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BACCHÄNAE-DROTTNINGEN.

I.
MASKERADES.

Dagen cfter den, då Dagobcrts liustru Llifvit af poliskommissarien
förd tili ransakuings-domarcn, tilldrog sig ett lifligt och bullcrsamt upp-
trädc på Chåtelct-torgct, midtför ett hus,' hvars första våning och ncdra
botten bcstod af idel Stora salar, hyrda af en traktör, som tili skylt valt
Den diande kalfveu.

JVatten tili Fet-torsdagcn var just mi förlidcn.
Ett temligcn stort antai masker, groft ocb fattigt klädda, eller, som

maa snarare kan säga, trasgranut utstyrda, kommo från balerna på de i
qvarleret rilotei-de-Ville belägna krogar ocb gingo sjungamlc öfvcr tor-
get; mcn då de varseblcfvo en annan skara af utkliidda personcr, kom-
mande från kajon, stannade de förra maskerna, för att, uudcr bögljudda
glädjerop, invänta dc sednare, i förhoppniug på någon af de pinnipä ord-
strider, soin gjort Vade sä ryktbart.

Denna hop, soin snart ökadcs af en mängd menniskor, hvilkas göro-
mål tvungo dematt vara tidigt ute, kade sanmianpackat sig i ett hörn af
torgct, sä att en blek', ofärdig flicka, som just i samma stuud skullc gå
dcröfver, blef på alla sidor omringad.

Den unga Hiekan var la Maycux. Hon kade, sä snart det blef da-
ger, gått nt, för alt hos den person, som försåg henne med arbetc, kem-
ia nägra tillklippta linnepcrsedlar. Man kan lätt foreställa sig den unga
sömmeskans förlägeuhet, oro och skrämscl, då hon såg sig inncsluteu af
denna glada, skrålande menniskomassa, och dervid erinrude sig gårdageus
grymma uppträde; mcn i trots af alla sinä beniödanden knnde hon, så
svag och ciändig som hon var, icke komina ett steg, ty den llock af
masker, soin koni från höger, sammanstötte med den från venster komman-
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de, sd att la Mayeux blef insnärjd, inpackad ocb nndanfrängd l)land dcgrupper, soin voro närmast traktörens hus.

De sist ankomna maskerna voro mycket bättre kostymerade än de förre; de
tillhörde denna glada och stojandc kiass, spin vanligen besöker la Cbau-
inierc, Ie Prado, le Colysee och andra dånsföreningar af icke just dcn
aldradåligaste sorien. Denna samling bestär förnämligast af studerande,bodsnamscller, handclsbetjcnter, grisclter, in. in.

Denna sednare trupp tycfcles, undcr det den utbytte skämt ocb artig-
heter nied den förra, afvakta ankoinsten af någon särdelcs efterlängtad
person.

Aågra ord, vexlade meihin Pierroer och Pierrctter, turkar ocb sul-
taninnor, samt andra, sinSeincllan passande par, skola bäst kumia gifva ett
begrepp om vigten af dcn så ifrigt efterlängtade personen, hvilken säker-
ligen ej skulle komma ensam, såsom tydligen skönjes af följande samtal:

Deras inåltid är bestäild tili klockan sju på morg’onen ; vagnen
borde såledcs redan vara bar.

Ja, ja men Baccbanal-drottningen bar säkeet velat åka en tur
omkring Prado. \

Om jag- bade velat det, så skulle jag' gått dit, för att se benne
. . . min tillbedda drottuing!

Gobinct! om nl en gång tili kallar benne er tillbedda droltning,
så skall jag klösa er: ...undcr tlden nöjer jag mig nied att nypa er.

Celeste! . . . så sluta då! ...Du sälter ju blå lläckar på det na-
turliga sidensars, hvarmed mamma pryddc mig, då jag föddes.

JVå . » . hvarförc kallar nl denna Baccbant för er tillbedda
drottning? . . . Hvad är då jag för er?

i>u är min tillbedda älskarinna , men icke min drottning; ty
såsom det endast finns en mäiie i naturens natt, så finns det ej bellcr
mer än en Baecbanal-drottning i Prados nätter.

A ! bvad det der är vaekert! .
.

. peb fint sagdt sedän.
Gobinet bar rätt; kon var förtjusande den der natten, vår skö-

na drottning.
Ocb bvad bon var upprymd!
Aldrig bar jag sett benne så
Ocb en sådan kostym sedän!
Den var bänförande.
Bländande.
Gnistrande.

glad.
Den var förtjusande

Ocb Så outsägligt smakfull.
Det skall vara bon soin skall
Ocb maken tili dans! . . .

uppfinna något sädant.

Ack ja! . . . den är på en gång ledig, bebaglig, smidig och sling-
raude. En bajader, sådan soin bon, (inns ej undcr bitnla—kalottcn.

~ Gobinet, fag genast bit min sjal. Ai bar tillräckligt förstört
den, när ni lindade deu soin skärp kring er tjocka lekamcn. Tag bit
den straxt, säger jag; jag beböfver icke förstöra minä saker för sådana
der plumpa varelser, soin kalla andra qvinnor för bajaderer.

gmå
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... . s**-'3Se sä, Celesle, stilla dill rascri . . . Jag Sr ju blädd tili tnrb,
“

ocb om jag talar om bajadercr, så är det för att vara inne i min roll.
Kiira Gobinet, bry dig icbe dcrom. Din Celcste är, libsom an-

dra qvinnor, svartsjnb pä Baccbanal-droftningen; det är ju förlåtligt.
Svartsjub? . .

. jag? ...A nej, visst icbe! Om jag ville vara
lika fräeb scm lion, så bundc väl fojbct tala lika mycbct om raig. Och i
alla fall . .

. bvad är det egcnfligcn, som jag sbnllc afnndas bcimc ?,
Kansbc det att bon bar ett öbnamn? .

. .

Hvad det beträffar, så bar du ingcnting att afundas bcnne, efter-
som du heter Celcste ’).

Ai Vet väl, Gobinet, att Celcste är mitt dopnamn.
«la, men då man ser dig, ban mau lätt taga det för ett öbnamn.
Gobinet! Det der sbrifver jag npp pä cr räbning.
Ocb Osbar bjelpcr dig med summeringen; är det icbe så? .

. .

Ja visst, ocb slutsumman sball bli bög; det svarar jag för. Jag
ämnar Leilalla en ocb förbasta en annan; ocb den jag bebåller, det blir icbe ni.

Celcste! ...du gör mig ledsen . . . «lag reladcs bara med mig
". . .

Jag ämnade säga att ditt namu passar förträffligt tili din cnglaliba
min; ...en min näsiänsä näpen soin sjelfva Bacchanal-drottningens.

Se så der, ja! . . . nu sball ban göra sig tili ocb smiebra mig.
Tig, din sbälm!

Jag svär dig, Ccleste, vid min principals afsbyvärda hufvud, att
om du ville, bundc du nog viima liba så stor rybtbarbet som Bacchanal-
drottningen. Ocb, vet du, delta är mycbet sagdt i få ord.

Förhållandet är att Baccbanal-drottningen är en ...ja ... jag
vill inte säga.

litan att nämna det bon förbcxar alla nnmicipalgardister,
Och raagnetisevar hvarenda stads-sergeant.
Förgäfves börja dc med att bli onda; de måste alltid sluta med

att sbratla.
Ocb alla benänma benne min drolininy!
Annu denna natt förtjuste bon en af vabtcn, en ribtig trästocb,

livars dygd hade försbansåt sig babom gensdarmens allvar. En gensdarms
allvar är docb nägonting, sball ni veta . . . Jag säger såledcs, att nämn-
de municipals dygd bade försbansat sig, medän vår drottning dansade sitt
ryktbara pas de la tulipe orageuse.

Acb, bvilbeu bontradans! Coucbc-tout-nu ocb Bacchanal-drott-
ningen bade tili motdansare icbe mer ocb icbe miudre än Rosc-Pompon
ocb Aini-äloulin.

Ocb alla fyra dansade som nrsinniga.
Hör pä! , , . Av det saunt bvad man säger om den der Aini-

Moulin ?

Hvad då?
Alt ban är en vilter och snillrib man, som ger ut sbrifter angä-

ende religionen.
Ja, nog är det saunt. Jag bar ofta läst dem bos min pation,

*) llimmelsk. gP
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der hän tar sinä skrifmate.rialicr. Dålig hefalarc . . just en sköjaf-e.Ocli lian skall låtsa vara gudfruktig. .

-—Ja.vissi gör lian det; nemligen när det hehöEs. Då är lian icke
mer Nini-Moulin, utau iierr Jacques Damoulin,” och suckar, så att det
är löjligt att se honom. Hän hvälfver ögonen i vädret, går med haisen-
på sned och fötterna in ... . Mcn då hän hunnit att. spela ut sin roll hos '
dcm, af hvilka hän har sitt iippehälle, ilyktar hän, metl lättadt hjerta,tili vara bacchanaliska sammankomster, soin äro hans förtjusning, och der
fruntiinrcn gifvit honom naimat IVini-Moulin. Lägg nu härtill att händricker soin en fisk, så har hi hela karlens porträtt färdigt. Delta hin-
drar honom lifcväl iefce att skrifya i religiösa tidningar. Ha! - maa
muste se hans artifclar‘(ickc läsa dem, cndast se dcm) der talas, på hvarjesilla, om djefvulen och hans horn . . , om de eviga lågor, soin vänta de
ogiidaktiga och de ohandiga . . . om hiskoparnes myndighet . . . om
påfvens makt . .

. Ja, Gud vet allt; jag förmår cj uppräkna hälften-.Desittä den iVini-Möulin: hän kan ge dem något för sinä pengar, hau!
.

Ilan är verkligen illmarig, den karien, och lustig tillika .. .Hvad gjorde hän icke för puts 1 dansen , raed den lilla täcfca Rosc-Pompon!
livati hän tog sig väl nt i sin kask och sinä romerska stöllor!

, .

Rose-Pompon dansar hra nätt, hon också. Ilon är alltid poctish
i sitt sätt.

—— Och idealiskt klädd, sedän.
Ja, men Racchanal-droltuingen är dock i allt sextusen gängr,r {

hättrc än alla dc öfriga .
.

. Jag kan aldrig förgäta henncs pas de la tu-lipe orageiisc.
Hon var tillbedjansvärd!

~ Dyrkansvärd!
Om jag vorc familjfader, så skulle jag anförtro hennc minä sö-

ners nppfostran.
Det-var i anlcdning af den der omtalta dansturen som munici-

palgardistcn hiet ond; lian framträdde ju med en riklig domaremin.
Sanningen att säga, så var också steget något siclfsvåldigt.
Mycket sjclfsvåldigt.
Också sade karien: «Hör på, min drottning! Skall det vara på

allvar, som ni gör det der steget?» «Ack, min blygsammc krigarc,»
svaradc hon, «jag försöker det hara en gång hvarje aftoii, för att på min
åldcrdom kuuna dansa det riktigt. Delta öiiskar jag, lika lltligt, som jag
ouskar att ni med tiden måttc Idi hrigadchef»,

En riktigt muntcr flicka!
Mcn jag begripor icke hur det kommer tili, att hon kan halla så

längc i sig med den der handtverkaren.
Det är för det att lian är arbetare.

- Hvilken dårskap! Det kan just förarga oss andra, som äro stude-
rande, bodgossar och dylifct ... ja

,
jag riktigt undrar på Bacchanal-

droltningens trohet
b

K-f
~ llon är galcu i honom och hän är ursinuig i henne.
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$> Mången gäng har jag undrat livai- den fördömda kilisen tar alla
penningar lian svängcr sig med . . . Det lär vara lian som kestrider om-
kostnaderna för lida denua natt: tre vagnar, med fyra hästar före, ock
en morgon-scxa’) för tjugo personer, a tio francs hnverten!

Man säger att kan fått ärfva. Oekså har Aini-Moulin, som sno-

kar upp alla måltidcr oeli dryckeslag, i natt gjort hans bckantskap; obe-
räknadt att lian lär ha vissa afsigtcr på Bacclianal-drottningen.

lian? ...A, det lönar ej mödan ! Qvinfolken tycka om att ia
Lonom mrd i dansen, emedan lian, genom sinä tokroliga krumpsprång,
kommcr hela salen att kikna af skratt, men .

.
. ingenting vidare! Hän

är gammat och ful, ocli då gör man ej stora eröfringar. Lilla Rose-Pom-
pon har antagit honom såsom sin föga farliga, kavaljer, medan kenties
studcnt är frånvarandc.

Aek, se vagnarne! Der komma vagnarne! skrek hela hopen med
fnll Lals.

La Maycux, bvilken blifvit tvungen att stanna bland de skrålande
menniskorna, kade ej förlorat ett ord af dctta samtal, ckuru plågsamt det
var för hcnne, emedan det Landlade om kennes syster, bvilken kon icke
hade sett på myekct lång tid. Baccbanal-drottningen bade. visst icke
elakt bjerta; men åsyncn af la Maycuxs elände, ett elände, soin lion sjelf
förut hade delat, men som kon ej kaft styrka att längre nlhärda, gjordc
på den glada Hiekan ett djupt intryck ock förorsakade lienne anfali af
sorgseubet, bvilka varade ganska länge. Dä kon Hera gångcr hade förjäfves
velat påtrnga sin syster ett penningeundcrstöd, som denna envist afslog,
beslöt kon att icke mer otsatta sig för den bittra åsyncn af en fattigdom,
som det ej var hcnne tillätet att afhjelpa eller lindra; ty la Maycnxsoin
yisste att de crbjudna penningarna härflöto från en dålig lefnad, ville all-
deles icke hafva dem att tacka för någon mildring i sin mer än bekla-
gausvärda lott.

Vagnarne! vagnarne! sprlade hopen åter, medan den med ifver
träilgde sig framåt, sä att la Mayeux, alldcles mot sin vilja, befann sig
i Iranista ledet af den på karnavalståget gapaude meuniskomassau.

Det var i sanning ett märkyärdigt skådespct.
En man tili bäst, utklädd tili postiljon, i blå vest, rikt broderad med

silfver, ock med en ofantlig hårpiska, bvarutur pudret dammade, samt en
stor hatt, prydd med långt bängande, brokiga hand, red framför den för-
sta vagnen, klatschandc med sin piska och skrikande, så att man kunde
mistä öronen :

Gc rum! Ge mm för Bacchanal-droffningen och heuues hof!
I denna öppna vagn, dragen af fyra hästar, hvarpå redo fyra garnla

postiljoner, utspökade såsom onda andar, köjdc sig en verklig pyramid af
män och qvinnor, stäende, siltande ock nedhukade, samt klädda i de bro-
kigaste, uarraktigaste, mest vidunderliga, mest orimliga drägter, den ena
galnare än den andra. Det var en olrolig sammaublandning af lysande

*) Reveill»emätin,
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farger, blommor, hand, fjcdrar och paljettcr. Ur denna massa af undcr- M
llg form framstueko groteska och behagliga hufvuden, fula och vackra an-
sigten, men alla iifvade af ursinnig glädje och förtjusning. Allas dcras
ögon vände sig docfc med svärmisk bcundran mot dcn andra ragneniord*
ningcn, bvarcst Bacehanal-drotlningen tronade och helsades , hvar hon
framskred, af deu sorlande mängdcns jubelrop, af det llerfalldigt uppre-
pade ropet:

Lcfve Bacchanal-drottnlngen!
Denna andra vagn, en öppen laudan, liksoin den försla, innchöll ej

mer än de fyra, i det prisade pas de la tulipe så märkvärdiga personer-
na: Nini-Moulin, Rosc-Pompon, Couchetout-nu och Bacehanal-drotlningen.

Dumoulin, dcnne rcligiöse skribent, sotii sträfvade aft ryeka fru de
Saintc-Colombe undan sin egon beskyddares, herr Roding inflVtandc: Bu-
rnoutin, som här kalladcs- IVini-Morilin, stod med föltcrna pä framsätets
dynor. Hans figur, sadan den nn fpamställde sig, skulle vcrkligen kun-
nat utgöra Cn förträfflig ifiodcll för Callot ellcr för Gavarni, denne ovan-
lige konstnär, som med den hitande lillighcten och den förträffliga fanta-
sien hos cn namnkunnig karikatyrtecknare, förenar Hogarlhs behag, poe-
si och djtip.

Nini-Moulin, ungcfär trettiofem år garnmal , höll hufvudet myeket
tillbaka. Delta hufvud bar cn roiuersk kask af silfverpapper, prydd med
en ofantlig plym, sammänsatt af svårta slrutsfjcdrar och rödfärgadc hyf-
velspån, bvilken plym dock satt litet på sned och böjde något den antika
hufvndbonadens kanske alllför klassisin! linicr.

Undcr denna kask frarntedde sig- det gladastc, mest strålande ansigte,
soin någöhsin purprats af vinets lifgifvande dunster. En ganska hvass
näsa, men hvars ursprnilgliga form blygsamt dolde sig undcr en miingd
i rodt och blått skiftatfde karbuliklar, pryddc ellcr missprydilc detta fiili»'
fcomligt skägglösa ansigte, åt hvilkct en ofantlig bred mun med tjocka
utvämligt kårniiga gaf ett uttryck af glädtighet, som återstråladc
frän hans stora,'grå ögon.

Då man betrakfade denna Instigture, med sin Stora Silen-mage, un-
drade man att hän ej i vinet dränkt den bitterhet, den galna, det gift,
hvaraf hans skrifter mot ultramontanismens fiender öfverllödadc, och burn
hans katolska trosbekännelser sä kunde slmma pä‘ ytan af detta bacchana-
liska och dansmästerliga ttöde.

Denna gåta skulle tyekas oupplöslig, så vida man ej, vid nogare ef-
tersinnande, erinrat sig att de komedianter, hvilka ålagit sig ntförandet
af de svartastfr, de afsfcyvärdastc rollef, oftast aro, ‘dä dekomina utom tea-
tern , dc gladastc och ihest bullrande verldsmenniskor.

Emedan kölden var temligen skarp, bar IVini-Moulin en halföppen
öfverråcfc, som visade hans harnesk af sköldpadd och hans toga af Ijus-
rödt ylletyg, soin bjert afstack mot de något pluinpa kragstöllarne.

Stäende.pä vagnssätet, som redan nämndt är, och Intande sig tili
hälftcn utom vagnen, upphof hän de vlldaste rop, afbrulna af orden :

Lefve Bacchanal-drottningenl hvarefter hän skakade på en förfärlig stor
som hän höli i banden. . .•:/
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Den glade smeden, med det besynncrllga tillnamnet Cochc-tont-nn, 4
stod äfven upprätl på vagnssätet vid sidan af IVini-Moulin; lian svängde
en stor fana af hvitt siden, hvarpå följande ord voro skrifna :

”KärleJt och glädje åt Bacchanal-drottningen!”
Gonche-toul-nu var migcfär tjugofem år gammal. Hans Idolia och

glada ansigtsdrag, omgifna af vaekra, kastanj luuna polisongcr, inen af-
magrade genom nattvak och utsväfningar, uttryekte en sällsam hlandning
af sorglöshet, dristigket, vårdslösjict och trots. Ingen nedrig passion kade
dock (ryckt sin olycksallga stämpel pä detta vcrkligt behagliga ansigtc.
lian var det fullkoinligaste mönster af en Parisarc, i den bemärkelse man
ger åt denna benämning, väre sig vid armeen ellei- i landsurten, väre sig
om bord på ett krigsskepp cller ett kandclsfartyg. Detta är ej nägon
artighet, oeb likväl är det längt ifrän en förolänipning ; det är en hc-
nämning soin på en gång innehåller tadel, heundran oeb frukfan; ty om
Parisarcn, ur en visa synpunkt hefraktad, ofta är lat, vårdslös ocli ■ upp-
studsig',,; är lian dock; gemenligeu skieklig i slit yrke, beslutsam i faran
och afltid en förfärlig slagskämpe.

Concbe—tout-nu var utklädd nastan so m en sjöman cller något dylikt;
kan kade svart saminctsväst, scbarlakansröd tröja, vida bcnklädcr, af blätt
och hvitt bredrandigt tyg, en brokig långsjal lindad krm g lifvet, i fason
af gördel, med långa häugande ändar, samt en hatt med ofantligt skygge,
fullsatt-med blommor ocli fladdrande hand. Denna förklädnjng passande
förträffligt tili hans lignr oeb lediga rörelser,

Rätlfram i vagnen äkte Rose-Pompon och BacchanaldroUningcn; men
äfven de stodo på vagnsdynorna.

Rose—Pompon, en sjuttonärig flieka , sora förut arbetat i snörmakeri,
hade den aldralnstigaste och aldranäpnastc lilla min soin man någonsin kan
få se. Hon var med ytterst behagsjnk nträkning klädd soin debardevr ’).
Henncs väl pudrade pernk, hvarpå en raossa i gröna och orangegula rän-
der tronade, upphöjdc glanscn af hennes lifliga, svarta ögon, oeb den fri-
ska rosenfärgen på henncs lina, fyliiga kinder. Om haisen bar bon en
manshalsduk, orangcfargad liksoin hennes fladdrande bälte, hennes trånga
yest, hyilken, äfvcnsom den trångt åtsittande tröjan, var af Ijiisgröht sara-
met, rikt prydd med silfvergaloner, visade 1 hela dess bänförande skön-
bet en fyllig och smidig vext, som raaste taga sig förlräflligt nt i den
omtalta dansen, pas de la Tulipe orageuse. Slutligcn voro henncs pan-
talonger af samma tyg och fäig, tillräckfigt sqVallcraktiga.

Bacchaualdrotlniiigcn stödde sig med ena kauden på Rose-Porapons
axel. Ilon var ett helt hufvnd högre än denna.

La Mayeuxs syster föi-tjenade i sanning den konungsliga värdighet,
hvarmed man i denna nöjets vcrld beklädt benne ; ty hennes blolta åsyn
verkade redan en glad förtjusning, bvarjemte henncs egen hullrande gläd-
tighet och ojemförliga lustigbet hade Jäit sini Uand e infiytande på en hvar
soin nalkadcs henno.

vr

Debardörer äro karlar som vid lastageplatserna föra ved i land, frän de vid stranden liggande
vedskutorna.
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pr :
~ *sP Hon var en storvext flicka, omknng tjugo ar gamma]i, kennes hali-

ning vai- ledig, lieunes rörelser voro smidiga och hehagliga, hennes for-
nier fylliga och proportionerliga. Anletsdragen voro ntmärkt rcgelbundna
och ständigt lifvadc af en stråiande glädje. I likhet med sin syster, ha-
de hon det aldrayppigaste kastanjhruna hår och Stora blå ögon , men i
stället att den unga sömmersfcans voro milda och blyga, briinno Baccha-
naldrottningens af en outsläcklig törst efter nöjen samt af en luttsinnig
och onttömlig glädtighet. Men så utomordcntligt stark var deuna flickas
helsa, att oaktadt flera på hvarandra följande nältcr och dagar, lillbragta
under onppbörliga fester, nöjen, dans och bullcr, hennes hy A-ar lika frisk,
hennes kind lika rosenröd och hennes hals lika hvit, soin om hon Samina

morgon hade utkominlt frän en tyst och lugn fristad.
Hennes drligt, churu besynnerlig, kiädde licnne dock förträflligt. Den N

bestod af ett slags lif, myeket långt och tätt åtsittande, gjort af guldtyg
och fuilsatt med en mlingd högröda bandvippor, bvaraf tvenne större Och
yppigare Un de öfriga fladdrade långt ner på hennes hara armar, samt
en kort och vid kjortel af högrödt sammet, rikt utsydd med guldkautil-
jer och guldpaljctter, och soin ej räckte längre Un på halfva vaden af de
på en gång starka och fina benen, klädda I hvita silkesstrumpor och gre-
delina saffianskängor med bronsfclackar.

Aldrig har väl nägon spansk danserska haft en mera drlstigt formad,
mera elastisk och —så tili sägandes mera sprittande vext ,

denna
bcsynnerliga flicka, sora tyektes vara besatt af dansens demon, ty i liA-art
ögonblick tillkännagaf en behaglig böjning på hennes vaekra hnfvud, en
sakta böjning på axlarne och en omärklig rörelse på höfterna, att hennes
själ lyssnade tili Ijudcn af en för alla andra osynlig och ohörbar orkester,
hvars takt hon markerade med tåspetscn af högra foten, den hon nn köli
stödd på kanten af vagnsdörrn; ty vi hafvaju sagt, attBacehanaldroltnin-
gen, liksoin de öfriga, var släendc på vagnsdynorna.

Ett slags diadem, en sinnebild af hennes bullersainma droltningsvär-
dighet, förfärdigad af förgyld brons och fuilsatt med en mängd små yäl-
ijudande bjcllror, prydde hennes panna. Håret var benadt framtill och
rnndade sig i tvenne tjocka och breda flätor , kring de sköna rosenröda
kinderna sarat var med särdeles fconst och smak hopvridet i nackcn. Med
venstra handeu stödde hon sig mot Rose—Pompons axel och i den högra
höll hon en ofautlig blorasterbukett, hvarmed hon under högljudda gap-
skratt helsade folkhopcn.

Det skullc vara svärt att afinåla denna så lilliga, så färgrika, så tok-
roliga talla, soin fulländades af en tredje vagn, dylik med den lörsta, och
liksoin den uppfylld af en menniskopyramid med groteska och löjliga an-
siglen och drägtcr.

Hland den glada hop, soin med iunerlig förnöjclse betraktade sfcåde-
spelet, fanus endast en enda person, hvilkcn åskådade det med djup sorg-
senhet: denna person var la Maycnx, soin Uniin stod fräinst bland den
gapande och skrålande ineiiniskomassan, oaktadt alla sinä beraödaiidca att

i komina dcilfrän. „s!
Hk : : -Ä
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å® Sedän lång tid tillhaka skiljd från sin systcr, återsåg hon henne
I först mi, och det undcr hela ståtcn af hennes bcsynnerliga triumftåg,

midt under slojet, larmet, sain! hravo- och hifallsropen af hennes vånncr
och kamrater. La Mayeuxs ögon fylldcs af tårar; ly ehuru Baccha-
naldrottningen tycbtes dela sin omgifnings högljndda och öfversvinncliga
glädje , ehuru bcnncs ansigtc stråladc af fröjd', och ehuru hon med hela
sin sjiii tycktes njuta af den flyhtiga glans och lyx, soin nu onigaf henne,
bcklagade systern henne djupt och uppriktigt .

.
. hon, denna olyckliga va-

relse ,
klädd näsiän I hara trasor, hon soin redan i dagbräcfcuingen

shyndadc ut alt heiniä arbete för dagen och för natten.
La Mayeux hade glömt hela den omgifvande hopen , för alt endast

hetrahta sin syster sin systcr, som hon älskadc så ömt, och just nu så
myeket öimnsre, cinedan hon fann henne hcklagansvärd. Undcr det hen-
nes ögon voro oupphörligt fästade på den sköna, glädjestrålande Hiekan,
uttryekte hennes hleka och milda ansigte ett rörande medlidamle, ett djupt
och sinärtfullt dellagandc.

Hastigt . .
. undcr det att Bacchanaldroltningcns blick sväfvade från

den cna tili den andra af den kringståeude hopen, mötte den la Mayeuxs
sorgsna, tårfulla blick.

Min syster! ropade Cclia. (Vi hafya förut nämnl att Celia var
Bacchanaldrottningcns namn). Min syster!

Och lätt soin en dausös eg- nar och anstår, hoppade hon ner från sin
rörliga tron, hvilken, lyckligtvis, för det ögonhiicfcct stod stilla; i sekun-
den helaim hon sig midt emot la Mayeux, den hon häftigl omfamnade.

Alit delta, tilldrog sig så hastigt, att Bacchanaldrotlningens följesla-
gare, som hlcfvo ytterst hestörfa öfver hennes vägsainma hopp, ej visste
hvad orsak dc sknllc tiilskrifva detsamma. Maskerna, som otngåfvo la
Mayeux, drogo sig hetagna af förvåning något tillhaka, och den stackars
Hiekan soin för några ögonblick öfvcrlemnade sig åt sällhetcn att hli smekt
af sin syster, livars öiuhetsbctygelscr hon hjertligt och vannt besvarade,
tänhte icke geuast på det bcsynnerliga afbrott, som snart skullc väeka ho*
pens hådc förvåning och munterhet.

Celia var den första soin tänkte derpå, och som hon ville hespara sin
systcr en stor förödinjukclsc, vände hon sig hastigt mot vagnen och ropade:

Rosc-Poinpoo, kasta hit min kappa, och ni, Aini—Moniin, öppna
fort vagnsdörrn.

Baechanaldrottningcn crböll sin kappa, hvaruti hon skyndsamt in—-
svepte la Mayeux, innan denna i sin bestörtuing hunnit göra en enda rörelse.

Koin! koin! ropade Celia.
Jag . .

. ropade den förvånandc la hvad tänker du på?
Jag inåste nödvändigt lala med dig. Jag skall begära en särskild

kammare, der vi fä vara allena . . . Skynda dig, min lilla, bästa systcr!
• . . Kom ihåg ali så många menniskor hegapa oss här . . . Koni! . . .

gör intet niotstånd.
Fruktan att göra sig tili ett ämnc för ällinäni begahberi, kom la

Mavcux att hastigt fatta silt hcslut; hon gjorde intet vidare motstånd.
” A:o 20. 2.
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Dcssutoni var hou så förvirrad af äfvenlyrct och det bastiga mötet, att
lion mekanistit lät af systern föra sig tiil vagnen, hvars dörr blifvit öpp-
nad af IVini-Monlin.

M '0

I)å Bacchanaldrottningens kappa liclt ocb bället skylde la Mayeuxs
trasor, så väl soin kennes ofärdighet, Laini Lopen ej alt skrafta, clicr göra nå-
gra sårande anniärkningar; den cudast undrade öfver det kesyn n e liiga mö-
tet. Imedlertid framskredo vagnarne tili porien af traktörns hus på Chå-
telet—torget.

11.
MOTSA T S E R.

IVågra minuler efter det Baccbanaldrottningcns oförmodade samman-
träffande med la Mayenx, kefunno dc Lada systrarne sig allena i en kam-
inare på traktörsstället Den diande Kalfven.

Låt mig oin lainna dig Unnu en gång! yttrade Celia tili den unga
sörnnierskan. Mu aro vi åtminstone allena, och mi är du väl leke rädd?

Vili ilcn rörelsc, soin Bacebanaldrottningen gjorde, för alt slnta sy-
steri! i sinä annar, föll kappan, soin betäckte dcmia sednarc, ned på golfvet.

Vid åsynen af dessa nsla klädcr, hvilkas alldeles utfattiga beskafFen-
liet lion ej fått tid att märkä derntc pä Cbåtelct-torget bland trängseln, slog
Celia ibop sinä bänder ocb lät ofr.ivilligt nmltalla sig - ett utrop af smärt-
sam förvåning. Derefter nalkades bon åtcr systerit, för att närmare be-
trakta bcune, ocb tog i sinä bvita ocb knubbiga bänder la Mayeux magra
ocb stclfrusna. Med ycxandc sorg bctraktade bon undcr ett par minuter
denna olyckliga, lidandc, bleka varelser, magcr af svält. ocb nattvak ocb
klädd i en nedstänkt klädning af urtvättadt kattiin, lappad ocb skarfvad
på Hera ställen.

Ack min systeri .
. . att äterse dig sä . . .

Ocb Bacebanaldrottningen, soin af djup rörelsc ej kunde fullborda
ineningcn, kastade sig om la Mayeux hais ocb utbrast i lårar.

Mcn inidt nnder sinä snyftningar tillade bon: Förlåt, förlåt!
Hvad fattas dig, min goda Celia? sade den unga söinmerskan med

vanut dcltagande ocb gjorde sig sakta lös från systerns omfamning. Ef-
ter en paus tillade bon:

!)n ber mig om förlåtelse . .
. bvarföre?

Hvarföre? upprepade Celia, medan bon från systerns axel upplyfte
sltt af tårar öfversköljda ansigtc, soin dessutom var pnrpurrödt af blygsclrod-
nad . . . Är del ej gudlöst af mig, fortfor bon, att vara prydd med dessa grann-
lätcr attbortslösa såmyrckct penningar på idel därskaper,då du är så bär klädd,
då du lider brist på alit .

.
. dä du kanbända dör af futtigdom ocb ansträug-

ning .
. . ty jag bar aldrig sett dig så hlck ocb afmattad soin i dag.
Lugna dig, min bästa syster . .

. jag mår ej lila . .
. jag bar

vakat litet i natt, derföre är jag blekare än vanligt . .
. inen . . . jag ber

dig för ai! del .
.

. gråt ickc så . . . du gör mig otröstlig.
Bacebanaldrottningen bade , slrålande af glädje, anläudt genom den

jublaudc Lopen, ocb det var la Maycux, den fatliga, eländiga, lörbisedda,
som tröstade benne.k OlicS

£1
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En tillfälliglict gjorde (lennä Contrasi ännu mcr i ögonen fallancle.
Från dcn närbclägna salcn liördes Jarin, stoj och glädjerop, hvaribland

man tydligt bnnde ursbilja orden:
Lefve Baccbanaldrottningen! Lefve Baccbanaldrottningen!

La Mayeux spratt tili
,

meu sansade sjg då hon såg sin syster nied
ett uttrvcl: af yttersta blygsel luilla båda bändeinä för ögonen.

Celia! ropade lion, för Guds sluill eroa dig icbe så der; du koni-
mcr mig pii det siittet alt bll ledsen öfver att halva träffat dig, bvilbct
jag nyss ansåg för en så sfor glädje . .

. Det är jn så länge sedän jag
såg dig - • . Men hvad faltas dig? .

.
. säg mig det.

AcL, du föralstar mig, och dcrtill bar du sbäl, utbrast Celia, un-
der det lion borttorbade sinä tårar.

Förabta dig? . .
. Oeb bvarföre sbulle jag det?

Derföre att jag förer ett sådanthär lefnadssätt, i stället att som
du hafva mod att utbärda cländet.

Celias smärta var så uppribtig, så djup, så sönderslitande, att la
Mayeux, som alltid var öfverseende oeb inedlidsain, cj tänbte på annat än
att trösta sin syster oeb försöfca upprätta benne i sinä egna ögon. Flon
sade derföre med ömbet:

Min bästa Celia, dä du utbärdade delta elände under ett bclt års
tid, visade du mera mod, än jag ylsar, då jag utbärdar det under hela
min lifstid.

Aeb niin syster! .
. . säg- icbe det.

Låt oss tala uppribtigt, sade la Mayeux. En varelse, sadan som
jag, är ju icbe utsatt för någon frestclsc. Hos mig är ju höjelscn för
ensligbct oeb indragenbet liba naturlig, soin bos dig böjclscn för säll-
sbaper och nöjen. Hnru många behof och önsbningar bar jag, staebars
hräcbliga bräb? Jag är beiåtcn med så litet.

Oeb delta lilla bar du icbe alltid.
Mej; meu det ges lorsakelser, dem jag rncd min svaghet och sjuk-

liglict lian bättre än du fordraga. Hungern, tili exempel, förorsalsar hos
mig ett slags stelhet, som slutar mcd matlliet. Hos dig suru av liflig ocli
stavlit bygd, förorsakar den ett slags yrsel. Ack! jag erinrar mig burn
många gänger jag såg dig ett rof för denna plågsarnma liris, da vi nti
vår trånga v indskainmare ej alitit! bade arbcte, cj kunde lorljcna vara fyra
francs i veckan och ofta liade intet, alls infet att äta . . . ty vår stolt-
bet förbjöd oss att vända oss tili grannavue.

Denna sfoltbet har åtminstone du bibehållit.
Afven du. Kämpade du ickc så mye.kct som en mcnniska lian

käinpä mot fresteisen? .
.

. Men slyrkan har sin gräns del vctjag
nog, Celia. Det var isynnerbet för bungern som du gaf yiba

.. . för
bungern och för detta trägna arbete, soin fastän du dermed syssclsatte dig
håde nait oeb dag snart sagdt, docb ej gaf dig medel tili de oundgäng-
ligaste bebofs tillfredsställandc.

Än du då? inföll Celia. Du utbärdar jn ännu dessa grymma för-
sabclser oeb är siunad att utbärda dem allt framgcnt?

•v, Men ban du då jcmföra mig med dig? fragade la Mayeux, som

11jD E X VAXonAX DE JCDE X.
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sin syster vid handen och ledde liennc fram tili e» spegel, som häng-

dc öfvcr sodan. Belrakta dia bild, fortfor hon ; tror du alt Gud, dälian sfcapade dig sä skön, då hän gaf dig ett lifligt ocli vannt blod’ englad, rörlig och sällskaplig karaktcr, samt böjelse för nöjen ouh frihetville att dm ungdom siilille framflyta sorgligt i en mörfc ocli iskall vinds-kammarc, ulan att någansin se solcn oeh vannas af dess strålar? Tror du
att hau äniuade dig den lotten att, fastnaglad vid en stol och höljd i Ira-
sor, arbeta ulan uppehör och litan hopp ? ]Vcj - ty Gud hai- gifvil ossaudra bchof än att äta och dricka. Äfven i vara torftiga omständigheterfcräfvcr jn sfcönheten nägon prydnad. Och har icke ungdoraen bchof afrörelse, nöjen och munterhet? Alla åldrar fordra ju nägon förströelse och
nägon I‘vilal O m du förtjenat nog: orn arbetslöneo förhvad du förfärdi-gade rackt tili, sä att du dagligen kunnat äta dig mätt: att du nägon cn-da gäng fätt tid att gå ut oeh roa dig: alt du efter tolf tili femton tim-mars träget arbetc hvarjc dag kunnat aflägga den ringaste skärf tili enhtcn prydnad, förenlig med din skönhet, ditt intagaude ansigte: om duendast kunnat halla dig tarfligt klädd, åtminstone hei och rcn -"sä hadedu ej begärt mcra, dcrom är jag säker, och det sade du mie- ock hundra
gånger. Det var således -för en omotständlig nödvändighet du gaf vika.Hvern känner delta bättrc än din egen syster ? Anna Celia I Hur skulle
jag kunua förakta dig? Endast beklaga dig kan jag,

; P u ar svarade Baechanaldrottningen, efter nägon besinning:
°m jag blottkunnat förtjena fyrtio sous om dagen, sä hade jag icke blif-
vit den jag är; ty i början, scr du, fann jag mig pä det grymmaste för-ödmjukad vid tankea på att jag lefde på en annans bekostnad.

Också har du blifvit sniäningom hänförd af strömmen, min godaCelia; annars skulle jag tadla dig, i ställct för att beklaga dig. Du barlcl«e sjelf skapat ditt öde . ... du bar uthurdadt. det, säsoin iae- uthär-
dar mill, J &

Stacvsars syster! ropadc Celia, undcr det hon änvo oinfainnade la
Mayeux, du, soin är sä olycklig, du uppnuintrar mig,“ du tröstar mig,dä det dcremot är jag, soin borde beklaga dig.

Lugna dig, min vän, svarade la Mayeux, Gud är god och rättvis.Otn hän nekat mig mänga fördelar, bar hau deremot g-ifvit mig mycken
tröst, Tro mig: jag har minä fröjder, Jag, liksoin du bar dina.’

Dina fröjder?
Ja; och stora fröjder ändå. Utan dem skulle lifvet vara mig för

tungt; jag skulle cj ha styrka att bära det.
Jag förstår, sade Celia rörd, du linner ännu tili talle att uppolfra

dig för andra, och det är det som tröstar dig i dina sorger.
åtminstone i det hänsendct allt hvad jag förmår, churu

jag kan uträtta alltför lilet; inen dä jag nägongäng lyckas göra nägon en
väsendtlig tjenst, ellei- genom min välvilja lätta nägons börda, tilläde la
Mayeux med ett Ijuft smäleende, dä, dä är jag sä lycklig, som en
stackars liten myra, hvilken släpat ett granbarr tili den gemcnsamma stac-

Lät oss dock icke taka om mig.
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Jo . . . låt oss tala om dig! genmälde Celia, ocli om jag också ®

skall trotsa din vrcde, tillade lion blygl, så viti jag dock ännu en gång
göra dig' det samma förslagct, soin du så ofta liar förkastat. Jag tror
visst att Jacob') ännu bar pcnningar; .

.
. vi ufgifva dcm tili idel dår-

skapcr . . . cburu vi yisscrligcu gifva åt fattigt folk äfven, när tilifället
nägon gång yppar sig . . . Jag besvär dig, min systcr, tillät inig att
komina dig tili lijclp ! Jag scr pä ditt aftärda ansigtc, att du dtikar un-
der för ansträugning.

Tack, min goda Celiå! . . . jagkänncr ditt mcdlidsamma bjcrta; mcu
jag behöfver ingenting; det lilla jag kan förtjena är tillräckligt.

Du vägrar, sade-Celia, med bedröfvad min; du vägrar, cmcdan
du vet att min åtkomst tili de pcnningar jag crbjndcr dig, ej är beder-
lig. Välan! jag förstår dina skruplcr . . . Alen antag åtminsfone en
tjenst af Jakob; lian bar värit arbctare, liksoin vi, ocb kamrater cmellan
är det ju vanligt att dcn cnc bjelper den audrc. Antag milt förslag,
ellcr ock tror jag att du föraktar mig.

Oeh jag dcremot tror att du föraktar mig, om du envisas att på-
truga mig bjelp, sade la Alayenx, visserligcn med en saktinodig, men lik-
väl så fast oeb beslutsam ton, att systcrn väl märktc att allt vidarc öf-
vertalandc skullc vara fruktlöst.

Dacchanal-drottningcns bufvud ncdsjönk mot bröstet; en stor tär rul-
lade långsamt öfver benncs kind.

Alin vägran bedröfvar dig ocb det gör mig mycket omit, yttradc
la Maycux, i det hon faltade sin systcrs hand ocb trycktc den. Det är
längt ifrån mig att vilja göra dig- ledsen . . . men tänk sjel 1* cfter,
ocb jag hoppas du skall linna att jag bandlar rätt.

Ja, du bar rätt, utbrast Celia, med en viss bittcrbet oeb cfter en
temligt lång tystnad. Du kan ej antaga mitt förslag. Att crbjuda dig
penniugeunderstöd af min älskarc . . . det var ju att .förolämpa dig. Ack!.
det gifs då 1 lifvet en mängd forbållaudcn, bvilka äro så förödmjukandc,
så skamliga, att de nedsola äfven det goda man vill göra.

Celia! . . . jag ville ej såra dig-; det vet du väl.
A, min systeri tro mig .

. • ålertog Celia; jag bar; i trots af
min obctänksamlict ocb min yltcrliga muntcrbct, minä stunder af efter-
tanka, äfven jag-; stunder då jag, midt undcr dc mest bnllrande nojch,
de galnaste utsväfningar, tänker på hvad jag är oeb bvad jag skall bli.

. Lyekligtvis äro dock dcssa stunder sällsynta.
JVä, hur tänker du då“?
Jag tänker att dcn lefnad jag förer, är långt ifrån bedcrlig, alt

dcn väg jag vaudrar är långt ifrån god. Då föresätter jag mig att af
Jakob begära en lifen summa pcnningar, blott så mycket, att jag deraf
kunde lefva under ett års tid; oeb då äinnar jag uppsöka dig I din vinds-
kainmare, för att älcr dcla den med dig ocb åter bli en flitig sömmerska.

} Vi påminna läsarcn att Coacbe-toul-nu helle Jakob Rcnnepont, och var cu af dem, bvilka
bärstammade från deu vandrunde judens sysler.
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['4u - -e tValan, Jenna tauko är god. Hvarföre fiiljer Ju den icke? 8

Derföre att, just då jag står i begrepp att utföra den, frågar jag
mig sjelf om jag derlill äger styrka, ocb en röst i mitt inre svarar då
nej. Jag känner alltför vai, när jag noga tänker eflcr, alt jag aldrig kauåtcrfä lusten tili arbete, att jag aldrig skulle upphöra att sakna det lif
jag nu för, örnsom rikt ocb bländande, soni i dag, ömsom falligt, kin-
kigt nog; men alllid fritt, gladt, sysslolöst, befey■mmorlöst och i alla
hänscenden värdt att föredraga framför det, soin jag förde, dii jae- för-tjenade fyra franes i veckan. Jmedlcrtid bar det aldrig värit egcnuyt-
tan, soin ledt Kiina bandlingar; afdyig bar jagvelat leinna en älskare, soin
jag böll af, om lian ocb iefce ägdc myeket, för 'en annan, soin var rikare,
men soin lag ej kunde tyeka om. Jakob bar kanske förstört tio lusen
franes på tre a fyra månaders (id, oeb ändä ha vi cj mer än två små
mm, knappast möbleradc, ty vi äro ständigl ute, liksom fåglarne. Lvek-
ligtvis ägdc Jakob ingenting, när jag först blef kär i bonom. Jag sälde
då några små nipper, soin jag fått tili presenter, ocb crböll derför lum-
dra franes. Denna sumina satte jag in pä lottcrict, ocb soin tokar alltid
bafva lycka, så vanu jag fyra tusen franes. Jakob blef deröfver lika
glad, lika galen, lika yr i hufvudet, sora jag. Vi sade då: Vi älska kvar-
andra bra myeket; så längc soin pengarne räcka, sfcola vi vara tillsam* "s
mans; när de taga slut, skola vi väljä mcltan tvenne saker; endera sägabvarandra farväl, i fall vi hunnit ledsna på hvarandra, eller och fortfara
nied vår kärlck, äfven under fattigdomen. Vi skola då försöka arbeta
ånyo, oeb med förenade krafter söka förtjena bvad vi beböfva. Kuuna
vi det icke, så blir en skyffel koi vår sista ntväg. ')

Store Gud! ropade la Mayeux, blekuande.
Var lugn, yltrade Celia, det beböfver ieke gå så längf. Vi bade

ännn litet pengar qvar, då en mäklarc, soin bade kurtiserät mig, och
bvars fulbet koin mig att förbise hans mycfcna rikedom, fick veta att jag
ingått förbindelse med Jakob, ocb förmådde mig att .

. j Docfc, bvar-
före skall jag trötta dig med långa ocb tråkiga berättelser? . .

. Kort
sagdt: man bar lanat Jakob penningar pä någonting, i mitt tyeke gan-
sfca, tvifveiaktigt, uemligen rättigbeten tili ett stort arf ~

. Det är med
dessa penningar, sora vi nu roa oss, och så länge de räcka, går det bra.

Men, min goda Celia, i stället att pä ett så dåraktigt sätt bort-
slösa penningarne hvarföre sätter du dem icke pä renta ocb gifter dig
med Jakob, efter du älskar bonom 1

A! svarade, under ett glädtigt skratt, den lättsinniga Celia, bvars
glada och sorglösa karakter åter tog öfverhandeuj sätta ui pengar på renta!

Deraf bar man just ingen glädje, mer än den att få betrakta en litcn
papperslapp, soin man fått, i egenskap af säkerbet, i stället för de vaekra
små guldstyckena, soin bereda oss så många ilojen. Hvad det bclrkf-
far att gifta mig med Jakob, så . .

. ehuru jag älskar bonom mer än jag
någonsin älskat någon kari, så tyeker jag ändå att, om jag vorc gift med

'1 AU geaom kol-os afhända sig lifvet, är i Fraukrike och särdeles i Parts —ett af de
vanligaste sätt att begä sjeifmord. Öfvers. f.;

M
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. I19 honom, sbullc ali l:arl el; försvinna . . . fy, ser du i egcnsbap af äl-

sliare har lian ej ett ord att säga orn det förllutna, mcn som äkfa nian

skulie lian, förr eller sednare, förcbrå mig det. Visserligcn lian mitt
ujipförandc förtjena förebråelser, mcn jag tycbcr rucr o m att sjelf göra
mig dein, ty då liafva de en gräns.

IVå väl, din toba! Mcn dc der pengarne bunna ju icbe alltid räc-
ba. Hvad företager ni er, sedän de tagit slut?

Sedän . . . Bali! Sedän den fidcn anser jag liba aflägsen,
som månen från jorden. Morgondagen är en tidpunbt, som jag aLtid
linner vara bundra år aflägsen från den närvarande dagen. Om man stän-
digl beliöfde burnina ihåg att nian sball dö en gång, så vorc det ju icbe
värdl att lefva.

Celias oeh la Maycnxs samtal blef änyo afbrutet, eller snarare öfver-
rösfadt af ett gräsligt butler från Niui-Moulins sballra; på delta pinglan-
dc, sbramlande ocb sbärande Ijud följde en chorus af omensbliga sbri,
bvaribland man ursbiljde orden: Bacchanal-drottningen! Bacchanal-drott-
ningen!

La Maycnx spratt tili vid detta bäftiga oväsende.
Se så; nu är min syster orolig igen ! ropade Celia, denna gängen

sbrattande.
Min Gud! utbrast Ia Mayeux med fasa

,
tänb om de bomnia bit

ocb hemta dig!
iVej, nejs dn ban vara trygg.
Men om . .

, Hör du dc der stcgen? . . . Det gär i borridorn
...O, jag besvär dig, min syster, låt mig få gå min väg, belt ensam,
så att jag slipper bli synad af hela den der mennisbomängden.

Dörrn oppnades nn ocb Celia sprang att möta den inträdande.
Ilon såg i borridorn en hei depulation, i spetseu för bviiben JVitii—

Moniin visade sig med siu sbramla; tätt eflcr honom gingo Jabob Ben-
nepont oeh Rose-Pompon.

Baeehaual—drottningen måste homma ut
, eller ocb tar jag gift i

ett glas vatten, ropade Nini-Moulin.
Bacchanal-drottningen sball burnina uf

,
eller oebså går jag ocb

■'blagar in för mären, sbreb den lilla Rose-Pompon, med beslutsam min.
Bacchanal-drottningen sball homma ut, eller ocb blir hela bennes

hof upprorisbt oeh bommer att bortföra benne, yttrade en annan röst.
Ja, ja: låt oss bortföra benne! sbrebo flera röster på en gång.
Jakob skall komina Lit in, mcn helt ensam, sade Cclia, bvarefter

bon, mcd majestätisk Isillning. ytfradc tili sitt hof; liioin tio minnter till-
bör jag då . .

. då skall det Lii ett förfärligt vasen.
Lefve Bacchanal-drottningen! ropade Dumoulin, sbabande på sin

sbramla oeh dragande sig tillbaba, ätföljd af hela deputationen, Hiedan Ja-
bob iuträdde Leit ensam i den lilla kamniaren.

Jabob, delta är-.min goda syster, sade Celia.
Jag är förtjust öfver att få råba er, yttrade Jabob .hjertligt, ocb

dubbelt förtjust i det bänseendet, att ni ban lemua mig underrättelser om
te| g
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min viiu och bror, Agricola Haudoin. Sedän jag böTjade spela nilllionär,
ha vi ieke sott hvarandra . . . men jag: liåller ändå af honom, soin en he-
skedlig och hederllg kainrat. JVi bor ju i samma hus, soin hau? Hur
mår lian?

Ack, min herre, det har händt honom och haus slägt förfärliga
olyckor. Mm sitlcr i arrest.

I arrest! ropade Celia.
Agricola i arrest! . . . Man? . . . Och hvarforc? ropade Jakob.
For en politisk anklagelse, som likväl ieke är farlig, hoppas jag.

Man hoppades erhålla hans frihet mot borgen .
.

.

Visserligca; mot en borgen af fcmhundra francs. Jag känncr det
dc r, sade Jakob.

Olyckligtvis var detta ieke möjligt, fortfor dcn unga sömmcrskan,
ty dcn person, tili hvilkca maa vände sig . . .

Bacchanal-drottningen afbröt här Ia Maycux, i det hon yttrade tili
haudtverkaren :

Hör du, Jakob, hör du? . . . Agricola i fängclse för bristaude
femhundra francs!

För böfveln i våld, jag hör ju och förstär ...du behöfver ieke
göra några miner, utbrast den uuge mamien. Stackars gosse! forfor ban,
och bau försörjer ju sin mor?

Ack ja! och det är så myeket svärarc, som hans gamle far i des-
sa dagar kömmit hein från Ryssland, och hans mor .

.
.

Se här, mamsell, sade Jakob, i sin ordning fallande la Mayeux i
talot, se här! och lian gaf tienne en börs. Tag alit det här, tillade lian.
Der lär vara tjugofem tili trettio IVapoleondorer ; jag kan leke göra ett
bättre slut på dem, än då jag’ tjenar en bekant, som är i nöd. Lcmna
pengarne åt Agrieolas far; lian känner nog hvad mått och steg lian böf
taga; och redan i morgon är Agricola åter på verkstaden, der lian gör
bättre nytta än jag.

Jakob, omfamna mig geuast! ropade Celia.
Genast, och ännu en gång och ai Iti d! ropade den unge haudtver-

karen, medan lian med ylterlig glädje oinfainuadc sin käresta.
La Maycux tvekade några ögonblick; men snart betänkte hon, att

dcnn a sumina, soin annars sknllc bortslösas tili idel därskaper, kunde åler-

gifva lifvet och hoppet åt Agrieolas olyckliga föräldrar, och då hon vi-
dare tiilihte på att dessa fcmhundra francs, då de sedermerå återbclallcs
tili Jakob, torde för denne bii en hjelp i uuden, antog hon det ädeliuo-
diga anbudet och sade, med ögoneu fuktade af tårar:

Herr Jakob, jag kan ieke nog tacka er, på dcn fattiga, men rcdliga
familjens vägnar. Agrieolas far skall redan I dag äterse sin son, hvilket
skall hli honom en ljuf tröst i alla hans bittra sorger. Tack, tack! Hiin-
leu välsigne er!

Del är cj värdt att tacka, svarade Jokob, uär man har penningar,
är det för andra, så väl soin för en sjelf.

Skriken i salon börjades åyo och Aini—Moulius skallra bullrade nu,
värre än någonsin.

«daJ||16
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pr—; ; n•p Celia, yttrade Jakob; de siä sönder allt livad soin finns derute,
™

om du ickc kommer. Au kar jag icke råd att bctala kalaset; itien i alla
fall får du lof att inställa dig. Förlåt, mamsell, tilladc lian skrattande,
1 det Lan vandc sig tili Ia Maycux, raon en drottning har äfven sinä pligter.

Celia var ännu ganska upprörd. Hon räekte arrnarne åt System som
kastade sig tili hennes bröst, un der det hon utgöt de ljufvaste tårar.

Ocb när får jag nu återse dig? frågadc hon.
Snart, surut, svarade Celia, eburn ingenting gör mig större sorg,

än att se dig i en så stor nöd, bvilken du pj tillåter mig att lindra.
Du kommer således tili mig? Lofvar du mig det?
Jag lofvar, jag, på hennes vägnar, inföll Jakob; vi skola båda

komina ocb hclsa på er ocb er granne, Agricola.
Se så min syster, gå nu in, tili Pesten, sade den nnga sömmerskan.

Du kan nu med lättadt lijerta roa dig, ty herr Jakob bar gjort en hei
familj lycklig genom sitt ädclmod.

