dast en förshottsumraa .

.
. Den shall snart återvinnas genom frivilliga

gäfvor, medelst vårt öhade inflytande, i följd af vår befattning med barn-
undervisniugen; Hafva vi väl barnen, shola vi snart beberrsha familjer-
na. Ach, min Gud! dessa hortsynte statsmän begripa iche ens att, när
vi verha för vara inlressen, vi på samma gång främja deras ... att om
dc lemna uppfostringsväscndet i våra bänder såsom vi i första rum« 1
met fordra vi hunna bos folhet inplanta denna stumma ocb dystra
lydnad , denna slafvarnes underdånigbct , som betryggar statens lugm,
just genom sinneuas orörlighct ocb själarnes mörher. De se då iche

,

dessa styresmän,, att denna blinda passiva tro
, som vi älsha bos mak-

san , endast tjenar dem ,
herrarne , tili tyglar, hvarmed de hunna tämj.u

ocb slyra det lägre folhet ,
under det vi begära af verldens lychligt lot ■; tade barn endast sheuet, bvilhet dc, om de blott bade ringaste begrepp
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om cless bedräglighct och sitt cgct väl, skolle betrakta soin en sporre
mera för deras nöjen ocb njntningar.

Hvad mer, bäste Fredrik, inföll prinsessan; som ni säger , nal-
bas en stor dag-. Med de fyratio miljoner , som orden bar att vänta af
denna medaljaffär , ban män förctaga stora sabcr. Betrabtad såsoin häf-
stång i cdra händcr, skall en sadan sumina inbringa obcräkncliga förde-
lar, bclst i denna tid, då allt köpcs ocb säljes.

, Ocb sedän, fortfor d'Aigrigny, man får icke dölja något . .
. är

det här som reaktionen börjar' . . . pä Frankrikes exenipel bcror allt .
. .

Det är med möda vi i Ostcrrikc ocb Holland konna kalla oss uppe . .
.

Ordcns tillgångar minskas med bvarje dag. Delta är ett kritiskt ögou-
blick; nien det kan ocksä räcka länge. Också konna vi, gcnom den Sto-
ra tillgång som mcdalj-aifären tillför oss

, ieke allenast trotsa alla vex-
lingar, ulan. äfvcn fastbälla oss ocb grunda ett varakfigt välde, tack väre
hcrtig- Orbanos tillbud, hvilfcet vi måste antaga. Från denna oantastliga
medelponkt kan vårt inflytandc blifva af oberäknclig ulsträckning. Den
15 Februari, tillade iVlarkis d’Aigrigny, cfter en paus ocb skakade på huf-
vudet, den 15 Februari kan bli för oss ett lika namnkunnigt datum
som den dagcns ,

då det concilium ägde rum, hvllket gaf oss, så tili sä-
gandc, nytt lif.

Också bör ingenting sparas, inföll prinsessan. Vi måste lyckas,
tili hvad pris soin helst . . . Af de sex personcr, som vi bafva att fruk-
ta, aro fem ur stånd alt konna skada oss. Men min brorsdotter återstår
. . . oeh ni vet att jag cndast afvaktade er ankomst , för att i anseende
tili bcnne, fatta ett afgörande beslut . . . Alla minä mått och stcg aro
tagna; från och med denna morgon börja vi handia.

Hafva cdra misstankar ökats sedän sista brefvet?
Ja; jag är öfvertygad om att hon är bättre underrättad än hon vill

synas vara . .
. och i det fallet kuuna vi ej hafva någon farligare fiende

än hon är.
Sädan var alltitl min åsigt af saken .

. . Också uppmanade jag er,
rcdan för ett helt år sedän, att i hvad fall som helst tillgripa de medel,
hvilka ni sedän användt , för att förmå henne tili anhållan om en emän-
cipatiou, hvars följdcr no underlätta, hvad som cljest värit ogörligt.

Andtligen , utbrast prinsessan med en ton af hatfull och bitter
skadeglädje, äudtligcn skall denna oböjliga karakter bli krossad; jag skall
slutligen bli hämnad för alla dessa fräcka sarkasmer, dem jag värit tvun-
gcu att tyst nedsvälja, för att ej väcka misstankar . . . jag, jag! Skulle
man väl tro att jag- skolle uthärda så niycket? Ty den obctänksamma
Adriennc har gjort sig tili en föresats att ständigt reta mig . . .

Den som förolämpar cr, förolämpar äfvcn mig, det vet ni. Hvad
ni hatar, det hatar också jag, försäkrade d’Aigrigny.

Och ni sjclf, atertog prinsessan, hur ofta har ni icke värit en
skottafla för hcnnes bitande infall!

Minä aningar bedraga mig säilän ,
sade markisen med hård och

sträf röst; jag har alltitl ansctt denna unga ilicka som en af våra farliga-
stc licnder.
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— Dcrföre inaste maa ställa så tili, alt lian ieke längre är att fruk-
ta, inföl! madame dc Saint-Dizier, i det bon skarpt betraktade markiscu.

Har ui taiat med doktor Baleinier och förmyndaren, eller rättare,
vice-förmyndaren, Tripeauud? frägade d’Aigrigny.

Dc komina hit på morgonen; jaa bar förberedt dem pä allt.
]Vi fami dem liysa goda tankar, bvad benne angår?
Fullkomligt . .

. Hvad soin är det präktigaste af allt, är att A-
drienne ieke det minsta tvillar på doktorn , bvilkcii förstått att bibebåila
hennes förtroe.nde. Dcssutom kommer ännu en omständigbct oss tili bjelp,
en omständigbct, soin synes mig oförklarlig.

Hvad vili ni säga? ,

Så bör då: Desinä morgon skiekade jag fru Grivois, för att lillsä-
ga Adricnne, det jag, klockan toi!" på dagen, ville tala vid benne imi en
yigtig affär. I det sarnina fru Grivois närmade sig paviijongen, såg hou,
eller trodde sig se Adrienne inträda genom liila trädgårdsporten.

Hvad säger ni? . .
. Siilille det vara möjligt? ropade markiscu.

Ocb bar man derpå några säkra bevis?
Aej, biltiils inga andra än fru Grivois’ utsago. Meu nn kommer

jag ibåg, fortfor prinsessan, i det bon tog ett papper , sora lag bredvid
benne; bar är den rapport, soin en af Adriennes tjcnsteflickor hvarje dag
aflägger.

Är det den Hiekan soin Rodin lyckades att skaifa tili fröken de
Cardoville?

Deusamina; ocb soin delta stackars kräk belt ocb bållet beror af
Rodin, bar bon blttills tjenat oss, villigt ocb troget .. . Kanske skall
man nti denna rapport linna bekräftelse på bvad fru Grivois trott sig se.

Knappast bade prinsessan kastat ögonen på papperslappen, förräu bon
utropade, näsiän med fasa:

Hvad scr jag? . . . Afen bon är ju en riktig demon ,
den der

Adrienne!
Hvad är det?
Förvaltaren pä slottet Cardoville bar skrifvit tili min brorsdoltcr,

för att bc om bennes beskydd, ocb'i ocb med detsamma uuderrättat hen-
ne om att en binduisk prirts vistas der. Ilon vet att denne prins är ben-
nes slägting och bon bar skrifvit tili sin fordne ritinästare, flerr Aorval,
att lian skulle resa dit för att bitföra prins Dscbalma: bonum , som man
mäste, tili bvad pris som helst, lialla allägsnad från Paris.

Markiscu bleknade och sade: Ora della ieke är en af er brorsdotters
otaliga nyeker, så utvisar den skyndsainbet, hvarraed bon ällas alt få hit
prinsen, att bon vet mera än bon borde veta om den vigtiga medalj-afla-
ren

. . . Afcta cr: bon kan förderfva allt!
I sädant fall , yttrade prinsessan beslutsamt , är det ieke skäl att

tveka längre . . . vi mäste drifva Saken ännu myeket längre än vi bade
tänkt . .

. Lät oss laga så att allt mätte vara slut mi på fönniddagen.
Det är nastan omöjligt.
Visst leke , inföll prinsessan liiligt; doktor Baleinier ocb baron

Tripcaud aro oss tillgifua.
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Visscrligen, svaradc markisen , tankfull; men clinrn säker jag är
på bäde Baleinicr och Tripeand , hvad denna sak vidfcommcr , så får det
dock icl:c bli fråga om alt i dag skrida tili vcrket. Det sknlle siä dem
för hnfvudct. JVej , vi måste \änta tili dess vi haft det ifråga varande
samtalet mcd cr brorsdotter ... I trots af hennes slngbet, skall det bli
oss lätt att få veta burn vi sfcola ställa oss. Doek, om vara misstankar
äro grundade: om Lon är underrättad om hvad hon aldrig bordt få veta
. .

. då, då ingen skonsamhet! Framför allt intct dröjsmåi! Man
bör då ickc tvcka.

Har ni värit i tillfällc att förbercda dcn ifrågavarande manncn?
frågade prinsessan, efter en stunds tystnad.

Hän bör vara här vid middagstiden . . . ban kan icke dröja.
- Jag tyckcr att vi bar äro rält beqvämt , i och för det vi ba att

ntföra. Detta rnm skiljes från lilla salongen cndast gcnom en dörrgar-
din; den sfcola vi släppa ned ocb mannen kan placera sig bakom dcn.

Förträffligt!
Det är väl en pålillig kari?
Myekct pålitlig; vi bafva användt bonom vid flcra tili f allcn ocb

hän bar alltid visat sig klok ocb tysllåten.
I detta ögonbhek hördcs cu lätt knackning pä dörrn.

Koin in! sade prinsessan.
Doktor Baleinicr frägar om ban kan få företrädc, sade en kammar-

tjenare.
Ja visst. Släpp in bonom!
Der är en berre tili , soin säger att hcrr abben bar stämt hit ho-

nom kloekan tolf. Enligt hvad ban bedt mig, bar jag släppt in bonom i
bönkapellet.

Det är den der, ni vct, sade markisen tili prinsessan. lian måste
ovillkorligcn släppas in. För närvarande är det onödigt att doktorn ser
bonom.

Släpp först in den främmande, bcfalltc prinsessan, i det hon vän-
de sig tili kammartjenarn. ATär ni sedän bör mig ringa, skall ni be dok-
torn inträda. Skulle baron Tripeand kornma, så för ni bonom genast in.
Från den stunden är min dörr stängd för bvem det än vara må, nndan-
tagande fröken Adriennc.

Kammartjenaren gick.

111
ADRIENNES FIENDER.

Prinsessan dc Saint—Diziers kammartjcnarc åtcrkom snart ocb förde
med sig en iiten svartklädd, myekct blcfc man, soin under armon har ett
ternligen långt fodral af svart marockin, På bans näsa sulo ett par väl-
diga glasögon.

Tili denne man yttrade sig prinsessan:
Herr abben bar ju underrättat er om hvad ni bar alt göra bar?

N:Ol6' M*.
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<AI Ja madame , svarade den li Ile mannen med lics och gnällig röst,

och hän bngade sig djupt.
Ar denna platsen passande för eri frågade prinsessan vidare, och

pekade åt dörrn tili det nästgränsande riunmet.
Myckel passande, madame, genmäide mannen med gasögoncn, och

gjorde ånyo e» dj op bugning.
I det Paliet min herre , her jag cr vara god och stiga in i delta

rurn; jag sfcall tillsäga cr när det hlir tid.
Jag- afvaktar edra hefallningar, madame.
Och framför allt koin ihåg livad jag- sagt er , yftradc markisen,

medan hän nedsläppte dörrgardinen.
Herr ahhen Isan vara fullkomligl lugn, svarade den lille mannen

med de stora glasögonen.
I det samma ncdföll gardinen, soin var af tjoekt sidentyg och gick

ända ned tili golfvet. Den svartkläddc lyssnaren var såledcs fnllkornligt
dold der hakoin.

Prinsessan ringde och ett par sefcunder dereflcr aumäldes doktor Ba-
leinier, en ganska vigtig man i denna herättclse.

Doktor Balcinier var nngcfär femtio år gammal. Hän var af mcdel-
måttig längd och undcrSätlsig växt med ett rödt glänsande fulirnånsansig-
te. Hans myeket långa grå hår var benadt midt öfver hjesSan och lag slätt
öfver tinningarne lian ha,de hibeliall it modet af kortbyxor, troligen der-
före atl hans ben voro utmärhl vaekra • polerade knäspännen af gold afstuc-
ko granut mot dc svarta siden—bcnklädcrna och dito silkesstrumporna; hans
skor voro af marockin, utmärkt nätta.. Hans väst, halsduk ocli frack vo-
ro äfvcnledes svarta, så att hän såg ut nastan soin en prest. Ett par man-
chctfcr nedföllo i tätä veck öfver hans lina, knubbiga händer.

H ans fysionorni var slug och leende; de sinä grå ögonen visade en
utmärkt skarpsinnighet och iiflighct. Etbildad verldsman , stor gastro-
nom, munter ocli qvick i san.tai, artig ända tili kryperi, smidig, slug och
inställsam , utgjorde doktor Balcinier ett af de äldsta af prinsessan de
Saint—Diziers kreatur.

Tack väre delta allsmäfctiga stöd, hvarom allmänhctcu var fullkomligt
okunnig, kade doktorn, hvilken, oaktadt silt grundliga vetande, sinä red-
bara kunskaper och sin obestridliga sklcklighel, länge värit föga känd, er-
hallit, under restaurationen , tvenne ansenliga ocli indrägtiga mcdicinska
sinekurer, jemte en efter hand tillvexandc betydlig praktik i Paris ; men
man måste liärvid anmärka att, från den dag, då herr doktorn koni under
prinsessan de Saint—Diziers synnerliga keskydd, hade hän noggrannt iakt-
tagit sinä religiösa pliglcr; hän kominnnieerade en gång- i veekan inför he-
la försainliugen, i den stora messan I Saukt—Thomas dAquin.

Efter ett ars förlopp begaf det sig att en viss klass af patienter, hän-
förda af entusiasmen och exemplet hos madame dc Saint—Diziers kutteri,
ej ville hafva någon annan läkarfe.än doktor Balcinier; på delta vis vann
hans praktik en förundransvärd tilivext.

Man begriper lätt af burn stor vigt det var förOrden att bland sinä

feverldsliga ledamöler (ineinbres externes) räkna en bland de namnkunni-

— —i
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_ ...P gaste praktiscrandc läkarne i Paris. Läkaren har alltid ett mäktigt xnfly-
lande inom familjekretsarne. lian

, åt kvilkcn tillträdct är öppnadt tili
faniiljernas innersta keigedom , vei, gissar oek förniär ganska myeket.
Liksoin presten, linnci' lian väg tili den sjnkes ock den döendes ora. IVär
nu den, soin fålt sig själcns väl anförtrodt oek den soin skall ålerställa
kroppens helsa, komina öfverens oek, ömsesidigt kjelpandc hvarandra, ar-
keta tili ett gemensarnf mål, sä konna de, i vissa fall, fordra oek crkålla
allt af en svag ock lidande nienniska , oek det dels genom köner , dels
genom holei se r; doek, ieke tili förmån för sig- sjelfva, ty det förkju-
der lagen, otan tili förmån för någon tredje person, kvilkens intresse är
rner ellei- niindre förknippadt med deras eget,

1 ofctor Balcinier vai- en af de koslbarastc oek mest nitiska medlem-
marne af den parisiska kongregalionen.

Så snart lian inträdde tili prinsessan, giek kan att kyssa hennes kand
saint bugade sig med ntmärkt galanteri.

Alltid på punkten, niin kaste doktor Balcinier.
Alltid lyoklig, alltid ifrig att utföra edra befallningar , madame.

Dereftcr vände lian sig tili rnarkisen, tryekte kjcrtligt dennes kand ock
sade:

-- Ändlligen är ni lieminä igen! Vet ni alt tre månadcr är en bra
lång tid för edra vänner.

Tiden är lika lång för dem kvilka resa, soin för dem kvilka stan-
na qvar, min bäste doktor .

. , Nå väl $ mi är den Stora dagen inne ;

fröken de Cardoville koinmer.
Jag är ej utan oro, sade prinsessan. . . Tänk o m lion bar någon

misstanka!
Det är omöjligt, gcnmälte doktor Balcinier. Hon oek jag- äro jn

de bästa vänner i verldcn . . . JVi vet att fröken Adrienne alltid kaft för-
troende för mig. Annu i förrgår skrattade vi myeket tillsammans . . .

oek då jag enligl min vana gjorde aninärkningar öfver kennes lindrigast
sagt exeentriska lefnadssält, oek öfver den besynncrliga exallation, livari
jag oftast linner kenne, sä . . .

Doktor Balcinier glömmer aldrig att lägga vigt på dessa synkart
obelydliga omständigketer, sade prinsessan mrd en betydelsefnll bliefc.

Det är oekså sannerligcn ganska väsendtligt, sade abben.
Fröken Adrienne besvarade minä aninärkningar , genom alt göra

narr af mig, på det mnntraste, qvickastc ock mest intagande sätt , ålcr-
tog doktorn: ty man måste tillslå alt denna unga dam är på förståndetä
oek kufmdcts vägnar en af de nlmärktasfc jag känner.

-- Doktor! doktor! ropade madame de Saint-Dizier , ingen svagket
åtminstonc!

I stäilct att svara straxt, upptog doktor Balcinier sin gnldsiiusdosa
ur vestlickan, öppnadc den ock tog dem Un- en väldig pris, den kan lång-
samt uppdrog i näsan, medan kan betraktade prinsessan med en Lliek, så
betydelsefnll att den fnllkumligt lugnade kenne.

Svagket? .
.

. Hui- mig, madame! . . . sade ändtligcn doktorn, me-
> dan kan med sin kmibbiga kvila kand bortknäpptc några snuskorn ,

soin
mj

& —MIM
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kömmit att fastna ! vecken af den ena inanchettcn. Har jag dä iol:c°sjellmant erhjudit mig tili biträde åt er , för alt hjelpa er nr den förlä-
genliet, hvaruti jag såg cr hragt?

Ocli ui är dcn cnde i verlden som lian göra oss dcnna vigtiga
tjenst, utbrast markiscn.

IVJ fiuner väl såledcs, madame, fortfor Balcinicr , att jag icbe är
en svaij man ...ty jag har ganska Hart insctt det kinkiga i milt före-
tag . . . mcn då det, som man sagt mig, är fråga om omätliga fördclar . . .

Omätliga ja... i sanning omätliga, ropade herr d Aigrigny, fal-
lande honom i talet .

.
. Omätliga ja . .

. det är just rätta ordct.
Så har jag ej kunnat tvcha, vidtog doktorn sitt afhrulna tai . . .

Var såledcs ulan ali slags oro och låt mig i egenskap af vcrldsman och
sällskapskarl göra rättvisa åt fröken Adriennes verfcligcn utmärkta egcn-
skapcr i det fallet. Äär det afgörande ögonhlichet kommer, skall jag nog
ådagalägga att jag ej är svag.

lianske är delta ögonhlick närmare än ni kan ana , sade madame
de Saint-Dlzier, utbytande med ahhe d’Aigrigny en blick af hcmligt
förstånd.

Jag är och skall vara rcdo när som helst, svaradc läkaren. Alit
hvad på mig hcror, skall jag med nöje göra. Jag skulle önska det jag
kundc vara lika lugn i alla andra hänseendcn.

-- Är dä icke crt sjukhus för närvarande så myckct på modct som
ett sjukhus’ kan vara*? frågade prinsessan, halft lecndc.

Tvärtom; jag kan snarare heklaga mig öfver att ha för många pen-
sionärer . . . Del är icke det jag menar , mcn medan vi vänta på fröken
x\drienac, skall jag hafva äran nänma ett par ord angående en sak , soin
endast medelllari: rör hcnne; det är nemligen fråga om dcn pcx-son , som
har köpt godset Cardoville, madame de Saiiite-Colombc, hvilkcn har la-
git mig tili läkare, tack väre Rodins skickliga manövrering.

Ja i sanning! ropade markisen; Rodiu skref mig (ill om det der,
likväl endast helt lusligcu, litan att ingå i nfigra närmare delaljer.

Så här hänger det tillsammans, ätertog doktorn. Den der fru de
Saintc-Colorahe, hvilkcn man i hörjan ansåg för så foglig oeh lätllcdd ,

visadc sig ganska motsträfvig ,
i fråga om siu omvändclse. Rcdan hadc

tvcnne samvetsråd uppgifvit hoppcl att kuuna göra hcnne salig. Förtvif-
lad tussadc Rodiu den Hile Philippon på hennc. Denne är seg, ihärdig,
skicklig oeh har ett hcundransvärdt talamod. Det var just en kari soin

passadc tili delta förehafvaude. Så snart jag hlcf anställd som hnsläkare
hos fru de Saintc-Colombe, hcgärde Philippon miu hjclp, som jag na-
turligtvis ej nekade honom; vi kommo öfvercns och arbetade tillsammans.
Jag skulle ej se ut att kanna honom det aldra ininsta .

.
. Hän dercmot

skulle noga underrätta mig om hvarje förvandliugsgrad uti hans hotgö-
rcrskas sinne, på det att jag gcnom nägra oskyldiga mcdifcainenter skulle
kuhna förorsaka hos hcnne ett vexlandc tillstånd af illamående oeh väl-
beliunandc, ai 11 eftcr soin själasörjaren var nöjd eiler missnöjd med hen-
ne, så alt hau skulle kuuna sägas Ser ni

,
min fru, när ni är på rätta

vägcn, så vcrkar Guds nåd på er helsa och ni beiinner er geuast hältrc;
$

t
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åtcrfaller ni dercniot i edra gamla synder, så känncr ni genast ett kroppa- *

lig-t illamåendc. Är icke dctta ett synbart bevis på trons allsinäktiga
verkau, icke allenast på själcn, ulan äfven på kroppen?

Det är ulan tvifvcl ganska påkostande att nödgas tillgripa dylika
mcdel, för att rycka de obotfärdiga från förderfvets väg, yltrade abbe
d'Aigrigny nied största kallsiunigbet i vcrlden; mcn nian nödgas dock
afpassa alla sinä handlingar cfter Individens karaktcr ocb förståndsodling.

För öfrlgt, återtog doktorn, bar prinsessan nog haft tillfälie att
se burn jag i Sankt Marieklostret värit rnångfaldiga gångcr nödsakad att
för våra sjukas själaro ocb andliga frelsning använda samrna mcdel, bvll-
ket är fullkomligt oskyldigt ocb oskadligt; jag upprcpar det ännu en gång.
Tiliståndct vacklar endast einellan godt ocb iniudre godt; mcn så ringa
ocb obclydlig denua skilluad är , bar den dock på somliga sinncn gjort
en förvånande kraftig vcrkan . . . Så bar det likalcdes värit mcd fru de
Saintc-Colombe. Hou var så mycket på bättringsvägen , så väl i fysiskt
soin i moraliskt hänscendc, att Rodin trodde sig kuuna låta Philippon
råda henne att flylta tili landct; så mycket mer, som lian i Paris fruk-
tade ständiga återfall . , . Dctta råd ,

i förening mcd gununans egcn lust
att spela sockenpatronessa, förmåddc henne alt köpa godset Cardovillc ,

en hra plats annars.' Me n ack! koin icke Philippon i går ocb sade mig
att fru de Sainle-Colombe hade fått ett värre ocb förfärligare rccidif än
någonsin förut; moraliskt förstås, ty fysiken är för närvarandc så god,
att man kan bli förtviflad deröfver . . . Detta rccidif skullc, cnligt hvad
Philippon herättade mig, härrört af ett saintal, som gnmman haft mcd
en viss Jacques Dinnouliu, bvilkcn ni hcrr abbe skall kanna, sade hau,
ocb som blifvit införd hos henne, Gud vct på hvad sätt.

Denne Jacques Dumonlin, sade markisen med synbart förakt, är
en af dessa personer som man använder, men soin man föraktar . . . Det
är en skriftstäliare, ful 1 af galla, afund ocb hat, som ger bonom en viss
vältalighet, churu grof ocb bitande. VI betala bonom ganska hcderligt
för det att ban skall angripa våra fiender, eburu det ibland kan vara gan-
ska smärtande alt se de grundsatscr, dem vi hylla ocb vörda, försvarade
af en sådan penna . . . Ty den der nslingen tili författare lefver som en
skojare, som en zigenare; ban vistas nastan beständigt på krogarne ocb
är alltid full . . . Imcdlcrtid muste man dock medge att bans förråd af
ovett är outtömligt. En smädande biiinor bar ban dessutom; ocb dertill
är lian bevandrad i dc svåraste delarne af teologien , bvilkct gör bonom
ibland ganska nyttig för oss.

JVå väl, fortfor doktorn: oaktadt fru de Sainte-Colombes sextio
år, ser det dock ut som om denne Dumonlin hade några afsigtcr på hen-
ne; nota benc för den Stora förmögenhetcns skull . . . Jag tror ajtt ni
gjorde väl i att bärom underrälta Rodin, på det ban må kuuna vara på
sin vakt mol den der karlens bcmliga konster. Jag ber tusen gånger , >
om förlåtelsc

,
för det jag så läuge besvärat er med åbörandet af dessa

småsaker, men för att mi aterioimina tili S:t Marieklostret, bvarom jag
nyss bade aran alt näuina, lillade doktorn, i det ban vände sie tili urin-

X: ° 16‘ a». j-
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•f sessan, så tai- jag mig frilictca fråga on» det är länge sedän nl var der,

madame.
Prinsessan vexlade eu bastig blick mcd d’Äigrigny och svarade:

Det är ätta dagar sedän .
. . ungefär.

Ni skall då finna en ganska märkkar förändring der, åtcrtog Ba-
leinier. Muren, so tn skiljde kiostret ifrån mitt sjukhus, är nedkrutcn, ty
der skall nppföras en ny byggnad tili ikä med ett kapcll , einedan det
gamla är för litet .

. . För öfrigt mäste jag säga tili fröken Adricnncs
betoni, tilladc doktorn med ett bcsynncfligt småleende, att bon tili delta
kapell lofval mig eu kopla af Rafacls madonna.

Verkligcn? . .
. Det är icke illa, sade prinsessan . .

. Men kloc-
kan är nu snart tolf ocb baron Tripeaud körs ej af.

Hän är viceförmyndare för fröken de Cardoville, bvars egodelar
lian, såsom hertigens, hcnncs aflidne fars, fordne kommissionär förvaltar,
yttrade dAigriguy , synbart försänkt. i djupa tankar. Hans närvaro är
oss sålcdcs oundgängligen nödvändig; det vorc önskligt att lian koin före
fröken Adrlcnne, bvilkcn kan vara här endcra ögonblieket.

Det är skada att delta bans porträtt iqke kan här göra samma nytta
som hän sjelf, sade doktorn, i det lian med ett oudskcfnllt småleende
uppdrog en litcn bok ur sin ficka.

Hvad är det der, herr doktor? frågade prinsessan.
—En af dessa anonyma slröskrifter, som tid efter annan utkomma.

Dcnna bär titel af Landsplåyan och baron Tripeands porträtt är derutl
tecknadt mcd så mycken sanniug, att det ej en gäng kan kallas salir, ty
det faller sanncrligen in i vcrklighcten. Hör på, bär öfver dcnna tcck-
niug står: ”Typ af en Börs-spekulant’").

'Tlcrr baron Tripeaud är en man som visar sig lika lågt krypande
inför rissa bögt uppsatta personer, som lian är förolämpande oeh plurnp
emot alla dem ,

bvilka i något afscendc bcro af honom. Dennc man är
en lefvande ock förskräckande inkarnation af dcn dåliga delcn af borgar-
arlstokratien , af indnstrimannen, af penninykarlen, af den cyniske spe-
kulanten ulan bjcrta, litan tro , ulan själ som skulle kuuna hälla vad
orn sin egen mors lif, ifall bans mors död kade något inflylande på bans
rentekapitalers fallande eller stigande.”

”Dctta slags folk bafva de friköpta slafvarnes alla lastcr. De Hfcna
ej dem, bvilka genom ett ärligt, llitigt ocb ihärdigt arbcte, på ett beder-
ligt ocb värdigt sätt blifvitrika, litan dem, bvilka plötsligt gynnats af en
nyckfull slump eller kömmit sig upp genom en lycklig bskfångst uti pen-
ningebandclns smutsiyaste vatien.”

”Då sådana män en gäng svängt sigl nr stoftet , bära de liat tili fol-
ket, einedan folket påminucr dem oul deras ursprung ,

bvaröfver dc bly-
gas. Stenhårda för massans oerbörda eländc, yrka de att lättja ocb ut-
sväfningar dertill äro orsakcn, just einedan delta förtal innebär en ursäkt
för deras barbariska egoism.”

"Delta är dock icke alli: Från böjdcn af sin Stora kassakista ,

•} Loup-Cervier.
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äfvensom från sin upphöjda ståndpunkt såsom valimin , förolämpar
baron Tripcaud , lifc många andra

, arraodet och den politiska overk-
samketen hos först ocli främst en mängd gamla officerare , hvilka
citer fyratio år af utståudna mödor och stränga strapaser, hafva svårt
att lefva af en llten

, högst otillräcklig pension; och dernäst de lag-
farne och magistratspersonerna, hvilka efter att hafva i de strängaste och
mcst maktpåliggande kali framsläpat hela sitt lif, äro på ålderdomen in-
galunda bältre lönade Un de afskcdade militärerne.”

Slutligcn utöscr haronen sin galla öfver dc lärde, hvilka genom nyt-
tiga skrifler hafva bidragit tili sitt tidehvarfs upplysning, eller de pro-
fessorer, hvilka invigt en hei generation i de för mensklighcten mest gag-
uande vetenskaper.”

”Mcn, hvad som är värst af allt den kallolle baron Tripeaud sko-
nar icke ens den dygdige och undangömde landtprestcn, den i‘enaste pre-
dikarc af evaugclinm, nppfattadt i dess raita, bannhertiga, broderliga och
demokratiska mening etc. etc.”

Uuni skullc icke, i sakernas sä beskalfade ställniug, denne Industri-
baron hysa det fräekaste och mest förolämpandc förakt för denna svärm
af hedcrliga tokar, som

,
efter att åt fosterlandet hafva uppoffrat sin ung-

dom, sin mogna ålder, sitt blod, sinä krafter, sinä. knnskaper, sitt velan-
de, se sig ntcslutna från de rättigheter , som hän njuter, lian - emedau
hän hopskrapat en million på olillåtna spel eller genom oloflig Industri."

Det är väl saunt att optimisterna säga tili dessa civilisationeus pa-
llas, hvilkas med värdighet och stolthet burna armod man icke nog kan
hedra och högakta

"JRöpen eyendomar och j slcolen blifva väimän och deputerade!
"Lätom oss nu öfvergå tili baron Tripeauds biografi.”
"Andreas Tripcaud, son af stalldrängen på ett värdshus . .

.”

I delta ögonblick nppslogos flygeldörrarne och kammartjenaren an-
mäldc: Ilerr baron Tripeaud!

Doktor Baleinier skyndade att stoppa häftet i sin ficka, gjorde den
aidrahjert 1i gaste bugning Inr financicrcn och nalkades honom tili och med
för att tryeka hans hand.

Baron Tripcaud började buga redan i dörrn och fortfor dermed än-
da til 1 s hän koin fram i rummet, sägande:

Jag har aran inställa mig, 1 följd af prinsessaus befallning; hon
vet att hon alltid kan räkna på mig.

da, jag räknar vcrkligen på er , herr baron, x synnerhet vid det-
ta tillfällc, sade prinsessan.

Om edra afsigter , madame , äro de samma som förut, i ausceude
tili fröken dc Cardoville, sä .

.
.

Alltid de samma herr baron, det är derförc vi trälfas i dag
Madame de Saint—Dizier kan vara försäkrad om mitt bistånd, eu-

ligt hvad jag på förhand loivat. Jag tror att den aldrayttcrsta stränghet
Tore det säkraslc mcdlet, äfven om man vore nödsakad att .

.
.

Det är också vår mening, skyndade markiscu sig att lällä honom
i talct, i det hau gjorde ett tecken åt prinsessan, visande heune med en

lif3SSl®® ■ . ri^ ■- 1 1 ■■ ...
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blinkning det ställc, der mannen med glasögonan sait gömd. Vi äro alla
fullkomligt öfverens, fortfor ban. Låt oss nu blolt göra det aftal att ie-
be lemua någou cuda punkt ur sigtc, I hvad soin kan angå den onga ilie>
kans väl. Ty endast bennes väl är vårt mäl oeh vår ledstjerna, det ve-
ta vi ju alla. Låt oss först ocb fräinst använda alla möjliga niedel för
att förmå henue att vara rätt uppriktig!

Nu visade sig kammartjenaren ånyo, sägande:
Fröken Adricnnc är från paviljongen bitkomincu ocb låter fräga

om prinsessan täektes mottaga benne.
Säg fröken att jag väntar benne , svarade prinsessan. Men koin

ihåg att jag från delta ögonbliek cj tar emot någon: hvcm det vara må !

Hör ni det? Ingen iner fär inträde.
Derefter gicfc madame de Saint—Dizier tili den dörr, der mannen med

glasögonen satt dold , upplyfte gardinen ocb gjorde ännu ett ylterligare
tecken af bemligt förstånd.

Nu var allt i ordning tili frökens emottagande.
Besynncrligt nog voro under dc få minuter, som återstodo innan

fröken de Cardoville inträddc, alla mcdspelarne i detta uppträde synbart
oroliga ocb brydda, liksoin dc bade fruktat bennes ankomst.

Snart inträddc den väntade unga damen i salongcn.
IV.

SKÄRMY T S E L N,

Sä snart som fröken de Cardoville inlrädde 1 sin tants salong, afka-
stade bon på en stol vid dörrn den grå kastorhatten, soin bon bade baft
på sig då bon gicfc genom parken. I)å först såg man i hela dess bunfö-
raude skönhet bennes goldfärgade bar , som nedföll i otaliga skira kork-
skrnfvar, på bvardera sidan om ansigtet, ocb bildadc i en tjock fläta rundt
omkring nacken.

Adricnnc framsfälldc sig litan djerfbet, men med en ädel otvungen-
bet; bennes ansigte var gladt ocb Icendc; dc stora brnna ögonen syntes
ännu inera strålandc än vanligt. När bon varscblef abbe d Aigrigny,
gjorde bon en röreise, liksoin af öfverraskning ocb ett tcmligen spefullt
leendc llög öfver bennes vacfcra läppar. Efter att bafva en behag-
full böjning på hufvudet belsat doktorn ocb gått förbi baron Tripcaud,
litan att se på bonom, helsadc bon prinsessan med en halfnigning, lika
så förnäm soin vacfcer.

Ebuni fröken de Cardovilles bållning var ganska stolt, bar dock kela
bennes väsende en omisskännelig stämpel af qvinligt bebag; men man
varseblcf dock deruti något beslutsamt ocb oberoende, säilän synbart bos
qvinnor ocb aldraminst bos ilickor af bennes ålder. linedlcrtid bade ben-
nes fasoner ingenting tvärt , stelt cller konstladt; de voro, om man så
får uttryeka sig, laita ocb otvungna som bennes karakter; man såg deruti
lif, nerf ocb nngdomskraft , ocb man gissade lätt att delta lediga , öppna
ocb af naturen oafbängiga väsende aldrig skolle konna foga sig efter en
konstlad moraldogmatiks stränga reglor.

Bcsyunerfigt var det att abbe d’Aigrigny, en man med så myeket
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suille och belefveDlict , fn af kyrkans utmärklaste män , naninknnmg för
sin vältaiighet och annars särdcles befallande och myndig, erfor i fröken
de Cardovilles närvaro ett ovilkorligt, nastan plågsamt Ivång. Hän, som
var så van att behcrrsha sig , 'så van att pä allt bvad soin orogaf bonoiu
utöfva ett allsmäktigt indytandc: hän ,

hvilhcn ofta
,

i sin Ordens namu
hade såsom sinä lifcar bemött krönta hnfvudcn hän kåndc sig brydd
och nastan tillintetgjord i närvaro af denna unga llicka, lika ulmärkt ge-
noin sin uppriktighet, som genom silt suille och sin bitande ironi. Och
som dc menniskor , hvilka aro vane att myckct inverka på andra , snart
fatta hat tili dc få, hvilka, längt ifrån att lata sig bcherrskas af deras alis-
mäktiga inllytande, bry dem och skämta rncd dem, så hyste inarkis d'Ai-
grigny allt annat än välvilja och tillgifvenbet för prinsessan de Sant-Di-
ziers brorsdotter.

M

Det var tili och mcd ganska längc sedän hän mot Adricnne använde
sitt annars så scgerrika vapen, ncmligeu sitt såckrade tai, sinä ljufva ord,
deruti annars en nastan ocmotståodlig förtrollning lag. Hän visade sig
mot Adricnne torr

,
bitande

, allvarsam, och förskansade sig inom en isig
krets af högdrageu värdighet och kali stränghet, som helt och hållet för-
lamade de älskvärda omgfingesgåfvor hän af naturen ägdc, och hvaraf hau
annars drog en så stor, så omätlig fördel. At allt dctta roade Adricnne
sig myckct , ehuru oförsigtigt , ty de ringaste småsaker gifva ofta anled-
ning tili det oförsonligaste hat.

Med kännedom häraf, skall man läft begripa hvilka olika känslor ,

som skulle lifva de olika deltagarne i denna scen.
Madame de Saint—Dizier satt nti en stor länstol hredvid spiseln.
Markis. d'Aigrigny förblcf stående framför elden.
Doktor Baleinicr , som satt utmed en byrå, hade åter börjat bläddra

i baron Tripeauds biografi.
Och haronen lian tyektes med yltersta uppmärksamhet betrakta en

på vuggen hängande helgonbild.
Min tant bar skiekat efter mig, för att språka om vigtiga affärer,

sade Adricnne, brytande den tvångfulla och brydsamma tystnad, som herr-
skade i salongen.

Ja, svarade prinsessan med hali och sträng min; det är fråga om
ett ganska vigtigl samtal.

I det fallet är jag tili er tjenst, min tant. Vili ni att vi skola
gå in i bibliotheket?

Det är onödigt .
.

. vi kuuna prata här,
Derefter vände hon sig tili markisen, haronen och doktorn, sägandc:

Mine herrar! varen så goda och tagen platsl
De satte sig allcsammans omkring ett bord i salongen.

Och i bvad fall kan det samtal, soin tant och jag skola hafva, an-
gå dessa herrar'? frågade Adricnne, med yltersta forvåning.

Dessa herrar aro gamla vänner tili vår familj <— allt bvad som
kan intressera cr, rör äfven dem, och deras råd bör af cr emottaga» med
vördnad, ty . . .

■ s JV:o 16. 33*.
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Min tant, föll henne fröken dc Cardoville i talot; jag fviflar 10-°
ke på dcn uimaritta vänskap ahke dAigrigny kyser för vår familj . .

jag tviflar anna tnindre på herr Tripeauds varma ock oegcnnyttiga tillgif-yenhet .
.

. Doktor Baleinicr är en af niinä gamla vänner . . . Men förränjag antager dessa herrar tili åliörare eller om tant tyeker mer om
det uttryeket tili förtrogne af vårt förcståcnde samtal, så tror jag mig
äga rätt alt fråga, hvaroin detta samtal egentligcn skall handia, efter det
skall ske i deras närvaro,

Jag troddc, min fröken, att kland alla edra besynnerliga anspråkni äfven hade det af öppenbet och mod.
Min Gud, kasta tant, sade Ädriennc, i det lion smålog med hån-

full ödmjukhet. Jag har icke mera anspråk på öppenhet ock mod, än ni
på uppriktighet ock godhet. Låtom oss sålcdes kormua öfverens, en gång
för alla, att vara kvad vi ärö, otan alla anspråk.

Mä så vara! sade madame de Saint Dizier tvärt. Jag är van vid
ntkrotten af er otyglade qvickhet, så väl som vid stötarne fråu er kanti-
ga karakter. Jag troddc emedlcrtid att, så öppen och rnodig som ni skall
låtsa vara, skulle ni cj frukta att inför så alivarsamma och aktningsvärda
personer saga ai 11 kvad ni kan säga åt mig ensam.

Det är då ett formligt förkör, som jag skall undergå, sade Adri-
enne. Och af kvad anledning*?

Det är icke något förkör; mea som jag har den pligtcn att vaka
öfver er, och som ni alit mer och mer börjar misskruka mitt dåraktiga öf-
verseende rncd edra nyeker, vill jag sätla en gräns för kvad som icke bör
oc ”_ icke lår räcka längre . . . Jsg vill , inför dessa vänner lii! vår fa-

gilva er tillkänna mitt oålerkalleliga koslat för framliden. JVi har
hi Iti Us gjort er ett ganska falskt , gansfca ofullkomligt begrepp om mitt
välde öfver er.

Jag försäkrar er, min tant,, alt jag derora aldrig gjort mig någotbegrepp, hvarken riktigt eller falskt, ty jag har aldrig tänkt derpå.
Det är mitt fel. Jag hade koet, i stäliet att ge vika för alla e-

dra infall, läta er allvarsammare känna min myndighet. Men ögonblic-
ket att tämja er är nu inne .

. . Minä vänuers ladel har öppnat minä ö-
gon ...Er karakter är oböjlig , oberoende, keslutsam .

.
, den måstey ~ KJ

/
;

"1* aimorlunda, (örslår ui . . . Ja, den hör ändras, och den skall ändras,
med ondo eller godo; koin ihåg att det är jag som säger det.

Vid dessa ord, litta jade med så myeken butterlict och i Hera fräinman* Ides närvaro, vid denna hårdhet, som cj tyektes rättfärdigas af någon fö-
regåetule förbryteise, uppreste Adrienne hufvudet och blickade med slolt-
het på tanten; men hoii hejdade sig genast och sade leende:

IVi säger, min tant, att jag skall ändra mig, och jag skulle icke
förundra mig om jag det gjorde . . . Jag har sett omvändelser lorut, så
oviintade oeh så besynnerliga . . .

Prinsessan ket sig i läpparna.
En uppriktig omvändclse kan aldrig få namu af kesynnerlig , så-

-801,1 fröken behagar uttryeka sig, sade akbe d’Aigrigny kalit. Den är
tvärtom ganska förtjenstfull och klir alltid ett exempel att följa.

f p§
— M
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Ett excmpel : upprepadc Adrienne. Del fcommer derpä an. Om %

man skulle förändra sinä fel tili laster . . .

m:
p

Hvad rnenar ni, min fröben? ropade prinsessan.
Jag talar om mig, min lant. Ai förebrår mig alt jag är obc-

roende och obeslutsam. Om jag nu sl.nlle händelsevis bli sbrjmtabtig
ocSi elab ..

. vorc det bättre 2 AT ej, då foredrar jag heldre att bcbålla
minä egna sinä fel, dem jag älsbar såsom bortsbämda barn , . . Jag vet
bvad jag bar, rn en jag vet icbe hvad jag får.

I alla fall, niin fröben, yttrade baron Tripcaud i en myndig ton
och med stark tonvigt, kan ni' ieke neka att ett «tbyte .

. .

Jag tror herr Tripeand vara fullkomligt i stånd tili byten af alla
slag, genom alla slags medel och tili vinnande af alla slags fördelar,
svarade Adrienne med förakt. Men förmodligen är det ieke någonting
sådaut, soin här kan komina i fråga.

Men, min fröken , sade financicren, uppnmntrad af en blick från
prinsessan , ni glömmer att jag bar aran vara er vlce förmyndare . . .

och att . . .

Det är verkligen sannt att herr Tripeand bar den aran, lika sannt,
som att jag aldrig vetat hvarföre, sade Adrienne med fördubblad bög-
dragenhet, och otan att nu kasta en blick på haronen 5 'men jag har ieke
kömmit hit för att gissa gåtor. Således, min tant , ber jag att få veta
meningen och ändamålet med ifrågavaraude samtal.

Ai skall snart bli tiilfredsställd 1 det afseendet, min fröken. Jag
skall förklara mig ganska noga, men tili ikä ganska enkeltj ni skall få del
af planen för det uppförande ni hädauefter har att iakttaga, och om ni
skulie neka att, med den vördnad och lydnad , som ni är mig skyldig,
underkasta er minä befallningar, så vet jag vai hvad jag vidare bör göra.

Det är omöjligt, äfven för den skickligaste skådespelerska, att åferge
den befaliande ton och det utscende af hårdhet och vrede, hvarmed prin-
sessan uttalade dessa ord, ämnade att på en gäng förkrossa och tämja en
ung flicka, hittills van att lefva åtminstone tili en viss grad som
hon behagade. Och likväl gjorde dc härda orden en alldelcs motsalt ver-
kon, mot hvad madame de Sainl-Dizier föreställt sig, ty , i stullet att
svara med häftighet, betraktade Adrienne henue några ögonblick under
uttryck af yttersta förvåning, hvarefter hon ntbrast i ett hjertligt skratt,
sägande:

Men, det är jn en ordentlig krigsförklaring, det börjar bli allt-
för roligf.

Här är ej frägan om någon krigsförklaring, sade abhe d’Äigrig-
ny, stött öfver frökens yttrande.

A, min bäsfa herr abhe', sade Adrienne, jag tyeker att ni, som
gammal öfverste, visar er nog myeket ailvarsam i fråga 0111 ett skämt...
Ai som har kriget att tacka för så myeket . .

. ni som , i följd af krigs-
lyckan, har anfört ett franskt regemente , efter att först hafva så länge
slagits emot Frankrike . . . troligen för alt lara kanna den slarka och den
svaga sidan hos de båda fienderna.

V
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Vi.! dcssa ord, soin hos markisen väckte bittra oeli plågande ininnen, yf

skiftade lian färg ochäinnade svara, då prinsessan ropade:
I sanaiiu;, min fröken, är det icke omöjligt att längre uthärda

edra näsvisketer.
Må vara, min tant. Jag tillstär att jag felat; jag har icke bort

säga att delta är roligt, ty vid Gud, det är iefce roligt ocb .
. . Mcn,

det är åtminstonc ganjäka eget . . . och kanske äfven, tillade den unga
damen, efter någon tystnad ,

kanske äfven temligen dristigt . . . och
drlstighetcn har för mig.ett särdeles behag . .

. Emcdan vi nu äro ior-
samlade på delta ställe och emedan det är fråga om ett uppförande, sora
jag skail iahltaga, bör jag väl lyda, fcan jag tro, vid straff att . . . I det
sarama afbröt lion sig sjelf, vände sig «tili tanten och sade: mcn var
då så god, bästa tant, och säg mig hvad straif det är?

Det shai! ni s nait få höra. Fortfar!
Jag måste då, äfven jag, inför dessa herrar, helt enkeli och tyd-

ligt förkiara er hvilket bcslut jag har fattat. Mcn som det för mig ford-
rades någon tid imuin det blef utförbart, har jag icke förr än nu kunnat
näinna derora; ty, som ni vet, så har jag aldrid den vanan att säga: jag
skail göra det cllcr det, utan: jag gör, eller jag har gjort det.

Ganska riktigt; det är denna vana vid brottsligt oberoeude, som
jag nu går att bryta.

Jag ämnade icke ännu, på myeket länge, glfva er del af mitt be-
slut, fortfor Adrienne; likväl kan jag icke motstå nöjet att meddela er
det i dag, just i dag, då ni synes aldramest böjd för att höra och gllla
det . .

. Emcdlertid anhållcr jag att min tant behagade tala först; ty se
—* när allt koinmcr omkring, så torde det jn bända att vi hade mötts nti
våra tankar och förslager.

Jag tyeker mer om att se er sådan, soin nu, sade prinsessan, ty
då återfinner jag åtminstånc det hos er så vanliga högmodet, jenif e er
djerfhet och ert förakt för ali slags myndighet. JVi talar om dristighet

ja, er dristighet är i sauning stor.
Jag har åtminstone fattat det fasta beslut att göra hvad mängen

annan utaf svaghet cj sknllc våga, sade Adrienne; ty så förhåller det sig
olyckligtvis med mänga .

.
. men jag, jag vågar .

. . Detta är rätt och
slätt, hvad jag tänker.

Myckct rätt och myeket slätt, sade prinsessan,, i det hon kastade
en förstulcn bliek af tillfrcdsstäilclse och seger på alla de i rummet inne-
varande .

.
. IVär öfverenskommelscn sålunda är träffad, underlättas deri-

genoin sakernas nya ställning. Jag bör imcdlertid af uit för er sauna
fördel, undcrråtta er om, att den här saken är allvarsarn, myckct allvar-
sam, ja alivarsammare än ni någonsin kunnat tänka ock tro, och att
ni har, för att förmå mig tili öfverseende, icke mer än ett enda medet,

det att i stäliet för- det vanliga högmodet och djerfheten i er ton, iakt-
taga den blygsamhet och ödrajukhet, soin höfves en ung llicka.

Adrienne log, men svarade ingenting.
IVågra sckmulers tystnad och några blickar af hcrnligt förståud, vex*

©■
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Jade mollan prinsessan och bennes tre vänner, ntgjorde liär signalcn tili
en ali varsani strid,som siilille följa på denna skärmytsling.

Fröken dc Cardovillc var för myeket slng och sharpsynt, för att cj
begripa alt prinsessan dc Saint-DJzicr fästade myeken vigt vid delta sam-
tal; men den unga fröken begrep icke burn bennes tant ktm de hoppas
att påtvinga henne sin vilja. Hotelscrna att använda tvångsmcdci före-
föllo benne med skäl orimliga ocb löjliga. Soin bon icke desto mindre
kände tantens bärnndgiriga harakter ocb den i mörkret verkande makt

,

hvarmed denna omgaf sig, då bon erinrade sig den rysliga bänmd , soin

den elaka qvinnan mer än en gång utöfvat mot dem, som rakat föroläm-
pa benne, och då bon slutligen eftertänkte att sådana män, soin abben
och läkaren, icke utan gansfca vigtiga skäl bade kömmit för att öfver-
vara sarntalet mollan benne och bennes tant, funderade den unga Hiekan
en stuud, förräu bon inlät sig’ i strlden.

Men, churu bon instinktmessigt kände att nägot slags fara var å fär-
de, föresatte bon sig att ej gifva vika, utan att, tvärtom, trotsa den och,
om möjligt, öfvcrdrifva sinä idecr om oberoende, samt att framför allt
vidbålia det beslut, som bon ämnat meddela prinsessan de Saint-Dizier.

V.
MOTSPÄNSTIGIIFT.

Min fröken, yttrade prinsessan med kali ocb sträng ton tillAdri-
enne de Cardovillc, jag är skyldig mig sjolf, så väl soin dessa berrar,
att i få ord upprepa de händelser, bviika sedän någon tid tilldragit sig
bär. För halftannat år sedän,' just då sorgtiden efter cr far var slutad,
ocb då ni bade fyllt aderton år ,

bad ni mig att ni skulle få njula af er
ansenliga förmögenhet, att ni skulle bli cmanciperad .. . och jag jag
bade» den olyckliga svagbeten att dertill samtyeka . .

. Ni ville lemna det
stora liotellet ocb inllytta i paviljongen, för att vara långt ifråu ali upp-
sigt .