Dä hon sagt dessa ord ooh Jakob förvissat henne om, att hon kun-
dc komina derifrån, utan att blifva 'sedd af någon bland dc stojande men-
niskorna, skyndade ia Mayeux hastigt ner på gatan, högst angelägen att
få bringa Dagobert den glada nyheten ; men först ville bon bcgifva sig
tili Babylonsgatan, tili deu paviljong, som bittills bebotts af fröken Adrien-
ue de Cardovillc.

Man skall sedennera få veta hvarföre bon tog denna omväg.
I det ögonblick, då den ofärdiga Hiekan gick ut genom porton, sto-

do tre välklädda män, med utseende af hcderligc borgarc, samtalande med
bvarandra ocb pekaude på traktörens hus, under det dc tyektes rådslå om
något.

Snart kom en fjerde kari ned frän fraktörsställcts trappa.
Aä väl? frågade på en gång de tre förre, under synbar ångest.
Hän är der.
Är du säker derpå?
Sirulle det dä på jorden linnas tvenne sådana som Couehc—tout—-

mi? återtog den som nedkommit. Jag säg hunom, jagl vet bur hän är
kostymerad. De hafva satt sig . tili bords, der de bll sittaude 1 tre tim-
mar, aldraminst.

I det fallct kuuna ni väula mig bar; men dölj er för ali del, så
myeket soin möjligt, inföll en af karlarne. Jag skall gå efter ”den
som göra t skall ’ ocb alltsammans skall gå som en dans.

Just i delta ögonblick iuträdde Baccbanal—drottningen i bankcttsalcn.
Hon åtföljdes af Jakob ocb bclsadcs med de mest stormande, de mest Ur-
sinniga bifallsrop.

iVu! ropade Celia, med en nastan feberaktig yra ocb liksoin
kade bon sökt döfva en inom sitt bröst aggande kansia, nu, minä vän-
ner: ~ storm! orkan! rumor! fribet ocb allt slags muutert väsende!
Derelter räekte hon sitt glas åt Aini—Moniin sägande: siä i!

Lefvc drotlningcu! ropades med en föst.
Aro 20. 5.



IS*p
111.

MÄLTI D E N.

Bacchanal-drottningen, som liadc Jacques Rcuncpont midt emot sigr
och lVini—Moniin vid sin högra sida, förcslällde värdinnan vid denna mor-
gonsexa, soin Jakoi) i sin glädje så frikostigt beslod at de vänner och
kamratcr, hvilfca mcd lionom delade dc baccbanaliska nöjcna.

Dessa uuga karlar och ung» flickor tyoktcs hafva glömf sin trötlbct ef-
ter balen, hvilken börjat klockan olfva på aitonen och siula Is klockan
fem på morgonen. Alla dessa par, lika glada soin förälskade, lika-man-
tra soin outtröttliga, skrattade

, åto och drucko mcd ungdonicns ocb hel-
sans hela ifver. Också bördes, under första hälfteu af måltiden, föga
prat, rnen desto mera buller af knifvar ocb gafilar, samt klingandet af
sammanstutta glas.

Bacchanal—drottning-ens ansigtc var rnindrc gladt, men mycket mera
lifvadt än vanligt. Ilcuncs kinder Mågade, bcnncs ögun bionuo, liksoin
af en febcraklig glöd. Ilon ville, tili hvad puis soin belst, döfva sin
kansia. Samfalet mcd systeri) åtcrkom livarje ogonblick för bcnncs själ
ocb lion gjorde alit, för att undslippa delta plågsaninia minne.

Jakob betraktade i bvarje ogonblick sin Celia mcd en brinnande Jyr-
kän; ty i följd af den ovanliga likstänunighct i karakterer, lynneh, smak
ocb åsigler, som fanns mcllan bönom och Bacclianal-drottningen, bade
deras förbindclse verkligen mycket djnparc rötter än de vanligen pljiga
hafva, sådajia der umbetsförbåliandcn, byggda endast på nöjc ocb ilärd.
Celia ocb Jakob voro tili och mcd sjelfva i oknnnigbct om djupet och
fastbeten af deras kärlck, bittills oingifven af nöjen, fester ocb glädje,
samt aldrig pröfvad af någon »notgång ellcr sorglig händelse.

Den lilla yar, sedän några dagar, gräsenka efter en
studerande, som, för att kuuna på ett värdigt sait sluta sin karnaval, ba-
de återvändt tili sin hemort, i afsigt att afpreja sinä föräldrar iitet pen-
ningar, under någon af dessa fabelaktiga •förvändningar, hvilkas tradition
bibehålles och utvceklas inom de medicinska ocb juridiska skolorna. Ro-
sc-Pompon bade, tili kavaljer under den rättes frånvax-o, af exempcllös
trohet ocb för att ej på något sätt komina, hvarkeu i förtal ellcr i fre»-
stelse,‘valt den oförarglige Aini—Moniin.

Dcnne sednare, som nu bade aftagit sin kask, visade ett skalligt hnf-
vud, omgifvet endast mcd en krans af svart krusigt hår, temligen längt
I nacken. Det var en särdeles anmärkningsvärd omständighet att, ju me-
ra drucken lian blef, ju mer nppsteg rodnaden från bans glänsandc an-
sigte, omgaf bans panna med ett bredt piirpurband och färgade slutligen
bufvudskålcn, som ursprngligcn var af en skinande hvit färg.

Rose-Pompon kände betydclsen af delta syinptom och gjorde, med
ett gapskratt, sällskapet uppmärksanit derpå. ~ Efter att hafva stäljat,
sin skratt, ropade hon :

Aini-Moulin ; akta cr! vinfloden stiger med bvarje ogonblick.
Aär den hunnit öfvfcr hela hufvudet, blir hau dränkt, tillade Bac-

cbanaU-drottningen. i
L Ja

18 Dex Vaxdrandb JVDEN.



SIF '
~

•P O drottning . . .
söi; cj att förströ mig; jag mediterar, yttrade Du-° ®

molliin, soin redan började Lii mosig och som böll i handcn en stor pO-
- fy lld mcd vins ty lian drack aldrig' ur vanliga vinglas, dein hän fördcras klena utrymme, föraktade oeh kallade fmgcrborrar.

lian mediterar, ropade Rose-Pompon; Aini-Moulin mediterarGif akl!
Hau mediterar, ban funderar I
lian funderar? ~ Hän är väl inte sjuk?
Hvad är det lian funderar på? . . . Ett upptåg?
Ett olofligt, anakreontiskt puts?

~ ja S mediterar, ätertogr Dumonlin med allvarlig min; jao-
mediterar öfver vinot i allmänhct

, och vinet isynnerhet; vinot, hvaromBossuct, (Dunioulin hade den fula ovanan att, då lian var drucken, alltid
citera Bossnet) . . . hvarom den gndomlige Bossnet, som var en vcrkliV
vinkännare, bar sagt: 17ti vinel är nwd > sUjrka , glädje och nndluj
tjuSniny, (nämligcn mir man har förstånd) tijläde Dumoulin såsom pa-
renfes. *

Då tillbcr jag din Rossuet r yttradc Rosc-Pompon.
~ Hvad nu min särskilda betraklelsc angår, så innefattar bon dendjupsinniga frågan, om vinot på brölloppct i Kana var rödt ellei- hvitt.

An Irågvu- jag- det röda vinot, än det h vita, ocb Un båda på en gång.Oct är att gå i bottcn mcd, fråg-orna, anmärktc Jakob.
.

Ocb Iramför allt i bolfen på buteljerna, tilladc Bacchanal-drott-mngen.
Soin crs majestät bebagar säga , . . Ocb jag bar, medclst nog-

grann underfeökning, kömmit tili den stora upptäekten, alt om bröllopps-vinet i Kana vai- rödt, så . . .

_

var det ickc hvitt, afbröt Rose-Pompon mcd en särdcles för-
nuftig min.

~ 1 fall Ja &; nu sisulle hunnit tili den slntsatsen, att det varbvarten rödt ellei- hvitt, åtcrtog Dninonlin.
—Så är det derföre att du är rökig ocb grä'), sade Jakob Ren-

nepont.
. Drollningens makc bar rätt, sade den oförarglige Bumoulin. Seder hvad soin bänder, när ma n allt för myckct fördjnpar sig i vetenska-pcrna. Alen, det är debamma. Från forskning tili forskning anpäcndedcuna stora fraga, at hvilken jag cgnat kela mitt lif, skall jag dock hin-

na isinte t af mm vördnadsvärda hana, i det jag gifVcr min törst en till-
räekligt bistorisfc, tbeo . .

. 1 0 . .
. gisk ocb ar . .

. cbeo . . . 10 ..
.gisk anstrykning.

Vi maste afsfå från försöket att skildra det roliga grin ocb den ännurohgare ioimgf, bvarmed Dumoulin uttalade oeb skanderade de sista ordcn,favilta uppväckte en allmän rauntcrhet.

t e
Archeolofisk .. , hvad vill det säga? frågade Rose-Pompon

. .Lefver lian i vatien? . . . Är det ett djnr? <
.

. Har hän en svans?
*

} ZuLVii tous setie2 gris> mon gros,r ctc- Gris bei yder ' »*“>•
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Tyst då, sade Bacchanal-drottning-cn det der är hara lär- ®*»

domsord ..
. det låter .. . och det är alltsainmans. Ja g v ill heldre dric-ka, än fundera på de der sakerna. Siä i, IVini-Alonlin. i\e j, Jntedet der, utan Champagne. Rose-Pornpon, jag dricker din Filenmns

skål; för ka ns lyckliga återkomst!
Drick heldre för en lyckligr utgäng af hans pian, som bcstod attdraga de enfaldiga föräldrarne vid näsan ock af dem utprcja penninoar

tili ett värdigt slut på karnavalen, svarade Rose-Pornpon.
är hans pian icke Ula anlagd. 11

Reuna skål dracks nu naed högljudda rop af hela sällskapet.
Med hennes majestäts och hela hofvets tillåteisc, återtog Dninon-lin, gär jag att föreslå en skål för frarngången af en sak, som har myc-

ken likhet med Filcmons penninge-transuktion. Det faller mig in att
dcnna skål skall bringa mig lycka.

Sä låt dä höra, hvarom frågan är!
IVå väl: en skål för mitt tilltänkta giftermål! ropade Dumonlin,

i det hän steg upp.
Denna proposition framkallade -en munter skrattsalfva, och en hei

chorus af glädjeskri, gnäll, pip och läten af alla slag.
IVini-Alonlin skrattade, pcp, stojade och skrålade mer än någon af

de andra, i det hän gapade oeh grinade förfärligt med sin ofantliga mun,
ökande det oerhörda bullret mcdclst skramlet af sin skallra, hvilkcn hau
upptog från golfvet, dit hau lagt henne.

Då denna orkan kade uågorlunda stillat sig, uppreste sig Bacchanal-
drottningcn och sade:

Jag dricker den lillkommandc fru IVlnl-Moulius skål !

O Drottning! er godhet rör mig Undå dcrhän, att jag låter er, i
djupet af min själ, läsa min kärestas namit, sade Dumonlin. Så vct
då att min ntkorade är enkä och heter flonoree Modeste Messaline An-
gcligue de la Såinte-Colombo.

Bravo! hravol ropade sällskapet. Dumonlin fortfor, med komiskt
allvar : '■•••% »l»Ba . Jan »lidöi lii uh lie aaölia

Hon är sextio år gammal och har i årlig renta Hera tuscntal af
franes än hon har hårstrån i sitt grå skägg, ja Hera än skrynklorna i
hennes ansigte. —Hcnnes fetma är så aktningsbjudande, att en af kenties
klädniugar sknlle räcka tili täit åt det respektive sällskapet här. Jag hop-
jias att fettisdagen kumia för er presentera min ntkorade, klädd som her-
dinna, nien en herdinna, som uppslukat hela sin hjord. De gudlösa
presterna arbeta på att omvanda. licnne, men jag skall roa henne, jag
det skall hon tycfca mera om. Ali alla måste hjclpa mig att insnärja
henne i de mest hacchanaliska, mest bnllcrsamma hvirtlar.

Vi skola insnärja henne, så myeket nt vill.
Det skall hli en gloria fcring hennes grå hår, uthrast Rosc-Pom—-

pon, gnolaudc på en hekant visa.
Det skall inge stads-sergeanterna respekt.
Ja visst; man skall säga tili dern: Ni måste vörda henne; er

cgen ntor kait en dag uppnå hennes ålderi e|
20
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Hastigt restc sig Baccbanal-drottninge.n ånyo. Hennes ansigte^^f
hade ett bcsynncrligt uttryck af bitter ocb framtvingad gjädjc. Hon Itöli
upp sitt fulla glas ocb ropade:

Man sägcr alt koleran nami ar sig med sinä Lunkentus-stöflor.
Jag dricker kolerans skål!

Ocb bon drack. *

Oaktadt den allmänna glädtigbctcn, gjorde dessa ord ett bcmskt in-
trycfc på sällskapet. Aästan bvartenda ansigte blcf på en gång allvarsamt.

Ack, Celia! sade Jakob, i en förcbvående ton.
Jag dricker kolerans skål, iipprepade Celia, under önskan att bon

måtte skona dem soin ba lust att lefva, men borltaga ocb det på en
ocb samina gång dem som ej bry sig om att lefva ocb soin ej vilja
lemua hvarandra.

Jakob ocb Celia vexlade bärvid en bastig blick, som undgick degla-
da kamraternas uppmärksambet, bvarefter Baccbaual-drottuingcn förblcf,
under en lång stund, tankfull odi tyst.

Ja så .
.

. ja det är en annan sak, sade Bosc-Pompon med ut-
märkt raskbel; jag dricker då afven kolerans skål, under önskan att den
må bortryeka alla claka ocb qvarlemna alla goda meuniskor.

I trots af denna väudning, förblef dock intryeket sinärtsamt ocb plä-
gande. Dumoulin föresatte sig dä att tvärtafbryta delta ledsannna ämne,
ocb ropade:

Låt dc döda bvila! Lcfvc dc lefvandc . .
. Ocb efter vi nti tala om

lefvande ocb de som lefva friskt, så lyster mig att föreslå en glad ocb
bjertlig skål för vår älskade ocb älskvärda drottning, samt en skål för
vår ädle Anilitryon . . . Beklagliglvis är jag i okunnighet om hans rätta
bedervärda namn, ernedan jag först i natt bar gjort bans bekantskap.
Hän får såledcs ursäkta mig om jag bcll simpclt proponerar en skål för
Coucbe-tout-nu ’), hvilket alldctes ickc sårar min blygsambct, ty Adam
lag jn aldrig aunorliinda. Såledcs: får gå för Couche-tout-nu.

Tack, min tjocke vän, sade Jakob, muntert. Om jag skullc
gloinma crt namn, skall jag kalla er : Den eviyt törstande, ocb jag Ur
mvcfcct säker alt ni skullc svara; Här!

Närvarande, alltid närvarande! skrålade Aini-Moulin, i det lian
med ena kauden gjorde en militärisk bclsning ocb med den andra fram-
räcktc sin punschpokal.

För resten, inföll den unge bandtverfcarcn med myeken hjcrtlig-
bet, bör man väl kanna hvarandras namn, då man bar klingat ocb druc-
kit tillsammans. Jag bcler Jakob Bcnncpont.

Bcnncpont, ropade Dumonlin, som oaktadt sin försvarliga flors-
bufva, svntes förvånad öfver delta namn. IVi beter Rennepont?

Ja, visst beter jag Bcnncpont! Är det något att förundra sig
öfver ?

*) Couche-tout-nu; Ligg-sp 1 itl-naken.

N:o 20. s*.
m
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W
~ Dc* f,n;.'s > ätcrfogr Dumouiin, en gammal adelig famllj afnamn, Det linns grcfvar Rennepont.

AI verkligen? ropade Jakob, skrattande.
- Grefvar Rennepont, som tlllika aro hertigar af Cardoville, åter-tog Duinoulin. 7

• i.. f* a ** a m ‘ n vä,, ‘ Jakob; fycker ni jag sei- ut soin om
jag- harstammade f,an, en greflig slägt? Jag - bandtverkare, som arbetarloi- dagspenmng oeb . . .

JVi bandtvci-kai-e! afbröt FhimouHn nied ett utrop af förvåning.Ni - arbeta för dagspenning! Oeb ni består oss en måltld, soin om ni
vore en vcrklig Baltbasai-, en mållid med dertill börande tre fyrspända
vagnai. Ooh mär arbefare? Jagr tror luig* vara i tusen oeh en nait.

oäg mig genast eri yrke, der man förtjenar sä myeket, alt jag må öf-Yergilva niitt arbetc i vingårdcn, der jag planterai- både godt oeb omit.
~

,

Ack - 1,1 n* å «e väl begripa alt jag fabi-icerar bancosedlar oeb an-
nat läiski mynt, svarade Jakob, skrattande.

O, kaniral! . .
. En sadan inisstanka ...

Är förlållig, då man scr hvilkqn ståt jag för, afbröt Jakob; iincd-
lerlid vill jag liigaa er oeh sliga verkliga förhåliandet. Jag bortslösar
ett arf. a

Ja sä; ni äter oeh dricker på en onkel, sade Dnmoulin med bc-
baglig vårdslöshet.

Min sann jag det vef.
Huru? ni vet icke hvad ni äter på?
Men föreställ er då att min far var lumpsamlarc.
Ab, för tusan! ropade Ournonlin, tcmligen nedstänid, elmru lian

i allmänbct ej var så noga i valct af sinä dryekeskamrater. Då den
förväningen bunnil sakta sig-, liliade lian dock med särdelcs för-

biudligbct: Alen det gifs lumpsamlarc af ufmärkt förtjenst.
För holvein, utbrast Jakob; ni säger delta under skämt, ni

men jag skall säga er på allvar, jag, att min far var just en lumpsamlarc
af ufmärkt förtjenst. Hän taladc grekiska oeh hitin, som en verklig lärd,
ocb ban sade mig allfid att i matematiken egde lian cj sin llkc, utan att
nämna det ban hade rest myeket.

Men, i det fallet, yttrade Duinoulin, Lvars förundran borttog rn-
set, är det ju icke omöjligt att ni kau vara af den grefliga Rennepont-
ska familjen.

Om så är, infoll Rosc-Pompon skrattande, så var det väl blott
för nöjes skull ocb i egenskap af ammatör som er far samlade lumpor?

Nej nej, gunås! Det var verkligen för att förljena lifsuppchället,
svarade Jakob. Alen i sin ung‘dom hade min far mått ganska väl. Elter
hvad det vill synas . . . ellei- snarare, hvad som cj rner kiindc synas ....
under sin olycfca, hade hän vändt sig tili en rik slägting- som hän hade.
Alen den rike slägtingen hade sagt: Tack skall du ha! Då hade ban velat
draga nytta af silt latin, sin grekiska ocb sin matematik. Förjäfves! Det
var som om hela Paris livimlat af hara lärde. Då, heldrc än att furgås

huuger, började hän alt mcdelst lumpsamliug föi-värfva sitt bröd, ocb
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im
,ä alt ‘* ct var c, *: tillräcbligt brikf, del vet jag soin under tvenne ars tiddeiade det med bonom, sedänen tant på landet, som hade nppfostrat nnVblifvit död. «’

Er vördandsvarde far var således ett slags filosof, sade Dumoulin-docfc - mcd mindrc ban bittade en sbatt under en mllstolpe, Isan jän- e j
Leanpa hyarifråii arfvet koni, hvaron» ni talar. b J

,

- alen aFvakfa da slnf ct på ™an. Vid tolf ars ålder bom ,'ag
i lära på en af bcrr Tnpeands verbstädcr. Två ar dereflcr dog min faraf slag, cftrrlc.nnai.de at mig alla de sbatfer, dem hana vlndlsa.nmare in-neböll: en halmmadrass, en gammal stol, ett ranlsigl träbord; dessufomlanns der - insfoppade nti en gammat caudecolognelåda några pap-
per, bvilba tycbfes vara sbrifna på cngelsba, sarnl en bronsmcdali, bvil-ben tilliba mcd den dcrtill börande bedjan, bimde vara värd scx sous.Aldng bade min far taiat om dessa pappcr, dem jag, i sfällct att npp-brämiä, stoppade I botten på en gammal bappsäcb. Scdcrmera gynnadelyckan mig, så att jag ficb lana penningar på dessa pappcr.ilvilbct Försynens under! ropade Dumoiilin.

Mcn bur vlsstc nägvon att ni ägde dc der papperen ?
vap cn Celias bebanta, en mäblare som hade fätt vefadet - jag vet icbe på bvad sätt, oeb aldrig bar jag frågat derefter. Hautaladc med Cclia derom oeb bad benne säga åt mig . . . Sabcn var välmycbet tvifvelabtig, sade ban; mcn ban erbjöd sig docb att på de dertvirvelabtiga papperen låna fio tnsen franes, om jagville. Tio tnsen franes!Del var ju en sbatt! Jag anfog lillbndcf genasf.Mcn ui borde ba begripit att dessa pappcr knndc vara af ett obe-räkneligt värde.

IVej min sann dc det voro; fy då sbullc väl min far, som var sålärd oeb som bort försfå sig på deras värde, dragit fördel deraf, Och
ser ni tio tnsen franes

,
i godt oeb blingande mynt, det var väl icbelörsaha det. En sbatt, som faller så der på cn, man vei icbe bvar-jfrån, den nappar man genast med förnöjelse . .

. Oeb så gjorde jag
”*e< ’ •l aB> to {r emot bvad som crbjöds mig; med den enda lilla sbillnadenlibväl, att den der mäblaren bade mig att nndcrsbrifva en .

.

. cn sbrift
. . . en sbuldförbindclse tror jag det l.etfc - ja ~ cn sbuldförbindclscvar det.

Hvad ni sbref under?
Ja; hvad gjorde det mig? Det var hara cn fbrmalifct, sade af-

färsmannen. Oebban hade rätt, fy sedeln är förfallcn yedan för cnfjorton dagar sedän oeb jag bar aldrig bort talas derom. Jag bar ännu
tusen franes qvar bos mäblaren, som jag valdc tili bassör, cmedait ban
är van att förvalla bassor. Oeb nu ser ni, min tjocba herre, bvarförejag rnmlar från morgon tili qvällen, glad som en bämpling-att bafva slup-pit nr blorna på min busbonde, den sbojaren Tripeaud.

Aär Jabob utfalade detfa aamu, fördystrades märbbart bans förut såglada ansigle.
- ’ ,

V



Cclia, soni ej mer stod undcr inflytandet af dcn hemska, ängsliga kansia,
hvilkcn under en längre stund plågat henne, betraktade Jakob mcd upp-
uppmärksarnbet, blandad med oro, ty hon visste tili hviikeu grad blotta
nanmct Tripeaud rctade benues älskling.

Tripeaud, återtog Jakob; det är en soin kan göra goda incnniskor
elaka och de claka värre .

. . Man säger alt en god ryttare gör en god
bäst; inan bordc äfven kunna säga att en god husbunde gör goda arbeta-
re. Guds död! JVär jag tänkcr på dcn karien, så . . .

Ocb dcn unge mannen stampade bäivid med foton mot p-olfvet.
Se så Jakob, tänk på nägot annat, sade Bacehanal-drottningcn.

Rose—Poinpon ! narra hononi att skratta, du.
Jag bar alls icke Inst att skratta, sade Jakob i en något snäsig

ton ocb ännu mer npphcltad af det myckna vin lian druckit. Den der
känslan är starkarc än att jag skulle kuuna öfvervinna den, Ack, när
jag bara tänkcr på dcn karien! JVI skulle böra bouom jag blir ursin-
nig bara jag tänkcr derpå. Skurkar tili arbetare! Ranaljer, skojare tili
arbelare! De säga att de ej habröd att stilla sin hunger med! Så der
yttrar sig herr Tripeaud. De ha ingen föda i magen, säga de $ å, man kan
sticka dit bajonetter; det skall lugna dem ’ Ocb barnen 1 bans fabrik
sedän: så de se ut, de anna kräken! De arbeta lika länge som dc full-
vuxna, ocb arbeta ut sig ocb dö dussinlals. Men bvad gör det tili Sa-
ken? Öin soinliga dö, komina andra i stället för bvarje dag. Det är ej
mcd dem som med bästarne, att man bcböfver ge ut penningar för att
få nya.

Sälcdes är det en gäng för alla bestämdt att ni ej älskar er fordne
patron , yttrade Dumoulin , alltmera förvånad öfver dcn förut så lustige
karnratens bekymmcrfulla oeb sorgsna utseende, ocb innerligt ledsen öf-
ver alt samlalet kömmit att tag-a en så ali varsani vändning. Oekså bvi-
skade lian några ord i orat på Baeebanal-drottuingen. som svarade bunom
mcdelst ett tccken af bemlig-t förstånd.

JVej, jag älskar icke Tripeaud, återtog Jakob. Jag tvärtom hatar
bonom. Oeb vet ni cgcutlig-en bvarföre ? Jo, just derföre att det är bans
fel, lika myeket som mitt cget, alt jag bllfvit en dagdrifvare, en odug-
llug. Jag säger ieke delta, för att urskulda mig, men derföre ali del är
culigt med sauna furbållaudct. iVär jag var en litcn pojke oeb var lär-
ling vid bans manufakturverk, var jag idcl bjerta ocb ifver; jag' var tili
den grad ursinnig tili att arbeta, att jag tog af mig skjortan, emedan jag
tyckte dcn bindrade minä rörelser vid arbetet. Det är deraf jag fått ök-
namnet Couebe-tout-nu. \å väl, förjäfves ansträngde jag mig ; aldrig
ett ord tili uppmuntran börde jag. Jag var dcn förste som anlände på
verksladen oeb den siste som giek derifrån. Ingen brydde sig derom ;
man låtsadc ieke ens märkä det. En dag- blef jag sårad af masebinerict;
man bar mig tili sjukbuset, jag koni derifrån, ännu svag ocb staplandc

det var detsamma; jag muste doek återtaga mitt arbete. Jag visade
ingen nfsmak derför. De andra, som visste bvad jag nlstått oeb soin kän-
de patronen, knotade förjäfves öfver att hän ansträngde mig så myeket.

Dcssa ord hafva yerkligeu blifvit .uttalade i auledning af de olyckliga tilldragelserua i Lyon.
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Jag gick på ocli arbetadc. En vackcr dag blcf fader Arsene, cu gammal
bedcrlig man, soin undcr nånga ars tid arbctat der ocb som var ett möu-
stcr af ordcnlligbet ocli goda sedcr fader Arsene, sägcr jag, blcf fcörd
pä porton, derföre att lians brafter badc förminskals. Della var för bo-
nom ett äskslag. Hän hade en gamma! ofärdig luistru, ocb så åldcrstigcn
ocb svag soin lian var, kunde lian omöjligen få sig en ny piats. JVär
föreständaren för verkstaden förkunnar hononi lians afsked , kan hän ej
tro sinä öron. Då lian ändtligen blir öfvertygad att det är sannt, börjar
den stackars mannen gråta af förtviflan. I Samina, ögonblick går herr
Tripeaud förbi. Den olycklige gnbben bönfaller med sammanknäppta
bänder, att Lan skall hellällä bonom för balfva arbetslöncn. Ja så, sade
herr Tripeaud, liöjande på axiarne, du vill då att jag af niin fabrik skall
göra ett invalidlius? Du kan ieke arbeta meraj gå din väg! Men jag bar
arbctat i fyratio är, ropade den olycklige. Hvad vill ni då att det skall
bli af mig? . . . Hvad angår det mig? sade Tripeaud, ocb vändande sig
tilb sin bokbållare fortfor lian: Gör npp veckoräkningen med bonom, ocb
låt bonom gå. Fader Arsene gick; ja lian gick; men samnia afton
osade ban Jbjcl sig, tillika med sin gamla hustru. IVu ser ni jag var
endåst en pojkc, men fader Arsenes historia inpreglade bos mig den öf-
vcrlygclsen , att man förjäfves arbetar, förjäfves anstränger sig. Detta
trägna arbete inbringar åt arbetaren ingenting mer iin det uslaste lifs-
uppcbälle , men deremot rikedom ocli öfverllöd åt husböndcrna, soin al-
drig visa cu flitig arbetare den ringasie uppmärksamhet; jag såg ocb märk-
te allt detta: märkte att så länge man bar styrka att arbeta, kan man
möjligen niitt npp stilla sin bunger; men att man deremot på sinä gam-
la dagar cj bar annan ntsigt, än att fä dö i rännstenen på gatan. Ifrån
den stnnden slocknadc ai! min arbetsifver ocb jag tänkte vid mig sjelf:
Hvad är det väl värdt att jag anstränger mig öfver min förmåga? Är det
uppmuntrande att, då jag åt min husbonde sammansläpar högar af guld,
ban knappast ger mig det minsta grand deraf? Sälunda, emedan jag ej
kade ringaste uppmiiutran ellcr fördel af att arbeta, började jag afsky fli-
teii, lika myeket som jag bittills älshat den. Jag gjorde icke mer än jcmnS:
så myeket som fordrades för att crbålla dagspenning. Jag blcf vårdslös,
försuinlig, lät ocli tänkte vid mig sjelf: Om man ledsnar vid mig ocb
kör bort mig, så skall jag göra som fader Arsene ocb bans bustru.

Mcdan Jakob mot sin vilja lät bänföra sig af dessa bittra niinnen
ocb sorgliga tankar , hade de andra medlemmarnc af sällskapet gifvit afct
på Dumoulins ocb Bacchanal-drottningens uttrycksfulla pantomin. Ock-
så hade ban knappast taiat ut, förrän denne sednare sprang npp på bor-
det, kullslåcnde både glas ocb buteljer. Alla uppreste sig, skrikande vid
skramlet af Nini-Moulins skallra:

La Tulipe orageuse! Man begär kadriljcn la tulipe orageuse!
Vid dessa glada rop, bvilka ntbrusto likt braket af en bomb, såg

man Jakob spriitä tili. Efter att bafva med yttersla förvåning betraktat
sinä kamrater, förde ban banden öfver pannan, liksom för att bortjaga de
dystra ocb sorgliga tankarne, ocb ropade:

N:o 21. 4.4.
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— —~—n' 3VI har rätt! Bort mcd allt grubbcl! Lcfve glädjen!

I sainnia ögoublick fattadcs bordet af en mängd kraftfulla armar ocb
bortbars tili andra andan af rumuiet. Åskådarne stälide sig nu på stoiar,
bänkar ocb fönsterposter, för att, sjungande i chorus en bland studcnlcr-
na myeket allmän mclodi, ocb slåcndc tacktcn mcd bänderna, ackompan-
jera den af Bacchanal-droltningen, Jakob, Rose-Pompou ocb Nini-Mou-
lin dansade kadriljen.

Dumoulin, som åt en annan af kamraterna anförtroddc sin skallra,
återtog sin ofantliga romerska kask, mcd den oerbörda plymbnsken. Vid
början af raåltidcn hade lian bortlagt sin öfverråck ocb visade sig nu i he-
la glansen af sin brokiga förklädning, Hans barnesk var garneradt mcd
en frans af fjädrar, sädana som vildarne bruka bära i den fele oxens lag
under karncvalsupptågcn. Nini-Moulin hade stor mage ocb smala ben;
också skramladc bans vador af ocb an i db nloniordentligt vida kragstöf-
larnc. >

Den lilla Rose-Porapon mcd niössan på sned ocb bäda bänderna in-
stuckna i sinä pantalonger, dansade emot Niili—Moniin, medan bon lutade
öfra delen af kroppen något framåt ocb vaggade mcd Hfvct tili böger ocb
venster, Den lustige föfattaren, stcl ocb styf i ryggen, framstörtade mcd
höga skutt, under det ban förde venstra benet bakåt ocb det högra fram-
sträekt, bållande täspetsen rakt upp i vädrct ocb glidande mcd bälen niot
golfvet. För att göra sig ännu löjligare, slog hän sig i nackcn mcd venstra
banden ocb utsträekte sin bögra arm, som om lian velat slå pnder i ögo-
nen på sinä motdansarc.

Dcssa ätbörder kade den stora framgång; maa höjdc enstämmiga ocb
bögljudda bifallsrop , churu detta utgjordc blott oskyldiga preludier tili
den cgentliga tulipe orageuse, då dörrn i en bast öppnadcs ocb en af
uppassarne, som några ögonblick sökte Jakob med ögonen, sprang tili bo-
nom ocb hviskade några ord i haus ora.

Jag? ropade Jakob, gapskraltande. Hvad är det för spcktakcl?
Mcn då gossen hade hviskat änun några ord, mulnade Jakobs ausig-

te synbart ocb uttryekte hastigt en ganska häftig oro.
Må ske! jag kommer, sade hän tili gossen.

Ocb ban log några steg för att gå tili dörrn.
Hvad är det, Jakob? frågade Cclia förvänad.
Jag kommer straxt igen, svarade Jakob; någon annan får dansa i

mitt ställe. Derpå leinnade ban hastigt rummet.
Det är någonling som cj blifvit uppfördt på räknlngcn, sade Du-

moulin. Hän återkommer nog snart.
Det kan huuda, gcnmäldc Cclia, Imedlcrtid skola vi dansa den en-

samme kavaljcren.
Ocb dansen fortfor, på det sättet att Nini-Moulin tog Rose-Pompon

vid ena banden ocb Bacchanal-drottningen vid den andra ocb syntes tveka
mc lian dem båda; ett figure deri ban inlade myeken konst ocb bumor,
så att alla ville kikna af skratt, ty nu var ban för bcfiingdt rolig. Men
dörrn öppnades ånyo ocb saminc uppassare, som uyss taiat vid
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ualkadcs nu Celia mcd ett bestört ocb förvirradt utscendc. lian
äfvenledes vid tienne, liksoin lian förnt hviskat yid licnnes älskare.

Bacchanal-droltningcn blcf dödsblek. Hon sade cj ett enda ordymen
uppgaf ett gcnomtrUngande rop ocb rusade i fyrsprång ut genom dörrn
qvarlcmnandc de öfriga medlemtnarnc af sällskapet, slagna af bestörtning
ocb förskräckclsc. “

IV.
AFSKEDET.

Baccbanal-drottningen följde traktörsgossen utför trappan ocb ned i
porfgångcn; en hyrvagn liöli utanför porton.

I denna hyrvagn säg hon Jakob Rennepont, tilliltä, mcd en af dekar-lar, bvilka tvenne timmar förnt stodo samtalandc på torget.
Då Celia kom ut, steg den främmande karien ur vagnen, ocb sadetili Jakob, under det ban ur fickan uppdrog sitt ur:

Jag ger cr en fjcrdcdcls timmas tid; det Uralit bvad jag Isan göraför cr, min bcderlige gosse, Då den lidcn Ur förbi, så resa vi. Försökej att undkomma; vi skola vakta vid vagnsdörrarna så lUnge åkdonet står bUr.
Mcd ett bopp var Celia inne i vagnen.
Hitlills för mycl;et upprörd för att konna tala, ropade bon nu, i delbon satte sig iilmcd Jakob, bvars blekhct förlaradc benue:

Hvad Ur det? Hvad vill man dig?
Man arresterar mig för skuld, svarade Jakob mcd en dyster ton.
Dig! ropade Celia med darrande röst.
Ja; i anlcdning af skuldscdcln, soin den der mUklaren bade mig

att underskrifva. Ocb ban sade att det var blott en formalitct! Den bofven!
■ Mcn min Gud! du bar ju penningar inncståcnde hos lionoin; ban

Isan ju taga dem i afrUkning så lUnge.
■— bar icke en styfver att fä. Hän lålcr sUga mig genom ut-

sökningsmUnncn, att ban cj vill ge mig de sista tusen franes, derföre att
jag cj bar iulöst skuldförbindclscn.

Liitoin oss då båda fara tili bonom ocb bedja, bönfalla, bcsvUrja
att Icmna dig i fribet. Det var ju ban sjelf som kom ocb före-

slog dig låncl; det mä jag bUst veta, emedan det var tili mig ban först
vUnde sig. Hän måste ha mcdlidande .. .

Mcdlidande? ,
. . En mäklare, en penninge-karl bafva mcdlidan-

de? . . . Hui- kan du inbilla dig sådan orimligbet?
Således intet bopp! ingenting att göra! ropade Celia, i det bon

med ångest sammanknäpptc hUnderna. Eltcr en paus ti 1 lade bon:
Men nägot bör Undä kunna göras. lian bade ju lofvat dig att .. .

Hans lölten? , . .Du scr nu bur ban båller dem, yttrade Jakob,
bittert. Jag skref under utan att veta hvad jag underskref. Förfalloti-
den Ur tillUndalupcn, ocb det längcscdan. Det sisulle tjena mig tili in-
genting att strcla emot. Det der ha karlarne så tydligt beskrifvit för mig.

Mcn man kan vUI icke bulla dig lUnge i arrest.
I fem ar

> om jag icke betalarj ocb som jag aldrig kan betala, är
mitt öde afgjordt.
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O! . . . bvillien olycka! hvilken olycka! ock att ingcnting

kirnua göra! ropade Celia, i det hon dolde sltt ansigte i båda händeraa.
Hör på, Celia, yttrade Jakob, rned en afrörelse bruton röst. Allt-

sedan jag koni blt ncr, bar jag icke tänkt på mer än en enda sak:
hvad det skali bli af dig.

Oroa dig icke för min skull!
Skali jag icke oroa mig? . . . Är du tokig? . . . Hur skali du

bära dig åt? .
.

. Möblerna i vara båda rurn aro ej värda trålmndra franes;vi hafva ju värit så galna raed att roa oss, så att vi icke ens bctalat by-
ran. Vi aro skyldiga för tre qvartaler. Sålcdes bar du ej beller sakcr-
nas försäljning att påräkna . . . Jag leinnar dig utan en enda styfver . . .

Jag . . . jag erbåller åtminstonc födan i fängclset; men du . . . bur skali
du bära dig åt, för att lefva?

Hiistä du! sörj icke för min skull!
Jag frägar dig burn du skali kumia icfva i morgon? ropade Jakob.
Jag säljcr min kostym, skickar dig hälften af pengarne ocb be-

båller sjelf deu andra bälften. Delta skali väl försiå för nägra dagar
åtminstonc.

Oeb sodan? . . . Sodan? . . .

Sodan? ... Ja min själ jag- det vet. Horre Gud! kvad vill du
jag sfeall kanna nttänka, sä långt in i framtiden? Jag får väl se.

Hör mig, Celia, återtog Jakob med qväfd smärta. Just nn kän-
ner jag hur nmt jag älskar .

. . Jag känner mitt kjerta sammanpressas,
soin i ett skrufstäd, vid blotta tankoa på att jag rnåste lemua dig .

.
. En

darrning kominor öfver mig, näe jag tänker på kvad det skall bli af dig.
Håirvid strök den stackars Jakob med handeu öfver sin panna, hvar-

efter hau fortfor: Ser du: hvad soin cgentligcn gjort oss olyckliga, är den
dårskapcn att säga tili bvarandra: morgondag-cn kormner ickc; oeb, ser
du, morgondagen bar redan kömmit. En gårig, då jag ickc mera är kos
dig; en gång, då du bar utgifvit din sista fyrk, dä du sålt diei sista klä-
desperscdel, oeb dessutom är ur stånd att arbeta, soin du nu blifvit
kvad skall du då företaga? O! jag bar svärt att uttala det ordet: du
skall glömma mig oeb . . .

Jakob slaunade bar, liksoin kade hau bäfvat för sin cgen tanka; der-
efter skrek hän, med förtvillans rascri:

Guds död! om Jag visste att det rnåste sä gä, skulle jag gc-
nast kasta mig ur vagnen oeb koossa mitt bufvud mot gatstenarne.

Celia gissade Jakobs tanka. Ilon svarade lilligt, i det hon kastade
sig om hans bals;

Jag? . . . jag? ...en annan älskare? Aldrig! ty nn är
det med mig som med dig : jag känner först nu burn ömt oeb inncrligt
jag älskar dig.

Men för att kuuna lefva, min goda, Celia; för att kunna lefva.
Valani jag skall taga njod tili mig; jag skallflytta tili min syster,

på vindskammaren .. . jag skall arbeta, som förut; derigenom kan jag
dock förtjena mitt lifsuppehälle . . . Jag skall aldrig gä ut, oftare än

xlll j* nn. n >
.

...
. , .

ilgår tili dig. Efter att hafva bållit dig instängd några dagar, skali
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väl affarsmannen homma tili bcsinning och finna, att du ej hän ketala
horniin tiotnsen francs. Då lian hunnit lii! dcnna förnuftiga öfverlygelse,
shall hän ålcr försätta dig i frihel. Uudcr liden har jag åler vaut mig
vid arbctc ...du skall få se . .

. du shall få se alt jag äfven hän hi-
bchålla dcnna vana. Vi shola lefva i fattigdom, men i stilllict och lugu.
Och i alla fall hvad ha vi iehe roat oss nnder delta sednare halfår,
medan mänga andra ej veta hvad nöje vill säga. Var viss på, bäste Jakob,
att jag bar mening nied hvad jag säger. Den lexa jag i dag fått, shall
hli mig tili mychcn nytta, IXär jag blott är säher på din härleh, o!

då, jag säger dig det på fullt allvar . . . då vill jag beldrc dö, än
ha en annan älskare.

Oinfatnna mig! uthrast Jakob, mcd tärar i ögoncn. Jag tror dig
• • • jag tror dig! .

. . Du ingifver mig mod, både för det närvarande och
för framlidcn. Du bar ratt: vi niåslc försöka att åter börja arbeta .

.
.

cllcr och . . . fader-Arsencs holshyffel. Ty, ser du .. , tilladc Jakob mcd
lag röst och liksoin rysande, nnder desiä scx mänader har jag värit lik-
soin druchen. Just nu går ruset af mig och jag ser livarihan det bar.
IVär vi båda värit litan ringaste utväg ,

hade jag kanshe slutligcn blifvit
en tjuf och du en . . .

O, Jakob, tala icke ut! ...du gör mig förshrächt, ropade Celia,
fallande honom i talet; jag svär att jag shall återvända tili miu syster,
alt jag- shall arbeta och vara ärlig.

Bacchanal-drottningen var .i delta ögonblick fullt upprihtig 5 hvad
hon lofvade, föresatte lion sig på fullt allvar att halla; hennes hjerta
var ännu ichc fullhomligt förderfvadt. Eländct och behofvet hade för
henue, liksoin för sä många andra, värit på en gång en orsah tili och
ett svepshäl för den djupa förvillelscn. Hittills hade hon åtrninstone ali-
tit! följt sitt hjertas drift, utan nägon lag bakslughet cllcr sjelfvisk be-
räkniug. Den olyeka, livari hon såg Jakob sä hastigt försänkt, gjorde
att hou öfvcrdrcf siu härleh tili honom. Ilon trodde sig vara nog säher
på sig sjclf, för att svärja, det hon skulle flytta tillbaha tili vindsham-
maren, för att der ånyo börja delta lif af oerhördt arbete, delta lif af
bitter och smärtsam försahelse, som redan en gång förut värit heune 0-
möjligt att uthärda, oeh som nu skulle blifva henne lusen gänger svårarc,
sedän hou vant sig vid ett lif af sysslolöshct och ständiga förströelser.

Imcdlerlid lyckades hon att, mcdelst sinä försähringar, någ-orlunda,
åtrninstone fö,r ögonblichet, lug-na den älskade mannens oro. Mcdan
som hän sjclf sade dårshapcns och ungdomsyrans rus hastigt bortdun-
stade och sans och eftertanha belyste hans själs innersta, hade hän nog
förstånd för att Insc, att det lif hän och Celia hittills fört, måste slutli-
gcu bring-a dem ej allenasl tili förderfvets hrant, ulan äfven tili brotlcts
afgrund.

Eu af slottshanslibetjcnterna koni nu och klappadc på vagnsdörru,
sägandc: ,

Min gosse, ni har endast fem minuter qvar ; skyuda er 1
Se så, min lllcka, mod, sade Jakob tili Celia.

l\T:o 21. 4*.
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p> ®. BVar Itign, jag skall vara stark. Dcrpå kan du lita.
Du åfcrvänder icke ditupp?
A ncj, ncj! ..

. Den »a fesf .
.

. jag afskyr dcn.
Alit är bcfaldt på förhand, sade Jakoi); jag- skall bedja en afgos-

sarne säga tili sällskapct, att nian ej roå vänfa mi g- lillbafca. Vara Tan-
ner skola bli ytterst förvånade; men bvad gör det?

Ora dn bara fcnnde följa mig bem tili oss, Jnföll Celia. Kanske
skola dc bar karlarne liilatu dig det; ty dufinner väl att du ej i dcn der
dragien kan fax-a tili Saint Pelagie.

Det är sannt. Den här bcskcdlige ma imen, soin står bar bredvid,
med kloekan i banden, skall nog tillåta dig åka med, så myeket mer, sora
ban sjelf åker med oss i vagnen, och vi ej fcunna säga-bvarandra nägol, soin
icke ban skall höra. Låt mig, for första gången i min lefitad, tala
förnnft med dig, min sota Celia; koin väl ibåg, bvad jag nu sägerdig,
eburu dessa ord kiinaa lämpas på mig, så väl sora på dig. Ätertag, från
denna stund, vanan att arbeta. Det mä förefalla dig timgt, otacksamt,
det gör ingenting. Tvcka ej alt genast gripa tili arbetet; ty annars skall
du snart gdömma intryeket af denna dagens ”lexa,’ r

soin du kallat- det.
Öin du dröjcr så går Ilisien oeb tiilen förbi; och då skall du sluta så-
som en mängd a n(Ira olycklrga qvinnor; du förstår mig?

Jag förstår dig myeket väl, svarade Celia, rodnande; uren jag
skulle tusen gänger beldre föredraga döden, framför ett li faf så djup
förnedring.

Ocb dcriili gör du rätt, sade Jakob; ty . .
. i det fallet tilla-

de ban med en dof ocb bemsk ton skulle jag bjelpa dig ...att dö.
Det tror jag, kare Jakob, ropade Celia, oeb omfainnade med bän-

förelse sin älskare. Sedän tillade hon sorgset: Serdu; det var en aning,
då jag för en stund sedän kände mig så obeskriftigt ledsen, ulan att veta
bvarföre ..

. ocb det midt under dcn mest bögljndda rnunterhet. Jag
drack kolcrans skål, med önskan att bon målte låta oss dö llllsammans.

JVå väl! Ilvein vet ora icke koleran kommer? återtog Jakob med
dyster min. Detta skall bespara oss ntgiften för koi kanske bade vi
ej råd att feöpa dem.

Jag kan ej säg-a dig mer än en enda sak, min gode Jakob, ocb
det är att du alltid skall återfinna mig trogen, för att lefva eller dö
med dig.

Se så, aftorka dina tärav, sade ban nu med djup, eburu manligt
bekäinpad rörclse; vi få ej visa oss barnsliga in för de bär karlarne.

I samma minut rullade vagnen bort ocb tog vägen tili Jakobs boning,
der ban skulle ömsa kläder, för att genast bcgifva sig tili gäldstugan
(Saint-Pelagie).

Latoni oss nu, i anlcdning af la Mayeuxs syster , ånyo yttra några
dem maa ej nog ofta kan upprepa:
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v5JAvhetslönernas olillräckliyket är en af de olycksdiyrasieföljder, som ®B>
saknaden af en arhetets färnuftsenliya oryanisation för et tncd siy.

Della oerliörda missförbållandc mellan arbete ocb löu tvingar de flc-
sta unga flicbor af dcn fattigare blassen alt, för alt förbaffa sig medcl alt
bunna iefva, ingå förbindelscr, livi Ika bcreda deras fördcrf.

Än crbålla de af sinä älsbare en tarflig summa , med bvars lillbjelp
de nn dc viatta sin nöd, ocb som, i förening med byad de på arbete för-
tjena, lijelper dem att l uona lefva, d. s. vara mättade ocb sbylda.

Än göra dc somCclia; de öfvergifva arbctct bell ocb bållct ocb Avi-
ta tillsaminans med mamien, som de valt, i fall ban bai råd att hoit ocb
bållct försörja dem. Då ocb undev bcla denna tid af dagdrifveri ocb
förströelscr, fagcr lättjans spetälsba helt ocb bållct öfvcrbanden bos dcs-
sa olyckliga.

Dctta är den första grad af förnedring, hvartill sambällets oförlåtliga
libgiltigbct dömnier en mängd af un g'a arbefersbor, bvaraf större delen
docb aro födda med begrcpp om ansländigbet, Ura ocb dygd.

Efter någon lids förlopp blifva dc af sinä älsbare öfvergifna, stun-
dom då de aro mödrar. Oftast är del mol sin vilja, som älsbaren nöd-
gas lemua dem, för alt, tili följd af en dårabtig slösabtigbct, flylla tili
bvsällningsbäbtet. Dä befinner sig den staebars förförda tlicban alldelcs
värnlös, litan medcl tili bergning.

De som vid sådana tillfällen bafva nog förstånd ocb braft, för att
åter börja arbeta de åfertaga sitt oerliörda, snart sagdl löulösa släpj
rneu aulalet af dessa är mycfeet insbränbt.

De öfriga, drifna af cländct ocb af vanan vid ett lättjcfullt lif, sjunha
ända tili nedersta trappslegct af last ocb sbamlösbet.

Ocb vi måste docb mer beblaga än tadla dem för denna deras last-
barbet, eincdan första ocb egentliga nppbofvct tili deras fall var den
otillräckliya len en för deras arbete, eller ock af de tintin olyeksaligare
mellantider, då de ledo fullkomliy brist på arbetsförijensi ’).

En annan bedröflig följd af bandtvcrberlcrnas felakliya oryanisation
är dessutom, för bartarne, den alt de få afsmah för arbctct, enär det o-
möjligcn, med ali deras Uit ocb trägenbct, ban lycbas dem att bopspara
något. De ledsna smänlngom att beständigt träla, de öfvergifva icbe säi-
län ett yrbe, som med hvarje dag blir dem mera niofbjudandc.

Della är lätt förblaradt; ty är man väl någonsin bctänbt på att göra
arbetet för dem angenämt, väre sig' genom ombyte af sysselsättning, eller
genom bedrande belöuingav, väre sig genom mildbet ocb omsorger för de-
vas personliga välbefinnande, eller genom meddelande af en aldrig så li-

len förlräfflig arlikcl, uppfyl!tl af klora äsigter i poliliken ocb ntgången från ett godt,
medlidsamt hjerta, cp skrift, deruli nian märker en san n uppfatlningsfiirmäga och ett upp-
höjdt förstånd. (tfgue nalionalc coutre la misere des Irav ai Ileurs, ou Memoire
explicatif d’asi e pe li t ioni prcsenteräla cbambre des depiilti»; par J. Terson;

Paulin, editeur,) läsa vi töljande rader, beklagligtvis alllför sauna; ”Vi vilja ej lala
”om arbeterskor, försalta i denna olyckliga slällning, uädgade att väljä melian niiden ocb
"lasten; ty hvad vi derona skulle ba att säga, vore allttör bedrtidigt, bäde att upprepa oeb
"alt läsa. Vi vilja blptt här anmärka att det ärunder de tieter dä »rbele fatlas, som läntenä
"missiouärer gä omkring, för alt bland de vackrasle diittrar af folket värfva nya proselyler".
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.1 teli skärf af deu vinst, soni deras arbete iubringar ät fabrikantcn?
Tänkcr mau slutligen pä att, för dcn ålder, då de blifva orkelösa oeb
ur stånd att förtjena sitt bröd

,
försäkra dcm o m en fristad undaa elän-

det oeb bungerdöden?
\ej sambället efterfrägar icke, bryr sig ieke 0111 livarken deras be-bof ellee deras rättigbeter,
Ocli 1 1 k vai knu as föi* att icke nänma mer än en cnda industrigren

~ på de mekaniska verkstäderna en mäugd arbetare, hvilka, i anseende
tili ångans icke säilän inträlfande explosion oeb en tillfällig krossning
ellei* stympning vid liandterandet af de ofantliga maebinerna, äro dagli-
gen utsatte för Hera faror, än soldalerna.på ett slagfält. Dessc skickiigc
oeb oförskräckte inäu utveckla en sällsynt praktisk känncdoin, göra indu-
strien, oeb i löljd deraf, kela laudet, oberäknelig nytta, under en lång
följd af år, såvida de icke, såsoin redan nätnndt är, förgäs, i föijd af en
ångpannas explosion, ellei* niistä nägon lein mcllan nägon jernmaebins
bvassa täuder.

I delta sista fall nemligcn då en arbetare blir för hela sin tid
krympling erbällcr ban då nägon ersättning , någonling att lefva af?
liekoni mer ban ens en litcn pension , molsvaraude den soin soldatcn er-
båller för sitt, visserligcn berömliga, men ofruklbara mod? Finner lian
ens en plats på bospitalct, der ban tili döddagar kan bli född oeb vårdad?

i\cj.
Hvud bryr staten sig 0111 denna klass olycklige? . . Om mauufak- '

turisten, ellei* fabrikanten, bos bvilkeu ban årbetat, är otacksain ocli kän-
slolös, sä får den stympade, tili arbete oförrnögne, förgäs i clände, på eu
baluibädd ellei* vid ett gatbörn.

Oeb pä dessa indnstriens pruktfulla fester, der konstens framskridan-
de med sä inycken ocli sä billig* entnsiasin prisas , ibägkoininer liian väl
någonsin der de skicfclige arbetarne, just de soin hafva väft dessa be-
undransvärda tyger, sniidit ocli damaskerat dessa lysande vapen, ciselerat
dessa guld- oeb silfverpjeser, sknlptcrat dessa möbler af ebenbolts oeb cl-
fenben, infatlat med en sädan utsökUsinak dessa gnistrande ädelstcnar?

Inkrupna i sinä vindskamrar, oniglfna af en talrik oeb hungrande fa-
inilj, kumia de kuappast, med de alltför sinä arbctslönerna , lifnära sig
oeb de sinä, dessa soin ätininstonc tili bälften bafva bidragit att
rikta landet med konst- oeb slöjdalster, hvilka utgöra dess ära oeb stollbet.

Borde icke en linaiisininister, sä vida ban kade ett rätt begrcpp om
sitt boga kali oeb sinä skgldigheter, borde hau icke fråga huarje
fabrikör, mauufaktm•isl eller handtverksmästare, som på exposition fram-
siäller sinä varor, efter namnet på de skickligaste, fliligaste och nyklra-
ste arbetarne $ och efter hnsböndernas uppgift skulle då, bland de bäste
gesellerna, manufaktur- eller fabriks-arbetarne, utväljas ett vissi an tai,
som vid de Stora industrihugliderna kun de fnuas värdige att represen-
terä den arbetande hlassen?

Vore det icke ett ädelt och tillika uppmuutrande cxempel , om liian
då säge iiiästureu, patroncu ellei* fabrikanten tili aliniäii utmärkelse oeb s;
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yj en cfter bans stånd passande belöning anmäla den flitigaste, dugligasfe
och redligaslc arbetaren i yrket? j

Då akulle en nedslåcndc orättvisa helt ocb hali et försvinna, då sbnl- |
le arbetarnes dygder stadgas ocb uppmuntras mcdelst ett uppböjdt oeli
ädelt mål: då bade dc någon fördel vid att vara nyktre, sedige och
arbetsamme.

Tvifvclsutau bar fabrikanten, i anseende tili den kännedom lian nt-
vccklar, de kapitalcr lian äfvenlyrar, de inrättningar hän grundlägger ocb
det goda lian stnndom gör, en lagl i g räll tili den utmärkelse ocb det ke-
roni, bvarmed nian öfverbopar honom; nien bvarföre är då den fatti-
ge arbetaren så obarmbcrtigt uteslntcn frän det slags belöning, som kun-
dc vara af så oberäkneligt välgörande verkan pä massorna?

Aro då gcneralerna och officerarne de enda, som nian belönar inom
armeu?

Efter att bafva, på ett råltvist ocb passande sätt, belönat cbefer-
na för den talrika industriarmen bvarföre aldrig tanka på denna
armes fattige soldaler ? Hvarföre gifs det ej för dem nägra tec-
ken af lysande utmärkelse, något tröstande ocb nppmuntrande ord från
de bögtförnäinas läppar? Hvarföre ser nian cj i hela Frankrike en en-
da arbetare dekorerad för sin skicklighet och konstfärdigkct, för sin i-
härdighet ocb Uit, ocb för visad ståndaktighct pä den långa arbetsbanan?

Del enkla bcderslegionskorset och den måttliga pension, som dermed
följcr, voro, i alla fall, för bonom en dnbbcl belöning, emedan hau så
rättvist förtjenat den. Mcn nej! För sitt trägna, mödosamma, men
för samhället nyttiga och inbringande arbetc bar hän ingenting annat än
glöniska, orättvisa, likgiltigbet och förakt.

Och denna ailmänna försummclsc, ofta öfcad genom patronernas bård-
bet, egennytta ocb omcnsklighet burn alstrar den icke för den arbe-
tande bopen en mängd af lidandcn och elände?

Somliga, ehurn idoga och arbetsamma
, och i trots af en oupphörlig

ansträng-ning, lefva dock ett lif af brist ocb ständig försakclse, och dö i
sin haliva åldcr, nnder det de förbanna ett samballe, som lemnar dem
helt och hållct utan vård, litan nndsäftniiig.

Andra söka i dryekenskapens yra en flyktig tröst mot sinä olyckor;
o en usel, en mördande tröst!

Ocb det största antalct af arbetare, som ej bafva någon fördel, något
intresse, någon moralisk eller niateriel driffjädcr att arbeta mer och bät-
tre, inskränka sig tili att göfa endast så myeket som erfordras tili dags-
penningens förvärfvandc. Ingenting fäster dem vid arbetet, emedan det
ej iinns något som i deras ögon gör arbetet kärt, aktningsvärdt ocb äro-
fullt. Det finns sålcdes ingenting soin skyddar dem mot lättjans för-
förclscr, ooh om dc blott kuuna ästadkomnia att någon liten tid lefva sysslo-
lösa, så duka dc sniånigöm nnder för den olyeksaliga vanan vid dagdrif-
veri och ntsväfningar. Pä della sätt bänder det icke säilän att de mest
farliga, mest förderfliga och klandervårda lidclser komina ocb ilmastin sig
i bjertan, soin af naturen värit rena, hcderliga ocb uppfyllda af god vri-

% N:o 21. S.
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IPff* »s ja och kärlek tili det rätta. Och dctta alit i brist på ett höcjre för-mynderskap, ett ömt och billigt hägn, soin siilille uppebållit, nppimuitrat
och belönat dem, så längc d.eras ifrigaste sträfvan yar att visa sig- arbet-
sammc och oblanderlige.

VI sbola nu följa la Mayeux, soin, cftcr att hafva inslällt sig tili
afhcmtande af arbctc hos deu person, soin vanligen försåg henne dermed
bcgaf sig tili Babylonsgatan , tili den af fröben Adricnnc de Cardoville
förut bebodda paviljongen.

NIONDE AFDELNINGEN.
S;t MARIASTIFTELSEIV

I.
FLORINA.

Hiedan Jakob och Celia på ett så bedröfligt sätt slutadc den mest ly-
sande perioden af sitt lif, anlände la Mayeux tili porien af den lilla pa-
viljongen på Babylonsgatan.

Innan hon ringde, aftorkade den stackars Hiekan sinä tärar, ty en
ny sorg nedtyngdc henne. Då hon ieinnade traktörns hus, hade hon gätt
dirckte tili den, som vanligcii försåg - henne med arbete: men deuna ka-
de nu sagt att det cj var nägot alt få, emedan hon kömmit under fund
med att lion i qvinnofängelserna kuude få sitt linne sydt för två tredje-
delar af hvad hon betalt la Mayeux. Deuna stackars flicka

,
heldrc Un

alt helt och hali et förlora arbetet, erbjöd sig- att göra det för hvad frun
sjelf bestämde, men deuna svarade, att linncpersedlarnc voro, för denna
gäng, borflemnade, och den unga summerskan kuude således icke förräu
om fjorton dagar hoppas på något arbete frän det hållct, äfven med ned-
sättande af den förut så otillräckliga arbctslönen. Man begriper lätt
den anna varelsens ängest, ty då en arbetande person tvingas tili en
längre tids sysslolöshet, måstc den endera tigga, dö af hunger, eller sljäla.

Hvad hennes ärende var i paviljongen på Babylonsgatan, skola vi
straxt få veta.

La Mayeux ringde sakta på den lilla porien 5 inom nägra ögonblick
kom Florina och öppnade.

Den unga kammarjungfrun var cj mera klädd enligt Adrienues för-
tjusande smak; tvärtom var hennes klädscl efter den strängaste enkelhets
reglor. Hon bar en klädning af mörkt tyg, soin gick högt upp på haisen
och som var tillräckligt vid, för att dölja de fjusande formerna af hennes
prydliga växt. De yppiga flätorna af hennes glänsaude svarta hår voro

hkuappt syubara under en siat, täit åtsittande, hvit mössn, temligen lik mm-
'
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.nornas dok. Oeh likväl, i trots af dcnna blygsanima klädsel, var Florinas

blcka, mörklagda ansigtc outsägligt intagaude.
Vi ha rcdan anmärkt, att Florina, i följd af någon bcgångcn förbry-

tclse, rakat i Ilodins och abbe d’Äigrignys väld och värit nog olycklig
att hemfalla undcr dcras välde ocb godfycke. Florina bade billills tjenat
dem soin spion bos Adrienne, ebnrii dcn ädla frökcn öfvcrliopade bennc
nied godhct ocb visadc bennc så inycbct förtrocndc. Florina var ickc
belt och båliet förderfvad; också gafs det stunder, då bon crfor dcn lilli-
gastc smärta och de bittrastc samvetsqval öfver den ncdriga roll man tvang
bennc att spcla.

Vid åsyncn af la Mayeux, soin bon igenkändc Florina bade, af-
toncn förut, underrättat bennc om Agricolas arrestering ocb frökcn Adri-
cnncs basligt påkomna galcnskap då Florina fiek se la Mayeux, tog
bon ett stcg' tillbaka; tili den grad ingaf hcnne den unga flickans bleka
anlctsdrag bäde bäpnad ocb mcdlidandc. Spåreq cfler de nyss utgjutna
tårarna syntcs ännu på benncs kindcr. Hcnnes anlctsdrag bnro, ulan att
bon sjelf visslc det, stämpel af den djupaste bedröfvelse, förorsakad af
det grulliga slaget underrättelsen om arbetets nppbörandc och bon
syntcs så betagen af sorg, ocb så utmattad, att Florina belt ifrigt nalka-
des benne, bjöd bennc armen ocb sade, incd myeken godhct:

Koin in, niamscll, kom in. —llvila cr en stuud bär; nl är ofant-
ligt blek, och ser myeket lidandc nt.

Mcdan Florina så taladc, införde bon la Mayeux i en litcn eldad ocb
tapetscrad tambur, ocb bad benne saita sig i en ländstol, närä eldbrasan.
Hehe ocb Gcorgctte bade fått afskcd. Florina var ensam qvar, fiir att
efterse niminen.

Då la Mayeux kade sait slg, yttrade Florina, mcd synbart dcltagande:
Far jag leke bjuda något? . . . Kansbe litct varrat socbcrvatten

med pomeranssaft?
Jag tackar oändllgcn, min bäsfa mamscll, sade la Mayeux iinder

tårar af rörelse-, tili den grad verkade på bcnne dcn ringastc välvilja; bon
kunde ej homma ifrån sin förvåning öfver alt bennes usla klädscl itke mi,
såsoni alltid, väcktc kallslnnigböt och förbiseende.

Jag beböfvcr cndast litct bvila, tilladc bon, ty jag bar gått myc-
kct långt, ocb öin mamscll' tillåtcr . , ,

Ilviia cr så länge ni behagar, svarade Florina. Jag bor cnsam
bar 1 paviljongcn, sedän inan bortfördc min stackars fröken. Då Flo-
rina uttalade delta sista ord, rodnade bon ocb sucfcadc. Såledcs, fort-
for bon, beböfvcr ni cj frukta att falla besvärlig,

IVärma cr tili brasan .
. , se så, gör soin jag säger .

.
. var sä

god! sait er der Så! Min Gnd, bvad ni är vål om fölterna! —•
Sätt iipp fötterna på den bär pallen ...Så jal ...

Florinas vänligbct, benncs vaekra utseende och bennes lina maner,
som ieke voro en vanlig kammarjungfrus, rördc djupt den staekars la
Mayeux, bvilken, mer Un någon annan, var känslig för den mi usta artig-
bet ocb, oaktadt sinä usla vilkor, satte synnerligt värde på Lebag ocb

bos menniskor. Delta gjorde att dcn unga sömmerskan,
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soin annars var så outsägligt blyg och tillbakadragen, kände sig niistän 1
förtrolig med Florina.

Min God, hvad ni är god, niamscll! sade lion med en af rörelse
bruten röst; ni gör mig förlägcn mcd er inyckna artigbet.

Jag försäkrar, svarade Florina, att jag skulle önska del jag kunde
göra något mera för er, än alt skaffa er en liten stunds plats här vid
cldbrasan; ni ser så god, sä interessant nt.

O, bvad det gör godt att få värinä sig vid en god cldbrasa! ut-
brast la Mayeux naift ocb nastan omedvclel. Men, som bon var tili
ytterlighet granniaga ocb noga, frnktade bon att man skulle tro det bon,
längrc än soin böfdes, ville begagna sig af den erbjndna gästfriheten,
hvarföre bon skyndude sig att tillägga:

Jag skall säga cr, niamscll, bvarföre jag kömmit hit: ni nämn-
de i går att en ung smed, vid namn Agricola Baudoin, bade blifvit bar
i paviljongcn upptäckt ocb arresterad.

Ack ja! ocb det just i saunaa stund, som min stackars fröken äm-
nade hjclpa bonom från bans belryck.

Jag är Agricolas fostersyster, återtog la Mayeux, medan en lin-
drig rodnad for öfver bennes bleka ansigte. Agricola sände mig i går en
biljett från fängelset, der lian un vistas, ocb bad mig säga bans far, att
denne skulle begifva sig bit, så fort som möjligt, för att säga fröken de
Cardovillc, att ban, Agricola, bade en sak af aldrayttcrsta vigt att med-
dcla endera åt fröken sjelf, ellcr åt den person, som kunde med tydlig
fullmakt bcvisa sig vara sänd af fröken. Hän vågade cj förtro sjelfva
saken åt ett bref, då ban cj vet om ickc alla de bref, fångarnc skrifva
och crhåila, skula läsas af direktörn öfver fängelset.

Huru? . . . Agricola vill mcddcla min fröken en vigtig upptäckt!
ropade Florina, bestört.

Ja mamsell, ty Agricola är fullkomligen okunnig om den förfär-
liga olyeka, som träifat fröken de Cardovillc.

Det är ickc underligt oekså utbröt delta anfall af dårskap så
bastigt, att ingen kunde förutse det, sade Florina med nedslagna ögon.

Het måste visst ha gätt myeket bastigt, återtog la Mayeux, ty då
Agricola första gången koin härifrån, var ban alldelcs förtrollad af frö-
kens behagliga väsende, sä väl soin af bennes innerliga godhet ocb lin-
känsligliet.

Liksoin en bvar, bvilkcn bade den lyckan att nall.as min förträfili-
ga matinoder, yltrade Florina sorgset. v

I morgons, återtog la Mayeux, då jag skulle gä in tili Agricolas
far, för att mcddela bonom inn ebållet af brefvet, bvilket jag fått belt sent
pä aftonen, var ban redan ulgången, bvilket cj förvånade mig’; ty den
stackars gubben är för närvarande myeket, myeket olyeklig ocb bar väl
ickc ro att längc staniia på ett «tälle 5 men min fosterbrors bref synlcs
mig vara bögst angeläget ocb af yttersta vigt för fröken dc Cardovillc;
ocb då denna älskvärda dam visat sig sä outsägligt god mot Agricola,
fann jag det vara min sfcyldigbet att sfcynda hit, så fort som möjligt,
för att
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— Beklagligtvis finns fröken icke mcra bar, afbröt Florina,
&

Mcn finns bär då ingan af familjcn, åtcrtog la Mayeux, tili bvil-
keu jag kan fä säga om icke nm nliiga n, åtuiinstone genom er, att A-
gricola liar en yttcrst yilitig nyhct att mcddela fröken?

Det der är alltför besynnerligt! sade Florina för sig sjelf, ocb
utan att svara la Mayeux. Eftcr en paus vände hon sig åter tili henne
ocb frägade:

Är då nl fullbomligt okunnig om besbaffenbeten af den ifrågava-
randc viktiga npptäcktcn?

Fullfcomligt, Men jag känncr Agricola: Lan är sjelfva aran ocb
redligbeten, rättänkandc ocb rnycket förståndig, så att man gcvna kan för-
lita sig pä hvad ban säger. Dessutom . . . bvad skulle lian ha för för-
del af att .

.
.

Min Gud! utropadc Florina, faliande liennc 1 talet ocb liksoin träf-
fad af en hastig ljusstråle, nu erinrar jag mig att, då hau fanns ocb
fasttogs i ett litet löiinrnni, der fröken kade dolt honom, bcfann jag mig,
af en händelse, närvarande. lian bvisfcadc då sakta tili mig: ”Säg erädclmodiga fröken att bcnucs godlict mot mig ej skall bli utan sin belö-
ning, ocb att mitt korta yistandc i detta gömställe ej torde ba värit utan
nytta.” Detta var allt bvad ban hann säga, ty man fördc genast bort ho-
nom. Jag bckänuer att jag då ansåg bans ord såsom blotta uttryck af
erkänsla för frökens godbct ocb en inncrlig önskan att en gäng kumia
vara henne tili åtcrtjeust . . . Alen då jag sammanför dcssa ord med det
bref, hvarom ni talar . . . tillade Florina, eftcrsinnandc.

I sanning tror jag icke, Inföll la Mayeux, att det måtte vara nägot
samband mellan bans vistande 1 frökens lönnrum ocb den viktiga upptäckt
hau nu önskar mcddela fröken, cller någon annan af familjcn, då ban,
bcklagligen, ej kau få vända sig tili henne sjelf.

Det der lönnrunirnct, åtcrtog Florina med en tankfull min, kade
ej värit begagnadt, icke lieller besökt, på en rnycket lång tid. Ka nsk e
bar den uiigc smeden derstädes fuunit ellei- sett något, soin kunde vara af
vigt för fröken Adricnne.

Orn Agricolas bref icke synts mig så ytterst angeläget, så Ladc
jag ej begifvit mig bit, åtcrtog la Mayeux, utan beldre väntat tills Agri-
cola sluppit ut ur fängclset, bvilket nu, tack väre en af bans fordna fcam-
raters ocb ungdoinsvänners ädelmod, ej kan dröja länge. Mcn, som jag
icke var rätt säker på om man redan i dag skulle, mot den erlagda kau-
tioussuniman, äterge bonom sin trihet, ville jag, så fort soin möjligt, skyn-
da att fullgöra det mig gifna uppdraget; belst den godbet ocb det ädel-
mod, bvarmed er älskvärda fröken öfverbopade min stackars foslerbror,
gjorde det tili en dubbel pligt för mig att skynda.

Liksoin alla personer, bosbvilka dc mcdfödda goda böjelscrna då ocb
då uppvafcna, erfor Florina ett slags tröst af alt kuuna litratta nägot godt;belst bon im tyckle sig kuuna göra det ostrallådt d. v. s. utan alt ni-
sältä sig för vrede ocb förebråelscr af de obevekliga menniskor, åt hvil-
ka bon sålt sig.

Jfe IV:o 21. ö*.k J
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• Ocli i fråga otn det som la Mayeux nn hadc sagt benne, var lion
glad atl bafva lunnit ett tiilfällc att göra sin inatmoder en stor fjenst.
Kännandc mer an väl prinsessan de Saint-Dizicrs ontsläcbliga hat luotsin
brorsdotter, förstod Lon ock att det s laille vara högst farligt, om bon
lät denna, cller någon annan veta det ringaste ord om hvad bon sjclfnu
fätt böra. Florina vände sig dcrföre tili la Mayeux och sade med en
allvarlig ocb af rörelsc darrande röst:

Hör mi g, mamselli Jag går att gc er ett råd, som för min stac-
bai"s fröben måste bli af oberäfcnelig nytta; ty bornihåg att jag säger
det om ni cj vill följa mift råd, vore det högst olycbligt för fröben.

Huru, mamsell? Förblara er! ropade la Mayeux, i det bon,
med ytfersta bestörtning, bctrabfade Florina.

Min matmors fördcl, återtog denna, beror på alt berr Haudoin åt
ingen annan mennisba på joiden, än åt fröben sjclf, meddelar den der
vibtiga upptäebten, bvaroin frågan är.

Men då lian cj ban trälla fröben, bvarförc får hau dii iebe vända
sig tili någon af bennes anböriga?

Det är i synnerbet för bennes anböriga, som ban måste förtiga
ailt bvad ban vet . . . Fröben Adricnnc ban bli frisk igen —då får berr
Haudoin tala vid benne. Sbulle bon derernot .det Gud förbjude I
aldrig bli frisk, så säg er fosterbror att det är bättre ban bebåller sin
vibtiga bemlighet, än att den sbulle i den arina fröbens lienders bänder
bli ett nytt ämne tili förföljelse rnot benne, bvilbct ofclbart sbulle hän*
da, i fall någon annan än bon sjelf bornrne nnder fund dermed.

Jag förstår, yttrade la Mayeux, sorgset, fröben dc Cardovillcs
slägtingar älsba benne iebe; dc förfölja benne, tvärtorn.

Jag vågar ingenting svara härpå, genmälde Florina; men bvad jag
ban göra, är att jag besvär er vid allt bvad hcligt är, det ni lofvar ocb
tilliba förmår berr Agricola att lofva, det ingen mennisba måtte fä veta
bvad ni nu sagt mig bvarben om den för fröben sä vibtiga upptäck-
ten, eller om det råd jag gifvit er. Milt lifs hela sällhet ncj, afbröt
Florina sig sjelf med sorglig bitterbet lebe sällhet, ty den bar jag
länge, längescdan slagit ur hågen, men hela mitt lifs frid beror på
er tystlåtcnhet.

A var lugn, var fullbomligt lugn i det bänscendct 1 ropade la
Mavenx, lika rörd som förvånad öfver det sraärtsamma nttrycbet i Flori-
nas vaebra anletsdrag. Jag sball cj vara otaebsam: ingen mennisba i verl-
den, utora Agricola, sball få veta att jag taiat med er.

Tacb, tacb för det! vttrade Florina med synbar rörelse.
Hvad? .

. . ni tackar mig? ntbrast la Mayeux, ännu mera för-
nndrad, då bon såg tvenne stora tårar svälla i Florinas vaebra ögon.

Ja, svarade denna ty jag bar att taeba er för ett ögonblicb af
ren oeb vcrblig själsnjutning ,

då jag genom er säbert lycbats göra min
goda fröben en stor ocb väsendtlig tjenst, ulan att derigenom äfven-
tyra mitt egot lugn, eller behöfva göra mig ännu olycbligare än jag

hKirut är. 5
»

i Måk.
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P IVi olyclilig! yftrade la Mayciix. '

v H
Och del föriiiidrar cr? Tro mig- imcdlertid alt liurudan er loit an

må vara, skulle jag gcrna vilja byta in cd cr, ropade Florina nastan orncd-
vctcn.

Äck mamscll! suckade la Maycux, ni tycks vara alltför g’od, för
alt jag sbnllc tillåta er göra en sadan önskan, aldrahclst i dag,

Ilvad menar. ni?
O, jag önskar uppriktigt af crlsähsla för det dcltagandc ni visat

mig, att ni aldrig måttc bli så olycklig som jag , älcrtog den sfackars
sönnnerskan, 3\i niålte väl aldrig bli olycklig nog att erfara bvad det
iir att vara litan arbete, då arbete är ens enda tiilflykt emot hungers-
döden.

O Gud! är ni ärula derhän? ropade Florina i det lion med ån-
gest betraktade la Maycux.

Den unga sömmerskan böjdc hufvudet ocb teg. Hcnncs utomordcntli-
ga stoltbet lorebräddc henne näsiän delta förbastade förtroende, som nä-
rä liknade. en klagan, ocb soin «ndfallit benne näsiän utan att bon vissle
det, vid tankan på hcnncs ocrbörda olyeka.

Out så är, sade Florina, så beklagar jag er af innersta bjerta,
och lifcväl vet jag cj om icke min olyeka är vida större än cr.

Eflcr några ögonblicks tyslnad ntbrast Florina bäftigt:
Men när jag länker rätt på saken, så tror jag ...att ...då

ni befinner cr så ulan alla tillgång-ar . . . skulle jag möjligcn kuuna . . .

skaifa cr arbete.
Skulle det väl vara t möjligt? sade Ia Maycux. Aldrig skulle jag

vågat be cr oin att göra mig en sådan tjenst . . . soin likväl . . . skulle
rädda mig. Men mi fordrar ock ert ädclniodiga anbud Qn fullkomlig upp-
rikligbet å min sida. Säledcs får jag säga att man just i dag- på mor-
gonen förknnnåde mig, att jag mistat mitt arbete, emedan man cj fann
sig vid att betala så myeket som bittills. Ocb likväl bar jag, med allt
mitt sträfvande ocb naltvak, aldrig kunnat förtjena rner än fyra franes i
veckan.

Fyra franes i veckan! ropade Florina ocb slog ibop händerna,
knappt i sfänd att tro bvad bon börde.

Det var obcstridligen alltför litet, Atertog la Maycux, men jag
kunde i alla fall bjclpa mig med delta lilla. Olyckligtvis linncr den per-
son, åt bvilkcn jag bittills arbclat, utväg att få sinä saker sydda för än-
nu bättre pris.

Fyra franes i veckan I npprepade Florina , djnpt rörd öfver så
myeket eläude, i förening med så myeken from undergifvenbet. IVA väl!
jag sfcall rekommendera er hos persouer, på bvilkas arbete ni skall för-
tjena minst två franes om dagen.

Jag skulle kumia förtjena två franes om dagen! Vorc det väl
möjligf?

Ja, utan tvifvel . . . Men då måste ni arbeta på stället för dags-
...så vida ni ej föredrager att rent af antaga tjenst der i kuset. ig ,
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I minä omständighetcr, sade la Mayeux med blyg stolthct, vct jag

väl att maa ej har att lyssna tili dcn inre röst, som ogillar ett
och annat; i alla fall skulle jag föredraga att arbcta mot dagspenning.Helst ville jag om jag ock skall förljena litet inindre , arbeta homma
hos mig.

Det låtcr sig icke göra, svarade Florina, ty beklagligcn förhäller
det sig så, att ni inåste arbcta på stället.

Då får jag äfstå från detta bopp, som nyss gjordc mig så lyck-
l*g» yttrade la Mayeux med stilla undcrgifvenhet. Icke derföre att jag
ej vill gå tili och ifrån och sy för dagspenning .

. . men man for-
drar ai en sömmcrska att hon skall vara, om icke prydligt, ätminstone
snyggt klädd och .

. . jag bekänner för cr, ulan alt skämraas, cmedan
min taltigdom är otörvållad jag bar omöjligen råd att kläda mig bät-
tre Un jag nu är klädd.

A, hvad det bctiäflar, inföll Florina lifligt, så skall man nog för-
skalfa er medel tili att kläda er på ett passande sätt.

La Mayeux betraktade Florina med vexande förväning. Dennas till-
bud var så vida öfver allt hvad hon kunnat förmoda eller hoppas, öfvcr
allt hvad sömmerskor i allmäuhet förtjenade, att hon knappast kundc sätta
tro dertill. ,

Men ätertog hon tvckande; hvad skulle väl ge anledning tili
ett sädant ädclmod emot mig? På hvad sätt skulle jag kuuna göra mig
förtjenl af så stora inkomster?

Florina spratt tili och darrade.
En hänförclse af godhet, af mcdfödt ädelmod, väckt under samtaiet

med la Mayeux, hvars mildhct och undergifvenhet för Försynens vilja
lidigt rörde henne, hade hänfört heune tili ett oöfverlagdt förslag. Hon
visste tili hvad pris ,

eller på hvad vilkor la Mayeux knnde erhålla dc
fördelar, hvaro m hon taiade, och föpst då hon tänktc dorpå, frågade hon
sig sjelf om den ung-a sömmerskan möjligcn kundc gä in på dessa vilkor,

Olyckligtvis hade Florina redan gått för långt; och hon kundc likväl
icke. förmå sig alt upptäcka allt för la Mayeux. Ilon bcslöt fördcnskull
att ej yppa det minsta om den särskilda tjenstbefattning, hvars åtagande
vor ett vilkor för S:t Maria-stiftelsens bistånd , ulan att helt och hållet
lemua utgåugcn ät den unga sömmerskans egen samvelsgrannhet. Dcr-
till koin att Florina, liksoin alla fallne, icke var myeket benägen att tro
på någon oböjlig eller omedgörlig dygd hos andra, och hon tänkte der-
före att la Mayeux, 1 sin förtvillade helägenhet, mähända icke skulle va-
pa så tveksam och grannlaga.

Ilon fortfor sålcdes:
Jag begriper min bästa mamsell, att detta anbud, så vida öfver

hvad ni hittills kunnat förskaffa er, skall väeka cr förundran. Men jag
måsle uuderrätta cr att det omtalta stället är en religiös inrättning, enkom
för att skaffa arbete åt förtjcnstfulla, behöfvande qvinnspersoner. Donna
inrättning, som kallas Sankt-Maria-stiftclsen, åtager sig alt skaffa plats
åt lediga tjcnsthjon och sysselsättning åt arbetarc och arbeterskor . . .

lnrattningens föreståndarc äro dessutoin så barnihertiga, att de tili och
(
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med anskaffa en liten utstyrsel, när de pcrsoner , som de taga undcr sltt
beskydd, ej hafva passande klädcr tili de platser, bvartill de beståm-
ma dem.

Denna hastiga förklaring öfver så präktiga tillbmi kundc ej annat än
tillfredsslälla la Mayeux 5 så mycket mer sora det var fråga om en rell-
giös inrättning, en välgörenbetsinrättning.

IVu begriper jag ganska Täi denna höga taxa på arbefslöncrna, å-
terlog la Mayeux. Men i alla fall bar jag ju ingcn rekommeudation tili
dc välgörande persouer soni förestå inrältningen.

IV'l lidcr .
.

, ni Sr arbetsam . . . hedcrlig , rättsinnad , ätertog
Florina .

. . Imedlertid bör jag pä förhand iinderrätta er om att man för
att viuna de fördelar jag namut, måste trogen nppfylla alla sinä religiö-
sa pliglcr.

Ingen kan lifllgare än jag älska ocb tacka Gnd! yttrade la Mayeux
med saktmodig bcslutsamhet; men ntöfningen af vissa pligtcr är en
samvetssak, ocb jag får säga att jag Leldre afstår från det höga beskydd
ni omtalar, än ingår på några tvungna pligter i det bänsccndct, hclst om
det blir fråga om några fordringar soin . . .

Icke det ringaste, afbröt Florina. Jag yille blotf säga att, då
inrättningens föreståndarc ocb föreståndarinnor äro' ytterst gudaktiga per-
soner, bör ni ej förundra er öfver de fragor de Iroligen Homma alt göra
er . .

. Ocb i alla fall . . . för att tala upprifctigt: bvad äfventyrar
ni egentligcn? Försök! .

.
. Om de vilkor, man föreslär er, synas er

antagliga, så går ni in på dem 5 om dc deremot stöta mot cdra åsigter
angående samvetsfrihet , så förkastar ni dem . . . Er slällninp- blir in
1 * • 1 n.. i tlderigenom icke försämrad.

La Mayeux hade intet det ringaste att invända mot dcnna slutsats,
som, när deu lemnade benne fullkoralig frihet att baudia, borde allägsna
ali oro. Således svarade bon:

Jag emottager crt tillbud, mamsell ocb jag tacfcar er af in-
nersta hjerta för er myckna godbet; men hvem skall införa mig bos
föreståndarne?

Det skall jag göra. I morgon om ni vill'.
Men man skall väl ba tid på sig, för att inbemta underrätlelser

om mitt uppförandc?
Den vördnadsvärda modren, Sankta Perpctua, som är förestånda-

rinna i Sankt—Mariak.lostret, bon som bar välgörenbctsanstaltcn om hän-
der, skall, som jag boppas, godkänua cr, utan att något vidare intyg be-
böfves. I annat fall säger bon väl burn bon vill ba det, ocb ni skall
ej ba svårt att uppfylla bennes fordringar. Således hr del då öfver-
enskommet. I morgon!

Skall jag komina hit, för alt bemta er, mamsell ?

IVej ; ly, såsom jag redan sagt cr, mäste det hållas alldeles bem-
ligt att ni baft ett ärende från berr Agricola tili mig. Ett förnyadt
bcsök af er kunde bli anmärkt ocb föranleda en mängd frågor . ,

. Sä-
ledes är det bäst att jag far ocb Lemtar cr i byrvagn. Hvar bor ni?

fe IV: o 21. 6SK oJB
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{* atan Brisc Miclje, IV:o S. Ack min groda mamscll eiter s
ni är sä god ocb gör er den mödan, så var blott så god ocb fräga fär-garen, som förrättar portvaktarsysslan, bvar la Mayeux bor.

La Mayeux? upprcpade Florina, mcd yttersta förvåning.Ja, min goda mamscll, sade sömmerskan mcd ett sorgligt småle-ende, det är ett öknamn, som jag burit ailtiFran min spädaste barndom,och bvarvid jag blifvit så van, alt jag knappt kunnes vid någ’ot annatnamu. Och sev ni tilladc hon, ulan att lamaa äterhålia den tår,
som framträngde i bennes öga denna bcnämning liärrör egcntligcn af
milt på en gång olycklig’a och löjlig-a lytc . . . Det är derförc jag bar
sä myckcn motvilja för att gå i främmande hus ocb sy; det finns så mån-
ga, som äro nog claba att skämta öfvcr en sadan olycha dock ickeaf elakhet allenast, äfven sfundom af lättainnighet. Mcn, fortfor laMayeux, ocb aftorkade en tår jag bar intet vai .

.
. jag måstc linna mig.Florina, som var djupt rörd, tog la Mayeux hand, tryckle den ömtoch sade:

JLugna er; det gifs olyckor så rörande, att de ingifva medlidan-
de, meri ingalunda hän ocb spe. lian jag då icke efterfråga er undcr
crt rätta namu?

Jag* heter Magdalena Solivcau; men jag upprcpar anna en gång:ni måstc Iråga efter la Mayeux, ty man känuer mig föga undcr något
annat namn.

Jag skall då I morgon begifva mig tili gatan Brise-Micbe.
Ack, min bästa mamscll! buiai skall jag erkänna er godhet?
Tala icke derom, Hela min önskan är att min bemedling- mål-

tc vara er tili nytta . .
. Mcn kom ihåg bvad jag sägcr er: skrif cj

tili Baudein 5 svara ej på bans biljett, förrän ban kommer ut nr fängel-
sct ocb ni kan svara muntligen. Jag upprepar , att den der vikliga
npptäckten, hvarom fräga är, måstc bållas alldelcs bcmlig, ända tili dcss
att Baudoin kan få trälfa min olyckliga fröken.

Och bvar är bon mi, den goda fröken?
Jag vct icke . . . Jag vet icke hvart de förde bcnne, när det o-

fönnodade anfallet kom på. hennc. Således, farväl! ...I morgon kan
ni vänta mig.

I 'morgon, sade la Mayeux.
Läsarcn bar väl icke glömt att Sankt-Mariaklostret , dit Florina

skulle föra la Mayeux, iuneslöt general Sirnons döttrar och gränsade tätt
intill doktor Baleinicrs hospital, der Adrienne dc Cardoville befaun sig.

n.
MOOREN SÄNKTA PERPETUA.

S:t-Mariaklostret, dit marskalk Sirnons döttrar blifvit förda, var ett
stort, för detta hotel), hvars vidsträekta trädgård stötte ända intill Bou-
levard de I’Höpital, en af den (ätrainstone på den tiden) miust besökta de-
len af Paris.

De uppträden, som vi nu gå alt bcskrifva, tilldrogo sig den 12 Fc-
bruari, dagen före den Vikliga dag, då mcdlemmarne af familjcn
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Ss poni, de sisla ätllingarnc af den vandrandc Judcns systcr , borde vara ®!
församlade j)å Saint-Francois-gatan.

I klostrct Sit-Maria hölls en sträng, en fullkomlig ordning. Ett råd,
samraansatt af inflytelscrika prcstmän ,

der ahbe d’Aigrigny förde ordct,
samt af särdclcs gudaktiga damer, i spctscn för hvilka stod prinsessan de
Sainl-Dizicr , församlade sig allt som oftast, för alt kirnua vaka öfver
mcdlcn att bibekälla, försäkra och utsträcka intlylandct af denna redan så
rotfästadc och mäktiga Jnrätlniug, som mcd hvarje dag vldgadc sig tili

en otrölig grad.
Yttcrst kloka rådplägningar, der dc niest välberäfcnadc plancr ut-

kasfadcs, kade föregått grundläggandet af Sankt-Mariastiftelscn, som, i
följd af talrika donationcr, ågde en mängd dyrbart busgcråd, jemte en
stor mängd audra ägodclar, hvilkcn mcd hvarje dag växte i antal ocb
värde.

Den fromma stiftclscn ocb sjelfva klostcrsamfundct var allcnast en
förcvändning; me», i följd af dc talrika förbindclser, som inrättningens
föreståndare förstått att knyta i landsorterna, kade man, racdelst keuicd-
lingen af några ytterst exalterade mcdlemmar af ultra-partiet, lyckats
draga dit en hei hop rika arflagcrsfcor, unga fadcr- och modcrtösa flickor,
hvilka i klostret erköllo en grundlig och slrängt religiös «ppfostran, vida
ändamälsetiligarc (påstod man), än den sora unga flickor vanligcn erköllo
i
o

de verldsliga pcnsionsanstalterna, s mitta dc af århundradcts fördcrf.
At cnsamma, mön rika eukor, erbjöd Sankt-Maria likaledes en säfccr fri-
stad mot verldens freslclscr och faror; inom murarne af denna lugna fri-
stad ujot man en ostörd och afundsvärd frid; man hadc tillräcklig lid och
tillfälle att sorja för sin salighet och man var dcssotom ett föreraål för
de mcst vänliga, mcst förckommandc omsorger.

Och icke nog härmed; modrcn Sankta Perpetua, klostrcts före-
ståndarinna, åtog sig ock alt nti inrättningens namu skaffa verkligt rättro-
ende och kristliga personer, hvilka önskade rena sinä boningar från tide-
hvarfvets hesmittclsc, antingen sällskapsmamseller för ganila, cnsamma
fruar, cllcr pigor för större och ralndrc hushåil, cllcr ock sömmerskor,
hvilka, mot dagspenning, gingo tili och ifrån. Men de, som inrättnin-
gen anskalfadc, voro idel af densarama godkända och för sin gudsfruktan
och scdlighct vifsordade personer, för hvilka rnoder Sankta Perpetua kun-
dc tryggt gå i borgen.

Ingenting kunde väl synas mera värdt deltagande och nppmnntran,
än en dylik inrättning; och lifcväl nödgas vi, i nästa ögonblick afslöja den
vidsträekta och farliga väfnad af alla slags intriger, sora skickligt doldcs
nnder delta heliga och mcnniskoälskandc sken.

Föreståndcrskan för Sankt-Mariaklostret, den så kallade moder Sankta
Perpetua, var en stor, reslig qvinna om ungefär fyratio ars ålder, klädd
i en vadmalsklädning af sanima färg som karmeliter-nuunornas, och bar
ett långt radhaud vid gördeln; en hvit mössa mcd haklappar hetäekte huf-
vudet och dcrofvanpå hade hon en svart slöja, hvilkcn satt tätt orakrlnghennes blcka, magra ansigte.- En stor mängd af djupa skrynklor korgade
hvarandra på hennes panna, hvilkcn hade sanima färg som gulnadt elfen- 5 >



44 J)en Vasdraxde Jvdex.

P‘ : Itibcn; licnnes livassa, spetsiga näsa krökte sig nägot ncdåt, i form af en
roffogelsnäbb; de svarta ögonen voro blippska och genomträngande, oeb
hela väsendet röjde pä en gäng slugbet, böld och bcslutsambct.

Hvad klostcrsamfundets materiella ledning och fördelar vidkom, hademoder Sankta Pcrpclua alltid visat sig inför prokuratorn såsoin den inest
förslagna ocb knipsluga qvinna. ofär qvinnorna aro besatta af hvad mankallar alFärs-andan, och de pä affärer auvända ali sin slugbet ocb ali sin
beräkningsförmåga, sin outtröttliga ihärdighet, sin outtöinliga förställnings-
konst, sin säkra ocb snabba blick, samt den rifctiga onidöniesformäca, som
är dem medfödd, kuuna de tillvägabringa de märkvärdigaste resultater.

Hvad moder Sankta Perpet.ua beträffar, så bade bon ett så godt och
ljust bufvud, att ledningen af denna slora och vidtomfattande inrättning var
för benne endast en iek. Ingen förslod bättre än hon, att köpa cgendomar,
som kömmit på obeständ och följaktligen såldcs tili uedsatt pris, samt att
sätta dem i ständ och sälja dem med betydlig vinst. Afkastningen, ren-
tan, det gällande priset, jordens beskaffenhet allt var för henne en
lätt och begriplig sak. Aldrig hade hon gjort någon falsk spekulation,
och aldrig hade hon misstagit sig oin fnll säkerhet vid utsättandet af de
summor, dem fromma ocb gudfrnfctiga själar skänkt åt välgörenhetsinrätt-
ningen Sankt-Mariastiftelsen. Hon hade inomhus faslställt en strängordning ocb disciplin, men framförallt den sträugaste busbållning, eme-
dan det mål, som hon förnämligast hade i sigte, var att rikta icke sig
sjclf, men inrättningen, för bvilken hon var förestyret; ty associations-
andan ger, då den pä en kollektif egennytta, samma fel och laster
ät korporatiouerua, som ät individen.

Säledcs skall ovilkorligcn en kongregation älska makt och penningar,
liksoin en ärelysten älskar makteu för maktens skull och en girig älskar
penningen för penningens skull. Men det är isynnerhet i fräga om fastig-
beter, som kongregationerna handia såsom en enda person. Fastigheten
är deras dröm, deras fixa ide, deras fruktbara monoinani, den dc med sinä
uppvlkligaste, ömmaste och varmaste önskningar efterjaga.

Den första fastigheten är för en liten nybörjande kongregation, hvad
bröllopskorgcn är för en ung brud, hvad den förste ridhästeu är för en
gosse, och hvad den första prisbelöningen är för poden i synnerhet
dcrföre att en fastighet grundar och befäster en kongregation, och om
vi fä sälunda iittrycka oss äsätter den ett visst värde vid den rcligiösa
kursnoteriugen, samt ger den cnfaldiga hopen ett vida bättre bcgrepp om
inrättniugens värde och kredit. Också är det vanligt att alla dessa, i her-
jan fattiga inrättuingar snart komma i besittning af oinätliga rikedomar

just emedan de alltid grundläggas helt blygsarnt, med fattigdomen tili
stöd ocb nästans väl tili borgen.

Dcssutom kan man aldrig föreställa sig nägonting så bittert ocb bäf-
tigt, som den inbördes tallan mellan dessa olika fromma samfund af män
och qvinnor, i anledniug af de flcre cller färre fastigheter de äga, samt
den löjliga småaktighet, bvarmed en rik och mäktig kongregation yfves
inför en ringare och fattigare, när den söker furödmjuka deu i alla hän-
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seenden nnderoFdnadc, medclst uppråknandet af sinä fastigbeter och siä
1;ass,'is betydenhct.

Den hatfulla afunden, närd och undcrliållen af den klosterliga lättjan,
framliallar vanligcn dessa jeraförclser. Ingenting kan vara mindre krist-
ligt, I delta ordets gudomliga och tillbcdjansvärda betydclse: ingenting
kan vara mindre cnligt med evangeiii anda, än denna brinnande och o-
mättUga åtrå alt, medclst användandc af alla möjliga, både lofliga och o-
lofliga medel, förvärfva och sammanskrapa jordiska ägodelar ; en farlig
girighct, soin är långl ifrån att i allmänhetens ögon kuuna ursäktas, ge-
nom några fattiga allmosor, vid hvilkas utdelande en obeveklig partisk-
hct råder.

JVlodcr Sankta Perpetua satt framför en stor cylindcrbyrå, hvilken
stod midt nti ett kabinett, försedt med ytterst tarfliga, mcn dock ganska
heqväma roöblcr. En trcflig cldbrasa ilammade på marmorhärdcn; en mjuk
matta betäckle bela golfvet.

Förestånderskan, tili hvilken man hvarje dag lemnade alla ankomna
bref, väre sig tili systrarna, eller tili pensionärerna, hade, enligt sin rät-
tighet, uppbrutit systrarnes bref; och böll just på att, med den rättighet
bon lagit sig, uppbryta pensionärernas, hvarom dc icke hade ringaste
aning, emedan hon förstod att skickligt dölja sitt knep. Att hon gjorde
detta för de unga flickornas hästa och af nit för deras salighet, förstås af
sig sjelft; men vi måste dock medgifva att en brinnande båg, att komina
nnder fund med hela inncbållet af deras brefvexling, också ingiek i be-
räkningen; ty furcståndcrskan åladc sig, som en helig pligt, att taga käu-
nedom om alla dc bref, soin skrcfvos inom klostret, Innan de skiekades
på posten.

Spärcn efter denna fromma och oskyldiga inqvisition försvunno lätt,
emedan den beliga modren ägde en stor mängd prydliga och nätta stål-
instrumenter. Somliga, ganska luuna och hvassa, tjenade tili alt rundt-
omkring och tätt intill sigillet omärkligcn uppskära papperet. Når mi

brefvet var öppnadt och läst, samt iustucfcet i sitt omslag, togs ett annat
lltet stålinstrument, mcn rundt och trubbigt. Detta värmdes lindrigt och
fördes täit intill kanien af lacket, som dervid smälte och vidgade sig nå-
got, så att det beläckte den 1 papperet gjorda inskäruingen. Slutligen
fanns, i följd af ett ganska bcrömligt nit för rättvisa och jemlikhet,
bland den hcliga modreus förråd af verktyg, ända tili en liten, den al-
dranättaste oeb bebändigaste ångapparat, medclst hvars npplösande ånga
de bref, bvilka voro blygsaint förseglade med munlack, sakta öppnades,
utan att papperet bchöfde sönderrifvas.

Alltcftcr vigtcn af de upptäckter bon sålunda gjorde, och den större
eller mindre oförsifctighct brefsfcrifvarnc röjt, antccknade förestånderskan
promemorior, af större eller mindre omfång. Denna gång blef hon dock,
i sin ailtför Sntercssanta syssclsättning afbrutcn, genom tvenne sakta knack-
niugar på den rigladc durrn.

Modcr Sankta Perpetua sammanslog genast klaffen på sin skrifbyrå
■te Nsp 2i. 6*.IVso 31
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och doide såmedclst hela sln arsenai, hvarcftcr hon steg upp och gich,
med en bögtidlig min, att öppna dörrn.

En af de tjcnande systrarna hoin att underrätta hcnnc, att prinsessan
de Saint-Dizier väntadc henne i salongcn oeh alt mamsell Florina, åtföljd
af en fattig, ofärdig och illa hlädd flicha, hade anländt hort. cfter prin-
sessan och väntade vid dörrn af dcn lilla horridorn.

För aldraförst in prinsessan, sade modcr Sanhta Perpctua. Och
med förehommaiidc arlig-liet närmade hon tili cldcn en af dc beqväma
länstolar, som funnos i rummct.

Prinsessan de Saint-Dizier inträdde.
Ehuru litan behagsjuha och anspråh på att synas nngdomlig, var prin-

sessan hlädd med liha mychen smah som prydlighct. Hon hade en svart
sanunclsliatt, förfärdigad hos tien shichligaste modhandlersha i Paris, en
stor hlä hasirnirssjal och en svart sidcnsarshlädning, hvars garnering bc-
stod af en mårdhräm, liha med mulfcn.

Hvad är det för en lychlig händelsc, som tillshyndar mig Uran af
ert besöh, min hara dotter? . . , sade moder Sanhta Perpctua, med en
Lchaglig böjning i rösten.

Ett gansha vigtigt meddclande, min goda moder, svarade prinses-
san. Men jag bar mychet brädtom; maa väntar mig hos Hans Emincus,
och jag bar, behlagligen, lehe mer än några minulcr tili mitt sain tai med
cr. Det är åter fråga om de två moderlösa, i anledning af hvilha vi sed-
nast i går hade ett så långl saintai.

De forlfara att vara ätshiljda, cnligt cr hegäran, och denna shiljs-
messa bar haft en så förfärlig verhan på dem, att jag denna morgon nöd-
gades shicka tili hospitalct cfter dohtor Balcinier. Hän fann att de hade
fcbcr, förenad med stor matthet och är det ichc besynnerligt ? hän
fann precist liha sjuhdouissymptomer hos dc båda systrarna. Jag- hiili ett
nytt förhör med de olychliga varelserna och . . . jag- blef alldeies för-
shrächt, slagen af förvåning: de aro jn ett par hedningar!

Det var ju derförc de anförtroddes åt er, min hara moder. Men
se här ändamälet med mitt besöh: jag har fätt veta att soldatcn, som fört
dc båda flichorna från Silierien, och hvilhcn man trodde vara aflägsnad
för några dagar, är återhommen. Oahtadt sin åldcr är hän en man af
mychen driftighet och hraft, en man af ovanlig- själsstyrha, ihärdighet
och sinnesnärvaro med ett ord: en ovanligt förståudig mennisha . . .

Om hän npptäehte att de unga flichorna vistas här . .
; hvilhet lychligt-

vis är nästan omöjligt, vore hän I stånd att, af raseri öfver att se dem
rychta undan sitt inflytandc, företaga hvad som helst . .

. Det är derfö-
re af yttersta vigt, min goda moder, att ni fördubblar er vahsamhet. La-
ga för ali, del att ingen måtte prahtisera sig hit- in uattetid $ delta
qvarter är så ödsligt.

Var Ingn, min goda dotter, vi ha tillrächligt med vaht här. Vår
fogde och trädgårdsraästare bafva sharpladdade gcvär, och göra hvarje natt
en rund hring Boulevard dc l’Höpital. Murarnc äro höga, och på de

hställen, der det shullc vara lättare att homma öfver, äro de försedda med
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ys bvassa jcrntaggar. Imcdlertid tacbar jag er, min goda dottcr, för del ni
gör mig nppmärksam bärpå; vi skola fördubbla våra försikligbetsroålt.

Synnerligast rnåste ni fördnbbia dem i nait, min goda moder.
- Ocb hvarföre, om jag får fråga?

Dcrförc alt om den der infcrnaliskc soldatcn skullc ba i sinnet
alt försöba något, så voro det just i nait.

Ocb burn ka n nl veta del, min dottcr ?

Vara eftcrforskiiingar hafva gifvit oss det vid Lauden, svarade
prinsessan nied en lätt anstrykning af bryderi, soin ej undgick klostcrfö-
reslånderskan, eburu denna var för slug och försiktig alt låfsa märkä
delj lion endast misstänktc att det var något som man dolde för licnnc.

I nait såledcs rnåste man fördubbla sinä försiktigbetsmålt, åler-
tog- nunnan. Mcn emedan jag bar det nöjet alt se er, min Lasta dottcr,
rnåste jag nämna några ord angående det ifrågavarandc giftermålet.

Ja, låt oss tala derom goda moder, ty delta är särdeles vigtigt.
återtog prinsessan med myeken ifver. Den unge baron Brisvillc Sr
för alt vara i dessa ogudaktiga ocb revolutionära tider en man af nive-
lien religion oeb laglydigbet. lian kommuniccrar olfenlligen j lian kan
göra oss stora tjensfer, lian är mcdlcm af deputerade kammaren, der Lans
röst bar myeken vigt. Hän besitter äfven ett slags bänföraude oeb öf-
verlygande vältaligbct, ocb jag vet ingen som förstår att pä ett så skiek-
ligt, djcrft, ja om jag så skall säga trotsigt oeb oförskämdt sätt,
göra siu mening gällandc. Hans beräkning är imcdlcrtid ganska riktig,
ty delta kavaljeriska ocb storordiga språk, synnerligast angående religions-
saker, verkar på de ljumma, lockar dem oeb väeker deras nvfikcnbct.
Lyckligtvis äro oinständigbctcrna sådana, alt den unge haronen utan rin-
gaste fara kan ådagalägga sin djerfbet ocb trotsigbet mot alla våra fien-
der, bvilkct naturliglvis fördubblar bans martyrifver, Med ett ord: ban
tillbör oss Leit ocb bållet ocb vi böra såledcs af tacksambct befrämja gif-
termålet. Delta giftcrmål rnåste gå i fnlibordau. Ni vet för öfrigt, min
bästa moder, att haronen utfästcr sig alt tili Sankt-Mariasliftclsen skän-
ka hundratusen franes, samma dag lian koumicr i besiltning af fröken de
Daudricourts förmögenhet.

Jag bar aldrig betviflat baron Brisvillcs goda uppsät, rörande en
stiftclse som förtjenar bvarje from oeb gudfruktig meuuiskas deltagande,
svarade förcståndcrskan betänksamt, men jag väntade cj alt linna så myc-
ket motstånd å den unga llickaus sida.

~ Huru?
Denna flicka, som jag trodde mig äga Leit ocb bållet på minä

fem fingrar, som jag trodde vara den mest undergifua varelse, ett slaekars
kräk, ett «oli en . .

. idiot, om jag får nyltja ett sådant ord, gör-
mig, i stället att bli förtjust öfver glftermålsförslagct, den öfverrasknin-
geu att begära betänketid. *

Det är ju förskräckligtl
An mer: Lon är oerburdt cnvls. Förjäfvcs bar jag sagt benne att

då bon är utan föräldrar, utan slägtingar ocb auförvandtcr, samt Leit och
bållet anförtrodd åt minä omsorger, ja utcslutande öfvcrlemuad at mitt

©c . *'
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_godtycke, bör hon se nied minä ögon, höra mcd minä öron ocb cj ha nå-

gon annan vilja än min; dessutom, då jag säger henno alt giftcnnålct är
tili alla dclar passande, bör hon utan ringaste förbehåll ocb tvckan lem-
na sitt samtychc.

Utan tvifvel! Man ban icfce tala förnuftigare.
Ilon svarar mig att hon vill se baron Brisville ocb lära kanna

bans karakter, innan hon fäster sig vid bononi.
Det är orimligt när ni finncr bonom passande för hennc ocb

när ni går i borgen för bans moralitet.
Denna morgon gjordc jag fröfcen de Baudricourt uppmärksam på

det saktmod, bvarmcd jag bittills gätt tiilväga, jag sade hcnnc att jag
bittills värit mild ocb cndast i vänskapcns namn sökt öfvertyga hcnnc;
men om hon tvingade mig dertili, voro jag nödsakad att, för benues
,eget bästa, mot min vilja handia strängt ocb söka öfvervinna bcuncs en-
vishet. Jag botadc alt skilja hcnnc från kamraterna, att sätta hcnnc ien
af de strängaste ocb liemiigaste cellerna, tili dess att hon beslutcr sig tili
att bli lycklig att gifta sig med en bederlig man.

Ocb dessa hotelser, min bästa modcr?
Skola soin jag hoppas bafva en god verkan. Hon bar i landsor-

ten en för dctta pensionskamrat, med hvilkcn bon flitigt brefvexlat .
. .

Jag bar gjorl slut på den der brefvexlingen, erncdan den förekom mig
farlig. Således är den unga Hiekan för det närvarande bcll ocb bållct
under mitt inllytandc . . . ocb jag hoppas att vi slutiigcn skola vinna värt
mål. Ni scr dock, min bästa dotter, att när man skall uträtta något verk-
ligt godt, bar man tusen binder att besegra, tusen svårigbclcr att öfver-
vluna.

Oekså är jag säker att baron Brisville icke stannar vid sitt för-
sta löftc, ty om ban blir gift med fröken Baudricourt, så . . .

IVI vet miu bästa dotter
, sade nunnan, fallande prinsessan de

Saint—Dizier i talct, att om saken cndast rörde mig ocb icke klostrct, så
skulle jag' helt ocb bållct säga nej. Men baron bar ju loivat en dona-
tion ät klostret, ocb att ge åt det, är detsamma soin att gc åt Gnd. Jag
fär således icke nefca den unge mamien tilifället att öka den fond, bvar-
med vi uträtta så myeket godt. Dcssutom bar det nyss bändt oss någon-
ting myeket ledsamt.

Hvad då, min goda mor”!
Sacre coeur bestrider oss rättigheten att fä köpa en fastighet, som

för oss vore så passande. Det är i sanning ett omättligt folk. Jag ba-
de en ganska värin ordstrid med förestånderskau.