. . Från den tiden började en följd af utgiftcr, den ena galnare
än den andra. I stället att noja er med en ellcr två kamniarjungfrur,
yalda ur den klass , der man vanligen tager dem, bar ni bebagat väljä
er tre sällskapsdamer, dem ni låtlt fcläda ut på ett lika löjligt som kost-
samt sätt, under det ni sjclf, i er paviljongs cnsligbet, iklädt cr den ena
efter den andra af fordna århundradens drägtcr , . . Edra galna fantasicr,
cdra oförnuftiga nyeker, bafva värit utan gränsor, utan hejd. JVi bar icke
allcnast belt ocb bållet försummat edra reiigiohspliktcr, men ni bar tili
ocb med baft den djerfhetcn att vanhclga en af edra salonger genom npp-
resandet af jag vet icke bvad för slags bedniskt altare, der man ser en
marmorgrupp, föreställandc en yngling ocb en llicka . . . (prinsessan
littalalle dessa ord med en skyndsamhet, som om de bade bränt bennes
läppar). Må vara att delta är ett konstverk, men det är dock det mesi
opassande konstverk i en ung llickas niin. JVi bar tillbringat hela dagar
inncsluten i edra rmn, utan alt vilja se eller emottaga någon, ocb dok-
tor Daieinicr, den ende af minä väirner, för bvilkeu ui bibebållit något
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slags förtroendc, bar, då hän nastan med våld trängt sip; in (ill er, of- 5
tast funnit er i «tl tillstånd af hänslospänuing, som gjort lumoni allvar-
samt m-olig För er helsa ...

]\i har ständigt velat fara ensam of, utan
att för någon redogöra hvart ni begaf er ellei- hvad ni företog er ...A 1!
bar, med ett ord, funnit ett särdelcs bebag- nti att i ailt trotsa min maht
oeh myndighct. Ar alli delta sanot, ellei- iehe?

Det der porträttct af det framfarna är föga smiehradt, sade Adri-
enne leende; imedlcrlid är det iehe alldeles oigcnhänncligf.

—■ Sålcdes min fröhen, sade abbe dAigrigny långsamt oeh läggande
en särdcles tonvigt på hvarje ord , sälcdcs inedger ni , att alli hvad
prinsessan, er tant nn anfördt, är fullhomligt enligt med den noggvanna-
ste sanning?

Oeh allas hl iehar fastadc sig- härvid på Adrienne, lihsoin hade det
svar, hon nn shulle afgifva , värit af den aldrayttersfa vigt.

Utan tvifvel herr abbe, sade hon. Jag är van att lefva tillräeh-
lig-t fritt; för alt g-öra denna er fräga alldeles öfvcrflödig.

Ilon har då tillstält alit delta, yttrade ahhen, oeh vände sig tili
haronen ooh dohtorn.

%

Dessa punkter äro således ostridiga, sade Tripcaud i en myn-
dig ton.

Mcn min tant, sade Adriemie, fean jag få veta hvartill alla dessa
långa prcludier tjena'?

Dessa långa preludier, min fröken, svarade prinsessan med vär-
digliet , tjena tili framslällande af det förtlutna, för alt ];nnna motivera
det tillkommaude.

Ursukta migr kasta tant, om jag säger att detta hai* er> liten smak
af den Cumanska sibyllans oi-akel .

. . llärondcr inåltc någonting förskräck-
ligt ligga doldt.

Kannända, min fröken; ty för vissa karakferer är ingentiiig. för-
skräckligare iin tvånget att lyda, pligten att underkasfa sig andras vilja;
oeli er karaktcr är just bland dem soin äro fallna för uppstudsighct oclt
motståud.

Det tillsfår jag gerna, min tant. Den är sä oeh shall så för-
hlifva, ända tili den dag då jag- hän älsha lydnaden oeh högahfa pligten,

Om ni älshar oeh högahtar minä bcfallningar, ellei- iehe , hän
vara mig alldeles lihgiltigt, genmäide prinsessan, hort oeh sfrängf; ni
måste i alla fall fråu i dag, frän delta ögonblieh, börja iinderhasfa er
dem; ni måste hädanefter nödvändigt oeh alldeles hlindt lyda niin vilja.
. . med ett ord: ni shall ingenting företaga utan min tillåtelse. Så må-
ste det vara, sä v ill jag ha del, oeh så shall det hli.

Adrienne betrahtade först siu tant med eu alldeles orörlig blich;
derefter hrast hon nt i ett shratt, så hjcrlligt, sä frisht oeh hlingande ,

att det länge ålci-ljndade i det stora rnramel.
Herrar Tripeaud oeh d Aigrigny gjorde hvar för sig en åthörd af

harm; prinsessan betrahtade- sin brorsdotter med en vred blich.
Dohtorn bliehade uppåt liimlcn

, oeh saminanhuäpptc med en djup
sueh sinä häader öfver isterinagen , antagande en ogement andähtigt min. J>
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Min frökcn
,

sådana der gvtuslratt aro foga passandc ,
bjmLbi anfce "*

d’Aigrigny; er frn tants ord aro allvarsamma ocb förtjena väl att annor-
lunda upptagas.

Min Gud licrr abbe, åferfog Ädrienne , ocb försöbte stäfja sin
mnntcrhef hvcins fcl är det då,, ora jag skratfar för bögt? . . . Iluru vore
det mig möjligt alt lialla mig' aljvarsarn , då jag bör min fant orda ora
blind lydnad för licnnes vilja oc;b bctallningar ?

.
.

. Siilille då en svala,
van att llyga ombiing undcr Gnds fria liinirncl, van att bada sig i sol-
Ijusef, vara slsapad ali lefva t en mnllvads jordliåla?

Vid della svar betrablade, abben de öfriga ir.edlenimarn.e i det besyn-
nerliga rådet med en sfnderad min af den djupasle besförlning.

En svala? Hvad menar Lon? ytfrade slutligen abben tili haronen,
I det ban gjorde ett feeken, soin denne förstod.

- Jag vet ieke, svarade denne, soin isin ordning' bcfrabtade doktorn.
Hon taladc ora en mnlivad . .

. delta är oerhördt.
Således min fröben, yttrade prinsessan, sora låtsade dela herrarnes

förvåning-, således är della det svar ni ger mig?
Ja vissi, min Gud, ulan tvifveU ropade Ädrienne, i sin ordning

bögsf förvånad öfver att raan ej låtsade förstå bennes lihnelsc, ly hon plä-
gade olla i sitt poetisfca ocb målandc språk betjena sig af bildcr.

Se så madame, se så , sade dobtor Balcinier med godlvnt min.
Man raaste ka öfverseendc med sådana der små ufHygler. Lilla sota frö-
ben Ädrienne bar ett så originelli, så exalteradt lyiine. . . . bon hr i san-
ning den mesi intagande lilla fjolla jag liannee, det bar jag tuseu gånger
sagt bcnuc i cgensbap af gamraal van, bvilkeft egcnskap lillåter alla fri-
beler.

Jag bcgripcr läti att er stora tillgifvenbet för fröken raaste göra
er öfverseendc, sade abbe d'Aigrigny, sora låtsade förebrå doktorn att ban
lagit Ädriennes partij ieke desto mindre får ni lof att medgifva, berr
dobtor, alt sådana der svar äro förryckta ,

belst i fråga mu allvarsamma
saker.

Olyckan är att fröken alldeles ieke faltar det vlgtiga af denna
sammankoinst, sade prinsassan med hård ocb sträng ton, Hon skall kan-
skc förstå mig bätfre

, nar jag nu går att mcddcla bcnne minä bcfall-
ningar.

iVå, mcn så låt mig då en gäng böra de der bcfallmngarna, kara
tant, sade Ädrienne.

Ocb den unga Hiekan satt vid bordet
, precist midt emot sin tant,

sfödde sin lilla rosenröda haka raot en af sinä vaekra liänder med en spe»
full graee, soin var förljusande att se.

Från opb med i morgon, återtog prinsessan, leinnar ni paviljongen
som ni nu bebor . .

, ni afskedar edra sällskapsdamer ...ni 11yftar in
bar i liotellet nti tvenne mm, dem jag ufsett ;it er ocb soin ligga innan-
för minä, så att ingen menniska fcan hos er komina in eller ut, ulan alt
gå genoin minä min ...Ai får aldrig fara ensain ut .. ni följer mig
sländigt i kyrkan . .

. ert oberoende är för alltid slut, i anscende tili ert
oerbörda slöscri .

. . Alla edra nlgiflcr skall jag bestrida , . . Jag åta-

Bk
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ger mig tili och med att sjclf beställa edra klädningar, på det att nl må
vara anstäffdigt klädd och så soin det höfves en ung flicka. Slulligen
skall ni, ända tili dcn tid, då ni blir myndig, och hvilkcn tid shall i o-
ändlighct allägsnas i hraft af ett rnäktigt familjeråd, ickc äga den aldra-
ringaste penningsurnma tili ert egct förfogandc. Sadan är niin vilja.

Och tvifvelsutan madame, yttrade Tripeaud, kan mun cj annat än
i allo gilla er fattade föresats. Man kan icke annat än uppmnntra cr tili
utförande af ett fermt beslut; ty en gräns måste väl sättas för så inånga
oordningar.

Ja, det är hög tid att sätta en gräns för alla dessa skandalcr,
tillade abben.

Egcnheten och öfverdriften i karakteren kan dock tjena såsoiu ur-
säfct för niånga sakcr, understod sig doktorn att säga i en mildrande ton.

Ulan tvifvcl , herr doktor, sade prinsessan i en sträf ton tili Ba-
leinier, soin förträlHigt spclade sin roll 5 men då får man också lof alt med
sådåna karakterer handia så soin det bäst passar sig.

Madame dc Saint—Dizier hade uttryckt sig med fasthet och beslutsam*
het; hon syntes iuom sig fullkomligcn öfvertygad om möjlighcten af att
utföra det, hvarmed hon hade liotat sin brorsdotter. Herrar Tripeaud och
d’Aigrigriy hade ju dessutom gifvit vigt ät prinsessans ord. Då började
Adriennc insc att det verkligen var fråga om nägonting högst alivarsamt.
Henncs glädlighct lemnadc nu rum för en bitter Iroui, hvilkcn i sin ord-
uing lemnadc rum för en känsla af sårad stollhet.

Hon rcste sig häftigt upp i det hon rodnade något. Hennes vackra
rosenröda näsborrar vidgadcs , henncs ögon blixtrade , bon lade hufvudct
tilibaka och skakade det guldfärgade håret , med en rörelse af mcdfödd
stoltlict soin var henne egen. Några ögonblick var hon alldelcs tyst,
hvareftcr hon i en bcstämd ton sade tili sin tant:

Ni har taiat orn det förllutna, madame; jag skall äfven derom yt-
tra några ord; men det är ni som dcrtili tvingar mig och jag är mycket
ledsen öfver att behöfva säg-a er så skarpa sanuingar . . . Jag har lemnat
er boning, dcrföre att det var mig omöjligt att längrc dväljas i deuua at-
mosfer af dystcr skrymtaktighct och svart trolöshet.

Fröken ! ropade abbe d’Aigrigny; sådana ord äro lika häftiga som
oförnuftiga.

Min herrc, sade Adricnne, eftersom ni afbryter mig, så säg mig
i få ord hurudana de exempel voro som jag hade hos niin tant?

Förträffliga exempel, min fröken.
Förträffliga min herre? Är det derförc att jag der dagligen sag

hennes omvändelse, h varoin hon och ni voro i samråd , för att lura alla
dcm, Imika voro nog enfaldiga att tro dcrpå?

Fröken! ni glömmer eri ropadc prinsessan, bleknande af raseri.
Madame: jag: glömmer icke . . . jag mins ganska vai jag, liksoin

alla andra ...se der alit . . . Jag hade ingen slägting ,
hos hvilken jag

ktinde begära en fristad .
. . Jag ville vara cnsain . .

. jag ville sjelf
njiita af min förmögcnhet , hcldre än att se den bortsinälta geuom herr

s Tripeauds händer. 9 >

284



Den Vandrande Juden.

Min fröhen! ropade haronen, jagr förslår ieke huru ni Isan tillå-
ta er .

. .

IVog min hcrre, sade Adrienne, i det hon mcd en åtbörd af kros-
sande stoltliet ålade honom tystnad. Jag- taladc om er, men ieke med er.

Och Adrienne fortfor:
Jag har såledcs velat använda minä rentor cnligt min egen smak;

jag har förshönat den boning jag sjclf valt. I stället för fnla och råa
pigor, har jag valt mig vaekra , väluppfostrade mcn fattiga unga flickor.
Da deras uppfostran cj tillät dcm att undefhasta sig alla tjenstehjonsstad-
gans förödmjukclser , har jag sökt göra deras belägenhet så ljuf och lätt
som möjligt de tjena mig icke, men de göra mig tjenstcr; jag betalar
dem, men jag är också crkänsam för deras möda . ,

. Det der är för öf-
rigt grannlaga saker, soin ni min fru ieke förstår. I stället att se dem
illa eller obchagligt klädda, har jag åt dem valt kläder som förträffligt pas-
sa tili deras intagande ansip,ten, och det just dcrföre, att jag tycker om
det som är ungt, vackcrt och behagligt. Om jag klär mig på det cller det
sättct, så är det nägonting som angår ingen annan än min spegel. Jag
går nt helt allena, emedan jag tycker om att gå dit min fantasi ledcr mig.
Jag far aldrig i mcssan, det är sannt men om jag ännu hade min mor
i lifvet, skulle jag säga henne hurudana religionsbcgrepp jag har, och hon
skulle omfamna mig med ömhet . .

. Jag har upprest eU hcdniskt altare;
det är sannt, ifall ni viii kalla det sk; mcn jag kallar det ett altare upp-
rest åt ungdomen och skönhcten, emedan jag dyrkar Gud i alit skönt, ä-
delt och stort som Han skapat , och eme.dan mitt hjerta från morgon in-
till afton upprepar denna bön: O min Gud, jag lackar dig ! Doklor Ba-
lcinier har, som ni säger madame, ofta funnit mig inneslnten i min kam-
mare, upprörd af de häftigaste känslor ... Ja det är ganska sannt
.

. . ty det har värit just i dc ögonblick då jag lösslet min tankc från
alit hvad soin förckommer mig plågsamt, afskyvärdt och fult, då jag för-
satte mig in i inbillningens verld . . . O! då hade jag så gudomliga sy-
ner och uppcnharelser, alt jag med ens troddc mig vara ryckt från jor-
den.

Under det att Adrienne mcd d\en iifligaste entusiasm uttaladc dcssa
ord

, syntes hennes ansigte helt och hållct förändradt, så strålande och
englalikt blef det i en bast. I detta ögonblick glömde hon alit hvad som
omgaf henne och mcd stegrad inspiration fortfor hon:

Det är under sådana stunder som jag inandas en renare , friare
luft ...O ja! fri framför alit .

. , så fri, så. fri och så vederqvicksin-
de, så välgörande för själen ... Ja , i stället att se ininä mcdsystrarj
minä jcmnåriga, undcrkastade ett egoisliskt förtryck . groft, förödinjukan-
de, omenskligt ett förtryck, hvilket dc ha att tatka för alla de förfö-
riska lasttcr som åtfölja slafvcrict, det bchagfulla bedrägeriet, den förtju-
sandc trolöshcten, den smekande falskheten, den föraktliga undcrdånighe-
ten och den hatfulla lydnadcn .

. . såg jag dein , under inspirationens
stund, dessa ininä medsystrar, ädla, dygdiga, uppriktiga eeh sanna, eme-

dan de voro fria, trogna och tillgifit&j emedan de ägde ett fritt vai , ie-
N:o 16. 56*.
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fce befallande, icke läga; ernedan de ej ägde några herrar alt bcberrskaellcr att sinickra .
.

. äiskade ocb högaktade slutligen, emcdan de förinåd-de ui- en oäi-Ilg- hand tillbabadraga sin egon, soin vai- ärligt gifven ...Ominä systrai-, minä systrar !
. . . jag känner alt della är nägot annat än

syner ocb tröstandc inbillningsfoster; det är mer det är hcliga förhopp-iilngar! ° rl

Mot sin vilja bänförd af sinä tanbars flygt, tystnade Adricnnc för nå-
gra ögonblick, för att återkomma tili jorden. Ilon rnärbte cj att hennes å-
börare sågo på hvarandra mcd mincr af strålande förnöjelse.

~ Alen det der, sora hon talar, är ju alldeles mästcrligt, bviskade dok-
torn i orat på prinsessan, utmed bviiken hän satt. O m bon vore öfvcr-
ens mcd oss, skullc bon icke konna tala bättre.

Det är cndast genom att mcd yttcrlig strängbct bringa benne otoinsig, som vi få lienne på den pimkl vi vilja ha henne, tillade abben.
Man kundc verkligcn tro att den nerfskakning , livari vieden försatt

Adricnnc, hade helt ocb båilet lörsvunnit för de Ijufvaste rörclser af ä-
delmod ocb deltagande, soin hon nyss erfarit

Vändandc sig tili doktor Baleinier, sade hon nu leende:
Medgif, ien- doktor, att ingeuting Hnns mera löjligt än att ge vi-

ka för bernsningen af vissa kansioi-, i närvaro af personer , bvilka aro
alldeles ur stånd att uppfalta dem ! Här bar ni mi ett ypperligt
tillfälle att lörlöjliga den exaltation ni så ofta förebrått mig. Ock-
sä gjorde jag bra orätt nu, då jag i delta allvarsamma ögonblick lät bän-
föra mig af minä älskling-s-ideeri Delta allvarsannua ögonblick sade jag;
ja det mäste ovilkorligen vara allvarsamt . .

. Dock, min bäste dok-
tor Baleinier, hvad rår jag väl derför? IVär en ide faller mig in , är det,
mig lika oniöjligt att ieke följa dess ingifvelse, soin det var mig- omöjligt
att icke springa clter fjärilar då jag var en liten flieka.

Ocb Gud vet bäst bvarthän dc föra er, dessa lysande, i alla fär-
ger skiftande fjärilar , som Hyga genom er bjerna, yttrade doktorn med
ett g-odlynt ocb faderligt smålecnde. Äck det lilla tokiga bufvudet! det
lilla tokiga bufvudet! . . . JVär blir det lika klokt som det är vaekert?

På ögonblicket, min bäste herr doktor, sade Adricnne smekande,
på ögonblicket skall jag öfverge minä svärmerier ocb tala verklighetens
språk, sä som ni sjelf genast skall få böra.

Derefter vände bon sig äter tili tantcii ocb sade:
Ai bar gifyit mig del af «■ vilja, min tant; det är såledcs tid att

jag mcddclar er min. Inom åtta dagar lemnar jag paviljongen , för att
bebo ett hus , som jag bar låtil inreda efler min smak, ocb der jag skall
lefva som mig godt synes. Jag bar bvarken far eller mor; det är såle-
des cndast mig sjell jag är skyldig- redogörelse för minä bandlingar.

I sanni n g-, min fröken, yttrade prinsessan, i det bon böjde på ax-
larna, i sanning misstar ni er icke g-auska myeket , då ni resonnerar på
det sättet JVi glömmer då att samliället bar sinä moraliska, oeftergifliga
rättigheter, dem vi icke skola underlåta att bevaka .

, . Lila på det.
Säledes är det ni, min tant samt abbe d Aigrignv ocb herr Tri-

peaud, soin representera den moraliska lagen. Delta förefaller mig uågot j

j
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egel. Är det derföre att berr Tripeaud bcbagat ansc min egendom soin
sin egen . . .

Mcn hör då på, min fröfccn! ropade Tripeaud.
Oin en liten stund min tant, forlfor Adrienne, utan att låtsa hö-

ra Tripeauds utrop, sfcall jag, cmcdan (Ullalle dertill yppas, af er begä-
ra upplysning angående vissa vigtiga affärer, dem man bittills söfct dölja
för mig ...

Vid dessa ord darrade prinsessan och abben; de vexlade med hvar-
andra en bastig blicfc af oro ocb ångest.

Adrienne märfcte det icfce, ntan fortfor:
Men för att göra ett slut på cdra fordringar, madame, så .

. . se
här mitt sista ord; Jag vill Jefva enligt min smak. Jag tror ieke att,
om jag vore hari, man skulle, vid den åldcr jag nu innehar, ålägga mig
det slags hårda och förödmjukandc förmyndershap, Lvarom här är fråga,
för det att jag vågat lefva så soin jag gjort, det vill säga: hcderligt, fritt
och dygdigt, inför Guds och alla menniskors åsyn.

Det är en förryekt ide, det är oförnuft! ropade prinsessan. Att
vilja lefva på det sättet, det är att drifva ända tili rascri osedlighetcn
och glömskan af ali anständighet.

Men min tant, inföll Adrinne, hvad tanka har ni då om alla de
fattiga fader- och moderlösa fliekor af säinre klassen, hvilka ho ensannna
och aro fria, såsom jag vill vara? De hafva ieke, såsom jag, erhållit en
uppfostran, hvilkcn höjer själen och renar hjertat . .

. De hafva ieke,
såsom jag, rikedomar, hvilka skydda mot onda frestelser, hväraf eländet
och fattigdomen äger så många . . . och ändå lefva de hederligt under
allt sitt hetryek.

Dygd och lasi är ieke tili för packet! ropade baron Tripeaud,
med ett utlryck af vrede och outsägligt förakt.

Min tant, sade Adrienne, utan att kunna qväfva en bitter känsiä,
som vid dessa ord väcfctes i hennes själ, ni skulle köra ut en af cdra
beljcnfer, om hän vågade så tala i er närvarof och mig tvingar ni att
höra sådant?

Marhis d’Aigrigny gaf, under hordet, en knulf med knät ät haro-
nen, hvilkcn liilat sig att i prinsessan dc Saint-Diziers salong fälla yttran-
den, som om lian värit på hörsen, och inföll lilligt, för att godlgöra herr
Tripcauds plumphet:

Det finns, min fröken, ingen jcmförelse mollan delta slags folk
och en person af crt stånd.

För en fcatolih, herr abbe, är delta yttrande föga kristligt, sva-
rade Adrienne.

Jag fcänncr gansfca . vai bådc vigten och meningcn af raina ord,
min fröfccn, yttra.de abbeii slräft. ~ Dessutoin fcan delta oberoende lii",
som ni, emot alit briil; ocb alit förnuft, viii föra, hafva de aldralcdsam-
mastc följder, ty cr familj kari vilja gifta bort er en gång > ocu •

• -

Dcuna omsorg sfcall jag- bespara min familj, afbröt bononi Adrt-
enne . .

. Jag sfcall gifta bort mig sjelf , hvilfcet jag- sfculle tro är det
aldra förnuftigaste, cliuru jag , sanningen att säga , är föga frestad att

.ra Q&
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...

a*s|Sålägga mig (lennä tunga boja, som sjelfviskheten och öfvcrvåldet oftast
suärjcr om vär hals.

Det är oanständigt, miu fröken , att så lättsinnigt lala om denna
hcliga inrältning, sade prinsessan.

Ja , framför ailt inför cr
, min fru , svarade Adricnne. Det är

sannt . . . förlät 0111 jag rakat sara er . . . NI fruktar kanhända
, att mitt

oberoende lefnadssält skall bortskrämma alla friare. Detta vore mig ett
skäl mera att fortfara dermed

, tv jag hyser en verklig fasa för friare.
Alit hvad jag önskar , är att kunna afskräcka dem

, att ingifva dem den
mest ofördelaktiga tanka om mig . . . och dertill ges intet kraftigare me-
del än att synas lefva alldelcs på samma sätt, som de. Också räknar jag
på att minä nyeker, minä dårskaper ,

minä älskade små fel skola skydda
mig mot alla tråkiga äktenskapsförföljclser.

IVi skall i detta bänsccnde bli fullkomligt tillfredsställd, min frö-
ken, svarade madame dc Saint-Dizier ;ty om olyckligtvis - och det är
myeket skäl alt frukta sådant ryktet sprider sig, att ni åsidosätter ali
sedlighet, ali ansländigbct, ända tili den grad att nl kommer hein kloe-
kan åtta på morgonen, så . .

, Men jag hvarken vill ellcr vågar sätta
tro tili någonting så fäsligt.

Deri gör ni orätt, min tant, ty det är , . .

Såledcs tillstår ni det? ropade prinsessan.
Jag tillstår allt hvad jag gör . . . Jag kom hem i morgons ,

klockan åtta.
Minä berrar, j hören det! ropade åter prinsessan.
Ah! ntropade abbe d’Aigrigny, med basröst.
Ah! ntropade äfven baron Tripeaud, me-d struptou.
Ah! mumladc doktorn, med en djup snek.

Då Adrienne hörde dessa klagande utrop, var hon på vägen att tala,
att rätlfärdiga sig, kanske; men på en liten alltför söt miu af förakt,
som sväfvade öfver hennes rosenläppar, såg man att hon försmådde ali
förklaring oeh ej ville nedlåta sig tili ett urskuldande.

Sålcdes är det då sanat! återtog prinsessan . . . Ack, min fröken!
ni bar vant mig vld att ej förvånas öfver någonting . / . men jag tvif-
lade i det längsta på ett så afskyvärdt uppförandc . .

. Ert djerfva svar
behöfs verkligen, för att öfvertyga mig.

Ljnga bar alltid förekommit mig mera djerft, än att tala sanning,
svarade Adrienne.

Och hvarifrån kom ni? . . . Och hvarförc
Prinsessa! ropade Adrienne, fallandc sin tant i talet . .

. Aldrig
Ijuger jag; men aldrig säger jag- heller hvad jag ieke vill säga . . . För
öfrigt ligger det något lågt nti att rätlfärdiga sig mot en sårande ankla-
gelse .

. . Låt oss dcrförc ieke mera tala om den sakon . . . Allt hvad ni
kunde göra, för att förmå mig tili ett förklarande af mer än hvad jag
sjclf finner för godt, vore I alla fall fåfängt och frnkllöst, Sålcdes
nog haroin! IVi vill nnderkasta mig ett hårdt oeh förödmjnkande Cjir-
mynderskap; men jag jag ämnade flytta fråa pavlljongen, för att lio
hyar jag hehagar ...IVI får väl se, min tant, hvilken af oss två, som (hvar jag heliagar
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iiomraer att råda: ni eller jag. Nti tili en annan sak. Det Lär lio-
tellet tiliä)ör min’; det är mig likgiltigt om ni bor bar eller icke, eme-
dan jag i alla fall lemnar det. Alen bottenvånlngcn slår obcbodd , oeb
den innehåller, utnm grannlåtsrummen, Ivonne småyåningar, d. v. s. tven-
ne särskilta afdelningar om två k tre, mm; dcssa ämnar jag, för någou
tid upptaga.

I sanning, min fröken,, blir jag icke förundrad, yttrade prin-
sessan de Saint-Dizier, betrabtande abben med en min af bestörtning,
hvarcfter hon dock hemtade sig oeb tiilade ironisia;

Och åt hvern bar min fröken Uumat dc rummcn , om jag får lof
att frågaj?

At tre personer af min familj.
Hvad betyder det? frågade prinsessan, Unnu mera förvånad.
Det betyder , att jag vill erbjuda en ädel gästfribet ål en nng

bindnisk prins, soin är min slägting på mödcrnet. lian anlandcr hit om
två k tre dagar, oeb jag öuskar dcrförc att ruumen måtte vara i orduing
tili hans mottagande.

Hör ni, minä herrar! yttrade hcrr d'Aigrigny tili doktoru och
haronen, i det hän förträffligl spelade rollen af ytterst öfverraskad.

Det öfverstiger aiit hvad män kan tanka sig, sade Tripeaud.
Ack! utbrast doktoru, belt andäktigt, bandlingen är 1 sig sjclf

ädelinodig; men bcständigt är della lilla tokiga hufvud franime och . .
.

Förträfflligt, niin fröken, afbröt prinsessan. Jag kan visst icke
hindra cr ifrån alt göra dc orimligaste påståenden . . . Imedlertid är det
troligt att ni icke slannar på en så vaekcr väg. Ar det alli hvad ui bar
att säga mig?

Visst lefcc, madame, ja yill säga myekel mera. Jag fiek denna
morgon veta att två andra slägiingar tili min mor, tvenne stackars filekor
om feintou års ålder .

.
. ett par modcrlösa lvillingar. .

. döttrar tili mar-
skalk Simon, anlände i gär från en lång och besvärlig resa oeb befinna
sig för narvarandc hos bustrun tili den redliga soldaten

, soin fört dem
hit, från det inre af Sibcrien.

Vid dessa ord kundc abbe d’Aigrigny oeb prinsessan ej afbälla sig
från en märkbar darruing, i det att dc med vcrklig förskräekelse bclrak-
tade hvarandra, ty dc voro .långl ifrån alt ana det fröken dc Cardovillc
var underrättad äfvcn om marskalk Siinons döttrar och dcras ankomst tili
Pai■ls. Denna upptäekt var för dem båda ett åskslag.

—• Ni är sanncrligen förvånad, min taut, öfver att linna mig så vai
underrättad, åtcrtog Adricnne . . . Lycfcligtvis hoppas jag få den glädjen
alt inom en stund kuuna öfverraska er änuu mera . .

. Alen
,

för att åler-
komma tili fröknarne de Simon, så fäiiner ni vai att det är mig omöjligt
atl längrc låta dem vara tili besvär oeb tuuga för en liederlig , men nt-
fattig familj, nndcr bvars läga tak dc funnit en ögonblieklig fristad. Ehnru
denna familj är beskcdiig och arbetsam, är dock delta ingen plats för de
unga fröknarne. Jag ämnar således fara oeb he mta dem, för atl inqvar-
tera dem I den ena lilla afdeluiugen af delta boteis ncdra våning, ti liika

N:o 16. 37.
m J
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med soldatcns hustru, som bäst passar tili dcras uppasning.
Vid dcssa ord sågo abben ocb haronen pä bvarandra, hvarvid den

sednare utropade:
I sanning bar hon icbe någon sfcrnf lös!

Adriennc fortfor, ulan alt ge akt på baronens nfrop:
Marskalk Simon kan icke dröja att anlända tili Pari»; troligcn

är hän bar endera dagen. IVi bcgriper , min fru , bvad det skall blifva
inig ljuft att få tili bonom öfverlcmna hans döttrar ocb beviså honom
att de blifvit behandladc såsom sig bör. Redan i morgon bittida skall
jag skicka efter inodbandlcrskor ocb sömmerskor , så alt ingenling må
fattas dern . .

. Jag vill att dcras Far skall vid sin ankomst linna dem sko-
na, bländande sköna. Man sägcr att dc äro sköna som cnglar .. . Jag,
stackars profana, jag kan cndast göra dern tili amorincr . .

.

iSflfS

Hör på, min fröken, är det allt ihop, det der? . . . föll prinses-
san benne i talet, med ett tvunget leende ocb en illa kufvad vrede, un-
der det att markis d'Aigrigny bemödade sig att, under en sfel ocb kali
yta, dölja sin dödande ångest.

Tänk väl efter, fortfor prinsessan, i det bon änyo vände sig tili
Adrienne. Har ni ieke några Hera slägtingar , hvarmed ni kan föröka
denna intressanta famijjkoloni? . . . En drottning skulle , i sanniug, cj
kumia baudia inera storartadt än ni gör.

JVi bar rätt, prinsessa! Jag vill taga kungligt emot minä slägtin-
gar, såsorn det böfves en konungason ocb döltrama af marskalken, berli-
gen af Ligny. Det är så roligt att med bjertals välvilja kanna föiena
yttre glans.

Den maximen är i sanning ädel, sade prinsessan, allt mera upp-
rörd. Skada blott att ni, för att utföra den i huodling, icke ägerPotosis
grufvor.
° . » 1 1 • /> n > I .»«1 1 1 li •

Del är just i anledning af en grufva, ocb dertill en bland de ri-
kaste, som jag önskade samtala med er , min tant, Jag kan ej linna ett
mera passande tiilisille dertill. Eburu stor min förmögcnhet kan vara, är
den dock ringa mot den soin, endera dagen, kan tili Talla mig ocb min slägt
. .

. ocb i betraklande bäraf torde ni benäget ursäkta bvad ni kaltar min
kungliga gästfribet.

Abbe d’Aigrigny befann sig i en allt mera pinsam slällning.
Medalj-alTären var så vigtig, att hän hade dolt den tili ocb med för

doktor Baicinier; ban bade af bonom blott bcgärt "bandräekning i en vig-
tig alfär." Icke beller baron Tripeand bade blifvit vidare nnderrältad; ly
prinsessan bade frott sig lycfcafs i att ur allidne hertigens af Cardoville
papper bortsnappa alla de dokumenter, som kunde meddela Adriennc den
vigliga upptäckten. Också märktc abben med vcrklig fasa, att den nnga
fröken bade ganska väl reda på saken, ocb bäfvade dessutom vid tanken
att bon kunde allmängöra den.

Prinsessan dcladc markis dAigrignys ångest. Hon ropade derföre ,

fallandc sin brorsdotter i talet:
Min fröken ,

det ges vissa familjangelägenheter , soin böra
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® bcmliga. Ulan atl egentligen förstå bvad ni kan mcna, uppmanar jag er
alt sluta delta samta). 1 ,

~ Uuni, madame? Vi aro ju liär en faunille, bvilket Läst kan bevi-
sas af alla de hyggliga saker ■vi nyligen sagt bvarandra.

Det hör ieke bit; men dä det bandlar om vigtiga affärer, mer el-
ler mindre bevisliga , så är det alljleles onödigt alt orda derom , förrän
man bar banlingarne i kauden.

Oeh bvad är det dä, annat än vigtiga affärer, som vi hafva taiat
om, under en bel timmas lid? ...I sanning jag kan begripa er förväning
.

. . crt bryderi.
Jag är bvarken förvånad ellcr brydd; men det är ni som kömmit

mig att, sodan några timraar ,
fro på de mest egna, mest orimliga saker.

I det fallct kan väl on litcn förväning nrsäktas.
Jag ber om förlätelse , madame, ni ser ytferst besvärad ut, sade

Adrienne, i det hon skarpt fixerade sin tant .
.

. Sä gör herr d’Aigrigny
äfven, fortfor hon . . , Delta i förening med vissa misstankar, dem iae: ei
baft tid alt reda . . .

Hon tvärlystnadc bär, men efter en paus fortfor bon;
Skullc jag väl gissat rätt? . .

. VI fä väl se!
Fröken! jag befaller er att tigal ropade prinsessan med full hals,

i det hon blef alldeles utorn sig.
Aek ! sade Adricnne smäleende. För att vara en person, den der

vid alla tillfällcn bar så myeket välde öfver sig sjelf, faller ni du temli-
gen nr er roll.

Slumpcn, som man säger , fcom nu lyckligen tili bjelp ät prinsessan
ocb abben, i detta för dem sä kritiska ögonblick.

En lakej inträdde; bans ansigte bar prägcln af den yttersta bestört-
ning ocb ängslan. Prinsessan, som märkte det, frägade häftigt:

IVä väl, Dnbois, bvad är på färde?
Jag ber prinsessan ödmjufcast om förlätelse , för det jag våg-ar

komina in ocb afbryta samtalct, sade betjenten, men poliskommissarien är
bär ocb anbällcr öin ett ögonblieks samtal, ocb det genast. Hän är der-
nerc. Flere polisbetjcntcr stä på gärden, tillika med vakt.

Oakladt den djupa bestörtning , som den oförmodade nyheten föror-
sakade prinsessan , tog hon dock tillfället i akt, för att kunna få tala i
bcmlighet med abben

,
i anlcdning af Adricnnes förski*äckaude botelscr.

Hon sade dcrföre, i det hon steg npp:
Abbe d'Aigrigny, vill ni vara så god alt följa mig? . . . Jag

kan cj begripa bvad poliskommissarien kan vilja mig.
Abben- ocb prinsessan gingo in i ruinmct näst intill.

VI.
FÖRRÄDERIET.

Prinsessan de Saint-Dizier , bcledsagad af markis d’Aigrigny ocb åt-
följd af lakojen, stannade i rummet näst intill det, bvarnti fröken de Car-
doville, baron Tripeand ocb doktor Baleinicr bade qvarstannal.

h— Hvar är poliskommissarien? frägade prinsessan,

k
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Madame, hän är nere i blå salongen, ®

Gå oeh helsa lionom fråu mig oeh bed att hän ville vara så god
och vänta några ögonblick.

Lahojen bngade sig oeh gick.
Så snart hän var ntgången, närmadc prinsessan sig tili ahbe d’A!grigny,

hvars uppsyn , vanligcn så högdragen och bcslutsam , nu var dyster ooh
dödsblek.

iVi scr, sade hon rncd brådsfeandc röst, att Adrienne vet alli: allt-
sammans! Hvad är att göra, hvad är att göra?

Jag vei icke , sade abben med stei och förstörd blich. Donna
upptächt var ett förfärligt slag.

Alit är då förloradt? . . .

Det hnnde doch ännu linnas ett enda rnedel tili räddning, yttrade
d’Aigrigny, tvekande, det vorc .

. . dofctorn . . .

Men li liru? på hvad sätt? frågade prinsessan ångcstfullt. Så fort?
, , - I dag- redan?

Inom två tiimiini- blir det försent , den djcfvulska Hiekan bar då
råkat marskalk Siuions döttrar .

. .

Men, min Gud , Fredrik ~ . det är ju omöjligt! . . Doktor
Baleinier kan icke .

. . Det der hade bort långsanit förbcx-edas, såsom vi
änmade göra, efter förliöret i dag,

Det kan icke hjelpas, svarade abben, med en ifrig åtbörd. Dok
toru mäste försöka; kosla hvad del villi

Men, under hvad förevändning?
Jag skall söka tili alt uppfinna någon.
Men, antag också att en förevändning kunde finnas, bästa Fredrik,

så är ju, i alla fal), ingenting i ordning, der nere, ni vei.
Var lugn , Hcrminie; på sådant är man af gammal vana alltid

beredd
Och burn konna förbereda doktorn i saamia slund? återtog prin-

sessan.
Ja, genmälde abben tankfull , det blir det svåraste , ty att skieka

in efter linnoin, för att få tala vid hunom, skulle väeka misstaukar hos er
brorsdotter, och det är just hvad man, framför allt, måstc undyika.

Visserligen, yttrade prinsessan; det förtroende hon hyser tili dok-
torn, är ett af våra säkraste stöd.

Tyst, nu vet jag! utbrast abben lifligt. Jag skall i största hast
skrifva några ord tili Baleinier. En af ert folk skall hara in biljettcn,
liksoin komme den ntifrån, från ett hus, der någon häfligt insjuknat.

En förträtHlig ide! ropade prinsessan., . Ja, ni bar rätt, det blir
hra ...Se der borta på bordet har ni alla slags skrifmaterialer . , . Fort,
fort! Men, skall det ock lyckas doktorn att .

.
.

Sanningcn att säga, så kan jag knappt hoppas det, svarade abben,
då lian med kufvad vrede satte sig vid bordet. I kraft af det här för-
höret, hvilkct har värit öfver alla våra förhoppningar och soin den ha-
koni gardinen gömdc karien har troget upptecknat, saint i kraft af de lif-

•jj, liga uppträden, som sannolikt skola tilidraga sig i morgon och följande

a? (tel
— AM
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i® dagar ,
hade doktorn

, om hän omgaf sig mcd skickliga förevändningar ,

kunnat tryggt handia . . . Men att i dag , mi på stundcn, bcdja honom
derom ...se llermiuic det vore en galenskap alt ens tanka derpä.

Och markisen hortkastade hastigt pennan , soni hän hade i kauden,
hvarefter hän mcd en ton af djup och bitter harin tillade:

O, det är grufligt att just i det ögonhlick , då pianon är färdig
att lyekas, se alla sinä förhoppningar tillintetgjorda! Följdcrna af allt det
här skola hlifva obcräkncliga, onärnnbara ...Er brorsdotter bar gjort
oss myeket, myeket ondt!

Det skullc vara ett fåfängt försöfc att återge dc uttryck af koncen-
trerad vrede och oblidkcllgt liat hvarrned markisen uttaladc dessa sista ord.

Fredrik! yttrade prinsessan med ångest, i det hon stödde sin hand
på hans arin. Jag besvär er att ni ännu ej måttc uppgifva allt hopp.

Doktorns hufvud är så rikt på uppfinningar och förslagcr . . . lian
är oss så hclt och bållct tillgifvcn . • . Låt oss derföre försöka hvad hän
förmär litralta! . . .

JVå ja! det är åtminstone ett försöfc, svarade ahben, återtagan-
dc pennan.

Antag äfven det varsta . . . sade prinsessan; antag att Adrienne
far 1 afton, for alt heinta fröknarna Simon; kanske skall hon icfce då lin-
na dem.

Det kan raan icke hoppas, genmäldc markisen; det är alldeles o-
möjligt att Rodins bcfallningar kunnat hli så hastigt ulförda . .

. Då
skullc väl vi blifyit derom underrättade.

Det är saunt . . . Skrif imcdlertid tili doktorn. Jag skall skie-
ka hit Dubois, hän skall hara in hrefvet. Mod, Fredrik: vi skola nog
få makt med den der obändiga Hiekan . . . Dereftcr tillade madame de
Saint-Dizier med en röst, soin darrade af vrede: O, Adrienne, Adri-
enne! du skall dyrt få hetala dina stickord, din näsrishet och den ångest
du förorsakat oss.

Då hon redau var i dörrn, för att gå ut, återvände hon, gick helt nä-
rä ahben och sade;

Vänta mig här, så får jag säga er hvad poliskommissariens oför-
modade besök har att betyda, och vi skola sedän inträda tillsammans.

Prinsessan gipk.
Markis d’Aigrigny skref, i största hast, några ord, med konvulsiviskt

darrande hand.

VII
S N A R A N.

Adrienne hade ,
tili ikä med doktor Balcinier och baron Tripeaud,

qvarstannat i tanteus salong, sedän denna hade gått ut.

Så snart fröken de Cardovillc hade hört nämnas alt poliskommisarien
var der, hade hon genast erfarit en lillig oro; ty sannolikt var nu Agri-
colas fruktan besaunad och magistratspersonen kom för att i lagens namn

. i\:o 47. 57*. (S „
Mf ,
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åberopa rättigheten att söka i det. inre af paviljongen ,
för att få rätt

siueden, soin man trodde vara derstädes gömd.
Elliini Adrlenne ansåg Agricolas fristad såsom ganska säker, var lion

dock icke fullkornligt logo. Såledcs tyckte hon sig, i bändelse af en för-
trctlig upptäckt, Jiöra anbcfalla sin skyddling åt doktorn, hviiken, såsom
vi redan nämnt , var inlim vän med en af tidens mest inflytelscrika mi-
nistrar.

Den nnga Hiekan nännade sig såledcs tili doktorn , soin satt ocb bvr
skade helt sakta med haronen, ocb med sin rnest iuställsamma, mest sme
kande ton, sade lion:

Min gode doktor Balcinier; jag sknlle vilja säga er ett ord.
Tili er tjenst, min fröken, svarade läkaren, oeb sleg upp, för att

med Adricnne bcgifva sig tili ett fönster.
Baron Tripeaud, ieke längre nnderstödd af prinsessans närvaro, cller

af abbens nppinunlraude ögonkast, skydde den nnga fröken värre än pe-
sten ocb var derföre oändllgt glad öfver detta afbrott, soin sknlle ingilva
bonom litet mera mod oeh säkerbet. För att vinna den önskade fatt-
ningen, ställde lian sig äter framför helgontaflan, den lian aldrig lyeklcs
tröttn.a vid att betrakta ocb bcundra.

IVär fröken dc Cardovillc var lillräekligt aflägsnad frän haronen, för
att ej konna böras af bonom, yttrade bou tili läkaren, som, sfändigt le-
ende, ständigt med välvillig min, afvaktade bvad hon kunde bafva alt an-
föra:

Min goda herr doktor! ni är nila vän och ui liar värit niin fars
. . . Äfven nyss har ni, oaktadt er kinkiga ställning , visat er vara dcn
ende som ville taga mitt försvar .

.
.

Men nej; aildclcs icke, min frökcn; koni iekc och säg sådana sa-
ker, sade doktorn rned komiskt låtsad vredc. För tusan! ni säftcr mig
vackerl t' kläimnan! .

.
. Vili ni vara så god och tiga! .

. . Vade retro
Sotanasi!! Det vill säga så mycket som: Lcmna mig i fred, förtjusande
lilla satc!

Liigaa er
, sade Adricnne, lecnde. Jag ämnar visst icke göra

er nägon ledsamhet. Tiilåt mig dock erinra er att ni ganska ofta bar
liaft dcn godhctcn alt tillbjuda mig er tjenst ...att ni ofta taiat om er
tillgifvenbet för mig.

Ganska riktigt! Sält mig på prof ocb ni skall se alt jag håller
minä löften.

AT å väl, så gTf mig då genast ett bevis derpä! inföll Adrlenne
lilligf.

Myeket gerna. Jag tyeker just om att bli tagen pä orden.
Hvad är det jag bör göra för er? . . .

Står ni äiinu i lika stor gnnst hos ministern?
Ulan tvlfvcl. Jag håller just nu på att liota bonom för hesbet.

Hau bar alltid en sadan åkoinnia någi'a tirnmar förrän lian i kamma-
ren frainkallas tili redovisnmg. lian tyeker att det är bältrc alt vara bes,
än att nödgas svara.

— J\'i måste bos er minister utverka någonting ganska vigtigt åt mig.
M

—- —i
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At eri . . . Och I hvad fall?
I detta ögonblick inträdde Dubois, ocb sade: Här är ett brcf tili

doktorn; en främmande beljcnt lemnadc det, med tillsägelsc att det var
angeläget.

Dobtorn tog brcfvct; lakojen gick.
Se der äter ett af förtjcnstcns många obchag, ylfrade Adricnne,

med sitt beliagligaste smålecnde. Man lemnar ju aldrig min stacbars
doktor i frcd.

Acb tala ej derom, bästa fröken, sade Baleinier, soin ej knnde
dölja en rörelse af öfvcrraskning, när lian igenkände abbe d’Aigrignys
handstil. Dessa satans sjuba tro säkcrt alt vi aro af magnct oc.b. alt vi
draga åt oss a!l den belsa soin fattas dem . . . Dc aro obarmhertiga . . .

Ai til Inter väl, min fröken*? ti 11 adc doktorn, i det lian med en blick råd-
frågadc Adricnne, innan lian bröt sigillet.

Fröben svarade med en behaglig böjning på bufvndet.
Marbis dAigrignys biljett var ickc lång: doktorn genomögnade den

ien cnda blick ocb oaktådt sin vanliga försigligbet, höjde lian på ax-
larue ocb sade:

- I da g! ... M en, det är ju omöjligtl Hän är tokig!
Sannolikt handlar det öin någon stackars sjuk, soin tili er bar

satt bcla sitt bopp ocb soin kallar cr tili sig, sade Adricnne . .
. Välan,

bäste doklor Baleinier, var då mcdlidsam! Bortgtöt ej den bedjandel
. . . Det är så ljuft alt motsvara ett förtroende, som man ingifvit.

Det var på en gång en besynnerlig likliet ocb en äfven sä sto#’ mot-
sats emellan meiungen med detta brcf, nyss skrifvet af den oförsoniigaste
bland Adriennes fiender, ocb de ord af deitagande, dem bon med sä rö-
rande ocb bedjande ton yttrade, att doktorn sjelf frapperades deraf.

Hän betraktade den unga fröken med ett utsccnde af plågsamt bry-
deri ocb sade:

Del bandlar vcrkligcn . , . om en af minä patienter . .
. som litar

myeket på mig . . . niycfcet för myeket, tili ocb med. Mcn hvarföre
inlrcsserar ni er för en okänd?

Om ban är olyeklig, så känner jag bonom. Min skyddling,
för bvilken jag ämnade bedja er tala bos ministeri!, var mig också nä-
siän alldelcs okänd, ocb ändå byser jag för bonom det lifligaste dcltagan-
de. Ty, efter jag nu måste i slörsta bast säga er alltsammans, så vet,
att min skyddling är son tili den tappre, trogne soldaten, som från Si-
berien hitförl marshalk Simons döllrar.

Fluru? Er skyddling är .
,

.

En ärlig bandtvcrksgcsäll . . . bcla sin familjs stöd ... Mcn, jag
måste säga cr bur saken bänger ihop ...

Det förtroende, soin Adricnne köli på att mcddcla doktorn, blef här
afbrutet af madame de Saint-Dizicr, som, åtföljd af d’Aigrigny, häftigt
inrusade i salongen.

Man kunde på prinsessans ansigte tydligt läsa ett uttryck af infer-
nalisk glädie, den bon likväl söktc dölja under ett falskt sken af vrede
ocb förakt.
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Den Vandrande Juden.

Ahlien hade, i samma sekund hän inträdde, kastat en orolig frägan-^l
dc kllck på doktorn.

Dcnne svaradc mcd en nekandc skakning på hufvudct.
Abhen het sig i läpparne af stumt raseri; då lian på doktorn hade

satt sitt enda och sista bopp , nödgades hän nu anse sin pian säsom helt
och hället misslyckad, i trots af det nya slag, hvarnied prinsessan gick
att krossa Adricnnc.

' Minä herrar, sade den sistnämnda mcd en sträf röst mcn så
fort, att hon nastan ville qväfvas under utgjutclscn af sin ohyggliga ska-
deglädje .. . Minä herrar, värdes taga plats. Jag bar nya och besynner-
liga .

. . alltför vackra saker att förkunna er, angående den här . . , den
här fröken.

Vid dcssa ord visade hon på brorsdottren , mcd en min af bat och
förakt

, omöjlig alt heskrifva.
IVå väl, mitt stackars harn, hvad är det? hvad kan man vilja

er nu igen? sade doktorn med en öin ton ,
innan lian lemnadc fön-

strct, der Adricnne stod. Hända hvad soin hända vill, så kan ni räk-
na på mig.

Oeh när doktorn hade tillhviskat henne dcssa ord, gick hän att sätta
sig hredvid abhen och haronen.

Dä fröken de Cardoville hört sin tants förnärmande yttrande och sett
henncs ondskefulla min, hade hon genast med stolthet liilat hufvudet till-
baka. Rodnaden steg henne ända upp tili hårfästet, och uppretad af det
nya anfall, hvarmcd man hotade henne, gick hon fram tili hordet, kring
hvilket de öfriga redan satt sig, och hviskadc tili doktorn:

Jag väntar er tili mig så fort soin möjligt. Min bästa herr
doktor, ni vet att jag bar angelägct att tala mcd er.

Nu tog Adrienue ett par steg, för att nanna sig stolcn, der hennes
hatt läg; prinsessan, soin märkte det, steg hastigt upp och sfcrek tili:

ni göra?
Jag gär hein tili mig ,

min fru. Ni bar gifvit mig er vilja
tillkänna och jag har sagt er hvad jag ämnar. Angående den vigtiga
peuninge-afl’ärn, skall jag åt en säker man gifva fullmakt att föra min
taian.

Fröken tog sin hatt.
Mcn madame dc Saint-Dizler, som säg att henncs rof köli på att

nndslippa henne, sprang hastigt efter sin hrorsdotter och . . . chnru stri-
dandc det var mot hennes vanliga skenheliga mildhet , ja stridande
mot ailt hvad etikett var, fattade hon henne, med sin konvulsiviskt dar-
randc hand i armen, och ropade: Stanna!

Ack! ropade Adricnne mcd en ton af smärta hlandad med för-
trytelsc, ha vi dä kömmit så långt?

Ni vill springa er väg! . • * ni är rädd! sade prinsessan med
försmädlig min.

Mcd de orden "ni är rädd” skulle man kunnat förmä Adricnne de
Cardoville att gå in i en hrinnande ugn . .

. Lösgörande, mcd en åthörd
af ädei stolthet, sin arin, soin tanlcn fasthöll, kastade hon på en länstol

C' ' ' • ,'|
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Dex I armiandi Juden,

WF
& hattcn, dcn lion vedan köli i liandcn och, framkommande ånyo tili bor-

det, ytlrade lion, med en nastan befallande blicb, tili prinsessan:
Att detta inger mig den djupaste afslsy, vet ni vedan, derförc

ämnade jag gå min väg} docli jag qvarhällcs af en ännu starkare
kansia, fruktan att bli anklagad för fcgbet. Dcrföre tala !