Ja, bon berättade mig det, svarade prinsessan.
Ab! ni brukar då belsa på benne! ropade moder Sankta Perpetua,

ytterst öfverraskad.
Jag bar råkat hcnnc bos monseigneur, svarade madame de Samt-

Dizier med uågon tvekan, bvarpå nunnan cj syntes gifva akt.
Efter en patis återtog bon:

Jag vet icke bvarförc vår inrättning skall väeka så myeken afund
bos Sacrc Coeur; det finns ej något elakt rykte som de cj halva utspridtrii



om Sankta—Mariasliftelscn itien det ges vissa personer som alllid
sig sårade af nästans framgång. • v

Se så, min goda moder, inföll prinsessan mcd tröstande ton, ni
skall cj vara ledscn. Jag hoppas att baron Brisvilles donation sball brin-
ga er i stånd att bjuda öfvcr Sacre Cocur, för att sålunda erbålla den
önskade egendomcn. Dctta giftcrmål sknlle ba en dubbel fördel, min go-
da möder: det sknlle äfvcn bringa en bctydlig summa i händerna på en
liian, som helt oeh bållct fillliör oss ocb som på ett passande sait skall
använda den . . . mcd hundra tnscn francs i årlig renta skall vär ifrigc
försvararc vara oss tili mycket gagn , ja ban skall gcnom sinä åtgär-
der trcdnbbla vårt välde ocb vårt inflytande. Vi få då ändlligcn en or-
gan, soin är vår goda sak fullkomligt värdig, ocb vi nödsakas då icke
längre låta försvara oss af karlar, sådana som den der Dumoulin.

Ja; tuen inan måste dock tilistä att det är mycken kraft ocb soil-
le i hans skrifter. Enligt niin tanka är det en Sankt-Bcrnards stil, i
vrcdc mot det ogudaktiga scklct.

Ack min bästa inodcr! om ni visstc bvilken bcsynnerlig Sankt—
Bernard ban är, den der Dumoulin. Dock jag vill cj såra er from-
bet mcd sådana berättelser. Alit bvad jag kan säga, är att den renaste
ocb bcligaste sak förlorar då den förfäktas af en sadan menniska . . .

Farväl miik goda moder! .
. . Koni väl ihäg att fördnbbla vaktcrna i natt

. . . Den der soldatcns åtcrkomst oroar mig på det högsta.
Var Ingn min bästa dofter! .

.
. Ack! jag glönide nägot! .

.
.

Florina bar bcdt mig- att jag hos er sknlle anbålia om en godhet. Hou
begär nemligen att få komina i tjcnst bos er. JVi bar redan rönt benncs
trohct genorn den vaksambet bon visade i fråga om er olyckiiga brors-
dotter. Jag tror att om ni sålnnda belönade benne, skull,e ni helt ocb
bållct lasta benne vid er person. Ocb jag sknlle vara högst erkänsam
på benncs vägnar.

Sä snart som ni, min goda moder, interesserar er för Florina, så
är det en afgjord sak att jag antager benne. Ocb .

.
. nu kommer jag

ibåg! Hon kan, tili ocb raed vara mig raera nyttig, än jag nyss tänkte.
Tnscn tack, min goda dotter, för er artighct. Farväl då! .

.
.

Jag boppas att snart få äterse er .
. . Vi bafva, i öfvermorgon, kl. tn,

en vigtig sainmankomst mcd Hans Eminens ocb Monseigneur; kom väl
ibåg det!

Ja, min bästa moder! jag- skall nog passa på tiden. Mcn
jag npprepar det ännn en gång: fördnbbla edra försiktighetsmått i natt,
tili förekommande af en stor skandal.

Efter att vördnadsfullt bafva fcysst klosterförestånderskans hand, gick
prinsessan nt genom en liten dörr, som fördc tili en saloug, hvarifrån
man bade utgång ät förstngan ocb trappan.

tVågra minnter derefter inträdde Florina gcnom en sidodörr nti klo-
stcrföreslånderskans kabinett.

!Vi bar ej råkat prinsessan dc Saint-Dizier, mitt barn ? frägade
Sankta Perpclua.

N:o 21. 7.7. -

49Dex Vaxdraxve Jvdex.



———

(p||
Nej, moder. Jag stod och väntade i gången, hvars fönster liaf- .

va utsigt åt trädgården.
Prinsessan tar cr i sin tjenst, från dcnna dag, ätertog nunnan.
Mig, min rnoder! , . . Men .

. , sade Florina rned en rörelse af
förvåning och djup sorg.

—■ Jag bad iicnnc derom i ert namu . . . ni sägcr ingenting dere-
mot, yttrade nunnan, i befallandc ton.

O eli likväl, min rnoder, liade jag bedt cr att iehe . , .

«Jag sägcr cr att ni shall antaga tjensten, rarpade rnoder Sanhta
Peppeinä med sd Lård och afgörande röst, att Florina genast nedslog ö-
gonen, och sade, balfvisfcandc:

Jag antager den.
Det är herr Kodin som ger er deuna befallning.
Jag fönr.odade det, min moder, svarade Florina, bcdröfvad, ~

Och på hvad villtor shall jag homma . .
. tili . . . prinsessan?

På sanima vilhor som förr, då ni var hos hennes. brorsdotter.
Florina darrade synbart, under det hon sade:

Sålcdes shall jag göra hemliga iahttagclser angåcndc prinsessans
haudlingar och företag?

Ni shall ge ahtj ni shall homma ihåg, och lii shall redogöra.
Ja, min mor.
NI skall, framförallt, fästa cr uppmärksambet vld de bcsök, dein

prinsessan Lädanefter konimer alt cmoltaga af förcstånderskan för Sacrc
Cocur; ni slsall annote.ra detn och bjuda tili att, mcdclst lyssnandc, npp-
snappa någ-ot ord . , . Det är fråga om att bevara prinsessan frän ett
shadligt inllylande.

Jag shall lyda, min rnoder.
Ni shall äfven bjuda tili alt få veta hvarförc tvenne fader- och

modcrlösa flichor hafva blifvit bitförda och anbcfallda tili den strängaste
hcbandling, och det just af fru Grivois, prinsessan de Saint—Dlzlers för-
sta hanimarfrn.

Ja, min moder.
Delta må doch icke hindra er från att i ert minne djupt inpreg-

la andra saher, som hunna förtjena cr uppmärhsambct. I morgon shall
jag, dessutom, gifva er nödiga föreshrifter, augåendc ett annat umne.

Det är godt, min moder.
Om ni, nti allt, uppför cr så att maa hän vara fullhomligt nöjd

med er, så shall ni
,

efter nägon tids förlopp ,
få flytta ifrån prinsessan

och bii husbållsmamsell bos en nug, nygiftjru. Delta shall för er bli
en passande och varahtig tjenst. Doch alltid på samma vilhor soin

hittills ni förstår mig. Och nu vet ni väl ochså att det är på er
egen begäran, som ni hommer i prinsessans tjenst.

Ja, min moder, jag shall homma ibäg det.
Hvad är det för en nng ofärdig flicha, som ni bar med er?
En stachars fattig varelse, utan ringaste lifsuppehälle, men gan-

sha bygglig, gansha förståndig. Ilon lär vara född af bättre folk, och
har fått en uppfostran, vida öfver sinä nuvaraude vilhor. Hon är lin- i
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ne—sömtncrska 5 men arhete tryter Lcnnc , och ,lion är deiigcnom Lringad ' J~
tili den yttersta nöil. Då jag denna morgon for att Lenita Lcnnc, in-
Lcmtadc jag, i huset och grannskapet, underrättelser om hcnnes uppföran-
de 5 dessa underrättelser aro förträtlliga.

Och Lon är ful och ofärdig ?

Hcnnes ansigte är gansha intercssant; men ofärdig är hon.
Klosterföreslåndcrskan tycktes vara nöjd mcd att den ifrågavarande

personen var mild och sahtinodlg, samt af ett niotkjudande yltre. Efter
någon stunds besinning återtog hon:

Och Hiekan tycks vara förståndig?
Mychet förståndig,
Och alldeles utan arliete?
Utan alla möjliga utvägar.
Är hon gudfruktig?
ilon "praktiserar” icke.
Det gör också ingenting, Jdott hon är förståndig och begriplig,

skyndade förcstånderskan sig alt säga, Sedän fortfor hon nied myeket
hög röst:

Vet nl om Len är skieklig i sömnad?
Det tror jag, min moder.

Nunnan steg upp, gicfc tili en kassakista och framtog en anteckniugs-
Lok, livari hon en sUn ui mcd myeken uppmärksarnhet kläddrade. Då
hon åter hortlade hoken, sade hon:

Låt den unga Hiekan komina in och gå nl in i linnekammaren,
der ni väntar niig.

Ofärdig ,
förståndig .

. . skieklig sönnncrska !
. . , upprepade

Sankta Perpetua för sig sjelf. Det är hra. Hon skall ej väeka någou
niisstanka, Vi fä väl se.

Efter nägra ögonblick infördes la Mayeux i klosterförestånderskans
mm 5 hvarefter Florina gick in i linnekamniarn.

Den unga summerskan var rörd, darrande och myeket orolig; ty hon
kunde, så tili sägandes, ej tro sinä cgna sinneu angående den upptäckt
Lon gjort under Florinas frånvaro.

Det var icke utan en obestämd förskräckelse, som la Mayeux befann
sig ensam nied förcstånderskan för Sankt-Mariaklostret.

m.
FRESTELSEN.

Orsaken tili la Mayeux’s djupa rörelse hade värit följande:
Florina hade, då hon hegaf sig tili klosterförcstånderskan, lemuat la

Mayeux nti en lång gång, försedd nied hänkar och utgörande ett slags
tambnr tili första våningen. Då la Mayeux blifvit ensam, hade hon till-
fälligtvis nannat sig tili ett fönster, som hade utsigt åt klosterträdgärdcn,
hvilken på denna sidan hegränsades af en tili hälften nedramlad mur och
på eua ändau af ett glest hrädplank. Muren stötte intill ett kapcll, som

1 utgjorde gränsen, eller suarare föreningspunkten mellan klostret och en
annan byggnad.

©S
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La Mayeux liade liastlgt Llifvit varsc en ung flicha, som närmade si/ett tonsteiv i nedra vånmgeu, försedt med jerngallcr oeh ett slags öfver-i forrn af ett täit. Donna unga flicha, livars ögon voro f;i=tadepå hlosterhyggnaden, gjorde med båda händerna teehen, som på cn'ri nfrvoro väuliga oeh uppmuutrande. 1 o' tr
Frän det fönster, der la Mayeux stod, hunde lion ej varsehlifva åthvem dessa teehen gjordes; men hon Iteundrade den unga flichans ntmärh-ta shönliet, herines vaehra liy, det mi Ida uttrychet i licnnes Stora hrunaögon oeh det Ijnfva, välvilliga lecnde, som hrusade hennes shöna läppar.Det märhtes tydligt att man besvarade den på en gäng uttrychsfnlla oehhehaghga pantomimen, ty den shöna flichan lado högra handen på sittlijerta oen teehnade med den Venstra, att bennes bjerta iiade tili det släl-ic 5 livarpa licnnes blickar voro ouppLörligen fästade.
E»matt S°!Btra ! C.2 80,11 ilas!iS t genomträngde den tätä molnslöian,traffade x delta Ögonblich den unga öichans bar. Hennes marmorhvitaansigte, soin trychtes tätt intill fönstcrgallret, synics nastan förhlaradt afden lysande glansen från licnnes präktiga, gnldfärgadc hår.
Vid åsynen af detta förtjusande ansigte, på båda sidor omgifvct af

en inängd länga, fina, guldgula lochar, hom la Mayeux ibäg fröhen deLardoville, oeh hon var öfvcrlygad att hon hade, inför sinä biiehar. A-gncolas beshyddarinna.
Ilon Ixedrog sig iehe hellcr.
Dä hon varseblef denna så ntmärht shöna flicha innestängd inomjern-gallren på ett dårhus: då lion erinrade sig den förehommande godhet oehgrannlagenhet, hvarmed hon, nägra dagar torut, hade bemött Agricola,uti licnnes lilla palats, glänsande af dyrbarbeter, af smahens ocli"ivxensalstcr, haude la Mayeux sitt lijerta sammanpressas af bedröfvelse. ‘

Hon
trodde - hunde ej annat tro, än att Adricnne var vansinnig; men lihvöl
j . . då hon närmare betrahtade detta förtjusande anletc, tychte lion attdet lifvades af förständ oeh behag.

I en liast gjorde fröhen de Cardoville en utlrychsfull ålbörd, satte
högra pehfingret på munnen, hastade tvenne slänghyssar åt det håll derhennes biiehar voro oeh shyndade ifrån fönstret.

Då la Mayeux erinrade sig den vigtiga upptäcfct, soin Agricola hade
att göra Iröhcn de Lardoviile, var hon så mychet mera ledsen öfver att
ej linna något medel cllcr uågon möjligbet att nalkas ty det föllken ne in, att om än den unga fröfcen vore vansinnig, liade hon åtminstoueljusare mellanstunder oeh befann sig just för tillfällct i en gansha luenoeh redig sinnesforfattning.

Den stachars sömmershan stod just försänht i denna ängslan oeh oro,da hon såg Florina återhomma, åtföljd af en bland hloslrets nunnor. LaMajeux iahttog sålcxles en tullhomlig tystnad, angåcnde den gjorda upp-täehten oeh befann sig snart inför Sanhta Perpetua.
lann, efter en bastig blieh på den unga som-

in ersl.an, hennes ansigte så mlldt, blygsamt oeh gcnoniärligt, att hon trod-
de sig hnuna sätta tullhomlig tro tili Florinas i'choniiiiendation.

Miu hara dotter, yttrade xnoder Sanhta Perpetua, med mychen (
V
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Florina bar för mig beskrifvit den nödställda belägenbet, bvar-"'
nti ni bcfinncr cr. Det är då sannt ni bar alls icke nägol arbete?

Ach nej, min frul alls intet,
Kalla mig cr mor, min l:ära dotter. Delta namn är mycbet Ijuf-

vare, och det är ett antaget brnk inom delta hus . . . Jag behöfver icbe
fråga er hurudana edra grundsatser aro.

Jag bar alltid lefvat ärligt, medelst den bnappa förtjensten på
mitt arbete, svarade la Maycux, i en på en gång värdig oeb blygsam ton.

Jag tror det, min dotter, oeb jag bar Stora sbäl att tro bvad ni
säger. iVi måste taeka Hcrreu, soin sait er i skygd för bra många frcstel-
scr. Mcn, säg mig: är ni skieklig i crt yrke?

Jag gör mitt bästa, för att vara noggrann, min mor, oeb man bar
alltid värit nöjd med mitt arbete. Om ni önskar se hur jag arbetar, så
var god oeb gif mig en pröfsöm; ni ffir då sjelf dönuna.

Ert jakande svar är mig nog, miu kara dotter. Ni vill väl belst
gå tili oeb ifråu, för att sv*?

Mamsell Florina sade mig att jag ej kunde boppas att få taga
bem-arbete.

Icke för uärvarande; men om tillfälle dcrtill yppas längre frain,
så skall jag tänka derpå. llvad jag för närvarandc'bar att erbjuda cr, är
följandc: Hör nu väl på: en gaminal, ytterst vördnadsvärd fru bar bcdl
mig skalfa benne en skieklig sömmerska, soin skullc gä kein tili benne
oeb arbeta för dagspenning. Inrättningcn åtager sig att skalfa er pas-
sande kläder; bvad dessa kosta, skall man efter hand afdraga på ersylön.
Dcnna lön iitgör 2 franes om dagen. Tycker ni det är tillräckligt?

Ack, moder! det är vida öfver bvad jag kunde boppas.
Ni blir der icke sysselsatt längre äu från klockan uin om morgo-

nen, tili klockan sex på aflonen. Således bar ni några timmar öfver,
dem ni efter godlyeke kau använda. Är det icke en god lägcnbet jag
Isan skalfa er?

Ack, myeket god, min mor!
Jag bör, framför allt, nämna hos hvcm inrättningcn är sinnad att

skalfa cr arbete; det är bos en enkefrn, vid namn de Drcmont, eu person
af goda seder oeb en utmärkt gndsfruktan . . . Jag tror att ni skall bos
benne icke linna annat än goda excmpcl. Om jag skulle Laiva misstagit
mig, skall ni underrätta mig derora.

Huru? min mor! frågadc la Mayenx, förvånad.
Hör mig, min dotter, sade Sankta Perpetua med allt vänligare

, röst; dcnna Inrättning, som kallas Sankta-Mariastiftelscn, bar ett dubbeit
syfte. NI förstår väl att, om det är vår skyldighet att gifva herrskaper-
na ali möjlig säkerbet för de personers dygd oeb scdligbet, dem vi skalfa
anställring i det inre af deras familjer, su böra vi äfven ikläda oss an-
svar inför de tjenande cller arbetande personerna; så alt de kunna vara
Säkra på atf komina tili dygdigt oeb gudfrukligt folk.

Ingenting kan vara rättvisare och försiktigare, min goda mor.
Ja, är det icke så, min goda dotter? Ty, likasom en clak oeb
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iastbar tjenare ellei- tjcnarinna Isan störa friden inom en farailj ocli an-
ställa myekcn orcda, likaså kan en husbondc ellet matmoder mcd dåliga
tänkcsätt, bafva ett mcnligt Infiytandc på sinä ijenare oeh päde personoi-,
hvilka arbcta i deras hus . , , Dessnfoni iir det just för alt kuuna ba en
ömscsidig konti-01l på tjenare oeh liuskoin! ('oli; i alimänbet, ocb alt kurina
erbjuda en ömscsidig borg-en åt rättsinnlga ocb dygdiga busböndcr ocb
tjenare, soin delta välgörenbefsverk är grundlagdt.

Ack, niin fru! utbrast la Mayeux mcd oskyldig varma; de, soin
bafva haft en sadan tanka, förtjena allas välsignelser.

Ocb välsignelsema utcblifva ieke beller, min goda dottcr, cmcdan
stiftclsen båller bvad dcn lofvar. Såledcs blir en besfcedlig sömmerska

såsoin ni, tili exempcl anställd hos en oförvitlig person, ätminsto-
ne en sadan, som vi anse oförvitlig. Mcn, öin sömtnerskan mäi-ker
väre sig bos sitt herrskap, cller bos de personer, med hvilka dc umgås,
nägot som stöter sederna, sårar blygsarnbetcn ellei- upprör dc rcligiösa
känslorna, skall hon genast komina hit, för alt inför oss allägga en utför-
lig berättelse öin bvad soin tilldragit sig.

Ja, min mor! svarade blygt la Mayeux, som började finna dessa
föreskrifter uågot besynnerliga.

Då, ser ni, återtog nunnan, i fall Saken skulle synas allvarsam,
uppmana vi vår skyddling att göra anna noggrannare undersökningar, för
att riktigt öfvertyga sig att hon hade skäl tili oro. Ilon gör oss då ett
nytt förtroende, ocb om delta bekräftar vår kysta fruktan, visa vi oss
trogna vårt beliga förmynderskap• ocb taga vår skyddling genast ilrån det
för benne sä opassande stället. För öfrigt bör ni veta alt, som det ge-
mcnligcn förbällcr sig så, alt det största antal flickor af den ringare kilis-
sen bafva, med kiista vilja i verldcn, ocb oaktadt ali deras renbet ocli
dygd, ieke nog insigter, för att urskilja bvad som kan vara skadligt för
deras själ, sä linna vi mera cnligt med deras fördel, att de bvar åttonde
dag komina bit ocb anförtro oss, liksoin de skulle aufiirtro sin egon mor,
endera muntligcn ellcr skriftligen, alli bvad som under veekans lopp bar
tilldragit sig i de hus, der de aro anställda. Då veta vi bvad vi rätta
oss efter oeh kutina, efter godtlinnande, låta dem bli qvar ellei- taga dem
derifrån, Vi bafva redan under dessa förbebålt öfver bundrade personer,

sällskapsinarnscller, busmamsellcr, kodmamscller, plgor ocb sömmerskor,
anställda i ett större antal familjcr, ocb vi ba verkligcn stort skäl att
lyckunska oss öfver de lyckliga rcsultaterna af delta sätt att gå tili väga.
Jag boppas ni förslår mig, min kara dolter?

Ja . . . ja . . . moder! .
. . stammade la Mayeux, alltmera brydd.

Hon bade alltför myeken rättskänsla ocb klokbct, för att ieke märkä att
delta sätt att koutrollera sederna inom bus ocb bafva ögonen på busbön-
ders ocb tjenares ömsesidiga förbållandc, hade allt ulsecnde af nemligt
spioneri, spioneri inom bciumct, utöfvadt i stor skala ocb nastan litan de
arma skyddlingarnes vetskap; ty det vai- verkligcn svärt att sklekligarc
dölja inför deras ögon denna fula sqvallervana, bvartill nian dresserade
dem, utan att dc cus märkte det.

Om jag bar gjort en alltför lång ocb omständlig beskrifning, min ?

JS®!
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s goda dotter, Stertpg klosterförpstånderskan, som tog la Mayeux tyslnad
för ett blygt samtycke, sä är det just för att öfvertyga cr, det ni alldc-
Ics ieke behöfver qyarstanna i ett lius, hvarest ni, emot ali vår välitän
och förhoppning, ej finner nog fromma och gudaktiga exempel. Nejyuej

det behöfver ui icfce; jag npprepar det ånnu en gång. Såsom nu, tili
exempel, fru de Bremonts hus, der vi vilja onvisa er en plafs, är ett x
alla afseenden hederligt och gndfruktigt hus. Men nxi har ett rykte spridt
sig: hvarpå jag dock ieke vill tro att fru dc Bremonts dotter, fru
de Noisv, som nyligen flyttat hein tili sin inor, ej skall xippföra sig just
alldcles så cxemplariskt: att hon ieke rätt troget iakttagcr sinä rcligiösa
pligter, ooh att bon, under frånyaron af sin man, hvilken är rest tili
Amerilta, emöttager besoh ja ly väre! alllför trägna och tätä besök af
en yiss herr Hardy, en rik manufaktnrist.

Vid namnet af Agricolaa prineipal kunde la Maycnx ieke åforhålla
en rörelse af öfverraskning; en lindrig rodnad färgade hennes kinder.

Klosterlbreslåndcrskan ansåg naturligtvis denna rodnad för ett bevis
på den nnga llickaus yttcrliga blygsamhet, och skyndade sig att tillägga;

Jag- har anselt för nödvändigt alt säga er alit, min goda dotter,
på det att ni måttc kumia vara på er vakt. Jag har tili och med trott
mig böra förhereda er på della elaka rykte, hvilltet jag anser såsoin full-
koinligen ogrundadt, emedan fru de Bremonts dotter har hait de hästa
exempel för ögonen, för att någonsin kumia glömma sig ända derhän.
I)ä ni kommer att från morgonen tili aftonen vislas i Iniset, skall ni häst
blifva i tillfälle alt öfvertyga er, antingen dessa rykten aro sauna ellcr
falska. Om de nu skullc vara grundade, min hästa dotter; jag menar:
enligl er mening grundade, så skall ni komina hit och anförlro mig alla
de omständigheter, som hcrätliga er alt tro på deras saunfärdighcl; och
om jag sätter tro tili er mening, skall jag så fort som möjligt taga er
ifrån detta hus, emedan modrens fromhet ieke då vore tillräcklig, för alt
utplåna verkan af dotlrens dåliga uppförande. Ty ser ni, mitt karu, från
den stund ni ti 11hör inrättningen, är jag ansvarig för er salighet, och än-
nu mer, i bändelse att cr själsrcnhet och finkänsiighet skullc nödga er att
draga er ifrån fru de Bremonts hus. Om ni då skullc bli ulan arhete
för någon tid, skall S;t Maria-stiftelsen gifva cr en franc om dagen, än-
da tills ni erhåller en ny plats. Ai ser, min dotter, att ni ej förlorar
på alt ingä förbindelse med oss. Sålcdcs är det öfverenskommet, alt ni
redan 1 morgon börjar eri arhete hos fru de Bremont?

La Maycux befann sig ien ganska kinkig belägenhet. An trodde
hon sig linna sinä första niisstankar besaunade, och då uppreste sig i trots
af hennes ödmjukhct, den rena själens medfödda stolthet, när hon betänk-
fe att man, derföre att hon var fattig och nödställd, tog för afgjordt att
hon skulle vilja sälja sig som spion, endast mot löftet om tillräckligt ar-
betc och förhöjd dagspenning; än trodde hon deremot, att hon kade
missfagit sig, ty hennes nafurliga grannlagenhct uppreste sig mot den
tankan, alt en qvinna af Sankta Perpetnas ålder och ställning i samfaäl-
let skulle kuuna nedstiga ända tili den dåliga handlingen att göra henne
ett af dessa försjag, hvilka äro lika förnedrande för dem, hvilka framstäl-
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la dem, sora för dem af hvilka de antagas. Hon började dock snart alt
förebrä sig siu första misstanka, medau bon gjorde sig den tysta frågan,
ora ickc tilläfventyrs förestånderskans afsigt vore att tili yttersta grad
pröfva hennc, för att se öin hcnnes rcdligket skullc bulla profvet vld ett
så fördclaktigt, verkligeu lysande tili huti.

La Maycux var af natarcn så böjd att tro allt bvad godt var , att
hon staonade vid (lennä scdnare förmödaa undcr det bon sade tili sig
sjelf, att ora ock den misstanka lion först fåttat vore grnndad, sinille bon
dock låtsa vara öfvcrtygad att det var blott en pröfning, cincdan delta
vore det köfligaste oek minst sårande sättct alt afslå nunnans i det fal-
let ncdriga auliini.

Med en åtbörd, soin kade i sig sjelf ingcnting bögmodigt, mcn soin
dock alltför tydligt tolkadc det medvctandc bon kade om sin värdigkct,
såsoin dygdig ock rultsinnad mcnniska, upplyflc den nnga Hiekan kufvii-
det, soin bon bitlills kullit ödmjukt nedböjdt, säg klosterförcstånderskan
inildt, mcn dristigt i ansigtct, så att denna knnile I kenties klara ögou
tydligen läsa uppriktigketen af bennes ord, ock .sade, med en af sinnes-
rörclsc bmten ocli darrande röst, uteglömmande denna gång, nti sin ifver,
den aubefallda tilein, min mor:

Ack, min fru! . . . jag har visst ingen rätt att förebrå cr den
pröfning ni låter mig undergå; ni scr att jag är ytterst fattig, oek
jag har ingcnting gjort soin kunnat tillvinna mig ert förtrocudc; mcn tro
dock, alt så cländig, så utblottaij. jag Un är, skullc jag aldrig ncdlåta mig
tili att begå en kandling, så låg ock nedrig soin den, kvilkcn ni linner
er föranlåten att föreslå mig, troligen för alt, i följd af initt afslag för-
säkra cr om att jag är värd crt deltagande. JVej, nej, min fru! al-
drig ock för iutet pris i verbien vore jag I ständ att begå ett förräderi.

La Maycux uttaladc dessa sista ord med så myeken lifligket ock kän-
förclse, att hcnnes ansigtc färgades af en hög rodnad.

Sankta Perpetua kade för myeken takt ock erfarenket, för att icke
märkä den uppriktigket ock det allvar, soin dikterade la Mayeuxs ord.
Skattaude sig lycklig att den unga Hiekan sålunda nppfattat bennes me-
ning, sinålog bon på det mest förbiadliga sätt ock räcktc keuue armar-
ne, sägandc:

Hra, bra! min goda dotter! Koin ocli oinfainna mig!
Min mor! . . . jag . . • är förvirrad . . . så myeken godket .

. .

Det är ingen oförtjcnt godket'; ty edra ord äro uppfyllda af kjert-
ligbet, samvetsgrannket ock fcänsla för det rätta. Jag vill blott underrät-
ta er, att det cj är någon pröfning, soin jag velat förcläg'ga er, cincdan
ingcnting i verlden fcan mindre liima ett förräderi, Un det bcvis af barn-
sligt förtroende, soin vi begära af vara skyddlingar, ock det endast af nit
för deras eget, både tiinliga ock eviga väl. Mcn det iinnes vissa perso-
ner, oek jag märker med tillfredsställclse att ui är iblaud dessas antal,
min kära dotter, soin hafva nog fasta grundsatser ock nog upplyst för-
stånd, för att kumia undvara vår vaksamket ocb våra räd, ock att af sig
sjclfva kuuna nrskilja bvad sora är gagneligt eller mcnligt för deras
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g saligbct. Jag vill Jå lemua er åt er sjelf, på ert eget ansvar, ocb
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bcgära af er andra förtrocndcn, än dcm ni sjclf finncr för godt att ntan
uppmaning lonina mig.

yeux, livars ärliga sinne oj liadc ringaste aning- om de klostcrliga ränkor-
na, och soin redan troddc sig säker på den hedrande platsen och den in-

m

drägtiga arbclslöncn.
Emedan Ia Mayeux alls icke passade för det ändamål, bvartill klo-

sterföreståndersfcan Hinnat använda tienne, falladcs blott en förevändning
att blifva licnnc qvitt, ocb dcnna förevändnrng fann dcn lisliga nunnan
gcnast, ulan att dcn ärliga Hiekan knndc gissa dcn egeutliga orsaken tili
framställandet af en fråga, soin troligen icke blifyit dcnna gång vidrörd,
såvida den uiiga sönnnerskan funnit sig villig alt ingä på kloslerförestån-
derskans pian.

Det är ingen godbct . . . svarade hon på la Mayenxs ntrop; det
är endast rättvisa, tillade bon, 1 det bcnnes röst blef alltmcra iuställsain
och vänlig. Man kan ickc hysa nog' förtroende ocb ömlict för fromina
ocb heliga flickor, säilänä soin ni, livilka af faltigdom ocb inotgängar blif-
vit ännu mera reuade, om jag så får ultrycka mig, ocb det just emedan
de alitid bafva följt Hcrrans bud.

Min mor! stainmadc la Mayeux.
Saniita Perpetua afbröt bcnnc bar med en fråga, bvilkcn var ämuad

tili att göra ett bastigt slnt på alltsammans.
Tillåt mig blott ännu en enda fråga, min kara dottcr: Huru mån-

ga gånger i niånaden plägar ni gå tili Guds bord?
Min fru! svarade la Mayeux uppriktigt, jag bar icke gätt dit allt-

sedau min första nattvardsgäng, soin var för fyra är sedän. Det är med yt-
yttersta möda , ocb medan jag arbetar bela dagen ocb en del af natten,
soin jag lyckats förvärfva niitt iifsuppebällc, så att jag cj haft tid att .

. .

Store Gud! ropade nunnan, afbrytande la Mayeux och sammanslå-
ende bänderna med alla tecken tali en sorglig bestörtniug. Ar det verk-
ligcn sannt att ni icke kommuniccrar?

Ack, min fru! jag bar ju sagt att det fattas mig tid, ätertog den
unga Hiekan, soqi med en bäpcu min betraktadc nunnan.

Efter en stuuds tystnad yttrade denna sorgsct:
Ai scr mig vara otröstlig, min kara dotter, öfvcr att ej kunna

försc cr med arbete, såsom jag först boppadcs; rnen som jag nyss sa-
de er lika litct soin vi vilja anställa gudfruktiga ocb ärliga personer
nti mindre ordcntliga .ocb fromma bus, lika litct kunna vl skaffa inindre
cxemplarlska personer in-nti bedcrliga faniiljer ; det fordras, framför allt
ocb såsom första vilkoret, att de skola vara strängt religiösa. Såledcs är
det mig-, ocb det tili min Stora ledsnad, rent af omöjligt att för närva-
rande kunna använda er, såsom jag boppadcs. Imcdlerlid: om ni i fram-
tiden sisulle bli -varmare och mindre likgiltig för cdra rcligiouspligter, så
fä vl se . . .

Min fru, sade la Mayeux, med tårar i ögonen, ty bon nödgadcs
N:o 22. 8.
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||S un afstå från ett ljuft hopp, jag heroin förlåtclsc for det jag np peliällit

ep så länge.
Det behöfs cj, wiitt harn; tvärfom är det jag soin är inncrligt Icd-

sen öfver att ej kuona göra för cr bvad jag i hurjan boppades. Jag miss-
tröstar dock icke, ty en inre röst säger mig, att edra ögon snart skola
öppnas, och det är väl mest derföre, att jag så lifligt önskar, att en per-
son, soin i alla afseenden tyeks förtjena så myeket deltagaudc, en dag
målte genom sin gudsfruktan göra sig förfjent af gndfmktiga personers
varaktiga hjelp och stöd , . . Farväl , min goda dotter! Gå 1 frid, och
måtte Gud vara barmbertig emot er, intlll dess ni Leit och bållet äter-
koinrner tili Honoin!

Medan klosterföreständcrskan sade detta , steg bon npp oeb ledde la
Mayenx ända tili dörrn, alitit! nnder de mildaste, mest moderliga later.
Då nu den stackars Hiekan kömmit öfver tröskcln, sade Sankta Perpetua:

Gå längst fram i korridorn oeb stig ned några trappsteg} der
klappar ni på en dörp tili höger ; det är linnckarnmareu ; der finuer ni
Florina, bon skall föra er ut. Farväl, milt kara barn!

Så snart la Mayenx kömmit ut från nunnan, började de bitlills
åtcrhållna tårarnc att ymnigt flöda; men sora bon cj ville visa sig så
tröstlös inför Florina oeb några nurnior, bvilka säk-ert voro församlade i
linnekammaren, stannade bon ett ögoubiick utmed ett af fönstren 1 korri-
dorn, för att aftorka sinä tårar.

Mekaniskt fördes nu bennes blickar tili fönstret i Iniset midt emot,
der bon, en stund förat, Lade sett den unga Hiekan, som bon trodde va-
ra Ädrienne de Cardoville, då bon i detsamma koni alt blicka nerät går-
den och såg densamma, unga, sköna personen kumma nt genom en dörr
oeb skynda tili gallcrplanket, som utgjorde stängslet mellan klostergår-
den och dårhnscts gård.

Oeb innanför detta planb, cller sfaket, såg la Mayenx, tili sin oer-
hörda bestörtning, en af de unga tvillingsfröknarne , öfver bvilkas för-
svinnande Dagobert var så förtviflad. Det var Rosa Simon, som blek,
förgråten, matt och vacklande, nalkades staketet, under synbar oro och
fruktan, för att säga ett par förstulna ord tili fröfcen de Cardoville, som
nalkades från andra sidan y men det arma, skrämda barnet sågv sig onpp-
hörligcn om, som om bon fruktat bli ertappad med en oloflig gerning.

IV.
IA MAYETIX OCH FRÖEEN CARDOVILLE.

La Mayenx, rörd, nppmärksam, orolig, lutad rnot ett af klostrets fön-
ster, följdc med ögonen hvarje rörelse af Ädrienne de Cardoville och
Rosa Simon, hvilka hon aldraminst väntat alt här pä stället trälfa.

Rosa närmade sig tätt intill staketet, som skiljde klosterträdgården'
från den, som tillbövde doktor Ralciniers så kallade helsoinrältning, och
sade några ord tili Ädrienne, hvars ansigte uttryekte på en gåug förvå-
ning, vrede och medlidande.

I summa ögonblick kom en nunna framspringande i klostcrträdgår-
ig den och tittade åt Lada sldor, som om bon hade sökt någon, och varU^^
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S® orolig öfvcr att ej finna dcn bon sökte. Slutligen varseblef bon Rosa, c'
soin rädd oeli bäfvandc böll sig fast vid staketct; nunnan fatfade dä dcn
stackars Hiekan i armen ocb tyckfes göra benne slränga förebråclser, bvar-
eftcr hon, oaktadt några af fröken de Cardoviile yttrade lilliga ord, ge-
nasl förde borf det anna barnet, soin, utoni sig af fruhtan, af sorg, af
fö rivillä n, Hera gånger vände hnfvudct tillbaka, för att se på fröken de
Cardoviile. Drnna, soin linnu en gång gcnom talande åtbörder tillkän-
nagaf silt mcdlidande, vände sig hastigt om, liksom bade bon velat dölja
sinä tårar.

Den korridor, hvarifrån la Mayenx åskådade delta rörande nppträdc,
var belägcn en trappa npp. Söinmerskan liefc då den tanken, alt skynda
tili nedra våningen ocb derifrån ut i klosferträdgården, för alt få tala
mcd den sböna unga Hiekan mcd det gnldfärgade käret, i afsigt att för-
säkra sig- om bon verkligen vore fröken de Cardoviile, ocb att då,ombon
funne benne vid redig sinnesförfattning, läta lienne veta alt Agricola bade
sakcr af yttersta vigt alt mcddcla, mcn alt lian ej visste på Lvad sait ban
skullc få tala mcd benne.

Dagen var långt framskridcn ocb solen närä sin nedgång, hvarföre
la Mayenx, soin frnktade alt Florina kunde ledsna vid alt vänla, skyn-
dade alt nlföra silt fattadc beslut. Gåcndc mcd lafla steg ocb lyssnande
allteincllanät, koin bon snart tili slutef af borridorn. Der förde en liten
trappa af tre tili fyra steg tili dörrn af Hnnerummetj mcn la Mayenx
gick förbi dörrn ocb begaf sig nlför, en svänglrappa, som slutade i en
förstnga af nedra våningen.

Då den nnga Hiekan böide talande röslcr dernppe, skyndade bon
framåt. Ilon passerade en lång gång, soin begränsadcs af en glasdörr.
Den na dörr förde tili den delen af kloslertrUdgårdcn, som var kiosterfö-
restånderskan ensam förbebållen,,

Frän denna dörr, soin ej var stängd, vidtog en bög bnxbomsbäck,
som belt ocb bållct skylde den koria puekclryggiga Hiekan. Ilon smog
sig således bastigt frain tili stakefet, som åtskiljde klostrcts ocb dårbusets
Lada trädgårdar.

Aågra steg frän delta stakef såg bon Adrienne dc Cardoviile silla
på en trädgårdsbänk.

Adricnnes ovanliga fasthet ocb själsstyrka bade blifvit för en kori
tid skakade, gcnom den bestörtning ocb dcn förtviflan, som bcmäkligat sig
benne nnder dcn första förfärliga nallen, som bon tillbragtc i doktor Ba-
leiniers dårbns; äfven sedän bade denne man, med en djefvulsk beräkning,
gjort allt för alt undcrbålla dcn svaghet ocb sinnesskakning, livari dcn
nnga Hiekan befann sig, ocb bade tili ocb med kömmit så långt, att ban
förmålt benne tvilla på sitt egot förstånd.

Men det liign, som vanligen efferträder de mest smartande, mest j
vålds_amma sinnesrörelscr, ocb dcn sjelfbclraktclse, som i bvarje npplyst
själ måstc, förr ellcr sednare, göra sig gällande,. lugnade snart den slac-
kars Adrienne, ocb förjagade dcn bemska frnktan, som läkaren lyckats att
för några stunder nppväcka inom benne. Hon började tili ocb med inse

I alt det ej var något misstag af doktorn, otan att ban baudlade mcd en s
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exempcllös cljerfhet, sanit en skrymtaktigbet ocb en list, som icke bade
sin libe, s förenlng med en säilsynt shickligbct. Alltför scnt koni Adri-
ennc undcr fund med att doktorn var ett villigt rcdskap åt prinsessan
de Saint-Dlzier.

Från det ögonblicket förskansade bon sig inom en tystnad ocb ett
Inga, fulia af sann värdighet. Icke en enda klagan, icke en cnda före-
bråclse koni nuinera öfver hennes läppar . . . bon blott afbidadc tiden
ocb boppades. Visserligen lemnade inan benne en temligen stor fribct
att handia ocb röra sig inombus, • i det man visligen afböll benne från
ali genienskap med den yttre verlden, ocb bon pronienerade dagligen I
trädgärden, eburu det var midt i vintern; men det oaktadt, var dock detta
tillstånd af tystnad ocb fångenskap, svårt ocb plägsanit, isynnerbct för
fröken de Cardoville, soin var van vld en så obegränsad fribct ocb som
så mycket iilskadc barrnoni, prakt ocb skönhet 1 allt bvad som omgaf
benne. En inre röst sade benne likväl att detta tillstånd ej kunde räcka
länge. Ilon var okiinnig öin lagens verfcsambet ocb vaksamma öga 5 men
benncs blotta förstånd sade benne, att en inspärring för några dagar, stödd
på mer eller mindre sannolika bevis för rubbning 1 förståndet, väl kunde
försöfcas ocb tili ocb med temligen ostraffadt utföras; men att den dock
icke kunde utsträekas ocb förlängas öfver vissa gränsor, emedan en sadan
person soin bon ej kunde spårlöst försvinna ur verlden, utau alt man, ef-
ter nägou tids förlopp, underrättade sig bvart bon lagit vägen, ocb dä
sknllc väl en så bastigt päfcommen galenskap gifva anlcdning tili noggran-
na undersökningar. Sami eller falsk, bade dock denna slutsats värit nog,
för att åt Adriennes starka själ åtcrgifva dess spänstigbet ocb dess med-
födda kraft.

Iriicdlertid bade bon, mer än en gäng, frågat sig sjclf efter orsaken
tili denna grymma bandling, utan att benncs förstånd kunde derpå gifva
riugaste svar. Ilon kände prinsessan de Saint-Dizicr tillräekligt, för att
ej tro benne i stånd att kandia så, utan något särskildt mäl ocb blott för
att pläga den batade brorsdottren; ty o m det värit fråga blott o m att för
några dagar skrämma ocb smärta benne, bade bon ju kunnat påfinna nå-
got annat medei. Häruti bedrogsig icke beller den förståndiga Adrienne.
Abbe d Agrigny ocb prinsessan de Saint-Dizicr voro öfvertygade, att
Adrienne, bättre underrättad än bon velat visa, alltförval visste burn vig-
tigt det vorc för benne att d. 13 Februari infinna sig i det meranänmde
kuset på Sankt-Francois-gataii, ocb att bon bade bcslutat göra sinä rät-
tigbeter gällande. Då dc un inncslutit Adrienne i ett dårbus, bade dc
trott sig gifva en obotllg stöt åt kela benncs framtid. Ocb detta grym-
ma försiktigbctsmålt bade likväl värit alldeles onödigt, ty Adrienne, som
väl var på spåren af den familjbemligbet man velat dölja för benne, var
dock icke belt ocb bållct upplyst derom, ocb det just I brist af vissa,
augelägna papper, dem man förstått att listigt undansmyga.

Hvad kunde vara skälet tili denna afskyvärda bandling af fröken dc
Cardovilles fiender*? Derpå grubblade bon ouppbörligt, men bon kunde
dock icke gissa det.

Ingcu kunde vara mindre hatfull och mindre hämndlystcn, än denna s
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#0 ädclslnnade unga flicka; mcn da lion tänkle på allt bvad abbe d’Aigrigny, -*•

prinsessan de Saint-Dizxcr och doktor Baleinier liade kömmit henne att

lida, gjördc hon inom sigr ett bcligt löftc, icke alt utöfva hämnd, mcn
att skaffa sig en lysande upprättelse. Om liian nekade den, föresatte hon
sig att ulan rast, litan kvila, litan skonsambet förfölja så myeken list och
grymhct, och ett så oerhördt skrymtcri, icke af blllcrhet öfver de o-
lyckor som öfvcrgått henne sjclf, mcn för att värna en mängd andra, o-
lyckliga offer, bvilka ej kunde, såsom hon, kanipa och försvara sig.

Adricnnc, anna nnder den smärtsamma inflylclsen af sitl koeta sam-
tal med Rosa Simon, iutade sig mot kannen af den bänk, hvarpå lion sait
sig. Hon köli venstra handen öfver ögonen. Sin batt hade hon lagt
bredvid sig på bänken, och det vaekra bufvudets lutande ställning gjorde
att de rika hårlockarne nastan helt och hållct dolde den fina, friska kiu-
dcn. I denna böjda, vårdslöst behagliga ställning visade sig på det för-
delaktigasfe sait konlurcrna af hennes på en gång sylfidiska ocli fyliiga
vext, uiulcr en klädning af emaljgrönt siden, en stor spetskrage, på brö-
stet sammanfästad mrd en roscnröd sidensarsrosett och vid händerna för-
sedd med dyrbara spetsmanehetter. Kragen och manchelterna hindrade
klädningens bjerta färg att alli för slarkt afsticka mot den bländandc hvit-
heten af hennes svanhals och de små, rafaeliska händerna, omärkligt ran-
dade af fina blå ådror. På hennes utinärkt vaekra och höga fotvrist kor-
sade sig de smala handen af en fin svart sidensarssko; tv doktor Baleinier
hade från första slunden af hennes bortröfvande dragit försorg om att hen-
nes garderob blifvil ditförd, samt gifvit liennc tillstånd alt få kläda sig,
cnligt sin vana", dyrbart och smakfuilt. Hos Adrienne var cnligt livad
vi redan bafva sagt den utsökta prydlighet, hvarmed hon kläddc sig,
icke en verkan af behagsjnka, ntan en pligt mot tienne sjclf, som afGud
hlifvit bcgåfvad med en så sällsynt skönhet.

Der stod nu la Mayeux, lait invid staketet, försänkt i tyst bcundran
öfver den unga daincns granua i.lädsel och vaekra vext, utan alt dock er-
fara nägon bitter kansia vid tanken på sinä egna trasor och sin cgen
vauskaplighet.

La Mayeux sade tili sig sjclf, med sin vanliga klokhet och skarp-
sinnigbet, alt det var bögst besynneriigt alt se en sinnessvag menniska
kläda sig med sädan ordning och en så ntsökt smak. Också var det icke
utan myeken blyghet och förlägcnhel, som hon närmade sig gallcrporten,
som skiljdc henne från den granna, unga damen, medan hon likväl tänkfe
för sig sjclf, att om denna möjligcn knndc vara olyeklig nog att vara
tokig, hade lion troligen sinä kloka mellanstunder.

Ilon ville dock försäkra sig om det unga frnntimrets identitet med
den hon troddc benne vara, hvarförc hon, med rädd och något darrande
röst, mcn likväl högt nog, för att bli hörd af Adrienne, ropade:

Frökcn de Cardoville!
Ilvein ropar mig? frägadc Adrienne. «

I detsamma reste hon sig upp, meu då hon varseblef la Mayeux,
kunde hon cj åtcrhålla en rörelse af besturtuing, nastan af fasa.!

N:o 22. • 8*;M
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Icke underligt. Donna anna varclse, så blek, så vanskaplig och
så illa klädd, skulle väl, då kon visade sig så der bastigt, kumia ingifva
litct skrärnsci ocli väcka en motbjndandc kansia lios frökon de Cardoville,
som af naturcn var så känslig för det sköna och harmoniska i anletcn ocU
former, neli som hade en nicdfödd afsnial; för ailt fnlt och frånstötande.

La Maycnx märkte ej det inlrycfc lion gjorde. Orörlig, med slir-
rande ögon och händerna sammanknäppta af djup benndran, ellei* snarare
af ett slags ovillkorlig tillbedjan, betraktade bon den inför benne slåen-
de bländandc skönheten, bvilkcn bon för en stund sedän endast flyktigt
sett genom det tätä fönstergallret. Hvad Agricola sagt öin sin beskyd-
darinnas ovanliga skönbet, syntes benne nu alldcles för matt, för svagt,
för intetsägande. Aldrig hade la Mayenx icke ens under sinä poeti-
ska drömmar kunnat förcställa sig något så idcaliskt.

Genom en besynnerlig likstämmighet i känslan, förorsakade äsynen af
någonting fullkuinligt skönt saamia Ijnfva extas bos dessa så olika unga
flickor, dessa hvarandra så molsafta .varelscr, dessa bilder af skönhet och
fulhet, af rikedorn och fattigdom.

Efter denna, så tillsägandes, omedvclna byllning, egnad åt Adricn-
nes bebag, tog la Mayenx ännu ett steg mot slakelct.

Hvad vill ni? ropade fröfcen de Cardovillc, med en rädsla ocb
motvilja, soin ej kunde undgå la Mayenx. Denna ncdslog då ögonen ocb
sade, med en ännu mildarc röst.

Förlåt, min fröken, alt jag värit nog dristig att sallimia framstäl-
la mig inför er; men ögonbiieken äro dyrbara jag kominer med
bclsningar från . . . från Agricola.

Vid dessa ord närmade sig Adriennc tili slakelct ocb betraktade Ia
Mayenx med en af välvilja blandad förnndran.

Ni helsar mig från Agricola Haudoin? sade bon. Ilvein är ni?
Hans fostersyster. En fattig sömmerska, som bor I Sainina hus

som hän.
Adriennc syntes samla sinä minnen samt bli fullkomligt lugn. Efter

ett ögonblicks tystnad, sade bon, Iccndc:
Det var ni, som förmåddc den unga Haudoin att vända sig tili

mig, i fråga om kautionen? Ar det icke så?
Huru, min fröken, ni påminner cr? .

. .

Jag glömmer aldrig det som är ädclt ooh vaekert. Den unga
smeden talade med rörelse om er tillgifvenhct för honom, och det skall
jag väl komina ibåg. Ingcnting är cnklare än detta! Men, huru har
ni kömmit hit i klostrct?

Det var någon som sade att jag här skulle få nägon sysselsätt
ning, ty jag är alldcles utan arbete, Olyckligtvis fick jag dock ett UC'
kande svar af forcståndcrskau.

Och bar kunde ni igenkänna mig?
Ack, min fröken , . . pä er utomordentliga skönhet, hvarom A-

gricola taiat.
- Käudc ni icke snarare igen mig på det här? . . . yttrade Adr^^^
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lccnde, i det hon mcd sinä roscnfingrar faltade yttcrsfa ändan af de
på högra sidan hängandc, gnldfärgadc lockarnc.

- Min fröken, svaradc Ja Mayenx, med ett af dessa milda smålcen-
den, soin säilän krnsade lienncs läppar man måstc förlåla Agricola;
lian är poet, och då hän, mcd en vördnadsfull lieundran, inåladc för mig
gin beskvddarinnas portrält, utclcnmade hän ingen enda af alla dess sall-
synta fullkomlighcter.

_ Och livoin ingaf er den tanken att gå och fala vid mig?
Hoppct att kumia tjena er, min fröken. IVi omfattade Agricola

med så myeken godhet, alt jag tagit mig friheten alt dcla Lans erkänsla
för er .

. .

_
,

Tala, tala! niitt goda barn, sade Adrienne nied obcskrifligt behag
. . . jag sfcall helona er dubhclt för er bcrcdvillighet att tjena mig . . .

chnrii jag hiltills ej förmått göra er värdige foslctbror någon verklig
tjenst.

Under det att ofvanstående ord ulbyttes, hade fröken de Cardoville
och la Mayenx betraktat hvarandra med ömsesidig förvåning,

Försl ooh fräinst förundrade det Ia Mayenx, alt en person, som sades
vara lokig, kunde tala och nttryeka sig så, som Adrienne gjorde; se-
dän undrade hon öfver sig sjelf och den frihet, ellcr snarare den lätlhct,
hvarmed hon talade tili fröken dc Cardoville, hon den blyga, försag-
da Hiekan, som annars ncdslog ögonen och stammade, vid åsynen af en
frännnandc person, synucrligast någon så förnärn, som fröken de Cardo-
villc var. Aek! . . . hon förslod cj att denna älskvärda flicka ägde i
hög grad npphöjda och mcnniskoälskande själars förmåga att bos alla som
nalkas dem göra det inre värdet gällandc. ‘

Adrienne var, ä sin sida, ytterst förvånad att höra en nng flicka af
sänirc klassen, klädd nastan som en tiggerska, nttryeka sig i så valda och
passande ordalag. Ju mer hon betraktade den knlryggiga, ju mer förvand-
lade sig det obchagliga intryck, hennes första åsyn väckl, tili en alldclcs
molsalt kansia.. Med den hos qvinnan vanliga suahba uppfattningsförmå-
ga, äfven i småsakcr, hade hon längcscdan sett att la Mayenx tjocka ka-
stanjebruna hårflätor, som framstucko under den dåliga svarfa krusflors-
■nössan, voro släta och för dagen fläiadc, samt att hennes händer och ett
styeke af armarne, som ej skyldes af den gamla katunsklädningens alltför
koria ärmar, voro yltc.rst lina och rena, ett bcvis på att snygghct och
kärlek tili rcnlighet var hos den anna Hiekan en niedfödd egenskap, som
gjorde sig gällandc i trots af hennes ylterliga faltigdom. Adrienne fann
äfven nti den unga sömmerskans hleka, mellaukoliska drag och i det på en
gäng milda och uttryeket i hennes stora, blå ögon ett sorgligt och rö-
rande behag, en blygsam värdighet, som nastan undangömde hennes van-
skaplighet.

Adrienne älskadc mcd passion ali yttre skönhet, men hon hade för
ädel själ, för upplyst förstånd och för känslofullt hjerta, för alt ej upp-
skatta den inre sedliga skönhet, som ofta framstrålar genom det mest van-
loltadc yttre. Denna upptäckt af Inre skönhet under en sådan yta, soin
la Mayenx, var dock något alldclcs uytt för Adrienne, hvars börd, rike-

' ’
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och vauor liitti lls hallit benne långt aflägsnad från personcr, sådana <
soin den fattiga Ia Mayeux.

Sedän im den sfcöna »delsdamcn och den eländiga sömtnerskan hadc,
under ett ögonbliek, betraktat hvarandra med vexande förvåning, yttradc
den förra:

Jag tror mig lätt kanna gissa orsakcn tili vär ömsesidiga förvä-
ning vid hvarandras bctraktandc: ni tyckcr att jag talar temiigen för-
nuftigt, för att vara tokig; i fall att man berätlat cr att det är i ocb för
vansinnc, soin jag. bcßnner mig här. Oeb jag tillade fröfcen de Car-
dovillc, med en ton af . ,

. snart sagdt . . . vördnadsfullt medlida.ndc,
. . . jag tyckcr att grannlagcnheten i edra uttryck och finhelen i crt sfcick
gör ett smärtsarnt afbrott mot den bclägcnhet, hvaruti jag finner cr.
Säledes tror jag min förvåning öfvcr er vara ännu större äu er öfvcr mig.

Ack, min fröfcen! ropadc la Mayeux, med en kansia af sällhet,
så vanu och upprifctig, alt hennes stora blå ögon fylldcs af tärajp; det
är då sannt? . . . Man har da bedragit mig, tillifca med många andra! . . .

Jag tycfctc väl nyss, dä jag säg er sä strålande af hclsa ocli sfcönhet, då
jag säg er milda blick och hörde edra godhetsfulla ord, att en så stor,
olycka omöjligen fcundc ha träffat er. Men, miu Gud, bästa fröfcen!
hur kommer det tili att ni är bar?

Stackars barn! sade Adrienne, djupt röi'd öfver dca fattiga flic-
kans visade tillgifvenhct , luir kommer det tili*? .

.
, Och hur kommer

det tili att ni; med ett sådant hjerta och så mycken bildning, skall
vara så olycklig? Lugna er duek; jag: skall icke alltid vara här.
Dcima förklaring inncbär att både ni ocb jag snart skola återlaga dea
plats som höfves oss. Tro mig: jag skall aldrig glömma att ni, o-
aktadt dea djnpa sorg, bvaruti ni var försänkl, det sägcp sig sjclfl då
ni såg er ulan alla ulvägar tili bergning Undå del; den tanken att nar-
raa cr raig, för att söka vara mig nyttig. i\T i kari ock, i sanning göra
mig en slor tjenst, hvilket förtjusar mig, cinedan jag då får stanna i en
stor tacksanihetsförbiiidelsc hos cr. iVi skall fä se burn dyrt jag säljer
min crkänsla, tillade hon med ett förtjusandc smålecndc.

Dock .
. . forlfor bon, cfter nägot uppehäll, innan vi tanka pä mig,

böra vi lanka på er stacfcars fusterbror. Hau är ju i fängelse?
Icfce för närvarande, hoppas jag. Hän mäste, just nu, vara ställd

pä fri fot, tacfc väre enafhans fcainraters ädelmod. Hans far giefc i går
att erlägga borgessuinman för bonom och crhöll det löftet att hän i dag
sfcnllc bli fri. Men, ännu då hän var 1 fängelse, sfcref hän tili mig,
att hän liade ytterst vigtiga saker att uppläcfca för cr.

För mig?
Ja, fröfcen. Agricola ar visst redan fri. Huru skall hän bä-

ra sig åt, för att kumia mcddela fröken den angclägna undcrrättelsen?
Hän har något vigtigt att uppläcfca för mig? För mig? upprepa-

de Adrienne med förvänad och tanfcfnll min. Jag grubblar förjäfves, för
att gissa hvad det fcan vara; men så längc jag är innesluten i hus
och stängd från ali beröring med mennisfcor utifrän, kan herr Agricola

~ ej tänka på att vända sig tili mig, hvarken dircfct ellcr iudirefct. Hän

fc, J
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P mästc dä vänta tili dess jagr bonuner härifräu. Det är icbe allt: ban må-
stc först ocb främst laga , att ban ban rycba nr blostret bar bredvid ett
par stasbars hain, vida iner beblagansvärda än jag är. Marsbalb Siraous
döttrar aro inneslnfna dpr, ocb mcd väld qvarhällna.

IVi vet deras nanm, fröben?
Ja; bcrr Haudoin omtaladc för mig att dc voro anlända tili Pa-

ris, alt de voro fcrnton är gamla ocb alldelcs märbvärdigt liba. Dä jag
i förrgår gjorde niin proinenad i trädgården, säg jag tvenne smä sorgsna
flicbansigten närinä sig tili gallret af de ccller, der de voro inneslutna,
livar för sig, den cna på nedra botten, den andra en trappa upp. Dä
sade mig en inre röst, att jag säg de staebars moderlösa, om bvilba bcrr
Agricola taiat, ocb för bvilba jag interesserar mig i dubbelt bänseende,
emedan de äro niiaa «lägtingar.

Aro de edra släglingar?
Ja visst. Jag bunde olycbligtvis ingenting göra för dem, meu

jag söbte att genoni leebeu ocb ålbörder betyga dern den önnnä del jag
tog 1 deras öde. Deras ymniga tårar ocb den djnpa förlvillan, deras för-
tjusande ansigtcu uttrycbte, sade mig att de voro fängar i blostret, 11b-
som jag bär.

Aeb, fröben, jag forstär oi är banbända ett ofter för edra släg-
tingars clabbet?

Hurudant mitt öde än må vara, återtog Adrienne, så är jag docb
niindre att beblaga, än dessa olycbliga barn, bvilbas fortviflan vcrbligen
är oroande. Att man åtsbiljt dem är, cnligt de få ord soni den ena nyss
sade mig, det soin utgör deras största olyeba • . . Jag ser att dc, libsom
jag, äro olfer för nägon nedrig anläggning. Men törbända alt ni ban gö-
ra nägot för deras frälsning. Alltsedau jag bom bit 1 bnset, bar det vä-
rit mig omöjligt alt ha den ringaste beröring med nägon utoni dessa mu-
rar. Man tillåter mig cj att lia peniin ocb papper; sålcdes är del mig
omöjligt att sbrifva ett ord. Hör derföre uppinärbsamt på bvad jag sä-
ger, ocb jag försäbrar er att vi, på det sättet, skola lycbas att besegra en
nedrig förföljelse.

O, tala, tala, goda fröben!
Den der gainle soldaten, Agricolas far, ban som bitförde fliebor-

na frän Siberien, är ban i staden?
Ja, ocb otn ni bunde föreställa er lians fortviflan, bans

rascri, dä ban bom hein tili sin luisten ocb ej äterfann barnen, som en
döende nioder anförtrott bonoiu . . .

lian måste framförallt abta sig att gå våldsamt tili väga, ty dä
vore allt förloradt. Tag denna ring ocb Adrienne drog en ring af
sitt finger lemua den tili den gainle Haudoin, ocb .säg att ban geuast
gär tili . . , Men är ni säbcr på att kuuna erinra er ett uamn ocb en
adress?

Ja, ja, fröken: var deroin fullkomligt öfvertygad. Agricola namu-
de för mig crt namu, en enda gång . . . Llott en cuda och jag liar
aldrig glörnt det. Hjcrtal liar sitt minne.

_
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m?——m, ■Jag scr det, niitt harn. Kom säledcs ibåg grefve dc Montbron’. ®£l

Grefve de Montbron 3 det s hali jag iete glöinrna.
Det är en af minä goda vänner. Hän bor vid Placc-Vcndöind,

N;o 7.
Place—Vendomc, ]\T :o 7; det skall Jag noga crinra mig.
Agricolaa far bör gå tili bonom i afton. 0 111 grefven ej ’är licin-

nra, skall lian afvahta bans åtcrkomsf. Da skall lian helsa ifrån mig och
ankalla om ett samtal med grefren, t det lian Icmnar denna ring, tili tcc-
ken att lian säger sanningen. Då ban fräfiar grefven, skall lian loi- ko-
miin omtala dc unga flickornas bortröfvande och nppgc klostrct, der dc
bållas instängala. Sedän skall lian heratta, att jag hålics instängd, säsom

på doktor Balcinicrs dårluis .
.

. Sanning-cn har en röst, soin nog
skall igenkännas af grefve de Montbron. Det är en rnan af ntmärkt för-
stånd oeh myeken erfarenbet, samf af ett särdcles inflytande ock vid-
stråekta förhindelser. Säkcrt skall lian, genast då lian erliålicr nnderrät-
tclscn, vidtaga nödiga åtgärdcr, ocb i morgon, ellcr sist i öfvermorgon,
är jag säker att hådc jag ocb de unga lliekorna aro fria, och derför sko-
la vi ha cr att tacka. Meu ögonhlickcn aro dyra skvnda cr nian
kunde öfverraska oss bar.

Men just då Adricnne var i hegrepp att gå, yttrade lion tili Ia
Maycux, med ett så rörande småleende, med en så vek och öin röst, att
den fattiga Hiekan ej kunde annat Un fro nppriktigbetcn af bennes ord:

Er fosterbror, Agricola, sade mig att jag, hvad hjertats godhet
heträffar, gick upp emot er ...IVu först begriper jag ai 11 det bedrande
ocb smickrande för mig, som dessa ord inneböllo. Siä el; mig genast cr
hand, jag* her, tillade fröken de Cardoville, bvars ögon fylldcs af tårar,
ocb lion sträekte dervid siu lörtjusande hand meihin sfaketets spjelor, för
att fatta la Mayeuxs hand. '

Den sköna damens ord och åtbörder hiiro sfänipeln af en så rörande
bjcrlligbef, alt den unga sönnnerskan lado, ulan 11ågon falsk hlygsel, sin
smala inagra hand i den unga frökens.

Då förde fröken de Cardoville, fattad.af en rcligiös vördnad, den
puckelryggigas hand tili sinä läppar, ocb sader

Då jag ej kan få omfamna cr, soin om ui vore min sysfer, så
måste jag åtniinstonc kyssa denna hand, bclg*ad genom ett ärligt ocb trä-
get arbete, eincdan jag anser er som min skyddscugel..

Ilastigt bördes röster ocb sfeg i doktor Balcinicrs trädgård ; fröken
drog sig derföre skyndsamt tillbaka, under det bon utfaladc orden: Mod,
minne . . . ocb koppi

Alit detta bade gätf så fort, att den fattiga sömmerskan ej hunnit
taga ett steg, ellcr göra en enda rörclsc. Tårar, men denna gången Ijuf-
va tårar, strömmade från bennes ögon oeh öfvcrsköljde bennes blefca kiuder.

Att ell sadan flicka, som Adrienne dc Cardoville, hemötte benne som
en syster *

.
. att bon kysste bennes hand, ocb sade sig vara stolt öfver

att likna benne . . . benne denne anna varelsc, som dvaldes i elän-
dets djup det var att visa en syskonkärlck enligt evangclii ord.

ja Det gifves någon gång ord ocb intryck, som komina en sköu själ att
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,glörnma långa år af lidande och sorg, soin lyckas, medelst en hastigf för-
billygande, biixtsnabb ljusstrålc, yppa hennes storbet ocli göra den åskäd-
lig för,hennes sjelf; så var det ock med la Mayeux, soin nu, facb vä-
re fröfcen Adrienncs ord, första gången fick clt bcgrepp öin sitt cget värde
. , . Och e burn della intrVck var lika hastigf, som outplånligt, samman-
knäpptc bon bänderna ocb böjdc ögonen mot bimlenmcd en värin, andäk-
tig bön, full af erkänsla för Guds godbet; ty fastän den unga söminer-
skan för ali betjeua oss af det ulframonfansba talcsaltct icke pra li-
tisevälle, kuiulc ingen vara, iner än hon, begåfvad med denna djnpt rc-
ligiösa kansia, soin förbällcr »fg tili dogmen säsom det ändlösa stjcrnlivalf-
vet förhålter sig tili dömen i en kyrka.

Fcrn nmiufer efter fröken de Cardovilles försvinnande, koin la Mayeux,
soin osedd smogit sig genonr trädgården, åter tili linnekammarcns dörr,
Lvarpå Ron sakta klappade.

En syster koin ocb öppnade dörrn,
Marnscll Florina, som förde mig bit, är lion icke bär, min

syster? frågade la Mayeux.
Aej; lion bar gåtf, ty bon hade ej tid atf vänta sä längc, svarade

nunnan. Ai kommer väl från var moder, föreståndcrskan? tilladc bon.
Ja, min syster, sade Ia Mayeux med nedslagna ögon. Skulle ni

vilja vara så god ocb säga mig burn jag skall siippa uf härifrän?
Koin med mig, bad nunnan.

Ocb la Mayeux ioljdc liemie, med bjertat bnltande af ångest, eme-
dan bon fruktade alt möta fclosterföreständerskan, ocb alt denna skulle,
med myckctv skäl, fråg'a bvar hon uppebållit sig så längc.

Slutligcn såg den bäfvande la Mayeux klostrcfs sisfa dörr tillsluUs
efter sig.

Efter alt bafva nastan sprungit öfver den Stora gärden, stannade la
Maveux vrd portvaktarens lilla stnga, der bon börde följarrdc ord vexlas:

Min gamlc Jcröinc; ni måsfe i nait fördubbla er vaksambet . . ,

Ilvad mig beträlfar, så skall jag lägga fvä kulor i min bössa. Fru före-
sfåndcrsfcan bar befallt, alt inan skall göra två runder, I sfället för en.

Ja, tag ni er bössa, kare Aiklas, sade den andra rösten; jag be-
Jiöfver ing-en, ty jag bar min lie. Den är nyss slipad och myeket bvass,
må ni Tela. Den är för en trädgärdsmästare det bäst passande vapen,
ocb intet dåligt vapen, det svarar jag för.

Mot sin vilja oroad af dessa ord, bvartill bon oafsigtligt lyssnaf, när-
made la Mayenx sig tili portvaktarens fönster ocb bad att få siippa ut.

Hvarifrån kommer ni? frågade porfvaktaren och trädde ut, hål-
lande i banden en dnbbelbössa, soin lian köli på att ladda, och betraktade
derunder den nnga Hiekan med misstrogna blicfcar.

Jag kommer från klosterförcstånderskan, med bvilken jag baft ett
samtal, svarade Hiekan, ej utan rädsla.

s Är det sannt, det? Ai ser mig ut att vara en misstänkt person,
IL • ;Jäi
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G Vi qsade IVililaa på sitt plumpa vis. Dock lika myeket. . , laga cr ut kara, H
ock det fort!

Porien öppnades ock la Mayeux gick.
Knappast kade hou lagit några steg på gatan, förrän hon såg Rabat-

Joie komina springande emot sig, ocli, några steg efter kuuden, den gam-
le Dagöbert, soin koin iiande med sfcyndsamma steg.

La Mayeux kastade konom tili mötes ; då hörde kon en vaeker ock
klangfull maniig röst ropa.

God dag, min bästa Mayeux!
Den unga flickan vände sig om ock såg Agricola komina, fråu mot-

sat t ända af gatan.
V.

DET OFÖRMODADE MÖTET.
Vld åsyncn af Dagobert och Agricola badc la Mayeux, belt bcstört,

stannat några steg från klosterportcn.
Soldaten blcf ieke genast varse la Mayeux; hän sfcyndade i spårcn af

Rabat-Joie, soin, eburu mager, utsvulto.n, rnggig och alldcles öfvCrstänht
af gatsmuts, tyektes skälfva af glädje, ocb vände tid efter annan sitt klo-
ba hufvud mol busbonden, tili hvilken hau återvändt, efter att liafva fäg-
uat la Mayeux.

Ja, ja, jag bör oeb scr dig, min gamle trotjenare, sade soldaten,
rörd. Du är trognare iin jag, du ty du bar intet ögonblick öfvergif-
yit dc kiira barnen; du bar följt de m; du bar legat oeb vaktat, dag ocb
natt, litan mat oeb drick, vid porien genom bvilken de infördes; och då
du cj såg dein homma ut, sprang du att söka mig heininä. Medan jag
förtviflade och rasade, soin en dårc, npptäcktedu deras vistelse-ort. Hvad
bcvisar delta? . . . Jo, att djuren ofta äro bättre Un raenniskorna. Det
är en känd sak, det. Ändtligen skall jag då återse dein! . . . IVär jag
tänker på, alt vi ha den trettonde i morgon och att, om ieke du yarit,
min gamle Rabat-Joie, skuile allt ha gått förloradt, sä får jag niistän fros-
san. Se så; komina vi ieke snart tili slället? Hvilket ödsligt qvarter
delta är! . . . Och morkret inbryter snart.

Dagöbert kade hallit delta långa tai tili Rabat-Joie, ailt under det
kau gick ock köli ögonen fästade på den trogue kuuden, soin lunkade
frainåt ock vek af gata efter gata. I 011 kast såg lian det ädla djurct taga
ett skutt frainåt; lian upplyfte då kufvudet, ock såg att kuuden fägnade
la Mayeux ock Agricola, kvarefter kau åter sprang tili sin kerre, soin uu
befanu sig några steg från klosterporten.

La Mayeux! kade bådc fadren ock sonen röpat, vid åsynen af den
unga sömmepskan, tili kvilkeu de nännade sig, betraktaude kenue med
yttersta förvåning.

Friskt mod, gamle Raudoin! sade Hiekan, med ett uttryck af glädje,
omöjligt att beskrifva. Fröknarne Rosa ock Blcuda äro återfunna.

Sedän vände kon sig tili den unge smeden ock sade:
Godt bopp, Agricola! Fröken de Cardoville är icke tokig. Jag

har uyss taiat med lienne. a
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P Hon är icke tokigl Ilvilken lyeka! ropade ynglingen. ’

Barncn! ropade Dagobcrt, fattande la Mayeux Länder utl sinä,
som darrade af yäldsam sinnesrörelse. Har ni seit dem?

Ja, nyss. 31en de voro mycket bleka, mycket Ledröfvade. Jag
kundc cj få tala vid dcm.

Ack! ropadc Dagobcrt ocb stammadc, liksom qväfd af dcnna ny-
Let, ocb iryckandc båda händerna mol bröstet. Ja g kade cj trott att mitt
gainla bjerta sknlle kuuna siä så liårdl . . . Ocb likväl ...I följd af
min trognc huhds mer än sluga beteeude, väntadc jag mi g nastan en sa-

dan nppläckt. Ack, jag fror ali jag får svindel af glädje!
- 31 in gode 'får! du sev alt delta är en god dag! ulbrast Agricola,

bctraktandc dcn nnga somnierskan nied dcn lilligaste crkänsla.
Omfanina mig, niin goda dotter 1 ropade dcn gamle soldaten ocb

trycktc med djup rörelsc la Mayeux i sinä armar ; men skakad af otålig-
i J

VJ

Lei, ropade lian snart: Se så, minä barn, skyudora oss!
Ack, min goda Ia Älayeux, sade Agricola; du återger lugnet, ocb

kanske llfvet åt min far . , . Ocb fröken de Cardoville kur vet du
att

En bogst förunderlig bändclse, afbröt la 3laycux. Jag skall se-
dän heratta alltsammans. Alen du sjclf . .

. kuru kommer du blt?
Rabal-Joic stannar ocb skäller, ropade Dagobcrt, som redan bade

gått några steg närmare klosterporten.
Verkligcn bade icke kuuden, lika otålig som bans busbonde att å-

terse dc moderlösa, men bättre underrättad än ban, pos terät sig midtför
klosterporten, der ban började skälia, för att väeka Dagoberts uppmärk-
sainbct.

Denne förstod bundens mening. ocb yttrade tili la 3laycux, med en
frågande ålbörd;

Barncn äro der?
Ja, derinne äro de.
Se der . , . jag visste väl det . , . Förträfiliga krcalur! Oförlik-

nclige bnnd! Ja, ja! djuren äro bättre än menniskorna, med un-

dantag af dig, min goda 3layeux, som är bättre än alla, bådc menniskor
ocb djur. Alen de slackars små flickorua. Jag måste se dem! . .

. jag
niåstc se dcm!

Dä Dagobcrt bade littalat dessa ord, började ban att, i trots af sinä
sextio år, springa, för alt nalkas Babat-Joie.

Agricola! ropade la Alaycux; bindra din far fråu att klappa pä
den der porien. Hän skall förstöra allt.

Aled två skutt stod den unge smeden vid sin fars sida; denne bade
redan lagt banden på porlklappcn.

- Min far! . . . klappa cj pä! ropade sonen, fattande fadrens arin,

Hvad dj säger du?
La Alaycux säger att om ni klappar på, så förstör ni allt.
Huru?
Hon får sjelf förklara delta, sade Agricola

N:o 22. 9*.
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La Mayeux, mindrc vig än dcn ungc manncn, nalbadcs mi och sade: 1

Bäste Dagobert, låt oss ej qvarstanna här vid porton; någon bun*
de öppna inifran ocb se oss församlade bar. Det sbullc väcba misstan-
bar. Låt oss lieldre gå långs nuiren.

Misstanbar! sade veteranen, bclt förvånad, men utan att aflägsna
sig från porton. Hvad för misstanbar?

Jag besvär cr, stå icbe der, bad la Mayeux, med sä mycbcn ifvcr,
att Agricola, som fanu att sabCu var allvarsam, förenade sig mcd bcune
och sade tili fadren:

Min far! emedan la Mayenx säger alt det cj gär an, så bar bon
väl sinä skäl . . . Boulevard de I’Höpital är blott ett par steg bärlfrån.
Der gär ingen tnenniska vl bchöfva ej frukta att dcr bli störda.

Må fan annamma mig på stälict, om jag begriper ett cnda ord
af bvad ni båda sägcr! ropadc Dagobert, utan att gå ett stcg ifrån por-
tcn. Barncn aro derinnc. Jag tar dein . . . jag för bort dein . • . det
är gjordt på tio ininuter.

A, tro icke det Haudoin! inföll la Mayeux. Det är vlda svårare
än ni tror .

. . Men koin, koin . .
. hör ni! Man talar på gårdcn.

Verbligen hade icbe fllcban rätt, man börde tai af sorlande röster.
Koin .

. , bom, min far! sade Agricola, som bortsläpadc sin far
mot hans vilja.

Rabat-Joie, soin syntes belt förvånad öfver denna tveban, sbälldc tre
cllcr fyra gångcr, utan att öfverge sin post, libsom för att protcslcra mot
den förödmjubande reträtten; men vid Dagoberts rop sbyndade lian att
förena sig med bufvudstyrban.

Klocban var då fem på aftonen: det blåste mycbct; tjoeba ocb regn-
digra moln samlade sig pä bimien. Vi bafva redan anmärbt att Boule-
vard de l llopital, som begränsade bloslerträdgården, var ett nastan obe-
söbt ställe. Dagobert, Agricola ocb la Mayeux bunde således fullbomligt
ostörda pä delta ödsliga ställe få rädslå om sinä angelägenheter.

Undcr de få steg-, som det lilla sällsbapct bade att vandra, gaf den
gamlc soldaten åtsbilliga gånger luft ät sitt häftiga lynncs grufliga otå-
ligbet; ocbsä voro dc bnappast bomna tili hörnet oebbade vibit af, förrän
Lan utbrast:

Se så, min flieba, förblara er mi; jag stär som på gludandc bol.
Huset, der marsbalb Simons duttrar aro inncslutna, är ett bloster,

sade la Mayeux.
Ett bloster! ropade den gamlc. Aä, det bade jag bort gissa. An

sedän dä? Jag går att bemta dem från ett bloster, libsom från ett annat
ställe. En gäng är ingen gång.

—• Men, bästa Haudoin; de äro ju innestängda der mot sin vilja . . .

mot er vilja. Således siippa dc icbe dcrlfrän.
De siippa icbe? . . , Dj .

. . det sbola vi få se, ocb lian tog ett
par steg, libsom för att ätervända,

Min far! ropade Agricola, fasthållaude bonom. Haf då litct tå-
lamod; bör då hvad la Mayeux säger.

— Jag vill ingenting höra. Huru? . . . Barncn äro Lär . . , på
-I;
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3® ett par stegs afstånd ifrån mi g . . . jag vet livar dc aro . . , och jag
skall icke ta dem, mcd ondo cller godo? Jo, jag måstc ha dcm, och det
genast på ögonblichct. Det vore väl bcsynncrligt annars. Släpp mig!

Gode, bäste Bandoin, bör mig! bad la Mayeux, ocb fattade i gub-
bens andra hand. Det finns ett bättre, ett sährarc medel att ålcrfå de
stachars fröhnarne, ocb det iltaa ali våldsambct. Fröhcn de Cardoville
sade mig att om ai brukade våld, vore alltsammans förstördt.

—Om det finns aågot aaaat medel, så .. . fort fram dermed !
Fort, fort!

Här Sr en ring, tillbörig fröken dc Cardoville och .
Hvad är det för en . .

. fröken de Cardoville? . .
.

Min far, det är en ung, rik, ufomordentligt skön ocb ädclsinnad
fröken, soin ville gå i borgen för mig ocb ät hvilken jag bar en vigtig
sak att mcddcla.

Godt! godt! ropade Dagobert; vi få tala om det der sedän . . .

men bur hänger det ihop mcd ringen?
Ni skall taga (lennä ring; ni skall genast gå alt uppsöka grefvc

dc Montbron, Place Vcndörnc, N:o 7. Det måstc vara, enligt bvad jag
kan förstå, en myeket mäktig rnan. Hän är fröken de Cardovilles vän.
Dcuna ring skall bcvisa alt ni vcrkligen är skiekad från benne. Ni skall
säga honom att hon, under förevändning af en påkömmcn galenskap, hål-
les fången i ett dårbus, näst intill det klostcr, der marskalk Simons döt-
trar aro inncslutna.

Godt! men sedän? .
,

. sedän?
Sedän skall grefvc dc Montbron, soin bar beröring med en mäugd

bögt .oppaatta personer, viti taga nödiga och skyndsamma åtgärder, för att
befria, sä väl fröken de Cardoville, soin fröhnarne Simon ocb i morgon,
cller kanske i öfvermorgon ...

I morgon cller i öfvermorgon! . . . ropade Dagobert. Men ...

det är i dag, det är nu genast, soin jag måstc ha dcm. I morgon! . . .

i öfvermorgon .
.

. vore det tids nog, länkcr ni! . . . Tack, tack, min
goda Mayeux! Behåll ni ringen, så länge. Jag tyeker mest om att sjclf
få litratta minä saker, Vänta mig bar, min gosse!

Min far! hvad ämnar ui göra? ropade den förskräekte ynglingen.
Det är jn ett klostcr! ett klostcr! bc.tänk det.

Du är blott en nyvärfvad, det hörs tydligt, svarade gubben, Klo-
sterteorien känner jag på minä fem fingrar, och bar mer än en gång satt
den i praktik: jag bar värit, inne i mångfaldiga klostcr . . . i Spanien,
ncmligcn. Se här allt hvad soin kan hända: Jag klappar på en ?y
ster skeaihclig komincr och öppnar bon frågar bvad jag vill jag
svarar leke; bon vill hindra mig att gå in, men jag går ändå, midt lör
hennes näsa. Har jag en gång kömmit in i klostrct, så trafvar jag ige-
nooi det med Stora steg, 1 det jag med bög röst ropar: minä barn!

Men uunnorua, bäste Baudoin? sade la Mayeux, soin mcd ifver
återhöll den gamle.

~ Nunnoina! , . . De följa mig i bälarne ocb skrlka som skator,

ihvilkas bo man förstört; det der känner jag nog. I Sevilla var jag i

, h jM



72 Dex Tt
axdraxdb Jvdbx.

Sm
HHW
•J® Cett Master och fiskäde upp en ung Andalusiska, som der gömdes och qvar-

hölls rncd våld. - «lag 1 låter sålcdes nuimorna skrika, nnder det jag Sprin-
ger genorn hela klostret, ropande på Rosa ocb Blcnda. De höra mic .

. .

svara mig . . . och orn de Ura instängda, så tar jag det iorsia' tlllhyggejag får i, ooh spränger upp dörrn.
Alen, niinnorna! , .

. nunnorna!
Aunnorna skola ickc, medclst alla sinä rop, kuuna tundra mig

att spränga durrn, ta s;-a minä barn på armarne oe li springa niin väg. Om
maa, under tidea bar stängt den yttre porien, sd erfoi‘di*as en ny spräng-ning .

..
. o eli så är det gjort. Säledes, tillade Dagabert, under det lian

slet sig ur bändei nä på Agricola ocb la Mayciiy ,
soin dterhöllo hanoin

vänta mig här på stallct, minä barn! Inom tio minutef är jag t.illba-
ka. Imedlertid hän da, min gosse, gå ooh bemta en hyrvagn.

j\lcra Inga än Dagabert ocb i bättre underrältad om den
franska hlosterordningcn båfvade Agricola för dc farliga följder, soin ye-
teranens cgna säti att taga bvad bunom tillhörde, hunde hafva med sig.
Derföre kastade ban sig i yägen för siä far ocb ropade:

Min far! . . . jag besvär dig! . , , ett ord äunul
För tasan! . . . så låt det gå fort dä.
Om du med våld söker intränga i kloslret, så är alli förloradt.
Hum?
Först och främst finns det karlar I kloslret, inföll la Maycux . . .

IVyss, då jag gick nt derifrån, hörde jag portvaktaren tala om sin bössa,
som hän hade laddat med tvenne kulor, hvarjernte trädgårdsmästaren tala-
de om sin nyss slipadc lie. De sade ock att de nnder instundande natt
skulle, sällinda beväpnade, göra en dubbcl rund omkring klostrct ocb
boulcvardeu.

Och jag skulle icke göra narr af en porlvaktarcs dubbclliössa och
en trädgårdsmästares lie?

Det mä vara , min far 5 men jag besvär dig att du måtte lyssna
tili hvad jag säger. Du klappar på klostcrportcn den öppnas, och man
frågar hvad du vill.

Riktigt. Jäg svarar att jag måste tala med förcståndcrskan, och
så gär jag in i klostret.

Men, min Gud, Baudoin, sade la Mayeux, det är icke så heskaf-
fadt; ty då man en gåug kömmit på den stora, yttre gårdcn, kommer
man ingenstädes, ty ett stort jernstaket slänger ali vidarc framfart. På
detta höga staket är en tittglugg. Gcnom denna glugg tittar en nunna,
livilkcn frågar hvem som ringer och släpper ingen in, förrän hon fålt
veta ändamälet med besöket.

Valan! jag svarar henne att jag vill tala vid förcståndcrskan.
Men, min far då är du icke myeket van att gå in i klostcr,

Man släpper dig icke in, litan man går efter förcståndcrskan.
Godt! . .

. och sedän?
Hon kommer ut.
Sedän?
Men, bäste Baudoin, då frågar hon hvad ni vill. rJml
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Hvad jagvill? . . . För tusan fan! ~ . , jag vill ha igen minä flickor.
Annu ett ord, min far. Du måtte väl icke betvifla, att man med

alla de vidtagna försigtigbctsmåttcn åsyftar att qvarbålla fröknarne Simon
i klostret, mot bäde deras och din vilja?

Det betviflar jag visst icke . . . tvärtom, jag Ur fullkomligt säker
derpå. Det Ur för att komma derhän, som de hafva gjort min slackars
Lustru alldclcs galen i hufvudet.

I det fallet kan du väl linna, min far, att kloster-förcstånderskan
skall svara att bon icke förstår bvad du menar och att inga fröfcnar Si-
mon Annas i klostrct.

Mcn jag skall säga henno, jag, att dc aro der och att jag kan
taga både ia Mayenx och Rahat—Joie tili vittne.

Föreslåndcrskan skall säga, att hon icke känner dig, att bon cj
bar några förklaringar att gifva dig .

.
. hvarefter hon stänger den lilla

luckau, hvarigenom hon tittat, och går tillbaka in 1 klostret.
Då spränger jag upp dörrn. Du ser att det alltid mäste komma

derbän. Släpp mig! släpp mig!
Och portvaktaren, då lian hör hullrct, ropar på den andre karien

, . . man kommer, man fasttager dig, min far ...man börjar med att
arrestera dig, och sedän blir det en lång och invecklad rättcgång. Hvad
uträttar du under hela den tiden?

Och hvad blir det då af edra stackars, små flickor, bäste Raudoin?
tilladc la Mayeux.

Agrieolas far hade för myeket förstånd, för alt ej inse riktigheten af
sonens och sömmerskaus anmärkningar ; men ban visste ock att flickorna
niåste, tili hvad pris som helt, vara fria, innan morgondagen. Della al-
ternatif var förskräckligt; så förskräekligt att den gamlc tryekte sinä bä-
da händer mot tinningarne och ncdsjönk på en stenbänfc, helt och hållct
öfverväldigad af tanken på sin olyckliga belägenhet.

Agricola och ia Mayeux, djupt rörda af denna stumma förtviflan,
vexlade en sorgsen blick. Den unge smeden satte sig bredvid sin far,
fatlade hans hand och sade:

Men min far, lugna dig då! ...Ställningen är ju ej så alldelcs
hopplös . . . Tänk på det som la Mayeux sagt dig . . . Om du tar frö-
ken de Cardovillcs ring och går med den tili den der grefven, som skall
ha så myeket inllytandc, så är det ju möjligt att fröknarne kuuna siippa
nt i morgon . . . i varsta fallet i öfvermorgon.

Dunder och blixt! är det då cr afsigt att göra mig tokig? ropade
Dagobert, i det ban, med ett hopp var uppe från bänken, och belraktadc
sonen och la Mayeux med en blick, så vild, så full af förtviflan, att de
bäda gingo ett par steg bakläugcs.

Förlåt, minä barn! . , . sade gubben, då hän ändtligen, efler en
längre tystnad, kömmit sig före. Jag bar orätt i att bli ond, ty vi kuu-
na icke förslå bvarandra , , . Hvad ni säga, är rätt . . . oeh i alla fall
bar jag myeket skäl i alt tala så, som jag talar . . . Hör mig! . .

- Du
är en hederlig kari, Agricola, och du, la Mayeux . . du är den aldra-

||
N:o 22. tO.
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’ p bästa flicka i verlden .. . Hvad jag nn gäp att säga, är åt cr allena ...
Jag bar hitfört de båda barnen från det iure af Sibericn .

, . och vct
ni bvarföre? . . . För det att de siilille iniinna sig i morgon på Saint-
Franijolsgatan. Om de ej infinna sig der, bar jag förrådt en döende mo-
ders sista önskan.

Saint-Frangoisgatan IV:o 3? ropadc Agricola med mycken ifvcr.
Ja! .

. . Hur känner du nummern?
Star icke nummeni ocb datum på en bronsmcdalj?
Jo, jo! .

. . ropade Dagobert med sfegrad förvåning; bvcm bar
sagt dig det?

Min far, vänta ett ögohblick! . . . ropade dcn unge mamien.
Låt mig tanka efter . . . Jag tror mig gissa allt . . . Ja, ja! . . . du
sade ju, bästa Maycux, att fröken de Cardoville ej är tofcig?

]Vcj . . . man bar fört heimo tili dårbuset och qvarbåller benne
der, mot hennes vilja. Jag hörde benne säga att bon, äfvcnsom frök-
narne Simon, var offer för en nedrig anläggning.

Intet tvifvel mer! ropade smeden. Jag begriper nu alltsammans.
Fröken de Cardoville bar samrna fördel som fröfcnarne Simon af att in-
iinna sig i morgon på Saint-Francoisgatan, lV:o 3. Men bon vet det fcan-
bäuda icke.

Iluru?
Ett ord, goda Mayeux! . . ; Sade fröken de Cardoville att bon

Ladc ett högst vigtigt skäl att I morgon återvinna siu frihet?
IVcj, visst icke. Då bon lemnade ringen , soin skulle visas för

grefve dc Montbron ,
sade bon: Genorn deune inflytelserikc mans åtgärd

skola fröknarne Simon och jag kanske 1 morgon . , . cller aldrasist i öf-
vermorgon bli försatta på fri fot.

r- Men förklara dig då, min son, sade den ännu lika otäligc Dagobert.
Min far, svarade dcn unge smeden, då du, för en stund sedän,

kom och hemtade mig ur fängelset, sade jag ju att jag bade en helig pligt
att uppfylla ocb att jag sedän skulle komina hein tili oss?

Ja . . . gansfca riktigt! . . . Ocb jag gick, imedlcrtid, för att
vidtaga nägra nya åtg'ärder, bvarom jag sedermera skall tala.

Jag sprang, återtog sonen, genast tili Babylonsgatan, okunuig om
att fröken de Cardoville blifvit tokig, eller åtminstone utgafs för sådan.
En beljcnt öppnadc porten och sade mig att fröken, efter ett hastigt pä-
kornmet anfall af vansinne, bade måst bortföras . . . Du kan väl förestäl-
la dig, min bästa far, bvad detta skulle vara för ett åskslag för mig, som
var långt ifrån att drömma något så ocrbördt. Jag frågar bvar fröken
är, och får tili svar att man icke vet det. Jag ber att få tala vid någon
af bennes slägtingar, men som min blns just icke ingaf myeket förtroen-
dc, så svarades mig att ingen af familjcn var hemma. Jag var förtvil-
lad; men en tanke föll mig in; jag sade tili min sjelf: om bon är tokig,
så bör väl bennes läkare veta bvar bon vistas. Om bon är 1 det tillstånd,
att bon kan förslå hvad jag säger, så skall jag bc läkarcn löra mig tili
benne; om ieke . . . så skall jag, då jag ej kan räka frökens slägtingar,

, tala vid bennes läkare om den angelägna affären; ty en läkare är ju «
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af 3
jä tast en förtrogen van tili patienten. Jag frågade sålcdcs betjenten om

hän kunde uppgifva namnet på fröken de Cardovillcs läkare. Etan rin-
gasfe tvekan syarade karien mig att doktorn hette Baleinicr och koddc på
Taranne-gatan, iV:o 12. Jag sprang dit; lian var borta, meu folket sade
att jag säkeet skulle finna honom kl. 3 på eftermiddagen, i hans bospital,
soin är beläget tätt utmed Sankt-Mariaklostrct. På detta sätt ha vi al-
la tre sammanslött bar.

Mcn medaljcn! medaljcnl ropade Dagobert otålig. Hvar bar du
sett den?

Det var just i anledning af den och myeket annat, som jag hade
skrifvit tili la Mayeux, att jag hade yigtiga saker att upptäcka för frö-
ken de Cardovillc.

~ Oeh dc der upptäcktcrna . . .

_ Du skall få höra, min far. Samina dag, som du begaf dig på
vägcn tili Chartres, skyndade jag tili fröken de Cardovillc, för att bedja
hoinic vara god ocb gå i borgen för miu fribct . , . men man hadc följt
mig på spåren ocb seit hvar jag gått in. Fröken får veta delta utaf en
kammarjungfru, ocb för att rädda mig från att bli arresterad, läter lion
föra mig in i ett lönnrum i paviljongin. Det var en litcn, llten hviilfd
bammarc, som ej hadc nägot fönstcr, ulan erböll sitt ljus uppifrån tafcet
gcnom en ränna, gjord liksoin ett kaminrör. Då jag först inlrädde, var
der nastan mörkt, men efter några minuters vistande der, kundc jag gan-
ska vai se alla de omgifvande föremålcn. Som jag cj hadc annat att gö-
ra, sysselsatte jag mig med att belrakta allt. Väggarne voro, ända ncd-
ifrån och npp, panelade med träd. Ingången tili det lilla rummet ut-
gjordes af en litcn lönndörr i panclningcn, hvilkcn gick på jerntrissor,
att skjuta Irani och tillbaka; men arbctad med så myckcn konst oeh en
sådan upplinningsrih mekauik, att dcn väckte hela min förvåning; det var
ju i mltt yrke, och kunde således ickc annat än iutercsscra mig. Oaktadt
min ängslan att bli upptäckt, företog jag mig att med yttersta uppmärk-
samhct bctrakta de underliga fjedrarna och trissorna. Jag uträknade dc-
ras konstruktion, men der fanns en liten kopparkuapp, hvars ändamål jag
omöjligen kundc utfundcra. Förjäfves drog jag päden och försökte skju-
ta den ål bfiger och vcnstcr, ncj, den tycktes ej ha någon gcmcnskap
med fjedrarne. Jag gissadc då att denna kopparknapp tillhördc en bclt
annan rachanism. Då föll det inig in att trycfca på dcn, i ställct att
draga den åt mig. I dctsamma hördc jag en liten gnissling och jag scr
ett styckc af panclningcn sanka sig, liknande Hallen på en skrifbyrå.
Delta lilla styckc af panelningen, som vid en stark tryckning på koppar-
knnppcn gaf med sig oeh föll ned, var alldelcs fyrkantigt och kunde haf-
va en ungefärlig storlcfc af tvä fot på hvardera sidan. Men klaffen var
ickc enkel; dcn var i fason af en låda. Troligeu. hade jag tryckt för
hårdt på knappen, emedan locket på klaffen öppnade sig . och en bronsme-
dalj, försedd med kedja, föll derutur och ned på golfvet.

En bronsmedalj! .
. . med den nppgifna adressen? . . . ropa-

de Dagobert.
Ja, min far. Och tillika med medaljcn ncdföll ett förscgladt pa- ,
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bvarpå stod skrifvet, mcd stora bokstäfvcr: Tili fröken de Cardo. S
ville. Hon hör tapa kännedom om delta paketti innehåll, i sammu ö-
tjonblick som det blir framlemnadt. Undcr dessa ord, såg- jag iuitial-
bofcstäfverna R . . . oeb C . . . i förening mcd en liten stämpel, bvar-
pä lästcs datum, de» IS IVov. 1830. Jag vände ora pakcttct oeb såg
att sigillct liade sani ma initialbokstäfver, med en krona öfver.

Oeb sigillct var obrutet? frågade la Mayeux.
Alldclcs obrutet, svarade smeden.
Da Sr inlet tvifvel, åtcrtog la Mayeux. Fröken de Cardoville

är i fullkomlig om pakettets lillvaro,
Delta var min första tanka, sade Agricola, emedan det stod skrif-

vet att bon skullc bryta det genast efter dess crhåilande, och emedan det,
cnligt det påteeknadc datum, liade legat der i närä tveune år, ulan att
sigillct var brutet.

Det är naturligt, sade Dagobert. Mcn, livad gjordc du da?
Jag inladc alltsammans 1 lönalådan jgca, mcd förcsats att imdcr-

rätla fröken de Cardoville om dcn upptäckt jag gjort . . . Mcii jag ficfe
ej mer trafla fröken; jag fick endast tillfällc att, i största bast, bviska ett
ord tili en af kammarjungfrurna, i bopp att dessa ord skullc väeka frö-
kens nppmärksambet. Men så suart jag fick tillfällc, skref jag tili den
goda la Mayeux, att bon skullc gå tili fröken de Cardoville.

Men mcdaljen, åtcrtog Dagobcrt; den är ju alldelcs lika med
den soin marskalk Simons döllrar äga.

Ingenting kan vara enklare, min far, eftersom fröken de Cardo-
ville är slägt mcd fröknarne Simon.

Hou? .-
. . slägt med Rosa oeb Blcnda?

Ja vissi, inföll la Mayeux; fröken sade så äfven ät mig, då jag
talade vid benne.

~ IVå vlil min gosse, åtcrtog Dagobert, soin mcd ångest betraktadc
sin son förstår dn nu bvarförc jag måstc ha de förloradc kanien jgen
. . . bvarförc jag måstc återfordra dem redan i dag? .

, . Förstår du nu
att en enda dags drojsmål kan förstöra alltsaminans? Det var just bvad
deras döende mor sade mig. Förstår du nu att jag ej kan åtnöja mig
med ett: kanske i moraon, när jag lyckats komina bit med kanien, äuda
från det inrc af Siberien, just för att de skullc i morgon inlinna sig på
Saint-Francoisgalan? . .

. Bcgriper du ändlligcn att jag måste ba dem i
dag, om jag oek skall sätta eld på klostret.

Men min far .
,

. våld skullc icke . .
.

Men, för tusan! vet du att poliskommissarien svarade, då jag in-
-för koitoin anförde klagomål mot din mors bigtfar, att det fanus iuga
bevis oeb att man ingenting kunde göra.

Men nu finns det bevis, min far; åtminstone vet man mcd viss-
bet bvar dc uoga fliekorna äro. Med denna visshet kommer man redan
långt. Var derföre lugn. —■ Lagen är mäktigarc äa alla verldens klo-
■ster-föreståHdare.

Oeb grefve de Montbrou, tili hvilkcn fröken de Cardoville bar
k visat <jr, sade la Mayeux ; det är ju en mäktig maa ? —Ai skall säga
(cag.o "

“

öjAiv®, .. ... . ,
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onom skälet, bvarföre det är så angcläget alt fröknarnc Simon ocli frö- 8,1

ken «1c Cardoville l;omma ut redan i afton. Då skall grefve de Montbron
otvifvclaktigt påskynda rättvisans gång, oe!i j afton vedan skall ni återfä
de modcrlösa, ulan att sjclf beböfva nisättä er för hvarken den cna eller
den andra favan.

La aiayeux bar rätt, min far. Gå tili grefven, medan jag Sprin-
ger tili poliskorntnissarien och anmälcr att man fått veta hvar dc nnga
fröknarne vistas. Du, min goda Mayeux, kan under tiden gå kein och
sedän sammanfräfia vi alla lieminä hos oss. Blir icke det hra, min far?

Dagobcrt besinnade slg några ögonblick, bvarefter ban blickadc upp
på Agricola, ocb sade:

Må vara! jag skall föija ditt rad- Men, anfag att poliskom-
missaricu säger dig att man ingenting kan företaga, förrän i morgon .

. .

antag att grcfve de Montbron säger mig detsamma . .
. Tror du väl alt

jag då skall lägga armarne i kors, ända tills i morgon?
Min far! , , .

IVog, sade soldatcn med sträf ton. Jag vet nog hvad jag gör.
Ai, min goda Mayeux, kan gå bem ocb vänta oss; jag gär direkle tili
grefven. Gif mig ringen och säg mig ännu .en gång adressen.

Place-Vendöme, JV:o 7. Grefvc dc Montbron. Koni ibäg
att hclsa från fröken de Cardoville, förmanade la Mayeux.

Jag bar godt minne, menade soldatcn. Sålcdcs råkas vi, så fort
som möjligt, på gatan Brlse-Micbc.

Ja, min far; var vid godt mod . . . du skall få se att lagen be-
skyddar ocb försvarar alla bedcrliga menniskor.

Så myeket bätlre, sade gubben .
. . ty i annat fall vorc dc hc-

dcrliga menniskorna uödsakade att beskydda ocb försvara sig sjelfva. Så-
ledcs, minä barn, träffas vi heininä, på gatan Brise-Miche,

t • * • * • • •
• • • • •

,

Då Dagobcrt, Agricola ocb la Mayeux åtskiljdcs, var det redan bclt
ocb hållct mor-kt.

VI.
SAMMANKOMSTEN.

Klockan var åtta på aftonen. Rcgnet piskade «le små fönsterrutorna
i Fransiska Baudoins lilla kammare, vid gatan Brise-Micbe, emedan de
förfärligaste vindstötar skakade dc glesa föustren ocb den lika glesa dörrn,
Oordningen ocb vanskötscln af «lennä tarfliga, men förr så snvgga boning
vittnade om de svåra ocb sorgliga bändclscr, som träffat dess invåuare,
bittills så iugna i sin obcinarklbet.

Golfvet är fullt af smuts, ett tjockt dam böljer de simpla möblerna,
bittills så rena ocb snvgga. Alltsedan Fransiska bortfördcs af poliskom-
missarien, bar sängen ej blifvit uppbäddad. Dagobert bar stundom kastat
sig derpå helt ocb bållct påklädd, för att under några timmar, söka en
bvila, den hau, utmattad af kropps- ocb själsausträoguing, så väl beböfver.

te i\:o 22. 10*.i|L
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Förtviflad öfver alt hafva gjort så många fåfänga försök att ätcrfå ®

de bortröfvade tvillingarnc, har lian legat der ocb bctänkt sitt ödes grym-
ma bitterhet, En Haska vatten på koinniudcn ocb några hårdnade bröd-
kauter Ulgjorde soldatcns tarfliga matförråd; ly det var ej mycket soin det
fattiga folkcl erhållit af Mont-de-Piete, såsom län pä de borthurna sa-
kerna, och delta lilla var allt hvad Dagobcrt ägde ocb kundc fä, sedän
äfven bans goda hustru var bortförd.

Vid det bleba skcnct af ett smalt Ijus, stäldt på den lilla gjutna
jcrnkaminen för närvarande alldeles iskall, emedan vedförrådct blifvit
allt ser mau la Mayeux sittande på en stol och slumrande, med huf-
vudet nedböjdt mot bröstet, bänderna insvcpta i sitt tuima kattunsförklädc
och bälarne stödda på sian, som sammanhållcr stolsföttcrna. Tid efter
annan ser man tienne skakas af frossa; ty det är kalit i rummet och hen-
nes klädsel är ytterst tunn.

Efter denna dag af ansträngniug och af så mänga olika sinnesrörel-
scr, hade den stackars väreisen icke älit en bit. Uuni skulle hon vai
haft tid alt betänka, det hon ej iiade nägot bröd lieminä ? Medan hon
väutade på Dagobcrt ocb Agricola, gaf hon vika för en orolig slummer,
myeket olik den lugna och stärkande söin n, soin är så vederqvickande för
kropp ocb sinnen. Alltsoin oftast spratt den stackars Hiekan tili ocb
öppnade ögonen tili hälften, men öfvervunuen af ett nytt, omotständligt
behof af sömn, lät hon åter hufvudet nedsjunka på bröstet,

Efter några ininuters tystnad, endast af vindenstjut afbrutcn, hördes
långsamma ocb tunga steg i förslugan.

Dörrn öppnades.
Dagobert inträddc, åtföljd af Rabat-Joic.
IVn blcf la Maycux häftigt väekt ur sin slummer. Hon reste upp

Lufvudet, steg upp af stolcn och gick emot den gamle soldatcn, frågande:
Nå väl, bar ni goda nyheter? . , . Har ni . . .

La Mayeux kundc icke fortfaraj så bestört blef hon öfver det dystra,
nastan hemska uttryeket i veteranens ansigte.

Dcnne var så försänkt i sinä sorgliga tankar, att hän icke genast var-
seblef den nnga sömmerskau. Hän kastade sig på en stol, stöddc arm-
bågarne mot bordet och beläckte sitt ansigte med häudcrua.

Efter ett temligen långt grubbleri, reste lian sig upp och sade, half-
högt: Ja; det måste ske; det måste skel

Dagobcrt gick derpå några slag omkringrummet, seende sig omkring,
som om lian hade sökt nägonting. Efter uoga nndersökning, varseblcf
lian, utroed eldstaden i kannuaren, en jernstör af ungefär två fots längd;
denna jernstör tog lian, betraktade den mycket noga, vägde den i kauden,
och lade den, med en mycket tillfrcdsställd min, pä dragkistan.

La Mayeux, förskräekt öfver den gamle mannens ihärdiga tystnad,
foljde ned rädd ocb orolig blick alla hans rörelser. Snart lemnade dock
förvåningen rum åt förskräckclsen, då bon säg soldaten taga sin rensel,
som lag på en stol, öppna den och framtaga ett par pistoler, hvilkas las
han med myeken noggranhet pröfvade.
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M
S 9 * Sbabad af bäpnad, bunde den arraa sönimersban cj afhalla sig från

att sbriba: niin Gud, Baudoin! .
. . bvad ämnar ui göra?

Den gamle bctrabtadc Hiekan med en blicb, som tilbännagaf att ban
mi först blifvit benne varse; niebade ocb sade: God afton, initt barn!
. .

. Hvad är blocban?
Hon bar nyss slagit åtta i Saint-Merry.
Alta! ..

. icbc mer än åtta? ... sade soldaten, talande för
sig sjclf.

Ocb uu lade hän pistolerna bredvid jerntenen, grubbladc å nyo ocb
säg sig ombring, som om ban söbt något mera.

Baudoin, dristade la Mayeux sig att säga, ni bar då Inga go-
da undcrrättelser?

Delta enda ord nttalade gubben i en så tvär ton, att la Mayeux ej
vägade göra någon vidarc fråga, utan gicb att sätta sig ocb förblcf hclt
tyst. Rabat-Joie bom ocb lade sitt hufvud i den unga fliebans bnä ocb
följde med ögonen, liba uppmärbsamt som bon, alla busbondens rörelser.

Dcnne , som bade stålt några ögonblicb tyst öch tanbfull, nalbades
sängen ocb framdrog ett af labanen. Efter att bafva med ögonen mätt
dess längd ocb bredd, samt med en viss föruöjclse märbt att de voro af
alldclcs ny blångarnsväf, ropade ban tili Ia Maydnx;

En saxl
Men, Baudoin! • . .

Se så, kara flieba, tag bara hit en sax, upprepade Dagobert med
en gansba välvillig ton, men som tiilbännagaf, att lian ville bli åtlydd.

Söramersban framlctade en sax ur Fransisbas syborg ocb lenmade
den tili soldaten.

Se så, bära barn, sade dcnne, båll nu i den andra ändan af la-
bauet ocb båll fast.

La Mayeux lydde, eburu darrande. Inom några minuter bade Da-
gobert blippt labauct i fyra delar, längs efter. Dessa sammausnoddc ban
nu tili bårda rep ocb bopfästade den cna delen vid den andra , uicdelst
starba linncband ocb en trädnål, som ban lät la Mayeux glfva sig ur
raadam Bandoins syborg. Såluuda bade ban nu ett starkt rep af tjugo
fots längd. Men ändå bade ban icbe allt hvad ban beböfde, ty efter
någon besinning sade ban, liksoin för sig sjelf:

IVn sbullc jag ba en brob ocbsä.
Ocb åter började ban att med ögonen speja rundtombring ruinmct.
La Mayeuxs ångest öbades med bvarje ögonblicb , ty nu bunde bon

ej längre betvifla Dagoberts afsigt. Ändtligcn sade bon, med sin van-
liga, försagda ton:

Men, bäste Baudoin, Agricola är ännu icbe återbommeu. Or-
saben tili bans länga dröjsmål måtte visst båda något godt. Säbert
bar ban goda uybeter.

Ja, ja, . . . jag Iror nog det, sade den gamle, under det ban
for!for att med ögonen söba det önsbade furcinålet .. . Hau bar säbert

L goda nyheter, af samma slag som minä. I'iäk
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Efter en pans, tillade hän: Jag shulle nödvändigt ha en starh ®

jernhroh.
Hnru hän nu gick och famlade hit och dit, Heh hän ta g i en ny

buldanssäcl;, af dem lians Inisten nyss hade sytt. Donna tog hän, öppna-
de den och sade:

Min dotter, lägg in i säeken den här jernstören ocli det här re-
pet . . . Det . blir då lättarc att föra med sig . .

. dit ncr.
Store Gud! ropade Ia Maycux ; ni tänker gä, utan att afvakta

Agricolas återkomst, ooh det just då, näe hän torde hafva goda under-
rättclser att meddcla.

Fmk ta ickc, fcära barn, jag skall nog invänta min gnsse. Jag
har dertill tlilräcklig tid, ty jag hehöfver cj gå förrän fcloekan tlo.

Ack, Haudoin, ni har då förlorat allt hopp!
Tvärtom! . . . jag har godt hopp . . . men på mig sjelf.

Mcdan Dagobert sade delta, hopvrcd hän öfra dclcn af säokcn, hvar-
uti la Mayenx, pä lians befallning, hade ncdlagt jernstören och linncre-
pet. Nu lyftade hän säeken frän golfvet och ställde den på dragkistan,
utmed pistolcrna.

Men, åtminstone mätte ui väl invänta Agricola, -yttrade la Mayeux,
Ja, ja, har jag sagt, såvida hän kommer förc tio.
Min Gud, min Gud! sålcdes bar ni fast bcslutat . . .

Ja, det är säkert det. Jag är cj så cnfalldig, att jag tror på skräck
och olyckstcckcn.

Men, kare Baudein, vissa aningar pläga dock slå in, återtog la
Mayeux, soin hoppades kuuna afvända gubben frän sin fattade föresats.

Ja, svarade Dagobert, dc goda qvinnorna säga sä; och chnru jag
ickc är nägon qvinna, sä tillstår jag dock att mitt hjerta sammanpressas
vid taoken på hvad jag nyss såg . . . När allt kommer orakring, sä kun*
dc jag lätt faga ett ögonblieks vrede för en aning.

Och hvad såg ni då?
Det kan jag nog kerättä er, mitt goda barn ; det skall hjelpa oss

att fördrifva tiden . . . och liimlcn vet bäst hnru ändlost lång den före-
fallcr mig . . . afbröt hau sjelf, frågande:

Var det ickc hai f nio klocknn slog?
Jo, ganska riktigt; klockan är kalf nio.
Annu hallanaan timma! ntbraat den gamlc med dof röst. Ef-

ter en sekund tillade hän: Nu skall jag säga hvad jag såg: När
jag nyss gick förbi en gata jag vet ej hvad den hette blefvo minä
ögon mekaniskt fästade pä en oerhördt stor cldröd alflch, hvarpå var må-
lad en svart panlbcr som höll på att sönderslita en hvit bäst. Vid
denna äsyn fick mitt blod ett hastigare lopp, ty ni skall veta, min goda
Mayeux, att en svart panlbcr bar uppslnkat en staekars gamma! hvit bäst>
som jag hade, kamrat tili den här tfogne Ilabat-Joie, och som bar nara-
net Jovial.