.
.

. jag
hör cv.

Ocli med bögburet hufvnd, hyn fävgad af en lätt purpnrrodnad och
blicken tili hälfien skymd af en förtrytclscns tår, stod hon der, med ar-
niarne korslagda öfver bröstet soin , emot bennes vilja , synbart flämtade
af oro. Hon stampade inedvetsiöst med dcn lilla foten på maltan, i det
hon på tanten lastade en stadig blick.

Prinsessan ville mi, droppe cflcr droppe, ntminutera det gift, hvaraf
bon var nppsvälld; säker att offret ej mer skulle undkomma, ville hon
plåga det så myeket soin möjligt.

Minä kerrar, sade bon sålcdes med dämpad röst, se bar burn
saken förbåller sig; Man tillsade mig att poi isko mmissävien anböll
oin ett samtal. jag begaf mig sålcdes ui, för att tala med denne embets-
man, bvilken med en uppsyn af förlägenbct bad mig förlåta den närgån-
gcnliet, soin hans pligt ålade bonom; men en kari, soin skulle arre-

kade bevisligen infrädt i trädgårdspaviljongen.
Adrienne darrade. Intel tvifvel mer; det var fråga om Agricola.

Men då bon tänkle på säkerheten af det gömställe, bvarest hon förvarat
sin skyddling, Ingnades hon åter och förblef, cmcdlertid, belt siiliä.

Embetsmanncn, fortfor prinsessan, bad mig- om tillstånd, att få
söka flyklingen, antingen i stora hötelct cller i paviljougcn. Detta var
bans rätligbet och jag- kunde icke afsiå bans begäran. Jag bad bonom
derförc börja med paviljongen och sjclf föijdc jag bonom dit. Oak-
tadt dcn bar frökens mer Un oförklarliga uppförande, knnde jag dock al-
drig Ivo att bon skulle blanda sig nti invccklade polisaffärer; nej, sådant
föli mig aldrig ett enda ögonblick in att tanka. Dock . . . jag bedrog
mig i det, soin i myeket annat.

Hvad menar ni? i-opade Adrienne.
Det skall ni slrast få veta, svarade prinsessan med triumferande

min . . . Ett i sender! JVi bade alli för oräll nyss, då ni visade cr så
skämtandc oeb så stursk. Jag följde såledcs polisembelsmanncn på
bans undersökningståg. Vi kommo tili paviljongen . . . Jag ber cr
sjclfva, niinä berrar , dömma om dcn ailvarsamma karlens förvåning vid
åsynen af de tre varelserna, bvilka skola kallas kammarjungfrur oeb soin

äro utspökade alldcles som på en teater. Dcnna omständigbet blef, på
min begäran, upplagen i-polisrapporten, ty man kan aldrig nog otfent-
liggöra sådana orimligbeter.

Prinsessan gjorde ganska klokt bäruti, yttrade baron Tripeaud
med en djnp bngning. Det vore kanske rätt alt göra vederbörande npp-
märksamnte baruppå.

Adrienne, bvars tankar voro för myeket upptagne af den stackars

If Nso i7 ‘
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Den Vanurande Jujien,

m*
>® bamltverkarens ödc, tänktc alls icl;e på att svara, livari:e n Tripcaud die? ®

prinsessan. Hon hörde på un der tystnad , ocb sökande alt dölja sin oro,
Poliskommissarlcn, fortfor prinsessan, började alt med verklig

strälrglict forböra de tre nnga flickorna; hän frägade dem om dc seit nå-
gon kari inträda bär. Men de svarade med exempellös djerfbet ,

att de
vissi ickc seit cller lidrt talas om något sädant,

Aek, de besfcedliga (liekoina ’ tänktc Adrienne. Den stackars
handtverkaren är sålcdes räddad! Doktorns beskydd skall göra det
öfriga.

Lyckligtvis, återtog prinsessan, bade jag en af minä tjenariniror,
fru Grivois, med rnig; denna förträfttiga qvinna, somerinrade sig att bon
med egna ögon sett fröken hemkomma kloekau åtla i morgons, anmärkle
att karien möjligen knnnat snryga sig in genont den lilla frädgånisportcn,
som i våda lemnadcs öppen af fröken sjelf, när bon förut smog sig in.

Det bade värit väl, inföll baron Tripcaud, om prinsessan låtit i
protofcollct införa att fröken värit borta så tidigt.

- lieri scr jag ingen nödvändighet, sade doktörn, trogen sin roll.
Detta var ju en sali som adldelcs iefce bade att göra med poliskommissa-
-I'iens efterspaningar.

Men, berr doktor! ~
. inföll Tripcaud, Is*'

Men, berr baron! åtcrtog doktorn med fastbet i tonen. Della är
! min mening, åtrninstone.

Men det är iefce min, berr doktor, sade prinsessan. Jag tänktc,
jag, liksoin baron, att det kunde vara nödigt alt intaga delta i protokol-
leif jag' såg docfc, på mannens sorgsna ocb förlägna bliek, burn svårt
ban fann alt nodgas npptcekna nägonting så skandalöst om en ung ilieka,
sora tillbör Sambällets högsta klass.

Ulan tvifvel, inföll Adrienne otåligt. Jag kan just tro alt
den 'renbjertade pofiskarlens blygsambet liknadc er egon ,

i den vägen.
I alla fåll tyeker jag att cr vanliga oskuld oroade sig något för bastigt,
itådc ni ocb ban borde bafva belänfct att det iefce var så besynnerligt
att komina bem fclocfcan åtla, då man gått ut kloekan sex.

Den der ursäkten är åtrninstone skieklig, ehnru den kommer allt~
för sent, yftradc prinsessan, barmfuflt.

Jag ursäktar mig icke, madame! sade Adrienne med sloltbct,. men
då doktor Daleinicr baft den godbeten att, af vänskap för mig, tala nå-
gra ord tili min fördel, ger jag ali den tölkning, som mi är möjlig ,

ät roilt nppfurandc ,
bvilkct jag ej finner för godt att i cr närvaro när-

utare förklara.
Sålcdes förblifver bändelsen upptagen i protokollet, tili dess att

fröken bebagar afgifv» förklaringcn deröfver, inföll baron Tripcaud.
Abbc d'Aigrigny, soin sait med pannan stödd mot banderr, förblef,

så tili sägandcs, ai(del es främmande för hela samtalet; oeb det just eme-
dan ban mrd förskräckelse tänfctc på följdcrna af Adrienncs första sain-

tai med fröfcnarne Simon } ty att rent af bindra Adrieimc från att fara
nt den dagen, derpå var ej alt tanka.

Wu återlog prinsessan de Saint-Dizier:
f •SS@K
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Den VANDR A N DE JuDETV*

Den ofvanwämnda omständigheten , soin gjort poliskommissarien
så flat, är dock eft intet, mot hvad soin derpå följde . . , Vi genomsökte
Lcla paviljongen, litan att linna någ-on flykting , och voro just på vägen
aft lemua frökens sängkammarc ,

soin var det sisfa mm , dit vi bpgifyit
oss, då fr n Grivois visalle mig att dc förgylda bårderna på en tapetdörr
ickc gick riktigt igen . . . Vi gjorde poliskommissarien uppmäiksam liärpå,
- Ha ns fjensteandar började nndersöka . .

. man rnskar på väggen .
. ,

panelningcn ger vika . . * och då.. . , vet ni Jivad man uppläeker? , . .

Aej, nej! delta är för myeket upprörande för sedlighctskänslan!
~ . aldrig

sknlle jag . . ,

Nå, vai, sä skall jag gora det sjclf, yttraile, med en oväntad bc-
slnls.imliet, Adrieune , hvilken med djup bedröfvclsc liörde att Agricola
blifvit npptäckt i sitt gönislälle . .

. Jag skall bespara prinsessana ren?
ket och hlygsarakof hcrältclscn om denna nya skandal . .

. ocb det som
jag nu går att säga, är ing«liinda 1 afsigl att rättfärdiga mig, ty . . ,

Alen det sisulle dock löna madan
, min frpken

, sade prinsessan,
med ett yllerst föraktfnllt leendc ...En kari ...af cr sjelf guiud i er
sängkaiwinarc, tyektes ...

—En kari, görod i sängkammaren! ufropade abbe d’Aigrigny, i det
hän upplyffc hofvudet med en min af afsky, som dock cj förmå.dde dölja
hans inne glädje,

En kari, gömd i Frökcn dc Cardovilles sängkamraarc! upprcpade
baron Tripeaud. - Delta hlef v.äl oek intaget i protokollct, hoppas jag?

—■ da, ja, herr barony ni kan vara säfeer derpå, sad,e prinsessan tri-
nmferande.

AI en,, den der karien, infpll doktörn med skrymtaktig min,, var
säkert en tjuf, Det fallcr af sig sjclf . . . Ali annan uttydning vor ;e
osan nokik. .........

Er förkärlek för frökcn bedrager er denna gäng , berr doktor,
gcnmälde prinsessan kärki.

Alan kanoer della slags tjufvar , iniföll baron Tripeaud, Det .är
v ani igen nnga, vacfcra, rika fcarlar ...

Ai hedrar ,er, min herre, svarade prinsessan, F.röken lyfter ej si-
nä tankar sä högt . , , Ilon bevisar att en fö,ryjll,els.e kan vara icke al-
lenast hrottslig, men äfv.en simpel ...An först (bsegariper jag det dclta-
gande |ion nyss tillkännagaf för .det sämre folket .

. Den är så myeket
mera ir.öran.rt u ? SP®» den der karl.cn, hon kade göiiit,. var klädd i hius.

1 bio»! ropade haronen med en min af det dj.npas.tc förakt , ... j
Men., tmin Gnd! då var ,de.t ju e,n simpel k.arlj! , . . Det är så att hiiren
kumia resa sig på Imfvndct.

Den der karien ,ä.r .smedsarbetare . . lian sade det, äter.tog prin-
sessan. AI en , för att yaija räilvis , mäste man bekänna, att det var en
tcmligen vaeker gosse, ,oeb sannplikt bar frökcn i sin besynnerjiga dyrkan
af alit skönl . . .

Aog, madame! nog! ropade .bastigf Adrienne,som hifiMls vä-
itit för stolt att svara, ulan hioit afliört si.n tant med ,e,n fillv.ejtanrte kän-

af på en gång harin och smärta, Jag y,ac -pys» fresfpdj lojrtfor hon^^^
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fal
3® af

) (

att rätlfirdiga mig för en af cdra skamlösa bcskyllingar men jag skall
ej, för andra gängcii , göra mig skyldig tili en sadan svaglict . . . Ett
ord blott, madame! Denne bedcrlige ocb beskedligc handtverkarc är väl i
säkerhet, hoppas jag?

hän greps och fördcs i fängclsc nndcr en stark eskort
. . . Delta genomborrar ert bjerta . . . är det icke sä, min fröken? til-
lade prinsessan med ett lecnde- af bitter skadefröjd . . Ert deltagande
för dcn intrcssantä smeden rnåstc i sanning vara stort, ty ni förlorar ju
hela er ironiska säkerhet.

Ja, ty jag kan göra nägot bättre än att skämta öfver det soin är
bedröfligt, svara de Adrienne, oeh hennes ögon skymdes af tårar, vid tan-
ken på Agricola oeh på hans föräldrars sorg , när de lingo veta att hän
var fången. Hon tog sin hatt, satte dcn på hufvudet oeh sade tili dok-
totn, i det lion kuut hakbanden:

Doktor Baleinicr, jag bad nyss om crt förord hos ministern.
Ja, min fröken

, och jag skall med nöje vara er förcspråkare hos
honom.

Er vagn står ju der nere?
.la, fröken, svarädc doktorn, hesynnerligt öfverraskad.
IVi är säkert sä {yod och följer ini{£ »jcnast tili rninfstcrn .

.
. Då

jag presenteras af er, skall hän väl icke ncka mig den nåd, eller snarare
den rättvisa, h varom jag går att ankalla.

Uuni, min fröken, ropMö prinsessan ni tänker taga ett sådant
steg utan min bcfalining och efler aill hvad som tilldragit sig här? . . .

Mcn, vet ni att det är ocrhördt, och . .
.

Det är förskräckligt! iriföll Tripeaud; meu af henne kan man vän-
ta alli.

I det ögonblick, då Adrienne frågade doktorn om vagnen var derne-
re, hade abben darrat. En sträle af tillfrcdsställelse, af oförmodad glädje,
hade dock, straxt derefter, lyst i hans ögon och hän knndc knappast kuf-
va sin häftiga rörelse ,

i det hän rhed en blick , lika sä : snabb soin bety-
delscfnll , gjorde doktorn en fräga och denne-, medeSt att tvenne gänger
blinka, gaf honom ett svar af lieinligt förständ och såmtyekc.

Ocksä, när prinsessan straxt derpä, med en vredesljungande blick sa-
de tili Adrienne: Fröken! jag förbjuder er att fara ut! yttrade d'Ai-
grigny tili madame de Saint-Dizicr med en särskildt böjning- på rösten:

—’ Jag tyeker, min fru
, att man bör kuuna anförlro fröken åt dok-

torns omsorger.
Markisen uttalade de orden åt doktorns omsorger med en så bety-

delsefull ton, att prinsessan, soin skiftevis bliekadc på honoin och på dok-
torn, begrep alitsammans; hvarvid hennes ansigte strålädc af.glädje.

Alit delta tillgick myeket fort och hastigt , och dessutom var
Adrienne sä fördjupad i bekymmer öfver Agrieolas gamla föräldrar och
öfver att cj kuuna halla sitt tili honom gifna löfte om heskydd , att hon
cj gaf akt på alla dessa ulbytta iniöer och vinkar, mellan prinsessan, dok-
torn och abben; teeken, hvilka dessutom hade för henne värit obcgripli-
ga, om hon ock märkt dem.
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Dek Vaivdrande Jcbsx.

■m
Madame dc Saint-Dizier

,
hvilken Jmedlertid cj ville visa sig Lafva

så hastigt gifvit vika för ahbens inkast, åtcrtog:
Silliini doklorn heständigt har så myeket öfverseende med fröken,

ser jag dock ingenting farligt uti att förtro henne at honom ...I alla
fall vill jag ej att sådant skall gälla för framtiden, ty, från delta ögon-
blick fär fröken aldrig liafva någon annan vilja än niin.

—M in nädiga prinsessa, sade Jäkaren med en viss högtidlighet, i
det lian låtsade vara lilet stött pä madame de Saint-Dizier , jag tror
mig ej hafva mot fröken värit öfverseende, ulan hioit rättvis. Jag står
tili hennes Ijensl, för att föra henne tili ministern , om hon så önskar;
hvad lion der äinnar anhålla orn

,
är mig alldelcs ohckanl 5 inen jag tror

henne ur stånd att inisshruka det förtroende jag hyser för henne , och
komina mig att nndcrstödja en ovärdig hön.

Adrienne, soin djupl rördcs af dessa ord, räckte läkaren hjcrlligt och
förtroendcfullt. sin hand, sägandc: Var Ingn min värdige vän; ni skall hli
nöjd med det steg jag tar; ty ni fär dcltaga i en ädel handling . . .

Tripcand, soin cj var invigd i hemligheten af doktorns och ahhens
nya intrig, sade hels sakta tili den sednare:

Hnru? Man låter henne fara!
Ja, ja! svarade abhen tvärt, medan hän åt haronen gjorde teckcn

att vara tyst, cnicdnn prinsessan ämnade tala.
Denna giek mi fram tili sin brorsdotter och sade, längsanit och af-

mätt, i det hon lado, vigt pä hvarje ord:
Ett ord ännu, min fröken! ...ett enda ord .

.
. det sista, in-

för dessa herrar! . . . Har ni, oakladt de förfärliga skuldcr
,

soin hvila
pä er, lifcväl beslutat att nndandraga cr min lagliga myndiglict?

Ja, madame!
>~ Oaktadt de skandalcr , hvilka mi bllfvit yppade, hoppas ni sndå

kuuna undkornina initt välde öfver er?
Ja, madame.
Såledcs nekar ni hcslämdt att nnderkasta cr den pian jag för er

utstakat; ni nekar att lefva så der anständigt och strängt , som jag före-
skrifvit?

Jag bar ju sagt er att jag snart äinnar flytta härifrån, för att ho
der jag tyeker.

• Är detta crt sista ord?
Det är initt sista ord.

.Öfverväg dock! .. . detta är myeket allvarsamt .• . alita cr!
Jag har sagt initt sista ord; det säger jag icke tvenne gångcr.
Mina herrar, j hören det, sade prinsessan. Jag har gjorl allt,

för alt åstadkomma en försoning. Fröken har såledcs sig sjelf att skylla
för de stränga mält och steg, hvartill ett så djcft mosiånd tvingar mig.

Det Ur godt, madame, sade Adrienne. Dercfter vände hon sig
tili doktorn och sade lilligt: Koin , koin , min kara doktor! jag dör af o-

tåiigliet! .
. . Lät oss fara genast! .

. . Hvarje minut kan kosta en ärlig
familj många tårarl ...Ai är väl så god och genast följer mig?

h, K:o 17. 58*.
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Och Adricnne skyndadc ut ur salolleen, åtföljd af doktorn.
En af prinsessans lafeejer framropade doktor Balciniers vagri. Un-

dcrstödd af honom, stcg Adricnne upp dcruti, ulan att märkä det hän sa-
de några ord sakta åt hetjenten, soin uppnade vagnsdörrn.

Så snart doktorn hade sait sig bredvid fröfccn de Cardovillc, tillslöt
hetjenten vagnsdörrn. Eftcr ungefär en seknuds föriopp, ropade hän mcd
hög rö.-t tili kusken:

Tili ministerns hotel; lilla porton!
Ilästarne satte af i Tuli fart.

VIII.
EN FAL S K VÄ N.

Skymningen hade inhrutit. Det var dimmigt och kalit. Uimien,
sora ända tili solens nedgång värit klar, hade im svept sig- i grä och tun-
ga raoin. Vindcn, soin hörjade bläsa ailt häftigare, kringdref i hvirllar
den tjocka snön, sora sedän en stund börjat falla.

Lycktorna kastade hlott ett svagt sken in i täekvagnen, der doktorn
satt allcna med Adricnne dc Cardovillc.

Den unga frökens intagande ansigtc, infattadt i den lilla grä kastor-
hatten och svagt upplyst af lyktans sken ,

aftccknadc sig hvift och rent
raot det mörka tyget, hvarmed vagnen var klädd innti. Denna vagu var
nn nppfyld af denna lina och dyrbara vällukt ,

sora alllitl niedföljcr en
utsökt frnntiramersparyr, Den unga flickans ställning var full af hehag,
henues sraärta och sköna vext , omslulcn af den högt npp tili haisen gå-
ende blå kasimirsklädningcu , trycfcte sig, nnder en stilla gungning, raot
dc rajuka vagnsdyuorna. Henncs små, förtjusande fötler, lagda 1 kors öf-
ver hvarandra och något utsträekta , hviladc pä en tjock björnhud , sora
tjenade tili matta. I venstra hantien, den hländhvita lilla rajnka haudon,
soin var bar, Löit lion sin dyrbara grannt hroderade näsduk, hvarmed hon,
tili doktorns förvåning, alltsoni oftast torfcade sinä tårfulla ögon.

Ja; ty den stackars fröken genomgick nu i minnet alla de pläg-sam-
raa uppträden, för hvilka hon nyss värit förcinål nti liotelet Saint-Dlzicr.
Den nervosa , fcberaktiga spänning , sora ända bittills uppehållit henne,
hade nu lemnat mm för en plågande mattighef; ty Adricnne, som varsa
beslntsam i sitt oheroende, sä stolt i sitt förakt, så oböjlig i sin ironi, så
djcrf i sitt inotstånd raot ett orättvist förtryek, var på sainma gång djnpt
känslig, churu hon, med föresats, aldrig visade det för sin tant och dess
oingifning.

Oaktadt den säkerhet hon inför dem visade
,

kunde i sjelfva verkot
ing-cn qvinna vara mindre manhaftig , mi n die karlavulcn , än fröken dc
Cardovillc. Ilon var helt och hållct qvinna; raen också förstod hon att
i egenskap af qvinna hafva ett ofantligt väille öfver sig- sjelf, så snart
hon märktc alt den rainsta svaghet ä henncs sida kunde glädja henncs ll-
ender och ingifva dera raera raod.

Vagnen framrulladc nnder några 1 minnter. Adricnne fortfor alt tor-
ka sinä ögon och hade, tili doktorns Stora förvåning, ännu icke sagt ett

h ol’d.
fef V*4
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s*iir Hurn, min bäsla fröken Adrienne, sade ban ändtligcn, öfvcrraskad

af den uriga flickans djupa rörelse . . . Kuru? . , . ni, soin nyss var så
modig . . . ni grätcr!

Ja, svarade Adrienne med bruten röst; jag gräter inför en van;
. . . mcn inför min tant . . . aldrig!

Ocb lilivä 1 bafva under della långa samtal cdra epigrammcr .. .

O, min Gudl tror ni då icke alt det är af tvång, af ribtig öf-
verläggning, som jag sökcr alt lysa i delta krig af sarkasmer? .

.
. In-

gcnting misshagar mig i högre grad än delta slags bittra, ironisba kamp,
bvartill jag tvingas af nödviindiglietcn att försvara mig nmt dcnna qvin-
na ocb bcnnes vänncr . . . Ni talar om mitt mod! . . . Ack, delta mod
var ej beräknadl på att visa en clak qvickbct, inen att dölja alli hvad
jag led nnder det grofva, nedriga bcrnöfandct, ocb det inför personer,
soin jag liafar, soin jag föraktar . . . jag, som . , . när man tänker noga
efter, aldrig gjort dem något ondt; jag som blott begär att fä vara fri,
att få lefva i fred ocb lugn . . . ocb att se lyckliga menniskor omkring mig.

Ja, mcn ser ni, niin fröken j'— man afundas cr lycka ocb den
lycka ni bereder andra.

Ocb det är min tant, fortfor Adrienne med yttersta vedervilja,
min tant . . . bon, hvars hela lefnad cj värit annat än en lång skan-

dal det är bon, som på ett så upprörande sätt anklagar mig! .
.

. Lik-
soin bon icke visste att jag är alltför stolt ocb bar ailtför myeken känsla
för det rälta, att göra ett annat vai än det, bvaröfver jag kunde vara
stolt inför kela vcrlden . . . Min Gud! . . . om jag en gång siialle älska,
så skuile jag göra mig en beder af att bekänna det bögt, ty kärlekcn,
sådan jag gör mig begrepp derom, måstcju vara det bcdcrligaste'l vcrlden...

Efter en paus, fortfor bon:
Hvartill tjena väl beder ocb uppriktigbet, om de cj skydda oss

för lika så diimma som afskyvärda misstankar?
Dä Adrienne littalat dessa sista ord, tryekte bon änyo näsduken mot

sinä ögon.
Se så . . . se så, min goda fröken Adrienne, sade Balcinier med

den mest veka ocb inställsamma röst lugna er, jag ber! det der
är ju förbi nu .

. . Koin ibåg att ni bar nti mig den mesi tillgifne vän.
Men när den eläke tilannen uttaladc dessa sista ord, kände ban sjelf

bnru ban rodnade öfver sin djefvnlska lömskbct.
Jag vet att ni är min vän, geinnälde den nnga fröken. Aldrig

skall jag glömma diuni ni i dag, för att försvara mig, utsatte cr för min
tants vrede ...ty jag- vet nog- att bon är mäktig ...o! myeket mäktig,
när det kommer an på något ondt.

Hvad det beträifar, svarade doktorn, som låtsadc en fnllkomlig
likgilligbet bvad det beträifar, så äro vi läkare lemligcu 1 skygd för
sådana förföljclser.

Ack, min bäste, doktor Balcinier, säg icke det . . . Jag vet' nog
att madame de Saint-Dizier ocb bennes vänncr aldrig förlåta . . .

Ben nnga Hiekan ryste ovilkorligt, när bon sade detta. Det blcf
% åter nägra minuters tystnad, bvarefter fröken fortfor: sj

-

- ,g||gs
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li® _ |)e t fordrades vcrkligcn min oöfvervinncliga afsky, min mcdfödda c
tasa för nII t soin är lågt, trolöst ocli elakt, (ör att fönnå mig tili en så
öppen brytning n;cd kunne. Älcn ... om det älvun gällde. milt lif, så
akulle jag doel: ieke tveka, det försäkrar jag .. . Ouh likväl ti Made

med ett af dessa förtjusande smålöjcn , som gåfvo hennes sköna an-

sigtc ett så oemötståndligt bebag likväl .älskar jag lilvet . . . aek!
jag bar en fdrebråclsc att gora mig . . - det är att älska ett alli löi* ly-
sande , alltför skönt, alltför barmomskt lif. Dock nl vet att jag
fiiincr mig 1 alt äga fcl.

Se så ja ni småler igen! 3\u är jag glad! ropade doh-
torn, glädligt.

—Ofla är det det aldraklokastc, genmälde Adricnnc. Ocb ändå
.. . borde jag väl le efter de grymma lioteli",er, soin min tant littalat?

I alla fall . .
. hvad kan lion cgentligen göra? .

.
. Hvad sinille ms-

ningen vara med det der lainiljrådet*? .
. . Sxundc bon da allvarsaint tro

att en d Aigrignys, en Tripeauds ord skulle ha något inflytandc |)å mig?
.

. . Ocb sedän talade bon .oni stränga medel . .
. Hvad inedel kan bon

mena? .
.

. Vet ni det? ...

Jag tror, oss emellan sagt, att prinsessan blotl ville skräma er,
ocli att bon tror sig kumia inverka på cr genoni botelscr. Ilon bar
den svagbeten alt tro sig vara en moder för kyrkan oeb bon dröinmer
om cr omvändclsc.

_
*

Så talade mcd en försmädlig min doktorn, som för allt i verldcn
ville lugna Adrienne. Mcn, forlfor lian, låt oss nu icke mera tanka
derpä. Edra sköna ögon lå ieke fördnnklas at tårar; de måste Ijsa
mcd hela sin glans, för att beveka, fäiigsla, förtöra mimstern , som ni
snart skall råka.

xVi bar rätt, min bäsle berr doktor. Man borde alltid iindlly sor-
gcii; jag menar, sorgen för egon räkning, emedan den så lätt leder oss
tili giömska af andras sorger. Men bör nu jag begagnar mig af
er godbet oeb arligbet, litan alt säga bvad jag egentligen fordrar ai er.

VI bafva tid nog att spiåka derom , emedan vår bcderlige stats-

man bor myeket längt ifrån er, sade doktorn.
I få ord vill jag säga livarein det bandlar, åtcrtog Adricnnc. Jag

bar redan sagt er bviika skäl jag bade att intressera mig för den besked-
lige bandtverkaren .

... I morse koni lian, belt tröstlös, tili mig ocli sa-

de att ban var eftersatt af pölisen för visor ,
dem lian tiar digtat ly

ban är poet, den der smcdeii att ban botades mcd alt bli arresterad,
att ban var alldcles oskyldig ocli att, om man satte bonom i fängelsc,
sknllc lians familj, den lian ensam, genpin sitt arbele , underbåller, dö
af bnnger. lian koin såledcs oeb anböll alt jag- skulle gå i borgen lör
lionoin, på det hau rnåttc få vara fri oeb fortsätta sitt arbete. Jag lof-
vade det, emedan jag erinrade mig.er oeb den förtroliga fot, hvarpå
ni står mcd ministern; mcn då var man redan den stackars gossen
på spåren. Jag fick nu det infalict att gomina bonom bos mig, oeb
ui vet bur min tant bar uttydt denna bandling. Säg mig nu, berr

-u doktor: tror ni att, i följd af ert förord, ministern skall bcvilja mig

■■ ....... ■ ■
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hvad jag af bonom bcgär, ncmligcn den stackars arbctarcns frihet, emot
borgen 7

Ja vissi, otvifvelaktigt. Synnerligast när ni med denna bjcr-
iats vältalighct, som är cr så egcn, för bonom utredl sokeus sammanbang,

Vet ni, bästa dolstor Baleinicr, hvarför jag, en ung flicka, lagit
delta vid första påscndct besynnerliga bcslut, alt bc er föra mig tili mi-
nisteri!?

För att åt hans mcdlidande anbefalla er skyddling.
Ja, ocb äfvcn för alt på ett lysande sätt ncdtysfa de rykten, dem

min tant säkert lär göra sig en pligt af att utsprida, ocb dem hon rcdan,
som ni vet, låtit inskrifva i den der poliskommissariens protokoll. Jag
bar säledes helst valt den utvägen, att bögt oeh iipprifcligt tala med en
man, som genom sin upphöjda ställning 1 sambället, snarare än någon
annan, bör kumia skydda mig .

. . Jag skall säga bonom allt ocb lian
skall tro mig, cmedan sanningcn bar en röst, på hvilkcn man iekc gerna
bedrar sig.

Alit det der, min bästa frökcn Adriennc, är klokt, är förträffligt
uttänkt. IVi ämnar slå tvä flngor i en sinäil, som man säger . . . ellcr,
med andra ord, ni viil genom en god gerning vinna tvenne rättvisa
saker ...ni ämnar med cns tillintctgöra allt förtal oeb skaffa en oskyl-
dig menniska fribeten.

Ack ja! sade Adrienne lecnde. Nu känner jag min glädtigbet
återkomma, tackad väre denna hoppfulla utsigt.

Min Gud! . . . resoncrade helt filosofiskt den försåtlige doktorn
det är dock bcsynnerligt burn allt bär i iifvetbcror på den synpunkt,

hvarur man scr det!
Adrienne var okunnigare än någon, i fråga om konstitutionel regc-

ring oeh administratif styrelse; men hon kade ett så blindt förtroende tili
doktorn, alt bon trodde hvarje ord denne sade benne.

Också återtog bon, cfter en stunds tyslnad, innerligt glad.
Hvilkcn lycka! Jag skall då, när jag far oeb hcmfar fröknarnc

Simon, i ocb med detsamma konna teosta den bcskcdligc smedens gamla
mor, som säkert belinner sig i den grulligaste ångcst öfver att bcnncs
son ej kommcr hem.

Ja, ni skall ha delta nöjc, genmältc doktorn småleende, ty vi
skola bcdja ocb intrigcra så, att den gamla modren får utaf er veta att
sonen blifvit frigifven ,

innan lion någonsin fått veta att ban var ar-
restcrad.

Hvilkcn godbct, hvilken bercdviljighct å cp sida! utropade Adri-
enne. I sanning skullc jag ickc blygas ölVcr att bcgära att nl för min
skull försattc er dyrbara tid, såvida det ickc bandladc on» så angclägna
och vlgtiga sakcr. f)ock

.. . jag känner crt goda bjerta.
Jag önskar ingcntlng högre än att få öfvertyga cr om min full-

komliga tillgifvenhct, min uppriktiga vänskap, yttradc dofctorn, oeh tog
en stor pris sims. „

Men i dctsannna kaatuile hai» en orolig blick åt sidan, ty vagnen for
1 JV:o 17. 39.
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just im öfver Odeon-torget och nian kunde ganska väl, cliuru vagnsfön-
stren voro utväudigt betäckta af tjock suo, se dcn rlht upplysta teatern.
Det var ju nalurligt att Adrienne dcrvid skulle undra på att man förde
henno den vägen.

För att nu genom något annat afleda hennes uppmärksainhet, ytt-
rade doktorn:

Ack, niin Gud! ooh jag soin glömde
.

. .

Hvad (atlas cr då, liasta doktor Baleinier? frågadc Adrienne
,

soin vände sig åt lians sida;
Jag glömde en sak, sora var af stor vigt i fråga om vår anhällan.
Hvad var det? frågadc fröken med oro.

Doklor Baleinier log då något försmädligt.
Alla menniskor, sade hau, hafva sinä svagheter, och en minister

har deraf ett större anlai än någon annan inenniska. Dcnne, soin vi nu
skola tala vid, har dcn dårskapen att sätta myeket värde på sin litel

, ja
ända tili löjiighet. Det sknlle således vara myeket ledsamt om ni ,

vid första inträdet, icke liclsade honom med ett tydligt nttaladt; herr
minister !

Hvad det hcträffar, min liasta herr Baleinier, åtcftog Adrienne,
muntert skratlandc, hvad det beträffar, sä skall jag gä ända tili Ers Exel-
lens ,

hvilkct jag tror äfven Ur en antagen titel.
IVej, ieke nn för tiden .

.
. Men om ni, i dess ställe skulle be-

händigt kumia låta undfalla cr ett par, elier tre
” Monseigneur så vore

vi säkra om alt viima vår aifär.
Var lugn: emedan det linns börsministrar, liksom börs-adel,

skall jag homma ihäg mig, oeh jag skall nog matta vår statsmans glup-
ska fåfänga.

Jag öfverlcmnar honom åt er och lian skall då vara i goda bän-
der, yttrade doktorn , soin med glädje såg vagnen rulla in på de mörka
gator, hvilka frän Odeon-torget (ora tili qvarleret Panlheon. I det här
ögonblieket, tillade lian, har jag doek ieke mad att förebrå min vän

,

ministeri!, hans högmod, emedan det nu kan komina oss (ill nytta.
Denna Ulla list är dessutom ganska oskyldig, sade fröken de Car-

doville, och jag tillstår gerna det jag ej känner minsta tvekan vid att
begagna dcn.

I detsamma lutade hon sig mot vagnsföustrct, sägande:
Min Gud! hvad dessa gator aro mörka och ödsliga! Hvilket vä-

der! hvilken snö! I hvad qvarter af staden befinna vi oss nu?
Huni? Är ni då en så otacksam oeh onaturlig invånarinna af den

skona staden Paris, att ni ieke känner igen crt mest älskade qvarter,
förstaden Saint-Gcrmain?

Jag trodde att vi kade lemuat den längcscdan.
Jag också, svarade läkaren, i det hän lutade sig- mot vagnsfön-

stret, liksoin för att se hvar lian befann sig . . . Jag scr att vi aro der
ännu . . . Min stackars kusk, förblindad af snön , soin piskar honom i
ögonen, körde visst galet nyss . . . men se nu är lian åter på rätta
ten .. . Ja ja ~ . jag känner igen mig. Vi äro på Saint-Guilliaume-

Ka Jm



«p i

HI
Den Vakoa ande Jcden.

m
6> ;:-

OV,

gatan; en gata soin, (i parentcs) ieke är särdcles treflig. I alla fali
komina vi inom tio inimilcr tili ministcrbotcllcts lilla port; ty förtrcgna,
sådana soin jag, hafva det privilegium alt siippa passera sfora ingåugcn
ocii stox’a trappan, livi Hj et är förenadt roed sä rnånga cercmonier.

Fröken de Cardoviilc , i iikhet rned de liesiä , hvilka säilän begifva
sig ut annoi-lunda Un i vagn, kände sä litet tili vissa gator, äfvensom vis-
sa ministrars liemscder, att hon ej ett enda ögonblick betviflade hvad dok-
torn sade} bclst bon för bonorn byslc ett oinskränkt förtroende.

Alit ifrån det ögonblick, då vagnen rullade nt genom liotelet Saint-
Diziers port ,

hade på doklorns läppar sväfvat en fråga, den lian dock,
minut efter minut, dröjde att nttala

,
af fruktan att förråda sig inför A-

drienne. /

Bå denna bade, i prinsessana salong, taiat om vissa vigtiya affärer,
kade doktorn, soni var en ganska stor observatör af menniskolynnen ocb
anletsdrag, ganska lydiigt märkt det bryderi ocb den ångest, soin bemäk-
tigade sig både prinsessan ocb abben d’A!grigny.

Sian betviflade ieke det jn den niot Adrienne viklade koinplotlcn (en
komplolt, bvartill hän sjelf, af blind lydnad för Orden, lät använda sig)
bade li el t ocb liäilct alsccndc på vigliga penninge—affärer , dem man för
benne velat förbemliga, ocb deni ban, doktorn, just dcrföre ville konima
under fnnd med} ty liksoin alla medlemmar af den inörfca kongregationen,
kände ban bos sig en oöfvervinnelig Inst att hos sig nlycckla de af Or-
den inplantade laster, ncmligcn afund, nyilkenhct ocb list.

Man kan lätt förstå att doktor Baleinier, ebnru ban inom sig beslu-
tat att i ailt ållyda abbe d’Aigrigny, var ganska nyfiken alt få veta hvad
man velat dölja för lionom; ban öfvervann derföre tili slut ali sin tve-
kan, ocb då ban fann stunden snart vara gången ur bändeinä , tog ban
mod tili sig ocb yttrade tili Adrienne, efter nägon stunds tystnad:

Jag- ville göra fröken en fråga .
. . mcn jag frnktar alt synas

nyfiken ocb näsvis. I fail ni finner det så, min fröken, så anbåller jag
på förband, alt ni läektes vara god ocb icke svara mig.

Forlfar, jag ber.
För en stund sedän, ellei- rältare sagdt, på förmiddagen, åtcrtog

doktorn, nyss förrän man kom ocb underrättade er fru tant oin polis-
kommissariens bcsöfc, tyckte jag mig böra er tala om stora fördelar, vig-
tiga affärer, dem man sökt dölja för er.

Ja, visst gjorde jag det.
Dessa ord , åtcrtog doktorn ocb lade en särdcles tonvigt på bvad

lian sedän sade, ntfalande det myeket längsamt dessa ord tyektes göra
ett lifligt inlryek på prinsessan.

Ett så lifligt inll-yck, svarade Adrienne, att vissa misstankar, dem
jag länge byst, förbyttes tili vissbet.

Jag bcböfver ieke säga er, min älskvärda vän, återtog doktor Ba-
leinier 1 en allvarligt mild ton ...alt om jag crinrar er om denna ora.
ståndigbet ocb söker få reda på sanimanbanget, sä är det ej af nylikcnbct,
utan för att erbjuda er min tjeust, i fall jag skullc kumia gagua er i nå-

U J
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. Mca om ui finner minsta shngga af olägenhct vid att
underrätta mig harani, så >

. . låtsa soin jag ingenling frågat.
Adricune blcf taahfull och allvarsam. Eftcr en stnnds tystnad sa-

de hon:
Det finns vissa sader, bvarom jag är okunnig, och dercinot andra,

dem jag rätt väl hau homma undcr Fund med. Ucribland gifvas och ora-
ständigheter, dem jag för er bör förtiga . . . Men ui är i dag så god
emot mig ,

att jag gcrna ville med ett nytt förtroende löna er utmärhta
artighct.

Ja så, ja så .
.

. ja då vill jag ingenting vcta , sade dohtorn
med en rörd och öfvertygad min .

.
. Längt ifrän att vilja synas i cgen-

skap af helöning tillvinna mig ert förtroende, kan jag ännu en gång för-
säkra er, att min belöning skulle bestå i sjelfva tillfrcdsställelsen öfvcr
dcn tjcnst jag trodde mig nog lycklig att kunna göra er.

Hör pä . . . fortfor Adricnnc, litan att gifva särdeles akt pä dok-
torns grannlaga tveksamhet, jag bar giltiga skäl tili dcn förmodan alt ett
stort ett ornärigt arf komrner att inom kort tid skiftas meilan medlemmar-
ne af min famiij, dem jag docfc icke känner, åtminstone icke alla; ty efler
upphäfvandet af ediktet i Nantes * hafva dessa familjmedlemmar skingrat
sig åt ollka hali, begifvit sig tili olifca länder och undergått niånga vex-
lande öden.

Min Gud! ropade doktorn, så interesscrad, soin det är möjligt att
vara. Hvar är då delta arf? Hvarifrån kommer det? ... I bvilkens
händer befnmcr det sig-? . . .

Det vet jag ieke.
Och kuru tror ni cr då kunna göra edra anspråk gällandc?
Det får jag- snart veta.
H vein skall dcrom uuderrälta cr?
Det är hvad jag ieke kan säga er, herr doktor.
Oeh hvem kar underrältat cr, om tillvaron af det stora arfvct?
Derpå kan jag ieke beller svara er, sade Adrienne i en ljuf och

melaukolisk ton, soin ganska myefcct afstack mot liennrs vanliga lifligbet . .
.

Det är en heinlighet ...en besynnerlig heinligbct ... I de stnpdcr af
exaltation, livari ni ofta fiinnit mig, var jag då inbegripcn i tankar på de
bögst egna omständigheter, soin med denna hemlighet äga gemenskap . . .

Ja oeh då vaknade hos mig mye ket stora, myeket hcrrliga tankar.
Nu tystnade den unga Hiekan och försjönk hclt och hållct i sinä min-

nen. Doktorn gjorde ej något försök att ryeka henne derutur.
Först oeh främst var doktorn nöjd med frökens tankfullhet, emedan

hon dernndcr ej gaf akt pä den väg nian körde, och dernäst var hän ic-

kc heller missnöjd med att i stilili et fä göra sinä betraklelser öfver hvad
lian nyss fått höra. Med sin vanliga skarpsynliiet utlctadc lian snart i
tankarne att abbe d’Aigringny liskade efter det stora arfvct. Hau. bcslöt nu

inom sig att göra delta tili förcrnål för en heralig rapport. Ty ett af de två :

antingen handlade abbe d’Aigrigny på Ordcns hefullning , ellcr af per.
sonlig ingifvclse. I förra fallet skulle den hemliga beräftelse, soin dok-

■
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torn pligtskyldigt afgaf, bckräfta ett redan kändt factum; i scdnare fal-
let åtcr skulle lian nppläcka ett förut okändt.

Frökcn och doktorn suto sälcdes , nnder en längrc stund , hclt tysta
och stördes ej en gång af vagnshjulens buller , ty lijulcn hördcs ej mcr
på den ljocl;a och mjuka snön, soin på dessa mörka och föga bcsökta ga-
tor ej var borttrampad.

Oaktadt siu vanliga trolösbet, oabtadt sin djcrfhet och oaktadt det
stacbars offrets fullkomliga blindhet, var dock Baicinicr icke fullkomligt
Ingn angåcnde ulgångcn af sitt gemena föreliafvandc. Det kritiska ögon-
blickct närmade sig mi och den ringastc misstanka , vaknad i Adriennes
själ , kundc på en gång tillintetgöra hela den så listigt anlagda plancn.

Adricnne, utmattad afalla de förfärliga själsskakningar, dcm hon er-
farit nnder loppet af dcnna olycksaliga dag, rystc tili, den ena gången ef-
tcr den andra; ty kölden började b!i allt skarpare , och i sin ifver att
följa doktoru kade hon glömt bådc sjal och kappa.

Sedän nägra minuter kade vagncn sakta farit förbi en lång mur,
hviiken aftecknade sig- i hvilt mot den xnörkgrå hi.olen.

Tystnaden var djup och hcmsk.
Nn stannade vagncn.
Bcljcnten sprang att bulta på ett slags bakport af bcsynnerligt utse-

endc. Forst slog ban tvcnne slag ..
. så böll hän upp, hvarcfter hän ä-

ter slog tvcnne slag i scndcr, ehuru rncd länga mcllanskof.
Adricnne fäste ingen uppniärksamhct härvid , ty portklappcn gjorde

ej mycket bnller och dcssntoin hade doktorn gcnast börjat tala
, för att

öfverrösta den gifna signalen.
Se så, mi äro vi ändtligen framme

,
sade hän, nnder ett muntert

skratt, yltrat tili Adricnne. Var mi hara rikligt förtjusande och förfö-
risk) det vili säga var hell och iin 11et ni sjelf.

Var Ingn, herr doktor, jag skall nog göra mitt bästa, svarade A-
drienne, småleende; bvarefter hon tillade, i det hon metsin vilja synbart
skälfdc. Det är en förfärlig köld! Jag försäkrar er, herr doktor, att, se-
dän jag mi fått hemta minä stackars sinä slägtingar från den beskedliga
soldatens luistru, skall jag med vcrkligt nöje återvända tili miu vanna och
väl npplysta salong; ty, ni känner min afsky för köld och mörker.

. Den är helt uatnrlig, svarade doktorn muntert ,ty de skönaste
blommor kumia blott utvceklas vid Ijus och varma.

Alcdan frökcn och doktorn vexladc dessa ord, bade en tung körport
knarrat på sinä hakar och vagncn kört in på en gård.

Doktorn steg först ur och bjöd sin arin åt Adricnne vid utstigandet.
IX.

MISISIEUNS KÄBIMEIT.

Vagncn bade sfannat vid en liten gång, derifrån några trappsteg
ledde upp tili en förstuga, npplyst af en lainpa.

Adricnne stödde sig mot doktorns arin, då hon gick uppför de något
kala trappstegen.

X:o 17. 39*.
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.Ulin Gud, sä nl darrar! sade lian. %

t „
Ja, svarade dcn stackars frysande Hiekan

, Jag- är alldclcs genom-
fruscn. I min förfärligå hiådska alt hara komina ut, tog jag hvarken sjalcller kappa

Doktorn teg.
—.Min Gud, kvad detta hus är otrcfligt! fortfor fröken, medan hon

vandrade genom förstugan.
Det är ministerns såkalladc lilla hotel, ett sanehan sanetortan,

dit vår statsman tar sin tiliflykt undan de profana verldshcstyren, sade
Baleinier glädtigt.

Var god och stig på!
Och hän uppstölle dörrn tili en lång förstugu gång, fullkornligcn

ödslig.
Man har myeket skäl alt säga <1 et en ministers hus i allt yittnar

0 m en parveny, återtog Baleinier, medan hän under en sk en har munter-
het dolde sin tilitagandc ångest. Här linns ju i lanihnren ingen enda he-
tjent, icke en gång en fcontorspojke. Dock, lyckligtvis, tillade hän, i
det lian öppnade ännu en dörr:

«Född i seraljen, hänner jag dess gångur. »

Fröken de Cardovillc fördes nn in I en salong, tapetserad med grönt
papper oeh försedd med tarlliga möhler af mahogny, klädda med gult
darnast. Golfvet var så oinsårgsfullt honadt, att det riktigt sken. En
1 taket hängande lainpa, hvilken cj spred mer än trcdjcdelen af sin ogent-
liga klarhet, sait myeket högrc upp, än man vanligen plägar ha dem.

Adricnnc, soin fann detta rnm särdelcs tarlligt, för att tillhöra en
minister, kunde , ehuru hon cj hyste riugaste misstankar, cj afliålla sig
från alt visa leeken tili förvåning. Ilon stannade ett ögonhlicfc på tröskcln.

Baleinier, soin gissade orsaken tili hennes öfvcrraskning, tog henne
yid kauden och sade, leende:

Denna houing synes cr temligen hushållsaktig, för att tillhöra
en minister. Mcn, om ni hlotl vissfe hvad den konslitutionella ekono-
mien vill säga . . . Dessutom skall ni nu få se en monseigneur, hvilken
ser lika tarllig ut, soin hans yttre salong-. Var så god oeh vänta mig
här en stund . .

. jag måstc förbereda ministern på crt hcsök och anmäla
er hos houom, . . . Jag kommer på ögonblicket.

Och dragande sakta sin arin ifrån Adricnnc, soin tryekte sig tätt in-
tili honom, närmade sig doktorn tili en liten tapctdörr, geno.m hvilken
hän försvann.

Adricnnc de Cardovillc blef eusaui.

Den unga Hiekan faun delta stora, kalla, nastan töinä rum, utan gar-
diner för fönstren, temligen hemskt och ruskigt. Utau alt hon i hörjau
hyste någon fruktan, kände hon sig dock efterhand öfverfalicn af en he-
synnerlig oro, hvilken ökades ju mer hon hetraktade möblcrna i rummet,
hvarihlaud hon uppläckte Hera hesynnerligheter ,

dem hon cj straxt hlif-
vit varse.

Sålcdcs då hon först närmade sig tili spiseln, der ingen eld var upp- ,
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voro med sinä jernkedjor fästade vid sjclfva spisclmurcn.
Kodan mycl;cl öfvccraskad af dcnna försla upptäekt, ville Adricnne

nastan mckaniskl draga tili sig en länstol, som stod närä panelningcn.
Men stolcn var orörlig-. Adricnne belraktadc den nogare ock fann

att ryggstödet tili dcnsamma var med små jcrnliakar fästadt vid väggcn.
Äu kiinde hon ej afhälla sig från alt le, medan lion tänkte: Skullc

man väl lios statsmannen, hos livilken jag är, vara misstrogcn ända dcr-
hän, att man fastspikat möblcrna vid väggcn?

Adricnne bade så tili sägandcs tvingat sig- tili dctta skämt med sin
egen tanka, för att i någon män befria sig från den oro, som började
plåga benne alli mcr ocb mer; ty en djup, hemsk, förfärlig tystnad råd-
de i hela delta bus, der ingcnting tillkännagaf medclpunktcn för stora
ocb vigtiga affärers afgörande.

Del cnda Ijnd, som nåddc den stackars flickans öron, var stormens
tjut i den mörka qvälicn dcrule.

Mcr än en fjerdedels tirnma bade förflntit, ulan att Balcinier åtorkom.
I sin alltmcr tiiltagaudc ångest, ville nu Adricnne ropa på nå-

gon, för att nnderrätla sig om ministern cllcr orn doktorn. Ilon bliekade
kring hela mmmet för att få reda på en klucksträng, men der fanns ej
någon. Ändtligen återvände hon tili spiseln der, bredvid den i mar-
morn infattade Stora spcgcln, sknlle dock en klocksträng- Annas. IVcj in-
gen alls.. Ocb bvad blef bennes bestörtning då bon mi såg bvad half-
dunklet bittills bindrat benne alt varscblifva? ncmligcn att bvad hon an-
selt för spcgcl ej var annat än en stor skifva af väl polcradt jernblcck.

Hon giek nu närmare ocb famlade med banden på spiselkarmen; då
stötte bon emot en stor ljusstake af brons, men fann att .denne äfvepsom
den bredvid stäende klockan var fästad vid sjclfva spisclmuren.

Undcr vissa sinnesslämningar kunna de mest obetydliga omständighe-
ter antaga de förfärligasle skepnader; således verkade åsynen af dcnna
orörliga ljusstake, dessa möblcr, fästade vid väggcn, dcnna jernblccks-
plåt, som skullc förcställa spegel, i förening med den djupa tyslnaden
ocb doktorns oförklarligt länga frånvaro, tili den grad på Adricnne, att
bon började darra af ängslan,

Irnedlcrtid var bennes förtroende tili doktorn så stort, att bon snart
började förebrå sig sin rädsla ocb söktc öfvertyga sig sjelf att den bade
ingen verklig grund oeb att det var oförnuftigt alt oroa sig öfver småsakcr.

Hvad doktorns förlängda frånvaro angick, utlydde bon den så, att
Balcinier säkert nödgadcs vänta på ministern

, som tvifvclsutan var npp- ,
tagen af en mängd vigtiga göromål.

Ocb det oaktadt ökades den stackars flickans oro, i trots af de tröste-
grunder bon sökte påtrnga sig sjelf, så att bon slutligcn lillut sig bvad
som undcr andra omständigbctcr aldrig skullc tallit benne hon när-
made sig sakta ocb försigtigt den lilla fapetdörrn, bvarigenom doktorn
försvunnit, ocb lyssnande.

Hon böll andcdrägtcn tiilbaka ocb lade orat närä dörrn, men börde
h ingcnting. s?w: M
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I en liasi hördes öfver hennes bufvud ett doft buller, liksoin af en ®*

ncdfallaiidc tung kropp . . . Ilon tycktc sig tili oeh med liöra cjväfda
stånkningar.