Vid detta namu, som Rabat-Joie förr var sä van att böra, lyfte hän
Js upp hufvndet från Ia Maveuxs knä och blickade på sin husbonde.

-Jm
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Ser ni bvad det kreaturet liar för ett minne. lian kommer ibåg c
gamle Jovial, sade soldaten, djupt suckande vid denna sorgliga bågkomst.

Dereftcr vände ban tili lunnien ocli sade: kommer du ibågjovial?
Då den kloka bunden hörde husbonden ånyo npprepa delta namu,

började lian alt sabta bjcbba, liksoin för att ge tillkänua det hän ej bade
glömt sin gamle reskamrat.

Min bästc Dagobert, sade la Mayex; det måstc verkligen ha vä-
rit en alltför smärtsam påminnclsc, då ni på aificben fick se just ett så-
dant grymt uppträde afraåladt.

A, det var icke allt } ni skall få böra vidarc. Jag närmar mig
affichcn ocb ser alt en vid namn Morok, soin nyss anländt från Tyskland,
skall visa ett menageri af åtskilliga vilda djur, dcm hän bar tämt; dcri—-
bland ett ståtligt lejon, en tigcr samt en svart pantber från Java, kallad
Döden.

Det var ett ohyggligt namn, sade Ia Maycux.
Ocb ni skall linna det ännu obyggligare, återtog vcterancn, då

ni fär vcta att denna panlber Ur just ackurat dcnsarmne, som för fyra rnåna-
der sedän uppslukadc min gamla bvita bäst, på ett värdshus närä Leipzig.

Ack min Gud! ni bar rätt i att linna allt detta alltför obygg-
Hgt, ja riktigt fasaväckande, sade la Maycux.

Vänta, vänta det är icke allt, fortfor Dagobert, med allt iner
förmörkadc anlctsdrag .. . Det är icke allt. Det var just för dcnnc Mo-
roks, dcnnc mcnagcriägarcs skull, soin jag ocb dc stackars barnen blefvo
tagna ocb förde tili Leipzig, der man satte oss i fängelsc.

Ocb dcnnc nedrigc kari är i Paris? . . . Tänk om lian skullc vil-
ja er något vidare ondt? ...Ai bar rätt uti att kalla denna
ett clakt förebud. Derförc akta er . . . tag cr tili vara! . . . Det var verk-
ligen ett clakt förebud alt ni just i alton skullc göra den upptäckten.

—Ja för den uslingcn, ilall jag någonsin räkar bonom, sade Dago-
bert, ty vi ba gamla räkningar att uppgöra med bvarandra.

Ilör! .. . sade la Maycux lyssnande. Aågon komrncr sjungande
uppför trappan. Det är Agricola. Hän bar visst goda nybeter.

Det är bra att gossen kommer ; nu skall lian få smida jernbaken
åt mig, eftersom lian Sir smed, yttrade Dagobert, utan att svara la Maycux.

Au inträddc den wnge smeden; men ack! . . . Vid försla ögon-
kastet på bans sorgsna ansigte, kunde den goda Hiekan läsa förintelscn af
alla de Ijufva förboppningar, bvarmed bon under en stund smickrat bå-
dc sig sjelf ocb den gamle.

, Aå? . . . sade vcterancn, i en ton som tillkännagaf burn litet lian
bade boppats på framgången af sin sons företag, Aå, bvad medför du
för nytt ?

Ack miu far! man kan bli galen . . . man kan få lust att slå buf-
vudet 1 väggen, ropade den unge mamien, bänförd af sin upprörda käusla.

Dagobert vände sig tili la Maycux, sägande:
Ai ser nu, mitt stackars barn. Sade jag icke det?

,

Men min far, ropade ni bar taiat med grefve de Montbron?
A:o 22. 11.
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wp ■Grcfvc dc Montbron har för fre dagar sedän rest tili Lotliringcn.
Se der de goda underrättclscr jag har, yttrade soldaten med bitter ironi.
Låt oss im höra dina. Kerättä mig allt. Jag bcböfvcr vara väl öfverty-
gad, att då ma n vänder sig tili lagen bvilbcn, enligt ditt påståendc,
besbyddar och försvarar alla hederliga mennishor det gifs tilifällen;
då den finner för godt att öfverlemna dem åt skojares godtyeke . . .

Ja ja g bcböfvcr dchna öfvertygelsc, ocb sedän, så .. . behöfverjag
en krok .

. . ocb jag bar räknat pä dig för båda delarne.
Hvad menar du, min far?
Kerättä först ont ditt företag och dess utgäng. Låt se —vi ka

äunu halfannan timina qvar, ty klockan slog nyss half nio. IVär du lein*
nade mig, sä gick du . . .

Tili polisbommissarien.
Ocb Lvad sade ban?
Efter att ganska vänligt hafva afhört hvad jag hade att säga, sva-

radc lian : Dc der ung-a Ilickorna äro ja placeradc i ett ganska aktnings-
värdt hus .. . i ett hloster .. . Man har sålcdcs ing-cn anledning* tili
att utfordra dem dcrifräu . . . Pä cr blofta anklagelse hau jag ej företa-
ga mig att våldföra en helig frisfad. I morgon skall jag anmäla sakea
inför domstolcn, och sedän så . . . få ti se.

Sedän! sedän! Du ser att det alltid finns undanflykter, sade Da-
gobert.

Men min berre, sade jag, åtcrtog Agricola. Det är genast, det
är i afton, det är denna natt soin man måste baudia; ty 0111 de unga flic-
korna cj i morgon iniinna sig på Saint-Franijoisgatan, i ett derstädes bc-
lägct bus, Så komina de att lida en oberäknclig, en oerbörd förlust.
Det är rätt ledsamt, svarade poliskoinmissarien, men änmi en gång:
jag kan icke, endast på er anklagelse, cj bellcr på cr fars, hvilkcn icke
iner än ni är slägt ellcr anbörig tili de unga flickorna, sätla mig i öppen
fejd emot lagarna, dem man ej får våldföra, ieke ens på en bel familjs
bcgäran. Rättvisan bar sin långsamina gång; den måste man underka-
sta sig.

Vlsserligcn måste man underkasta sig den, i fall man vill synas
feg, otacksam ocb förrädisk, inföll Dagobert.

Nä, talade du ej om fröken de Cardoville? frågade Ia Maycnx.
Jo; men lian svarade mig I anledning af benne nastan på samma

sätt. Det var visst ledsamt, men jag kunde ju icke framlägga något bc*
vis pä bvad jag sade. ”En tredje person,” sade ban, "bar försäkrat cr
att fröken de Cardoville icke är galen. Det är ej något tillräckligt bc-
vis, ty alla galna påstå sig vara kloka. Jag kan sålcdes icke på cr blotta
anklagelse göra något intrång eller nfigon undersökning i en välgörenbets-
inrättning, tillbörande en så ällinäni aktad man, soin doktor Kaleiuicr; ic-
ke desto inindre upptager jag er rapport ocb skall sedermera redovisa för
mitt åtgörandc 1 den saken. Lagen måste ba sin gång.”

Nå ser du, sade Dagobert doft, när jag nyss ville baudia, blef jag
bindrad. Förutsåg jag icke allt det der ? Ocb ändå var jag nog svag att

< 9 lyssna tili bvad ni unga sade.
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P - Men min far, FiVati da ville företaga var omöjligt . . . ocli du

sknile ha utsatt dig för allt för vådliga följdcr . . . Du fann ju sjelf
det cftcråt?

Ochså inan sade dlg ju fonnligen, fortfor soldafen, ulan alt svara
sin son man sade dig formligen och Uttrychligcn, att det cj är möj-
ligt alt crhålla lagens biträde så tili vida, att Rosa och Blenda kunnat i
nait cllcr i morgon blltlda bli mig åtcrgifna?

Aej niin far? Lagen finner cj nog giltiga skäl, för att gå så ha-
stigt tillväga . .

, Det konimer att draga nt åtminstone Irc cllcr fyra dagar,
Det är allt hvad jag vill veta, yttrade Dagobert, i det Lan steg

npp och gick af och an på golfvet.
I alla fall, återtog sonen, lät jag icke genast afskräcka mig. Som

jag icke trodde att rättvisau kun de vara bådc döfoch blind, för så billiga
fordringar, sprang jag tili Palais de Justice, i förhoppning att jag der
torde finna en domare, en magistratsperson, soin uppfogc min klagan och
gåfvc mig genast rältvisa.

Nå väl? frägade soldaten tvärstannande.
Man sade mig att den kungligc prokuraforns audiensruni öppnadcs

hvarje dag klockan tlo, men stängdes klockau fem. Då jag tänkte på cr
förtviflan min far och på den stackars fröken de Cardovillcs olyckliga bc-
lägtenhct, ville jag göra anna ett försök. Jag gick in i högvakten tili en
löjfnant vid linletrnpperna. Jag sade honom allt: lian såg mig djupt
rörd; jag taladc med så myeken varma, så myeken öfvcrtygclse, att jag
vcrklig -cn lyckadcs interessera honom.

Hcir löjtnant! sade jag, bevilja mig blolt en enda ynnest. Lät en
underolficer och tvenne man begifva sig tili klostref, för att der begära
inträde i lagens namu. Dc begära att få tala vid fröknarne Simon och
förelägga dein valet mcllan qvarblifvande i klostrct, cller ätervändandet
tili min far, som bar fört dem från Ryssland. Då får man se om det
icke är mot deras vilja, som dc hållas inneslutna i klostrct.

Och hvad svarade hän dig, Agricola? frägade la Maycux, medan
Dagobert, höjande på axlarne, fortsatte sin promeuad.

Min gosse, sade lian, hvad ni af mig begår är omöjligt. Jagbe-
gviper cdra skäl, men jag kan icke taga på mitt ansvar ett så allvarsarnt
steg. Att med väld intränga i ett kloster det vore att med ens göra
mig olycklig. Men min herre sade jag man kan ju förlora förståndet
vid allt detta, Hvad är då att göra? "Min själ jag det vct. Det säkra-
ste är att vänta”, svarade löjtnanten. Och ser du min gode far, när
jag då hade gjort allt hvad i en menniskas förmåga stär, ätervände jag
hem, i hopp att du skullc ha värit lyckligare äu jag. Reklagligen tiniicr
jag att detta hopp har bedragit mig.

Då den ung-e smeden slutat tala, kastade lian sig på en stol, öfver"
väldigad af trötthet.

Eftcr Agricolas sista ord, som förstörde dc tre personernas sisfa hopp,
inträdde en djnp lystnad, hvamnder deirummet varande med stum smär-
ta tänkte på den obevekliga olyekan,

lm
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s En ny ocli alldcles oförmodad händelae I;om mi att oka det
och smärtsamma i detta uppträde.

VII.
CPPTÄCKTER.

Dörrn, sora Agricola cj kömmit ihåg att tillsluta efter sig, då hau
mträdde, öppnadcs blygt, om man så får uttryeka sig, och Fransiska Bau-
doin, Dagoberts hustru, visade sig på tröskeln, blck, matt och knappt i
stånd att halla sig nppe.

Soldatcn, smeden och sönimerskan voro försänkta i en så dyster tank-
spnddhet, att ingendera af de tre genast varscblcf den stackars hustruns
inträde.

Knappast hade hon gätt två steg frara i rummet, förrän hon föli på
knä, saimnanknäpptc händerna, och med ödrnjuk och darrande röst utbrast:

Min stackars, olvcklige man, förlåt mig!
Vid d cssa ord vände Agricola och la Mayeux, som stodo med ryg-

garne åt dörrn, sig bastigt om, och Dagobert upplyfte hufvndet,
Min mor! ropade den unga mannen och skvndade tili Fransiska.
Min Imstru! ropade Dagobert, soin reste sig upp och äfven tog

ett par steg för att möta den arma qvinnan.
Goda mor! Skall du ligga på knä? sade ynglingen, böjde sig ned

och omfamnade henue med den varinaste sonliga kärlek. Stig då upp,
för Guds skull!

JVcj, nej, mltt bar n, svaradc Fransissa mcd sin på en gång fasta
0 eli veka röst. Jag stiger id;e iipp, förrän dia fav gifvit mig siu för*
låtelse. Jag bar mycket, mycket att afbcdja bos "bonoin jag vet det nu.

Förlåta dig, anna, beklagansvärda qvinnal utbrast Dagobert rörd,
1 det ban nalkadcs bcnne. Har jag då uågonsin anklagat dig ... undan-
tagandes i niin fövtviflans första utbrott? .

. . iVcj, nej . . . det äv de
elaka prcsterna soin jag bar anklagat .

. . ocb jag bade rätt. Mcn nu är
du åtminstone bär igen, ocb det är straxt en sorg mindre, tillade lian,
ocb ban bjelptc sin son att upprcsa Fransiska . .

. Det är en Jjus stralc
i värt mörkcr, kara guinma! .

.
. Du bar såledcs återfått din fribet? . . .

Annu i gär cfterforskade jag förjäfvcs bvad det var för ett fängelse, der
man höli dig förvarad, ocb i alla de bekymmer ocb omsorger jag nu bar,
mäste jag nppböra att efterforska dig. Se så, min lilla guinma, koni ocb
sätt dig bär.

Goda mor, bvad du är matt , . . bvad du fryscr . . . bvad du
Kr blek! .

.
. sade Agricola, med ögonen fulla af tårar.

Hvarförc skickadc du cj ett bud, så skullc vi ha gatt att bcmta
dig, tillade ban. Mcn bästa mamma, bvad du darrarl . . • Dina bäuder
aro alldeles stelnadc! . . , återtog den unge bandtverkaren, soin lag på
knä framför sin mor.

Dcrcfter vände hän sig tili la Mayeux, sägande: Gör genast upp
eld här !

Det har jag längescdan tänkt på, svarade hon; inen här linns
Inga koi. a

. "
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•P Så gå da ner och lana liict af fadcr Loriot, kara du, svaradc 8
ynglingen.

Knappast hadc lian utsagt dcssa ord, förrän la Mayctix skyndadc ut-
Den unge smedcn stcg upp och tog sängtäcket, hvilket hau omsorgs-

fullt svcptc kring sin mors kiliin och föttcr. Dercftcr föll hän ånyo på
kuä framför hcnne och sade;

Gif mig dina händer, mamma lilla!
Agricola fattade sin mors magia och halla händer och söhte att med

sin andedrägt uppvärma dem.
Ingcnting kunde vara mera rörande an denna familjtafla ingcnting

vachrare än att se denne starhe och rcsligc unge man med det kraftfulia
och hcslufsamma ulseendet, att se honom med outsäglig ömhct omfaltaden
gamla, hlefca, darrande modren och omhulda henno med alla ett älskande ,
harns mesi grannlaga omsorger.

Dagobcrt, god lihsom sonen, gich att taga en örngottskuddc nr sän-
gen, nalkades Fransiska och sade mildt: Luta dig litet framåt, så skall jag
Jägga hudden raellau din rygg och stolkannen . . , så sitter du hältre.

Hvad ui båda skämmer bort mig, yttrade guminan, och försöhtc
att smålc. Och du isynnerhet, Baudein • . . hvad du är god! .

. . efter
aj.lt det onda jag har gjort dig!

Och im lösgjorde hon sakta sinä händer nr sonens och fattade sin
nians bögra hand, på hvilhen hon lät falla en brännande tår, och sade:

I fängelsct hade jagtillfålle att ängrahvad jag gjort. O min Gud!
Agricolas hjerta ville brista yid tanhen på att bans mor hadc i fän-

gclsct blifyit förhlandad med en mängd brottsliga och dåliga varelser;
hon denna yärdiga, heliga qviiina hon med sin englalika renhet. . .

lian ämnade försöka att trösta licnne öfver hennes utståndna lidandc, men
hän hejdadc sig, emedan lian täuhte att det vore att npprifva fadrens svi-
dande hjertesår, om man talade derom. För att shingra dc ledsamma tan-
karne, ville lian försöha att leda samtalct på ett annat ämnc och fråga-
de derföre;

IVå hur mår Gabriel, min goda mamma? . , . Jag vet att du har
råkat honom.

A hän har alltsedan sin återhoinst hållits innestängd, svarade Fran-
siska, och borttorkade tärarne . . . Hans förmän hafva strängt förbjndit ho-
nom att gå ut. Lyckligtvis förbjödo de honom icke att emottaga mig i
sin kammare . . . och det var väl, ly hans ord och hans räd hafva öpp-
nat minä ögon. Det var lian som upplyste mig kuru broltslig jag värit
mot dig, min goda man, litan att sjelf veta det, eller . . , rättare sagdt
. .

. medan jag trodde mig göra allt rätt och väl.
Hvad nenar du? frågade Dagobert.
Herre Gud, du bör väl begripa, återtog Fransiska, att då jagför-

orsakade dig en sådan hjertfrätande sorg, så var det icke af elakhet, utan
af idel cnfald ooh ett falski begropp om det rätta. O! när jag såg dig
lida så förskräckligt, led jag lika myeket, ocb kauske mer men jag
vågadc icke visa det, af fruktan att bryta min ed . . . Denna aftvungna

te JVjo 22.
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J ed ville jag halla, öfvertygad att jag dermed gjorde väl och alt det var

min ovilkorliga pligt . . . Och ändå var det något i mitt inrc, soin med
söndcrslitande röst sade inig att jag ej borde låta dig lida så mvckel. O
miu Gud, min iiimrnelskc fader ! Värdes upplysa mig om hvad* rätt är!
ropade jag nnder det jag var i fängelset, och sammanknäpptc minä hän-
der och föll på hnä och had, innerligt och andähtigt, i trots af dc andra
qvinnornas speord och shratt. Onpphörligt funderade jag burn en rättvis
och samvetsgrann handling, som hlifvit mig anhcfalld af min hihtfar, den
vördnadsvärdastc man jag känner, kunde försänka mig och dc minä i ett
sådant djup ai clände och smärta, och hopa öfver oss så många plågor.
Haf medlidande med mig, o min Gud! had jag ; skänk mig en stråle af
Ditt ljus _ upplys mig om jag hai- gjort illa, under det jag velat det
goda. Och just under det jag had soin aldraifrigast, upplyste den gode
Gudcn mig, ty det var lian som ingaf mig tankan att vända mig tili
Gabriel .

.
. Och då denna tanka rolfästade sig hos mig, tackadc jag in-

nerligcn Gud för denna vink och beslöt att följa den. För Gabriel kan
jag öppua mitt hjerta, sade jag tili mig sjelf, ty hän är ju prest, hän
oefcså . . . hän är ju en lielig martyr . . . dessutom är hän så godt som
mitt cget liani. Och hans vaudel sedän! . .

. Om någon i veri den lik-
nar vår gndomlige Frälsare . .

. i barrnhertlghet, i godhet i menni-
skokärlek så är det visst Gabriel. Så snart jag slippcr ut nr fängcl-
set, skall jag gå att uppsöka honom, och lian skall skingra minä tvif-
velsmål.

Goda moder, du hade rätt! ropade Agricola. Dctta var en ingif-
velsc frän höjden . ,

. Gabriel är en engel .
. . lian är den renaste, den

oförskräektaste, den ädlaste menniska i verlden. Det är monstret för en
rättskaffens prest en verklig prest.

Ack, min stackars gumtna! snekade Dagöbcrt, Gud gifve att du
aldrig haft någon annan biktfar än Gabriel!

Jag tänkte vcrkligen derpå, imuin hän reste ut, sade Fransiska.
Jag skulle så innerligen hafva önskat att fä bikta för det kara barnet
.

.
. Men ser du, jag frnktade att förtörna abbe Dubois, och så fruktade

jag att Gabriel skulle för myeket öfverse med minä synder.
Dina synder! . . . stackars min goda mor! utropade Agricola.

Dina synder! . . . Har du någonsin begått en enda syud?
Och hvad sade Gabriel? frågade soldaten.
Ack, min vän! . . . bvarföre begärde jag icke förnt ett samtal

med bonoin? . . . Hvad jag berättade honom om abbe Dubois, väekte
hans misstankar. Då började lian fråga mig, det kära barnet, angåcndc
många saker, bvarom lian hittills aldrig nämnt ett ord. Jag öppuade mitt
hjerta helt oeb bållct för bonoin, och hau öppuade sitt för mig, och vl
gjorde sålunda ganska bittra och bedrölliga uppläcktcr, angående perso-
ner, dem vi hittills trott vara ganska aktningsvärda .

. . Dessa hafva lik-
väl, under en lång följd af år, bedraglt oss båda, utan att den ena visste
något om den andra.

lluru menar du?

fc— Jo, åt honom sade man, under den djupaste tystnads insegel, sa-
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PISkcr sotii jag skulle bafva sagt, ocli mig sade man likalcdes, under Samina

djupa tyslnads insegel, sakcr som Lan skulle kafva sagt. Hau bekände
nu för mig, att lian i körjan alldclcs icke känt nägon kallelse att 1)1 i
prest; uicn man kade försäkrat konom, alt jag skulle kafva trott mig cj
klifva lycklig i denna vcrlden, ocli salig i dcn tlllkommande, om icke
Gakriel intriidde i det amlliga ståndct ; cmedan jag vore öfvertygad, alt
Gud skulle kelona mig, för det jag gifvit konom en sä rättskaifcns ock
förtråfllig tjcnare; men att jag dock aldrig velat nämna ett ord derom
åt Gakriel, ehuru jag upptagit konom från gatan ock uppfostrat konom
som egct kani, medclst otroliga anstränguingar ock försakclser , . . Då,
då scr ni kar dcn armo gossen, af tacksamket för mig ock under
det kan trodde sig uppfylla alla minä önskningar, nppolfrat sig. Hän
klef prest, mot sln vilja.

Mcn det är ja förskräckligt! ropade Agricola. Det var ju en
nedrig listi , . . ock för presterna, som gjort sig skyldigc dertill, var
det en kelgerånande lögn.

Under samma tid, fortfor Fransiska, köli man för mig ett kelt
annat tai. Man sade mig, att Gakriel kade en omotståudlig kallelse för
det andliga ståndet, mcn att kan icke vågade lillslå det för mig, af fruk-
tan att jag skulle kli afundsjuk, derföre att Agricola aldrig kunde kli
mer än en fattig handtverkare, ock således aldrig skulle komma i åtnju-
tande af den keder ock de mangu fördelar , kvarom det andliga ståndet
försäkrade Gakriejl: Nå knr gick det? ...Jo när dcn stackars
gossen andtligcn koni ock kegärde min tillätelsc att få gä in i semina-
rium, det goda karnet! . .

. det var konom kögst motkjudande, mcn
kan trodde att kan derigenom gjorde mig så lycklig, så var det na-
turligt alt jag, då jag trodde konom ka så myeken kåg derför, styrkte
konom dertill af alla minä krafter, 1 ställct alt afvända konom derifrån.
Jag försäkrade konom att kan aldrig kunde göra konom något kättre, ock
att kan derigenom keredde mig en stor glädje . . . Ni kör nu väl, minä
vänner, att jag ända tili öfverdrlft ordade om en glädje, dcn jag var längt
ifrån att erfara ; men det gjorde jag endast af fruktan , att det kära
karnet kunde tro mig vara afundsjuk på min egen sons vägnar.

Hvilka afskyvärda stämplingar 1 ropade Agricola, kelt försagd.
Man använde således er ömsesidiga tillgifvenkct, för att kedraga er fcåda
. .

. Således såg Gakriel, i den tvungna uppmuntran du gaf åt kans fat-
tade keslul, ingenting annat äu ditt kjertas käraste onskan!

Smånigom, återtog Fransiska, kände Gakriel mera kåg för det
kcliga kallct, ock det just derföre att kan är den kasta, dcn gudfruktiga-
ste af alla menniskor .

. . Det är ock kelt naturligt; ty att trösta dem
som lida, nppoffra sig för dem som aro olyckliga o! om någon är född
tili sädant, så är det visserligen kan. Jag är öfvertygad , att kan al-
drig skulle taiat med mig karoin, såvida vi icke denna morgon kömmit
att ka ett så maktpåliggande samtal . . . Men då såg jag, för första gån-
gen, Gabriel, som annars är så from ock god, kli kelt ifrig ock uppkragt
på den der Kodin ock ännu en annan person, dem kan anklagar såsom
uppkofsmän tili kela auläggnlngen . . . Hän kar redan, som kan sade s
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mig, mänga svåra besvär att an tora mot dem båda; mea yåra omscsidiga
upptäcbtcr rågade maUct af lians ovilja.

Vid dcssa sista ord, soin Fransista nttalade, forde Dagobcrt sin tö-
gra hand öfver pannan, liksoin för att sanila sinä minncn. Undcr nägra
miuuler bade lian mcd tlj np bestörtuing och nastan in cd förskräckelse af-
bört berättelsen om dcssa iirclösa ränkcr, dcssa så slugt uttänkta ocb skick-
ligt utförda bofstreck.

Fransista forlfor:
IVär jag nu slutligen auförtrodde Gabriel, att jag på min bikt-

fars, abbe Dnbois inrådan, åt en för mig alldclcs okänd qvinna hade öf-
vcrleiunat de båda barnen, hvilka blifyit min man anförtrodde . . . dött-
rarne af marska 11; Simon, började den kiire gossen att . . . etuni omit
det gjorde tönöin ali varsa mt förebrå mig . . . ickc för det att jag
velat medverka tili de unga fröfcnarnes kiinnedom af vår hcliga religion
oct alla dess ljufva tröslegrunder, ulan dcrförc att jag ickc rädfrågade
min man, hvilkcn inför Gud oct menniskor ensam var ansvarig för den
dyra skatt, soin en döende nioder åt touoin anförtrott. Gabriel tadla-
dc mcd myeken ifycr abbe Dnbois’ uppförande, såsom dåligt, trolöst och
grymt, emedan lian, cnligt den kare gossens inening, tade gifvit mig rent
af dåliga oct förderfliga råd. Dcrefter började det älskadc Jiarnet, att
mcd sin vanliga englagodbet trösta mig, samt uppmanadc mig att genast
återvända tili dig, för att säga dig- allt, min stackars" man. Gabriel tade
gerna velat följa mig, ty jag satte vida i fråga om jag åter skullc yåga
visa mig för dig, sedän jag gjort dig så myeket omit, . .

. men den fat-
tige gossen är af sinä förmiin förbjudcn att saita sin fot utom porien af
seminarium, och sålcdes kunde lian omöjligcn följa mig, eburn gerna taa
tade yclat.

Dagobert föll tär sin liustru liflit i talet; lian syntes skakad af en
ovanlig sinnesrörelse, under det lian sade;

Hör på, Fransista, ett ord! , , , ty min själ kan man ickc,
bland så många befcymmer, sorger oct uedriga anläggningar, förlora allt
minne oct hela tufvudet tili på köpet . . . Sade du mig ickc, den dagen
dä ilickorna försvnnno, alt dä dn upplog Gabriel, bar hän på sin tals en
bronsmcdalj, tängande på en kedja 5 oct tilladc dn ickc, att dn funnit i
barncls licfca en portföij med papper, skrifna på ett främmande språk?

Jo, min van; du bar ganska rUtt.
Sade du Jcke, alt du sedermera lemnade både papperen oct me-

daljcn tili din biklfar?
Jo, min van,
Har då Gabriel aldrig taiat med dig om portföljcn ocb medaljcn?
Nej.

Då Agricola hörde delta, betraktade ban sin mot med yttersta bc-
störtning och ropade:

Men då bar ju Gabriel satuina interesse af att I morgon infinna
sig i kuset N:o 5 på Saint-Francoisgatau, soin fröknarne Simon oct frö-
fcen de Cardoville*?
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s _ Visserligcn, sade Dagobcrt. Minns du att lian i söndags yttradc> 95
att hän inom några dagar tordc behöfva vårt stöd, i fråga om en ganska
allvarsam sai;?

Ja, min far, det minns jag.
Oeh nu, fortfor Dagobcrt, nu håller man bonom Instängd inom

murarne af seminarium! . . . Och hän bar ju sagt åt min hustru, att hän
hade stora shäl alt vara missnöjd mcd sinä förmän! , . • Och du minns
alt ban, med en så sorgligt allvarlig min, begärde mitt ocb ditt stöd, i
egcnskap af far och bror, och att jag sade . .

.

Att orn det handladc om en duell på lif och död, hunde ban ic-
be tala bemskarc, föll Agricola sin far i talct. Jo, jag minns a!lt delta
mycfcet väl. Och likväl, min far . . . du som värit vitlnc tili Gabriels
mod och sinnesnärvaro, när det gällcr, du som erkänt att hans tappcrhct
tili och med hän jemföras mcd din cgeu du måste mcgdc att faran
måtfe vara särdeles stor, då hän fruktar sinä förmän och bcgär stöd af oss.

Nu, min gosse, sade Dagobcrt, nu sedän jag hört din mors bc-
rättclsc, inser jag klart att Gabriel Ur, liksoin Rosa och Blcnda, liksom
frökeu de Cardovillc . . . liksom din stackars mor . . . och vi allcsam-
mans törbända, offer för elaka presters djefvulska stämplingar. Frän den-
na stund känner jag deras mörka smygvägar, deras helvctiska medel, de-
ras ocrhörda ihärdighet, i fråga om det som ondt är .

. . Jag ser, tilla-
dc soldaten, liksoin talandc för sig' sjelf, att man måste vara bra mäklig,
för att kuuna bekämpa dem. Ilittills hade jag blott ett svagt begrepp
om deras gräsliga illparigbct och deras ofantliga makt.

Du bar rätt, min far; ty dc soin aro skrymtaktiga och elaka, kun-
tia göra lika myeket ondt, som dc hvilka äro rättsinnade och barmherti-
ga, såsom Gabriel, kuuna göra godt. Det finns ingen farligare liende, Un
en clak prest.

Jag tror dig fullkoinligt .
. . och det är just det, som förskräc—-

ker mig; ty, betänk att minä stackars flickor äro i deras klor! . . .Skall
jag dä öfverlcmna dem, utan kainp, litan strid? Är då allt så förtvilladt,
så alldelcs omöjligt? ...O ncj! .

. . ncj ...ingen svaghet! .. . Och
likväl alltscdan din mor för mig afslöjadc alla dessa djefvulska an-

läggningar .
. . så . . . förcfaller det mig, som om jag kände mig mm-

dre stark, mindre bcslutsam. Allt hvad som tilldragcr sig omkring oss,
förekommer mig ohyggligt och hemskt . .

. Barnens borlröfvande synes
mig ickc nier soin ett custaka brolt mot allmänna ordningen, utan soin en
fin och vidtulgrenad komplott, hvilken pä alla sidor omger och kringsnär-
jer oss alla, och hotar oss mcd fördcrf och undergång .

. . Det förcfal-
ler mig, soin om jag- och alla dem jag älskar, vandrade under kolsvarta
natten midt ibland orniar, midt ibland snaror och hätska fiender, dem vi

hvarken kumia se ellcr bekämpa. Slutligen .. . hvad skall jag säga? ...
Jag vet att jag aldrig bar fruktat döden . .

. att jag aldrig värit feg . . .

Och likväl . . . ja .
.’

. jag tillstår . . . jag tillstår . . .
att dessa svart-

råckar skrämma mig ja . . . jag är rädd!
JVio 22. i2.

m.
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PIF ■ti
5j Dagobcrt utfalade dcssa ord mcd ett sådant ultryck af sanning, att

4

soiton darrade, ly hän delade satnma känslor.
Oeh det kunde icke annorlunda vara, Öppna, kraftfulla, bcslutsamma

karakterer, väite att strida och handia vid full dager, kanna ej hysa mer
5n ett enda slags frwktan den att 1 mörkret blifva krioghvärfda och
skadade af llendcr, detn dc ej kanna besegra, emedan de icfce se dcm. ,
Dagobcrt kade bundra gångcr trotsat döden; och likväl då hait hörde
sin hnsfru omfala denna konstiga och mörka viifnad af förräderi, skurk-
strcck, lögner och nedrigheter af alla s lag, greps den gamle krigaren af
en obestänid fruktan; oeh eburir ingcnting var förändradt i omständighc-
lerna af hans tillämnadc nafliiga företag mot klostrct, visade det sig mi
för koitoin i den svarfaste och farligaste skugga,

Den fystuad , soin herrskat under några minuter y afbröts af la
Mayenx.

Denna, sodi visste att Dagoberts och hans bastrns samtal ej borde
ha nägon obehörig’ ähörarc, knackade försigtigt på dörrn då hon koin upp,
åtföljd af färgaren.

Kan man få gå in ?' frågade hon. Här är fader Loriof, som bär
npp ved,

Ja, ja, koin in, goda Maycux, svarade Agricola, medan hans far
torkade ångcstsvetten af sin panna.

Dörrn öppnadcs och man såg den beskedlige färgaren, hvars händer
denna gång voro amarant-röda. Hän bar i högra handen en korg fall
mcd ved, och i den andra en skyffel med gdödandc koi,

God afton, minä vänner, sade fader Loriot, Tack skall ni ha,
madam Haudoin , för det att ni en gång koin ihåg mig ,

, . JVi vef ju
alt allt det lilla jag äger, står tili cr tjenst, när ni befinner er i tryc-
kande omständigheter . . . Grannar cmellan är det sed att hjelpa hvar-
andra , . . Jag minns uog, jag, hnr god ni var mot salig hustru min y
när hon var sjuk.

Under det att den gode gamle färgaren så talade, ställde hän vedkor-
gen ifrån sig i en vrå och lemnade glödskylfeln åt men då lian
märkte pä den dysterhet och det qval, som talade ur allas ansigten, att
lian här var en öfverllödig person, fann hän det Icke passande att förlän-
ga sitt besök, ulan sade blott, under det lian åter närmade sig tili dörrp:

Ai behöfver fcanske nägot mer, inadam?
Nej tack, fader Loriot; tnsen tack!
Så god nait då, minä vänner! lian vände sig nu tili Ia Mayeilx

och sade: Glöm icke brefvet tili Haudoin. Jag vågade icke vidröra det,
af fruktan att derpå trycha amarant-röda stämplar med minä färgdrypan-
de fem. God natt, god natf, minä kära vänner!

Och gubben Lox-lot gick,
Här är ett bref tili cr, sade la Mayenx, under det hon lemnade

Dagobcrt det omnämnda brefvet, och gick att syssclsätta sig med uppgö*
randet af en ståtlig cldbrasa. *

Se efter hvad det är, du, min gosse, yttrade Dagobcrt tili sin son;
s jagär så matt i hufvudet af hara tankar och grubblericr, att jagkuappt kan
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W Agricola nppbröt brcfvet, som innchöll cndast några radcr, och lästc,' ®i

utan.att se på undcrskriften: ~

"På bafvet, d. 2S Dcccmbcr 1831 -

”Jag bcgagnar det oförmodade möfet och några minuters hommiini»
kation med ett skepp, som bcgifver sig direktc tili Europa, för att 1 sioi-
sta basf skrifva några rader tili dig', min gamle redligc stridskamrat,
Donna skrifvelsp skall, som jag boppas, kornina dig tili handa, emedan
den går öfver Havre, och skall säledes anlända förr Un minä förra href

från Indien. Du måste im vara i Pari» med min busfru och milt hain.
Säg dcm .

. .

”Jag' måste afbryta . . . slupcn far straxt, Doc!;, ett oid I största
hast: Jag kommer snart tili Frankrikcr. Glöm cj den 15 Februaril Min
makas ocli mitt barns framtid beror derpå.

"Farväl niin trogner vänl Evig erkänsla! .
. ,

"Simon."
Agricolal . . . Din farl . . . fort! fortl . .

, ropade la Maycux.
Ali ti från de första orden, som Agricola upplaste ur detta href, som

af närvarande grymma omsfändigheter fick en så sorglig vigt, hade Da-
gobert hlifvit dödsblek. Rörelscn, slnnesskakningcn, mattheten i förening
med delta sista slag, kommo honom att vackla.

Sonen skyndade tili hans bistånd och köli honom några ögonlilick i
sinä armar. Snart nog hemlade sig dock den gamle starke mannen från
denna ögonblickliga svaglief. Hän strök med kauden öfver sin panna
och reste sig' npp tili sin hela längd, Hans öga gnistrade, hela hans vä-
sende iick ett nttryck af orubblig heslutsamhcf och vild kraft.

Nej, ncjl ..
. jag skall ej bli någon förradare ~ - ja 8” skall ej

hara mi g åt, som en feg usling, Svartråckantc skola iclse längre sfcräm-
ma raig. Annu denna iratt skola Blenda och Rosa Simon befrias ur fan»
genskapen.

Så ropade hau med en nastan ursinnig häftighet»

VIII.
STRAFFtAGEN.

Dagobert, som under några ögonblick låtit svartråclcarne med deras
nedriga rauker och mörka anslag afskräcka sig från bcslotet alt söka be-
fria Rosa och Rlenda, åfervann efter läsningcn af marskalk Sinrons href,
nytt mod och ny sjålskraftV Ali den obeslutsamhet och modlöshef, som
emot vanan, bade öfvervaldigat honom, försvann som genora ett frollslag,
genom den erhållna skrifvelscn, hvilkcu med ens väekte honom tili erin»
ran af alla sinä beliga pligfer.

På den ögonblickliga slappheten följdc nu en stilla beslntsamhet och
en lugn, sansad kraft.

Agricola, hvad är klockan? frågpdc hän sin son,
Ilon slog nyss nio, min far, svara.de ynglin^cn.

• Du måste genast göra mig‘ en starh jcrnliake,* stark Hög,
nthärda hela min tyngd, och stor nag, för att g
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..... ... Qfl05, Den hae jernkaminen skall tjena dig tili ugn och städ .. . Förmodligcn %

finus väl någon hamrnare i kuset, ock hvad jeruet angår, så . . .

Den gamle säg sig omkring åt alla sidor.
Hvad jernet angår så . . . se här har du det!

Soldateu framtog dervid ur kakelngnsvrån en eldtäng med ovanligt
tjocka skalmarj hän lenmade deu åt sin son, tilläggandc:

Se så, min gosse, skynda allt livad skyndas kan, lägg den här
tången I elden, pusta pä, gör jernet glödhett och smid sedän, ntaftusan dj . . ,

Vid d essa ord sågo Agricola och Fransiska bestörta på hvarandra.
Den nnge smeden stod stum och försagd, litan att konna laita guhhens
mening, emedan hän var fnllfcomligt okunnig öin de anstalter deune med
la Mayeuxs tillhjelp, kade redan vidtagit.

Du förstår mig då icke, mitt barn? ålertog den gamle, blickande
på sonen, som stod och höll eldlången i handen. Du mäste genast för-
färdiga en stor fcrok af deu här.

En krok, min far! . . . Och hvartill skall den begagnas?
Den skall lastas vid ändan af ett rep, soin jag har der; du mäste

på ena ändan göra en ögla, så stor, att repet kan gå in.
Mcn den kroken och det repet, hvad skola de vara tili?
Tili att praktisera rnig öfver klostennuren, om jag ej kan komina

genom porten.
Hvilket kloster? frågadc Fransiska sin son.
Huru, min far ? ropade denne förskräekt, du tänker dä ännu

på sådant ?

JVå ja! . .
. hvad vill du jag skall tänka på?

Mcn, min far, . . . det är omöjligt! .
.

. Du kan cj försöka ett
sådant vågstycke?

För Guds skull, mitt barn! ropade Fransiska, säg mig hvad din
far ämnar göra.

- Hän vill i nait praktisera sig in i klostret, der fröknarna Simon
äro inucslutna, och bortföra dem derifrän.

Storc Gud, min stackars man! . . . ett hclgcrån! ropade Fran-
siska, utom sig. Ilon, som ännu alltid var trogen sinä gamla, inrotade
begrepp om presters och klostcrs helighet, sammankuäpptc händerna, steg
upp och gick frara tili Dagobert.

Den gamle, soin anade att lian skulle få ulstå en mängd inkasi, an-
märknlngar, böner och föreslälluingar af alla slag, oeh fast beslutcn att
cj glfva vika dcrföre, ville på förhand förhindra alla ouödiga invändnin-
gar, hvilka dessutom vållade idel tidsutdrägt, då ögonblickcn voro räkna-
dc och dyrbara. Hän yltrade dcrföre med en allvarlig, sträng, näsiän
högtidlig tou, hvanncd hän hade för afsigt alt ådagalägga oböjligheten af
silt sinne och det orubbliga i sitt fattade beslut:

Hör på, min kustru, och du också, min son. JVi mä veta, att
man vid min åldcr fattar ett beslut, icke för alt rygga, ulan för att ut-
föia det. IVär man en gäng bar beslutat, : låtcr man hvarken af hustru
ellei11 Son halla sig tillhaka, ulan» man haudlar enligt sin pligt. Det är
just Wåtk-jag nu Bespara mig dcrföre afhörandet af alla |
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ord ... 3XI torde anse för er pllgt att niotsäga mig . . . mä
vara! . . . Låtsa hara, som ni hade uppfyllt dcnna eder ytlersta pligi och
näiuii cj ett ord vidare liäroui. I afton vill jag vara herre 1 niitt hus.

Fransista, hapen och försagd, vägadc iche yttra ett ord vidare, men
hon fäslade på sonen bönfallande blicbar.

Min far! sade denne .
.

. Ett ord ännu! , , . ett enda ord, för
bimlcus sliull I

Nå, låt höra del der ordet dä, sade Dagobcrt, otåligt.
Jag vili iche, sade ynglingen, motsätta mig ert beslut; men jag

måste upplysa er om den fara, för hvilken ni utsätter er, och hvaroina
1 I «)

t

u

ni är otunnig.
Jag är ej obunnig om någonting; gcnmälde veleranen, gansba

sträft. Jag vet niycbet väl alt saben är högst ali varsani 5 men jag vill ej
att tuan sball säga att jag lemnat något enda medcl oförsöbt. Det må gå
buru det ; vill; men nog sball jag bjuda tili att nppfylla bvad jag lofvat.

Ännu en gång, min far. sade den unge sumien, abta er! . . . ni
bänner ej den fara för bvilben ni utsätter er.

Ja, ja, koni nu oeb tala om portvabtarns dubbclbössa och träd-
gårsmästarns lie, genmäldc Dagobert, böjande på axlarna med en förabt-
lig min. Tala nu fort derom och iät det bli slut sedän .

, . Och sedän,
min gosse . . . antagoin, i varsta fallet, att jag sätter lifvet tili på dcil-
na expedition är icbe du qvar bos din mor? . . . iXi båda ha ju i
tjugo år värit vana att undvara mig . . . det sball såledcs gå för sig hä-
danefter, soin bittills.

Och det är jag! . . . niin Gud! . .
. det är jag . . . jag olvcb-

liga . . . soin är orsaben tili ali denna fasa . . . ropade den anna Fran-
sista, och vred händerna. Act, act! Gabriel hade sinä slora sbäl
att göra mig förebråelser.

Lugna er, inadam Haudoin, tröstade, la Mayenx, som hade närmat
sig tili Dagoberts bustru; Agricola sball cj läta sin far utsätta sig för en
sadan försbräcblig fara.

Eftcr en stunds tvekan fortfor smeden med bruten röst: Jag bänner
tillräcbligt ditt mod, min far, för att veta det liian cj afsbräcbcr dig gc-
uom talct om en lifsfara.

Hvad för en fara är det då du menar?
En fara . . . för bvilben du sball bäfva tilibaba . .

. ja . . , tro
mig! , . . för bvilben du ofelbart bäfvar tillbaba . .

. eliuni tapper du
är sade den unge mannen, i en ton som gjorde bans far bestört.

Agricola! ropade soldaten, strängt och bårdt; du säger mig
någonting nedrigt, . . . du foroiämpar mig.

Min far!
En nedrighet bar du sagt mig, upprepade den gamlc, vrcdgad

emedan det är nedrigt, förstår du, att vilja afvända en hederlig kari från
sin pligt, och det mcdclst alt sbrämma hononi . . . Oeb förolämpat mig,
del bar du, ty du tror mig i stånd att bli rädd.

i\:o 25. 12*.
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Ack, Raudoin, bäste Rautioin, nl förstår icke Agricolas menlng! *•

ropade la Mayenx, utoin sir; - af ångcst.
Tvärtom, jag förstår bonom allt för väl, yttrade gubben, hårdt

och sträft.
Smärtsamt rörd af sln fars olyckliga förblindclsc och innerligt be-

dröfvad öfver alt bafva ådragit sig hans yrcde, mcn fast i sitt beslut, fö-
reslafvadt af dcn sonliga kärleken och vördnadcn, återtog de» uagc man-
non, icbe otan en bäftig bjcrlklappning:

Förlåt mig, min biistc far, om jag är olydig emot er; mcn om nl
ocb liommcr att liata mig, så måsle ni docfe vcla och kanna lida vidden
af dcn fara, för hvilkcn ni utsätter er, då ui försöker att nattetid klättra
öfver en klosfermnr; vet då . • .

Min soul du vågar . . . ropade Dagobcrf, med ansigtet flamman-
de af vrcdc-

— Agricola! ...min man! ropade den förskräckta Fransiska.
Satuloin! det är tili er fördel, om ban får fala; lät bonom tala!

bad dcn gråtande Ia Mayeux.
Icke ett ord merä! skrek gen garalc, sfampande med foten

mot golfvct.
Jag vill blott säga er, min far .

, . att ni .
, , myckef säkcrt

äfventyrar .
. . atl komina på (j alenemia! skrek soneu med bög röst,

men så blck, att man skuilc trolf bonom vara färdig att dö.
Olycklige! utbrast veteranen, faltade sin son i armen; ocb du

kundc icke dölja delta för mig, beldre äu att göra mig tili en fcg ocb
otacksam mencdare?

Dcreftcr upprepade haa med hcmskbct i både lon ocb blick: ~

Galenema l
Och lian sänktc bufvudet, stum, tankfull ocb liksom krossad af del-

ta förfärliga ord.
Ja; ty att inpraktiscra sig nattetid i ett bebodt bus ocb der göra

inbrott det straffas med galererna, ropade Agricola, på en gång både
glad och bedröfvad öfver fadrens modlöshct. Ja, min far . . . betänk
det . . . i(alenemia blir ni dömd tili, om nl blir ertappad på bar ger-
ning, ocb det är nastan säkcrt alt ni det blir. La Mayeux sade ju att
maa häller vakt krlng fcloslret: att der finns karlar, som göra sin rund
der, hela nallen. Om ni, denna bade på Ijnsa dagen, sökt boi't-
föra dc unga flickorna, så bade nl blifvit arresterad , , . mcn er hand-
llng bade då bclst under de förhanden varande omständigbetcrna
baft utsceudc af öppet våld, af ett i förtviflan tillgripet vågstycke .

.
.

ocb ni bade slntligen kunnat få nåd. Mcn att nattetid vilja inprakti-
sera er, medelst murens öfverstigande , . jag säg’er er alt det blir ga-
lererna. Nu får ni sjclf bcsluta, min far. livad ni gör, det gör jag

ty Icmnar er gör jag icke. Säg- blott ett ord och jag smider en
krok. Jag bar der, under skåpet, en hammare ocb en tång . .

. inom
en timma är kroken färdig och vl bege oss af.

£n iång tystuad följde på den unge sraedeus sista ord, en bemsk
■B* -
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f’ tystnad, afbrntcn cndast af snyflniugar ocli smärtans sönderslitandc utrop
af Fraiisisba, soni slulligen sade:

O min Gud! ...se der hvad sora följer af min galensbap alt
Jyssna tili abbe Dubois’ ord!

Förjäfves bemödade la Mayenx sig att trösta den gamla olyebliga
qvinnan, belst bon sjelf bände sig otröstlist öfver att Agricola ville deia
sins fars tilltänbfa brott och dess följdcr,

Dagobcrt satt nu stum, slagcn ocli obcslutsam, oabtadt den mcdfödda
braften ocb bestämdheten i bans barabter.

Enligt sinä militärisba vanor ocb åsigtcr, bade lian i sitt tillämnade,
nattliga förelag icbc sett annat äu ett slags brigslist, tlllåtlig, ellcr åt-
ininstonc ursäbtad , af den lagliga rätt hän tycbte sig iiga tili dc unga
flicborna, ocb dernäst af det förtviflade 5 bans nuvårande ställning; meu
sonens ord äterförde bonom från dröm tili verbligbet ocb ställdc bonoin
cmellan tycunc förfärliga alfernativer. Antingcn raaste lian sviba raar-
sbalbens oinsbränbta förtroende och förråda en döende mors sista bopp,
eller ocb måste lian otsalta sig för en oulglånlig sbamfläcb, ocb bvad
annn mera var göra sin son olyeblig ~ sin son sin eude, bögt
iilsbadc son ocb detta utan att iindå vara viss oui att buuna befria de
modevlösa.

Ilastigt aftorbade Fransisba sinä lurdränbta ögon ocb ropade, libasom
af en bastig ingifvclse:

Min Gud! nu boinmer jag ihåg något .
. , det finns, bansbe ett

mcdcl alt. litan våld få dc staebars barnen ur blostrct.
Uuni så, min mor? frågade Agricola ifrigt.
Det är visserligen abbe Dubois , soin lätit ditföra dem. Docb

. .
. när jag besinnar bvad Gabriel sade, så lär väl Dubois bafva baudi at

cndast pä bcfallning af i\odin.
Ocb öin så vorc, min bästa mor, sd sball liian förjäfves vända

sig tili Kodin; man sball dermed ingenting litratta.
Hos bonoin, nej men bansbe bos den der mäbtigc abben, sora

är Gabricls bögsta förman ocb soin alltid bar besbyddat bonom, uiltifrån
bans iuträde i seminarium.

Ilvilben abbe, min mor?
Herr abbe d’Aigrigny.
Ai ban ba rätt, mor ...tv denne man var milifär, Innan ban

blcf prest, ocb torde derföre vara mindre inbiten af elabbel än de audra
presterna . . . och libväl ...

D’Aigrigny! ropade Dagobcrt, med ett uttrycb af vrede ocb liat.
Finns bär, inblandad i della förräderi , en man soin, innan ban blcf

presG värit militär ocb sora beter d’Äigrigny?
Ja, min far, . . . marbis d Aigringny. Före restanrationen var

ban i rysb tjenst och år 181» gäfvo Bourbonerna bonom ett regemeute.
Det är ban! sade Dagobcrt med dof röst, äiuiu lian! . .

. alltid
lian! lian är en oud ande , antingen det bandiar om fadren, niodren
ellcr barnen.

Ilvad menar min far?



Markis d’Aigrigny! utbrast Dagobcrt, med sin vanliga bäftig.
bct. Vct ni hveni det är? Det är cu djefvul i menniskoskcpnad.

Innan Laa blef prcst, var lian de unga fröbnarnes mors bödel, der-
förc att lion försmådde bans kärlek. Innan lian blef prest, striddc lian
två gänger mot sitt födcrnesland ocb bcfann sig, under brinuande kriget,
två gänger ansigte aiot ansigte mcd general Simon. Ja; under det att
gcueralen hiili s fängen i Leipzig, ocb vid Waterloo var närä alt förblö-
da af de sår Lan crbållit i stridcn för fosterlandet, trinmferade inarfciscn,
aflallingen, jemte ryssarnc ocb eugelsmännen. Under Bourbonernas
väldc bcfann alfiillingen sig sä öfverbopad af bedersbctygelser oeb utmär-
belse, ännu en gäng In för kejsarcdömets trogne, förföljde stridsuian , . .

Dä blef det en bäftig ducll deni enicllan . . . Markiscn blef särad, men
general Simon biltog, dömd tili döden, lyckadcs komina öfver gränsen
. . . JVu är aflallingen prest, säger ni. Välan! jag är säker att det är
lian soin lätit bortföra Rosa ocb Blcnda, ocb det bar lian gjort i fci Ij d
af det liat lian hyst ocb byser för deras föräldrar. ~ Den gemene d’Al-
grigny bar dem i sitt våld, de olyckliga barn en! .

.
. Det är icke endast

deras förmögcnbet , deras framtida utkomst, jag bar att försvara ; det
är deras li f I . , , Hör ni det, minä väuner . . . deras lif!

Min far! . . . tror ni denne maa i ständ att . . .

En fosterlandets förrädare, soin slutar med att blifva en gemen
prest, är i ständ tili allt . .

. Jag säger er att kanske just i detta ögon-
blick dödar lian baruen vid sakta eld, skrek den gamle krigsmannen med
darrande röst; Har liian icke sfciljt dem fräu hvarandra? .. , Det är
ju redan att börja deras mördande.

Eftcr en paus tillade den gamle mcd en förtvidad hänförelse, omöj-
lig att beskrifva; Marskalk Simons döttrar aro i markis d’Aigrignys ocb
bans anbängares väld! . . . ocb jag tvekade att väga ett försök tili de-
ras räddning! Ocb det för galerernas skull. Jag- undrar bvad galererna
kuuna skada mig? Liksoin man skulie. föra lik tili galererna! . . . tillade
lian med ett konvulslviskt skratt. Ty —om detta sista försök misslyc-
kas, niätte jag väl bafva rättigbet att skjuta mig för pannan, kan jag tro.
Lägg ditt jeni i elden, min gosse! .

. . Fort! . . . fort! . , , Tiden skyn-
dar. Smid, smid allt bvad smidas kan!

Men din son följer dig! .
. • ropade Fransiska med ett skri af

modcrlig förlviflan. Ilon gick att kasta sig för sin mans fötter ocb snyf-
tade samt vred sinä liänder. Om du blir arresterad, sä blir gossen det
äfven.

För att siippa galererna, skall lian göra soin jag . . . Jag bar
tvenne laddade pistoler, svarade Dagobcrt mcd köld.

Men jag! ropade den olyckliga modren. Hväd skall det bli af
mig? . . . Utan dig . . . otan bonom! . .

. Hvad skall jag företaga?
Du bar rätt . . . jag var sjclfvisfc .

. . jag skall gä ensam, sva-
rade Dagobert.

Du skall ej gä ensam, min far, sade sonen.
— Men din mor? /

Ufvcn.
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.o® La Maycnx är ett vittnc tili livad som tiliJrajjit sig ; hon skall ™

gä tili min hnsbonde, licrr Hardy, och orntala alltsaminans. lian är den
ädclmodigaste inenniska .

. . min mor skall Los Lonom crLålla en fristad
ock bröd så länge hon lefvcr.

Och det är jag- . . . jag .
. , som är sknldcn tili allt! ropade

Fransiska , vridande ånyo sinä händer, sä alt det knakade i fingcrleder-
na. Straffa mig, o min Gijd! ,

. . stralfa mig .. . jag förtjenar det. ..

Det är jag som öfverlemnat barnan i deras Ilcnders våld . . . jag hlir nu
derföre stralfad genom min mans och min sons död.

Agricola! sade den gamle fadren, i det hän härdt tryekte sonen
raot sitt hröst du skall ickc följa mig . . . jag förbjnder det.

Och jag- skulle rygga tillbalia sedän jag sjelf påpekat faran? . . .

Min far . . . det kan icke vara din mening. Ilar dä ickc äfven jag nå-
gon att befria?' Fröken dc Cardovillc, denna goda, älskvärda, ädelmodi-
g-a dam, som har velat rädda mig I‘rån fängclse . . . är icke äfven hon
fången? . . . Jag följer dig, min far! . . . Det är min rättighet . . .

det är min pligt . . . det är mill hcslut.
O min Gud! haf miskund med oss alla! snyftade den olyckliga

modren, ännu på knä framför sin man, som tyektes vara ett rof för den
våldsammasle inre strid.

Gråt ickc så, dyraste mor! bad Agricola, under det hän med la
Mayeuxs tillhjelp uppreste den knäböjandc. Lngua dig, gif dig tilifreds!

Jag fann det vara min pligt alt inför min far öfvcrdrifva det sorg-
liga öde lian gick att äfventyra . . . men för oss båda, om vi hara oss
försigtigt åt, kan det väl icke vara så farligt . . . kanske torde vi kunna
lyekas litan några olyckliga följder . . . Är det icke så, min far ? liila-
lle Agricola, gifvande sin far en vink af hcmligt förständ. Ännu en
gång min goda mor, gif dig tili freds! .

.
. jag har en aning att allt gär

hra ...VI skola befria fröknarne Simon och fröken de Cardovillc. La
Mayeux gif mig hammaren och långcn som ligga der under skåpet.

Sömmcrskan lyddc hans uppmaniug, och aftorkade sinä tårar. Under
tiden tog ynglingcn en pust, hvanned lian upplifvadc den lläintande bra-
san deruti eldtångeu redan var lagd att glödgas.

Här aro verktygen Agricola, yttrade la Mayeux knappt hörbart,
under det hon med darraude händer räckte ynglingen de bcgärda redska-
pen. Med tångcns tillhjelp tog den unge smeden snart det glödheta jer-
net ur elden och började att med hammaren hi Ida det tili en krok, hvar-
vdd hän såsom städ begagnade den gjutua jernkaminen.

Dagobcrt satt stuin och tankfull. Hastigt steg lian upp, fattade sin
hustrus händer och sade:

Du känner din son: alt nu mera solia hindra bonom frän att föl-
ja mig, vore omöjligt. Om vi misslyekas . . . om vi bli ertappade .. .

Agricola och jag . .
. så lofvar jag dig- att vi cj skola bcgå någon feg-

het . . . det vill säga sjelfmord . . . Äcj, jag svär dig det heligt. Far
och son skola arin i arin begifva sig tili fängelsel, med pannan högburen
och blickcn slolt . . . såsom det höfves tveune män, hvilka gjort sin
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sfcyldighet, intill sista slntet . , . Vi blifva framkaliadc för domstoln ®i
der skola vi ärligt ocli öppct tilistä allt, Vi skola säga att vi, drifna
tili det yttersta ocb förjäfves flyende tili lagen för att söka iijelp och
stöd, sågo oss tvnngne att skrida tili våld. Se så, smid, smid min gosse!
tillade Dagobert, vändande sig tili sin son, som hamrade på det eldröda
jernet. Smid, smid, ntan frnlitan! . . , Domarc aro bederligt folk . . .

de sfcola göra annat hedeidigt folk rättvisa.
da, min tappre far, du har räft, svarade sonen. Lngna dig niin

mor! Domrarne skola nog inse sMluadeu tneilan tjufvar, soin klättra öf-
ver miirar, för att stjäla, och en gamma! tapper soldat incd sln ärlige
son, hvilfca mcd fara för frihct och lif vilja nr nedriga mennlskors våld
liefria tvennc olyckliga offcr.

Och om datta språk cj hlifver bördt, åtcrfog Dagohert gå rnyc-
ket sämre! . . . så är det hvarken fadren eller sonen soin i hederligt folka
ögon hli vanärade . . . öin man sätter oss på galercrna och om vi ha
mod att Icfva . . . så skall den gamlc och dcn unge galerslafvcn med
stolthet hara sinä kedjor ,

. . och den aifällige markisen, den nedriga pre-
sten skall bli mera vanärad än vi. Smid, smid min son! Det linns nå-
got som galererna ej kuuna kufva hedern och ett g-odt samvete.

Tvenne ord ännn, min goda la Mayeux, tillade den gamle. Ti*
den skrider, vi måstc skynda. När ni var i klostcrträdgården: märkte ni
då om klosterväningarne voro myeket högt frän marken?

Vcj, icke myeket högt; synncrligast på den sidan som vetter åt
dårhusct, der fröken de Cardovillc hålles fåhgen.

Hur bar ni cr åt för att få tala med fröken?
Hon och jag stodo på hvar siu sida om ett gallerplank, som skil-

jer dårbusets tx*ädgärd från klostrets.
Förträffligl! ropade Agricola, som friskt bamrade på sitt jern

vi klinna då ganska lätt komina frän den cna trädgården tili den andra
. . , Kanske blir det lättast att kornina ut geuöm dårhusct. Det är ska-
da att du icke vet hvar fröken de Cardovillcs kammare är belägen.

Jo det vet jag, svarade la Mayeux samlande sinä tankar. Hon
bor 1 en fyrkantig byggnad, och öfver hennes fönster är någonting som
jag aldrig sett förut: ett slags uthyggnad eller skärm af jernbleck,målad
i gult och biåft.

Godt! dpt skall jag icke glömma.
Och ni vet icke ungefär hvar minä arma flickor bo? frågade Da-

gobert.
Efter någon besinning svarade sömmerskan:

De aro midt emot den flygcl af dårhusct, der fröken de Cardo-
ville bor; ty hon sade mig att hon nnder tvenne dagars tid bar gjort
tecken tili dem genom fönstret. Jag erinrar mig äfven att jag börde hen-
ne säga, att deras rum eller ccller voro belägna ofvanpå hvaraudra, den
ena på nedra botten oeb den andra en trappa upp.

Är det galler för fönstren? frågade smeden.
Det vet jag icke.

- 9 Det är också detsamma. Tack min goda vän! .. . Med de un-

S
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®• dorrättelser vi nu erbållit, veta vi nog Lyart vi taga vägcH, sade Da- ®'

gobert. För rcslen bar jag min pian.
Min lilla Mayeux, sbafFa mig vatien, så att jag får afkyla roitt

jern, bad Agricola. Derefter vände hän sig tili fadren och frågades Ar
kroken bra ?

. . .

Ja min gosse. Så snart haa blir kali, skola vi fästa bonom
vid repet.

Sedän någon stund hade Fransiska oallåtligen legat på knä. Hon
bönföll bos Gud att Hän måtte värdigas beskydda hennes make ocb ben*
nes son, bvilfca i sin bliuda oknnnigbct gingo att föröfva ett i bennes ö-
gon gräsligt brott emot religionen. Hon bad isynnerbet alt Hcrren täck-
tes låta sin bimmclska vredes åska ncdljunga öfver benues hnfvnd allcna,
emedan bon ensam var skulden tili mannens ocb sonens olyckliga beslut.

Dagobert och Agricola fulländade under djup tystnad sinä bemska
förbercdelser, Båda två voro dödsblcka ocb sågo ytterst högtidliga ut.
De kände båda hela den oerbörda faran af det förtvillade vågstyckc de
lorebade.

Nu slog klockan tio i Saint-Merry.
Tornurcts slag bördes blott tili hälften, i anscendc tili stormens tjut

ocb regnet som ännu icke npphört.
Tio, ropade Dagobert. Vi ba ingen minut att förlora. Agrico-

la, tag säeken!
Ja min far.

Då Agricola gick alt taga säeken, närmade ban sig tili la Mayeux,
soin knappt kunde halla sig uppe, ocb bviskade sakta:

Om vi ej aro lieminä i morgon bittida, så anbcfaller jag dig min
mor . . . Du sfcall gå tili berr Hardy . . • kanske är ban nu återkom-
men från sin resa. Se så systeri .

. . omfamna mig! ... mod! . .
.

Jag anförtror dig min mor!
Ocb den djupt rörde smeden tryekte bjertligt i sinä armar den af

sinnesrörelse vacklande Hiekan.
Ocb nu min gamle Rabat-Joie, kom du med! ...du skall tjena

oss tili skyldvakt, sade Dagobert, Sedän närmade ban sig tili sin bustru,
soin hade stigit upp ocb med sonens ansigte tryekt mot sitt bröst höljde
bonom med kyssar ocb tårar. Den gamle sade, uuder det ban låtsade
ett iugn, bvilket ban var långt ifråu att känna:

Se så, min goda bustru, var nu förnuftig! . . . Gör upp en god
brasa ät oss, tills vi komma igen. Inom två högst tre timmar äro vi här
igen ocb medföra då tvenne stackars barn och en skön fröken. Omfam- .

na mig min gamma: det sfcall briuga oss lycka!
Fransiska kastade sig om sin mans bals, utan att kunna ytfra ett ord.
Denna stumma förtvillan, uttryekt g'enom dofva och konvulsiva suyft-

ningar, var förkrossande att se. Dagobert muste siitä sig ur sin bustrus
armar och sade tili sonen med darrande röst, den ban fåfängt sökte gö-
ra »tadig:

Låt oss gå! . . . låt oss gal Mitl hjerta brister vid bennes åsyn.
% Min goda Mayeux, vaka öfver benue! . . . Kom Agricola!
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rlOcli vcteranen stoppade pistolerna i llckan på sin grå koit och skyn-
dade tili dörrn, åtföljd af Rabat-Joic.

- Min son! . , . låt mig omfamna dig ännu en gång . . . blott en
enda! . . . ack! . . . det är troligen den sista 1 ropade den olyckliga mo-
dren, ur stånd att resa sig från stolen, livarpå bon nedsjunkit, oeb slräc-
bande armarna nmt sonen. Förlåt! förlåt! . . , stammade lion. Det är
alltsammans mitt fcl.

Den unge inannen äterkom, omfaninade modren och klandade sinä tå-
rar med bennes, ty äfven lian gret. Mcd qväfd röst stammade hän:

Farväl älskadc mor! . . . Gif dig tillfreds . . , vi återse bvarandra,
HUrvid rycbtc lian sig med våld ur dc omslutandc modcrliga armar-

nc och ilade att upphinna sin far, soin redan var i trappan. Fransiska
uppgaf ett gällt klagorop och sjönk nastan lillös I la Mayeux ai-mar.

Dagobcrt och Agricola gingo midt under storm och regu nt från ga-
tan Brisc-iMiche saint styrde sin kosa tili Boulevard de I’Höpital. Rabat-
Joie följde dein.

IX
INBUOTT.

Klockan slog balf tolf, då Dagobert och hans son anländc tili Bou-
levard de I’Hopital.

Det blåste bäftigt och liällregnade; men oaktadt de tjocka moinen,
var dock natten temligen ljus, ty månen bade sent på aftonen uppkommit
och blickadc då och då genom moinen. De Stora svarta träden och de
hvita imirarne kring klostret syntes myeket väl 1 det svaga månskeuct.
På långl håll svängde sig en lykta, vaggad lilt och dit af blåsten, och
bvars rödaktiga sken kuappast förmåddc genomtränga den tjocka, töekni-
ga luften.

Med långa mcllanskof hiirdes tid efter annan det långt aQägsna bull-
rct af en rnllande vagn; hvarefter allt blef åter tyst soin i grafven.

Dagobert och bans son bade knappast vexlat ett ord alltscdan dc gin-
go bemifrån. De båda männernas rnäl var ädelt och sjelfuppofirande ...

och ändä smögo dc i skuggan, alldeles soin banditer smyga på sitl nattliga tåg.
Agr icola bar på sinä axlar den nya buldanssäckcn, innchållaude re-

pet med jernkroken, samt den förut omtaldta jernstörn. Dagobert stodde
sig på sin sons arin och Rabat Joie följde sin berre.

Den der bänkeii, soin vi suto på förut i afton, bör vara bär i
niirheten, yttrade ändtligen den gamle, oeb hän stannade.

—. Ja, svarade sonen, sökande den med ögonen; se der är den, min far.
Klockan är ej mer äu balf tolf . . . vi måste afvakta miduatten,

åtcrtog Dagobert. VI sätta oss bär under tiden, för att språka om vårt
företag.

Efter någon tystnad yttrade soldatcn med djup rörelse, tryekande sin
sons händer.

Agricola . . . mitt harn .
. . ‘ännu är det tid • . . Jag besvär dig

att du lemnar mig ensam , . , jag skall nog reda mig på cgen hand . . .

100
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Ju mcr det afgörande ögonblicbet nalbas, ja mer bäfvar jag för vådan

™

att indraga dig i delta farliga förelag.
Ocli jag, min bäsfc far . . . ju mer ögonblicbel nalbas, jumcrbop-

pas jag alt burnia vara cr nyttig tili nägot .
. . Ert ödc mä bli hvilbet

sota bclst, godt cller ondt, så sbali jag dcla det . . . Vårt förelag är be-
römvärdt . . . det är en bclig sbuld, soin ni bar att afbörda . . . jag vill
bctala liälftcn. Det är väl Icbe nu soin jag sbulle rygga. Ncj min tappre
far, tänb ej på det, litan fastmcr på vårt fälttåg!

Äfå . . . så bom då! yftrade gubben med en qväfd sncb.
Då boppas jag alt vi sbola lycbas! Min bäste far. .

. Du varseblef
ju nyss den der lilla trädgårdsporlcn der vid börnct af muren det
är ju redan förlräffligt.

Ja, genom den sbola vi inbomma i blosterträdgårdcn, bvarefter vi
sbola söba rätt på tvenuc byggningar, bviiba åtsbiljas af en mur, soin slu-
tar med ett genombrulct trästabelt.

Ja ty på cna sidan om delta stabctt är den flygcl, der fröben
de Cardoville bar silt rum, ocb på andra sidan den del af blostret, bvarest
marsbalb Simons döttrar äro inncsiutna.

Rabat-Joie, soin legat bopbruinpea vid Dagoberts fötter, restc sig på
en gång upp, sträcbtc haisen ocb spetsade öronen.

Man sbulle tro att huudcn hör något, sade Agricola. Tyst! Låt
oss lyssna.

De båda männerna lyssnade, tuen dc hörde ingcnting, utom vindcns
tjut ocb regncts plasbande samt susningen i de Stora träd, bviiba stodo
o mbringbo u 1evar den.

Men nti tänber jag på en sai;, min far, sade Agricola. IVär vi
en gång bommit in genom trädgårdsporlcn, sbola vi då medtaga Rabat-Joie?

Ja, ja . .
. ty oin der fliins någon gårdsbund, så tänber jag att

Rabat-Joie nog ban sböta den . . . dessutom sbali lian nnderrätta oss om
annalbandet af barlarne, soin göra nattrunden ellei- gå välit bär. Ocb
Irvcm vei? . . . ban är så slug den burnien . . . ban bar så mycbcn till-
gifvenbct för Rosa ocb Blenda, att lian torde burnia lijclpa oss alt få rätt
på stället, bvarest de vistas, Jag bar tjugo gånger sett bonom uppsöba
dein i de siberisba sbogarne ocb förvånat mig öfver bans märbvärdiga instinbt.

Tornbloeban började nu att med sitt längsannna, blangfulla, allvar-
samiua Ijud öfverrösta stormen. Det var midnatt,

Delta ljud tycbtes ba ett smärtsamt gcnljud i Agricolas ocb bans far B

inre; ty de rycbte tili båda tvä, liksoin sbakade af en ofriyillig röreise.
Utan att säga ett ord, fattade de ocb trycbte hårdt bvarandras bäuder.
Emot sin vilja bände de sinä bjertan blappa högrc vid bvarje af torn-

blocbaus långsamma, högtidliga slag, soin tycbtes förlängda af natteus
djupa, bcmsba tystnad.

Vid sistä slagets förblingande, yttrade Dagobert bcslutsamt tili sin son-
— Au bar bloeban slagit tolf. Omfamaa mig, ocb sedän framät!

Valan, min far, svarade ynglingen. Men låtom oss bomma öf-
u

' N:o 25.
*
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. . . .c® vcrens att handia mcd liha mychcn försigtigbet ocb list, soin om vi vore 4

strålröfvare, i bcgrepp att plnndra en hassahisfa.
Uiidcr det dcu ungc smcde n så taladc, framtog lian ur säckcn det

tjocha linncrepet med hrohcn. Dag’obert beväpnade sig med jcrnstörn
ocb båda två smögo sig försigtigt långsntined imircn, frani tili dcn lilla
trädgärdsportcn, bcläg-en bell närä börnct, soin bifdadcs af gatan, bvilhcn
i rät viukcl afshar boulcvardcn. Dc stannade i bvarje ögonblick, för att
Jyssna ocb siika nppfånga bvarje bullcr, soin ickc förorsakadcs af reguet
ocb dcn bäftiga blåstcn.

Natlen var anna tcmligcn Ijus, ty niinien fortfor att mcd sinä strålar
genomtränga moinen, så alt maa rätt väl knndc skön ja bvarje föremål.
Soldatcn ocb sineden lommo ändtligcn tili dcn lilla porten, bvilken tyck-
fes vara mnrkcn ocb föga säker.

Godt, sade Agricola tili sin fars för en enda stöt skall denna
ge vika.

Ocb dcn unga smeden satte just axcln emot densamma, ocb böjdc
knäveckcn, för att mcd hela sin styrka bända pä, då Rabat-Joie började
sakta morra ocb reste upp bnfvudct, som om lian sait sig I motvärn.

Mcd ett enda ord tystade Dagobert bundeu, fattade sin son i arine n
ocb bviskade:

Roro m oss ej ur (läckcn
.
.

. Rabat-Joie vädrar någon i träd-
gården.

Agricola ocb bans farstodo, för några minuter, alldelcs stilla, med
lyssnande öron ocb, så myeket soin möjligt, återbållcn andcdrägt.

Ilnndcn, lydig sin berre, morrade ickc, men bans ångest ocb otålig-
bet ökade sig synbarligcn.

Irncdlcrtid bördes ingenfing.
Hunden bar säkert bedragit sig, sade Agricola.
Nej, det bar bau ickc, var säker derom, svarade Dagobert. Ro-

ro m oss cj ur fläeken!
Atcr förllöto några ögonblick, bvarefter Rabat-Joie lade sig bastigt,

sträekte så myeket som möjligt sin långa nos in genom dcn öppning, som
bildadcs mcllan porten ocb marken, samt började ganska börbart flåsa.

Någon fcommer, utbrast Dagobert bäftigt,
Allägsnom oss, sade Agricola.
Nej, nej, svarade fadren . . . låtom osslyssna bär . .

. Det blir
tids nog att lly, om någon öppnar den bär porten. Kom bit, Rabat-Joie
. . . kom bit! , . .

Den lydige bundeu aflägsnade sig från porten ocb sprang att lägga
sig för busbondens fötter.

Några sekunder derefter börde man, på den af regnet slippriga mar-
ken, att slags plaskande, förorsakadt af tunga karlsfcg. Afven bördes ett
par talandc rösfcrj men orden kunde ej uppfattas af soldatcns ocb srac-
dens lyssnande öra.

Det är karlarne från klostret, som göra sin rund, enligt hvad Ia
. Mayeux sade oss, bviskade Agricola tili sin far.
|jL .JS®
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js Så myckct bättre, Dc sbola göra ett uppskof nicllan tien första

ocb den andra rondon. Delta försäkrar oss ätminstonc om tvenue tim-
inars lugn, IVu aro vi säkra på vår sak.

Vellilleen blcf icfce ljudet af stegen allt niindre börbart, Andtligen
förloradc det sig liclt ocb bållct.

Se så, fort, fort! sade Dagobert tili sin son efter ännu tio minn-
ters förlopp. Låtom oss ej förlora tiilen! . . . De aro långtborta, Oppna
försf den Lär porien!

Agricola satte nu sin väldiga axel mot porien ocb bände på rncd ali
sin styrka; men porten, eburn svag tili ntseendet, gaf ej vika, oaktadt al-
la bans ifriga bemödandeu.

Förbannadt! iitbrast den nnge mannen. Porien är tillbommad in-
nanföre. Dessa nsla bräder skulle ej kunna stå emot annars.

Iliirn skola vi dä göra?
Jag skall med tilllijclp af repet ocb kroken stiga öfver mnren

oeb gå att öppna porten inifrån.
Under det Agricola så taladc, tog ban repet ocb kasfade det mot

mnren; efter Hera "fäfänga försök lyckades ban ändtligcn att få den stora
jernkroken att fastna på kanien af mnren.

Se så, vill min far nu vara min trappstege, ätertog den nnge
mannen. Jag skall nog* sedän mcdelst repet bjelpa m.ig npp på mnren.
Ocb sitter jag en gång deruppe, så släpper jag ner repet åt andra sidan
ocb balar mig ner i trädgärden,

Soldaten stödde sig mot mnren, sammanbällandc sinä båda bänder,
på bvilfca den i'askc sonen steg med ena foten ocb med den andra på den
gamlc krigarens breda axel. Den nnge mannen tog nn ett väldigt tag i
repet ocb var snart uppo på mnren, Men olyekligtvis kunde den stac-
kars smeden ej bli varse att mnrens kaut var belt ocb bållct bclagd med
söndcrslagct glas, förrän det redan var för sent ocb ban bade sårat
sig på kuuna ocb bänderna. För att ej oroa sin far gjorde ban våld på
sig ocb återhöll det utrop, som smärtan var närä att aftvinga bonoin:
jemkade repet som det skulle vara ocb baiade sig lyckligt ned tili mar-
ken. Porten var närä; ban sprang dit. En stark bom var verkligen an-

bragt för densamrna, men denna bom var af trä ocb läsct så dåligt, att
det snart gaf vika för den unga smedens ifriga bemödanden. Porten öpp-
nades ocb Dag’obert inträddc i trädgärden, tlllika med Rabat-Jolc.

IVu är det varsta gjordt, ytlrade veteranen. Här finns nn ett sä-
kert medel tili Hykt för minä stackars barn ocb för den olyckliga frö-
ken. Det väseiidlligaste är nn att konna få rätt på dem, utan att göra nå-
got obebagdigt möle. Rabat-Joie skall gå förnt, som vägvisare, Gå, gå,
min bnnd! .

. . men var tyst, hör du .
. . Ugl

Genast gick det kloka djnret några steg framåt, nosande, lyssnande
ocb gäende med en stöfvares hela nppmärksamhct ocb försigiigbet.

Vid det matta sken, som niänen kastade genom moinen, sågo Dago-
bert ocb bans son en hei mängd af trän, ståcude i en slor grupp. Från
denna trädgrnpp ledde Hera olika allecr ocb A'åra nattvandrare stodo en

rådvilla, bvilkcn de skulle följa. Slutligeu sade Agricola:



104 Den VANDRAXDE JuDEN.

Vi slsola gå dcn alleen, sohi slntar der borta vid muren, troligcn^l
skall den föra oss tili någon byggnad.

~ Det är rätt; uicn latoni oss gä på gräsvallcnj der höras vara steg
mindre äu på den leriga vägen.

Fadren och sonen, företrädda af Rahat—Joic, gingo genoni en tcmli-
gcu lång oeh slingrande alle, som sträekte sig på föga afstånd från mu-
rcn. Dc stannade då ocb då för att lyssna, ellcr för att göra Lvaraudra
reda för att de ingenting liörde, bvarefler de, sä sniäningoin fortsalle sin
gång. De rörliga skcpnadcrna af trän ocb luiskar, böjda hit ocb dit af
blåstcn ocli helystä af det svaga uiånskcnet, antogo oftast rätt fantastisina
former.

Klockan slog half ett, då Dagobcrt ocb bans son ankomrno tili ett
jcrngaller, soin utgjordc stängslet för den trädgärd, bvilkcn tilibörde klo-
sterförestånderskan ensam; just der var det, som la Mayeux hade dagen
förnt kömmit in, efter att bafva sett Rosa Simon ocb Adrieunc dc Car-
doville.

Genom delta jerngaller tittade nu smeden ocb soldaten. De varse-
blefvo då på föga afstånd ett genombrntet stakett af trä, bvilket stötte
intill ett kapcll, öfver bvars tak maa såg en fyrkantig byggnad böja sig.

Det der är säkert den ilygeln af dårhusct, der fröken de Cardo-
ville bor, bviskade Agricola.

Ocb midt emot denna skall den flygeln af klostrct vara belägen,
der Rosa ocb Blcnda aro inncslutua, eburu vi ej kuuna se den hiiri från,
svarade Dagobcrt, äfycnledes bviskande. Stackars. barn !de aro der
flytande i tårar . . . försänkta i förlvitlan, tilladc lian med djup rörclse.

Bara det bär galirct är öppet, sade smeden.
Det måttc det visst vara, då det är beläget sä bär inomgårds, me-

nade soldaten.
Lätom oss gä sakta!

Efter nägra slegs vidare vandring, bade de nalkats gallret, bvars
port var stängd endast med nieriän, som tillbördc låset.

Dagobcrt ämnade öppna porien, då Agricola sade:
Akta att den icke gnäWer i gångjcrnen!
Skall jag skjuta upp den fort ellcr sakta?
Låt rnig göra det, sade Agricola.

Ocb ban uppstötte gallerporten så fort, att den ej gaf ifrån sig mer
än en sakta gnissling men i alla fall var delta ljud börbart nog, för
att i nattens djupa, bemska tystnad kumia urskiijas under vindstötarnas
nicllanskof.

Agricola ocb bans far förblefvo några ögonblick stilla ocb oroligt
lyssnaude, de vågadc ej stiga in genom den öppnade porton, af fruktan
att ej ba en utgäng dcrifrån.

Ingenting bördes; allt förblef tyst ocb stilla. De bäda nattvandrar-
ne vågade sig sålcdes in i den inbägnade delen af trädgården.

Ilnappast var kuuden inkominen der, förrän lian gal alla tecken tili
.en utomordcntlig glädjc. Med öronen spetsade ocb svansen bviftande mot

, sinä Lada sidor, boppade ban, mer än hän sprang, fram tili trästakettet, g .



i® der Rosa på fönniddagen hade, under några ögonblick stannat, för alt
saintala nied fröken dc Cardovillc. Just på dcu fläcken, der hon sfått,
stannade hau oeli vädrade oroligt, liksorn en jagthund, hvilken upptäcker
spdrct af ett villebråd.

Dagobert ocb bans son lemnade bundcn sin frihct ocb följdc med o-
utsäglig ångest ocb vänlansfull spänning alla hans rörclscr, de boppades
allt af bans klokiict ocb af bans tillgifvenhet för de modcrlösa.

Det var säkcrl bar, vid delta stakelt, soin Rosa stod, då la Ma-
ycux såg henne, sade Dagobert. Rabat-Joic är henne på spåren; lät bo-
nom bållas.

Efter några ögonblick vände den kloke bundcn hnfvudel mot Dago-
bert, hvarefter lian log ett förfärligt skutt ocb satte af i galopp liki en
byggnad, bclägen midt emot den flygel af dårbuset, der Adricnnc bodde.
Uumien ladc sig der, liksoin lian badc vänlat på Dagobcrt.

Intet tvifvel nier ; det är i den flygeln, soin barneu aro, sade
Dagobert. Atininstonc mätte Rosa vara inneslutcn der.

Vi skola se öin föustren äro försedda med gallcr eller icke, sade
Agricola, soin följdc sin far i spåren.

Råda två nalkades Rabal-Joie.
Nå vai, min gosse, sade soldatcn sakta tili bundcn, i det lian pe-

kade på byggnlngcn midt emot Rosa ocb Rlcnda äro der.
Hundcn reste upp hufvudet ocb svarade med ett glädjetjut, be.ledsa-

gadt af två eller tre bjcbbningar.
Dagobert kade icke fått tid att med bänderna laita immlen 1 gapet.

Hau gör oss olyckliga, ulbrast smeden . . . Man bar säkert' hört
lionoin.

A nej, sade Dagobert. Men intet tvifvel mer barnen An-
nas der.

I delta ögonblick bördes porien af jerngallrct, bvarigenom de uyss
inkommit, oeli soin dc bade lemuat öppen, stängas med myeket buller.

-r- Man stänger in oss, sade Agricola bäftigt, ocb vl ha ingen an-
nan ufgång.

Far ocb son belraktade bvarandra med bäpnad; men snart åter-
tog sonen:

Kanskc bar jernporten slagit igen af sin egen tyngd; jag går att
nnderrätta mig deroin.

Ja gå, rnen skynda dig; jag skall cmedlcrtid undcrsöka fönslrcu.
Agricola begaf sig skyndsamt tili gallret, under det att Dagobert,

som smog sig långs utåt miiren, koin fram tili fönstren af nedra vånin-
gen. De voro tili anfalet fyra. Tvenne voro försedda med galler, men
tvenne ulan. lian tittade upp tili första våningen; den var ej bögt från
inarken ocb der fanns intet galler för någotdera fönstret. Den af sy-
strarna, som bodde der uppe, kunde således, då lion först blcf underrät-
tad om räddningens annalkandc, fästa ett lakan vid fönsterposten ocb ka-
la sig ned, liksoin det tillgått på värdshuset liv itä Falkcn i Tyskland;
men det svårastc var alt veta bvilken kammare dc modcrlösa bebodde.

jg N:o 23. 1-4.
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Dagobcrt trodde att hän derom kundc bli undcrrättad af den utaf systrar- %

na, soin boddc på nedra bottcn; mea ...ny svårighet! . . . På bvil-
ket af dcssa fyra fönstcr shullc rnan blappa?

Agricola återboni, springande.
Det var ntan tvifvcl blåsten , soni slog igen gallerdörren, sade

hau. Jag öppnade dörren änyo ocb satte en sten dereniolj mcn . . . vl
måstc skynda.

Ocb burn skola vi urskilja de rätta fönstrcn? frågade Dagobert,
med ångest.

Det är sannt, genmälde soncn; bvad är att göra?
Att på vinst ocb förlust blappa på, återtog gubben, det vorc att

göra lann, ifall vl råkade gal et.
Mcn min Gnd! min Gud! utbrast Agricola otåligt; ... att vara

konina ända hit, nnder deras fönster, ocb icke veta .
. .

Tiden skyndar, afbröt Dagobert; vi måstc våga . .
.

Huru, min far?
Jag vill med bög röst ropa Rosa ocb Blcnda. Så förtviflade soin

de lära vara, sofva dc icke, derom är jag säker. I en sekund skola de
vara vid fönstret. Mcdelst lakanet, soin fästes vid fönsterposten, skall
deu soin bor deruppe inom fem minuter vara i våra armar. Hvad äter
den beträlfar, soin bor dernere, så är hon ute bos oss inorn en sekund,
så vida fönstret ej är försedd med jcrngaller. I annat fall måtte vx väl
snart kumia lösbrvta ett gallcr . . .

M en, min far detta bögljudda rop . . .

Kanskc skall det icke böras af någon obebörig.
Mcn om det burs, så äro vi förlorade.
llvein veti , . . Innan nian Lunnit gä ocb skaffa reda på karlar-

ne, soin göra runden, sanit öppna Hera dörrar ocb portar, kumia barnen
vara ute genom fönstreu, ocb vi med dem ulc genom den lilla trädgårds-
porten. llinna vl tili boulevardcn, så äro vi frälsadc.

Medlet är farligt, mcn jag scr ej något annat.
Om det ej är me» än två karlar, så li-or jag nog att jag ocb Ra-

hat—Joic kunnat sköta dera, ifall de kinua hit, innan rädduingen är full-
bordad; uuder tiden kan du bortföra barnen.

Min far! . , . ett medel ocb ett säkert medel . . . utbrast Agri-
cola bastigt, Enligt hvad la Maycux sade oss, ha ju fröken de Car-
doville ocb fröknarne Simoa samtalat med hvarandra medelst tecken, ge-
nom fönstret.

Ja.
Den förra vet såledcs bcstämdt hvilfcetdera af de fyra fönstrcn

som är de unga flickornas, både uppe ocb nere i våniugcn.
Du bar rätt; lålom oss derförc gå tili dårbuset först . . . Men

bur fä vl rätt på frökens fönster ?

La Mayeux sade ju att der var ett slags regnskärni eller markis
af måladt jernbleck.

AT ä, då gä vi dit. Det blir ej svårt att sönderbryta ett stakett
bräder. Har du hoftängen? 6 >
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9 • Ja ; här är dcn. '^j

Godt! . . . skyndom da I
Snart stodo Dagobert och bans son vid det bräckliga sfängslet.

Tre plankor, lösbrulna af Agricola, försfcaffadc dcm eu beqväm gcnomgäng.
Det af la Maycux uppgifna fönstret var lätt att igcnbämia. Det yar

Lögt och bredt, ty der hade förut värit en dörr, bviliic.n nn yar igenmu-
rad och förändrad tili fönster, sedän dcn byggnad, soin stod näst intill,
var nedrifven och en ny blosterbyggnad uppförd midi emot, ehnru pä
temligt afstånd. Ofvanför yar anbragt ett slags skärmtafc, hvilket förr
tjenat tili sbydd mot regn, för dcm soin genom dörrn gått dcn lilla gän-
gen fram, tili dcn tätt intill belägna byggningcn, och hvilket dohtor Ba-
leinier, äfven sedän dörrn blifvit förvandlad tili fönster, lätit silta qvar,
säsom ett sbydd mot solstrålarne om sommaren. Fönstret yar dock in-
yändigt försedt med jcrngallcr, ehnru delta bestod endast af låugt frän
hvarandra insatta jernstänger.

Sedän någon stund Lade regnet upphört; mänen, bcfriad frän de molli,
som hittills skymt och förmörkat bonom, kastade mi sin fulla glans öfver
föremålcn. Agricola närmade sig tili fönsterrutorna och säg att det var
fullkomligt mörkt i niminct, men innerst i delta min syntes en dörr på
glänt och genom öppningcn lyste ett klart sken.

Smeden, sora hoppades att fröken de Cardovillc yar uppe, knackade
sakta på rutan.

Eftcr nägra sekunder öppnades dörrn mcllan niininen helt och hållct
och fröken de Cardovillc, som ännu ieke tänkt på att lägga sig, trädde
ut i det mörka rummet, klädd alldclcs så, som' hon var under sitt samtal
med la Mayeux. Ett vaxljus, som Adricnnc höll i kauden, upplystc
helt och hållet kennes förtjusande anletsdrag, deruti bestörtning och oro
nu voro målade.

Den unga Hiekan ställde Ijusstaken ifrån sig på ett bord, och sy ntes
lyssna uppmärksamt, under det hon närmade sig tili fönstret. Men
hastigt spratt hon tili och stannade tvärt.

Ilon bade, ehnru svagt, urskiljt figuren af en kari, som tittade in
genom fönstret.

Agricola, som fruktade att fröken skullc bli rädd och fly in x det
andra rummet, knackade änyo på rutan, äfventyrande att bli hörd derute,
sade hän, temligcn högt:

Det är Agricola Baudoin.
Dessa ord bördes af Adrienne, Eriurandc sig sitt samtal med la Ma-

yeux, föll det benne genast in att Dagobert och bans son hade prakfise-
rat sig in på klostcrgården, i afsigt att befria fröknarne Simon. Skyn-
daude fram tili fönstret, öppnade bon det, ganska försigtigt, emedan hon,
vid det klara måuskcuct, ganska väl igenkände deu unge smedens an-
letsdrag.

Fröken! sade denne, skyndsamt. Här är intet ögonblick att
förlora. Grefve de Montbron är bortrest . . . Miu far och jag aro

för att befria cr

"JIL
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Tack, tack, herr Bandoin, svarade Adrienne mcd en röst soin dar- «4
rade af djup erkänsla. Men tänl: först på marskalk Simons döttrar.

|>et förstås att vi tanka på dem, min fröken. Jag skullc just
fräga er hvar deras fönster aro.

Den cnas kamniare är på nedra hotten; det är slsla fönstrct, när-
mast trädgårdcn. Den andras kanmiare är belägen en trappa upp, pre-
clst ofvanpå systcrns mm.

Dä aro dc räddade! ropade den unge snicden.
Men, liör på . . . inföll Adrienne, lifligt jag tycker att fön-

strcn i första våningen äro ailt för kög’t frän inarken. liiti utmed mu-

ren af det ännu ieke färdiga kapellet finiicr ni en miingd bockar och lån-
ga stänger, soin tjenat tili ställningarj kanske alt dessa kuuna vara er nyttiga.

Dc skola tjcna mig tili stege, för att koinma upp tili första vå-
ningen; men nu är det fråga orn er, nådiga fröken.

Tänk endast på de anna moderlösa! .
. . Tiden ilar! .

. . Bara
dc stackars fllekorna komina nt i natt, så gör det mig detsamma pm jag
nödgas qvarstanna här, en eller två dagar.

JVej, fröken, utbrast smcdcn, det är, tvärtom, af aldrayttersta vigt
för er, att ni just i dcnna natt kommer härifrån. Det gällcr stora,
Stora fördelar, bvaroin ni är okunuig, det vet jag nu med säkcrhet.

Hvad mcnar ni?
Jag bar cj tld att förklara mig vidare; men jag bcsvär er att ni

följer mig. Jag fcan uttaga två af dessa jernspjclor. Jag Springer ef-
ter en boftång.

Det är onödigt; man åtnöjer sig med alt rncdclst en bom och ett
utanlås tillstänga dörrn tili dcnna förstuga, der ingen mer än jag bar
sinä mm. Det skall blifva er lätt att frånbryta låset.

Således skyndar jag att, jemtc min far, bcfria fröknarnc Simon,
återtog Agricola: och tio minuter dercfler befinna yi oss alla på bou-
levardcn. Fort, fröken! . . . laga erlordning! . . . Tag en kappa och
en hatt, ly nattcn är kali. Jag åtcrkoimncr pnart.

Herr Bandoin, yttrade Adrienne med tårar ögonen; jag vet
hvad ni vågar Tor min skull. Jag boppas dock att en dag konna be-
visa, att jag bar lika godt minne soin ni. Ack! . . . ni och er foster-
syster äro ett par goda och ädla varclser Det är mig ljuft att bafva
er båda alt tacka för så myeket. Men gå nu och koin ater, för att
bemta mig, så snart fröknarnc Simon äro befriade.

Delta skall snart vara gjordt, tack väre cdra anvisningar, min frö-
ken. Jag Springer nu tillbaka tili min far, och 0111 en stund komina
vi och bemta er.

Agricola, soin ställdc sig Adrlcnnes förträffliga råd tili cfterrättelse,
gick alt taga, utmed muren af det under byggnad varande kapellet, en

lång stång, den lian lade på sinä starka axlar, bvarefter hän skyndade
tillbaka tili sin far.

Khåppt hade hän krnpit genom stakettet, för att bcglfva sig tili det
af mörka sfcuggor omgifna kapellet, förrän fröken dc Cardoville, soin stod
qvar vid fönstrct, tycktc sig se en mcnuiskollgur framkomma från en af^^
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i hloslcrträdgärden, shyndsamt ila öfver gängcn och försvlnna
hakoin en hög buxbomsbäch. Adriennc, förskräckt vid denna syn, ropa-
de föijäfves på Agricola, för att underrätla bonom om farao, “nicn soin
bon cj vågade ropa högt, bundc hän ej höra benne. Kcdan stod yng-
lingen brcdvid sin far, som, förtärd af oro och otåligbet, gich fråu det
cna fönstrct tili det andra, under outsäglig ångest.

Vi äro riiddade, sade Agricola med lag röst. Se bär ajo de ar-
ina barnens fönstcr; den enas på nedra botten, den andras en trappa npp.

Ändtligcn! utbrast Dagobcrt, med ett oefterhärmligt uttrych af
glädje, bvarvid ban sprang att undersöha fönstren. Dc äro cj försedda
med galler!

Låt oss först underrätta oss att nägon af flichorna linns derinne,
i nedra hammaren, sade Agricola. Sedän shall jag, med lillbjelp afstån-
geu, ellei* bjclbcn, hvad jag shall halla den, hvilhcn jag stöder mot mu-
rcu, bissa mig npp tili den andras kammarc. Den ligger iche så bögt.

Godt, min gosse. JVär du en gång hommcr så långt, shall du ropa
Rosa ellei* Blenda, under det dn bnachar på rutan. Så snart det anna
barnet svarat dig, shall du bala dig ner. Då shola \i ställa bjelhcn sta-
digt mot fönslcrpostcu, och den stachars Hiekan shall nog väga sig ut ge-
nom fönstret. De äro så bcbjertade och så yiga . . . Det shall nog gä
för sig . . ..Fort! fort tili verket!

Och sedän gå yi att bcfria fröhen de Cardovllle, sade den un-
gc manncn.

Mcdan hän nu upplyfte bjelhen och satte den lagoin bögt, för att
homma npp, knachade Dagobcrt sahta på det nedra fönstrets rutor och
sade med hög röst:

Det är jag! . . . det är Dagobcrt.
Rosa Simon bebodde verhligen detla rum. Förtviflad öfver att vara

shiljd frän sin syster, plågadcs bon af en brännandc feber och yattnade
örngottct med sinä tårar.

Vid det buller som Dagobcrt gjordc, dä lian hnachade på rutan, spratt
den stachars Hiekan upp af förshrächelse; hvarcfter bon vid Ijudct af sol-
datcns röst, dcmia röst som var henne så här, så välkänd, satte sig upp
i sängen, for med handen öfver pannan, lihsom för att öfvertyga sig att
det ej var en dröm, insvepte sig i sin långa bvita naltshjorla, sprang tili
fönstrct och uppgaf ett rop af glädje. ,

Mcn genast Junan hon ännn hunnit öppna fönstret, ailossades tveU'
ne bösshotl, bcledsagade af de flera gångcr npprepade röpen:

Tjufvar! . . . mördarc!
Den arma Rosa stod stclnad af förshrächelse. ITenncs ögon Tåstades

mehanisht på fönstret, genom hvi 1ket hon vid månens sken oredigt såg
flera karlar ifrigt strida, under det att Rabat-Joie ursiunigt skällde, öf-
verröstande dc ånyo npprepade ropen: ■

- Tjnfvar! . . . mördare . . . Hjelp! hjelpl
v A :! 0 25. 14*.
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AFTONEN FÖRE EN VIGTIG DAG.

Ungefär tvenne timmar förrän ofvannätnnde bändelser tilldrogo sijj
i Sankt-Marlaklostrct, suto Rodln och abbe d’Algri;>-ny inneslutne i det
mm vid gaalan du Milicu des Ursins, hvarest vi redau en gång- förut baf-
va sett dern. Efter Julirevolulionea kade maibiscn ansctl nudigt att tili
delta, tills vidarc af honom bebodda bus låta transporteina sin ordens ar-
kif ocb hemliga brefvexling, Detta var ett i bans tanka oundvifcligt för-
sigtighetsmått, ty hän Lade allt sfcäl att frnkta att dc vördige fäderne
skulle af statsmakten blifva fördrifne från de Stora Lesittningar, bvanncd
restaurationen så frikostigt begäfvat dem ’). '

*} Denna fruktan var imedlertid onödig, ty man låser i Le Constitutionel för d. 1 Febr. 1832,
T’Då Herr de Corbiere år 1822 på ett sä väidsarat sätt förslörde denna lysande normalskola,

hvilken under en tillvaro af endast några få år bar danat och utvecklat så mänga olika ta-
langer, blef det beslutadt, alt man säsom ett slags ersättning skulle inköpa det hotel på Rue
des Postes, der skolan haft sin lokal, och skänka detsamma åt Helige An des Kongrega-
tionen. Ministern för Sjöärenderna försträckte köpesumman och tokalen öfverlemnades HU
ett samfund, som då regerade öfver hela Frankrike. Alltsedan ofvannämnde tidpunkt bar
sällskapet värit i ostörd besittning af denna Jokai, hvilken blifvit ett slags värdshns eller her-
berge, hvarest jesuitismen mottog och vårdade de otaliga medlemmarne af orden, hvilka från
alla raöjliga delar af landet kommo alt stärka sig hos Pater Ronsfn. Så stodo sakerna, nfir
Juli-revolulionen ulbröt, och man trodde nu atl kongregalionen skulle fördrifvas från sitt tili—-
håll. Det skedde dock icke. Man indrog de årliga anslagen, men jesuilerna fortforo dock alt
vara i besittning af hötelet pä Rue des Postes, och ännu i denna dag, den 31 Januari 1832,
blir Samfundet Sacre-Coeur, på statens bekostnad, herbergeradt, under det att den
reorganiserade normalskolan saknar utrymme, och är iuskrankt tili en usel och trång vrå af
College Louis-le-Graud”.

Se der hvad man år 1832 läste i le Constitutionel angående hötelet vid Rue des Postes,
Vi veta icke hvilka transaktioner som sedermera agt mm raellan de vördige fäderna och rege-
ringen; men f en nyligen allmängjord tidniugsartikel, angående jesuitordens organisation, näm-
nes hötelet vid Rue des Postes, såsom utgörande en af kongregationens fastigheter.

Låtom oss anföra några stycken ur nämnde artikel:
,rFöljande lista innefattar namnen och den ungelårliga vardesuraroan af de fastigheter, hvil-

ka, enligt hvad kändt är, (illhöra denna afdelning af Jesuitsamfundet:
"Hötelet vid Ia Rue des Postes, vSrdl ungefårligen 500 000,

Dito vid Ia Rue des Sevres,, uppskattadt tili 300,OOo!
En landtegendom 2 mil utom Paris . , , .... . , . 150,000!
Ett hus och en kyrka i Bourges I0o’ooo!Notre-Dame-de-Liesse (en donalion, erhållen år 1843) 60,000,
Saint-Acheul, noviciatinrättniug 400*000."I Nantes, ett hus 10o’ooo*.
Quimper d:o 40,000.
Laval, hus och kyrka 150,000,

• Rennes, ett hus 20,000.
Yannes, d:o

..... . 40,000.
Metz> 40,000,
Strassburg d:o 60,000.
Rouen, d:o . 15,000.,rMan ser att dessa här ofvan uppräknade fastigheter uppgä tili ett värde af närä 2 mil-
lioner franes.

"XJndervisningen är dessutoro för Jesuitorden en vigtig inkomstkälla: Le College de Bruge-
lette ensamt inbringar årligen 200,000 franes.

”De tvenne franska provinserna (Jesuitordens öfverhufvud i Rom bar indelat Frankrike i
tvenne provinser, med Paris o»ch Lyon tili hufvudsäten) agautomdess i statspapper och i öster-
rikiska metalliques, öfver 200,000 franes i årlig renta. Hvarje år afkastar trons
och förökelse 40 tili 50,000. Presterna skörda medelsl sinä predikningar, 150,000. Allmosorna

g ad pios u«us helopa sig tili icke mindre, Sålunda, sammanräknade, utgöra ordens alla in- Gi
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Rodln, alltid sluskigt klädd, alltid smutsig ocli nastan trasig, sait bclt *

ödmjuk vid siu byrå och skref, trogen sin undcrordnade roll af sekrctc-
rare, hvilken, som vi redan hafva sett, dolde en vida mäktigarc ocli in-
flytelscrikare den af Socius, en befattning soin cnligt Jesuilordens
konsti tollon bcslår i att aldrig Icmna sin förman, alt bevaba, att utspio-
ncra bans obctvdligastc bandlingar, Lans minsta sinncsrörclser, och derförc
rcdogöra, mcdelst bref på Roni.

Oaktadt sin vanliga ornbblighet, var Rodin dcnna afton märbbart
orolig och tankfuli. Hän svarade iinmi bortare ocli fåordigarc än vanligt
på pater d’Aigrignys frågor ocb befallningar dcnne scdnare bade nyli-
gcu inträdt.

Har något anmärkningsvärdt tilldragit sig nnder min frånvaro?
frågade d’Aigrigny. Hafva dc inlupna rapportcrna värit gynnsamma?

Ganska gynnsamma.
Låt mig höra!

_ Innan jag för dessa undcrrättelser redogör inför ers vördighct,
svarade Rodin, måste jag anmäla, att djurtämjarcn Morok är för tvenne
dagar sedän bitkommen.

Hän? , . . ropade abbe d’Aigrigny, med yttersta förvåning. Jag
trodde att, då lian lemnade Tyskland ocb Scbweitz, lian sisulle från Frei-
burg hafva f att befallning att begifva sig söderut. I IVimes, i Avignon,
sisulle lian för närvarande Isunna vara oss af oberäknelig uylta ...ty pro-
testanterna börja röra på sig ocb maa frulstar en reaktion mot Isatolikerna.

Jag vet iclse, svarade Rodin, om Morok liaft några särskilda skäl
att ändra sin niarscbruta. Hvad de synliga sisäien bcträffar, bar hän gif-
vit mig tillkänna alt lian bar ämnade gifva representationer.

Hvad vill det säga ?

En resande tcateragent bar nnder sin resa genom Lyon, engagerat
hanoin ocb bans menageri, mot en anscnlig sumina, för teatern Portc-
Saint—Martin. Hän tiilade att lian cj trodde sig böra afstå ett så för-
dclaktigt tillbud.

Det må vara, sade pater d’Algrigny, böjande på axlarne
me n genom spridandet af de små böekerua, genom lörsäljandet af

komster en summa af 540,000 franes årligen. Härtill koramer ytterligare Yinsl på försäljning
af samfundets skrifter och på handein med gravyrer.

"Hvarje plåt kostan (ritning öch gravyr inberäknad) 600 franes; raen med samma plåt
kan göras omkring 10,000 afdrag, sora kosta, med tryekning och pappar, 40 franes hvarje tu-

sende. Da tili den ansvarige utgifvaren erlägges 250 franes, kan raan i ren förtjenst berakna
en nettobehållnmg af 210 franes för lusendet. Ar icke delta vai uttänkt? Man kan dessulom
aldrig förestålla sig med hvilken skyndsamhel allt bedrifves, Fäderna sjelfva aro husets re-
sande kommissionärer, och det skulle vara svårt alt linna några mera nitiska och mera ihär-
diga. Hvart de komma, blifva de vai emottagne; de hafva aldrig erfarit ledsamheten af ett
ne] ellen ett afslag. Förläggaren är, vai förstäendes, en man af deras samfund. Den förste, åt
hvilken de gåfvo denna roll, var Socius hos prokurator N, V. J. Denne Socius hade enskiltl
förmögenhel; det oaktadt nödgades de gifva honom förskolt tili del förSta förlaget. Så snart
de märkte den betydliga afkastningen af deras industri, äterfordrade de hastigt .den förskjulna
rumm an, Förläggaren var e] i stäud att anskafla den; det var hvad vederbörande förul visste,
men de funno för godt ali genast gifva honom en rik eflerträdare, med hvilken de kunde ingä
på ännu fördefaktigare viikon, ocb med hvflkens benägna tillhjelp de i grund och ulan ringa-
sle miskundsamhet rufnerade deras stackars Socius; sålunda undergräfde de del välstånd.

$ för hvars varaktighel de kori förut hade gifvit honom en moxahsk borgen/ 7
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en bcfolkning, så full af öfvertro och så litet upplyst som södra
Frankrikes eller Bretagnes, hade Lan der kunnat göra oss större tjen-
stcr än någonsin i Paris.

Hän väntar dernere, åtföljd af ett slags jette, som är kans dräng-,
tv i egcnskap af för delta tjenare Uos crs vördigbet, eller rättare; säsoin
för delta slående i ers vördigbcts sold, hoppadcs lian 1 ödmjukhet få gö-
ra siu uppvaktning,

Omöjligt! . . . omöjligt! . .
. IVi vei kuru jag är iipptagen I af-

ton. Har uågon gätl tili Rue Saint Francois?
Ja, ett bud bar afgätt . . . Den garnle judiskc väktaren bar blif-

vlt, enligt sin cgen ntsago, nnderrättad af notaricn. Klockan scx i mor-
gon bittida skola murare öppna den igenmurade porien, och för första
gångcn på 150 är skall det inre af detta hus beträdas.

Abbe d’Aigrigny stod några ögonblich tyst ocb tankfull, hvarcfter
ban åtcr vände sig tili Kodin, yttrande:

Aftoncn före en så viglig ocb afgörande dag bör man ingenting
försumma, ntan tvärtom i sitt minne åtcrkalla allt bvad som kan äga ge-
mcnskap rncd den Stora för kauden varandc afTåren. Las ännu en gång
för mig afskriftcn af den der notcn, för halftannat årbundradc sedän in-
förd i samfundets arkif, angåeudc Sieur Rcnncpont.

Sckretcraren framtog utur en låda i ett af skåpen ett papper ocb lä-
stc följande:

”Inncvarande dag den 19 Fcbruari 1682, bar den bögvördige pater
provincialen Alexander Bourdon bitsändt följande tillkännagifvande, med
anmärkning i brädden: Utomordentligt viqligt för framtiden.”

"Genoin 'bckännclse af en döendc, vid hvars sotsäng en af vara fä-
dcr assistcrat, bar man gjort en ganska vigtig npptäcfct,”

"Sieur Marius de Rennepont, en af reformerta rcligionens ifrigaste
ocb fruktansvärdaste partigängare, en af dc hätskaste fiender tili vår bc-
liga Orden, hade i det yttre ocb för sken skull återvändt i vår moderli-
ga kyrkas skötc, troligen i den cnda afsigten att rädda sin fönnögenbet,
soin i anlcdning af hans gudlösa ocb fördömliga uppförande hotades med
konliskation. Då från åtskilliga af'vära aktadc mcdlemmar bevis ingått,
att berr Renneponls omvändelsc ingalnnda var uppriktig , ntan snarare
var en listigt anlagd pian, så har ofvanbemälte berre blifvit ansedd såsom
den der objelpligcn återfallit i kätleri, ocb alla bans cgendomar i löst
ocb fast af Hans Majeslät, vår nu rcgcrande konung, Ludvig den XIV, I
nådcr blifvit konllskcrade , hvarjcmte berr de Rennepont blifvit för llfs-
tiden dömd tili galcrei-na. Men som hän genom ett sjelfmord förckom-
mit detta rätfvisa stralf, bar, i följd af bans oerhörda brott, bans lik blif-
vit på bödelskärran släpadt tili afrättsplatsen ocb der lemnadt tili spis åt
bödclns bundar.’’

”Eftcr dcuna nödvändiga inledning, gä vi att omtala den hemliga Sa-

ken, så oändligeh vigtig för vårt samfunds nnvarandc fordelar ocb fram-
tida bestånd.”

"Hans Majestät, Ludvig den XIV, hade i sin faderliga godbct ocb
Qf\j
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katolska Ifvcr för kyrkan och synnerligast för vår heliga Or- ®»

den, tillerkänt oss hela vinsten af ofvannämnde konfishation, såsom hclö-
ning för vårt uit att upptäcka och afslöja herr de Rcnncponts afskyvärda
och kätterska bcdrägeri.”

"Dock hafva vi fått veta och det med visshet att Lland de c-
godelar, hvilka genom konfiskationen tili folio oss, ett hus är oss undan-
dragct. Detta hus är hclägct på Saint-Frangoisgatan, under N:o 5, och
dcnued skall följa en summa af femtiotusen ccus i guld.”