Då hon un blickade uppåt taket, såg lion derifrån nedfalla uägra smu-
lor af hvitlimningeo, troligcn lossnade af den skakning soin bullret der-
uppe förorsakade i trossbottnen.

JVu kunde Adrienne leike längre beberrska sin ängest. Ilon sprang
tili dörrn bvarigenom kon inträdt, men funn den, tili råga på sin bc-
störtning, stängd ntvändigt.

IIuru delta tillgått kunde lion ej reda, tv hon kade ju, alltsedan kon
inkoin i kuset, icke kört det aldra ringaste buller; det skulle väl börls ,

tycktc hon, om någon vridit om nycfceln i dörrlåset, soin var anbragt
utväudigt.

älcd stigånde förskräckclse rusade bon mi tili den lilla tapctdörrn ,

bvarigenom doktorn smugit sig ut; men äfven den var utväudigt stängd.
Imcdlcrtid ville kon ännu helläinpä den fasa, kvilken ai 1 1 mer oeh

mer fick makt med kenne,. kvarföre bon tog sin tillflykt tili sin vanliga
karaktersfastket, oeh sökte att soin man vanligen säger resonnera
med sig sjelf.

Jag bar bedragit mig, tänkte kon. Bullret, soin jag börde, kunde
väl ej vara farligt ock dc qväfda suckarnc cller klagolätcna, Lvad det yar,
voro säkert en skapclse af min inbillning . . . det finns ju lusen skäl för
möjlighctcn att det var något annat än just en menniska soin ramlat om-
kull . . . Doek . . . dessgkstängda dörrar ?

.
.

. Kauske vet ingen af alt
jag är bär'. . . man tror isansfce att ingen linns i delta mm.

Oeh i trots af dessa uppletadc tröslegrundcr , uppkördc ej Adrienne
alt med ångest se sig omkring. Efter en paus tilladc kon med stadi-
gare röst;

Ingen svagket! Här är ej fråga om att bedraga mig sjelf i anse-
ende tili min belägenbet, ock siika gifva den ett annat utseende än den
vcrkligen bar; tvärtom muste jag med stadig blick betrakta den . . . San-
nolikt är jag ieke bos en minister . .

. tusen skäl öfvcrlyga mig derom -

. . Doktorn bar då bedragit mig! . . Doek i bvad afsigt*? .. . Hvar-
före bar lian fört mig bit ock hvar är jag ?

Dessa båda sednarc frågor synfes Adrienne alldcles oupplösliga; den
enda öfvcrtygelse, soin blcf kenne klar, var alt kon blifvit ett offer för
Baleinicrs trolösket. För hennes rättänkande, rcdliga ock ädla själ var
denna öfvertygelse så förfärlig, alt bon sökte bortjaga den ännu en gång,
i det kon påminte sig det oiuskränkta förtroende kon alitit! byst för dok-
torn, kvarföre bon med en viss bitterket sade tili sig sjelf:

Se kara kuru svagbeten ,
burn en känsiä af fruktan kan leda oss

tili orättvisa, afskyvärda slutsatser! Ja ty det är ej tillåtet att förrän
I a!dra\ärsta tallot tro på ett så kelvctiskl bedrägerl , äfven om man af
»kenet tvingades tili denna tro. Jag måste ropa någon . . , det är enda
nmllet att skaba mig upplysning.

I detsamma koin hon ibåg att der fanus Ingen ringklocka. IVa, så
■u kau jag väl kulta, sade bon slulligcn, id
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Pif Ocli mcd sin lilla lina knytnäfvc börjadc lion nu att bulla på dörrn,
Af det malta och dofva buller, soin dervid bördes, slöt bon att

dörrn mästc vara mycket tjock.
Ingen kom, ingen svarade bon sprang tili den andra dörrn.
Samina bultning, samma djupa tystnad . . . afbruten då och dä af

den ntanför tjutande vindcn.
«lag är icke mcra lättskrämd än någon annan . . . sade bon för

sig sje If. . . men jag darrar likväl. «lag vct cj om det är af köld . . .

men jag skakar ju soin ett asplöf . . . Väl bjudcr jag tili att försvara mig
mot ali slags svagbet, och likväl tyckcr jag att en hvar i min belägcn-
bet sknlle erfara en besynnerlig, en hemsk kansia.

l*ä en gång hördcs från rnminet ofvanföre bäftiga rop cller snarare
ett vildt tjut, sam, cliuru i början qväfdt, utbröt mod den fasligasle våld-
sarnbet. Straxt derpå skakades taket af ett häftigt trampande, som om
Hera mcnniskor kade brottats denippC.

Adrienne nppgaf ett ovilkorligt sfcri af fasa, blef blek som ett lik,
stod ett ögonblick stel af häpnad, hvareftcr bon rnsade mot ett af fön-
stren, byilka voro försedda med innanluckor. Dessa knnde då ändtligcu
öppnas; men besynnerligt nog! der funnos inga rulor, endast jerngallcr.

En bäftig blåst dref den smälta snön midi in i ansigtct pä den stac-
kars Adrienne, men då det starka dragct Inträngde i rummet, börjadc
den i taket liängandc lampan att llämta ocli att röka föifärligt, bvaref-
ter den slutligen slocknade.

Sälnnda stod fröken de Cardoville omgifven af det djnpastc mörkcr,
med båda händcrna hårdt sintin kring fönstrets rncllanpost. Ilon ämnade
just gifva luft åt sin länge kufvade förskräckelse och ropa på bjelp, så
myckct lion förmådde, då ett oväntadt skådcspcl bcjdade hcnnc och gjor-
de benne åler hcit stnm under nägra minuters tid.

En Hygclbyggning, lika mcd den livari bon befann sig, var belägen
midi emot.

Midi igcnom det svarta mörkrel som berrskadc utc, sträladc ett stort,
bredt, väl upplyst föustcr på föga afstånd från det der Adrienne stod.

Gcuom dess stora glasrntor, litan rullgardin, varscblef Adrienne en
hvit skcpnad, blek och mager, som släpade efter sig ett slags skynke af
oblekt lärft. Dcnna skcpnad gick Hera hvarf fram ocb tillbaka förbi fön-
stret , ocb tyektes hafva brädt, liksoin den flylt undan någon förföljelse.

Mcd blickcn fästad pä det npplysta fönstret, blef Adrienne ståcnde
liksoin fastvnxen ocb bclraktade den bemska syncns men dä slutligen
hennes förskräckelse nått sin liöjd, ropade bon om bjelp så myckct bon
förmådde, ulan att dock leilinä fönsterposten, den bon krampaktigt om-
fattådc.

Efter några sekunders förlopp ocb under det bon sålunda skrek ef-
ter bjelp, inträddc under djup tystnad tvenne storvexta qvinnor i salou-
gcn. Men Adrienne som ännu a 1 Iti cl stod qvar vid fönstret och ropade
Utät, bade icke blifvit dem varso.

Dessa qvinnor kunde vara mellan fyratio och femtio år gamla; dc
A:o I7«

“ 40.

m «Jumi

313



Den Vanbrande Jodsk.
mm -m

**
"® voro långa, groflcmmade, karlaktiga, samt hade dåliga ocb smutsiga I;lU-

dcr, alldeles soin hjclphustrur elier andra sämre qvinnor. Den enda af
deras klädespersedlar, som var någorlunda snygg, var ett fotsidt förkläde
af blått tärft, med en bröstlapp soin gick ända opp tili haisen.

Den cna af dem, som bar en lainpa, hade ett bredt rödt oeh glän-
sande ansigtc, eh sfor kopparnäsa ocii grönaktiga ögon , samt linfärgadt
bar, som tofvigt och okammadt hängde fram under en myeket smutsig ,

fordom bvit mössa.
Den andra, som var gul, torr ocb knotig, bar på hufvudet en sorg-

mössa, bvilken belt ocb bållet infattade iiennes magra, jordfärgade, ■ per-
gamenttiko ansigte, bvilket var myeket skadadt af kopporna och dessulom
vanställdt af ett par förfärligt yfviga, svarta ögonbryn. IVågra grå skägg-
strån omgåfvo öfverläppen.

Donna qvinna bar i sin högra hand ett slags besynnerligt klädes-
plagg af grått lärft.

Beggc tvä hade med tysta ocb smygande steg inträdt genom tapet-
dörrn, just under det att Adrienpe, som i sin förslträekelse fcrampaktigt
liöll sig fast vid gallret, ropade: bjelp! lijelp!

Genom tecken gåfvo nu qvinnorna sin närvaro tilikänna, medan den
ena satte ifrån sig lampan och den andra, den som bar sorgmössan
gicfc tätt intill fröken och lade sin knotiga hand på bennes axel.

Adricnne säg sig hastigt öin och uppgaf ett nytt rop vid åsynen af
den bemska gestalten, soin vidrörde benne.

Men då denna första rädsla var förbl, blef den unga Hiekan nastan
alldcles lugn. Ebuni fråustötandc qvinnans utsccndc var, så var det ja
ändå en mensklig vareise, med bvilken man kunde tala.

Adricnne ropade således bäfligt: Uvar är duktor Dalcinier?
i!c båda qvinnorna sågo på hvarandra och vcxlade en blick af

hemligt förstånd, men svarade intet.
Jag frågar er, min fru, åtcrtog Adriennc, hvar är doktor Balei-

nier, som bar fört mig bit? Jag måsfe genast tala vid bonom.
Hän bar farit bort , sade den tjoeka qvinnan.
Farit bort! ropade Adricnne, farit bort, utan att taga mig med

sig! . . , Hvad kan delta betyda? ...O, min Gud!
Eftcr ett ögonblicks eftersinnande fortfor bou:

Gå ocb sfcallå mig en vagn!
De båda qvinnorna sågo på hvarandra , böjande på axlarne.

Jag anbållcr, minä vänner, åtcrtog Adricnne, med så myeken
fattning hon kunde åstadkomma, jag anhåller alt en af er ville vara god
ocb skalfa mig en vagn . . . Emcdan dokloru bar farit bärifrån utan mig,
så måste vai jag fara ensam.

Se så, se så, min fröken, sade den Stora qvinnan, som bette
Tbomasine, utan att gifva akt på bvad Adricnne sade: Tidcn är inne; ni '

måste nu gå tili sängs.
Tili säugs! ropade Adricnne med ny fasa .. . Men min Gud!

man kan ju bli tofcig af allt delta. Slulligen vände bou sig tili de båda
qvinnorna, såg på dem ocb sade

%
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IIv;id är det för clt hus det här? Ilvar är jag? Svara!
Ai är, svarade Thomasille mcd sträf röst , uti ett hus, der man

ichc får skrika ut genom fönslrct, så soin ni nyss gjorde.
Ocb der man ichc Leller får siäeha ut lain porua , liksoin ui liar

gjort, tillade den gulbleka qvinnan, soin hette Gervaise; ly 0111 ui det gör,
så bli vi omia.

Adricnne, som ryste af rädsla, fann cj ett ord att svara på alit del-
ta .

. . Hon såg pä dc båda qvinnoma ocb mödade förjäfves sin hjerna
med att gissa bvad de menade. Ändfligen trodde hon sig' hafva gissat
hur det hängde tillsammans. Ilon sade då:

Jag scr att här bar skett ett misstag , ett förfärligt inisslag . . .

iVi tae mig sähert för en annan . . . vet ni hvem jag är? .
. . Jag hc-

ter Adrienne de Cardoville; hör ni det Adrienne de Cardoville . .
.

Sålcdes bar jag, soin ni väl hau förstä, rättigbet alt siippa ut bärifrän .
.

lugcn menniska i verlden äger makt att qvarbålla mig här .
. . Sålcdes

bcfailer jag er alt genast skaffa mig en vagn .
. .' Om det ej finns någon

hyrvagn här i qvarterct , så laga blott att jag får någon sosa föijer mig
tili hötelct Saint—Dizicr på Babvlonsgatan . . . Jag skall hcdcrligt he-
lona den personen som föijer mig . . . ocb er äfven.

Se så, är det slut snart? frågadc Thomasine. Hvarlill tjenar det
väl att ni säger oss alli det der?

Akta er, sade Adricnne, som ville använda alla medel. Om ni
envisas att qvarbålla mig här, så torde det bekomma er ganska illa ; nl
vei leke bvad ni utsätter er för.

Vili ni komina ocb lägga er eller leke? frågade Gervaise i en
bård ocb skarp ton.
„ Hör på, min fru, återtog Adrienne. Låt mig gå bärifrån! Jag
ger er ocb er kamrat bvar sinä tvåtusen franes . . . Är det icke nog, så
ger jag tio .

. . tjugo lusen . . . säg blott bvad ni vill ba . .
. Jag ärb

rik. Mcn hara jag kommer ut .. . för Guds skull låt mig komma ut
Jag är rädd här.

Ocb den anna Hiekan började skrika med en skärande ocb sorgligt
klagaude röst.

Tjugo fusen franes? . . . Hörde du Thomasine? frågade Grevaise.
Kära Gervaise, bry dig icke derom! Delta är ju deras vanliga visa.

<— Kå väl! Emcdan skäl, biiner, hotclser ocb löften aro förjäfves, å-
tertog Adrienne, som i sin förtviflade belägenhet visade en ovanlig kraft

så förklarar jag att jag vill ut, måste ut . . . ocb det nu genast, Vi
få väl se om ni lian ba den djerfbeten att mot mig bruka våld.

Ocb Adrienne tog beslutsamt några steg mot dörrn.
Mcn nu bördes ånyo det vilda, obyggliga tjutet, som bade föregått

den bäftiga brottningen. Denna gång var dock icke tjutet ätföljdt af nå-
gra stampningar.

O bvilket skrik! sade Adrienne, i del hon vände om ocb åter
nannalle sig de båda qvinnoma . . . Hör ni det der gräsliga skriket? . . .

Mcn min Gtid! bvad fcan det vara för ett hus delta? .
.

. Hvarföre hör
sadan jemmer bär? . .

. Ocb der nerc sedän? . . , Hon pekade här-^^.
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S® vid mcd förskräckclse på den midt emot bclägna llygcln, bvars cnda npp- %

lysta fönster anna strålade i mörfcret och der den hvita skcpnaden fort-
for att sväfva af och an.

Se der, se! ropade Adricnne. Hvad bctyder det? . . . Hvad
är det?

Det är . . . sade Tbomasine tvebandc , det är . .
. folk som, li-

ha med cr sjelf, icke äro kloha.
Hvad säger ni? ropade frökcn med sammanhnäppta bändcr

.
.

.

Men min Gud! . . . är då delta hus? .
.

, Hvad gör man åt de arma
menniskorna här?

Man gör det sora man skall göra åt er , om ui är elak och ej
kommer och läggcr cr, sade Gcrvaisc.

Man sättcr på dcm den här, inföll Tbomasine, nppvecklande plag-
gct soin bon köli undcr armen man säller tvängtröjan på dern.

Ab! ropade Adricnne och dolde sitt ansigtc med bådc händerna.
En förfärlig tanka tände härvid sitt olycfcsaliga ljus i hennes själ.

Hon nn alltsammans.
Eiier alla dc förfärliga sinnesrörelser, bon under denna dag erfarit,

niåste delta sista slag värit förkrossade. Den arma nnga Hiekan kände
sig vackla. Hennes armar nedsjönko kraftlösa, ansigtet blef förfärligt blekt
oeb hela kroppen skalf. Knappast ägde bon styrka att mcd sväfvande,
nastan döende röst säga, i det hon föll på knä och mcd en åtbörd af fa
sa vlsade på tröjan:

• A nej I . . . nej ~ . min fru! .. . Haf mcdlidandc mcd mig
, nåd! .

. . nåd! .
. . jag skall göra . . . allt . . . hvad ni vill.

Andtligcn svefco krafterna henne; bon sjönk tillsammans, oeb om ieke
qvinuorna kade sprungit tili ooh fattat i henne, bade bon säkert Tallit i
golfvet.

—En dåning! det är icke farligt, sade Tbomasine. Låt oss hara
benne i säng . . . Vi skola afkläda oeb lägga henne . «■ . sedän är det
icke farligt.

-—• Bär benne, du, sade Gervaise; jag tar lampan, jag.
Oeb den Stora oeb starka Tbomasine 1y fte fröken dc Cardoville på

sinä armar, liksoin man lyfter ett sofvandc barn. Hon bar bort henne ur
runimet oeb följde sin kamrat ut genom den lilla dörrn, hvarigenom dok-

Holnmmn inncininnil •tor Baleinier försvunnit.
Det mm, dit Adricnne mi fördes, var ganska snyggt, men dess tom-

bet var nastan isaude. Grönaktiga papperstapeter voro klistradc på väg-
garne. En ganska läg sängställning af jeni mcd trägaflar stod vid ena
väggen. Spiscln var bär, liksoin i det yttre rummet, försedd med jern-
gallcr, så att man ej skulle komina clden för närä. Ett bord, fästadt vid
väggen, oeb en stol, fästad vid golfvet, en mabognykommod oeb en länd-
slol af rör, utgjordc för öfrigt möblerna i dethi dyslra rum. Den cnda
fönstcrlufteu, utan gardiner , var väl försedd med tätä jerngaller, så att
o'lnSl'lltlll'lt‘t o I Cl'lllln I.* 11 nn a cÄnnmikil ocglasrutorna ej skulle kuuna söndcrslås.

Tili detta otrefiiga mm, bvilket bildade en så skärande motsats tili
lilla förtjusande feepalats vid Babylonsgatan, blef hon nu bn- ?
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rcn af Thomasille, li villien meil llllbjelp af Gcrvaisc nedsatte dcn afdå-
nade fröken på sängen. Lampan stalldes på sänggafvcln, soin var myc-
ket bred, nastan som en kyllä.

Mcdan dcn cna af skölerskorna uppeböll deu stackars Hiekan, upp?
knäppte den andra kennes klädning ock aftog dcn. Adricnnes bufvud
hängde mot dciz rcsliga qvinnans bröst . . . Eburu bon yar afdånad, run-
no två Stora tårar långsamt ned från kennes Stora, nu tlllslutna ögon,
kvilfcas långa svarta, fransar skuggade dc fina, blcka, nastan gcnomskinli-
ga kinderna. Henn.es alabasterbvita kals ock bildsköna barin öfversv äm-
mä des ,af det kcrrliga , guldfärgade båret, kvars Hätä nu yar upplöst.

Då v.id upplösandet ock aftagandet af det mjuka sldcnsarssnörlifvet
mindre lent, mindre friskt ock mindre kvitt än den sköna, jiingfruliga

kroppen, som, böjlig ock smärt, dvaldes under batist ock spetsar, lih en
alabasterstaty da, vid denna afklädnlng, säger jag, den afskräckande
I‘u.rien vågade att med sinä stora, röda, knöiiga bänder bårdt yidröra dcn
unga flikans nakua axlar ock armar, såg man kuru kon ovilkorligt ock
medvetslöst ryste vid den ovarsanuna bekandlingcn.

Se, sådana sinä fötterl utropade sköterskan, då bon böjdc sig
ned för att aflaga skor ock struinpor. Se de skullc få mm imiti min
kaud båda två.

Ock kennes hår sedän! sade Thomasille. Se, så långt ock så
mjukt! Hon skulle kanna trampa derpå. Det yore Hkväl skada att af-
klippa det, om kon skall ka is på bjessan.

Ock under det att Tkomasine så talade, kopvred hon, så godt bon
kunde, det präktigå kåret i nackcn.

Ack! det yar icke Hebes, Florines ellcr Georgettes lilla hvita ock
mjuka hand, dessa, som med så inycken kärlek ocb' stoltbct klädddc sin
unga herrskarinua.

Också förnyades hos den stackars unga Hiekan de s aimua nerf-ryek-
niogar, soin nyss kade plågat bennej men de blefyo nu starkare ocb
återkommo Hera gångcr.

Var det en instinktlik afsky som bon magnctlskt kände under sin
dåning ellei- var det en verkan af kölden? . . , Adricnne ryste ocb
skaif. Slutiigcn återlick lion sansning.

Det är omöjligt att bcskrifva kennes fasa, kennes käpnad oek kennes
rättvist sårade blygsamhetskänsla, då lion vid undanstrykandet af det rika
båret, som betäekt bennes af tårar öfversköljda ansigte, befann sig na-
stan naken mellan de förfärliga qvinnorua.

Hon uppgaf först ett rop af blygsel ocb förskräckclse, bvarefter bon,
för att undgå de tvenne qvinnornas bliekar, med en rörclse, snabbarc
än tauken, nedslog lampan, soin de hade sait ofvanför sängens bufvud-
gärd ocb som nu nedföll på golfvet ocb krossades.

Midi under det förfärliga mörker , som nu uppstod, kröp dcn anna
ned i sängen ocb svepte väl täeket omkring sig, bvarefter hon utbrast i
de mest söuderslitande snyftuingar.

N:o 17. 40*.
‘O jl
k JM
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Sköterskorna trodde att Adricnncs grät, äfvensora hennes påfnnd att
siä ner kimpan, voro utbrott af en rasande galenskap.

Ja sä, ni börjar äter att släcka lampor! ropade Thomasille vred,
i det ho» famlade omkring sig i inörkrct . .

. Det måtte vara en fix ide
bos er att ej täla Ijus. JVå ja, det är bra att jag vet det! .. . ni sfcall i
natt få hafva trojan på er, liksoin deh tokiga deruppc.

Ja, det är rätt, yttrade den andra sköterskan. Hall i hennc väl,
Tbomasine, medau jag går att skalfa en annan lainpa.

Skynda dig då, svarade denna, ty i trols af hennes sota och
milda utsccnde, tyckes bon vara icke så litet dcspcrat... VI måste båda
tillbringa nattcn bos bcnne.' .

Sorgliga och bcdröfliga motsats:
Om morgonen bade Adrienne uppstigit fri, leende ocb lycklig, midt

ibkmd alla dessa konstcns och lyxens nnderverk, bvaraf bon i heminet
var omgifvcn, kringsväfvad af dessa tre nnga, förtjusande flickor, soin så
lint och sfcickligt bctjcnade bcnne . . . Ilennes ädla och förunderliga
nyckcr bade åt en okain! hinduisk prins, hennes slägting på inödernet,
beredt en lysande, frikoslig ,

nastan felik öfverraskning ; bon bade fattat
det ädelmodigaste beslnt, i anledning af de tvä moderlösa fröknarne,
bvilka Dagobcrt från Siberien hemfört. Under sitt samtal på förmidda-
gen med prinsessan dc Saint-Dizicr, bade bon visat sig ömsom stolt
och känslofull, glad och melankolisk, allvarsara och ironisk ... sjelfstän-
dig ocb inodig ocb orsaken bvarföre bon kömmit i dctta fördömda
bus, var ju sä ädel lion bade kömmit i afsigt att utverka frihct och
näd för en ärlig ocb flitig arbctarc . .

.

Och om aftoncn var fröken dc Cardoville ,
tili följd af det nedri-

gaste, det afskyvärdaste bedrägeri, öfverlemiiad åt tvenne grofva, simpla
qvinnors våld, åt tvenne för hennc alldclcs okända varelser tvenne
dårskötershor , och kände sinä lina lemmar fängslade af den obyggliga
klädespersedel, som kallas tvänyströja.

X.
B E S Ö K E Tr

Fröken de Cardoville tillbragte en förskräeklig natt.
Men burn stor blef ej hennes förvåning , då bon följande niorgon

klockan nio såg dpktor Baleinier, lika leende, lika välvillig och med Sam-
ina faderliga ntseende som vanligt, inlräda I hennes kammare.

Xå väl, mitt barn, sade hau med mild ocb vänlig röst
,

hur bar
ni tillbringat nattcn?

Sköterskorna bade, på hennes enträgna böner, efter ett par timmar
ocb då bon tusen gånger upprepat sitt löfte att vara beskedlig, aftagit
bcnne tvångtröjan. Sä snart det blef dager, bade bon stigit upp ocb
klädt sig sjelf, litan att de bindrade hennc.

Vid doktorns inträde satt bon på sängkanten; hennes förfärliga blek-
het, det upprörda i hennes anlctsdrag, ögonen, soin lyste af feberglöd,
och de lid efter annan återkommaude konvulsiviska ryekningar, bvaraf
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wlion skakades, visadc redan denna cnda natts vådllg-a verkan på denna
fina och ncrfsvaga kroppskonslitution.

Vid äsynen af doktor Baleinicr, soin medclst ett teckcn visade ut
Gervaise och Thomasille, hlef Adricnne liksoin förstenad.

ia

Ilon crfor något som liknadc svindel, vid tanken på den ocrhörda
djerfhetcn lios dennc man som vågade visa sig för Lenne.

Men när nu läkaren med sin mjukastc röst och med ett utseendc af
inncrligastc dcllagandc upprepadc sin fråga: "JVä väl, mitt stackars barn,
hur har ni tillhringat natten?” då förde Adricnne sin hrännhcta liand tili
pannan, liksoin för att fråga sig om hon drömdc eller var vaken. Der-
cfter såg hon på doktorn och öppnadc läppamc , men de skälfdc så att
det var henno omöjligt att framföra ett ord.

Vrede, afsky, förakt, och framförailt den förfärligt smärtsamma kan-
sia, som ett på nedrigt sätt sviket förtrocnde alltid väcker i ädla hjcrtan,
upprördc Adricnne tili den grad, att hon

, försagd, nedtryckt och alldc-
Ics tlllintetgjord, var ur stånd att hryta tystnaden.

Se sä .
.

. se så . . . jag ser nog hvad det är, sade doktorn, sorg-
ligt skakande på hufvudet . . . JVi är mycket ond på mig . . . Är det icke
så ?

. . . Ja, min Gnd! det väntadc jag, mitt sota barn!
Dessa ord,uttaladc med en skrymtaktig oförskämdhet, koramo Adri-

enne att häftigt spriitä tili. Hon steg npp; henncs kindcr låg'ade, hcn-
nes Stora ögon gnistrade; hon drog stolt sitt sköna hufvud tillbaka; öf-
verläppen uppdrogs af ett leende, men ett leende af fasansfullt förakt, af
djupaslc hittcrhet. På delta vis gick den uppretade unga (lainen helt
tyst förbi Baleinicr, som förhlef sittande; och styrde mot dörrn sinä
suabha och säkra steg.

Denna dörr, hvarpä en liten tittglugg var anhragt, gick cj alt öppna
den var stängd utvändigt.
Adricnne vände sig mot doktorn , pekade på dörrn med hefallande

röst och sade I ännu mer hefallande ton:
- Oppna dörrn här!

Se så, hästa fröken Adricnne. . . stilla cr nu, sade doktorn. Koni
liit och sätt cr och låt oss språka som goda vänner . . . ty ni vet ju att
jag är cr vän.

Och hau uppdrog långsamt en pris snus.
Sålcdes, min herre, sade Adricnne med en röst soin darrade af

vrede . . . således skall jag icke i dag heller siippa härifrån? . . .

Ack nej, visst ickc .
.

, dylika cxaltationer aro inga tecken tili
helsa! ... Om ni visste hvad ert ansigte hlossar. Dessa lågandc ögon!
... ack! Er puis inåste säkerligcn slå åttio slag i minntcn. Jag hesvär
er, min hästa fröken: förvärra icke ert tillståud medelst sådana der kän-
slouthrott.

Efter att hafva sett skarpt på doktorn, gick Adricnne med lång-
samma steg att åter säfta sig på sin säng.

Se det var galant, återtog doktorn. Jag säger ännu en gång:
var förnuftig och lät oss talå soin vänner! '

Ni har rätt, min herre, svarade Adricnne, med sträf röst, i det ,

is
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P> ton tvang sig alt se alldeles luon nt. Låt oss tala som vänner! ]Vi vill ®S
utgifva mig for tokig är det icke så?

Jag vill, miu siitä barn, att ni en gäng skall för mig bysa liitä
nivelten erfcänsla, soin nl nu liyser afslty .. . den der afsityn, den der
vreden, har jag nog förutsett: meu eburu svårt det är att uppfylla
rissa pligter, så måste man dock underkasta sig deras uppfyllande.

Så talade den föraktlige Baleiuier, djnpt suckande och med en min
af så naturlig öfvcrtygelse ,

att Adrienne i början ej kunde värja sig för
en känsiä, af öfverraskning. Snart sväfvade dock ett blltert Icendc öfyer
kenties läppar.

Ack, säkert, sade hon, är hela deuna tillstalluing gjord för
initt liasta.

Uppriktigt laiadt, min frökeu: bar jag Täi någonsin , 1 fråga
Pm er, haft annat mål äu eri bästa ?

Jag vet det, min horrej såvida er oförskämdhet ej är större än
ert nedriga förräderi.

Ett förräderi? ytlrade Baleinicr, böjande på axlarue. Ett förrä-—
? <1 I

t #

deri! ilon, mitt siitä barn, betänk då . . . Tror ni att osu jag icke hand-
ladc lapligt, samvetsgrauut, enligt medcrfördcl: tror ni da att jag skulle
visa mig här i dag, för alt trotsa ert förakt, på bvilket jag ganska väl
var beredd? .

.
. Jag är föreståndare för ocb förste läkaren vid denna

belsoinrättaing, som tlllliör mig; . . . jag bar här två af minä elever,
soin bjelpa mig . . . bade jag icke kunnat förlro er åt deras omsorger?

Nej, det ville jag icke . . . Jag känner bäsUcr karakter, er belsa,
er kroppskonstitution ocb om jag un äfven åsidosätter allt det intresse
jag hvser för er, så kan, i alla fall, ingeu annan förstå att bckandla er
så soin jag förstår det.

Adrienne bade afhört dobtorn, «tan att afbryta bonom; mi betrabta-
de hon bonom skarpt ocb frågade.

Min berre, bur mycbet betalar man er, för det nl ger mig ut

för tokig?
Min frökeu! ropade doktorn, sårad moi sin vilja.
Jag är rik, det vet ni, återtog Adrienne med krossande förakt.

Jag går in på att fördubbla den summa, som dc andra lofvat er. Se
så, min berre, i namu af . . . den väuskap, hvarom ni så myeket talar.
lyssna tili mitt förslag. Jag Isan göra er rik, ni vet det . . . uima mig
den lyeka n att få göra er rik!

Edra sköterskor, min fröken, ha undcrrältat mig, det ni gjort
dem samma förslag, sade Baleiuier, som återfålt ali sin kallblodigket.

~ Förlåt, min berre, inföll Adrienne, så var det icke. At dem
erbjöd jag' så mycbet man kau erbjuda åt fattiga qvinnor, utan uppfo-
stran och bvilkas fattigdom tvmigit dem att antaga deu svåra syssla de
bär bestrida , .

. Meu nl, min berre ...en vcrlds-nan, en man med
myeken sbickligbet, myeket snillc ... se det fallcr sig olika . . . del
fellr dyrarc, natnrligtvis' . .

. Det finnes förräderier tili alla priser. Så-
ledcs må nl icke grunda er vägran på tarfligheten af de tillbud jag gjorde
de stackars skötersborna . . , Låt böva! .

. . bur myeket begär ui? .
.

.

320



Hf

Im,

Den V ANDRANDE JtJDEN.
w -

'Silli
Edra sköterskor liafva, i deras nattrapporl, äfvcn taiat om hotel-

scr, dcm ni ui taiat, sade Baleinier lielt halli. Hai- ni icke några sådana
att äfvcn trafctera mig med? Hör mig, milt sota harn; låt oss på en gång
uttömma alla vara frcstelser och alla,våra hotelser, så att vi snart åter-
konma i värt vanliga iynne.

Och n! tror, min horre, att dessa minä hotelser skola vara få-
fänga, ropade fröken dc Cardoville, och gaf fritt lopp åt sin hillills åtcr-
hållna vredc ...NI tror att, dä jag en gång slipper ut härifrån, då den-
na nedriga inspärrning når ett slut, jag icke med hög röst skall omtala
crt exempcllösa förräderi ... NI tror icke att jag, genom beskrifningen
af er skamlösa komplott med madame de Saint-Dizicr, skall ådraga er
allas förakt, allas afsky? .

. . Kuru? Ni tror att jag skall tiga med' den
rysliga hehandling jag undergätt här? Mcn så tokig jag är, så vet jag
att det finns lagar, min herre, och jag skall af dem begära en lysande
npprättclse för mig och ett skändligt straff åt er och alla edra mcdbrotls-
liga. Ty oss cmellan , ser ni, skall det hädanefter hli ett ständigt hat,
ett dödligt hat .

. och på underhållande af delta hat skall jag använda
alla minä kraftcr, alltmitt begrepp och alit mitt. ..

Tillåt mig talla er i talet, min bästa fröken Adrienne, sade dok-
torn, liha lugn och vänlig soin vanligt. Ingenting kunde mer motarbeta
er förbättring än ett falski hopp .

.
. det skulle kunna halia er i en

stäudig och farlig känslospänning. Derförc måste ni lugnt och klart he-
trahta er stälining. För det första sä är det alldeles oraöjligt att ni kan
komina ut härifrån; för det andra kommer ni cj att ägå någon den rin-
gaste gemenskap med verlden omkring er; för det tredje iukomma här
i kuset inga andra personer än dem på hvilka jag är fnllkomligt säkcr;
för det fjerde är jag heit och hållet i skygd mot edra hotelser af hämnd,
emedan alla omständigheter, alla räfligheter tala tili min fördel.

Rättighetcr! Alt instänga mig här?
Man skulle cj hafva skridit tili detta steg, ulan en hop sfcäl, det

ena giltigare än det andra.
Ja så, det finns skäl?
Många, olyckligtvis.
Kanske har man den godheten att underrätta mig om de der skälen?
Ack, de äro, tyvärr, alltför klara, och om ni en dag skulle vän-

da er tili domstolcn och fordra rättvisa, såsom ni nyss hotade mig, så
skulle vi, churu ogerna, nödgas äheropa: det excentriska och besynner-
liga i ert lefnadssätt er dårskap att utspöka edra jungfrur edra
tanklösa utgifter historien om den hinduiske prinsen , åt hvilken ni
erhjuder en kunglig gästfrihet ert oerhörda beslut att vid niiton ars
älder bo för er sjclf och lefva fritt , soin en ungkarl äfventyret med
den der karien, soin man fann gömd i er sängkammare slutligen kun-
de man och uppläsa alla dc svar, dem ni afgaf i går nnder det med er
hållna förhöret; ty hvarje ord fördes tili protokolls af en person, som
satt dold hakoni dörrgardinen.

N:o 18. 41.
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* Huru? i gär ?

. , . ropade Adrienne, mcd lika myckcn fasa ™

som öfverraskning.
Min Gud ja! svarade doktorn. Delta försigtigbetsmätt ansågo vi

ganska nödvändigt, på det vi skulle ha försvarsvapen, ifali det skulle falla '
er in att misskämia det nit vi hysa för ert vai. Hvartenda ord ui talade,
lato vi en snabbskrifvare nppteckna .

.
. och när ni en gång blir till-

räckligt lugn och sansad, för att mcd kailblodighet genoirsläsa förhöret ,

skali ni- ej förundra er öfver de beslnt man seit sig tvungen att taga, ty ...
Fullfölj min berre, sade Adriennc mcd förakt.
När nu dessa hufvudsakliga punktev aro hevistä och erkända,

fortfor doktorn, så bör ni väl förstå, min bästa fröken Adriennc, att dc,
som älska er och söka ert bästa, äro fuilkomligt fria från allt ansvar?
Det var ja dessas pligt att söka liota denna nihlming i förståndcl, visser-
ligen icke så betydligt ännn, men som lihväl gifvit sig tillkänna genom
vissa besynnerliga symptömer, ocb som alivarsamt iiotade er franitid, ifali
dpn finge taga öfverbaaden . . . Enligt tuin mening kau man dock bop-
pas ert radikula kurerande, medclst en ändamålsenlig bebandling,- så väl
1 fysiskt som moraiiskt bänsecude . . . Första vilkoret är dock att lialla
er aflägscn från en opassande omgifning , som pä så farligl vis «ppeldar
'er inbillning, dä ni derernot här, der n! lefver i enslighet, der ni njn-
ter ett passande lugn , säkert skall genom minä trägna, jag kan säga fa-
derliga omsorger, återföras tili förnuft och bli fuilkomligt frisk.

Således min herre , sade Adrienne med ett liitteet leende så-
ledes är kärlekcn tili ett ädelt oberoende

,
mcdlidande med andras sorger

oeh belryck , känslan för det sköna, afskyn för allt elakt, lågt och ge-
ment således är allt detta en sjukdorn? . . . I det fallet, min berre,
frnktar jag att jag är obotäig , ty min tanf bar väl länge försökt sin be-
deriiga kureringskonst, dock otan ali slags framgång.

Det mä vara, vi skola kanske icke lyckas, men vi försöfca imed-
lertid, som ni scr . . . Det finns en hei massa af ganska trängande om-
ständigbefer, ganska vigtiga skä!, soin kanna rättfärdiga våra åtgärder ,

bvarom vi nti ett familjräd öfverenskommit. Jag bar således, efter hvad
ni Jäit kan linna, ingenting att frukta af cdra holelser .

. . Ty det
var blott dife jag ville komina - en man af min ålder och mitt anseende
bamilar aldrig iättsinnigt oeh oöfverlagt. Ni fattar således allt bvad jag
nyss sade ■— med ett ord: boppas aldrig att komina ut hiiri från, förrän
ni blifvit fuilkomligt botad, ocb var framför allt öfvcrtygad alt jag är
ocb skall blifva skyddad niot följdcrna af alla edra hofelscr.

Jag tyeker, min berre, sade Adrienne, att im jag är tokig, så
tilltalar ni mig alldeles for myeket förnuftigt.

Ni? Tokig? .
.

. Mcj Gud väre lof, det är ni visst icke ännu,
mitt stackars liarn! .

. . Ocb jag- boppas att tacfc väre minä trägna om-
sorger ni aldrig skall bli det. Men det är just för alt bindra er från
att bli det, som rnan i tid måste handia .

.
. oeh tro mig, niin vän , det

är verkligeir hög tid nu. Ni betrakfer mig med bestört nppsyn . . . ni
scr beit förvånad ut .

. . Hör då: Hvad skulle jag väl ha för vinning- af
att sålunda tala med er? . . . Är det er tants liat soin jag underblåser?
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Hvad tror ni hon kan göra för eller emot mig ?
.

. . Jag tänkcr om
henno i dcnna stund hvarken sämre cllcr hui tie än jag gjorde i går . .

.

Är det ett fräinmandc språk jag talar tili er? . .
. Ar det !cl:c detsam-

ma jag alltid taiat, Samina satscr soin jag alltid förfäktat? .
. . Talade

jag icke Hera gångcr i går om det farliga i er sinnesretning, cr ofta på-
kornmande själsspänning? Talade jag icke om crt kesynnerliga lefnads-
sätf? . .

. Jag kar användt iist för att få er hit ... Ja vist! ty hur
skulle jag annar göra? Jag omfattade ifrigt det tillfällc ui sjelf erhjöd
mig, stackars mit lilla kani! ty aldrig skulle man väl kunnat förniå er
att godvilligt komina kit när som kelst .

. . Någon förevändning skulle
naturligtvis påfinnas, för att kuuna föra cr kit oek —. jag tillstår kvad jag
alltid fäuklc den unga damens väl går framför alli. Dessutom är mitt
vanliga valspråk: Gör rätt och frukta aldriq !

Eftcr kand och medan Baleinier talade, förbyttes nttryeket i Adricn-
nes ansigfe från förakt och afsky, fjll ångest ock ty då hon hör-
de denne man tala med en så synkart uppriktig och naturlig ton, mcd så
myeken öfverlygelse och så tili sägandcs äfven rättvisa, kände hon
sig mera förfärad än nägonsin.

Ett rysligare förräderi, iklädt sådana former, förskräckle henne tuseuJLIU I UM I (Utti I Jlilillll öctuil Ile! lUlMlldtnU illllMlU IUdCU

gångcr mer än prinsessan de Saint—Diziers uppenbara och oförställda hat.
Hon laon sintligcn delta ofantliga skrymtcri så oerhördt, att hon troddc
det vara näsiän omöjligt.

Adrienne ägde så litct af konsten att förställa sig eller att dölja de
i sjålen inneboende kälislorna, alt läkarcn genast märktc hvad intryck
bans tai gjorde.

Se så, sade lian tili sig sjelf, del är ett svärt sleg; förakt och afsky
hafva förbyttas i fruktan och oro. Dä är tviflet icke långt borta. Jag
går ej bärifrån förrän hon vänligt yttrat: Koin snart igen, min gode dok-
ter Baleinler.

Den svekTulle mannen åtcrtog således med en vek och bruten röst
,

som tyektes homma nr djupet af hans själ:
Jag- ser att ni änmi missiror mig. IVi inbillar er att ai 11 hvad jag

säger är idel osanning, kncp, bedrägeri, skurkaktighet, skryinlan och hat?
ci ~ u i i i i' u * t

. . . Är det icke så? .
.

. Jag skulle dä kata er? .
. . Jag? kata er?

. . . Min Gnd! hvad bar ni dä gjort mig? .
. . eller snararc ni anta-

ger kanske det skälet såsom det mest öfvcrtygandc för en man i min ställ-
ning, tilladc Baleinier med en viss bitterbet , hvad fördel skulle jag väl
hafva af att liata er? . .

. Uuni? .
. . er skulle jag hata? . . . ni soin

råkat i delta själens exaltcradc tillstånd endast tili följe af dc ädlaste
känslor. Ni soin bar —om jag så sfcall uttryeka mig, ingen annan sjuk—
dom än edra goda egenskaper! Och likväl kan ni helt kalit och med he-

räät mod anklaga en hederlig man , hvilken hittills gifvit er så många
pro f på sin välvilja, anklaga honom för det svartaste, det nedrigaste brott

Ja, jag säger med Uit brott, emedan det afskyvärda förräderi, hvar-
för ni misstänker mig, ej kan annorlunda benämnas. Förtjcnar väl för—
räderi annat namu än brott? Är icke det ett af de fasligaste brott hvar-

en menniska kan besudia sig? Se der, mitt stackars barn , hvad ni
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tänkcr om mig! Det är illa, mycket illa, ocb jag ser aft en oberocndc ka-
raktcr kan liysa lika så mycken ofördragsambet soin andra mera inskränk-
ta liufvuden . . . Alit detta förvänar mig leke ; men det bedröfvar mig
, . . ja i snnning! . . . Det bedröfvar mig .

.
. ganska mycket.

Ocb doktorn strök mcd bandeu öfver sinä ögon. Vi måste afslå från
försöket alt beskrifva bans blicfc , hans ansigfsutlrych , hans böjning på
rösten ocb bans åtbörder, då hän taladc detta.

Den skicfcligastc ocb mest öfvade advokat , den störste skådespelare 1
vcrlden skulle cj kunnat bättre än vår doktor spe.la dcnna scen, ncj
ingen skulle med bästa vilja i vcrlden kunnat spela den så soin lian , ty
det var ju tili bälften sanning , hvad. lian sade, ocb lian var tili en stor
del öfvcrtygad om sannfärdigbeten af sitt påstående.

Med ett ord: hau kände hela fasan af sitt bedrägeri , men hän visste
ock att Adrienue cj kunde tro derpå ; ty det gifves planer ocb knep så
djefvulska, att en rättskaffens ocb ärlig menniska omöjligen kan fatta dem.
Om hon ock blickar ned i dcras djup ,

fattar svindeln benne, så att hon
ingenting kan urskilja.

A en annan sida bctraktadt, bafva äfvcn de mest förkastllga mcniskor
nägon gäng en däg, en timma, ett ögonbliek af ljus ,

då det goda , soin
Gud nedlagt hos hvarje förnuftig varelse , frainlyser ,

liksoni mot deras
vilja. \

,

Adrienne var för mycket interessant , hon befann sig i en alltför
grym bclägenhet, att ju icke doktorn oaktadt sin lägbet skulle i djupct
af sitt hjerta kanna något dcltagande för bennes olyeka $ det tvång lian
under en lång tid ålagt sig för att pätruga benne öfvertygelsen om bans
varma sympati, badc , i förening med den intagande flickans niistän oin-
skränkta förtroende för bonom , blifvit honom en ljuf ocb kär vana, men
deltagande ocb vana måste ge vika för en oundgänglig nödvändigbet; så
tänkte doktorn.

Sälunda var det ock med markis d’Aigr!gny lian afgudade sin
mor: bon var sjuk ocb önskadc tala vid bonom, ocb ban rcste tili Iloin
i slället att ila tili den i dödskampen liggande älskade modrcn.

Skulle då ieke, efter ett sådant excmpcl, doktor Balcimer kumia upp-
olfra Adrienne? Ordens tillbörde dem ännu mer; ty en lång
medbrotlsligbct alstrar hand

,
lika förfärliga soin oupplösliga : det onda

fängslar med jernbojor.
Just i det ögonbliek då doktorn slutadc att tala så der varmt ocb

öfvertygande tili frökcn de Cardovillc , undansköts helt sakta den lilla
luckan soin utvändigt betäckte riitän pä dörrn

, ocb ett par ögon tittade
uppmärksamt in 1 rummet. Doktorn märktc det ej.

Adrienne kunde icke lossilta sin blick från doktorns
,

hvilken tyck—-
tes helt ocb bållct förtrolla benne. Stum , utmattad , fattad af en obc—-
stämd fasa, ur ständ att intränga i det niörka ocb bottenlösa djupet af den-
ne mans själ, ocb mot sin vilja rörd af bans tili bälften låtsade, tili bälf-
tcn sanna uppriktighet ocb det smärtsamt bevckande i bans ultal, började

ig bon att bysa ett ögonblicks tvifvel.
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' För första gångcn föll det bcnne in alt Baleinier väl begick ett miss-
tag, mesi alt hän kanske begick del ofrivilligt.

Dessutom bidrogo nattens ntståndna fasor, det vådliga 5 hennes ställ-
nlng, i förening med hennes febcrakliga nerfretning, att i den nnga flic-
kans själ kasta en oredig skymning; lion började betrakta läkarcn med tili- •

tagande fönmdran 5 derefter gjorde hon ett verkligt våld på sig sjclf, för
att ej gifva vika för en svagbet ,

bvars för henne olyckliga följder hon
ganska väl insåg, ocb ropade :

—■ IVej .
. . nej! Jag vill icke .

.
. jag kan icke tro er . . . IVi bar

för myeken skiekligbet för myeken erfarenbcl, för alt kunna begå ett så-
daut misstag.

Ett misstag 1 npprepade Baleinicr med en allvarlig ocb sorgsen ton.
Låt mig då tilltala er i namnet af den skiekligbet, af den erfarenhet-,
bvarom ni talar. Hör mig några ögonblick mitt barn . . . ocb sedän
.

.
. skall jag vädja .

. . endast tili er sjelf.
Tili ifiig sjelf! ropade den stackars Hiekan. IVi vill säledcs öfver-

tyga mig att . . . Hon tvärtstannade ocb tillade sedän med ett konvolsi-
viskt skratl: Det fattas icke mer i er triumf, än att- ni öfvertygar mig
att jag är tokig ...alt min plats är bar ocb alt jag är er skyldig .

.
.

Erkänsla, afbröt doktorn. Ja, ni är mig crkänsla skyldig, såsom jag
sade er redau vid början af delta samtai. Hör mig ,

ehuru minä ord bli
grymina; ty det ges sår, hvilka ej kunna.läkäs, litan eld eller knif. Jag
besvär er, mitt bästa barn, att ni måtte tanka på säken. Kasta blott en
opartisk blick på crt förtlutna lif . . . Koin ihåg allt hvad ni bar tänkt,
ocb ni skall bli rädd för er sjelf . . . Erinra er dessa stunder af cxalta-
tion, bvarunder ni, som ni sjelf försäkrat, ej mera tillbörde jorden. Ocb
framför allt besvär jag er att

,
medan ännu ert förstånd är Ijust nog för

att uppfatta allt . . . jemför det lif ni fört mot andra nnga flickors af
ert stånd ocb er ålder! Finns det väl någon enda, hvilkcn lefver som ni
lefvat, bvill.cn tänker som ni tänkt? Eller Iror ni er då vara så nppböjd
öfver allt bvad qvinna heter, att ni skulle kunna, tili följd af denna upp-
böjda ståndpunkt, hafva seder ocb vanor i fullkomlig olikhet med hela den
öfriga veri den?

Min herre
, jag bar aldrig hyst ett sä dumt bögmod, gcnmälde

Adrienne i det hon betraktade doktorn med stigande ångest.
Nå, men mitt sota barn, bvarifrån kunde då ert besynucrliga,

oförklarliga icfnadssätt bärröra? .
. . Kan ni någonsin öfvertyga er sjelf

att det var klokt ocb föruuftigt? Ack, mitt stackars barn, akta er I IVi
stanoar ännu vid förljusande besynnerligheter , poetiska exccntriciteter,
ljufva ocb obcstämda drömmar . . . men sluttningen ncråt är omärklig,
ornotståndlig, olycklig. Akta er, akta er !

. . . Den sunda , qvicka ocb
föruuftiga dclen af edra sinuen bar ännu öfvervigtcn , tryeker ännu sitt
insegel på edra handiingar ; men ni vet icke , känner icke med hvilkcn
förskräcklig snabbbet ocb bäftigbct den oförnuftiga dclen utvecklar sig
ocb förqväfver den andra, om den blott en gång får makt dcrrill. Då

■ JV-.o 18. 41*. s ,.
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blip det ej mcr sinä furtjusande besynuerligbcter , liksoin edra 5 det blii
löjliga, smutsiga, rysliga fantasier.

Ah! jag är rädd! sade dcn olycbliga Hiekan ocb lade sinä bränn-
beta bändcr på pannan.

Då , fortfor dcn obarmhertige läkarcn då utsläckes den sista
gnistan af förståndets ljus , då tager .

.
. vanvetlet .

. . jag måsfc väl
utsäga delta förskräckliga ord, dä tager vanvetlet öfverhauden ocb snart
utbryter det i ett vihit förskräckligt raseri.

Liksom qvinnan deruppe , mumladc Adrienuc oeh mcd en stel,
brinnandc blick upplyfte lion fingret ocb pckade åt laiset.

Stundom, fortfor doktorn , sjclf skräind af sinä ords förfärliga
verkan, men dock gifvandc vika för det kinkiga i sin egen ställning
stnndom är vanvetlet dmnt, groft, djuriskt. Den olyckliga väreisen, soin

dermed är behäftad, bibebåller ej minsta gnista af menskligbet .
. . Hon

bar blott den djuriska instinktcn. Liksoin ett krealur ätcr boa med glupsh-
het ocb liksom ett sädant Springer bou frain ocb tillbaka i det min, der"
man är tvungen att bålla henne instängd.

- Liksom qvinnan der midi emot, sade Adrieune med en ännu me-
ra förvirrad blick ocb sträckte långsarnt sinä armar mot flygeln midtcmot,
ty äfvcn bär kuude man se den olyckligas kammarfönsfer.

JVå ja! ropade Balcinier. Liksoin ni, olyckliga barn, voro dessa
qvinnor unga, sisuna, qvicfca . . . liksoin ni ljuro de inoiii sig det olyck-
saliga vanveltets frö , hvilket , dä det ej förstördcs i tid , lillvexte , slog
rot .

. . ocb qväfde slntligcn, kanske för aillid, kela deras begrepp.
O, bcrr doktor! .

.
. nåd! .

. . näd! .
. . ropade fröken de Car-

doville, hvars hufvud susade af förvirring ocb fasa . . . nåd! . . . säg
mig icke mer af dessa gmfliga saker . ,

. ty ännu en gäng -- jag
är rädd bär. För. mig bort faärlfrån . . . jag besvär er att ni för mig
bärifrån, ropade bon med sönderslitande röst , för mig härifrån, ty jag
säger er alt jag annais slutar med att verkligen bli galcn.

Det uppstod ett ögonblicks tystnad, bvarundcr den anna Hiekan sök-
te bckäinpa dcn förfärliga ångest , soin mot beunes vilja öfvermannade
henne. jSlutligen utbrast bon:

A ncj .
. . nej ! Hoppas icke det! . .

. Jag skall ej bli galen!
. . . Jag bar hela mitt förståud i bebåll . . . Skulle jag dä vara nog
enfaldig för att tro allt bvad ni säger mig? . .

. Visserligei» bar ni rätt
i att jag ej lefvat som andra: att jag ej tänker soin andra: att jag bär
afsky för myeket, som bos andra ej väcfcer ringaste afsky men bvad
bevisar det? . . . Att jag icke liknar andra . . . Har jag då ett elakt
hjerta ?Är jag afnndsjuk , egennytlig, ränkfull? .

,
. Minä ideer äro

besynnerliga, jag medger det: men i alla fall vei ju ni aldrabäst, doktor
Baleinier, att de bafva ett ädclt ocb nppböjdt mål . . .

Adricnncs röst blef bär alltmera vek ocb bedjande, bennes tårar
runno ymnigt.

I hela min lefnad, fortfor bon
,

bar jag aldrig begått någon då-
lig bandling. Om jag bar baft orätt

, sä är det af för myeket ädclmod.
Man är ej förryekt derföre att man önskar se beta verldcn omkriug *sig
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.® lyeklig. Man måtfe väl sjelf bäst bänna atl man är klols , ocb ännu är
jag det .

. . Doc k vet jag väl burn längc? . . . JVi sägcr mig de
niest sönderslifande saber omi dc der båda qvinnorna bar i buset . . . Ai
bör vcta det der bättre än jag . . meri ,

tilladc bon med en tori af skä-
rande förtviflan, det måste dervid vara något att göra. Hvarföre bar ni
dröjt så längc*? .

. . Hvarföre bar ni cj förr kunnat ba mcdlidandc med
mig*? Hvad suin är det faslig-aste af ailt

,
är att jag ej rält vet bvad jag

skall tro . . . Kanskc är alitsammans en snara . . . Docb nej . . . nej
-

. . ni gråter. Det måste då vara sannt, efter ni gråter.
Ooh vcrltligen syntes tårar i doklorns egon, oaktadt hans vanliga

hårdbet oeh eynism.
IVi gråter öfver mig-, åtcrtog bon, Acb ! det är dä sannt . . .

Mcn min Gud 1 det måttc väl kunna hjelpas. O, jag skall göra alit bvad
ni vill • .

. allt, ai It . .
. för att ej bli som de der qvinnorna . . . soin

de der olyckligä qvinnorna ~ . Dock orn det vore för sent*? .. .

Det är väl icke för sent? . . . Säg, säg då , min bäste berr doktor Ba-
leinier! O, nn, nu ber jag cr om förlälclse för bvad jag sade då ni kom
in . . . Jag visste ieke då . . .

På dessa ord, uttaladc med flärntandc röst ocb kort andedrägt ,
samt

flera gånger afbrutna af snyftningar, följdc några minuters tystnad, hvar-
nnder doktorn, djupt rörd, torkade sinä ögon.

I!ans sfåudakligbet började svigta.
Adricnne hade gömt ansiglel i sinä händer. Pä en gång reste bon

upp bufvudet; hennes anlctsdrag voro lugnare, eburu de ännu ledo af en
nervös skakning.

Doktor Balcinicr, sade bon med rörande värdighet. Jag vet ieke
bvad jag nyss sade cr. . Fruktan korn mig att yra, tror jag . . . men nu
bar jag beintat mig. Hör mig, doktor: jag är i ert våld, del vet jag,
ingenting kan ryeka mig derutur. Det är bvad jag vet: men om ni för
mig är en oblidkelig fiende, ellei- ni är en vän se der bvad jag ieke
vet. Frnktar ni verkligen att bvad soin hos mig endast är besynner-
lighet för närvarande, kan förr ellei- sednare bli vansinne *? Ellei- är ni
delaktig i en belvetisk kornplott*? . . . Ai allena vet det. I trots af allt
mitt bittills visade mod , känner jag mig nn öfvervnnnen. Hvad belst
man vill göra med mig bör ni det . . . hvad belst man vill göra,
skrifver jag under på förhand; jag ger mitt löftc ocb ni vet alt det
är öryggligt ...Ai bar således iugen fördel vid att qvarbålla mig bar .

.
.

Om ni, deremot, uppriktigt tror att mitt förstånd är i fara . .
. ty jag

måste bekänna att ni hos mig bar väekt förfärliga tvifvelsmål i den vä-
gen . , .så säg det utan omsvep ,

ocb jag skall tro er . , . ty jag är ju
ensam bär . . . ntan vänner, utan rådgifvare .

. . VälaU; jag anförtror
mig bclt ocb bållet åt er . . . Ar det min räddare, cllcr min bödel jag
anropar? . . . Jag vet ieke . . . men jag säger tili bonom: se bär min
framtid; se bär mitt li f! . .

. Tag alitsammans! . . . Jag bar icke läng-
re styrka att bestrida cr det.

k Dessa rörande ord af tröstlös undergifvenhet ,af förtviflansfullt för-

3. M
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iS* troende, rnbbade belt och bållct Baleiniers ståndaktigbct och gaf det sista 8
slaget åt bans obcslutsamhet.

Redan ailt för mycket skakad af detta uppträde och glömmande belt
ocb hållet följderna af hvad ban mi gick att förctaga, ville ban åtminsto-
ne lugna Adrienne I afseende på dcn förfärliga fruktan ban hos bennc
uppväckt, De känslor af ånger och nppriktig välvilja, som nu genomlräng-
de bonom, kundc tydligen läsas på bans ausigte.

Ack, dc voro för myckel läsliga; i det ögonblick, då hau närmade sig
Adrienne, för att taga bennes hand, bördes en fin, skärande röst utanför
dörrn, just vid den lilla rntan; denua röst sade endast de tvenne- orden :

Hcrr Baleinicr!
Rod in! mumladc doktorn, förskräckt . . , Hän står alitså på lur?

Hvem år det, som ropar er? frågadc fröken.
Aågon, med bvilken jag stämt möte, dcnna morgon, för att gå

tili Sankt-Marie-klostret, som ligger bar belt närä, svarade doktorn, syn-
bart nedslagen.

IVå, hvad bar ni nu att svara mig? . . . yttrade Adrienne med
dödande ångest.

Efter ett ögonblicks bögtidlig tystnad, hvarnnder doktorn vände huf-
vudet åt dörrn,-- svarade ban med en röst, som darrade af djnp rörclse.

Jag är , . . bvad jag alltid värit en vän . . . ur stånd att be-
draga er.

Adrienne blef dodsblek. Sedän räckte hon handen åt doktorn ocb ytt-
rade, med en röst, den bon förgäfves söfcle göra stadig ocb lugn:

Tacfc! . . . Jag skall bafva mod! , . . Ocb detta , . , skali det räc-
ka länge? . . .

En månad, kanbända , .
. Enslighcten, eftertankan, en passande di-

et . . , minä trägna omsorger Lugna er .
. . Alit hvad som med ert

tillstånd kan vara förenligt, skall tillåtas er . . . Man skall visa er ali
slags uppmärksambet. . . , Om detta rummet missbagar er , skall ni er-
hålla ett annat.

Nej, detta cller ett annat, sade Adrienne med hemsk modlösbet
det är mig likgiltigt burn jag bor bar.

Se så, mod hara! aldrig skall man förtvifla , yttrade doktorn.
Kanbända smickrar ni mig, sade Adrienne med ett dystert leen-

de. Sedän tillade bon:
Kom då snart igen , min bäste dofctor Baleinicr; , . . för när-

varande är ni mitt enda bopp.
Och bennes bufvud sjösh ned mot bröstet , häudcrna hade kraftlösa

nedfaliit på knäet ocb den arma blef sittande på kanten af sin suug, blck,
orörlig, förkrossad.

Galen! sade bon för sig sjelf, då Balcinier gick ut, Kanbända
galeu

Vi bafva med afsigt nppcbållit oss vid besfcrlfningcn af denna episod,
i sig sjelf mycket mindre diktad än man kanske tror.

Mer äii en gång bafva egennyttan, bämuden «cb andra låga böjelser,
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K ■
* nrissbrukat den oförsigliga bcrcdvilligbet, hvarmcd man ur slägtlngars

ocli vänncrs bändcr craottagcr pcnsionärßr i dc lör sinnessvaga inrältade
välgörenbcts-anstalterna.

Vi skola sednare yttra vår tanke angående nödvändigbcten af ett på-
litligare öfverlnscende, tillsatt af den allmänna lagen. iMågra redliga och
aktningsvärde män borde , enligt vår tanka , tarvis vaka öfver ordningen
vid dårhus och andra icfce mlndre vigtlga inrättningar; hvarom vi äfven-
ledes längre fram skola tala.

XL
AMNGAR.

Under det att ofvannämnde uppträden tilldrogo sig vid doktor Ba-
lelniers hospital, timade, vid ungefär sarartia tid, helt andra händelser på
gatan Brise-Mlche, bos Fritnsiska Raudoin.

Kiockan i Saint-Mcry-kyrkan bade slagit sju på morgonen. Dagen
var imilen ocb grå ocb ett snöbbmdadt regn slog mot dc små fönsterru—-
torua i Fransiska Baudoins otrefliga boning.

Fransiska, som ännu var okuanig om sin sons arrestering, bade väli-
tät bonom hein hela den förcgående dagen; synnerligast bade boa om af-
tonnen och en stor del af aatten bidat bonom, med en oro, soin «j låter
sig besfcrifvas. Slutligcn bade hon dock gifvit vika för soran och trött-

bet och mot morgonen, cller kiockan tre, kastat sig på madrassen, bred-
vid sängen, bvilken nu innebades af Rosa och Blenda.

Så snart det började dagas ,
bade hon stigit upp ocb klättrat uppför

trappan, tili Agricolaa vindskaramare, hysande ett svagt bopp att ban möj-
ligcn kunde kömmit hein under de sednare tiniiuarne.

Rosa och Blenda bade stigit upp och fclädt sig; de
(
voro allena i det

kalla oeb märkä rumraet.
Rahat—Joic, bvilken Dagobert bade qvarlcmnat i Paris , lag utsträekt

framför den oeldade kakelugnen , och med den långa nosen lagd öfver
framtassarae, följde hau med ögonen dc båda systrarne, så att hän aldrig
leranåde dem ur sigte.

Dessa, som sofvit ganska litet under den förflntna natten ,
bade var-

seblifvit den , sora plägade Dagoberts hustru; de bade sett benne
än gå fram ocb åter i (ummet, talande sakta för sig sjelt, än stanna och
lyssna vid minsta bullcr, som bördes från trappan ,

samt emellanät knä-
böja vid kruciflxet, som slod i en vrå af kammaren.

De' modcrlösa anade icke att den förträffliga qvinnan, dä hon bad
för sin son, äfven bad för dem, ty deras själars tillstånd bade förskråckt
benne.

Dagen förut, då Dagobert så hastigt bcgi.fvit sig af tili Cbårtrcs,
bade Fransiska värit inne bos tvillingsystrarne, dä de stego upp och
klädde sig. Hon bade då uppraanat dem att läsa sinä böner, men de ba-
de svarat benne belt naift, att de kunde inga, ulan att, när dc bådo, var
det alltid tili deras mor, som var i biinlen.

X:O 18 '

42 '
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IVär nu Fransiska, betagen af smärtsam förvåning, talade med dem ®4
om katekes, om konfirmation, öin kornmunion, gjorde de stora ögon och
bcgrepo ej ett ord af hvad lion sade.

Enligt sin rena och enkla tro, var Dagobcrts bnstru , som förskräck-
tes öfver de nnga flickornas okunnighct , öfvertygad att dcras själar bc-
funno sig i en förfärlig fara, så mycfcet niera hotandc, soin dc rnoderlösa
liadc, på hcnnes fräga om de blifvit döpta (och bon ultyddc för dem
bvad det ville säga) svarat att de ickc frodde det; emcdan det funnes
hvarken fcyrka ellcr prest i den by , der de blifvit födda

, under dcras
mors landsförvisning tili Siberien.

Om man sätter sig I madam Bandoins ställe , skall man lätt kunna
fatta hcnnes ångest; ty bon trodde att dessa nnga, oskyldiga flickor, dem
bon redan hiili så innerligt af, emcdan de voro så goda , så intagande,
voro, så tili sägandes, ett par arina bcstämda tili cviga qval,
cvig fördömelse. Ocksä bade bon hvarken kunnat bämma sinä tärar,
eller dölja sin förskräckelsc; bon kade sintit dem i sinä armar, i det kun
loivat att med det snaraste sysselsätta sig med deras saliglict och bckla-
gade sig jcmmcrligcn- öfver att Dag-obcrt kunnat försumma att under
viigen låta döpa deni.

Vi rödgas tilistä alt en sadan tanke aldrig fallit ex-grenadiern in.
Då Fransiska bcgaf sig tili kyrkan om söndagen , bade bon ej vågat

medtaga Rosa och Blcnda , emcdan bon tyckte att dcras lotala okunnig-
bet i rcligionssaker gjorde dcras dervaro, ickc allenast vanbelgande, utan
äfven onyltig. Men den goda Fransiska gjorde dock hvad bon kunde;
bon anropade i sinä brinnande böner den bimmelska barmhertighctcn för
dc anna kanien, bvilkas själar voro i ett så beklagansvärdt tilistånd.

Rosa och Blcnda voro nu, soin redan är sagdt, allena i rummet, un-
der madam Bandoins frånvaro. Dc kuro ännu sinä gamla sorgklädnin-
gar. Dcras intagande ansigten syntes mora tankfnlla Un sorgsna. Eliuru
från spädaste åren vana vid ett myeket ledsarnt och enformigt lif, kunde
de dock iclie afhålla sig att

,
ai Itifrån dcras ankomst tili gatan Rrise-

Miclic, jemföra den torftiga boning, der de nu vistades, med alla de un-
derbara, berrliga bilder, som deras unga faniasi bade förespeglat dem, vid
blotla tanken pä den gyllne sladcn Paris.

Snart gaf denna så naturliga förundran mm för ett vid deras ålder
ovanligt allvar. Retraktandet af denna värdiga och arbetsamma faltigdom
väekte inänga tankar hos dc älskvärda varelserna , som ickc längre voro
karu, utan nnga flickor. Dervid koin deras klara förstånd ocb deras för
allt godt böjda sinne dem förlräffligt tili bjelp, äfvensom dcras ädla bjer-
tan ocb den medfödda bnkänsligbcten och grannlagenbetcn i deras ka-
rakler. De bade, under de sednaste tjugufyra timmarna, tänkt mveket
ocb gjort djupa betraktelser.

Min syster, sade Rosa tili Blcnda, så snart Fransiska lemnat rum-
met, Dagobcrts slackars bustru är myeket. bedröfvad. SI ark te du i natt
hcnnes oro? . .

. Uuni bon bad .
.

. burn bon gret!
Jag var rädd, liksoin du, inih syster, öfver hcnnes sorg ocb un-

ig. drade myeket bvad som kunde vara orsaken dcrtill.
——

—
gmm
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JpJag fruktar att jag har gissat dcnna orsak. Ja . . . det Ur troli- 1
gen vi, som göra tienne så myeken oro.

Hvarförc det? . .
, För att vi ej kuuna några köner neli för att

vi ej veta orn vi blifvit döpta?
Visserligen tyckles det göra tienne myeket bekymmer; det är

sannt. Jag hlcf rörd deraf, emedan det bevisade att hon hållcr af oss.
Alen, jag kan ej begripa bvad Lon nicnar med den förfärliga fara,

bvari lion påslår oss sväfva.
Ickc jag bellcr. VI bjnda ju tili att aldrig göra något, som kan

misshaga vår mor, bviiken bäde bör och ser oss.
Vi älska dem, som älska oss; vi hata ingen ,

. . vi underkasta
oss med tålamod allt bvad som möter oss. Hvad är det då för rysligt
ondt, soin man kan förebrå oss?

Infet; men ser du . . . vi kunna göra ett omedvetet ondt,
- Vi?

Ja; och ser du det var derföre jag sade dig , att jag fruktar
vi aro orsaken tili raadam Baudoius oro.

Men, på bvad sätt?
Hör på, min syster ...I går ville Dagobcrts bustru arbeta på

de der grofva säekarne, som ligga der på bordet . . .

Ja, jag minns; då hon hallit på att sy, under en balftimmas tid,
sade hon mycfcct sorgset, att hon icke såg och att hennes ögon voro all-
delcs förstörda.

Sålcdes kan hon ickc arbeta för sitt lifsuppcliälle?
JVej; det är hennes son, Agricola, som undcrhåller henne. Hän

ser så uppriktig, så iminter ut, och tyekes linna sig så lycklig af att vara
ett stöd för sin mor. Ack

, nog Ur hän en värdig bror tili vår engel
Gabriel.

Du skall få höra bvarföre jag talar om Agricolas arbete. Du
minns att Dagobert sade oss, när vi kommo tili staden

, att ban ej bade
mer Un toi f små silfvermynt qvar.

Det är sannt.
Hän är, likasom hans bustru, ur ständ att förtjena sitt bröd. En

stackars gammal soldat bvad skulle hän göra? . . .

- Du har rätt; hän kan ej mer än älska och vårda oss, som om vi
vore bans barn.

Agricola måste sålcdes äfven försörja sin far, ty Gabriel är en
fattig prest, som, då ban äger ingenting sjelf, ej hcller kan göra något
för dem, som uppfostrat honom . . . Du ser såledcs att det är Agricola,
orv.v» ... n P.'. .1 I. .. I 1 11..*. 'som måste föda hela hushällct.

Utan tvifvel; men det är ju hans far , . . bans mor . . . Det
är hans skyldigbet att försörja dem, och ban gör det gerna.

Ganska riktigt. Alen det Hr väl icke hans skyldigbet att för-
sorja oss;

llviid säg-cr du? .. . Det liar jag- aldrig tänkt på.
lian blir sålcdes nödsakad att arbeta äfven för oss, cmedan vi

äga intct i verldeu.
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Du bar rätt . . . aldrig bar jag tänkt derpå.
Ser du, min syster . .

. Hvad hjelpcr det att vår far är hertig
och marskalk af Fi-ankrike, sora Dagobert säger; hvad betyder det att vi
vänta en bop fördelar af den här medaljen Så länge vår far ej är
här oeh så länge vara förkoppningar ej äro förverkligade, äro vi och
förblifva ingeuting annat än fattiga, modcrlösa och äfven faderlösä barn,
tvungna att vara tili last för detta bcskedliga folket, som hafva så trångt
. . . och som .

. .

Hvarföre stannar du midt i m.eningen, min syster?
Det jag nu ämnar säga, sknlle komina en hvar att skratta, men

du, du sl.all nog förstå mig ...I går sade den fattiga hustrun, när lion
stodfoch såg på kuru Rahat-Joie åt: ack min Gud! den der äter så
myeket, som en menniska! Tonen, bvarmed hon sade dessa ord, kom
mig nastan alt gråla. Döm om det stackars folket ieke äro fattiga . . .

Ocb vi sknlle också homma hit, för att oka dera s hetryek.
Oeh de båda systrarne sågo sorgset på hvarandra

,
mcdan Rabat-Joic

ej tyektes låtsa om hvad man sade om hans glupskhct.
Min syster ...vi förstå hvarandra, sade Rosa cfter en stunds

tystnad. iVå väl; vi få icke vara någon tili last. Vi äro unga, vi bafva
niod! . .

. Låt oss, tili dess att vår ställning förändras , anse oss såsom
döttrar af arbetsfolk . . , Oeh när alit kommcr omkring, så är ju vår
farfar ingeuting annat än en baudtverkare . .

; SkafTa oss derföre arhete
och låt oss förtjena vårt uppehälle . . . Att sjelf förvärfva hvad man
beböfver det måtte dock vara något, hvaröfver man kan vara stolt ocb
som kan göra en rätt lycklig.

Min lilla snälla syster! ropade Blenda, i det hon omfamnade
Rosa ...du har förekommit mig . . . Haf taek derför!

Hvad menar du?
Jag hade redan i mitt hufvnd uppgjort samma förslag, som du.

I går, då jag börde Dagoberts hustru sorgligt utbrista att hon ej såg ar-
beta, betraktade jag dina stora, klara ögon, mcdan jag tänkte på minä
egna och jag sade tili mig sjelf: Om hustru Raudoin bar förlorat sin
syn, så se deremot Rosa ocb Rlenda Simon förträffligt. Rlenda log, när
hon sade detta.

Ocb dessutom, yttrade Rosa, leende liksoin systern: dessutom äro
vi icke så okunniga, att vi icke skulle kuuna sy säckar af grof hampväf.
Visserliga komma vi väl att i borjan sticka sönder vara fingrar, men det
gör ingentiug.

Du ser således att vi, nu soin alltid , hafva tänkt ett och detsamma.
Jag ville blott öfverraska dig, eller åtminstone vänta tills vi voro allena,
innan jag mcddcladc dig mitt förslag.-

Men det är dock något, som oroar mig.
Hvad då?
~ Jo

,
först och främst lära väl Dagobcrt och hans hustru icke un-

derlåta att säga: minä fröknar, ni är icke födda tili att silta och sy grof-
Va säekar . . . Fy då! . . . döttrar af en marskalk af Frankrike . .

. och
sedän, om vi envisns, skall man säga: det lluns ej något arhete åt er . .

.
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5 skaffa cr sjelfva, om ni kan! Oeh då . . . livilka skola bli brydda? ~ .

Jo, just fröknarne Simon, emedan de ej förmå skaffa sig arbete.
Det varsta är, att när Dagobert sait sig något i bufvudet . . .

A, hvad det beträffar sä . . . om vi smeka honom bra oeh göra oss

m

mytckct vänliga . . .

Sä kuona vi crhålla vissa sakcr, ja rncn andra deremot platt
intet . . . Liksom när vi , undcr resan bädo honom ej göra sig sä myc-
ket besvär mcd vär tvätt . . .

• Min systcr, eir ide! ropade Rosa, en förträfflig ide!
Nä ?

. . . säg fort!
Den der unga sömmerskan

,
du vet, som de kalla la Mayeux ocb

som synes vara så tjenstaktig , . . sä ihärdig, så .
.

.

Ja, ja! Ocb så blyg, så tystläten . . Man skullc konna tro att
bon stämiigt frufctar falla bcsvärlig, tili ocb mcd då hon ser på en. Vet
du; i går, bon inärkte ej att jag säg det, ställde hon sig att betrakta dig,
inen med en sä god, så mild min, alt jag aldrig sett dess make, ocb hon
säg dervid sä lycfclig nt, att tårarue komino mig i ögonen , så rörd blef
ja S-

— IVå ja; vi mäste fräga la Mayeux hur hon bär sig ät för att få ar-
betc; ty sannolikt är det af sitt arbete hon lefver.

—Du bar rätt ; hon skall nog ge oss besked. Ocb när vi blott fä
veta hvarest arbete linns att få, så må Dagobert gerna göra sig slolt å
vära vägnar . .

. vi skola vara lika envisa som hän.
Ja ; sä är det. Låt oss ha mod blott ! Låt oss bevisa honom att vi

halva, såsom hän säger, soldatblod i ådrorna.
Du påstår att vi en gång skola bli rifca, min bäste Dagobert, sko-

la vi säga .
.

. Välan , det skadar ju icke derföre att vi arbeta nu. Vi
skola då med så myeket större nöje påminna oss den bär tiden.

Säledes är det dä öfverensfcommet; är det icke så, Rosa? Så snart
vi bli aliena med la Mayeux skola vi draga tienne in i vär hemlighet ocb
begära licnncs råd Hon är så god ,

att hon säkert icke skall neka oss
bvad vi begära.

Ocb när vår far kommer, är jag säker att lian skall bli nöjd med
vårt nppförande.

Ocb lian skall berömma oss för det vi velat vara nog för oss
sjelfva, liksom vi vore aliena i verlden.

Vid dessa ord som Rlcnda uttalade, spratt Rosa tili. Ett moln
af sorg, nastan af fasa, gick öfver hennes förtjusaude ansigte , ocb hon
ropade :

Min Giid, systeri bvilfccn förfärlig tanke!
Hvad fattas dig dä? . . Du skrämmer mig!
Jo ser du, dä du sade atl vär far skulle tacka oss för att vi sökt

vara nog för oss sjelfva, som om vi vore aliena i verlden, öfvcrföll mig
en förskräcklig tanke . . . Jag vet icke hvarföre oeh ändä . . .

känn kuru mitt hjerta slår. Det förefaller mig som om nägon olyeka
snart skullc häuda oss.

N:o iB. 42 *
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Det är sainit . . . Ditt arnia bjcrta slår mcd ovanlig häftighet

. . . Hien hvad bar du då tiinht på? Du skrämmer mi;;.
lVär vi voro fångna, åtskiljde man oss icke åtmiustonc; ocb dess—-

utom var fängelsct en Pristad ...

A ja, en sorglig fristad, fastän vi voro tillsammans.
Men om . .

. sedän vi kömmit hi,t, en händclse, en olyeka skilj—-
de oss från Dagobert, ocb vi blefvo ensamma, utan stöd, utan bjelp i
denna sfora stad?

O Rosa .
. . tala icke sål, . .

. Det är sannt, det vore förskräek-
ligtf Min Gndl hvad sinille det väl då blifva af oss? ...

Vid denna grymma tanka blefvo dc unga Hicborna helt ocb båtlct
nedslagna; de sutto en stund alldcles tysfa. Deras sLöna

, barusligt o-
sbyldiga anteten, iiyss lifvade af ett gladt hopp, voro nu öfverdragna af
sorgens mörher.

Eiter en temligen låug tystoad npplyftc Rosa bufvudet; bcnues ö—-
gon voro våta af fårar.

Min Gqd! sade bon mcd darrande röst , hvarföre shall då denna
tanfcc göra oss så bcdröfvadc? . .

. Mitt bjcrta är sönderslitet , som om
den der inbilladc olyckan redan badc bändt oss.

Jag bänncr eu likadan smärta soin dn . .
. Acfc! . . . om vi

Lommo vilse i denna omätliga stad . . . hvad sbulle vi taga oss tili?
Hör Blcnda ...vi måste slå bort den der sorgliga tanLan.

Hvad Lan då egentligen bända oss? Äro vi icbe bos vår gode Dagobert,
omgifna af andra goda mennisLor?

Scr du Rosa, yttrade Btenda efter några ögonblicks tystnad , det
är Lanbända väl att den der tan 1;en fallit oss in.

Hvarföre ?
.

.
.

Jo, ty den lär oss att värdera denna fattiga , men säbra fristad,
der vi äro i sbydd mot alit ondt, der vi Luuna vara utan fruktan . . .

Ocb när vi en gång hunnit så långt , att vi medclst vara bänders arbcte
cj äro någon tili last, hvad shall då fattas oss? . .

. Jag tyeker att vi
då Luuna med lugn afvakta vår fars anLomst.

Det sLall då ingenting fattas oss ...du bar rätt . . . Ocb likväl
.

.
. hvarifrån koni väl denna rysliga tanka, som på en gångr gjorde mig

så orolig ocb soin ej viii viLa ifrån mig?
Ja hvarifråul det mä man väl fråga. Vi äro ju bär omgifna af

mennisLor som halla af oss burn sbulle då den händelscn kumia inträf-
fa

,
att vi blefve utstötta i folhhvimlct ocb öfverlemnadc åt oss sjclfva ?

. . . Det är ju omöjligt att en sadan olyeba någonsin Lan bända oss . . .

Är det icke så, min lilla syster ?

Omöjligt! . . .Ack! sade Rosa sorgligl Icende. Ocb om någon
hade sagt oss dagen förrän vi Lommo tili det der värdshnsct i Tyskland,
der den anne Jovial blef dödad om någon då hade sagt oss: i morijon
shola ni vara fåntjar, så badc vi sagt: det är omöjligt; är icke Dagobert
med för att beskv-dda oss? . . . Ocb likväl suto vi tvenne dagar dcrefter
fångna i Leipzig".

Ack tala icke derom ...du skrämmer mig.
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Ocb fattade af en sympatetisk rörelsc, tog'o tvillingssystrarnc bvaran-

dra i handcn ocb folio slraxl derpå i hvarandras armar, hvarcfter de, bål-
lande hrarandra hårdt omfamnade, blickade omkring sig I ruminet, sohi om
dc värit rädda för något.

Dcnna rörelsc af liäpnad ,
af shrämscl , af oro, var i sanning oför—-

klarlig; dcn var af en ohcstämdt hotandc natur; den utgjorde en af dessa
inörba, förfärliga aningar, soin ofta öfverfalla o.ss, förfära oss mot vår vil-
ja, och ined sinä dystra förutseelser kasta en licnisk blixt öfter det till-
komrnandcs djupa och svarta mörker.

Bcsynnerliga , obegripliga aningar I Oftast glömda lika fort som de
nppkomma, framställa dc sig likväl än en gång i minnets spegel, då
när de olyckliga bändelscr inträlfa, tili bvilka de voro förebud.

Marskalk Simous döttrar voro ännu försänkta i dcnna dystra och
djupa ncdslagenbef, som dc besynnerliga förut aldrig erfarna känslorna
Los dem Lade uppväckf, när Dagoberts hustru, som förgäfvcs sökt sin son
på hans lilla vindskammare, åter inträddc med af smärta ocb fruktan
sällsamt upprörda auletsdrag.

XII.

BBEFVET.

IVär Fransiska åter inträdde i rummet, bar bennes ansigte en så
djup prägel af sorg ocb ångest, att Rosa ej kunde alballa sig från att
ropa: Min Gud, bvad fattas er madam?

Acfc, minä goda fröknar, svarade den arma qviunan, jag förmår
cj längre dölja det för er. Och bon ntbrast ien bäftig gråt. I går, fort-
for bon, väntade jag min son hein tili aftonen ,

.
. lian koin icke. Jag

ville icke visa er buru myeket detta bedröfvade mig, ehuru min ångest
ökades med hvarje minnut ...tv under tio ars tid bar lian aldrig gått
tili sängs utan att först kornma ocb omfanina mig oeh bjuda mig god
natt. Jag tillbragte slörre delen af natteu der vld dörrn, för alt lyssna-
om jag cj skulle böra bans steg ..

. men - jagbörde ingenling. Slut-
ligen, då klockan var tre på morgonen , kastane jag mig pä min ma-
drass. IVu gick jag upp för att se om icke min son hvilket jag svagt
hoppades kade på morgonen bemkommit.

JVå väl
lian bar icke kömmit, sade den stackars modren, i det bon tår-

kade sinä ögon.
Rosa och Blenda blickade myeket upprörda pä bvarandra ocb det syn-

fes att en ocb Samina tanka sysselsatle dem. Öin Agricola ej åtcrkom,
bvad skulle då föräldrarne lefva af? Skulle icke då de arma flickorna
bli dem tili last i dubbelt bänseende?

- ai en kanske, sade Blenda ,
bar herr Agricola stannat länge qvar

för att arbeta i går afton, så att ban ej hunnit åtcrkom ma.
A ncj, ncj! . .

. ban skulle ba gått hein midt under den mörkaste
natten, emedan hau ganska väl visste buru orolig jag skulle vara ,

.
•

_
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® Ack, någon stor olycka har vissi händt honom. Kanskc har lian på vcrk-

staden biifvit sårad ... hän Ur så ifrig mcd silt arbete, så oförvägen. O,
min stackars son! Och liksoin jag icke vorc vedan för egen del lillräckligt
ängslig öfver honom, ulan jag skall ännn tili råga på alli plågas af den der
stackars sömmerskan dernppe.

På hvad siili då ?

Då jag gick ut ur min sons kammare, inträdde jag tili kcnne för
att i henncs skötc utgjuta min sorg, emedan jag anscr Jicnnc nastan soin min
dotter. Jag faun hcnnc cj i den lilla kammaren, soin lion kcbor. Det var
knappast dagcr och redan var hon utgången . .

. Ilounes säng var alls
icke vidrörd .

. . Hvar har hon kunnat gå så tidigt och hvarföre har hon
ej legat nnder hela nallen?

Rosa och Rlenda blickade på hvarandra mcd ökad oro, tv de hade myc-
ket råknat på la Maycux, i ansccnde tili det uppgjorda förslagct att skaftå
sig arbete. Lyckligtvis blefvo både dc och Fransiska snart lugnade, ty
efter tvenne sakta slag på dörrn, hördes röstcn af la Maycux.

Får jag sliga in, rnadam Raudoin?
Rosa och Rlenda ilade tili dörrn, att öppna för den stackars Hiekan.
Snögloppet , som hörjat under den förllutna eftermiddagen , fortfor

ännu att falla; också voro den faltiga Sömmerskans gamla katfunsklädning
och henncs tuima boinullssjnl alldeles genomblötta, så väl som den svarta
tyllmössan, hvilken, sittande öfver den tjocka , kastanjebruna hårilätan,
ömgaf henncs interessanta ,

nu alldeles marmorhvita ansigfe. Henncs
långa och magra händer voro af kölden hvila som på ett lik

,
men på

hennes klara blå ögon, annars så mllda och blyga, syntes tydligl att hon
uuder dessa ledsamma omständigheter eldades af en övaulig själsstyrka.

—» Min Gud! hvarifrån konimer du, min goda Mayeux? frågade
Fransiska . .

. Då jag nyss var uppe för att se om min son var hem-
kommen, hlef jag helt förvänad att linna dig utgången så tidigt.

Jag medför undcrrättelser om Agricola.
Oi» min sou! ropade Fransiska darrande. Hvad har liändt ho*

noni*? .
. . Dii har sctt honom? . . . Du har taiat vid honom? . . .

Jag har ickc sett honom ; men jag vet hvar hän är.

Då la Maycux såg har Fransiska bleknade, skyndade hon sig att til-
läB'Ba :

Lngna er. Hän mår väl .
. . Hän sväfvar ej i någon fara.

O min Gnd , väre Du prisad och lofvad ! ropade Fransiska. Du
tröttnar ej att ntöfva harmhertighct mot en fattig synderska ...I förr-
går återgaf Du mig min man och i dag ,

efter en så outhärdlig ängest,
lugnar du mig för mltt barus lif.

Uuder det alt Fransiska talade dessa ord, kastade hon sig på kuä på
golfvet och korsade sig med myckeu andakt.

Vid den tystnad under nägra minuter
, som uppkom af den goda

qvinnans gudfruktiga utgjutelse ,
hade Rosa och Rlenda nannat sig la Ma-

yeux oeh hviskat med en ton af yttersla deltagandc:
Hvad ni Ur våt! . . . Hvad ni måttc frvsa !

. . . Akta cr 1 ..
•

3/V»,O
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!& Tänl; hara om ni blcfvc sjufc! VI liafva ej velat bedja inadam Fransista
elda bär i ruinmct, men nu skola vi bedja benne derom:

JLika öfverraskad som rörd af det varma dcltagandc fröknarne Simon
visade benne, svarade la Mayeux, bvilkcn yar så känslig för det ringas-
tc tcckcn tili välvilja ,

i det bou blickade på dc uuga flickorna med en
outsäglig crkänsla :

Jag tackar fröknarne oändligt för deras godhet; men jag är van
vid köldcn, oeb dessutom hr jag så orolig, att jag icke känner den.

Oeb min son? .
.

.
ropade Fransista, i det bon reste sig upp

från sin knäböjande slällning .. .
. bvarförc bar hän tillbragt natten nle?

...Du visste-då bvar bau fanns , min goda Mayeux? .. . Komincr
bau snart igen? . . . Hvad bar kunnat uppebälla honom så länge?

Mailana Baudoin, jag upprepar att er son är alldelcs frisk, men
jag bör dock säga er alt ännu på någon tid . , .

Hvad!
Se så inadam, visa att ni bar modi
O min Giid! . . . jag bar cj en enda droppe blod i minä ädror!

. . . Hvad bar då bändt? . . . Hvarföre får jag ej se min son?
Ack! derföre - . . derföre att .

. . ban är arrcsterad-
— Arrcsterad! rop*ade Rosa oeb Blenda med fasa-
— Ske Guds vilja nti alli! sade Fransista; men . - . det är en stor,

myeket stor olyeka. Arrcsterad? . . . Hän , .
. soin är så god, så red-

lig .
. . Oeb ivarförc skulle bau -arresteras? . - . JVågot misstag måtte

bär ba skett.
I förrgår afton, ätertog la Mayeux, crböll jag ett anönymt bref,

deri man underrättade mig att Agricola i bvarje ögonblick kunde bli
arrcsterad, för det att ban bcvisligen var författaren tili den der visan
om ile frigjorde arbetarne. Hau oeb jag lommo då ö(Verens att ban
skulle gå tili den der rika fröfcen på Babylonsgatan, hvilken hade erbju-
dit honom sin tjenst, i hvad förbållandcn ban, äu skulle råka. Agricola
skulle bc benne gå i borgen för honom ,så att ban skulle vistas på
fri fot ...I går raorgon begaf ban sig bemifrån för att gå tili fröken.

Du visste allt det der du , oeb du sade mig ej ett ord derom?
. . , Icke ban bellcr? . . . Hvarföre skulle ni dölja det för mig?

För att ieke onödigtvis oroa er, madam Baudoin. Som jag räk-
nade på den rika frökens dcllagande oeb bercdvillighct att bjelpa, vän-

tade jag Agricola bem efter ett par timmar. Hela dagen väntade jag
oeb täuktc; kanske uppcbållcs hau af formalitcter , i anlcdning af kautio-
nens men då haa icke beller i går afton infann sig, steg min ångest tili
sin yttersta böjd, oeb jag satt uppe hela natten för att vänta på bonom.

Det är sannt, min goda flicka; jag märktc att du ej hqdc legat.
Nej, dertlll var jag alltför orolig. Också började det knappast

bli dager förrän jag, soin cj längre kunde qväfva min ängslan, skyndade
ut. «tag koin ihåg bvar den uuga fröken boddc på Babylonsgatan oeb
•ag sprang dit.

S ? N:o Hl. ■' 45 - J,
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A ja, ja! myeket hra, min goda Mayenx'! ropadc Fransissa, cln 1
• ■ 'j

gjorde rätt . .
. Den der vacfcra fröken såg ju så god ui, efter hvad /V-

gricola sade.
La Maycux skakade sorgset pä hnfvndct; en stor tår darrade i hen-

nes öga oeh hon fortfor:
- JVär jag kom tili Babylonsgatan , var det äunu Leit nrörkt oeh

jag väntade der lii Is det blef dager.
Stackars barn! . . . Du soin är sä rädd, så Iden, ropsde Fran-

sisba med djnp rörclse. Alt gå så långt .
. . oeh i detta rysliga väder!

. . . Du är för mig en verldig dotter.
~ Är icbc Agricola ucbså en bror för mig? genrnalde la Maycux

niildt, inedati hon rodnade märhhart. Derefter ätertog hon:
Sä snarl det blef riktig dager, tog jag mig dristigheten att ringa

på klockan vid paviljonsportcn. En ung, vaeher flieka, hvars ansigte var
ytterst hlekt oeh sorgset, hoin oeh öppnade. Marnsell, sade jag, jagkoni -

mer på cu olyeklig, förtviflad mors vägnar. Detta yllrade jag genast, för
att väeka hennes deltagamle, einedan jag frnktade alt lion, i auseeude tili
niin torftiga klädscl, skulle bortvisa mig , oeh tro mig vara en tiggerska.
Meu då jag derernot säg att den unga Hiekan med godhet ville lyssna
tili hvad jag hade att saga, frägadc jag heune 0111 ickc en ung arbctarc
hade förcgående dag-cn kummit dit

,
för att hedja hennes niatmor göra

honoin en tjeust.
Aek ja! svarade den unga Hiekan . . . min fröken lofvadc göra

hvad hau bad heune om, nien då hon liefc veta alt man söktc honoin, för
att sätta honoin I arrest, göinde miu fröken iionom här i kuset. Olyck-
ligtvis blef hans göroställe npptäckt oeh hän arresterades i går eftermid-
dag, Idorkan fyra.

FastUu fröknarne Simon ej med ord deltogo i delta hedröfiiga sam-
tal, syntes doefc på deras intagande »usigten huru myeket de ledo af
hustru Daudoins sorg.

Meu fröken då! . . . ropade Fransiska . .
. du hade bort an-

kalla om alt fä tala vid henne , min goda Maycux! Du hade bordt bön-
fatla hos henne att hon ej niåttc öfvergifva min staekars son . . . Ilon
är rik . . . iiou förmår visst myeket! . . . Hennes heskydd fcan säkert
förckornma en stor olyeka.

Aek ! ntbrast la Mayenx med sovglig bitterhet . . . vi masto, af-
sfä frän delta sista hopp.

Hvarföre det? .
. Einedan den der fröken är så god , sade Team

siska, skall hon säkert ha mcdlidandc med oss .
. . helst «är hon får hö-

ra att min son ensam nödgas uppchålla hela fainiljen , . . oeh att fängcl-
sc för honoin är förskräckligare än för alla andra , einedan det leder tili
yttersta elände för oss, hans gamla orkeslösa föräldrar.

Fröken, återtog la Mayenx med innerligt deltagande, fröken bar,
efter hvad den unga Hiekan sade mig, i går alton blifvit förd tili en in-
vättning för svagsinta, cmetlan det Iros alt lion Uv tolsig.

Tokig! .
. . skrel; Fransislia mcd skärande röst. O! det Sr för—-

u färlig-t för lienne . . . ocli för oss äfven . . . ty nu ha vi jn intet, in-

ISk ; mM
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,s tet att boppas .. . Hvad skall det vai Lii af oss ulan min sou? ...

Acl; lillu Gud! .
. . min Gud!

Oeh dcn olyckliga modren höll båda liändcrna för ansigfet,
På delta lie ime s känsloulbrolt följde en lång tystnad.
Rosa ocli Rlcnda vexlade en blicl; som toikade hela deras sorg, tv

dc funno nu alltförväl burn deras ankomst öbade det fattiga folbets för-
lägcnliet.

La Mayeux, alldclcs nttröttad ocb med själen söndcrsliten af sä imin-
ga smärtsamma bänslor, samt dessutom gcnomblött ocb skälfvande af fros-
sa, satte sig på en stol, för att i tyslbet göra sinä bctraktelser öfver den
olyckliga familjens beiägenhet.

Denna beiägenhet var i sanning mer än brydsam,
I tider af politisb oro, i tider då tvungen sysslolösbct eller arbets-

löncrnas obilliga nedsättning af dc mäktiga , af inga lagar åtkpmliga fca-
pitalisterna, förorsakar rörclse ocb jäsning bland dcn arbetande bopen,
blifva ofta hela faniiljcr , i följd af en enda medlcms arrestering, bragta
tili en lika så ömkansvärd beiägenhet, soin dcn, bvarnli Agricolas föräl-
drar mi bcfnnno sig, i följd af dcn nnge mannens inspärrande. Donna
arrestering var doek ett veri; af Rodin ocb bans anhang, bvarom vi se-
dermera skola blifva öfvcrtygade.

Då vi nu tala o m dessa oförmodade arresteringar, bvilka oftast trälfa
ärliga, flitiga, tuen genom nsla förfaltningar ocb arbetslönernas otillräck-
ligbet tili koalitioncr drifnc arbetarc, är det, enligt vår tanka, bedröfligt
att se lagen, soin bör vara lika för alla

,
ncka somliga hvad den bcviljar

andra, emedan dessa sednare äga en summa penningar alt förfoga öfver.
I många fall kan den rike mannen , medelst att sialla borgen för

sig, undälippa ledsnaden oeb olägonheten af ett längrc eller kortare in»
spärraude. Hau erlägger en penningsumma , lian ger silt bedersord på
att insiälla sig dcn eller den dagen ocb lian återvänder tili sinä nöjen,
tili sinä syssclsättningar, tili familjlifvcts siiliä ocb rena glädje.

Ingcnting vore bältre än alt man ansåge bvarje anktagad såsom o-
skyldig. Man kan icke nog inplanta denna milda grundsats.

Della är isynnerbet en välgcrning för den rike, soin kan tillgodo-
njuta lagens mildbet under den tid då saken ännu är outredd.

Alen den fattige? . . . Icke allcnast att lian ej kan ställa någon
borgen, emedan kela bans kapital bestär i bans dagliga arbetc; men det
är synnerliijast för honom , som ett inspärrande på obestämd tid är o-

lyckligt, är förfärligt.
För den rike mannen medför fängelset brist på beqvämligbet ocb

välbcfinnande . . . ledsnad, sorg öfver alt vara skiljd från desinä, o. s. v.
Visscrligen förtjenar ett sådant tillstånd allt vårt deltagandc , ly alla
sorger oeb bckymmer äro ömkansvärda, ocb de tårar ,

soin gjntas af den
rike, bvilken är skild från sin familj , äro lika bittra som dem den fatti-
ga gjuter, då lian är skiljd från de sinä. Men den rikes frånvaro döm-
mer ej bans bustrn ocb barn, bans föräldrar, syskon eller Imsfolk tili
hnnger, köld ocb dessa obotliga sjukdomar, förorsakade af elände ocb

<lå deremot dcn fattiges inspärrande är för bans auböriga, eller
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dem soin af honom bero, detsamraa soin svält, nakcnbct ...ja icke *

HUK

säilän döden.
Hän blir anklagad för ett eller annat. Haa är skyldig, ellen oskyl-

dlg . .
. hvllkct cndast tidcn Isan upplysa. Men undcrsökningeu går

lärtgsamt ocb soin den fattige cj kunnat ställa borgen för sig ,
bar inan

, satt konnin i fångelsc, för att der afbida undersökningcns ntgäng. Delta
är ju helt enkelt ! Ja visst. Men den fatlige fången bar kanske en gam-
inal ofärdig eller orhelps far eller mor , en sjuk hnstru ocb späda barn
. . . Hvad skola dessa taga sig tili? .

.
. Tili hvein taga yäl de sin

tilldvkt? ...

H vail blir det väl af det olyckliga folkct? Knappast, ocb ieke utan
mångabanda försakclser, kunde dc förnt lifnära sig; ocb bvad mamien,
eller famSljens sto d för bvarje dag förtjenade, sitgick också för bvarje dag,
tv arhctslöHcrna voro ju sinä oeh otillräekliga. Men nn upphöra pä en
gång alla inkomster nppböra kanske under Hera månadcrs tid! . . .

Hvad skola de då taga sig. tili, dessa bräckliga gubbar ocb gummor,
dessa sjukliga qvinnor, dessa späda barn, soin ej fönnå, ej fcnnna arbeta?
. . . Öin det tilläfvcntyrs (Inns litct linne lieminä , eller någon annan
persedel af värde, så bar mun den tili pantlänckontoret. Medelst denna
lije 1 p torde inan kuuna lefva en veckas tid, men sedän . . .

Ocb öin vlnterns strängbet förenar sinä fasor med delta oundvikliga
elände? ...O då! ...da sfcall den fåugne arbetaren, under sinä län-
ga sömnlösa nätter, i inbillningen se sinä käraste bnngrande , frysande,
utmattade af Uropps- ocb själslidanden, liggande på en smntsig balmkärf-
ve ocb sökande att sluta sig intill bvarandra , för alt varma sinä stelna-
de lemmar.

Ocb om nn bandtverkaren utgår ur fängelset frikänd oeh rältfärdi-
gad, linncr lian ickc ändock sorgen , eländet, förstörelsen i sin fat-
tiga boning.

Ocb -- ännu en sak: bans knndcr hafva under en så lång tid
möjligen gått ifrån honom; mästaren bar lagit sig en annan arbetare,
den hau numera cj kan förskjuta, ocb under väntan pä nytt arbete för-
flyter kanske en längre tid ocb - en dag utan arbete är ju en dag
utan brod.

Upprcpom då bvad vi nyss sade: Om lagen ej , under vissa om-
ständigbeter , inedgäfve välgerningcn af en kaution , skulle inan få sucka
öfver många Hera olyekor iuom privatlifvet, Un som nu äro förbanden ;

men då lagen samtyeker tili att på obestämd tid förläna frihet åt dem ,

som äro ägarc af en viss summa penningar , hvarföre nckar deu då
samana fördel ät dem, för hvilfca fribeten är oundgängligen nödvändig ,

för hvilka den utgör deras familjers, deras anbörigas hela tillvaro?
Fiuns det något medel mot denna sakernas bedröfliga ställning?

Vi tro det.
Minimi-summan af dea borgen som lagen äskar, är femhundra franes.

Denna summa mötsvarar nngefär en flitig arbetares inkomster under ett
halft års tid, Om lian nu bar hustru ocb två barn, (ty det är ocfc i me-

så många söin ban med sitt arbete kan försörja) så kan inan
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Appi
S* hcgripa att hän, under lida sin lifstid, ej är i stånd att hoplägga en sum-

ma af femhundra francs.
Sålcdcs att af lionom fordra fcinhundra francs för tillåtelsen att

få tills vidare vara fri och fä försörja sin familj det är att ställa ho-
nom allddcs utom lagcns skydd; lumoni, soin aldramcst är i liehof deraf,
i ansecnde tili den olycka soin lians inspärrandc bringar öfvcr hans familj.
Sinille det dcrförc ickc vara billigt, mcnskligt, och af en hclsosam påföljd
att nti alla dc fall, der kontion är lilläten och der don auklagades ärlig-
Lct och arhclsamhct är känd och hevislig , antaga moralisk boryen af dem,
hvilhas fattigdom nckar dem att erlägga en materiell, och som ej äga an-
nat kapitai än sitt arhete och sin rcdlighct skulle man ej såsom kaution
kunna antaga deras hedersord på att inställa sig på den otsatta dagen? . . .

Vore det ej moraliskt och stort, synnerligast i dessa tider, att sålnnda hö-
ja värdet af ett gifvct löfte, att höja rnenniskan i dess egna ögon, dexd-
genom att man ansåg ett löfte såsom en tillräcklig horgen ?

. .
.

Skulle man väl tili den grad hetvifla menniskovärdet, att man här
ville skrika på det omöjliga, på det overkställbara 1 . . . Jag frågar om
man seit mangu krigsfångar, som svurit vid sitt hedersord, blifva mene—-
dare och likväl äro dessa soldatcr och många af dessa olficcrare barn af
folket.

Utan att på nägot sätt öfvcrdrifva pålitlighetcn af den fattiga och ar-
betande klassens eder, äro vi dock förvissade om att det af den anklaga-
de gifna löfte, att infinna sig på den af domstolen otsatta dagen, nastan
alltid skulle uppfyllas, ej allcnast troget och noggrannt, men äfven med
erkänsla, emedan den fattiges familj ej lldit af hans frånvaro, tack väre
lagcns mildhct.

Imedlcrtid kan Frankrikc vara stolt öfver att dess domare, öfvcr
hufvud taget, ehuru lika usclt lönta som armeen, äro kunniga, rcdliga,
mcnskliga och sjclfständiga. De hafva ett djupt och samvetsgrånnt med-
vetande af sitt lika vigliga som nyttiga kali, just emedan de, hland alla
samhällcls corpscr, häst kunna heiluma den arhetaude klassens alla lidan-
den och oerhörda försakelser , derförc alt dc så ofta homma i beröring
med denna raenniskoklass. *)

Man kan sålcdes aldrig lemua domaren nog frihet för de fall, der
den moraliska kautionen den enda som den hehöfvandc klassen är i
stånd att erhjuda - voro tillåtlig och anlaglig.

Om våra lagstlftarc och styresmän hysa en så dålig tanfce om mas-
san af folket, att dc med förakt afvisa denna här utkastade pian, så hor—-
de man ätmlnstouc kuuna hedja dem nedsiUta kautionen för en fattiy
så luyt, att den, som är i behof af alt deriyenom befrias fråu fun-
yelse, möjlitjen skulle huntin aftjena den.

') Vi hafva, i ett annat af vara arbeten , citerat och skola alltid med lika rayekeh vördnnd
som innerligt dellagande erinra oss den knngliga prokuratorn herr Prosper Tarbes vaekra
bok : Arbele ooh Lii n. Det är ett af de grundligaste , mest djuplänkta verk, som
den upplysta menniskokärlekeh nägonsin bar framalstrat, under ett ädelt hjertas, en Yid-

slrackt sakkännedoms och ett sundt och praktiskt förstånds sakra ledning.

|N:o 18. 43*
Qf.
9I
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• Sisulle man cj konna upptaga den tili altto franes , iloa ungcfarliga %

summa, soin en arbetare haa under en månads tid förljena?
Detta vore visst myeket; irncdlerlid kunde dock bjclpsamma vän-

ner, det bjclpsamma pantlånekontoret , jemte några välgörandc förskott,
tillvägabringa en hopsamling af åttio franes, liettä vore väl kanbända
sällsynta fall, itien det hände doek någongåhg att en sadan summa kunde
af den faltigc anskaffas, och då burn många familjer blefvo cj ryck-
ta undan elän del!

Liitoin oss nu, efter denna afvikclse från vår bcrättclsc , ätervända
tili Dagobcrts familj, bvilkcn genom Agrieolas oiormodade häktande, bc-
fann sig i en så örnklig belägenbet.

Madam Baudoins ångest ökades
, jn mer hon fänkte ocb begrundade;

ty, om man rähnade marskalk Simons döttrar ,
så vai* det ju fyra perso-

ner, soin befnnnos alldelcs blottställda ; dock inåste det tili den förträffli-
ga qvlnnans beder sägas, aft lion aldrarnest tänkte på sin son ocb päden
sorg lian skulle erfara, vid tanken på dc bemmavarandes nöd.

IVn bördes en knaekning på dörrn.
Hvem är det? ro päde Fransisba.
Det är jag, madam Baudoin; jag Loriot.
Stig in! sade Dagobcrts hustru.

Den i kuset boende färgaren , soin tiilika bcsfriddc portvakfarsyslan,
visade sig dervid i kammardörrn. I stället att, såsom fallct var om lör-
dagen, bafva bänder ocb armar af den klarastc Ijnsgröna färg, hade lian
dem nu llolblå.

Madam, sade lian, bär är ett bref, som vigvattcnutdelarcn i Saint-
Mcrrykyrkan bar bit. Det är från abbe Dtibois, ocb karien bad mig ge-
nast bara upp det, emedan det lär vara myeket angeläget.

Ett bref från min biktfar, ropade Fransiska förvänad. Ilon tog
det med ifver ur färgarens band ocb sade: Taek, fader Loriot.

Ni bcböfver ingenting, madam Baudoin?
Ncj, fader Loriot.
Ja så, farväl då, allcsammans.

Ocb färgaren gick.
La Mayeux, vill du läsa brefvet för mig ?

. . . sada Fransiska,
bvilkeu var särdcles nyliken på skrifvclscns innebåll.

Ja, svarade la Mayeux, bröt brefvet ocb läste följandc;
»Min bästa madam Baudoin!
»Jag är van att mottaga cr alla tisdagar ocb lördagar ; men som jag

ej är ledig hvarfcen i morgon ellei* om lördag, så ville jag be cr komina
1 dag på förmiddagen, så Fort soin möjligt, sävida ni ieke bcldre föredra-
ger att under en bel vcckas tid ej nalkas biktstolen. »

En bel vccka! Rältvisc biinmcl! ropade Dagobcrts bustrn. Ack !

jag känner för väl bebofvet af att bikta mig redan i dag, belst i den Sto-
ra sorg ocb bedröfvelse, kvaruti jag nu befinner mig.

Dercfter vände hon sig tili dc unga fröknarne, sägande:

k— Den gode Guden bar bört de böuer , dem jag tili Ilonom upp-

a —,—
-

- M
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P sändt för cr, minä goda fröknar; ty nu blir jag i tillfälle alt rådfräga en *'

värdig ocb belig man, angående den fara ,
i bvilkcn ni ovetandc svåfva.

Stackars sinä oskyldiga själar! . . . så rena ocb ändå så brottsliVa I . . .

cburu det visst icke är crt egct f cl. Aek! Herren är mitt viltne, att mitt
hjerta blöder lika myeket för cr, sorn för min son.

Rosa och Rlcuda sågo bestörta på bvarandra , ty de bcgrepo ej den
oro, bvilkcn deras själars tillstånd förorsakadc Dagobcrts busiru.

Denna yttrade nu tili den unga sömmerskan:
Min goda Ia Mayeux, du mäste göra mig ännu en tjenst.
Så säg då, madain Raudoin !

Min man medtog, för att bestrida omkostnaderna vid sin resa
tili Cbartres, vcckopenningen, som Agricola lcitinadc mig i lördags . .

.

Jag är säkcr att rnitt stackars barn ej bar en slyfver på sig , ocb i fän—-
gclsct tordc lian docfc bcböfva något . . . Du sl;all taga min tumlare ocb
rititi silfverbuvert, de tvenne par lakan som jag bar qvar ocb min sil-
kessjal, soin jag fick af Agricola på min namnsdag alit detta skall
du bära tili Mont-de-Pictc .

. . ') Jag skall laga jag får Acta i hvilkct
fängclsc min son befinncr sig, ocb dn skall sedän bära tili lionom LalF-
ten af den lilla summa vi kunna få lana. Den andra bälften skall
nog räcka åt oss tills . . . tills min man kommer bcm. Doek när
ban kommer r- hvad göra vi då? Hvilkct slag för bonom! .

. . Ocb
mcd detta slag kommer eländet . . . Min son i fängclsc ocb minä ögon
alldelcs föfstörda. Hcrrc min storc Gud! utropadc den arina (jvinnan,
mcd ett uttryck af otålighct ocb bitter smärta . . . Ilvarförc öfverhopar
Du mig med alla dessa smärtor? . . . Jag tyeker likväl att jag gjort
alit bvad jag kunnat, för att förtjena Ditt bcskydd , o m icke för mig,
åtminstonc för dc minä.

Knappt voro dcssa ord ntsagda , förrän Fransiska bittert förcbrådde
sig sitt ogudaktiga knot, ocb åtcrtog:

iVej, nej inga bädclscr, du godc Gud! Jag bör tåligt e-
mottaga alit bvad du skickar mig. Föilåt min otillbörliga klagau ocb
strafl'a derföre -? endast mig!

Mod, niadam Raudoin! sade la Mayeux. Agricola är oskyldig.
lian kan ej länge komma att sitta innc.

Men, mitt stackars barn, åtcrtog Dagoberts bustru, när jag tän-
ker rätt cftcr, så drar det för clig alltför niyeken tid att gå tili Mont-
dc-Piete. Du skall dcrvid försunuua alltför uiycket ,

ocb du bcböfver ju
bvarje ögonblick att förtjena födan för dagen.

Jag skall undcr nallen taga niin skada igen, madam Raudoin.
Kur skulle jag kumia sofva , när jag vet att ni är så bekymrad? Arbe-
tct skall förströ mig.

Men då skall du bålla dig ljns.
Var lugn, madain Baiidoin

, jag bar sparat ibop lilet, sade den
goda niekan, som denna gång taladc osanning.

*) Pautlånekontoret.
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Omfanma mig, sade Dagoberts hustru. Du är den Ijästä varelse
i verbien, liihoi», med ögonen fulla af tårar.

Ocli Fransista skyndadc ut. Rosa och Blenda blcfvo alleua mcd
la Mayeux. IVu var då ändtligen det ögonblicket inne , hvilket de mcd
så myckcn olål ighct badc väntat.

Dagoberts hustru aulände snart tiUT kyrkan Saint-Merry, der Lcnnes
biktfar väntadc benne.

XIII.

BIKTSTOIK.

Ingenting kundc vara dystrare, än åsynen af kyrkan Saint-Merry på
denna iimlna oeb snöiga vinter dag

Fransiska b!ef i försalcn uppebållcn af ett bcmskt skådespcl.
Siedän en prest murnladc nägra böncr, stodo två ehorsångare, i leriga

skor och smutsiga messcskjortor , och skrålade nägra lifcpsalmer kring en
usel kista af ckträ, hvilken omgafs af ingcn annan än en gråtande gubbe
och ett snyftandc barn, båda högst uselt klädda.

Herr sakristanen och berr kyrkvaktarcn, båda högst inisslynta öfver
att blifva bcsväradc för en sä dålig begrafning ,

hade cj vårdat påtaga
sin kyrkdrägt, utan stodo der i sinä vanliga hvardagskläder och väntade,
undcr länga jäspningar och rncd synbar otålighet slutet pä denna för dem
så likgiltiga ceremoni. XT ågra droppar vigvatten folio ändtligen på la-
stan, prcsteu återlemnadc vigvattenqvastcn tili kyrkvaktarcn och gick
sin väg.

Då, just då tilldrog sig ett af dessa skandalösa uppträden, hvilka
masto blifva en naturlig följd af ett gement, alit heligt vanhclgande
schackrcri ett nppträde, hvilkct äger mm vid sä mängä fatligbegraf-
ningar, der de efterlefvandc ej bafva råd att betala bvarfcen vaxljus cller
själamessor för dc ailidne.

Gubbeu räekle handcn ät kyrkvaktarcn, för att crhålla vigvatten-
qvasten.

Se här . . . mcn skyuda er! sade kyrkotjcnarcn , blåsande i bän-
dcrna.

Gubljons rörelse var djup; dcrjemte var ban ontsägligt svag och skröp-
lig. Hau blcf, under nägra ögonblick , ståcnde orörlig , bållande vigvat-
teiKjvasten i sin darrande liand ...I denna kista lag' bans dotter
modren tili det träsiga barnct, soin snyflade vid hans sida .

. . Den gam-
le mauncns hjerta ville brista, vid tauken pä delta sista farväl. Hau In-
tade sig öfver kistan och blcf stående orörlig. Djupa snckar

,
konvulsi-

viska «nyftningar häfde bans bröst.
Se så .

. . vill ni skynda eri ropade kyrkovaktaren. Tror ni att
vi tanka ligga bar i natt') ?

Gubbcn skyndade sig.

*) Historiskt.
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® Hän gjordc korstccknct öfvcr lastan ooh böjdc sig än djuparc, I af-

sigt att lonina vigvattcnqvasten i sin dottersons händer, da sakristanen,
soin tyckle att eeremonicn Lado varat nog tango, rychtc qvastcn ifrån bar-
net ooh gjordc teckcn åt bärarne att bortföra likct, hvilkcl genast skcdde.

Hvad var det der för on gamma! sölkorf tili gubbe? . .
. hv is—-

kade pedellen, I det ban vände sig tili sakristanen. Knappast ville lian
lemua oss så mycken tid, att vi kiima fmkostera, innan den stora begraf-
ningcn blir. Se det kan jag kalla en bcgrafning , för bvilkcn det kan
löna mödan att klä sig. Fram mcd billcbardcrna!

Ooh öfvcrste-epålctterna! .
,

. för att sticka i ögoncn på hcnne,
soin hyr ut slolarna . . . Hör du det , din skälin ? sade sakristanen mcd
knipslug min.

- Tyckcr du det, Cattilard? ätertog pedellen. Ah nej} man kan
nog vara vaeker kari ändå, utau så mycken ståt . .

. Min sak är cj att
göra qvinnorna blinda bcllcr; ty jag är rädd om deras lugu.

Ooh dc begge karlarnc inträdde i sakristian.
Asyncn af den eländiga begrafningcn hade ökat madam Baudoins

sorgsenhet.
Då hon inträdde i den fuktiga och iskällä kyrkau

, funnos der sju
cller åtta personer, sittande i olika bänkar.

En af vigvattensgifvarne, en gammal luslig turo ipcd ett glädtigtoeh
förnöjdt ansigte, yttrade, då hän såg Fransiska narina sig vigvatlenkärlet;

Herr abbe Dubois har ännu ickc hunnit få stöflorna pä sig. Skyn-
da cr, så kan ni få ge honom rakkyssen.

Den gndfruktiga qvinnan kände en djup vcdervilja vid detta högst
opassaude sfcämt; hon vände sig ifrån den lättslnnige kyrkotjenaren, kor-
sade sig andäktigt, giek nägra steg längre fram och knäföll på stcngolf-
vet, för alt göra sin bön ,

soin hon alitit! plägade göra ,
innan hon när-

made sig hikisinien.
Då bönen var gjord , slyrde hon sinä steg tili en mörk fördjnpning,

hvarest, långt in i skuggan, fan ns en biktstoi af ek , hvars genombrutna
dörr invändigt var försedd mcd en svart gardin. Dc båda platscrna, tili >
höger och tili venster , voro toma. Fransiska knäböjdc på högra sidan
ooh förblef så en stund, försänkl i de bittraste betraklclscr.

Efter några minuters förlopp, såg man framskrida frän en af kyr-
kans sidogångar, en reslig prest mcd grått hår och sfcarpa, stränga an-
letsdrag. Vid hans sida giek en lilen, krokig, lila klädd-f gammal man,
stödjande sig på ett genomblöll lärftsparaply och hvisfcaude då ooh då
några ord tili presten. Prcstcn stannade då med utmärkt artighet, näsiän
med vördnad, for att höra på hvad hän sade.

Då dc kommo närä biktstolen , blcf den gamle mamien varso, att
Fransiska låg der, knäböjd. lian stannade då och såg, mcd frågandc min,
på presten.

Del är hon, sade denne.
Således kan man, orn tvä ellei* tre timmar

,
vänta dc unga flic-

korna I Mariaklostret, sade den lille manneu. Jag litar på det, tillade lian.
N:o 19. M.

m
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i *,|S ~ aB' boppas det, för deras saligliet, svarade presten allvarsaint och

bugade sig, hvarefter Lan inträdde i bihtstolen.
Den lille gubben lemnadc hyrhan.
Denne lille, krokige, ilta klädde ganile man var Rodin. Det var från

fcyrkan Saint-Mcrry, sorn han begaf sig tili bospitalet, för att vaka ilfvcr
att doktor Baleinier noga följde sinä iiistruktioner, angående Adrienne
de Cardovillc.

Frausiska låg ännu knäböjd i biktstolen, då en litcn dörr öppnade
sig och lion li öide en röst.

Det var röstcn af'den prest, soni uiuler ljugo års tid hadte bihtat Da-
goberts luistin och som på henne utöfvade ett oemotståndligt, ett allsmäk-
tigt inflytande.

IVi har fått mitt bi-et"? sade rösten.
Ja, min far.
Det är godt. Jag bör cr.
Välsigna mig först, min far, emcdan jag bar syndat, bad Fran-

siska.
Röstcn uttalade välsignelseformulärct.
Dagobet-ts luistin svarade amen, såsom sig höfves, lästc sin svndabe-

hännelsc, ända tili . slut-orden, rcdogjordc för sättet, Inn-ii lion uppfyllt
sin förra botgöi-clse, och koin slutligen tili uppräknandet af alla de syn-
der bon begått, sedän sista absotutionen.

Ty denna ojemförliga qvinna, denna ärofulla martyr förarbete och
moderlig- kärlek, trodde sig alltid synda; bennes samvetc var ständigt o-
roadt af fruktan att hafva begått Gud vet alit hvad för svåra dödssyn-
dcr. Denna milda och tåliga varelse, soin, efter ett iielt lif af ilppoffring
och försakelse, hade bördt hvila sig i sitt lugna mcdvctande och sin sjiils
renhet, ansäg sig likväl soin en stor synderska och lefde i en bcständig
ångcst, ty lion tviflade oin sin saligliet.

Min far, började Fransiska iried djup röi-elsc, jag anklagar mig
att ej hafva gjoit niin bön i föri-går afton . . . Min man, från hvilken
jag isä många år värit skiljd, koin då kem .

. . Glädjen ocli alla de
kansioi-, som vid hans ankoinst upprörde mig, koin niig att begå den synden.

Vidare! sade röstcn med en strängbet , som oroade den goda
(ivinnan.

Min far, fortfor lion, jag anklagar mig för att hafva begått sam-
ina synd åter i går åfton . .

. Jag' var i en hjci-tslitande ångest öfver
att min son ej koni hem .

. . Jag väntade honom ögonblick från ögon-
bliek .

.
. och så förflöt hela tiinmar under denna oroliga väntan.

"Vidare! sade rösten.
Min far, jag anklagar mig för att hafva, under hela veckan, Iju-

git för niin son, emcdan jag sagt honom att jag, vid minä måltider, druc-
kit vin, hvilkct han nödvändigt ville att jag skulle göra , för att stärka
min svaga hclsa .

. . Men jag bar ej förtiirt något vin 5 .
. . jag bar

föredrapit att lemua det åt min son .
. . Hau arbetar så mveket!

.0 *

Fortfar! sade. röstcn.
•k, Min far, jag anklagar mig att denna inorgon bafva brustit i un-

siska.

■jäi
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P dergifvcnhct för Guds vilja, när jag' lick veta att min son var arrestcrad
...I ställct att . .

, mcd vördnad ..
. oeli tacksamhet . , emottaga

asä» m
4

dctta nya prof .
.

. soin lienen .
.

. sänder mi g .
.

. blcf jag, nnder
miu djnpa smärla . .

. npprorisk emot Honom , .
. och jag ångrar det mi.

En elak vecka! sade röstcn, alli mcra strängt, en riklig elak vcc-
ka! .

. . Alltid kar ni satt det skapadc väscndet i första rummet oeli
Skaparcn I det andra. Nä vidare! . . . F ortta e!

O, min far, snyftade dcn anna Fransiska, ufoin sig af ångest
jag- vct att jag är en slor syndcrska oeli jag fruktar mycfeet att jag in-
trädt på förderfvets väg.

Tala! bcfallte röstcn.
Min man har, från det inre af Siberien , bitfört två unga, mo-

derlösa tlickor, döttrar af marskalk Simon. Dc aro bos oss, för det när-
varande. I gär morg’on nppmanade jag dem alt läsa sinä böncr, mcn fick,
tili min Stora bestörtning ocb bcdröfvclse, höra, att de cj kade lärt en
enda böli oeli att dc, eli uni femton är gamla, aro fnllkomligt okunnigu
om alit hvad tili salighetsläran hörer. De veta cj hvad sakrämcnt vill sä-
ga, ocb de ka ej ens blifvit döpta , . . Hör ni, min far! , . , De ha
cj blifvit döpta!

Mcn det är ju ett par hediungar! ropadc röstcn med lika mycken
förvåning-, soin vrcde.

Det är just det, som gör mig tröstlös , svaradc den anna hustrun
tv då min man ocb jag aro i föräldrars ställc för de moderlösa, intill

dess att deras far kominer hit, så måste ju vi ansvara för alla synder de
bcgå. Ar det iekc så, min far?

Visserligcn. Einedan ni ocb er man äro*i deras ställc, bvilka
skola vaka öfver dcssa barns själar, så måste ju ni ansvara för deras syn-
der. Hcrdcn svarar ju för sinä får.

Sålcdes min far . . . om nu dessa barncn hade bcgåtl nägra döds-
synder, så skulle min man oeli jag svara, liksom om vi sjelfva bcgält des-
sa dödssyndcr ?

. . ,

Ja, svaradc röstcn. iVi ocb er man uppfylla föräldrars sfälle bos
de främmandc barncn, och föräldrar få ju ansvara for alla dc synder bar-
ncn bcgå, så snart dessa sednare cj erhällit en krinstlig Uppfostran.

Ack, min far! .
. . Hvad skall jag göra? .

. . Jag väodcr mig
tili er, spin tili Gud! . .

.
Hvarje dåg, livarjc timma, som dessa anna un-

ga llickor framlefva nti sin bedendom
,

kan påskyuda deras cviga förtap-
pclsc ?

. . . Har jag icke rätt i det, min far ?
. . . sade Fransiska, djupt

rörd.
- Jo, svaradc röstcn. Ocb dctta förfärliga ansvar hvilar fungt pä

er ocb er man . . . IVi bar två själars salighet alt svara för.
O, min Gnd! min Gud! . . . baf förbarmandc mcd mig? ropade

den cnfaldiga qyinnan, snyftaudc.
IVi får icke råka i förtviflan, sade röstcn , något mildare än för-

ut. Det är en lycka för dessa anna baru att de på lifvets väg bafva
mött er. Dc skola nti er ocb er man bafva goda cxcmpcl att följa . .

•

v

..v.v v.r -T ■ .... .■ .
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ly er inan, som fordorn var så ogudaktig, uppfyllcr väl nu alla sinä reli-7

- '
cj a? 11 j

giösa pligler, Imppas jag? . . .

Jag måste llitigt bedja för hanoin, ty nådens hand har ännu ieke
näit hononi, s vara il e Fransiska bedröfvad.

Således iakttager hvarken er inan eller cr son religioncns förc-
skrifter? sade rösten betänksamt. Det är illa, inycke illa! . .

. För de
der olyekliga unga fliekornas uppfostran är ju ingenting gjordt alli
är ännu alt göra . . . Men, de bafva ju i er boning dc aldrafarl igäste
cxempel , dä af tre mcdleinmar, hvaraf familjen består, cndast en är frora
oeb gujjfruktig . . . Akia er, akta er! . . . ty, soin jag rcdan sagt er . .

]Vi bar två själar alt svara för . . . Eri ansvar är omätligt.
Min Gud! vördige failer .

. . Del är just delta, soin gör inig all-
delcs otröstlig . .

. Koin derförc tili min bjelp . .
. mcddcla inig edra

räd! . . . ty under tjugo ars lid bar cr rösl värit för mig dctsarnma, soin
Herrans röst.

Valan! ni måste mcd er inan öfvcrcnskomma om att nisättä de
båda barnen i nägon religiös nppfostringsanstalt.

Vi äro för fatliga alt kuuna betala för dcm, oeb, tili råga pä ali
olycka, bar min son blifvit arrestcrad, för visor, som hän bar gjort.

- Der ser ni bvartbän ogudaktigheten förer, yttrade rösten, strängt.
Se bara på Gabriel: lian bar följt minä råd, lian; derföre är hän nu ett
mönster af alla kristliga dygder.

- Min son, Agricola, bar lika många goda egenskaper, min fars , . .

hau är så god . . . sä tillgifven . . .

Ulan religion! . . . afbröt rösten mcd fördubblad strängbet. Det
som ni kallat' goda egenskaper, är ej annat än ett bedrägligt irrsken . . .

Vid minsta flägt af djefvulens anda, försvinua alla dc, fagra skendygder-
na, ty djcfvulen bor på djupct af bvarje bjerta, der ingcu religion iinnes.

Ack, min staekars son! ropadc Fransiska, gråtandc. Oeb likväl
ber jag bvarje dag, att Gud måtte npplysa «limoin.

Jag bar ju alltid sagt er det , återtog rösten, ni bar värit för cf-
terlåtcn emot linnoin . . . Gud straffar cr nu för denna svnd. JVi bade
längcsedan bordt skilja cr ifrån deune ogudaktige son , ocii ieke , genom
er alltop polleande moderskärlck , lägga hyende under hans ogudafctigliet.
A7 är inan bar en skadad lein, sä inåslc inan afskära den, säger Skriflcu.

Ack , min fai! ni vet ju alt det är det enda livari jag cj ätlydt
er . . . Jag bar aldrig kunnat förmå mig att skilja mig från min
son

Oeksä är cr egen saligbet derigenom pä osäkra fötter. Doek . .
.

Gud är rik på förbarmande. Begå bara ieke samma fel i anseende tili
de unga flickorna , dcm Försynen bar sändt cr , på det ni sknlle ryeka
dem från evig fördömclse. Mä de åtminstone ieke genom cr försummcl-
se oeb er kallsinningbct råka deruti!

Ack, min far! jag bar myeket grätit öfver dem . . .
myeket bc-

dit för dem!
Det förslår ieke. De der olyckliga barnen bafva säkert Intel bc-

e grepp pm godt oeb ondt. Deras själar måste utgöra ett par afgrnuder af
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5® skamlöshct och orcnhet. Uppfostrade af en ogudaktig modcr och af en

soldat otan ali tro . . .

Hvad det belrälfar, är det ingen fara , inföll Fransisi;» lifligt.
Dc aro rena och goda , soin englar ,

och min liian , soin haft dem under
sinä ögon allt sedän de föddcs , säger att det finns cj hättre hjertan än
deras.

Er raan har , nnder hela sinMefnad
, värit ogudaktig-, sade rösten

hårdt. lian är cj mäktig att dömrna öfver själars tlllstånd; . . . och jag
upprepar för er, att, efter soin ni är i föräldrarnes ställc, sä är det icke
i morgon det är i dag , det är i denna stund soin nl måste hörja ar-
heta på dci-as tillkommande salighet . .

. hvarom icke , sä stannar nl nti
ett omätligt ansvar.

Min Gud, ja! ... det är alltför sannt ~. . jag vet det nog, vör-
dige fader . . . ocli den sorg jag härvid erfar är lika stor , som den jag
känner öfver niin olyckliga son, hvilkcn är arresterad. Dock hvad skall
jag göra? . . . Lndcrvisa dc häda fiiekorna heininä lios mig, är inig, icke
möjligt . .

. Och dessutom hörs min raan, i sin olyckliga förhiindelse, of-
tast skämta öfver dessa heliga ting, dem min son af tillgilvenhct för mig
ärar och högaktar, åtminstonc i min närvaro .

.

. Annu en gång: var
min hjelp! . . . Jag besvär er att bistå mig! . . . Hvad skall jag göra?
. . . Rad mig, för Guds skull!

Man kan dock icke åt den eviga fördömmclscn öfverlcmna dessa
unga själar .

.
. sade rösten , efter något besinnande. Det finns cj två

vägar tili salighctcn det finns blott en. Det enda medlet är att sätta
dem i nägon kloster-anstalt, der dc omgifvas af idel heliga och giidfruk-
tiga exempcl.

Aek
,

min far! Om vi ej vorc så fattiga, eller om jag såge att
arbeta .

. . jag skullc då bjuda tili att förtjena sä myeket, att jag kunde
betala för dem, som jag gjorde med Gabriel .

. . Men beklagligtvis är min
syn alldcles förstörd. Dock ..

. jag tänker på något, min far! . . .Ai
känner så många förmögna och barmhcrtiga menniskor; kanske torde
ni kuuna beveka några kristliga själar tili deltagande för dc arraa bar-
nen?

Men deras far hvar är lian?
Han har värit i Im!ien. Min man har sagt mig att han med al-

draförsta väntas tili Franhrikc; men ingenting- är ju att litapa; och dcss-
ntoni blödcr mitt hjerta vid att se de arina barncn dela vårt eländc och
detta elände blir stort . . . ty vi lcfva af min sons arbete och nu al-
ban arresterad.

Dc unga flickorna ha då alls ingcn slägtinge här?
Jag tror ej de ha någon, vördigc fadcr!
Och det var deras mor, soin anförtrodde dem tili er man, på det

han sl;u!le föra dem tili Franhrikc?
Ja, min fa r, och han har nödgats resa tili Chartres nu i anled-

ning af en angelägen affär, cnligt hvad han sagt mig.
(Man fär här criura det Dagobert ej lunnit nödigt att underrätta sin
JV:o 19. 44*.

m
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hustru o m de stora förhoppningar för fröknarnc Simon , hvilka voro fä-
stade vid den af dcm innehafda medaljen; äfveu liade hän uttrvckligen
förbjudit Rosa och Blenda att dcroin niininä ett ord åt någon inennisha,icke ens åt Fransiska).

Således är er man ickc i Paris för närvarande ? ålcrtog rösten ,efter någon tystnad.
, min far ; men hän kommer sähert i afton, ellei- sist i mor-

gon hittida.
Hör pä, sade rösten efter en ny paus. Hvarje minut , soin för

de unga fröhnarnes andeliga lif går förlorad, är för dern ett steg längre
på förtappelsens väg. I ett eller annat ögonblick kan Guds hand falla
tungt öfver dem

, ty Herrcn allena
, och ingen annan , känner vär döds-

stnnd. Och orn dc dö i delta mörkrets tillstånd, livari de nu heiinna sig,
så aro de fördömda kanske för en hei cvighet. Således måste vi re-
dan från i dag, taga vård orn deras andliga väl, öppna deras ögon för nä-
dens Ijus och bringa dem tili något kloster, hvarest de kuuna erhålla en
riktig och ändamålscnlig undervisnlng. Detta är cu pligt ... och sådan
borde er önskan vara!

Acls ja, min far! . . . sadan är visst min önstan . , . mcn
soin jag redan sagt er vi aro sä fattiga!

Jag vct det . . . Er, goda Fransissa, fattas livarisen uit cller tro
. . . Alen om också ni vore i slånd tili alt bibrlnga de unga fröknarne
en fullständig rcligions-undcrvisning, så skulle dock er mans och er sons
otro förstöra alltsammans. Andra måste då, af kristlig kärlck och barrn-
hertighet, göra för de mpdcrlösa hvad ni cj förmär att göra , ni som
inför Gud är ansvarig för dern.

Ack, vördige lader! om detta goda verk kunde genom er tillvä—-
gabriiigas hui- slor vore cj min tacksamhet!

Det är icke omöjligt. Jag- känner förestånderskan i ett nunne-
kloster, hvarest de unga Uickorna kunde bli nndervisade som sig bör . .

.

Piiset för deras inpensionering blir visst minskadt
, i ansccnde tili deras

fattigdom; men, ehuru lindrigt det än må vara, så måste det dock beta-
las .

. . Dessutom måste de medhafva en nödlg uppsättning af kläder.
Alit det der kan ni icke anskalfa.

Ack nej, min far!
Om jag, således, tog litet ur min almosekista, och om jag talade

vid några goda, välgörandc menniskor, så torde jag, möjligtvis, kuuna an-
skalla den erfordcrliga summan, så att de unga Uickorna blefvo mottagna
i klostret.

- Ack, vördige fader! ni är min och dc håda barnens räddarc!
Jag önskar att kuuna blifva det .

. . men för deras själars frels-
Hi»g och på det alt mcdlcn måttc bli rätt kraftiga, måste jag fästa nåpjra
vilkor vid mitt tillbud.

Ack . .
. säg mig dem, fader! . .

. de antagas pä förhand.
Edra bcfallningar äro ailt för mig.

Wi måste, redan denna morgon, föra Uickorna tili min hushåller-
ska, hvilkcn då genast följer dern tili klostret.

<

mJm
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® Act, min far! .
. det är ornöjligt! ropade Fransista.

■— Ornöjligt? ... Och hvarföre? ...

'4

Min rnan är ju borta!
Än sedän då!
Jag vågar cj, ntan att rådfråga honom, taga ett sådant sfeg.
Ni inisstagcr er, Fransista. Ni måste ej allenast handia i den-

na sai; ulan att rådfråga -er man, ulan allt muste äfvcn vara gjordt innan
hän återhonuner.

Uuni, min far? . . . Jag shnllc cj afvahfa hans återhomst? . .
.

Ni måste, af tvcnne shäl, handia utan er mans vetshap, återtog
rösten strängt. Först och främst siilille er man , uti sin ogudattighet,
vilja saita sig emot crt hristliga och förnnftiga beslut . . . för det andra
är det oimdgängligen nödvändigt att flichorna afhryta allt umgänge med
er man. Hän far såledcs ichc veta hvarl dc lagit vägen.

Mcn, min far, sade Fransista, marterad af en grym fvetan,
det är tili min man och icte tili mig soin frötnarnc Simon blifvit an-
förtrodda . . . Att utan hans medgifyande afgöra öfver deras öde, det
vore

Rösten afbröt hennes tai med den ffågan:
Kan då ni ästadtomma att dc Lada flichorna blifva undervisade

hemma hos er?
Nej, vördige fader, det tan jag icte.
Aro dc iete utsatta för den förfärliga faran att bli evigt fördöm-

da, såvida de få iramhärda i sin hednista otunnighet?
Jo, min far det är gansta sannt.
Är icte ni ansvarig för alla dc dödssynder de. tuima begå, efter

som dc cj hafva någon mor och ni, tills vidare, är i mors ställe?
Jo, min far; jag måste. inför Gud ansvara för deras synder.
Är det icte för deras själars eviga salighet, soin jag vill förmå

er att sälta dem i något tloster?
Det är för deras salighet, min far . . .

Nå väl! .
. . Sä välj nu!

Jag bönfallcr, vördige fader , det ni värdes på samvete säga mig,
om jag tan och bör under min mans frånvaro bestämma öfver frötnar-
nes öde.

Jag bar ju redan sagt er min lanta
Har jag då rättighet dcrtill?
Rättighet? .

. . Men här är ju icte fråga orri rättighet, det är
fråga om en helig pligt. NI stullc såledcs icte heller hafva rättighet
att, ifall eldcn tom lös, ryeta de stactars barnen derutur och frelsa dem
från det fasansfulla ödet att bli inbrända, utan att fråga er man, och c-
medan lian är fränvarande. -- Och 1itväl är delta blolt en cldsvåda, soin
endast bränner troppen, då deremot det andra, som vi så längc ha om-
taiat, är en cldsvåda som bränner själcn, och det för cvinnerlig tid.

Uisättä mig om jag är envis, vördigaste fader
,

sade den stactars
(pinnan, hvars obeslutsamhct och ångest ötades med hvarje stund . -

•
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Upplys mitt tvifvel: Kan jag väl liamlla så , eftcr alt inför altaret
bafva svurit alt 1 allt lyda min man?

Lydnad ja ...1 det som är g- odt aldrig i det soin är ondt.
Och ni medger ju sjclf alt de stackars barnens cviga frelsnmg sinille,

i ansecndc tili er nians ogudaktiga väscnde, vara svår, kanske omöj-
lig att tillvägabringa.

Men, niin far, sade Fransiska, darrande. När min man kömmer
hem, så frägar lian gcnast eftcr de unga fröknarne. Skall jag då säga
att jag cj vet hvar dc aro? Skall jag ljuga för min maa?

Tystnad är ingcn lögn. IVi skall säga att ni ej kan besvara
haus fråga.

Min man är den bästa, den medgörligastc menniska; men ett sä-
dant svar skullc bringa bonom i raseri. Hän bar värit soldat ocb lians
vrcde skullc bli förfärlig, sade Fransiska, rysande ånyo, vid blotta tan-
kan bärpå.

Ocb ora- bans vrede vore bundra gånger farligare, så bör ni trotsa
den ocb vara stolt öfver att få lida för en så hclig sak, ropade röstcn
med förlrytclse. Tror ni att det är så välsignadt lätt att här pä jor-
dcn bereda sin saligbet för ett tillkolninandc lif? . . . Ocb uär en svn-
dare uppriktigt vi 1-1 omvända sig ' ocb tjena Herran: tänker hau dä på alla
dc stenar, mol hvilka lian kan stöta sig, ocb alla de törnen, pä bvilka
lian kan sticka sig, under vaudringeu pä den smala vägen? . .

.

Förlåt, niin far, förlåt! . . . bad Fransiska mcd slafvisk undcr-
gifvenbct; tillät mig blott ännu en fråga, en enda! . . .

Så tahi då!
i\är marskalk Simon kommer, skall lian af min man ålerfordra

sinä baru. Hvad kan dä min man svara den längtande fadren ?

JVär marskalk Simon kommer , skall ni gcnast derom underrätta
mig . . . ocb dä undcrslår jag mig tv en fars rältigheter äro beliga,
blott i den mån lian sörjer för sinä barns eviga väl då understår jag
mig alt säga generalen att det är He.rrcn, fadren öfver allt hvad fader
heter, som man först måstc tjena. Ofverväg sålcdes. Om ni antager
bvad jag' föreslagil, så äro dc unga ilickorna frelsta ...de skola dess-
utom cj li g'ga er tili last ...dc skola cj dcla er fattigdom. Dc bllfva
uppfostrade I ett beligt bus, såsom döttrarne tili en marskalk af Frankin-
ko böra uppfostras så alt, när deras far återkommer tili Frankrike, lian
kan sävida hän är värd att återfå sinä baru linna, I ställct för
ett par bedningar ocb ett par balfvildar, tvä gudfrnktiga , kunniga, blyg-
samma ocb väluppfostrade flickor, som, då de äro Gudi bebagliga, kuuna
äfven öfver sin far nedkalla Guds barmbertigbet .

. . ocb lian lär väl bc-
böfva det, ty lian är en yåldcts. man, en man, af det blodiga krigaryr-
ket. Afgör nu! . . . vill ni, mcd fara för er egen s jäi, uppolfra de un-
ga flickornas välfärd, så väl i denua, som i den tili koni inande verldcn,
af ogndaktig fruklan för er mans vrcde?

Elliini rytande ocb föga tolerant, taladc dock madame Baudoins bikt-
fader ganska rikligt ocb förnuftigt, eftcr sitt säti att se saken. Abbe

is Dubois var i sjclfva verkot en bederlig ocb rältskaifens prest, bvilkcn ta-

mf

352



Den Vakdrande Juden.

PS*p'
< m .

tP*|
lade af sann, inre öfvcrtygelse. Ett blindt redskap i Rodins händef och
i fnllkomlig okunnigbet 0111 afsiglcn med dcnnes inblandning i dc unga
fröknarnes ödc, troddc lian fullt ocdi fast att lian samvetsgrannt uppfyllde
sin prestcrliga piigt, då lian nödgadc Fransiska att, utan sin maas vetsfcap,
sätta de unga fliekorna i kloster.

Sadan vai- och sadan är ofta en af de märkligastc liäfstängerna för
den Orden Rodin tillhördc; dcn plägar att tili mcdbrottslingar nyttja he-
derliga oeh rättänkandc menniskor, bvilka ej bafva ringaste aniug om de
planer, bvilkas förnämsta och vcrksamuiaste rcdskap dc aro.

Fransiska, sedän så rnånga är van att blindt lyda sin biktfader, bade
ingenting mer att invända.

Hon undcrkastade sig sålcdcs hans vilja, mcn hon ryste doek, vid
blotta tankcn på sin inans vrede, pä hans förtviflan, när lian ej mer skullc
åtcrfinna harnen, soin af en döendc moder blifvit bonom anförtrodda.

Emcdlertid bordc hon jn, enligt hennes biklfaders förmcnandc, trotsa
sin inans vrede

,
och jn mer dcn kokade öfvcr, ju mer bordc hon vara

froin, tålig och fördragsam.
Hon svarade såledcs:

Skc Guds vilje, min fader! och ebvad soin än mä hända mig,
skall jag doek uppfylla en kristens pligter, enligt bvad ni anbcfallcr mig.

Oeh Herren skall i sin uäd göra afseende på hvad ni torde komina
att lida för uppfyllandct af denna heliga piigt, svarade prcstcn. IVi
gör dä, inför Gud, det löftct att ej besvara någon enda af de frägor er
maa gör er angäcndc marskalk Simons döttrar?

Ja, min far; jag lofvar det, sade Fransiska, bäfvande.
Och ni lofvar att iakttaga satuina tystnad inför marskalk Simon,

ifall ban skulle återkomma och hans döttrar änuu icke vara pä den sa-
lighctens väg, der jag önskar att de skola vara, då de tili honom åter-
lemnas? . . .

Ja, min far, svarade Fransiska med allt svagarc röst.
Ni skall komma liit, alt inför mig redogöra för det uppträde, som

vid er maas återkouist komaier att äga rum.
Ja, min far. JVär skall jag (ora dc moderlösa tili er*?
Oin en tinnna. Jag skall först gå kem och skrifva tili förestån-

dcrskan. Brefvet lemnar jagtili min hushållerska; det är en säker och på-
litlig person. Hon skall sjelf ledsaga fröknarne tili klostret.

Efter att hafva afhört preslcns ytterligarc förmaningar och erkållit
absolution för de nya synder hon begått , likvisst mcd vilkor af botgö-
ring, träddc Dagobcrts hustru ut ur biktstolea.

Kyrkan var ickc im ödc; tvärlom trängdes der en oräknclig hop
menniskor, ditlockade af den storståtliga bcgrafning, kvarom sakristanen
och pelleilen hade taiat.

Det var mcd yttersta möda som Fransiska förmådde tränga sig fram
tili den mcd granna draperier rikt bchängda kyrkodörrn.

% JVio 20. 45.
fe (Ka _ . _ «,;
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Hvilket afbrott mot den fattigas usla likbcgängelse, sora oin tnorgo-
nen försiggått i vapenhuset!

Församlingens talrika presterskap, bland hvilket cj en enda saknadcs,
framtågadc mi i majestätisk prakt ,

för att inota den med sammet öfvcr-
klädda kisfan. De rlka guld- och silfverbrodcricrna pä prcstcrnas ebor-
mantlar och stola sfrälade berrligt vid dc tnsende vaxljusen.

Sakristanen yfvadc sig i sin stålliga drägt med epäletter ; kyrkvaktar *
rcn, soin bar sin bskbensstaf, stod med en myndig min midt emot lio-
nom. Rösterna af dc många sängarne, i alldcles rena cborskjortor, dun-
drade förfärligt och b lasi nslrumc nternas Ijnd skakade fönstren. Man lästc
på alla* deras ansigten, bvilka skulie kivistä jordfästningcn af detta rika
lik, af detta priihliija lik, af delta ltk af första klassen , en jublande,
knappast af anständigbeten åtcrbällcu tillfrcdsställclse, soin just ieke hcj-
dades vid åsynen af de båda avfvingarnc, Ivonne resliga muntergökar med
vissnad hy, bvilka, ufan att öfverskrida g-ränsorna för denna intagande
Llygsambct, soin tryeker den rätta stämpeln på rikedomen och lyckan,
tyektes yfvas och kråraa sig i sinä fotsida sorgkappor.

I trots af sin oskyldiga ocb rena tro, i trots af sin blinda vördnad
för allt kyrkligt , blef doek madain Baudoin smärtsamt npprörd vid åsynen
af den för hvarje rättänkande menniska förargliga skillnaden mellan
mottagandet af den rikes ocb fattig -cs 1 ikkista ocb det just vid kyrkaus
port; ty om likbetcn mellan menniskorna någonsiu är verklig, så Hr
det inför döden ocb cvigheten.

Dessa tvenue sorgliga skädespel ökade ännu mer den cnfaldiga, men
goda qvinnans bedröfvadc sinnesstämning. Med myeken möda trängde
bon sig fram genom folkbopcn ocb skyndade sig bern tili gatan Brise-
Micbc, i afsigt att bemta dc moderlösa flickorna ocb följa dem tili bikt-
fadrens bnsbållerska, soin sknllc föra dem tili klostret Saint-Marie, bvil-
ket, sora vi redan veta, var beläget hclt tätt iutill doktor Balcinicrs bos-
pital, der Adrlennc de Cardovillc satt inspärrad.

XIV.
MONSIEUR OCH RABAT-lOIE,

Dagobcrts liustrakade frän kyrkan bcgifvit sig tili gatan Brisc-Michc
ocb just bnnnit början af densamma, då vigvåttensntdelarcn koin, hclt
andtruten, springandes efter henne ocb bad benne genast åtcrväuda tili
Saint-Merry, emedan abbe Dnbois glömt säga benne en safc, bvilkcn var
bögst vigtig och angelägen.

Just 1 det ögonblick, då Fransiska vände om, för att åter begifva
sig tili kyrkan, stannade en byrvagu utanför porten tili bnset, der bon
bodde.

Kiisken steg ner, för att öppna vagnsdörren.
Kusk, sade med temligen grof röst en svartklädd qvinna, sora satt i

vagnen ocb höll en mops på sitt knä fräga om det är bar som mailani
Baudoin bor.

— Ja, min fru, svarade kusken.
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Ma n fordc gissa ali dcnna eläin var fru Grivois, försla kammarfrn hos

prinsessan dc ISaint-Dizicr, åtföljd af Monsieur, soin utöfvade ett verk-
ligt tyranni öfver sin matmor,

Färgaren, den vi redan flera gånger sett förrälta portvaktarsysslan,
tillfrågades af kiisken om inadani Baudoins liostad 5 lian träddc ut ur fär-
gerict oeli l;om artigl ut 1 porlgångcn, för alt svara fru Grivois, att ma-
dani Raudoin yerkligen bodde der, nien att lion icfce var lieminä.

Fadcr Loriots liänder och armar voro dcnna går* af en praliffull
gnldgul färg. Äsyncn af dcnna ocfcergnla ligur retade Monsieur tili en
särdelcs grad, ty i det ögonbliek, då färgaren nalkades vagnsdörrn, bör-
jade mopsen sI:alla, samt bet bonom i band-lofvcn.

A cl;, min storc Gud, sl;rck fru Grivois ångestfullt, då fader Lo-
riot ryebtc sin hand tillbaka; bara det into är något giftigt i det der, soin

ui bar på bänderna! .
, . min bund är så Isien.

Och bon aftorkade omsorg-sfullt Monsicurs trubbiga svarta nos , soin
nn bade några gula fiäekar.

Färgaren, föga tilifrcdsställd att gå loiste 0111 dc niånga ursäbter lian
väntade sig af fru Grivois, i auledning af bennes liunds oartiga nppföran-
de, bade svårt att beraästra sin häftigbet.

Min frn, sade lian , om ni ej tillbördc fcönct bvilbct gör att
jag- bögabtar i er den der otäeba hundens persor , så sisulle jag ba det
nöjet att taga bonom i svansen och inom en minut göra liononi orange-
gnl, i det jag doppade bonom i en af minä stora bittlar ,

soin står på
elden.

Färga min bund gul! ropade fru Grivois, soin hclt uppretad steg
ur vagnen ocb fryekte Monsieur tili sitt bröst, slungandc i dctsamina en
vred blick på färgaren.

Mcn, min fru, jag bar ju sagt er att majani Bandoin ej är hom-
ma , sade rnannen

,
då lian såg den främmande gå in i portgången ocb

närinä sig den mörka trappan.
Det är bra jag Isan vänta, yttrade fru Grivois torrt. Hur

många trappor upp bor bon?
Fyra, svarade färgaren snäsigt ocb gick In tili sig, der lian sade

tili sig sjelf, småleendc åt den bestialiska taul.cn: Jag boppas att fa-
dcr Dagoberts stora bund är vid elakt lynne, så att lian rusar på den sa-
tans mopsen ocb biter bonom öfver nacken.

Frn Grivois gick med svärigbet uppför de många ocb obeqväma frap-
porna; bon stannade vid bvartannat steg, för att bemfa andan ocb blicka-
de omkring sig med vämjclse. Ändtligcn bade bon hunnit tili fjerde vå-
ningen, der bon en stund stannade vid dörrn tili det tarfliga rurn, hvarest
de bäda tvillingarne befunno sig, tillika med la Maycux.

Rosa ocb Blcnda syntes nu glada ocb temligcn lugna för framtiden.
Dc bade af la Mayeux bört att de kunde, om dc arbclade llitigt, förtjena
tillsammans åtta franes i veckau; visscrligcn en ringa snnima, nien
soin för den fattiga familjcu voro god att kumia påräkna.

Den nnga sömmerskan var sysselsatt med att bopsamla dc effekter,
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Wtf, ,
_bvilka hon

, pä anmodaii af mada m Baudoin
, skullc bära tili Mont- dc—

Pietc.
Fra Grivois besök hos Fransista Baudoin var föranledt af ett allde-

les nytt bcshit , soin abbe dAigrigny fattat I sainråd mcd prinsessan de
Saint—Dizier. De hadc faunit det klokarc att skicka fru Grivois, pä bvil-
ken de bliudt förlitadc sig , att bcinta de unga Hiekorna från Fransista;
deana blef undcr tiilen tillsagd att hon cj bchöfde följa Hiekorna tili bcn-
nes biktfaders bu*bållerska , utan cndast leinna dem tili ett fruutinimer
soin, försedd med en skrifvcn lapp af bonom , skullc hos bcnne lastalla
sig för att ledsaga de unga fröknårna tili klostret.

Efter alt hafva knackat på dörrn, inträdde fru de Saint-Diziers för-
trogna oeli frågade efter madoin Fransista Baudoin.

Ilon är icke lieminä min fru
,

sade la Maycux mcd sin vauliga
blygdiet , I det hon förvänad öfver besöket, nedslog sin bllck inför den
slräbga qvinnans.

Då väntar jag bar, ty jag bar myeket vigtiga saker att tala mcd
madam Baudoin.

Så talade fru Grivois , under det hon med serdelcs uppmärksambet
betraktade dc båda moderlösa, soin äfvenledes nedslogo ögonen inför den
skarpa blicken ur de blixtrande svarta ögonen.

Efter att väl hafva seit sig omkring , satte sig fru Grivois, dock ic-
ke utan myeken motvilja , pä den gamla länstolcn soin Dagoberts hustru
lait af den älskade sonen; or.h då hon nu trodde sig kuuna leinna Mon-
sieur sin frihet, nedsatte bon bonom varligl ocb försigtigt på golfvet,

Men genast bördes bakom länstoln ett doft, djupt, vredgadt morran-
de, soin koin fru Grivois alt springa upp ocb den otäeke mopsen alt upp-
gifva ett klagandc guäll. Del fula djurct ryste ocb skakade sitt späek
ocb tog sin tillflykt tili mattinodrcn

, med alla tecken tili förskräckclse,
blandad med vrede.

Muru? .
.

~ Är det en bund bärinne? ropade fru Grivois, i det
bon böjde sig för att åter lyfta Monsieur på sinä armar.

Rabat-Joie , som om lian sjelf velat svara på denna fråga ,
reste sig

tili hela sin böjd ocb koin fram undau länstolcn , jäspande ocb sträekan-
de sig.

Vid åsynen af della ofantliga djur ocb af dc tvenne ocrbörda tand-
raderna , dem lian tyektes just med Uit frainte tili åskådning ,

i det lian
nppspärrade sitt stora gap, kunde fru Grivois ej afbålla sig från att bögt
skrika tili af häpnad. Den stelbente mopsen bade i biirjan darrat vid å-

synen af den förfärligc fienden , men då lian åter fann sig i säkerbet på
sin matmors knä, fortfor lian att bjebba ocb morra samt att blänga pä den
siberiske bunden ofcb ge bonom de mest utmanande blickar; men den gam-
le Jovials värdige kamrat svarade föraktligt mcdclst en ny jäspning,
bvarefter lian nosade med någon oro på fru Grivois kläder , vände ryggen
åt Monsieur ocb gick att sträeka sig sä lång lian var för dc båda fröknar-
nas fötter, vändande under ingen enda minut sinä kloka ögon ifräu dem,

bade hän baft aning om den fara bvari de sväfvade.
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Haf ut li niiden härifrån! sade fru Grivois 1 en bcfallande ton. ™

lian skräinmer niin hund och kait göra honoin i 11a.
Var lugn, min fru! svaradc Rosa sniälccndc. Rahat—Joie är icke

on d, hlott inan icke anfaller hononi.
Det bryr jag rnig icke ora , skrek fru Grivois ; olyckan är snart

skedd. Ingenting är väi ohyggligarc an ätt se denne ofantlige hund med
sitt varghufvud och sitt fasansiulla gap nian darrar vid hlotta ätankan
på det onda hän kan göra . . . Jag sägcr att lian skall ut, och det genast!

Fru Grivois hade uttalat dessa ord med en så vred ton, att ljudet
dcraf särade Rabat-Joies öron, hän hörjade såledcs att åter morra, visade
ånyo sinä förfärliga tänder och blickadc grymt på dcu för honoin okän-
da qvinnan.

Tyst, Rahat—Joic ! hcfallte Rlenda.
En ny personagc, soin härvid inträddc i rummet, satte nn en gräns

för detla ledsamma uppträde ,
hvilfcet för de Mnga Hiekoilla hörjade hli

allt mera oroande och hrydsamt.
Den inträdande var en sämrc klädd kari, med ett hrcf i handcn.

Hvad vill ni? frågade la Mayeux.
Jag medför , svaradc hän , ett bref från en ganska hedcrlig och

beskedlig kari, manncn tili madamen soin bor här. Färgaren der nere had
mig gå upp, eliuru hon icke är hemma. Brcfvet är högst angeläget och
soin svar genast bör följa, så . . .

Ett bref från Dagohert! ropade på en gång Rosa och Rlenda med
tecken tili den inncrligaste glädjc. Hän är då återkommen? . . . Hvar
är lian? .

. .

Jag vet ej om den beskcdliga manncn heter Dagohert, svaradc
budbäraren, men det är en gammat militär med grå mustacher; hän är nå-
gra steg härifrån, på Chartres diligensbyrå.

- O det är lian! gif liit brcfvet! ropade Rlenda.
Budbäraren leinnade det, den unga Hiekan bröt och lästc.
Fru Grivois satt som om hon värit slagcn af åskan. Hon visste att

man hade aflägsnat Dagohert, just för att hafva fritt spclrum och låta ah-
he Dubois inverka på Fransiska. Allt hade hittills lyckats: tien cnfaldi-
ga qvinnan hade ju samtyekt att skieka marskalk Simons döttrar tili en
klosterpeiision, för att, som hon trodde, anförtro dem åt gudfruktiga och
rältskaffens mcnnisfcor och i samma ögonhlick återkom' soldatcn , hvil-
ken man trodde vara aflägsnad från Paris för tvä eller tre dagar! Såledcs
förstörde hans oförmodade återkomst hela denna med så myeken sliicklig-
het anlagda och med så myeket hesvär utförda pian, just i det ögonhlick,
då man gick att skörda frukterna deraf.

O min Gud! ropade Rlenda, efter att hafva gcnomögnat brefvet.
Hvad är det min syster, frågade Rosa i det hon ifrigt fattade brcf-

vet ur systerns framräekta hand.
Då Dagohert i går hunnit halfvägs tili Chartres , hlcf lian med

bestörtning varse att hau hade tappat sin hörs. Hän kunde såledcs icke
fortsätta sin resa , utan måste äterväuda på kredit £ hvarföre lian nu ber

i\:o 19. 43 *.
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... Msin kusini skidiä hanoin penningar tili ålerfäi-dcns helalandc, annars hoin- ®“

mcr lian ej från dcligcns—honturct, der hän nu står och väntar.
; Det är så, sade hndhäraren. Den hedersmannen berättade mig hu-

ru saken förhöll sig. Hau sade ändå: "Skynda dig för ali del, niin gos-
se, ty här står jag som i en hur.”

Och ingenting .
.

. ingenting i luiset! jemradeBlcnda. Min Gud!
hvad shola vi företaga ?

Vid dessa ord började fru Grivois hoppas; inen hennes hopp släclitcs
snart at la Mayeux , som yttrade, i det hon pehade på hnytet, soin lion
nu hoplagt.

Fi-öknarne må Ingaa sig! . . . Här är en tillflykt . . . Mont-de-
Piete, dit jag shall hara delta, är ej långt härifrån .

.
. Jag fär då ge-

nast penningar och Springer direkte tili Dagohert. liioin en fjerdcdels
ellei- sednast en half timina hän lian vara här.

Ack min snälla Mayeux, sade Rosa. Hvad ui är god! hvad ni
är förståndig! . . . ni tänher på allt.

Se här . . . ropade Blenda , adressen står under brefvet . . . tag
det med!

Tack fröhen , sade la Mayeux , hvarefter hon yttrade tili brefbä-
raren: Atcrvänd tili den soin shichat er , och säg alt hän iuom en litcn
stund shall få penningar tili sig på diligenshontorct.

Satans puchelrygga! tänktc fru Grivois med qväfd vrede, hon
tänher på allt! ja det är nog saunt . .

. Öin hon icke vore, så slapp
inau fnikta den der otäeke guhhens hemkomst. Hvad är nu att göra?
. . . Dc unga Hiehoina skola visst ej kumia fönnäs att följa mig iiuiån
soldathustrun återkommer. Föreslå dem att följa mig förr, vore alt ut-
sätta mig för ett envist afslag och att förstöra alltsammans. Annu en
gång hvad shall jag göra?

Var icke orolig mamscll, yttrade hndhäraren, när hän tog i dörr-
läset för alt gå jag skall nog helsa den beskedlige mamien och säga
att hän ej behöfver länge silta i pant på diligensbyrån.

Mcdau la Mayeux syssclsatte sig med att upplösa hnytet, för att
ännu en gång väl efterse om alltsammans rikligt fanns derinne, såsom tum-
larcn, silfverkuverten m. m., och omsorsfullt hopfästa det , så alt ingen-
tiug kunde talla ur , ansträugde fru Grivois alla sinä tankar för att om
möjligt kilta på någouting. På en gång spratt hon tili , som om hou
fått en särdeles ljus ide. Ileunes anletsdrag, ända hiltills dystra, oroliga
och vreda, klarnade hastigt. Ilon steg upp och medan hon ännu alltid
med rayeken försigtighet köli Monsieur på armen ,

sade hon tili de uu-
ga tlickorna:

Efter som madam Raudoin dröjcr , skall jag gå och göra ett he-
sök här i grannskapet. Jag återkommer om en stund för att tala med
madam Raudoin; förbered henne på det när hon återkommer, så att hon
icke ånyo gär bort.

Då fru Grivois yttrat dessa ord, gick hon ut, några miuuter förc la
Mayeux.

358



Den Vakohan pe «Teden.

w
XV

DET FAL S K A S KENET

Efter att annit en gäng hafya taiat mikit och tröstande tili de stac-
l;ars oroliga flickorua , gick la Mayenx ändtligeu ntför trapporna , dock
icke utan myeken mmla; ty hbn hade för st värit uppe hos sig , för att
Jiemfa ett yllctäckc, den enda redbarhet lion ägde del» som sfyildade hen-
no någorlunda mof Itiöiden i kenties nlörka, fiiktiga kätnmarhåla; och det-
ta hade hon fogat tili det redan föinit nog Stora knylet, för att i nödfall
hiluna mcdclst de derpå länade penningarne bispTinga den olychliga fa-
uni jen

Dagen fömt hade den stackars Hiekan, plågad af oro öfver Agricola,
ej kunnat arbeta 5 den plågandc kanalan af sländigt svikeri förväntan , af
sväfvande mcllan fruktan och hopp, kade tili den grad upptagit hela hen-
nes själ, alt lion fnnnit sig ur slånd att silta stilla och företaga sig nä-
got nyttigt. Dcnna and ra dag 'sisulle åter gå förlorad och likval maste
hou ju lefva.

De nedslåcnde sorger, hvilka hos den fattige förstöra ända.till för-
niågau att arbeta, äro i dubbclt hänseende förskräckliga; de förlama kraf-
iterna, och denna sysslolöshet, förorsakad af sinärtan, medför hunger, na-
kenhet och elände.

Mcn la Mayeux, delta röraude och fnlländade mönster för kristlig
hävlek, sadan den skildras 1 Evangeliuni, hon tyckte sig behöfva uppoffra
sig, lion fann att hon kunde vara nyttig, och hon ägde dertill icke alle-
nast vilja, utan äfven kraft. Menniskor, soin äro klcna och bräckliga tili
kroppen, aro bftast begåfvade med ovanlig själsstyrka. Man skulle kon-
na säga att hos dessa tili kroppen så svaga väsenden själen lagit helt och
hållet öfverväldet.

La Mayeux hade således under tjugofyra tiinmärs tid hvarken älit
eller sofvit. Under en hei natt hade höh nthärdat köldcn, emedan hon
cj hade uågot att elda nied, och pii niorgonen hade hon gått sig alldcles
trött, medan hon, genoinhlött af regn och snö, vandrat ända tili Baby-
lonsgatan, så långt från det qvarter der höh hotlde, och derifrån heni i-
gen. Och ändå , . voro ieke hennes krafter uttömda: så omaliig är
den kraft, soin en ädel och stark själ äger öfver en sjuklig och svag
kropp.

La Mayeux hade nu hunnit tili hörnet af Saint-Merrygatan.
Efter händelsen med den på gatan des Pronvaires hyligen upptäckta

komplottcn, hade man i delta folkrika qvarter utställt många Hera polis—-
betjenter och stadssergeanter än som vanligcu är fallct.

Den unga söinmerskan, elniru höjd under lyngdcn af sin börda, nas-
tan sprang längs ntåt troltoiren. I det ögonblick då hon passerade förbi
en af stadssergeanterue, folio .tvenne femfranesstyeken, uågra slcg hakoin
henne, ned på gatan, dilkastade af ett stort, svartklädt fruntimrner, som
följdc henne i haiun och häl.

Genast gjorde det svartklädda frnulimret sergeanlcn uppmärksani på
nedfallna silfvermynten, sade några ord helt lyst, mcn myeket fort,
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,|S hvarvid lion pckadc på la Mayeux ocli försvann i folkhvimlct, styrande

sinä steg mot gatan Brise-Michc.
Sergeanten, bestört öfver de ord fru Grivois yttrat, (ty dcn svart-

klädda var hon) plåckadc skyndsamt upp silfvcrpciiuingariie, och sprang
efter la Mayeux, ropande:

Hör på der! ...stanna! . . . stauna! qvinna der! . .
,

Vid dcssa ord vände Hera personer sig hastigt ornj i dessa folkrika
qvarter behöfs ej mer än att fe m eller sex personer stanna, förrän dcnna
hop vcxer inom en sekuud och blir en stor, en talrik folksamling.

Utan att kumia ana att stadssergcantens rop gäUde benne, påskynda-
de la Mayeux sinä steg, tänkande på ingenting annat än att laga det bon
snart kundc komina tili Mont-dePipte; hon sökte att sakta srnyga sig gc-
noin hopen, utan att stöta någon, ty hon fruktade annars de niånga skälls-
ord ocli det phnnpa skäint, soin heunes olyckliga yanskapligbet oftast
framkallade.

I en hast börde hon Hera personer komma springande efter henne
och kände snart en grof hand stödja sig på hennes axel.

Det var stadssergeanten, som åtföljd af en polisbetjent Lade med
myeket buller och larm kömmit springande.

La Mayeux, lika skrämd som öfverraskad, vände sig orn. Hon fann
sig redan omringad af en stor folk massa, beståcndc föriiämligast af denna
lata och trasiga, men djerfva och näsvisa menniskoklass, som, förvillad
nastan genom elände och okunnighet, sysselsälter sig- med ingenting annat än
att dagen om drifva på gatoraa. I en sådan samling ser man säilän nå-
gra handtverkare, ty de flitige arbetarne äro sysselsatta på sinä verk-
städer.

- Ja sä du vill inte höra, du! . . . Du gör alldclcs som Jean
de JVlvelles bund, sade stadssergeanten, fattande den stackars Hiekan i ar-
ineo så hårdt, alt hon fälldc knylet i gatan.

Då den olyckliga Hiekan såg sig vara en skottafla för en mängd fräe-
ka, föraktliga och ondskcfulla bliekar, dä hon såg dcn elakhet oeb råhet
som afmåladcs på alla dessa motbjudande, smutsiga ansigten, darrade hon
i alla lemniar oeh blef dödsblek.

Polisbetjenten tilltalade henne, plumpt och hårdt naturligtvis men
lumi skulle hän ock annorlunda kunnat tilltala en fatlig ilta klädd flicka,
blek, ofärdig, utsvulten, med förstörda af sorg oeh fruktan vanställda an-
letsdrag, en stackars varelsc, så usel, att hon midt i vintern går med en
tunn kattunsklädning, bvilken dessutom är genomblött af regn och suo,
samt bebrämad med gatsmuts ; ty den anna bade ju gätt så låugt ? Ocksä
återtog polisbetjenten strängt, och i stöd af den makt hau visste sig in-
nehafva, samt villat! af skenet, soin gör att dcn fatlige alltid blir misstänkt:

Stanna ett ögonblick min Hicka! . . . Det syus att du bar hra
brädtom, efter sora du tappar dina penningar, utan att taga upp dem.

Hon kade visst lagl in pengarna i puckcln, sade dcn hesa rösten
af en kari, som gick och sålde kemiska tändslickor, och som utgjorde den
vedervärdigaste bild af tidigt förderf.

Dctta skäint upptogs af det kringståendc packct med skrattsalvor °C^j|
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bravorop, sora bragtc dcn stacbars flickans ängcst tili det yttersta. Knap-
past förmåddc hon svara polisbetjenten, dä hän visade benue penningarna
soin sergeanten lemuat bonom :

”

Min .herre, det är cj minä penningar.
i\i ljuger! röt sergeanten, soin närmade sig. Ett bede.rligt frun-tinimcr såg dem falla ur er kjortelsäck.
Min herre . . . jag försäkrar att jag bade Inga pengar, svarade

la Maycux darrande.
~ och ja H försäkrar att ni ljuger, ätertog sergeanten, sä myeket mer

soin det Samina fruntnnret, betagen af er vihin ocb förskräekta min sade:«Gif akt på den der lilla pnckclryggen mcd det stora bnvtet, bon läterpengarna falla i gatan ocb tar ej upp dem; det bänger cj "rätt ibop».Merr sergcafnt, återtog tändsticksförsäljarcns hesa röst, tro icbepå bvad bon säger .
. . utan nndcrsök väl först. Känn på bennes puc-kd • • - dcn hän utgöra ett bclt magasin af tjufgods. Jag är viss på

att bon dcrnli gömmer stöflor, en kappa, en paraply samt en klockaEn kioeka ja den börde jag slå nyss på stnnden.
IVya skrattsalfvor, nya burrningar, nya bifallsrop! . .

. ty denna o-byggliga menniskofclass är alltid obarmhertlg ocb ornensklig mot hvarjevarelse soin lider. Samlingen ökades allt rner ocb mer; det blef allt fleraråa utrop, skärande hvisslingar ocb grofva infall,
Se så. lät mig få se, det fcostar ingenting.
Kmilfas inte, jag tänker bebålla min plats, jag.
i\å så lyft upp den der qvinspersonen, att man må få se på

aenne ! 1

Se så, nu bar jag betalt min plats; mi måtte jag få stä.Det är då visst ocb sannt att man kan få tämä aftrampade bär
för sinä pengar. Låt mig få stå i fred eller gif mig igen min slant!Lylt upp den puckelryggiga, bör ni, sä att folk kan få se sig
matt pa Jicnne. Pnbiihen vili gapa sig mätt, bör ni! . ,At funders ined bela märän !

Må man löreställa sig, om man kan, sinnesförfattningen bos dennaolyekliga varelse, medl en så grannlaga ocb finkänslig karakter, en säupphöjd sjål ocb ett så godt bjerta hon som annars var så rädd ocb“hbp kur skulle bon väl kuuna utbärda denna själsvånda, utbärda attse sig ett mal för den grofva pöbelns begabberi, nödsakad att afböra dessråa infall ocb durama glädjetjut
, . . ocb ~ bclt ensam ibland dennamassa af folk, sammanpackad kring dcn lilla fläck der bon stod, mellan

sergeanten ocb polisbetjentcu.
Ocb likväl förstod icke dcn arma Hiekan ännu, för hvilken grym an-klagelse bon var ett offer. “ J

Snart lärde bon doek förstä det, när stadssergeanten sade, i det lianpekade på knytet, som bon upptagit från gatan ocb som dcn stacbars Hie-kan stod ocb böll mellan sinä darrande bänder:
Hvad bar du 1 knytet der?
Min berre . . . jag bar . .

. jag skall gå . , . jag . . .

jfe JX:o 2l - 46.
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Och 1 sin oerhörda förskräckelse stammadc dcn olyckliga ock kimde
RS
)-J

cj få fram ett rcdigt ord.
Ja så .

. . är det allt hvad du har att svara, det? , .
. Det var

just ickc mycket ätminstone. Los opp knytet! .
. . Lös- opp, säger jag,och låt se hvad det innebåller. Hör du? ...Los opp kuytet, sägerjag,och låt det gå se’n!

Och medan stadssergeanten talade, ryckte hau åt sig knytet, hvilket
hän nu, med polisbetjcntcns tillhjelp, upplöstc och började alt högl upp-räkna de persedlar det innehöll.

■ För tusan! Lakan! , ,en silfverkuvert! ~• en sllfvertumlarc!
.

. . en sjal! . .
. ett yllctåckc! . . . Jo, jag tackarl . . . den fångsten

yar inte så dum,. den! .
. , Du är klädd soin en tiggerska, och ändå bar

du silfver. Ursäkta dä att jag hlandar mig i saken.
Dc der sakerna tillhöra icke dig, sade polishetjenten.
IVej, min herre, svarade la Mayeux, som käudc sinä krafter svika

. . . Dc aro ickc minä . i . rnen .
.

.

Aha! din otäeka puckelryggiga ! Du stjäl hördor, större Un du
sjclf!

Har jag stulit? . . . ropade Hiekan, incd sammanknäppta händer,
tyrni först hegrep hon alitsammans. tfagl skulle stjäla!

Se vakten! Au komijier vakten! skreko Hera röster på en gäng
Aha! de der landt-krabhorna!
De gat-strykarne!
Dc stor-skojarne!
Dc knall-slukarne!
Plats för tjngotredje kamel-rcgeinentct!
Der finns pucklar och kuölar, så det förslär.

Midt under alla dessa skällsord
, framgingo med säkra steg, genom

dcn sammanpackade folkhopen, ehuru ickc ulan möda att tränga sig fram,
en korporai och två soldater. Man såg hajonetterna och gevärspipoma
blänka hl and dcn mörka, ohyggliga massan.

En tjensfaktig person hade värit och underrättat kornmendanten vid
närmaste högvakt om dcn stora folksamling, h viikon helt och hållct till-
spärrade vägen för dc äkande och gäende.

Se så . . . här är vakten inarsch! genast tili högvakten!
ropade polishetjenten, i det hän fattade la Mayeux vid armen.

Min herre! ropade den stackars Hiekan, som var närä,alt qvufvas
af snyftningar. Ilon sammanknäpptc händerna och knäföll på dcn smut-
siga trottoarn . . . Miu herre! .

. . uåd! . . . nåd! . . . Låt mig tala!
lät mig förklara cr . . .

- Du fär förklara, när du konimer tili högvakten.
Men, min herre! . . . jag har ickc stulit! skrek dcn puckclryg-

giga, med en sönderslitande tou. Haf då medlidande med mig! ... Jag
är ju alldclcs oskyldig! . . . Skall jag då, inför alla dessa nienniskors
ögon, hortföras som en förhryterska? ...

Jag säger dig att du får förklara allt, hara vi komina tili hög-
ra)

jlll362
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r vaktcu . . . Gatan är här spärrad af folk: leke kuuna vi stä här cGatan är här spärrad af folk; leke kuuna vi stä här

längrc. Vili du gå, cller ej?
Och lian fattadc dcn knähöjande vid båda händcrna och ryckte hen-

no upp, så alt hon åter hlef stående
linedlertid hade vakten lyckats tränga sig genom hopen och var hclt

närä sergeanten.
Korporal, sade dcn för alla rop och tårar känslolöse karien,

jag är polisbetjenf; för den här Hiekan tili högvakten!
O nej, minä herrar! . . . nåd! nåd! ropade la Mayeux, hitfert

gråtande och med sammanknäppta händer .
.

. För icke bort mjg, innan
ni afhört min förkiariug . .

. jag har icke stulit! . .
. vid Gud! . . .

jag har icke stulit! . .
. Jag skulle göra nägon af minä bekanta en tjenst

. . . Låt mig då få tala! ... wJag har sagt att du får tala, när du kommer tili högvakten;
om du icke vil! gä, så får man släpa dig, yttrade stadssergeanten.

Ma n måste afstä från en yidare måining af delta lika sorgliga, som
förskräekliga uppträde.

Svag, förfärad, halft ihjclskrämd, hlef den stackars Hiekan böftförd
af soldatcrna. Vid hvarje steg svigtade hennes k nan. Sergeanten och
polisbetjcntcn måste taga henne under armarna, för att stödja henne » . .

och hon fördrog mekaniskt dessa så mothjudande stöd.
Dä utbrusto, med fördubbladt rascri', pöbelns hurrningar, hvisslingar

och glädjorop.
Gåcnde med vacklande steg mellan vakten, tyektes dcn arma väreisen

ända tili dräggen tornina smärtans rågade kalk.
Under denna muina och töekniga hirnmel, pä dessa smutsiga galor,

omgifna af skyhöga, kolsvarta hus, erinrade denna krälande, trängande,
böljande, knulfandc

, och stojande pöbelhop om de förfärliga bilderna af
Callot och Goya, med alla deras vilda och menskligheten förnedrande be-
drifter. Trasiga barn, försupna qvinnor, män med vilda och mordiska an-
sigtcn, trängdes, kniilfades, slngos, trampade ned hvarandra, för att under
skrål, ovelt och hvisslingar följa det halfdöda offret .

.
. delta olfer för

ett falski sken; ett kiandervärdt misstag.
Ett misstag!. . . I sanning kan icke menniskovännen rysä vid den tan-

ken, att dy)ikä arresteringar ännu dagligen och öfverallt äga rum, endast
i följd af misstag och på misstankar, af omständigheterna väekta mot en
och annan olyeklig, som har skenet emot siifs eller ock på obcstämda an-
klagclser.

Vi kuuna aldrig glömma denna beklagansvärda nnga flxcka, som för
någon tid sedän hlef oskyldigt arresterad ,

emedan man misstänkte henne
för brott mot ägande-rätten , burn hon fann tillfällc att undkomma den
förföljande hopen, sprang upp i ett hus och då hon äfven der säg sig
förföljd, i förtviflan öppnadc ett fönster, kastade sig ut och krossade huf-
vudet mot stengatan.

Efter sin gemena angifvelse, för hvilken la Mayeux hlef ett oskyldigt
v offer, hade fru Grivois skyndat tillbaka tili gatan Brisc-Mlchc. g?k '
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HP- —— im
, c dvs?\ilion gick så fort lion kundc uppför dc fyra trapporna ocli öppnadc ®5

kammardörrn . . . Hvad säg hon der? . . . Dagobert, tillika med liaus
hustru oeb de två modcrlösa

XVI.
KLOSTRET.

Latoni oss i få ord förklara Dagoberts oförmodadc närvaro.
Hans ansigte bar en sådan prägci af redlighet och inilitärisk beder,

att dircktörn vid diligensbyrån åtnöjde sig med hans blotta löfte att åter-
komma och betala sin plats; ja, lian uppinanade honom tili och med att
gå hem. Den gamle soldatcu hade doek cnvisats att silta qvar, i paot,
som hän nttryckte sig, tili dess att brefvct, soin dircktörn, på hans begä-
ran, skrifvit tili hans blifvlt hemskickadt och bndbäraren återvändt
med penningar 5 men då dcnne återkom med svar , alt penningarne snart
skulle komnia, lemnade Dagobert, på direktörns förnyade uppmaning, by-
rän; troendc sig nu hafva gjort nog, för att visa sin grannlagcnhet, shyn-
dade lian tili sitt hem.

Man kan lätt föreställa sig fru Grivois bestörtning då hon, vid sin
återkomst, fann, stående midt emellan de båda fröknarne, den gamle Da-
gobert, den hon ganska väl igcnkände , på den bcskrifning hon hört o m
honom.

Fransiskas ängest vid åsynen af fru Grivois var Icke miudre känbar.
Rosa och Blenda hade för Dagoberts hustru orntalat, att ett främman-

de fruntlmmcr hade, under hennes frånvaro , värit der och velat tala vid
henno I en angelägen alfär. Frausiska, rcdan uuderrättad af sin biktfar,
tviflade sålcdes icke , att nämndc fruntimmer var detsamma

, som skulle
ledsaga Rosa och Blenda tili klostret.

Hennes ångest var således förfärlig, som vi rcdan vcta. I fast beslut
att ulföra hvad hon lofvat sin biktfar

, darrade hon blolt af fruktan att
fru Grivois skulle, geuom något ord, upplysa Dagobert om Saken, och så-
medelst förstöra alltsammans; då skulle ju de stackars flickorna förblifva
1 sitt hcdniska mörker och i denna okunnighet , som skulle förorsaka de-
ras cviga fördömclse, för hvilkcn hon, enligt sin enfaldiga tanka, troddc
sig vara ansvarig.

Dagobert, som satt och höll de båda llickornas händer 1 sinä , stcg
upp och helsade, när prinsessan de Saiut-Dlziers förtrogna inträdde i
rummet.

Ogoublicket var kritiskt, afgörande ; men fru Grivois var en värdig
lärjunge af sin herrskarlnna, prinsessan de Saint—Di/.ier, och hade således
lärt att hima sig i alla, äfven de kinkigaste omständigheter. Hon beslöt
dcrföre att draga fördcl af den skyndsamhct, hvarmed hon arbetat sig
uppför trapporna , eftcr utförandet af den skändliga anklagelsen mot la
Mayeux, och af den bestörtning hon erfor vid åsynen af Dagobert. Gif-
vaude åt sinä anletsdrag ett lifligt uttryck af oro och sorg, ropade hon,
med darranda och bruten röst , och efter några sekunders tystnad ,

dcm

fehon syntes anvUnda tili stillaudc af sinä upprörda käuslor, men som hon

Jk— «lii
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-

i 5 i sjclfva veriset användc liil samlnndc af sinä tanlsar
,

för att utföra en
ny pian:

Ack , minä vänucr! . . . jag var nyss vittnc tili en myeket stor
olyeka! .

. . ursäkta! . . . inen .
.

. jag är verkligen ganska npprörd.
Min Gud! . . . hvad är det? . .

. ropade Dagobcrts luistin, soin
ständigt fruktade nägon oförsigtigliet å den fiämmande fruns sida.

Jag Isoin lut för en stund sedän, åtcrtog denna för att med cr
tala o m en angelägen sak . • . Meda n jag satt och väntade

, var Lär en
puckelryggig, ung ilieka, soin hoplade några saker I ett knyte.

Ja , ja , jag vet , svarade Fransiska
,

det var la Maycux 5 en god
och bcderlig varelse.

Jag trodde väl det, jag. Se här bvad soin hände; Då jag såg alt
ni leke återkom ,

bcslöt jag att gä på ett besök här i grannskapet 5 . . .

jag gicls såledcs ner , . . jag koin tili gatan Saint—Merry ,
då . . . o,

niin Gudl . . .

IVå väl, bvad var det? fuägade Dagobept.
Jag- fiefc se en förfärlig folksauiling jag frägadc 5 nian sade mig,

alt en stadssergeant nyss bade arreslerat en ung Ilieka
,

derförc att lion
bar ett knyte, innebållande ålskilliga saker, deni man trodde liennc hafva
på olofligt sält åtkommit

, emedan hennes dåliga klädscl utvisade att dc
ingalunda kunde tillliöra henne. Jag trängde mig frain, och då . . . bvad
såg jag? Ja, densamnia ofärdiga unga Hiekan, soin jag nyss såg bär-
uppe i cr kammare.

Ack, det arma barnet! ropade Fransiska, bleknandc ocb vridande
bänderna. Hvilken olyeka!

Sä tori: lara dig då! . . . Hvad bade lion i knytet? . . . sade
Dagobcrt tili sin luistin.

Jo .
.

. jo . .
. min van! . , . jag mäste väl tala 0111 för dig:

Jag var litan penningar, oeh .
. . då bad jag la Maycux bära tili Mont-

de-Picte åtskilliga persedlar, dem
(vi cj beböfva för bvarje dag.

Ocb man bar trott att lion stulit dem,.lion! - den ärligaste flic-
ka i verbien! ropade Dagobcrt. Mcn, min fru! det var ickc rätt att ni
gick derifrån. Ai bade bordt lägga cr nti Saken, ni bade bordt säga att

' ni käudc den slackars Hiekan.
Det gjorde jag visst, kära ni

,
mcn olyckligtvis gaf man ej akt

derpå , svarade fru Grivois . .
. Ilopen , trängseln , sorlet ökades med

bvarje ögonblick . . . valiten koin och bön blef bortförd.
Och hon kan dö af en sådau stöt

,
hon soin är så rädd, så bljg,

sä nerfsvag! . . . ropade Fransiska.
- Ack, min Gnd! den stackars la Mayctix, soin är sä god, sä väu-

Hg, sä förckoinmande! ropade Dlenda
, i det hon mot syslcrn vände sinä

tårfulla iigon.
Då jagv Ingcnfing kunde litratta för henne, åtcrtog fru Grivois, sä

skyndade jag hitupp Jgen, för alt nnderrätta er öin det olyckliga missta-
soin doek ickc är värre än det i.an rättas, churu obehagligt oeh led-

fe A:o 10. 46*.
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, . , ikä
saint det i början är .

. . Det är ej vidare än att någon af er genast
®

sfcyndar ner, för att npplysa liur salien förhålier sig.
Vid dessa ord fattade Dagobcrt häfligt sin hatt ocli sade, i en snäsig

ton, tili fm Grivois:
För böfvcln, min fm! det der hade ni kunnat säga oss genast,

då ni koin inom dörrn
, litan så många oiusvep. Hvar Ur det olycfcliga

harnet? . . .

Det vet jag icke; men det linns på gatan folk nog , som derom
knnna npplysa cr. Trängseln är ännu ganska 1iflig, och öin ni bar den
godheten att genast stiga ner, så får ni vela allt.

Hvad dj—ln Ur det ni talar om g-odhet , min frn! röt Dagobcrt
med sin barskaste ton. Jag menar att det är min skyldighct, jag ..

.

Staehars barn! arresterad för stöld! . . . Det är ju alldeics förskräck-
ligt! Jag skall gå tili poliskommissarien eller tili eorps—dc-gardct.
Jag inåtte väl få rätt på den anna Hiekan, så att jag får taga Lcnnc med
mig hein.

Ocli Dagobcrt skyndade ut.
Fransisi,a, som mi var lugnad i ansccnde tili den staekars la Maycuxs

öde, tackade i tystbet Gud att bennes man var gången, ernedan bans när-
yaro i delta ögonbliek förorsakat benne bådc ångest och bryderi.

Frn Grivois bade inlagt Monsieur i hyrvaguen, tv dels var bon rädd
för den stora bunden, och dels ville bon så Fort som möjligt komina upp-
för trapporna, emedan ögonblickcn voro dyra. Då bon nti såg sig bcfriad
fråu den gamle soldatens bcsvärliga närvaro, kaslade bon en bctydelsefull
bliek på bans hustrn , räckte benne brefvel frän abbe Dubois oeb sade, i

♦det bon med Uit lade tonvigt på bvarje ord:
JVi skall af detta bref inbcmta ändamålct med niitt besök, bviikot

jag ej förr fått lillfälle att för kla ra; jag' gläder mig öfver det uppdrag
jag fått, så myeket mer som det sätter mig i beröring med de här sola
och inlagande sinä fröknarne.

Rosa oeb Dlcnda bliekadc på bvarandra med utseende af den bögsta
öfverraskning.

Fransiska fattade brefvet under en synbar darrning. Det bcböfdcs
vcrkligcn en inre , tyst erinring af biklfadrcns alla botelscr, löften och
bevekande skäl, för att nedtysta den arma qvinuans sista skruplcr; ty bon
ryste vid tanken på Dagoberts förfärliga vrede. Ilon vissle ej bellcr liur
bon sknllc bära sig åt för att nnderrätta flickorna om alt de borde följa
den främmande frun.

Fm Grivois, som gissade bennes bryderi, gaf benne teehen att lugua
sig, oeb yttrade tili Rosa, medan Fransiska läsle brefvet:

-- Hvad cr slägling slall bli glad alt få se er, minä fröknar!
Vår slägling? ropade Rosa, ylterst förvånad.
Ja vissi. Ilon bar fått undcrrättclse oin er ankoinst tili Paris,

men som bon ej ännu är fnllkomligt åtcrställd, efter en myeket svär sjuk-
iloin, bar bon ej kunnat sjelf kumma oeb liemiä cr

,
för alt ledsaga er

bem tili sig . . . Beklagiiglvis, liilalle fru Grivois, då bon såg' de båda
•u, systrarnas oro, knu bon ej bebålla cr lång stund bos sig, för denna gån- jj
i»'*'-' laRa. mfeä
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#3® gen , LvilLet äfvcn lär slå omnämndti det der brefvet; så att fröLnarne
nog Luuna vara tillbaLa inom en timma; inen i morgon, cller någon an-
nan dag, Loppas lion Luuna fara ui, ocli då Lonuncr lion Lit,’ för alt mrd
madam Baudein oeli dess inan öfvereusLomnia om sättcl att flytta cr tili
li emi e Leit oeli ha 11et ly hon är otrösllig öfver att fröLnarne , lienncs
slägtingar, sLola vara tili last för personer ,

livilLa redau visat dein allt-
för mycLen gudlict oeli tjcnstaLtigLet.

Dessa fru Grivois sista ord gjorde starlst intrycL på dc Lada systrar-
ne; de sLingradc deras fruLtan alt länge och väl nödgas vara en tillöL-
ning i den olycLliga familjens LeLyitimer oeli nöd. Made det värit fråga
öin att Leit oeL Lållct lenma luiset på gatan Brisc—Miche , litan att deras
vän DagoLert nicdgifvit cller åtminstone afvaLtat det, så Lade de vissei-
Hgen tveLat; inen fru Grivois taladc ju endast om ett LcsöL på en timmas
tid, oeli de unga fiiekorna fattade icLe ringaste misstanLa. Rosa yttra-
de tili FransisLa:

Vi Luuna väl, ulan att afvaLta llagobcrls åtcrLomst, fara på ett
LcsöL tili vår slägting?

Ulan tvifvcl
, svarde den tillfrågadc med rnatt röst

, Lclst då nl
Lan vara åter om en tiuirna.

I sådant fall, åfc.rtog fru Grivois , sLall jag anliålla att fröLnarne
ville följa mig , ju förr desto Lcldrc; jag sLall återföra dcm innan mid-
dagen.

Vi aro färdiga, min fru, . syarade Blenda.
Mä väl, minä fröLnar, så gån att onifamna er andra mor oeli sLyn-

den, återtog fru Grivois , soin med uioda Luode dölja sin ängslan öfver
att DagoLert Luode Linna återLomma.

Rosa oeli Blenda gingo tili FransisLa, LvilLen Lårdt pressade niot
sitt bröst dessa älsLvärda och osLyldiga varelser, dcui bon nu öfvcrlem-
nade i alldcies fräinmandc bänder. Hon Lade största möda i verbien att
åtcrliålla sinä tårar, eburu bon inom sig var öfvcrtygad, att bvad lion
samtycLt, ländl tili deras eviga väl.

Se så, minä fröLnar! sade fru Grivois med vänlig röst vi må-
ste sLynda oss. Förlåt jmin olåligbet, men jag vågar icke uppehålla
mig längre.

De bäda systrarne, bållande bvarandra i Lauden, gingo långsamt ut-
före trapporna, följda af Rabat-Joic, LvilLen gicls tyst efter dein, ulan
att dc visste det; ty, så snart DagoLert var frånvarande, lemnade del Llo-
La djurct aldrig de modcrlösa.

För att vara ändå försigtigare, Lade prinsessan de Saint-Diziers för-
trogna låtil hyrvagnen Vänta ett styeLe derifrån, på det lilla såLalladc
Llosterforget.

Inom några seLunder Lade fröLnarne oeli deras ledsagersLa uppbun-
nit åLdonet.

- Min fru, sade LiisLcn, då Lan öppnade vagnsdörrn , ni bar ställt
tili ett forbannadt sprLtakel, i det ni qvarlemnadt den galna LundraeLan

ibär, Hau bar sLällt och tjutit, soin om Lan legat i elden, ocb I‘olLct
Il 'W

—— Ääfeä
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Lar stånnat ooh undrat livad det gick åt kräkct; mcn hara man ser på
houoin, så blänger Lan, soin ville hän sluha allt livad hän ser.

Kiisken hadc rätt: Monsieur, soin var en licnde tili cnslighcten, hade
under hela tidcn nppgifvit jemnicriiga fclagorop ooh fortfor denncd ämui.

Tig, Monsieur, jag är ju här nu, sade fru Grivois: dereftcr väli-
lle hon sig tili de båda sysstrarue, yttrandc: Vilja fröknarne vara så go-
da ooh stiga i?

Rosa och Blomia stego i vagnen.
Fru Grivois gaf, inuau hon nppsteg i åkdonet, kiisken en skrifvcn

adress pä klostret Saint-Marie; dessutom tillhviskade hon honoin en hop
andra förhålluingsordcr; dä hasllgt den fula niopsen , soin vid frökaarnas
inträdc bjebbat alldeles crbarmligt, pä en gång började uppge de inest ur-
siuniga läten.

Orsafccn härtill var helt enkeli dert, att RabatrJoie, hvilken ingen hit-
tills märkt, hadc nied ett hopp rusat in i hyrvagnen.

Mopsen, ursinnig öfver denna djerfhet, glbinniande sin vanliga för-
sigtighet och feghet, och hänförd af vrede ooh illska, hoppade på Rahat-
Joie ooh het houoin så grymt i nosen, att den annars så tålige och för-
ståndige siberiske huudon å sin sida blef ursinnig; uppretad af den smär-
ta hai) erfor, rusade lian pä Monsieur, bet houoin öfver strupen och dö-
dade honoin i ett enda tag, såsom det hördes pä de tynande klagolätcna
af mopsen, hvilken redan var tili hälftcn qväfd af sitt inyckna fett.

Delta tilldrog sig så fort . . . ja, inom vida kortare tid än som er-
fordras för att beshrifva del. Rabat-Joic, stod ej att hcjda, ehuru de för-
skräekta llickorna hade tvenne gånger ropat: ici, Rabat-Joie!

O min store Gud! jemrade fru Grivois, i det hon väude sig om,
. i . åter delta viiddjur tili hund! .

. . lian kan bita min mops! . . .

Kör bort honoin! .
.

. Genast! Hör fröknarne? . . . Genasl! . . . Det
är omöjligt alt taga honoin mcd.

De unga llickorna, soin ämiu cj kunde ana tili hvad grad Råbat-Joie
var brottsiig, ty Monsieur hviiade lillös nnder det ena vagnssälet, tyckte
docfc att det var opassande att konnaa på bcsök, åtfoljda af en stor hand.
De ropade derföre, i det de sakta stötie honoin mcd foten: Gå ner, Ra-
bat-Joie; gå din väg !

Det trogna djurct tvekade först att lyda. Sorgsen oeh bönfallandc,
betraktade lian de båda llickorna mcd en min af mild förebråelse, liksoin
hade lian velat tadla dem för det de skiekade bort sin ende oeh slste för-
svarare; inen då Rlcnda mcd sträng röst gaf honoin ännii en bcfallning
att aflägsna sig, steg den slaokars hunden långsamt ooh nied hängande
svans ner ur vagnen, kännande dessutom inom sig att lian hadc värit allt-
för häftig■ mut Monsicur.

Fru Grivois, ytterst angelägen att få lemua qvarteret, skyndade upp
i vagnen; kiisken stängdc dörrn, klättradc upp på kuskbocken och klat-
sohade tili nied piskan. Vagnen rullaile skyndsamt framåt; men fru

■ Grivois första omsorg var att igendraga fönstergardinerna, af fruktan för
ett tlllfälligt möte mcd Dagobert.

Då delta oundgängliga försigtighetsmått var taget, kunde fru Grivois s
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P tanka på Monsieur, hvilken lion ömt älskade, älskade mcd (lennä öfvcr-

drifna, oförnuftiga kärick, soin.claka mcnniskor oftast kysa för djur; ty
man skulie kanna säga alt de kring ett sådant koocentrera alla de varma
och omina känslor, dem de borde iiysa för sinä medinenniskor. Med få
ord: fru Grivois kade mcd passion fästat sig vid denne otrcllige, fege
ocli arge Lund, kanskc ai en liemlig syinpathi för alla lians fel; denna var-
ma tillgifvenhet kade nu varat i scx år ocli tycktcs tilltaga, ju mcr'mop-
sen lilltog i ålder.

Man tordc linna det något barnsligt att vi så länge uppchålia oss
vid en så obetydlig sak; men det sker för att bevisa burn de minsta
händelser oftast kumia medföra dc olyckligastc följdcr ; ocb för att gifva

ora det är möjligt vara läsare ett begrepp om den elaka qvinirans
förlviflan ocb raseri, då iion fick se att kenties bund var död, en för-

n

tvlflan, ett raseri, livars grymma verkningar dc anna moderlösa tillräck-
lig-t lingo erfitra.

Vagnen fdrtrnlladc skyndsamt, nndcr några sekunder; då fru Grivois,
som hadc satt sig på framsätct, började locka sin limu!.

Monsieur hadc alltför giltiga skäl, för att icke svara.
Ka väl ditt stygga tjurhufyud, yttrade rnatmodren, sbämtande, . . .

du spelar stolt, tror jag .
. . Det är icke mitt fcl att deu otäcka stova

hundcn kom in i vagnen; det må väl fröknarna veta . . . Se så ..
-

. koin
hit nu ccli piissä matmor . . . ooh låt oss vara vänner .

.
. din ganile

tjurskalle!
Monsieur iakttog samrna envisa tystnad.
Rosa ocb Blenda började att oroligt blicka på bvarandra; dc visste

att Rabat-.loics fasoucr stundom voro mindre varliga; likväl voro dc långt
ifrån att ana det saken var så allvarsam.

Fru Grivois, mora förvånad än orolig öfver att mopsen visade sig
så envls, att ban alls icke lydde hennes lock ocb att ban så otacksamt
tillbakastötte bennes godhet, böjdc sig ändtligen ned, för att framdraga
bonom undan vagnssätet, der bon trodde att id el vrede ocb envishet qvar-
höll bonom. Ilon trefvade således oek fick tag ien af tassarne, den bon,
temligen otåligt, drog åt sig, yttrande, bälften ond bälften skämtande:

Se så, din stygga kumi! .
. Du ger just dc unga fröknarne en

vaeker tanka om diu harakter.
Då bon sagt detta, frarndrog bon ändtligen kela bunden, eburu högst

förvånad öfver det vårdslösa och besynnerliga 1 bans rörelser ; men
bvad blef hennes förskräckelsc, när bon bade lagt bonom på sitt knä ocb
såg att ban var orörlig? .. .

Ett slaganfall! ropade bon. Det stackars kräket åt för myeket
. . . jag sade det förat! . . .

Dereftcr vände bon sig ocb ropade ifrigt’: Hall! hali! båll, kuski
Ilon kom cj Ihåg att kiisken icke knnde böra benne, der bon satt Inuti
vagnen, mcd tillslutna fönsler ocb igendragna gardiner. Annu trodde
bon blott att bennes älskling var afdåharj, tills bon varseblef en blodig
strlmma på bans bals ocb sex tili sju djupa bål efter den storc bundeus

JV:o Id. 47.
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förfärliga tänder. Hon kunde nu mera cj liysa ringaste fvlfvcl ori ®
den afgudadc mopsens olyckliga siat.

Hennes smärta öfverglck da tili förtviflan.
Död ! skrefc lion död !

. . . och rcdan stel I .
.

. död !
.

.
.

o, min Gud!
Och den elafca qvinnan gret.
Etaka menniskors tårar aro heinska att se ; Innan en elak nienniska

g-råter, rnåsfe hon lida alltför rnyeket.— Hos en sådan har cj lidandef
den verkan, att det mildrar och nppmjukar själcns kansioi-, nfan tvärtom
uppeldar det tili en häftig och farlig vrede.

Också kände sig Monsicurs inatmoder, efter delta första utbrott af
smärta, hänförd af idel vrede och hat. Och delta liat vände sig just mot
de unga (liekorna, soin voro en, ehuru oskyldig, orsak tili mopsens död.

Hcnnes ansigte uttryekte härvid litan ringaste förställning hvad soin
föregiek inom henne, så att Rosa och Rlcnda blefvo keli förfäradc vid
äsynen af den vredens pnrpur, som färgade hcnnes ansigte då hon ropa-
de, med en af raseri stapplande röst :

Det är er hnnd0 soin bar dödal bonom, och . . .

Förlåt, min fr n och var ickc ond på oss! ropade Rosa.
Vi rådde ej derför; det var er hund, soin forst het Rabat-Joie,

tilladc Blenda med jcinmerlig ton.
Det nftryck af skräinsel, som var ntbredt öfver dc håda flickornas

blcka ansigtcn, återkalladc fro Grivois tili besinning. Hon erinrade sig
hastigt hvilka olyckliga följder ett oförslgligt utbrott af bennes vrede
knnde medlora. Tili och med under sin ifrigaste hämdkänsla måste hon
förställa sig, för att cj ingifva fröknarne Simon den ringaste misstanka.
Som hon dock icke genast ville synas öfvcrgå från vrede tili fullkomligt
lugn, emedan hon tyckte det sknlle förnndra dem att se en nienniska så
ombytlig, fortfor hon ännu att på de stackars barnen kasta vredgade blic-
kar; men småning-om tyektes npproret i hcnnes själ lägga sig och lemua
mm åt en djup smärta. Slutligcn betäekte hon ansigfet med sinä båda
händer, lät höra långa och klagande suckar, samt låtsade bittcrligcn
gråta.

Stackars fru! hvad hon gräter, yttrade Blenda tili Rosa. Sanno-
likt höll hon af sin hund lika rnyeket som vi hålla af Rabat-Joie.

Ack, ja, suckadc Rosa. Du minns hvad vi grelo öfver gam-
1c Jovial.

Fru Grivois iipplyftc ändfligcn hufvudet, aftorkade siira tårar och
sade med vänlig, vek röst:

Ursäkla mig, minä fröknar! . . . Jag förmådde cj åtcrhälla det
första utbrottet af häftighet, cller suararc af bitter sorg ...ly jag var
ömt fästad vid denne hund, soin under sex års tid aldrlg har lemuat mig.

Vi deltaga af uppriktigaste hjerta i er sorg, min fru, sade Blen-
da, och det så myeket mer soin olyekan är objelplig . . .

Jag sade nyss tili min syster, inföll Bosa, att vi voro lika bc-
dröfvadc, vi, när vi rniste vår gamla häst Juvia), som hade fört oss från
Slbcrien; ack hvad vi greto!
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P Se så, minä Kara fröKnar, låtom oss icKc iner tänKa derpå, sade 44

frn Grivois . . Allfsainmans var mitt fel; ly jag borde ej. ba lagit bo-
noin med . .

. Alen, lian var så ledsen när jag’ gick ifrån bonom . . .

Ai begriper säkert en sadan der svaghet . .
. Det är så, sball jag säga,

att när inan bar ett godt bjerta, så är man öm emot djur, så vä! som e-
inot incnnisbor . , . Jag- anser cr båda för alt vara myeKet Kansioin! la ocb
det är tili denna känslofullbet jag vädjar, för alt crhålla ursäkt för min
opassande liäftighet.

Alen, min frn . . . derpå ba vi aldrig tänbt.
Hvad som gör oss ledsna, är att se er så bedröfvad.
Det gär nog öfver .

.
. det går nog öfver, minä sota, goda fröK-

nar! Den glädje cr släg-tinge sball erfara vid cr åsyn Koimner mig
nog att glömma min egen sorg ...Ai äro för sota! . . . Ocb den besyn-
nerliga oniständighetcn att ni liima bvarandra så precist, öbar ännu mer
det varma deltagande man genast fatlar för cr.

i\T I bedömmer oss alltför mildt, min fru.
Aej, visst icKc. Ocb jag- är säbcr att ui libna bvarandra lika

mycKet tili karakteren, som tili utseendet.
Det är jn hclt naturligt, min frn, svarade Rosa. Alitifrån det

vi föddcs, halva vi inlet ögoublick lemnat bvarandra, bvarken natt ellcr
dag. SKulle då ieke våra karakterer vara alldelcs lika?

Hnru, minä fröknar I Ai ha aldrig värit åtskiljda?
Aldrig, min fru!

Vid dessa ord tryekte de båda systrarne bvarandras bänder ocb vex-
lade ett mildt srnålecnde.

O, min Gud! då begriper jag bvad ni skullc lida, om man åt-
skiljde er.

Det är omöjligt! sade Blcnda, srnålecnde.
Hnru? . . . Omöjligt!
Ilvein sknlle väl ba bjerta att skilja oss?
Ulan tvifvcl, sknlle det vara en myeket elak menniska som gjorde

det; dernti ba fröknarne rätt.
Ack! min fru, inföll Rosa; de aldra-clakaste menniskor sknlle ej

kuuna skilja oss.
Så myeket bäftre! Men bvarförc, om jag får fräga?
Emedan delta skullc göra oss alltför olyckliga, svarade Blenda.
Det skullc bli vår död, tillade Rosa.
Stackars små! . .

.

För tre månadcr sedän blefvo vi satta i fängclse, vet frun IVä
väl! kommendanten öfver della fängelse , en g-animal kärf tysk , soin
annars såg så barsk oeb sträf nt, sade, då lian liek se oss: "Det vorc
att döda dessa barn, om man skolle skilja dem ät” . . . Oeb så lät hän
oss vara tillsaminans. Oeb jag försäkrar cr, min fru, att vi deraf funno
oss så lyekliga, som man kan vara i ett fängelse.

Detla bevisar edra bjertans förlräßlighet ocb är tillika ett godt
drag af de personer ,

som förstå nppskatta den sällhet ni finner i en bc-
% ständig sammanvaro.

g?
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Vagnen stannadc.
Maa körde kuskcn rapa: Var god och öppna porien!

Aek, un aro vi franune, sade fru Grivois.
Duhhelportarne slogos upp ock Lyrva g-ne a körde in på en gård, he-

lagd mcd grof saud.
Då fru Grivois uudandrog gardinen från det cna vagnsföixstrct, såg

inan en stor gård, på längdcn afskurcn af en hög mar, pä Lvars midt be-
faniis ett slags portik, uppburcn af fyra livitstrnkna pelare. Under por-
tiken var ca liteu dörr.

Få and ra sidan muren syntes framsidan af en hög byggnad. Denna
byggnad var af huggen sten och jenxförd med de svarta, obyggliga huscu
på gatan Briäe-Micha, kundi: maa niistän kalla den ett slntt. Oekså blef
Blcnda tili den grad betagen af dess åsyu, att hou med ett naift ultrycfc
af beuadran fattade fru Grivois vid annen oeh ropade!

Aek, min fru, en sådan vaeker byggnad!
Det yttre är ingenting det inre är bättre, svarade fru Grivois.

Kasken öppnade vagnsdörrn och bvad blef fru Grivois raseri ocb
de båda llickornas förvåning ,

vid åsynen af den förståndige Rabat-Joie,
som hade medföljt vagnen. Det stackars djuret slod mi der med spet-
sade öron och bviftande svans; hän tyektes hafva glöint sitt begångna
brott och väntade, i dess ställe, beröui för sin klokhet och trohet.

Hvad ! ropade fru Grivois i hela bitterheten af förnyad suiärta.
Den afskyvärda besten bar följt vagnen!

Ja, det är Sainina Lund, min fru, sade kasken. Ett sädant säälit
kreatur! . . . Hän har ej vihit ett slcg från minä hästar. Aldrig såg
jag dess inake. Hin inåstc vara dresserad tili att springa bredvid lui-
sten .. . Det är en rar, en dugtig hand! ..

. Två karlar skulle hau nog
sköta. Se hara så fciok hau scr ut. Sådant skinn, sadan svans . . .

Dan ailidne Måns ienrs herrskarinna var alltfar litat belälcn med det
beröm kiisken slösade pä Rabat-Joie. Efter en knyck pä hufvudet, yttra
de hon tili de båda ftichorna:

Jag skall straxt föra er tili cr slägting. Vänta här i vagnen
så längc.

Fru Grivois gick med raska steg tili portiken och ringde. der på den lil-
la dörrn. Eu (jviima, klädd i nunnedrägt, koni att öppna och neg djnpt
för fru Grivois, soin yttrade dessa ord:

Jag har de unga diakonia med mig. Ahbe d’Äigrig'nys
oeh prinsessans uttryckliga hefallning är att de genast skola skiljas åt och
sättas i celler .

.
. strängt fåstår ni . . . AI hör ju det, systeri euslig

ccil, och kost såsom för obotfärdiga.
Jag skall tillsäga vår moder och allt skall hli vcrfcstäldt, svarade

nunnan, ringande änyo.
Vilja fröknarne vara så goda och komina nti, sade fru Grivois tili

de unga flickorna, som hade sinugit sig tili att snackit Rabat-Joie, ciftedan
dc voro så djnpt rörda af hans trohet och outsägliga tillgifvenhet. Jag

jg skall mi föra er tiil frun, soin är er slägting, ock om en halftlimna koni-
-1 *
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i® mer jag och hcmtar cr, tillade tien falska qvinnan. Kusk! Se vai ef- •

ter att icke liunden följcr oss.
Rosa och Blenda, soin sedän vagnen stannade, cj hade syssclsatt sig*

med annat än Rakat-Joie ,
liadc ej märkt den tjenande klostcrsysteru,

hvilkcn dessutom höll sig- tili hälftcn clold kakoin dörrn.
leke hcllcr Varscblefvo dc nnga flickorna, att den, soin sknilc Jcdsa-

ga dem in, var klädd i nunnedrägt, förrän dc just dä, när lion hade ta-
git dem hvardera vid handen och med dem aflägsnat sig- några steg från
dörrn, soin mi tillslöts efter dem, litan att fru Grivois följde dem in.

Denua, soin , då hon såg dc begge olyckliga kanien väl ibstängda i
klostret, drog ett djupt andetag, vände nu om tii! vagnen, kad kasken köra
ut på gatan och tillsade att lian sisulle vänta henno der.

Kiisken lydde.
Rakat-Joie, som seit Rosa och Bicnda inträda genom den lilla dörrn,

kade sprnngit efter och stod nu krafsande med frainföttcrna på denna dörr.
Fru Grivois tilltalade nu portvaktaren, en reslig, bredaxlad kari:

Du får tio franes, Niklas, om du nu, inför minä ögon slår ilijel
den der kuuden, soin du scr vid porien derborta.

Niklas sträekte hufvudet, för att se pa liunden. När hän fätt dess
resliga figur och dess förfärliga gap väl i ögonsigte, sade lian:

För knäfveln, min fru, det är inte godt att siä ilijel en hund som
ser så ut.

Jag ger dig tjugo franes .
.

. men du skall slå ihjel honom ge-
nast! Hör du det?

För att få lifvet af den der satan, borde jag ha en hössa, och jag
har cj tiil hands något annat än en jernstör.

Öet Ur nogs med ett enda slag af den fär du lifvet af honom.
IVå, nä, kara fru, jag skall lörsölsa . . •. men . . . jag tviflar. '

Och Niklas giek att hemta sin jernstör.
O, om jag kara sjelf hade krafter! ’ gnisslade fru Grivois.

Portvaktaren återkom , bärande sitt vapen och nännade sig med sak-
ta steg tili dörrn, der den trogne Rakat-Joie ännu qvarstod.

Koni hit, min gosse .
.

. koin hil, min hund . . . ropade Niklas,
slåendc sig på knäet med venstra handen, under det hän med högra höll
jernstören dold hakoni sig.

Rakat-Joie steg upp, ty hän hade lagt sig tätt invid dörrn. Hau ke-
traktade Niklas och slöt af dennes smygande gång och smilande tai , att
lian hade något ondt i sinuet. Med ett skutt allägsnadc hän sig; sprang
rundt oinkriug lieiulcn, churu på behörigt afstånd, och då hän sålunda öf-
vertygät sig om hvad hän förut gissai, allägsnadc lian sig ännu inera.

Hau har luktat krändt horn . .
. den skojaren förslår nog att det

icke är rådligt komina hit .. . yltrade Niklas lian lär minsann alita
sig för att nalkas. Det är inte värdt; skall jag- säga frun.

Du är ett nöt! utkrast fru Gi-ivois ,
ond

, och kastade fern franes
at karien. Men åtminstone skall du köra hundrackau ut härifrån.

I N;o 19. 47*. .■
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H Ja, se det Isan låta höra sig, svarade portvaktaren. Det blip åt-^minslone lättape än att slu ilijel honom.
Rahat—Joie, soin väl insåg alt en öppen fejd här sisulle tjena tili ln-

gentiiig, leinnade gården och vai- straxt ote på galan ; men dä lian välhoin dit, tychte hän sig- vara på cgen hotten, och i Irols af drängens hot,aflägsnade lian sig iehe längre än soin hchöfdes , för att vara ur håll för
jcrnslörn. Niklas, soin suart säg- fruktlöshelon af sinä förföljclscr, hryd-de sig icke vidare om hunden, utan tillstängdc porton.
,

är 1111 fi; u Grivois , blek af rascri , äter uppsteg i hyrvagnen , soininneliöll dc lifiösa qvarletvorna af Monsieur , säg hon Rahaf—Joie ligganagra steg frän den yttre porton; ty den sluge hunden vissle nog att hän,när som helst, kunde återfeoiinna tili gatan Brise-Michc
, men först villehau, enligt instinkten lios denna race, afvakta de nnga fröknarnes åter-homst; ty/han hoppades sländigt att få se dem träda uf genom porien.De anna (liekorna voro således inslängda i fclostrot Saint-Maric, hoit

närä det dårhus, der man kade inspärrat Adriennc dc Cardoville.
'

• * »
•Mcd läsarens tillåtelse vilja vi nu återföra honom tili Dagoherts hu-

stru, hvilken nnder outsäglig ängest väntade sin man, som skullc af hen-
ne lordra räkeuskap för marskulk Simons håda harn.

XVII.
EN BIKTFADERS INFLYTANDE.

Kimppasi l hade de moderlösa fliekorna , i den främmande qvinnans
sällskap, lemnat Dagoherts hustru

, förrän denna kastade sig på knä oeh
hörjade hedja ined innerlig andakt. Hennes lårar, länge återhållna, flöto
nn desto ymnigare. Oaktadt sin upprigtiga öfvertygelse om att hafva
handladt räft ooh uppfyllt en religiös plig*t, när hon lemnade ifrån sig
håda fliekorna, afvaktade lion mcd obeskriflig frnktan sin mans återkoinst.
Ebuni förblindad hon var af sitt gndfruktig-a uit , kunde hon dock icke
dölja för sig sjelf, att Dagoberl hade lagliga skäl tili klagan och vrede ;oeh dessutom måste ju den arma modren incddela honom underräftclscn
om hans sons häktande, livarom hän ännu var i okiinnighet.

Vid hvarje äfven det minsta buller, soin hördes i Iniset, lyssnade denstackars Fransiska oeh spraft tili. Derefter hörjade hon åter hedja oehakalla llcrren, att lian inåtte förläna henno styrka tili genomgående afdetta nya, svåra prof.
Slulligen hörde hon någon gå i förstngan. Säker att det nu varDagohert, sfcyndade hon alt sätta sig, torkade hasligt tärarne frän dc hlc-

Ka l.mderna och, för att få litet mera sähcrhcl, tog' hon en af de grofvasäekarne , den hon lätsado sy på ; men hennes gainla händer darrade , sä
att hon knappt kunde lialla nålcn.

Elter nägra sokiinder öppnades dörrn och Dagohert inträdde.
Den gamle soldatens grofva ansigte var sorgset och bar tillika stäm-peln af vrede. lian slängde sin hait häftigt på hoidot och varsehlef cj

hstraxt att frökuarne försvuunit, så sysselsalt var hän mcd sinä tankar.f 41
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Stackars bar»! det är förskräckligt! rcpadc hau.
Dii bar sett la Mayeux? . . . Du har befriat bcnne? . . . ropacle

husfr im, glömsk af sinä cgna sorger.
Ja, jag bar setf bcnne, mcn . . . i hvilkct tillstånd! . . . del var,

så att bjertat kundc brista. Jag- intygade bcnncs oskuld; jag- fordrade
benncs frigifning, ocb scr du, jag svarar för ail dc hördc del genom bå-
da öroncn , ocb likväl fick jag licnne icbc lirin med mig, ly nian sade:
först tnåsle poliskummissarien gå Lem lill er, för alt . . .

Här afbröt Dagobert sig- sjelf, i del ban kastade en förvånad blick
omkring runmict ocb sade tili sin luistin:

Hvar aro flickorna?
Fransiska I; iindc sig skakad af en dödsrysning.

Hvar aro fröfcnarnc? frågade ma imen än en gång.
Den darrande busfrnn svarade med stapplande röst:

Min van . . . jag- .
. .

Hon kundc ickc fullfölja.
- Hvar aro Rosa ocb IHcnda? Svara då I . . . Rafiat-Joie är ic-

ke hcJler bar.
Blif ickc ond!
Ja så, sade Dagobert, något tvärt. Jag förstär bur det är du

bar låtif elein gå ut ocb spatsera med någon grannqvinna bar. Mcn hvar-
förc följde du dem ickc sjelf, ellcr väntade tiils jag återkom, så bade
jag kunnat följa dem, i fall de önskade bernta litct frisk Inft? Imedlertid
tindrar jag myeket på att dc ville gå ut, inuan de fmgo veta bnr det
giek med den stackars la Mayeux; de barnen hafva riktiga englabjertan
annars.' Mcn, hvad du är blekl tilladc Dagobert, i det ban närmare bc-
traktade Fransiska. Hvad fattas dig då, niin stackars gumma? . . . Är
du sjuk ?

Ocb den g-amlc soldaten fattade vänligt sin bustrus hand.
Denna , soin var smärtsamf rörd af dessa ord, ultaladc med en sadan

godbet, nedböjde hufvudet ocb kysste, gråtande, sin mans band.
Soldaten, allt mer ocb mer otålig, när ban på sin hand kände bu-

struns brännande tårar, ropade:
Du gråter! Du svarar mig ir.ke! .

. . Mcn säg- mig då, för Guds
skull, bvad soin bedröfvar dig, min stackars, beskcdliga bnstru . . . Ar
Dn ledsen, för det att jag tilltalade’ dig något bårdf, när jag frågade bvar-
förc du lät de kära barnen gå ut med en grannqvinna? . .

. För fusan,
det var illa att jag taladc så skarpl . , . mcn du vei ju att en duende mor
bar anförtrott mig dem ocb . . . scr du . .

. sådana der saker äro beliga
.

. . Också är jag alllid för dem soin en rikligböna för sinä kycklingar,
tilladc ban skrattande, för att muntra Fransiska.

Ocb du bar skäl att bälla af dem, ty . , .

Se så, se så . , . sfiila dig, gumma! . . . Du känner mig ju .
. -

du vet att jag, oaktadt min sträfva röst, är en i gnmdcn god reen niska;
det vet du .

. . Ocb eftersom du säkerf vet att det är en pålillig per-
son du skiekat dern med, så är det ej så illa, för denna gången; mcn bä-

■u daiicfler, min bästa Fransiska, får du ej företaga något sådant, ulan att
fef w

; - &mii
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#först fräga mig. Flickorna begärde sai edes lof att gå ut ocli promcncra

litct, samt laga Rahat-Joic med sig?
iVej, ulin väli . .

. jag . . .

Hvad? JVej? .
. . Hvad är det då för en person sotii du bar

anförtrott dern åt? Hvart bar hon fört dem? IVär kommer bon igen
med dem?

Jag vct ickc, stammadc Fransista med matt röst.
Du vct ickc! ropade Dagobert, retad; rncn hän hejdade sig gc-

nast och fortfor i en vänligt förcbrående ton; Dn vct ickc? . . . Du kun-
de ickc utsätla tiden lieller. Bäst hade värit att du giitt med dem, och
ej litat på någon annan än dig sjelf. Hvarförc sisulle du förtro dem i
en annans faänder? Hvad koin det åt barnen nu också? ...De imitte
ha tiggt ocb bedt dig myeket, iunan du släppte dem så der bandiöst.

Om jag fcunde begripa hvad det var för en brådska, ocb hvarföre de
ickc afbidade min återkomst, då de visste att jag ej skullc bli länge bor-
ta. Men så svara mig då! . . . Här sitter jag ocb talar ocb frågar, li-

tan att du säger ett ord. Svara då
,

Fransiska! IVej, förbamia raig
kunde Icke ett belgon bli rasande öfver en sådan envis tyslnad I ropade
Dagobert, stampande med foton.

Hustruns mod var nu alldcles uttömdt. Dcssa ifriga, upprepadc,
bvaraiinau påskyudande frägor, soin snart skullc leda tili upptäckt af det
verkliga förhållandct, förorsakade benne tusen längsamma ocb förskräck-
liga själsmarter. Hon bcslöt derföre att, soin ett ödmjufct ocb uudergif-
vet offer, på en gång ådraga sig siu ma ns bela vrede, troget bållandc den
ed bon inför Gud svurit sin biktfar. ,

Ilon ägde ej styrka alt vesa sig, ej liellcr att Llicka upp. 'Hennes
hulVud sjönk lied på kröstet och häudcrna nedhängdc slappa på ömse sl-
dov om stoieu, Hiedan kon, knappt liörkart, sade tili sin man :

Göv med mig hvad du vill, rnen fväga ickc mer hvad det har
blifvil af kanien! . . . Jag kan äudå icke svara dig på denna fräga.

Om åskan slagit ner vid den gamlc soldafens fötter, så skullc lian
ej kunnat gripas af en bäftigare förskräckelse. Hän blcf blek som ett lik

bans kala pauna bctåcktes af kallsvett; med en stel,‘ orörlig, glas-
artad blick blcf lian under några sekunder sittande som en död, litan ord,
litan tanka, litan rörelse.

Ha stigt spratt lian dock upp nr denna ögonblickliga domning.
Hastigt som blixten hade lian, med en rörelse af förfärligt vaknande kraft,
fattat sin hustrit vid båda uxlarnc, lyftat benne så lätt, som man lyfter
en fjäder, ocb ställt benne midt framför sig. Ocb då lutade lian sig
ned, säg benne i ögat ocb skrek med en, på en gång förlvillad ocb för-
färande ton:

Danien!
JYäd, nåd! . . . ropade Fransiska med svaj>- röst.
Hvar ärc> barncn? . . . upprepade Dagobert mcd sainina häftijja

rösl och I det lian mcllau sinä väldiga wäfvar skakade den svåga, bräck-
lijja qvinhan. Svarar du mig-, eller ej? .

.
. Hvar ärö bainen*? upprepade

hau för trcdje gängen med dundcrslämma.
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Döda mi;;-, cllcr förlåt mig . . . men jag svarar icke, sade der»
beklagansvärda, mcd den på en jyänjy inilda och ohöjliga cnvishct, som är
stilla karaliterer så egon, när dc aro öfvertygadc ora att handia rätt.

Olyckliga! ropadc soldaten.
Och utom sig af vredc, af smärta, af förlviflan, fattade hän i sin

luislru och lyftadc hcnne högt upp, som om hän, i ett enda tag, velat
keossa licnnc mot golfvet.

Men den tapprc soldaten var för hcderlig, för god, att kunna hegä
en feg grymhet. Eftcr det första anfallct af ovllkorligt, nastan omed-
vetet rascri, släpptc lian den anna.

Fransista, ntom sig, halft Ihjelskrämd , nastan tillintctgjord af för-
skräckclsc, kastade sig på knä och Lopknäppte händerna, På rörelsen af
hennes färglösa läppar kunde man se att hon gjorde hön.

Dagobert hade dervid ett anfall af svindel, af dvala. Hän kunde Ic-
ke tanka redigt. Hvad soin nyss händt lumoin var så oförmodadt, sä o-
hegripligt, alt det fordrades några minuters tid, innan lian kunde sansa
sig nog för alt begripa, att det var hans luisten, hans egen hustru, denna
engel af godket, denna inilda, försakande varclse, hvars hela lif cj var
annat än en lång nppoffring, hvars själ var idel kärlck och tillgifvenhet:
att det var hon som yttrat, att lian ej mer borde fråga efter flickorna,
emedan hon ej ämnade hesvara hans frågor, Och likväl visste ingen hät-
tre än hon huru rnyeket gencralens döttrar voro för honom en helig skatt.

Det fastasle, det starkaste sinne kunde svigta under ett sådant slag;
det ljusaste förstånd blifva mörkt vid dessa oförfclarliga omständigheter.

Men soldaten lugnade sig smänlngom , och hörjade hetrakta saken
med något mera kallbtodighet.

~ Min hustru, tänkte hau, är den enda i verldcn, som för mig kan
förklara denna, i öfrigt oförklarliga gåta. Gud hevare mig att slå, ellei*
på annat sätt misshandla men jag måste dock använda alla upp-
tänkliga medel, för att förmå hcnne att tala . . . Framför allt måste jag
hcihoda mig att stilla min vredc.

Dagobert log en stol, pekade mcd handen på en annan, och sade
tili hustrun, som anna lag på knä:

Sätt dig.
Lydig och skrämd, som Fransiska var, satte hon sig raekaniskt.
Hör mig, min hustru, hörjade Dagobert med en kort, sammanpres-

sad röst, som förrådde hans våldsamt qväfda otålighel. Du begriper väl
. . . att saken ej kan bero härvid . . . Du förstår väl också . . . att jag
. . . icke vill använda våld emot dig . . . A'yss på stunden gaf jag vika
för det första uthrottet af förtviflan . . . jag ängrar det hitterligen och
skall ej göra om det .

. . Men, i alla fal-1, så kan du väl linna att jag
måste veta hvad det blifvit af harnen. Dcras mor anförtrodde mig dem,
då hon uppgaf sin sista suck . . . Jag bar cj, med lifsfara och under tu-
sen äfvcntyr, fört dem hit från Sihcrien, för att du skall komma och
säga: «Fråga mig icke, ty jag ämnar ej hesvara dina frågor» . . . Det är
inga skäl, det, ser du. Antag att marskalken akulle komma nu på ö-

g JV:o 10. 48.
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1 s gonblicket oclr säga: Dagobert, jag viili se minä barn. Hvad vill du då

att jag skall svara bonom? ...Se så .. . jag är lugn ...du scr väl att
jag är lugn .

. . Me» •

. . sätt dig i mitt sialle, ocb döm sedän burn godt
det är . .

. Annu en gång .
. . hvad vill du jag skall svara marsbalkcn ?

. .
.

Hm? . . . Men så säg då !

Aefc, min vän !

- Här är icke nog med ack! ocb o! gcnmälde vcteranen, under det
hän torkade sin panna, hvars ådror voro nppsvällda, så att dc tycktes
vilja brista. Hvad vill du jag skall svara marskalkcn?

Anklaga då mig, ocb jag skall uthärda allt, svarade‘Fransiska.
Besinna dig, min väri; jag frågar dig ännu en gång . . . hvad

skall jag svara marskalkcn?
Att ban talar vid mig . . . jag skall säga honom allt.
Men hvad skall du då säga ?

Alt du kade förtrott de båda fröfcnarne ät mig . .
. att du hade

gått ut .
. . ocb då du vid din återkomst ej Tunnit flickorna, badc du gjordt

mig en mängd frågor, men alt jag cj kunnat säga dig bvart de tagit
vägen.

Aha! och du tror att marskalken shall noja sig mcd dc der skälcn,
sade Dagobert, i det lian konvulsiviskt pressadc sinä händer niot knäct.

Olyckligfvis, svarade Fransiska, lian jag ej gifva andra upplys-
ningar, livarken åt fliekornas far ellcr at dig . . . Oin ock döden vore för
ögouen, så får jag ändå inte tala.

Dagobert gjorde en sväng på stolen då lian liörde detta svar, soin
dikteradcs af en förtviflad undergifvenlict.

Hans tålaraod vaj- nn åter slut; men sorn lian dock icke ville gifva
vika för en ny hänförclsc af vrcde och otålighct, ej heller taga sin ti 11-
flykt tili hotelser, hvilkas ringa veikan lian kändc, steg han hastigt npp,
öppnade fönstret och svalkade i friska luften sin brännheta panna. JYå-
got lugnad gick lian några steg af och an på golfvet, hvarefter han åter
koni och satte sig brcdvid sin hustrn.

Denna fästade sinä af tårar öfverströmmade ögon på Kristus-bilden,
och tänkte att äfven henne hade ett tungt kors blifvit pålagdt.

Dagobert åtcrtog: Af sattet livarpå du från början taiat med mig,
bar jag fnunit att ingenting niåtte liota dc kara barnens lif.

A nej! .. . å nej! .
. .De må myeket väl! ...så inycket kan

jag såga dig
Gingo de ensamma ut?
Det kan jag icke såga.
Har någon bortfört dem?
Ack miu van hvartill tjenar att du frågar . . . Jag kan ju

icke svara.
Komina de igen?
Jag vct icke.

Dagobert steg åter upp. Änyo höll bans tålamod på att uppgifvas.
Eftcr några ytterligare vandringar af och an på kammargolfvct, konihan
åter och satte sig brcdvid hustrun.
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■ £ Men min Gud, sade lian, chi han ju för din del ej ha någon för-
dcl af att för mig dölja hvart barnen tagit vägcn. Hvarför nehar cju då
att derom underrätfa mig?

Derföre att jag ej l;an göra på annat sätt.
Jo, men jag Iror att du han det, då du får del af en sai;, som

jag hittills förtegat, men soin jag nu nödgas säga dig. Hör nu väl .på
mig, tilladc Dagobert mcd vch röst. Om barnen ej aro mig återställda
dagen före den l 5 Febrnari och du vet att det lider ditåt så för
du mig inför marshalh Simons döttrar tili en bedragare, fill en rånarc
. . . Hör -du det? tili en rånare , bpprepade soldaten mcd en röst,
som darradc af djup rörelse. Efter en paus tiliade han mcd en tori af
tröstlöshet, som sisar Fransisba djnpt i hjerlat: Ocli jag Lade lil;väl pjort
alit hvad en mcnnisha han göra, för att få de arma barnen bit innan den
tiilen. Du vet ej, du anar ej du, hvad jag uislått, bvad jag, hämpat, hvad
jag lidit under den förfärligt långa rcsan ...du han ej göra dip-
ett bcgrepp om minä behymmer, minä omsorger . .

.' ty ser du
jag var en gammal soldat oeb . .

. sbulle doel; cnsam lcdstiga och vårda
två unga flicbor .. . Det var icbc rtarri ma du tro. liet var blott
genom själsstyrba, osvihlig trobet och ombblig ståndahtighct, soin jap-
bunde utföra det svåra företaget . . . Och när jag nu såsom den enda
belöning för alla minä utståndna nvödor ägdc hoppet att snart bnnna säga
tili deras far: Se här är edra barn! så .

. .

Soldaten höll upp . . . På hans förra häftiga vrede följde nu en
djup smärta oeb Iran brast i gråt.

Vid åsynen af dessa tårar , som runno ned för hans grå mnstascher,
haude Fransisba ett ögonblicb sin bcslutsamhct svigta; men då bon tänh-
te på den ed hon. gifvit sin bihtlader ,

och på den liba vigtiga omslän-
diglieten, att det gällde cnligt hennes cnfaldiga förmenande dc bå-
da barnens eviga saligbet, anblagade bon sig sjelf för denna ouda fres-
lelse, som bon kallade sin ögonblicbliga tveben , hvilben abhc Dubois sä-
bert sbulle strängt förebrå heuue.

Hon sade derföre med darrande röst :

Hnr ban du förebrå dig att hafva rånat barnen , såsom du nyss
sade? Eller burn sbulle någon bunna derföre anblaga dig?

Så vet då, sade Dagobert, oeb ströb mcd handen öfver ögoncn
vet att .

.
. om jag- påsbyndat den långa resan . . . om de arma barnen

trotsat alla besvärligbetcr, alla försabelser, och inödor, för att homma från
Sibcrien och bit, så är det icbe för ros sbull det är för att homma i
besittning af stora, hanshe omätliga ribedomar .

.
. och om dc icbc m-

ställa sig den 15 Februari på Saint-Frangoisgatan här i Paris, så bli de
ali sin taian förlirstiga .

. . oeb det hlir mitt fel .
.

. ty det är jagsom
får ansvara för bvad dn gjort.

På Saiut-Frangoisgatan . .
. den 15 Februari? . . . upprepade

Fransisba med förvåning. Lihsom Gabriel.
L ~ Hvad är det du säger om Gabriel? .

m lmps*__ ; _________________________
»P)mk-111 ■■ I I ll _■!!■ —-■.IH—-—- _■■___■_— .1 -H ipi !>_-_-_—_ I | ,W* fS^-jJB^J.
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IVär jag emottog dcn stackars öfvergifne gosscn , bar lian pa hai-
sen en brousmedalj.

En bonsmedalj! ...ropade Dagobert med bestörtning. En brons-
mcdalj . . . med de orden: I Paris skolen j vara den 13 Februari 1852,
galan S:t F 7 '(incois ?

Ja ; inen hur vet du . . .

Gariel ocksä? . . . sade soldaten tili sig sjelf . . . derefter tillade
lian ifrigt: Oeb Gabriel .

. . vet lian att inan på bonom funnit en sadan
medal j?

Ja; det talade jag öin för bonom, då ban var hos mig. Hän ba-
de ocksä i sin ficka en portfölj , full med papper, skrifna pä ett främ-
mande språk. Dem lemnade jag tili abbe Dubois, min biktfader, på det
att hän skulle igenomse dcm. Hän sade mig sedän, att de der papperen
voro af föga betydeuhet, och när sedän en barmhcrtig menniska vid namu
Rodin ätog sig Gabriels uppfostran, lemnade abbe Dubois papperen och
medaljcn tili herr Rodin. Sedän bar jag aldrig bört dem omtalas.

IVär Fransiska näinnde sin biktfader, bade ett bastigt ljus nppgått in-
om Dagoberts bjerta ,

eburu ban var långt ifrån att begripa alla de rän-
ker, Lvilka under så mänga år spunnits fcring Gabriel och fröknarne Si-
mon. Hän auade att bans hustru raaste åtlyda någon hemlig inflytelse
frän biktstolcn; eri" inflytelse, hvaraf ban visserligen icke begrep bvarken
syftningcn cllcr beskalfcnbctcn , men bvars tillvaro ätminstone förklarade
bonom bans bustrus envishet att framhärda i förtigandet af tvillingarnes öde.

Eftcr någon stunds besinning upplyfte ban bufvudet, sdg strängt på
sin bustru oeb sade:

Det osar prest, ållt det bar!
Hvad rnenar du, min van?
Du bar ingen fördel vid att för mig dölja barnens öde ...du

Ui* den bästa af qvinnor ...du scr hur jag lidcr, oeb orn du linge baud-
ia enligt ditt cget bjerta, så bade du medlldunde med mig . . .

Min van! . . .

Jag säger dig att ailt det bar osar biktstol, ätertog Dagobert. Du
uppolfrar din man och dc anna värnlösa

,
moderlösa barnen för din bikt-

far . . . Men akta dig du, oeb hau Isynncrbet må akta sig! . . . Jag får
nog veta bvar ban bor och ...dj— anamma, skall icke jag gå att frä-
ga bonom bvcm soin skall råda i denna safc: ban ellei* jag! Om hau ti-

, ger, tillade soldaten med ett botande uttryck, så skall jag nog förstå mig
på konsten att tvinga bonom tili att tala.

Store Gud! ropade Fransiska , hopknäppandc med fasa sinä bäu-
der, då bon börde dessa bclgcränande ord . . . En prest! . . . hvad täu-
ker du på? ...en prest!

En prest, som sprider ocnigbet, förräderi oeb olycfca inom miu
familj , är icke annat än en usling ,

af bvilken jag bar rättigbet att for-
dra räkenskap för allt det onda ban gjort mig och de minä . . . Sålcdes
Fransiska, säg mig genast bvar barnen lagit vägen: annars försäkrar jag
dig alt jag går direkte tili din biktfar oeb frågar bonom. Härvid låd»
några gemena räuker, för bvilka du är olfret, stackars olyckliga qvinna’. g
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& För resten är jag nöjdare med att få vända mig tili on annan, än tili dig ®
i deu här sakcn; ty då bcböfver jag ej gä så fogligt tillväga.

Min vän, sade Fransissa med lika fast, sorn mild röst,du missta-
ger dig om du tror dig kuuna medclstvåld viima något hos en gammal, väl-
känd oeh afliållen man. Dan bar under fjugo ars tid baft min saligbet
om bänder, ocb jag, så väl som hela församlingen ,

vet alt hän är en ä-
rans man, en vördnadsvärd gubbe.

Hän är icke äldre lian än du . .
.

Store Gud! hvad tänker du på? Dn förskräckcr mig!
Jag går tili din kyrka. Du bör vara hand derstädes. Jag frågar

efter din biktfar och .
.

. vi få väl se! . . .

Min vän! niin bäste, älskade mani . .
. jag besvär dig! . . . ro-

pade Fransiska, i det hon kastade sig i vägen för Dagobert, sorn styrde
sinä steg mot dörrn .

. . Tänk då på den fara, för hvilhen du utsätter mig!
Kom ibåg att det är din egeu bustru du blottställer! ... . Min Gud! . . .

Förolämpa en prest! . . . Vet du då icke att det är en dödlig synd ’), en
synd för hvilhen du ej kan få aflösning?

Dessa sista ord voro, enligt Frausiskas enfaldiga förmenande, de mest
bindande, mest afskräckande hon kunde ytt.ra tili sin man. Likväl gjorde
de, tili hennes Stora bestörtning, lika liten verkan som alla de öfriga; ty
veteranen, som ej brydde sig om några ord, af hvad beskalfenhet de mån-
de vara, utom de enda ord ban längtadc hora, ryckte sig ifrån sin bustru
ocb rusade mot dörrn för att, barhxrfvad som hän var ocb I den mest upp-
rörda sinnesförfaltning, springa tili presten, då dörrn i detsamma öppna-
des ocb tvenne personer inträdde.

Det var poliskommissaricn, åtföljd af la Mayeux, ocb polisbcfjenten,
bvilken bar knytet soin de bade fråntagit den unga Hiekan.

Poliskommissaricn! ropade Dagobert, som igenkände honom på
det skärp ban bar. Ab! ... lian kunde aldrig komina lägligare.

XVIII.
FÖRHÖ R E T.

Är det m a(lain Fransiska Haudoin? frägade poliskommissaricn.
De.t är jag, min berre, svarade den gamla qvinnan, bvilken straxt

derpå varscblef la Mayeux, som, blck, darrande oeh rädd, knappast vå-
gade gå frain. Ilon sträekte sin fanin mot den anna Hiekan, soin genast
störtade deri, oeb de bäda qvinnorna greto tillsammans. Ack mitt stac-
kars barn! ropade madam Haudoin, snyftande .. . Förlät . . . förlåt! .. .

det är för vår skull du lider denua hiskliga förödrnjukelsc.
Då Dagobcrts bustru bade så der ömt omfainnat den unga sömmer-

skan, vände denna sig tili poliskommissaricn ocb sade med en på en gång
sorglig oeb rörande värdigbet:
*) Orig. har un cas reserve, d. v. s. en sadan synd för hvilkcn absolution icke kan erhållas

på eljesl inorn katolska kyrkan öfligl siili, ulan cndasl får meddelas af sjelfve påfven, eller af
biskopar ocb högre prelaler, eller af presler, som dertill undfåtl särskild fullmakt.

Ö f ver s.
IV:o 20. 48*.
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.
. ,IV! ser, min he.rre, att jag ieke hade sttilif.

Sålcdcs inadatn, yttradc embetsmannen tili Fransissa, sålcdes till-
hör silfvertumlarcn, soin är liär i fcnytet, äivcnsöm sjalen och lakairen . .

.

Mig', hiin herre, afbröt Fransisi;». Det var för alt göra mig en
tjenst som den stackars flickan, den bästa, den redligaste varelse pä jor-
den, hade åtagit sig att bära de här sakcrna tiil Motit—de-Piete.

Hör på, sade fcommissarien tili polisbetjentcn : ni och sfadsser-
geanten hafva begått ett svårt misstagr, då ni så der, utan vidare sfcäl och
bevis, antastade den stacl;ars flickan. Det kominer att kosta er dyrt, det
der. Vi skola talas vid sedän. Gå ut nu så länge.

Polisbe.tjenten lemnade ruinnict undcr synbar bäfvan, hvarefler koni-
missarien vände sig tili Ia Mayeux oeh sade:

Jag kan icke nog trttfycka min ledsnad öfver livad som bar bändt,
och mitt lika varma, som upprifctiga deltagaudc i er oförtjenta olyeka

Ni är alltför god .
.

. min herre .
.

. jag tackar er .
. . sta mma-

de den arina flickan, som af trötthct, sinncsskakning och så niånga på ett
dygn utståndna både kropps- ock själslidanden, ej längre kisnde lialla sig
nppe, utan nedsjönk på en stol. Hennes krafter, hennes mod

,
hennes

själsstyrka alit var uttöindt; bon såg ut soin om lion värit färdig att dö.
Poiiskommissarien stod just i begrepp att gå, då Dagobert, som bit-

tills stått tankftill, öfvervägande huru lian skullc kuuna sansa sig nog, för
att göra sig tydlig och begriplig, tilltaladc honom med fast ocb beslut-
sam röst:

Ilerr kommissarie! Värdcs böra mig! . . . Jag bar någonting att
bos er anmäla.

Tala, min vän!
Hvad jag liar att säga er, min herre, är af yttersta vigt . . . jag

vänder mig tili er, i er egenskap af magistratsperson.
■r- Och det är i cgenskap af magistratsperson, som jag-afbör er. Tala!

Eftcr tjugo års frånvaro, anlände jag för tvenne dagar sedän å-
ter hit tili staden . . . Anda ifrån det inrc af Sibcrien medförde jag
tvenne unga .flickor, bvilka blifvit mig anförtrodda af dcras döende mor
. . .■ som var hustru tili general Simon, nu marskalk af Frankrikc .

Hvad? .
.

. Marskalk Simon? Hcrtigen af Ligny?
Ja min lierre .

.
. Jag lemnade dem här i gär då jag nödgades

i ocli för en angelägen alfär begifva mig bort . . . Jag ålerkom denna
förmiddag- . . . då voro de ännu här . . . Men medan jag sprang ned tili
liögvakten för den här olyckliga flickan, som så oskyldigt blifvit antastad,
hade fröknarue Simon försvunnit, ocb jag tror mig kanna den man, som
baft sin hand med i spelet.

Min vän! ropade Fransiska, förskräckt,
Min gamle hcdergubbe, yttrade poiiskommissarien . .

. En angif-
velse är högst ali varsani . . . personers försvinnande . . .. instäntjande
kanbända! . .

. Men är ni säker på hvad ni säger?
Ja visst . . . De båda fröknarue voro här för en tiinma sedän .

. .

Jag säger att det är under min sista, korta frånvaro som man har röfvat
bort dem. <g
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.... . . '#s!£> .lag 111 visst icke bclvifla sannfärilighrfen af er uppgift, min he-

dcrsvän . . . Imcdlcrtid ... Ett sådant hastigt bortröfvandc . .
. och inidt

på ljusa dagcn .
.

. Ncj! det rimmar sij>- icke. Dessntom liveni har
sagt cr alt dc unga (liekoina ickc ålcrkdmma? .

. . Och för rrsten '.
. .

hvem misstänker ni ?
. .

. Ett ord blott innan j.ig går att offcntliggöra
cr angifvclsc! . . . Koin väl ihåg att det är tili en polisens cmbctsman ni
talar, och att då jag- går härifrån, det vai litinde hända ajtt lagen genast tar
hand om saken.

Det hr just hvad jag önskar, min herre. Jag- måstc ansvara för
de unga flickorna, inför deras far, soni väntas tili Paris endera dagen.
]\i l;an väl hegripa att jag ifrigt Itastar mig under lagens shydd, för att
Luuna rälffärdiga mig.

Alit det der begripcr jag myeket väl .
.

. mcn i alla fall måstc
ni alita er för att låta hänföra er af . . . kanskc ogrundnde misstanhar
.

. . Då cr angifvclse en gång blifvit gjoid, måstc jag gå lagligt lilhaga
mot den af er uppgifna prrsonen, ehvcm det vara må . . . Och brtänk
burn vådliga följder det för er sjelf hundc mcdföra, ifall ni gjorde cr
skyldig tili en falsl;, en på misstankar grundad angifvclsc. Vi behöfva
ej gå långt för att härpå linna ett bedröfligt exenipcl, tilladc cmbcts-
mamien i det han pckade på la Maycux. Betrakta dctta offer för en falsh
anklagclse !

Bandoin! ...du hör hvad herrn sägcrl .
.

. ropade Fransiska,
alit mcr oeh mer ängslig öfver Dagoberts sannolika bcslut att angifva
abbe Dnbois. Jag bönfaller att du ieke må säga ett enda ord vidare.

Mcn soldaten var inom sig öfvcrtygad att endast biktfadrens infly-
tandc huimat förmå bans hustru tili en så entis tystnad i ett ämne af
dciina vigt. lian återtog derföre mcd yttersta tillförsigt:

Jag anklagar min hustrus bihtfar, abbe Dubois, för att vara upp-
bofsman, ellcr mcdbrottsling i denna sali.

Fransiska uppgaf ett smärtfullt hlagorop och gömdc ansigtet i sinä
båda händer.

Poliskommissaricn hade med yttersta förundran afbört den gamlc
soldatens ord, bvarpå han, med sträng röst, svaradc:

Min vän! ni bör väl öfvcrväga, innan ni anklagar en man, som
är alltnänt högaktad ocb hand för en rättshalfens vandcl . . . En prcst,
min vän! . . . det är ju fråga om en prcst .

.
. Jag bar jti varnat cr .

.
.

jag bar bi-dt cr besinna ocb tänha, innan ni talade . . . Att dctta Isan bli
myeket, myeket allvarsamt! .

. . Vid er ålder vore en sadan lällsinnighet
oförlåtlig.

Acfc, min herre! .
. . ropade Dagobert, ytterst otålig. Här är

iche fråga om lättsinuighct . . . Vid min ålder hoppas jag att man bar
sundt förmift. —Hör då, Imru saken förhåller sig. Min hustru är en
god, niild, efterg-ifven varelscj hon är den bästa, den aktningsvärdaste af
qvinnor, söin jag fcänner . . . mcn hon är ytterst gudfruktig . . . Jag me-
nar vidskepligt gudfruktig ...I tjugo års tid har hon icke sett med andra iin
sin biktfaders ögon .

.
. Hon tillbcr sin son . . . hon liåller myeket af mig

oeksä ..
. men, framför son ocb man sätter lion dock alltid sin biktfar. ,
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Mcn, sade poliskomrnissarien, dessa ujj|igifte.r angående faniMj-

förhållanden
Aro ouudgängligen nödvändiga, föll linnoin veteranen i talet.

Värdes höra mig. Jag gick, sora sagt är, för att lägga mig ut för
den stackars osUyldigt arrestr.rade Hiekan. Vid min återkomst voro
marskalk Simons döttrar burta. Jag frågar min hustru hvart de lagit
vägen . .

. Hon ger undvikande svar . , . Jag frågar ånyo . . . jag blir
orolig, ifrig, het . . . Hon faller på knä, suyftar och sägcr: «Gör med
mig hvad du vill, men jag kan icke svara, on jag ock såge döden för
ögonen».

Skulle det vara sanat, allt det der? . . . ropadc koimnissarien,
hetrakjande Fransiska med ytlersta bestörtning.

Ofverilning, hot, förmaningar, böner, bafva bos hcnne ingenting
uträttat, fortfor Dagobert. På alli hvad jag sade, svarade hon, med
sin heliga mildliet och undergifvenbet: «Jag hän icke säga dig kuru det
är». JVå väl, min herre ...se här hvarpå jag stöder mitt pästående:
- Min hustru bar ingen fördel af de båda ilickornas försvinnande; hon
står undcr sin biktfars intlytande 5 hon handlar på hans befallning . , .

hon är ett redskap i hans hand. Hän ensam måste vara den hrotlslige.
Jo rner Dagobert talade och utvccklade saken, ju mer uppmärksam

hlef pollskommlssarlen och hau tog ej sinä ögon från Fransiska, hv itken
lutade sig mot la Mayeux och gret hitterligen.

Efter en stunds hesinning, närmade einbetsmannen sig några steg
och sade tili Dagoherts hustru:

JVi bar hört hvad er man yttrat?
Ja, min horre.
IVå väl! . .

. Hvad bar ui att anföra tili crt rältfärdigande? , . •

Mcn, min herre! ropadc Dagobert. Det är icke min hustru
som jag anklagar .

. . Det är icke min mening, förstår herrn . .
. Det

är henues biktfar.
Min vän, sade poliskomrnissarien, millit, mcn allvarligt, ni bar

vändt er tili en magistratsperson, och detär i cgenskap af sådan som jag
nu handlar. IVi kan vara öfverlygad att jag uog känner rätta medlen och
går rätta vägen, för att upptäcka sanningen.

Hän väude sig åter tili hustrun. Annu en gång, min kära ma-
ilani, sade haa hvad bar ni att anföra tili ert försvar ?

Acfc, min herre! . . . Ingenting, svarade Fransiska.
Är det sanat att er man lemnade, då hän gick bort, tvenne un-

ga flickor under er värd?
Icke just då, min herre . .

. Men fröknarne Rosa och Blenda
Simon bafva värit här alltsedan i förgår afton, då min man återkom från
sin långa resa och hade dem med sig.

Ar det sannt, att er man, då hän återkom från gatan, för en
stuud sedän, genast saknade de unga llickorna ?

Ju, min herre.
Ar det sannt att, när hän frågade er hvart de tagit Vägen, m

lcke gifvit annan upplysning äu att ni ej kunde besvara hans frågor?
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2 ' Och poliscmbetsmannen tycktes med spänd nyfikcnbet, —ja med
yttersta otälighct, afvakta svarct på dcuna sista fråga.

Fransiska tvekade dock icke länge att besvara den. Ilon sade, cn-
kelt och uppriktigt:

Ja, min herre, det är alltsammans myckct sannt . . . sä bar jagr
svarat min man.

Poliskommissariens ansigtsdrag
störtning.

uttryckte bärvid en smärtsam be-

Hum, min kara gumma? . . . sade lian cr mans alla böner
och uppinaningar ha då ej förmått aflocka er ett tydligare svar? . . .

Ni bar ej sagt annat än att ni ej knndc besvara hans frågor? .
. . JVi bar

enständigt nekat gifva bonom ringastc npplysning i en så vigtig, så niakt-
påliggande sak? ,

.
. Mcn delta är ju icke sannolikt, icke möjligt.

Ocb likväl är det enligt med sanna förbållandet, min herre, sva-
rade deu gamla qvinuan.

Men hvart togo då de nnga flickorna vägen? . . . Gingo de fri-
villigt bort - . . eller var det någon som dertili tvingade dem?

Ack, min herre! . . . på alla dessa frågor kan jag ingenting
svara. Om det stod i min makt att lemua de fordrade upplysningarne,
så kade jag väl längesedan lemuat dem tili min man, ty Uimien sjelf
mä vcla bvad jag lider af att nödgas lemua bonom i deuna ovissbet, den-
na ångest.

IVå hör nu sjelf, herr kommissarie, om jag kade orätt, inföll
Dagobert. När en sä klok, så förständig och tillsin natur sä förträfilig
menniska, som min bustru, kan svara så bcstämdt, så måttc man väl he-
gripa att saken ej tillgår på riktigt sätt . . . Jag upprepar, min herre,
att min stackars gumma är ett blindt rcdskap för en nedrig kabal och att
det är hennes blktfar som leder alltsammans .

. . Gåtom oss ifrigt au-
lasta bonom! . . . och genast .

. . Vi skola då få veta allt . .
. och jag

skall återfå minä små flickor . . . dcnna af en dueude mor mig anför-
trodda hcliga skatt.

Poliskommissarien vändc sig åter tili Fransiska, men som lian var
en foglig man, en i själ ocb bjcrta god menniska

, så syntes det tydligt
på bans ansigte, burn svärt lian badc att bckämpa en djup rörelse och
att det var honom motbjudande att handia med slränghct.

Mndarn Pandoin, sade lian jag måstc tilltala er slrängt; min
pbgf föreskrifvcr mig det. Pesimiä cr! Annu är det tid, men omen stnnd ieke; ty jag g'år härilråu dirckte tili domstolen oeh anmälerA:o 20. >

jyjggg
M
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saf;en: anrnaler alt Ivonne unga flickor blifvit å't cr värd anförtrodda: altde, undcr loppet af denna förmiddag, försvminit: alt ni vei hvar de An-
nas, ollee bvem som lagit hand ora dein , inen alt ni iche vill säga det.Hör nu väl på mig: Om ui ännu längre vidhåller cr envishct alt cjvilja afgifva det önskade svaret, så är del ni, ni ensam, som blir antas-tad i ooh för denna sak.

Jag? ropade Fransiska.

da; mau skall bcskylla er för alt hafva undanskaffat de bäda
barnen.

Store Gud! ropade gumman åter

Er, och ingen annan, återtog koininissaricn, ooh jag blir såledos
nödsakad, ehnru mol min vilja alt genast föra er i arrest.

Mig? utbrast Fransiska, ntom sig af förskräckelse.
Henne! . . . ropade Dagobert. Aldrig! ... aldrig, min ker-

ro! . .
. .lag har-ju sagt cr så många gångar, och jag upprcpar det ännu

en gång,- alt det är henncs biktfar jag anklagar, och icke henne .
. . Miu

goda hustru! . . . min stackars hustru! . . . Arrestera henne! Aej, se
det blir ingentlng af.

Och hän sprang och ställde sig yid hustruns sida, liksoin att be
skydda henne.

Mm van, det är för sent, yttrade poliskommissanen. Ai har m-
för mig anfört klagomål deröfver, att tvenne unga, åt er anförtrodda flic-
kor försvnnnit nr er boning, denna förmiddag, under er frånvaro. Er
hustru medgifver att så är, och sora hon var den enda närvarande när
bäudelsen tilldrog sig, är hon ock den enda, som för närvarande kan
tiiltalas. Jag skall föra henne tili den konglige prokuratorn, som får
vidtaga och utreda saken.

~ jaS? ropade Dagobert med grym uppsyn och hotande åtbör-
der, jag säger er, jag, att min hustru ej konnnCr nt ur detta rum.Så inycfcet ni vet .

. .

.

Min vän, sade den alltid lugnc och foglige poliskoinmissarien,
jag fattar ganska väl er sorg och begriper att det skall kosta på er .

. .

inen-just ernedan intet annat medel står tili buds, samt i och för sannin-
gens ntletandc, besvär jag cr att icke sälta cr emot min åtgärd, den ni,
cller (io minuters förlopp, skall vara ur stånd att medclst något maktspråkförhindra.

Dessaord, uttalade med lugn och foglighct, återkallade den gamlc kri-

hgaren tili besiuniug.
'

:. Ai; ®
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Lät mig gå, min vän, ocb bry dig ickc orn mig, sade den goda, froin'

ma qvinnan, den tåiiga martyren, med sin englaliba undcrgifvcnlict. •
Herren behagar, i sin nåd, pröfva raig, ännu iner än Hän hittills gjort... .

Jag är Hans ovärdiga tjenarinna. . . Jag bör tåligt ocb mcd erkänsla nn-
derkasta mig hvad lian for godt finner . . . Må man arrestera mig, om mau
vill! . .

• «lag skall i fängclsct ickc säga mer om de stackars unga flic-
kornas öde, än bvad jag hittills bar sagt.

Mcn, min herre, ropade Dagobert
, nl bör ju att min luistin ej

bar någon reda på sig . . . Äi kan ickc arrestera henne.

Tvärtom bör jag att bon talar ganska redigt, svarade cmbefsman-
ilen. Ocb hvad den andre personen angår, som ni missfänker, sä finns
det intet bevis, ingen giltig anlcdning att mot honom anställa laga Atal.
Hans . karakler, hans rykte, bans ställning i sariihället allt förbjnder
oss att antasta honom, belst på den lösa grunden af en misstauka. Låt
mig medtaga er hnstru .

.
. Kanbända skall ni, efter det första offentliga

förhöret, återfå lienne. Det gör mig verkligen myeket ondt om er,
min gamle hedersman, tillade poliskommissaricn med synbar sinnesrörclse,
att min pligt skall föreskrifva mig så stränga åtgärder , belst nn , då er
sons arrestering redan gör er så . .

näiy ropade Dagobert, i det ban meden min af ontsäglig be-,
störtning, blickade, än på sin bustru, än på la Mayenx. Hvad är det
hän säger? . . . Min son?. . r

Hyad! ni yet icke! . . , ropade poliskommissaricn, i sin ordning
bestört .

. . Förlåt då .
.

. det var ledsamt att jag kom alt nämna.
Det är gryint att göra en sådan upptäckt ,

fortfor ban med smärtsam
rörcisc.

Mia son! . . . ropade Dagobert, i det ban tryekte sinä båda hän-
der raot pannan, min son! .

.
. arresterad!

Ja
,

för eu politisk förbrytelse ,
sade kommissarien 5 men det

är ickc så farligt. ‘

,■

Ack, allt, alli komnior öfver mig på en gång! ntbrast med jem-
merfull klagoton den stackars gnbben, i det ban, nästan förlamad afsmär-
ta, nedsjönk på en stol, döljande ansigtct i sinä bämler.

Efter ett sönderslitande afsked, bvarunder den arma Fransiska, ehuru
med bristande bjcrla, blcf sin cd trogen den olyckliga eden, som bon
i biktstolcn gifvit abbe Dubois, stödde sig den gamle mamien, soin bc—-
stämdt bade nekat att inför dorasfol anföra kiagoraål mol sin bustru, med
armbågarna raot bordef, ty ban ägde icke styrka att längre håila sig upprätt.

Flmattad, skakad, tiilin telg'j ord genom sä många på byarandra bopade
sinärtor ,

kunde ban icke afbålla sig från att med sönderslitande ton ut—-tef
-
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|S brista
"Wf-m

©Vj

brista: I gär, äunu i gär var jag omgifven af min luisten ocb min son,
samt dc båda stackårs moderiösa flickorna och i dagr är jag ensain!
...ensain!

Då hän längsamt uttalat dcssa sista ord, lät en mild och sorgsen röst
höra sig bakom honom. Denna röst sade, blygt, mcn outsägligt vänligt:

Bästc Baudoin! . . . jag är här! Ora nl tillåter, så skall jag
bli hos cr jag skall passa er upp och vårda er, sä godt jag fcan.

Det var la Mayeux.

S

388