"Delta hus har förc konfiskationen hlifvit i kraft af en ömsesidig öf-
verenskommclse försåldt tili en af herr de Rcnncponts förtroligaste Tan-

ner, nicn soin imcdlerlid är en g'od katoili;, hvilkct för oss är beklagligt
i detta hänscende, ty vi kuuna leke på laglig väg komina ät honom.

"Det oivan omförmäldta kuset har, i följd af den kotolske vännens
hrottsliga, men ickc-desto mindre oföränderliga hcslnl, hlifvit igenmuradt,
och skall, tili följe af Marius dc Renneponts sista vilja, ej öppnas förr-
än eftcr halftannat århundradcs förlopp.

"Hvad de femtiotusen ccus i gnld angår, hafva dc hlifvit lemnade i
för oss alldclcs okäuda händer, för att under ett hundra femtio år förrcn-
tas ; och skall efter denna tids förlopp så väl kapital som rcnta fördelas
inellan herr de Rcnncponts dä lefvande afkornlingar; summan måste dä,
efter så många rentchelopps tilläggande, hafva förökat sig alldeles oer-
hördt, så att den uppgår tili omkriug fyratio ellcr femtio millioner Llv-
res Tournois.”

"Af skäl, hittills outforskliga, och dem herr de Rennepont har i ett
förscgladt testamente nppgifvit, har hän för sinä arfvingar och dcras af-
komlingar förhcmligat dc femtiotusen riksdalcrnas tillvaro; och då hela
hans familj hlifvit, i följd af ediktct raot protestahtcrna, genast förvisad
från Frankrikc, har den ej kunnat få veta något om herr Maril testamen-
te. Hän har endast anhefallt sinä slägtingar*att hland sinä eftcrkomman-
de, från slägtled tili slägtled, fortplanta den uppmaningen, att dc, som af
denna familj lefva efter hundra femtio år skola gcmcnsamt iniiuna sig, på
gatan Saint—Francois, den 15 Fchruari 1802 och på det att denna an-

maning ej mätte glömmas och under tidernas lopp gå förlorad, har hän
åt en man, hvars yrke är okändt, men hvars sigualement man har rcda
på, uppdragit förfärdigandct af nägra hronsmedaljer, hvarpå ofvannämn-
dc ställc och datum aro gravcrade, och hvai- af ett exemplar skullc tillde-
las hvarje medicm af familjen; ett försigtighctsmått så myeket mera nöd-
vändigt, som dc blifvande arfvingarne aro af ett lika okändt och out-

forskligt skäl auhcfallde att inställa sig förc lolf på dagen, pcrsonli-
gen och ickc genom ombud, i hvilkct sednare fall de äro helt och hållct
uteslutua från sin andel i arfvet.”

"Den för oss okände mamien, som har farit ut, för alt hland kamu-
jen de Rcnncponts mcdlcmmar ufdcla exemplar af den prägladc hronsme-
daljen är en man af ungefär trettio ä trettiosex års ålder, med ett stolt,
men sorgset utseende och af hög och smärt vext. Hau har svarta, tjoc-
ka och på ett besynncrligt sätt sammanvuxna ögonbryn. Hän låter kalla
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sig Josef. Man hai* starka shäl att inisstänha det denne resande är ett H
verksamt och farligt säudcbud frän de sju förenade provinserna '), der
de ursinniga repuhlikanerna och reformerta hafva sitt tillhåll.”

”Af ofvanståeade låter sig förmoda; alt den af den brottslige undan-
hållua summan bar på smygvägar blifvit skaffad i obekanta händer, för alt
bcröfva oss och vår nådige konung fördelen af dess llllgodonjutande.
Delta är sålcdes en omätlig förlust, ett oerhördt bedrägeri, hvarför vi
skola söka göra oss skadcslöse, om icke nu, dock i kommande tider.

”Då vår Orden, tili Guds och den hellye fadrens ära och förherrli-
gaude, Ur oförgänglig, så skall det blifva oss lätt att medelst de förbin-
delser vi hafva på snart sagdt alla orter i verlden, och förmcdelst vara
missioucr och andra stiftclscr, följa familjen dc Rcnncpont, från led tili
led, och beständigt hafva dess medlcmmar i ögonsigte, på det att, efter
förloppct af de hundra och femtio ären, värt sällskap mä homma i besitt-
ning af den sammanhopade, då oerhörda summan, just i det ögonblick
den skullc fördelas mellan de dä lefvande afkomlingarne af den nu lands-
förvista familjen. Dcuna sumina bar på ett förrädiskt siitt blifvit oss un-
dansnillad 5 det är således icke mer än tillbörligt alt vår Orden, per fas
ani nefas, sättpr sig i besittning deraf, och det genom hvilkct medel soin

hclst, väre sig Ust eiler våld; hclst vår Orden icke behöfver förfara skon-
samt med dem, som i en framtid aro bcstämda alt undanhälla oss dc ego-
delar, hvllka af den nedrige och ärcförgätne dc Rcnncpont blifvit oss
frånstulna; så myeket mer som det är oss icke allcnast tillåtet utan äfven
anbcfalldt att genom alla de medel, som Hcrren gifvcr oss i haudoin, bi-
behålla och föröka vår Ordens lagligcn förvärfvade egendom.”

”Ända tili dess att den oss undansnillade förraögenhet fullständigt
äterbäres, skall den ofvannämnda släglen Rennepout anses fördömlig och
förkastad, säsom en förbaunad afkomma af den alfällige Kain, deras för-
hatlige och af oss afskydde stamfader, och det bllr således nödigt att städ-
se hafva ett vakande och strängt öga på dem.”

”För att kuuna åstadkoraina delta, bllr det angeläget att en gäng om
året, räknadt från det innevarande , hålla en noggrann undersökning an-
gåendc medlemmarne af denna familj oeh deras förhållanden och öden.”

Rodin stannade här och sade tili pater dAigriguy:
~ Här följa nu redogörelserna, som år frän år blifvit aflagda, an-

gäeude Rennepontska familjinedlcmtnarues ollka ställnlng i samhället och
deras särskilda förhållanden, alltlfrån 1682 intill närvarande tidj men det
är väl onödigt att nu gcnomläsa dem?

Alldeles onödigt, svarade abbe d’Algrlgny; den upplästa noten
innefattar allt hvad som är nödigt att veta.

Efter en stunds tystnad återtog abben rned en bliek af triumferande
högmod: ”Huru stor är icke vår Ordens på sammanhållning och utsträek-
ning grundade makt! Tack väre denna not, som under; haiftannåt århun-
drade blifvit 1 vårt arklf förvarad, bar den oss licndtliga familjen blifvit
från sckel tili sefccl bevakad oeh eftersedd . .

. Ständigt har vår Orden

*) D. y. s. Generalstaterna, Hollanti.
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p haft ögonen pä denna slägt ocli följt den öfvcr alla de pnnkter af jord-

klotet, dit den, 1 följd af landsförvisningcn, blifvit kringspridd. Sålcdes
skola vi 1 morgon homma i bcsiltning af dcnna summa, på testators tid
föga ansenlig, mcn som genom Lundrafemtio ars sammanhopade rentor
vuxit tili en konungslig förmögenliet ...Ja! vi skola lyckas; ty jag fror
mig liafva uttänkt och förckommit alla möjligen inträifaude hiuder. En
cnda sak oroar mig.

Hvilken då? frägade Kodin.
Jag tänker på de underrättelser, dera man förjäfves sökt förskaf-

fa sig, angående den, som fått i uppdrag alt efterse luiset på gatan Saint-
Frangois. Har man ännu en gång försökt, culigt den bcfallning jag utfärdal?

Man bar försökt.
3Vå väl?
Denna gång, liksom alla de andra, bar den gamle judon förblif-

vit outforsklig; lian är dcssntom barn pä nytt och Lang gamla bustru är
ingen bit bättre än hän sjclf.

IVär jag tänker på den omständigheton, återtog abbe d’Aigrigny,
_att under halftannat århundrade, som dctta hus värit igenmuradt, dess be-
vakande värit anförtrodt åt Samuels familj, från gcneration tili geueration,
sä kän jag omöjligeu tro, att den är okunnig om de successiva innchaf-
varnc af kapitalförmögenheten, hvilken genom rcntornas läggande tili ka-
pitalct blifvit nastan omätlig.

Ai har sjclf sett, inföll Kodin, att enligt den från är 1682 förva-
rade noten vår Ordcn gjort sig tili en augelägen pligt att bcständigt föl-
ja och bandhafva denna alfär. Vid åtskilliga tidpunkter har man sökt
vinna nödiga upplysningar i detta Urniie, hvaröfvcr pater Bordons not ej
kastade tillräcklig dager. Mcn denna ras af judiska väktare hafva för-
blifvit stnmma. Man kan sålcdes taga för gifvct alt dc ingculing veta.

Det är någonting som alltid förekommit mig osannoliktj ty var
icke alla dessa Samuelers stamfader närvarande, då huset för hundrafem-
tio är sedän tillstängdcs och igenraurades*? Hau var, enligt hvad antcck-
ningarne gifva vid hauden, Marius de Renneponls tjenarc och förtrogne.
Det är omöjligt att icke hän skulle värit underrättad om många saker
hvarom traditionen troligen blbchållit sig inom familjcn.

Om det vore mig tillåtet att väga en liten anmärkning, yttrade
■Kodin ödmiukt.

Tala!
Det är endast några få är sedän man medclst en i biktstolcu af-

gifven bckäunelse underrättades om, att de meranämnde summorna verk-
ligen existerade, och att de hade uppnått en ofantlig totalsiffra.

Ja, jag vet det, och jag förmodar alt det är just denna omstän-
dighet som väekt ett så lifligt iuteresse hos väet öfverhufvud 1 Rom.

Man vet sålcdes det, hvarom alla medlemmarnc af Rennepontska
familjcn äro okunuiga nemligen beloppet af den oeriiörda arfsumman?

Ja, svarade abbe d’AJgrigny; den person, som för sin biktfader
uppgifvit detsamma, är ganska tillförlitlig . . . Helt nyligen tili och med

hon förnyat sin uppgift, n. a oaktadt alla biktfadrens enträgna fö- g i
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reställningar, har lion halsstarrigt vägrat att nppgifva i hvilka liändcr
föndema iinnas, ihärdigt vidhållande sitt påståendc, att penningarne o-
möjligen kunde vara i bättre och pålitligare liänder.

Då tycker jag, sade Rodin, att man är temligcn säker om hvad
som är vigtigast att veta.

Ja; ihen hvem kan veta om innchafvarcn af dcnna ofantliga sum-
ma instäiler sig i morgon? Är det ickc ganska möjligt att kan, oaktadt
ali den redlighet man tillägger honom, behagar uteblifva? Ju mer det
afgörandc ögonblickct nalkas, ju mer ökar sig min ångest.

Abbe d’Äigrigny tystnadc åter och Rodin fortfor att skrifva. Eftcr
några ögonblick återtog abben;

—• Om jag är orolig, så är det derföre att det handiar om sä omät-
liga fördelar, att förlusten deraf skulle vara obcräknelig . , . Ätmiustone
vet jag att man gjort allt hvad i menniskoförmåga står att göra,

På dessa sista ord, dem d’Aigrigny uttalade, under det lian såg på
Rodin, liksoin för att fordra hans bekräftelse, svarade Socius ingenting,

Abben betraktade honom med förvåning och sade;
Är icke äfven ni af den tanken? Tror ni att man tänkbarligcn

kunnat väga mer äu man vågat? .
. . Har man icke gätt ända tili den

yttersla gränsen?
Robin bugade sig vördnadsfullt, men förblef slum.

Om ni tror att man åsidosalt något eller försummat något försig-
tighetsmått, ropade pater d’Aigrigny med ängslig otålighet, så säg det för
ali del, medan det ännu är tid. Med ett ord: tror ni cj att man gjort
allt hvad som är möjligt att göra? .

. . Äro icke alla arfpretendenterna
aflägsnade och ur stånd att göra sinä anspråk gällande? Är icke Gabriel
den cnde, som i morgon kan anmäla sig såsoin arfvinge tili den oerbörda
förmögcnheten? Och enligt hans presterliga kali, samt i följd af vara or-
densstatutcr, är det icke hän, ntan just vår Orden, som kommcr i hesilt-
niug af ali dcnna rikcdom. Har man kunnat handia klokarc, bättre eller
ännorlunda? Säg, säg! .

. . Tala upprigtigt.
Jag kan visserligcn ickc fördrista mig att hysa något tvifvcl i det

hänseendet, gcnmäldc Rodin, med en förnyad, ödmjuk biigning. Den go-
da eller dåliga utgångcn skall bli ers vördighet ett tillräckligt svar.

Abbe d Aigrigny liöjde på axlarne och gjorde sig en tyst förebråel-
se, för det hän begäVt ett råd af dcnna trämachin, soin tjenade honoirt
tili sefcrcterare, och som, enligt hans mening, hade endast tre egenskaper,
minne, noggranhet och tystlåtenhet.

XI.
STRYP AUEN.

Efter någon tystnad fortfor pater dAigrigny;
Lät mig höra dc rapporter, hvilka, under dagens lopp inkomnnt,

angående de signalcradc personernas nuvarande bclågcnhet.
Se här är den rapport, som uu i afton iniupit.
Godt; läs den!

Rodin läste:
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"Jacob Rcnnopont, med öbnamnct Coucbe-tout-nu, bar värit sedd i

bysättningsbäkfet kl. alla i aflon",
Dcnne skall således icbc oroa oss i morgon. Vidare!

”Fru förestånderskan i Saint-Maricklostrct bar, i följd af särskildt
erinran från prinsessan de Saint-Dizier, Irott sig böra ännu strängare be*
vaka de nnga fröknarne, Rosa ocb Rlcnda Simon. De bafva kiockan nio
i afton Llifvit väl Jnlästa i sinä ccller ocb nattvakteu anbcfalld alt göra
tveunc rundcr omkrlng klostret".

Således ingenting alt bcfax-a från dctbållct, inföll abbe d’Aigrig-
ny. Forlfar!

"Doktor Baleinicr, äfvcnledcs undcrrättad af prinsessan dc Saint-Di-
zier, fortfar att låta strängt bevaka fröken Adrienne de Cardoville. IVär
kiockan var tre qvart tili nio, blcf dörrn tili de rum bon bebor väl stängd
ocb igenriglad’’.

Annu ett skäl mindre tili fruktan ocb oro, yttrade abbcn. Vidare!
Hvad inanufakturisten Hardy angår, sade Rodin, så crhöll jag

dcnna morgon en biHet från bcrr de Rrcssac, bans förtrogne vän, bvllkcn
sä mästerligt bar tjenat oss med att, sedän några dagar, aflägsna Hardy.
Dcnna hiilet innesluter ett brcf från nämnde Hardy, adrcsseradt tili nå-
gon af bans förtrogna. Herr de Rressac bar trott sig böra afvända delta
brcf från dess egentliga bcstämmclse ocb 1 dess sialle skicka det tili oss,
såsom ett nytl prof på framgången af bans vidtagna ålgärder; ty, tilläg-
ger hän: för alt tjena oss, förrådcr lian sin bästc vän, dä ban spelar en
ovärdig afskyvärd komcdi. Också bctvillar bcrr de Rressac ej att man,-
efler dc förträftliga tjenster ban gjort oss, skall åt bouom åtcrlemna de
bandlingar, bvilka halla bonom i ett slafviskt beroende af oss; emcdan
dcssa bandlingar kuuna förstöra en ung qvinnas hela framtid, en qvin-
nas . . . den ban älskar med en passionerad, men otillålcn kärlck. Hän
sägcr att man bör göra afscende på deh förfärliga belägenbet, hvari man
bragt bonom, ocb på dc för bonom rysliga alternativerna att antingen se
en qvinna, som ban dyrkar ocb tiilber, blifva vanärad ocb för ali sin tid
olycklig, eller ock på det svarlastc ocb gemenaste sätt bedraga ocb förrå-
äa en vän, som tili bonom sättcr bela sitt förtrocnde.

De der jcremiaderna, angåcnde en kärlck, som är förenad med
äktenskapsbrott, förtjena alldcles intet afscende, svarade abbe d’Äigrigny
med en min af förakt. Dessutom få vi väl se. Herr de Bressac ban än-
nu vara oss ganska nyttig. Men, låtom oss se Hardys, den ogudafctigc
ocb republikanske manufakturistens brcf. lian är just en värdig afkom-
liug af den fördömda ligan, som det var oss så nödvändigt att undanbålla.

Här är Hardys brcf, genmälde Rodin; man skall i morgon låta
det komina den person tillhanda, tili bvilket det är adrcsseradt.

Ocb Rodin läste följande:
"Toulouse den 10 Fcbruari.

"Ändtligen finner jag ett lägligt ögonblick, min herre, att skrifva er
tili ocb undcrrätta er om orsakeu tili min basliga bortresa, som säkerli-
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gcn icke oroat, mcn förvånat cr. Jag skrifver ock för alt af cr bcgära

en fjcnst. Se här, i få ord, huru salien förhåilcr sig:
”Jag bar' för er åtskiliiga gånger omnämnt Felix de Bressac, en

barndomsväa tiil rnig-, ehuru flcra år yngre än jag. Vi halva alltid på
det öinmastc älsbat hvarandra och vi bafva utbytt tillräcbliga profafötn-
sesidig tillgifvenhet, för alt säkert kuuna lita på hvarandra. Hän är för
mig en bror ni vet hvad jag förstär med delta ord. För några dagar
sedän tillskref hau mig från Toulouse, dit hän rest, för att der tlllbrin-
ga någon tid:

”Om du älskar mig, så kom hit; jag behöfver dig. Dina råd, äi-
tiä tröstegrunder skola, turhiinda, ingifva mig mod att uthärda lifvet.
Om du kommer för sent så . . . Förlåt mig, och tänk någon gång på
den, som intill sin lefnads slut förblifver din bäste van.

”JVi kan dömma om min smärta oeh min förskräckelse. Jag beställde
genast hästar. Uppsyningsrnanncn öfver minä verkstäder, en gubbe, den
jag älskar och värderar, tädren tili general Simon, bad, så snart ban fick
veta det jag ämnade mig söderut, att jag skulle taga honom med mig.
Jag skulle under genorafarten för några dagar qvarlcnma honom i depar-
tementet la Creuse, der hän önskade bese några nyligen anlagda smålt-
ugnar. Jag samtyekte att hän skulle få medföija, så mycfcct hcldre, som
jag då kade någon, i hvars sköle jag kunde utgjuta min oro oeh ängest
öfver Bressacs bref.

”Jag anländer tili Toulouse. Der får jag veta att min vän aftonen
förut hade afrest, medtagande vapen, oeh i den mest förtviflade sinnes-
författning. Som det var mig omöjligt att genast få veta hvart hän ta-
git vägen, åtgingo tvenne dagar, innan jag, medelst de noggrannaste ef-
terspaningar, förmåddc homma honom på spåren. Slulligen, efter tusen
fåfänga försö.k, upptäckcr jag honom i en usel hy. Aldrig, ncj aldrig
har jag sett en dylik förtviflau. Inga häftiga utbrott, men en hemsk ned-
slagenhct, en dyster tystnad. I hörjan sköt hän mig ifrån sig, mcn i
samma mån, som den förfärliga paroxysmen stillade sig och då själslidan-
det hade nått sin yltersta höjd, blcf hän lugnare och kastade sig i minä
armar, badaude i tårar . . . Brcdvid honom lägo hans pistoler, laddade;
en dag tili och det hade kanske värit förbi med honom . . . Jag kan
ej meddela er orsaken tili hans förtviflau, ty denna hemlighet är icke
min; men jag kan dock tilistä att"jag ej förundrat mig öfver hans själs-
lidandc . . . Hvad skall jag göra? .

.
. Jag har här en fullkomlig läkare-

befattning att bestrida , .
. Jag måste lugna, vårda, lindra och läka denna

så grymt sönderslitna själ. Vänskapen allcna kan åtaga sig delta grann-
laga och ansvarsfulla uppdrag, och jag tror mig ha skäl att hoppas, att
minä bemödanden ej skola blifva fruktlösa. Jag har förmått honom att,
under någon tid, företaga en resa; rörelsen och förströelsen skola göra
honom godt . . . Jag för honom tili IVizza; redan i morgon anträda vi
resan dit. Om hän vill förlänga sitt yistande der, skola vi qvarblifva en
längre tid, ty minä affärer åtcrkalla mig ej tili Paris, förrän mot slutct
af Mars månad.
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a® "Angäende (len tjenst jag af er bcgär, vill jag nämna att den är o-

vilkorlig. Se liär fanru dermed bänger tillsammans:
”Af några familjpappcr, dem jag ärft eftcr tuin mor, bar jag inbcm-

fat, alt det skulle tillsfeynda mig en stor fördel, om jag, den l 5 Febru-
ari innevarande år, infunne mig i Paris, på gatan Saint-Francois, ]V:o 5,
Jag bar sökt underrättclscr, angående denna sak, men ingenting inhemtat,
annat än att huset, ett mycbct garnmalt bus, bar värit stängdt och igen-
muradt under en tid af ett hundra femtio år, ocb det tili följd af en be-
synnerlig nyck af en bland min mors förfäder, som ägt delta bus, men
att det sknllc öppnas d. 15 inncv. Februari, i närvaro af mig och minä
medarfvingar, af hvilka jag ej känner en cnda. Som jag omöjligen kan
sjelf inti nr > a mig, bar jag skrifvit tili min öfvcruppsyningsman, den gam-
1c Simon, gcneralcns far, tili bvilken jag byser ett oinskränbt förtroen-
de och bvilken jag qvarlemnadc i departemcntet Crcusc, att ban skyndsamt
sisulle bcgifva sig tili Paris, för att öfvervara det gamla buscis öppnan-
de; ieke i cgenskap af min fnllmäktig, cmcdan det skulle tjena tili ingen-
ting, då det tydligcn är förordnadt alt man skall personligcn Juliona sig,
ifall man vill ba nägon taian men såsorn nyfiken åskådarc. Hän skall
sedcrmera skrifva tili IVizza och underrätta mig burn det gålt mcd utfö-
raudet af min garnle stamfadcrs roraaneska vilja. Som del möjligen skul-
1c konna hända, att min öfvcruppsyningsman konini er för sent, för att
uträlta delta uppdrag, skulle jag vara er oändligt förbundcn, om ni ville
ba den godbcten eftcrböra bemma bos mig, i Plessis, om ban är kämmen,
ocb, i annat fall, vara i bans sialle vid öppnaudet af det gamla kuset.

”Jag tror mig bafva gjort min bcklagansvärde vän, Felix dc Bressac,
endast en obetydlig nppolfring, om jag försummar alt på den otsatta da-
gen vara i Paris 5 men om och denna nppolfring vore omätlig, sä skulle
jag dock cj beklaga mig deröfver, ty minä omsorger ocb råd voro nöd-
vändiga för den, bvilken jag betraktar som en bror.

"Således förnyar jag min anbållan att ni läcktes infinna er vid det
• gamla busefs öppnande ocb derjemte ba den godbeten tillskrifva mig med
omgäende post ocb meddela resultatct af crt uppdrag.

Francois Hardy.”
Ebuni gubbcn Simons närvaro cgentligcn kan göra bvarkeli tili

cller ifrån, så vore det dock bäst att ban ej voro närvarande vid husets
öppnande, yttrade pater d’Aigrigny, så snart Rodin siulat läsningeu af
Hardys bref. Imedlerlid kan det vara just detsamma; Hardy sjelf är åt-
minstone långt borta. Nu åtcrsfår blott den unge binduen.

Ilvad bonom angår, svarade Rodin, så gjorde man ganska klokt,
då man lät berr IVorval afresa med fröken dc Cardovilles skänker. Den
läkare, soin åtföljde Norval och soin af doktor Baleinier crbållit nödiga
instruktioner, skall ej väcka någon mlsstanka.

Iche den ringaste, ätertog dAigrigny.
Brefvet, soin jag i går crhöll från denna läkare, var fullt af Ing-

nande försäkringar i det bänscendct, fortfor Bodin.
Sålcdes tycks det vara ingcnting alt frukta, inföll abbe d Algrigny.

nej . . . nej . . . alli går Lra.
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“ Hvad Gabriel angär, ätertog Kodin, har lian åter skrifvit mig tili,oeh det just i dag: vld middagslidcn, ocl» bedl mijy lägga mi g ut för ho-nom, så att lian ändtligcn måtte få det samtal med ers högvördighethvaroin haa tiggt under två dagars tid. Hän är högst förvånad öfverstrangheten af det stralF maa älagt hono m , då hän blifvit förbiuden attpa lein dygn lemua sitt rum.
~ I morgon, då jag för honom tili shall iaghöra hvad lian bar att säga, men ieke förr, ty da blir det tids nog, sade

abhe dAigrigny. °

e~ ,s^.icdus
:

ol’ tf°r l»an efter en paus, oeh i det hans ansigte stråla-de af gladje ocb trnunf, saledes aro då på denna afgörande dag hvarendamcdlem ai denna fa.mlj, hvilken skullc konna tilliutetgöra våra anslag,urstandsatt alt inlinna sig, - endast Gabriel kommer. Vi halva då ändt-ligen linnnit inålct.
Tvenne safcta slag pä dörrn afbröto de värda herrarnes samtal,Koin in! ropade abben.
En gamma! svartklädd betjent visade sig.

Derute är en herre, sade hän, hvilken önskar att genast få talamed herr Kodin, angäende en högst angelägen aflar.
Hans namu? frågade d’Aigrigny,
Hän har icke sagt sitt namn, men hän säger att hän kommer päen bekants vägnar , . . herr Josua van Daels, handlande på ön Java.Abbe dAigrigny oeh Kodin vexlade en blick af öfverraskniug, na-

stan af förskräckelse.
Hör efter hvad det är för en kari oeh koin sedän in, för att un-

rätta mi g derom, yttrade med synbar oro dAigrigny tili Kodin. Dercf-
ter vände hän sig tili betjenten ocb sade;

Bed bonom homma in!
I detsamma vexlade d Aigrigny åter en blick, men en ganska betv-delsefnll blick med sin sekreterare, hvarefter hän hastigt försvann genom

en sidodörr tili ett annat min.
En minut derefter visade sig för Kodin den främmande raamien, soin

var ingeii annan än Faringi, höfdingcn för stryparnes sefct i Hlndostan.
Kodin erinrade sig hafva soin bastigast sett bonom på slottet Cardovillc.

Socius spratt tili af häpnad ; men hän ville ieke låtsa soin om lianigenkände denna person. Lutad öfver sin byråklaff, lörtfor lian att skrif.
va, men det var på ett framför honom llggande, hvitt pappersark, soinvhan, i aldrastörsta skyndsamhet tecknade några ord, angäende den inträdande.Min herre, yttrade betjenten, sora följt den okände karien in-oeh
som förnndrade sig öfver Rodins tystnad, här är den främmande, som
önskar tala med cr.

Kodin hopvek biljetten, soin lian skrifvit, lemnadc den tili betjentenocb sade : skieka den här dit den är adresserad. Jag måstc genast ha svar.
Betjenten bugade oeh gicfc.
Då fästade Kodin, utan att stiga upp, sinä sinä huggormsögon påFaringi oeh sade i den roest smekande ton:

Min herre! .
,

. Med hvein bar jag den äran att tala?
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DE BÅDA BRÖDERNE AF DET GODA YERKET.

Faringi, soin var född i Ilindostan, hade, som vi redan nämnt, rest
mycket, både i Eurpa och Asicn. Tatande mcd färdighet så väl fransy-
ska som engelska, och utrustad med ett godt hufvnd samt inycken slughet,
inyckcn skarpsinuigliet, var Laa livad man kallar riktigt civiliserad.

I ställct alt genast besvara Rodins fråga, fästadc ban på honorn ea
skarp ocb gcnomträngande blick. Vår Socius, ytterst oroad öfvcr denna
tystuad, ocb under ea obestäaid oro anandc att Faringis ankoinst skulle
äga flågon direkt ellcr indirckt gemenskap mcd prias Dschalmas öde, upp-
repadc, under det ban låtsadc den fullkomligaste kallblodighct:

Min horre! med hvem bar jag den aran att tala?
IVI känncr då icke igeu mig? frågade Faringi, som gick två stcg

närmarc Rodins stol.
Jag vct mig aldrig bafva baft den aran att se cr förut, svarade

dcnne kalit.
Men jag, jag känncr ganska vai igcn er, min bcrre, återtog Fa-

ringi. Koumier ni ej ihåg att vi sågo bvarandra på slottet Cardoville,
den der dagcn, då tremastarcn led skeppsbrott?

På slottet Cardoville ? Det är möjligt, min herre. Jag var verk-
ligen der den dagen.

Och den dagen, återtog Faringi, kallade jag cr vid namn. Mi
frågade bvad jag ville, och jag svarade: Ingenting nu,min hroder, men
sedermera mycket. Tidcn är nu inne; jag är här för att begära myc-
ket af cr.

Min bästa herre , sade den tili utsecndet alltid lugne Ro din 5 in-
nan vi fortsätta delta samtal, hvilkct hiltills förefallcr mig temligen raörkt,
npprcpar jag alt jag önskar veta mcd hvem jag bar den förmånen att ta-
la. Mi har nännit för betjeuten , att nl hade helsningar fråu berr Josua
van Dael, en aktuingsvärd handlande i Ratavia, ocb . . .

MT i känncr hcrr van Dacls haudstil? . . . sade Faringi, fallande
Rollin i talot.

Den känncr jag fullkomligt.
Var god och se.
Och mcstiscn framdrog ur lickan af sin trasiga råck (ban var då-

Jigt klädd, men på europciskt vis) den långa bexältelsen, som van Dael
skickat mcd smuglaren Mahai och hvaraf Faringi kömmit i besittning, då
hau mördade dcnne, närä hamneu i Ratavia. Dctla pakett böll ban nu
inför Rodins ögon, dock utan att släppa det ur bändcrna.

Det är vcrkligen van Dacls handstil, sade Rodin, sträckande hau-
don eftcr pakotiet, som Faringi behändigt stoppade tiilbaka i sin ficka.

XiUåt mig säga er, min herre, återtog Rodin, att ni har ett be-
synnerligt sätt att uträtta kommissioner. Då min adrcss står på det der
brcfvet och det blifvit cr anförtrodt af hcrr van Dael, så borde ni . .

.

Det bar icke blifvit mig anförtrodt af berr van Dael, svarade Fa-
riugi, ånvo fallande Rodin i talet.

'
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"J På hvad sätt har det då råkat i edra hän der? H
En smyghandlare på Java hadc förrådt mi g- , åtcrtog mestisen.Hcrr Josua hade skaffat denne en plats på ångfartygct Ruytcr, soin af-gick från Java tili Alexandria, och tillika lemuat honoin delta href, soinhaa skulle hara tili hamnen derslädes, för alt dcrifrån fortskaffas tiliEuropa. Jag stryptc lurendrejaren, jag hcmäktigade mig pakoilet; . .

.

jag gjordc 1 hans namu och sialle rcsan tili Europa, och - nu är jag här.Stryparcn hade littalat dcssa ord med en vild ifver. Hans djerfva,liemsLa hlick sanktcs cj för Rodins skarpa, genointrängande ögon. Dcn-
-11 e hade, vid dcn alltför sällsamma bekäimelsen, rest upp hufvudct för
att uppinärksaint hcfrakta den fränimandc karien.

Faringl troddc sig förvåna eller skrämma Rodin med delta slags vil-da fräckhet; men tili hans Stora förundran förhlcf Socius lika luon ochkali, som förnt, sägande hlott, heit långsamt:
Ja så . .

. man stryper så der på Java?
~ Och annorstädes äfvcn, svaradc Faringl med ett hittert leende.Jag vill icke tro att så år, genmälde Rodin, men nog tycker jag

att m är särdeles uppriktig . . . Kan jag nu fä vcta crt namu?"
Faringi.
A'a vai, herr I’aringi, hvad är er mening? ]Vi har genom ett af-

skyvårdt hrott satt cr i besittniug af ett href, adresscradt tili mig . . .nu tvckar ni att tillstälia mig det.
emcdan jag läst det och funnit att det kan vara mig nyttiod, sva-rade hinduun. ‘ a

Aha! . . , ni har läst det, sade Rodin, soin för ett ögonhlicktycktes orolig. Eftcr en paus fortfor lian: Det är väl sannt att enligt crt
sait att homma iinder fund med andras hrefvcxling, hau man ej vänta
mv cken tvstlåtenhet å cr sida, dock . . . hau hesiunade sig ännu, hvar-efter hän frågade:

Hvad har ni då af herr Josua van Daels href inherntat, som skul-le kirnua vara er tili nytta?
Rroder, genrnaldc den oförskämdc Faringi, jag har inherntat, att

ni är näsiän en son af Del yoda verkel.
Hvilkct (jodi verk menar ni? frågade Rodin, ytterst förvänad.

Faringi svarade med bitter ironi:
I slutct af delta href fräu herr Josua tili er slär: Lydnad ochmod, hemlighet och tålumod, list och djerfhet , vnvc föceninqsbandeu

meihin oss, som tili fädernesland hafya verlden, tili slägt vur Ordeu
och tili drottning Roina.

Det är väl möjligt att van Dacl har skrifvit så, svarade Rodin;
men hvad gör ni deraf för slutsats?

Den, att det är myeken- likliet mcllan vår Ordcn och er, svarade
hinduen. ¥i hafva, liksom ni, verlden tili fädernesland, och våra med-
bröder tili anhängare. Tili drottning hafva vi Bovani,

Jag känner icke det helgonct, svarade Rodin, odmjukt.
Det är vårt Roina , svarade Stryparen , hvarefter hän fortfor: Josua

fe talar i delta href om dem hland er Ordeu, hvilka, spridda öfver hela jor-
J
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59 Jcn, arbcla pä forbcrrligandet af Romas, eder drottnings Ura. Bröderna af

vär Orden arbeta ock, i olika vcrldsdclar, på forbcrrligandet af vär drott-
nings, Bovanis, ära.

Och Lurudana aro Bovanis söuer, min kara Faringi?
De Uro beslutsamme, drlstige, tålige, listige, ihärdige män, hvil-

ka, tili det goda verkets fromma, öfvergifva fosterland, föräldrar, syskon
. . . hvilka soin fiender betrakta alla dem, soin ieke tillböra deras sekt.

Det förekommer mig, soin siiville i denna rcligionssekt ock i dess
ihärdigkct ock fastbet llnnas myeket godt oeh ädelt, yttrade Bodin med
from ocli skenbelig min; men för att fullkouiligcn gilla denna Orden,
muste man kiinna dess ändamål.

Vi göra, liksoin edra broder, lik! sade liinducn.
Lik! ropade Kodin bestört.
Ja, återtog Faringi. Uti silt brcf tili er, skrifvcr Josua van

Dacl: Vär Ordens högsta ära är alt af menniskor tjöra lik'J. Vår Or-
dcn gör också lik af lefvande menniskor . .

. Mcnniskodöd är ljuf för
Kovani.

Mcn, ropade Rodin, ni förstår meningen alldclcs orätt: Josua
talar om själcn , . . viljan . . . den cgna lankun , som bör dödas af
diseiplinen.

Det är sannt. J döden själcn . . . vi döda kroppen. Er band,
broder! . . . Vi äro båda menniskojägare.

Mcn .
. . ännii en gång . . . stammade Rodin 5 bär är fråga om

tanken, om den cgna viljans dödande.
Oeb bvad äro kroppar, beröfvade själ, vilja och tanka, annat än

lik? frågadc Faringi. Godt, godt, broder —dd lik, soin vårt snöre göra,
äro icke lillösare ocb stclare än de, soin er disclplin gör. Roina oeb
Rovani äro sälcdcs svstrar.~

J

Oaktadt silt sfcenbara lugn, såg Bodin ieke ulan en benilig förskräc-
kelse en usling, sadan som Faringi, i besittning af ett bref, livari det nöd-
vändigt mäste vara fråga om prins Dschalina. Visscrligen var Bodin inom
sig öfverlygad att bafva bragt den unge binduen ur stånd att följande
dagen inställa sig- i Paris; men, som ban var okunnig om de förbällan-
den, hvilka sedän skeppsbrottet kunnat uppsteå mollan den binduiske prin-
sen oeb mestisen, ansåg lian Faringi som en ganska farlig man.

Men ja mer vär sluge Socius var i sin själ örolig oeb upprörd, ju
nler låtsadc ban en yttre köld oeb ett synbart lorakt. lian åtcrtog såledcs;

. Visscrligen är denna jemförelse mellan Roma oeb Bovani alltför
sinnrik; rnen jag förstär dock ej bvad ni deraf vill göra för slutsats.

Jag vill visa er, min broder, bvad jag är, bvad jag förmär oeb
bvad jag är i stånd tili; pädet jag mä kunna öfvertyga er alt det är bättre
bafva mig tili van än tili ovän. 1

—• Aled all dra ord, min gunstige berre, yttrade Bodin med en för-

*) Vi erinra vara läsare ora den döende Loyolas uttryck, angående den passiva och ovilkor-
liga lydnad, sora utgör häfstången för Jesuiternas krafl och grundvalcn för deras Ordens be-
stand. Dessa förfärliga ord voro: Att hvarje medlem af Orden raaste, i sinä för-
mäns händer, vara som ett lik (perinde ac cadaver). *

—— -äSS
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— ~tiaktfull ironi, ni tillbör en binduisk mördaresekt, ocb ni vill mcdelst en ®1
geuomskinlig allegori väeka minä betraktclser öfver den menniskas öde,
I‘rån hvilkcu ui ränat det tili mig adresserade Lrefvct. Jag, ä min sida,
tar mig i ali ödmjukhct den frilietcn att crinra er, herr Faringi, alt bär-
städes brukar inan cj slrypa folk, ocb att om ni akulle få det iufallet att
i Fraukrifee förvaudla menuiskor tili lik, af kärlck tili er gudinna, Kovani,
så bugger man haisen af er, ocb det af kärlek tili en annan gudinna, ali-
männcligen kallad KäUvisan.

Ocb bvad sknlie mäti göra mig, ifall jag bade gjort försök att för-
gifva någon‘l frågade. Faringi.

«lag bar den aran alt i ödmjukbet gifva er vid banden, herr Fa-
ringi, svarade Kodin, I sin vanliga slingrande ocb denna gång ytterligt
ironiska ton, att jag ej bar tid att för er halla någon foreläsning i brott-
mäis-lagfarenbelen. «lag bloft varnar er, soin en van, att ni afstår från
ali frestclsc att strypa cllcr förgifva någon, cbvem det vara mä, så länge
ui vistas liioin Frankrikes landamären. Ett enda ord ännu: Vili ni, cller
vill ni icke lemna mig brefvet från berr Josua van Dael?

Brefvet, soin handlar om prins Dschalma? sade mestisen,- bvarvid
Lan skarpt fixerade Kodin, soin, i trots af sin tilltagandc ångest, förblef
ogenomtränglig ocb outforsklig, samt svarade, pä det cnklastc sätt i verlden;

Som jag är fullkomligl okunnig om innebållct af ett bref, bvil-
ket jag ännu aldrig baft i minä bäuder, så är det mig omöjligt att svara
annorlunda Un medclst föreläggande af tvä vilkor: Antingen ger ui bit
pakettet, cllcr ock lagar ni er genast ut bärifrån.

Ni skall inom några ögonblick bedja mig stauna (jvar, broder,
Derpå tviflar jag.
Nåpra ord af misv skola åstadkomnia delta nndervcrk . , . Hvar*li u tföre jag nyss talade om förgiflning, broder, var dcrföre att . . . ni bar

. . . tili slotlet Cardoville skiekat ...en läkare .
. . soin skulle bibringa

. , . den hitiduiske priusen Dschalma . . . förgift.
Kodin skiftade färg, i trots af sin antagna köld, ocb darrade märk-

bart under det ban svarade:
Jag förstår er icke.
Det är sannt; jag är en stackars främling, som bryter myeket;

men jag vill försöka tala så tydligl, att ni möjligen kan förstå mig. Jag
Vei, genom berr van Daels bref, burn angeläget det är för er att för-
bindra prins Dscbalmas ankomst tili Paris . ,

. i synnerhet att förekomma
hans inställclse i morgon ni förstår mig. Jag känner allt bvad ni bar
gjort, för att bindra bans bitkomst.

Jag bar ingentiug att svara er, sade Kodin.
Tvä slag på dörrn afbröt de goda brödernas samtalj den gamle svart*

kläddc bcljcutcn inträddc ånyo, bugade sig ocb sade;
Biljctten a.fskickades genast,- bär är svaret.

Kodin tog biljctten, men Innan lian öppnadc den, vttrade b.an artigt:
Min berre, ni tillåter väli .

. .

Var så god, svarade mestisen.
Ni är alltför god, åtcrtog Kodin, som, efter att bafva genomög^^
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nat tie erhällna radcrna, skrcf pä samma lapp, ncdanföre i kantcn,med flygande liast, tiågra få ord, hvareftcr lian i blinkcn Lopladc, för-scglade med munlack, Icmnade skrifvelsen tili betjenten och sade; Af-sbieba den åtcr, under samma adress; men genast!
Bctjenten bugade sig vördnadsfullt ocb gicb.

Kan jag nu fortsätta? frågade Faringi.
Det ban ni.
Jag fortfar således: I förrgår, just i det ögonblick dä den unge

prinsen stod i bcgrcpp alt, på min inrådan, begifva sig tili Paris, eburusjul; lian var af.de under sbeppsbrottct erbållna såren, anländc en präbtig
\agn med dyrbara prcscntcr tili prins Dscbalma, sbicbade från en obänd.I denna vagu suto två berrarj den enc var sbickad från den okände, för
att framlcmna prcsenterna, den andra var en läkarc . . . skiekad af er, för
att vårda Dscbalma ocb följa lumoni på resan ända hit. Det var vackertoch barmhertigt af er, brodcr! .

. .

Fullfölj er historia, min horre!
“ Dscbalma rcstc i går .

.
. Förklarandc att prinscns blessyrer skulleför varras, orn hau cj, under hela resan, förblef i liggande ställning, för-stod läkaren att göra sig af med den hcrrn, som var skiekad från den

okände välinen. Dcnne berre, soin nu ej fick rum i resvagnen, byrde sigen annan vagn ocb reste för sig. Läkaren ville allägsna äfveu mig's menDscbalma vidböll så envist att jag skulle vara med bonom, att doktornändtligcn måstc ge vika. - Vi reste således, prinsen, doktorn ocb jag.I går alton voro vi halfvägs. Läkaren förklarade då, alt man borde till-bringa natten på ett värdsbus, påstående att vi ändå bade tid nog, för attJuuan aftonen hinna tili staden; ty prinsen bade sagt, att ban nödvän-
digl måste vara i bufviidstaden den 12 Februari orn aftonen. Läkarenenvisades att åtuiinstone lå göra denna sisla dagsresa ensain med prinsen
men jag satte mig bestämdt deremot. Jag visste, genom Josua van Daelsbref, alt det var bögst maktpåliggande för er, att prins Dscbalma ej an-lände tili Paris innan den 13:dc; dcrföre byste jag starka misstankar.

frågade läkaren om ban kände cr; .
.

. ban svarade med synbart bry-deri . ...och nu bade jag vissbet, i ställct för dc bittills bysta misstan-
karne. Så snart vi anländc tili värdsbuset, sprang jag upp i doktornskammare, medan denne var bos prinsen. Jag undersöklc äsken, hvarutiläkaren förvarade sinä medikamentsfiaskor, ocb fann två af dem innebål-
la opimn. Jag bade således gissat rätt.

Gissat rätt? .
.

. Hvad bade ni dä gissat?
Det skali ni få böra. Läkaren yltrade tili prins Dscbalma, innan

ban Icmnade bonom, för alt begifva sig tili hvila: ”Er blcssyr är nu i
godt skick; men som den möjligen skulle kuuna bli inflannnerad af den
starka rurelscn, så. skall jag i alton tillrcda en stillande dryck, som jag
skali laga med mig i vaguen, för att, i fail af bebof, kumia ingifva er
den’’. Doktorns nträkning bcgrep jag nog, tillade Faringi. Prinsen skul-
le foljandc dagen det vill säga i dag så der omkring tre ocb fyra
pä eftermiddageu, intaga medikamciitel, och deraf åtminstone försänkas i
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i en djup sömn. Då sknllc läkaren, när vi orn aftonen Lommo tili ett värds- *

hus, stanna med vagnen och förklara att inan derstädes nödgades qvar-
dröja, eniedan det vore högst farligt att fortsätta resan .

. . Hän äinnade
då tillbringa natten hoS prinsen, hvars sönin troligcn skullc förlängas än-
da tili det ögonblick, som för edra önskningar vore det mesi gynnande.

Sadan var er och dohtorns öfverenskomrtfelse. Det vai- ganska klipskt
utfuuderadt. Jag ville betjena mi g deraf tili min cgen fördel, och jag
lyekades.

Alit hvad ni sagt, är hebreisfca för mig, återtog Kodin, bitande
på naglarne.

Det är väl derförc att jag bryter, svarade Faringi, illparigt. Såg
mig dock en sak, broder: Känner ni någut som kailas array-mow?

IVej.
Så myeket bättre. Det är ett förunderligt alstcr af ön Java, an-

nars så fruktbart pä gift.
Än sen då? frågade Kodin med sträf rösf, urider det Lan hade yt-

tei-sta möda alt dölja sin tilltagande ångest.
Jag frågar blott o m vi vet hvad array-mow är ?

Ncj, bar jag sagt. Hvad angår del mig?
Det angår er mer än ni tror. Vi, Bovanis söner, bysa afsky för

blodsutgjutcise, återtog mestisen; men för att utan motstånd knnna sätta
snaran orn haisen på våra olfer, laga vi alt dc insomna. iVär deras sömn
ej är tillräckligt djup, öka vi den eflcr behng. Vi äro ganska skickliga
i vår konst: ormen är ej slugare, lejonet är ej djerfvarc. Dsehalmas arrn
bär en tydlig stämpel af denna vår skicklighet; den bär vårt märhe. Ar-
ray-mow är ett slags pulvcr. Om man låter en sofvande indraga i näsan
nägra få korn deraf, cllcr ock blandar det i snus, elier i tobaken i en
pipa, så skall den som deraf njuter falia ien så djup sömn, att intet i
vcrlden är i stånd att väeka honom. Om man frnktar att ge en alltför
starfc dosis på en gäng, så låter man den tili offer bcstämde inandas sömu-
pulvret i Hera repriser oeb hclt litct i sender. Man kan på delta sätt
utan ali fara förlänga soimien så lång tid, som en menniska är i stånd
att lefva utan mat och drick . . . trettio tili fyratio timmar ungefär. ATi
ser hvad bruket af opium är plumpt, emot användandet af delta präktiga
uarkotiska medel .

.
. Jag medförde från Java en hei inäugd sådant, utan

att glömma motgiftet.
Det linns sålcdcs äfven motgift? frågade Rodin, mekaniskt.
Ja visst; alldcics som det linns menniskor, hvilka äro raka mol-

satsen af hvad vi äro, vi bröder af det yoda verket. Javancsarnc kalla
saften af denna rot touboe ; den skingrar den tyngd, som fororsakas af
array-mow, liksom solen skingrar moinen. Sålcdcs, då jag i går afton
var fullkomligt säker på de afsigter, som er utskiekade hade med Dschal-
ma, väntade jag lills doktorn hade insomuat . . . Då insmög jag mig hclt
sakta i hans kammare och lät honom inandas en så god dosis array-mow,
att jag är säker pä att hän sofver ännu.

■ Olyckligc! ropade Rodin, ur stånd att längre knnna tygla sin star-
% ka sinncsrörelse, ty Faringi hade ju gjort ett förfärligt streck öfver hans $13 <i
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och hans vänncrs plaucr! NI Lade kunnat döda doktorn, tillade hän, hcj-
dandc sig:.o

A ja, min brodcr, det hade jag kunnat . . . men jag gjorde det
iekc, ehuni lian äinnade döda Dsehalma. Vi resle sålcdes i rnorse, fort-
for Faringi, under det vi på värdshuset qvarlemnade doktorn, försänkt i
dcn aldradjupastc sönm. Jag- var cnsam i vagncn mcd Dsehalma. Hän
rökte, som en äkta hindu. iVågra koru af array-mow, hlandade i toba-
ken af hans långa pipa , den jag hade stoppal , försänkte honom snart i
sönm. En ny dosis, den jag sedermera lät honom inandas, gjorde hans
sömn ännn djnpare ,

och just nu sofver lian som häst på värdshuset, der
vi, vid vår ankoinst tili staden, tagit in. Det heror af mig alt bihchålla
Dsehalma i det sofvande tillståndct ,

hvllket kan räcka ända tills i mor-
gon afton, cller alt genast göra honom vaken, liflig och munter . . . Om
prins Dsehalma skall inlinna sig, cller icke inlinna sig i morgon på Salnt-
Francois-gatan ,

det heror helt och hållct af det svar ni lemnar på dcn
fråga jag Umnar göra er.

X\u uppdrog Faringi ur sin ficka Dschalmas mcdalj, vlsade den åt
Kodin och sade:

JVi scr att jag talar sanning. Under prinsens djnpa sömn från-
tog jag honom denna mcdalj, den enda anvisoing lian bar om stället, der
lian hör inlinna sig. Jag sl-ilar sålcdes der jag hörjade: ”jag konnner
för att hegära myeket af er, miu hroder.”

Under en längrc slund hade Rodin, enligt sin vana, då hän var
hetagen af ett stumt och qväfdt raseri, bitit på sinä naglar, så att dc
blöddc.

1 detta ögonhlick hördes klockan vid dcn lilla ingångsporten ringa
tre slag, men på ett besynnerligt sätt oeh med långa mcllanskof.

Rodin tyektes alls icke gifva akt på delta ljud, och likväl lysfe hans
smä hnggormsögon af en hastigt framhlixlrande eld, medan Faringi, stå-
ende franiför honom med korslagda armar, Letraktadc honom med trium-
ferande blickar, oeh lät honom känna hela tyngden af sin öfvcrlägsenhet
och sitt krossande förakt.

Vår förvirrade Socins sänkte hufvudet, förhlef slum, tog mekaniskt
en penna, hvaraf lian afplockadc fjädrcn, och syntes under några ögon-
hlick försänkt i ett djupt hegrundande af det som Faringi sagt honom.
Slntligen kastade lian pennan ifrän sig på byrån, vände sig hastigt åt si-
dan och sade , under del hän med ett outsägligt förakt hctraklade me-
stisen:

Ja så, herr Faringi, ni tror er kunna, medelst cdra galna histo-
rier, göra narr af folk så myeket ni vill?

Mcslisen blcf, I trots af sin ocrhörda djcrfhet, helt försagd. lian
tog ett steg tillbaka.

Huru, min herre, återtog Rodin: ni kommer hit nti ett aktnings-
värdt, jag kan nästan säga ett heligt hus, för att skryta af att ni bar he-
mäktigat er andras href, upphrutit och läst dem •, strypt somliga, insöft
andra medelst gift . . . Hien det är ju förskräckligt ...det är ju allde-
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~ ■—:■ ® les oerbördt. Jag ville höra cr tili slut, för att utröna huru långt ei-

3

djcrfbct kunde gå; ty ingen annan än den förfärligastc bof, ingen annanun ett vidundcr at lastcr och brott, ban sjelfmant kornina ocb skryta af
att hafva begått sådana gräsliga missgcrningar .

. . Men jag vill boppas
att de aro tili cndast i er inbillning.

Under det Kodin, med en sinnesrörclse alldclcs ovanlig bos bonom,uttalade dessa sista ord, steg hän upp ocb började gå af och an på golf-vet, hvarunder ban ofönnärkt nalkades spiscln, mcdan Faringi, soin bade
svärt att hernta sig från sin förvåning, betraktade bonom, utan att kanna
säga ett ord.

En paus inföll nu, hvarcfter Faringi, soin slufligcn återkorn frå sin
bestörtning, antog sin vilda, förfärliga mördarcmin ocli utbrast:

Akta er, brodcr! .
. . Tvinga mig ej att bcvisa sanningen af

hvad jag säger.
IVå ja, min. berre, det der låter bra, sade Rodin. Men man mu-

ste verkligcn komina från antipoderna, för att inbilla sig det fransmän-
nen aro så lätta att narra. IVi bar, säger ni, ormens slugbet och lejo-
nels mod. Jag vct ej om ni är ett inodigt lejon ~ . men att ni icke
är någon riktigt slug orin, det bar jag nogsamt rönt. Huru? . . . ni bar
på er ett bref från Josua van Dael tili mig; ett bref som fcan blottställa
m'ff såvida man ej tar för afgjordt, att alltsammans är en fabel; _prius Dscbalma är försänkt i en djnp dvala, som kan gagna mig ocb be-
fräraja minä plancr, och bvarutur ni cnsainl fönnår att rycka bonom. IVi
kan slutligcn, cnligt bvad ni sjclf påstår, på det förfärligastc sätt till-
intetgöra minä plancr, ocb ni bcsinnar ej, raodiga lejon, slugc orin, alt
jag cndast beböfvcr tjugofyra ti ininar, för att binna tili mälct. IVi kom-
mer Iran det iure at lliudostan, ni är främling bär ocb okäud af alla, ni
tror mig vara en erkebof, cmedun ni kallar mig brodcr

,
ocb ni bcsinnar

ej att ni för närvarandc bcbnner er belt ocb' båilet i mitt våld, ni
betänker ej att detta hus är cnslaka, denna gata ödslig . . . att jag redan
i nästa ögonblick kan tilikalla tre cller fyra pcrsoncr, som skola bcmäk-
tiga sig er, så slrypare ni än är .

. . ocb det cndast med en ryckning på
på denna klocksträng, lii 1ade Rodin, under det ban verkligcn tog klock-
strängen i kauden.

Se så, var icke rädd, fortfor ban, med ett djefvulskt leende, då
ban säg Faringi göra eu bastig rörelse af bestörtning och förskräckelse.
Fror ni att. jag i fall jag ämnade handia på det sättet skullc för-
bercda er derpå? .

. . Om jag blott lät gripa er ocb bringa er I säkerbet,
under en tid af tjugufyra timmar

, så voro jag ju säker att ni ej kunde
skada mig .

. . Vore det mig icke då ganska lätt att bemäktiga mig Jo-
suas bref ocb Dschalrnas medalj? Jag vet ju att prinseu sofver, ocb att
lian således cj kan oroa mig ... IVi ser sålcdes att alla edra hotclser äro
fåfänga . . . emcdan de stöda sig på lögner

.
.

. cmedan det icke är sannt
att prins Dscbalma bctlnncr sig i Paris ocb i ert våld. Gå genast bort
bäritrån; vänd er åt ett äimät båll, när ni nästa gång vill plugga osan-
ningar i folk!
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Faringi förhlef hclt stnm af hcstörtniug. Alit hvad hän nyss hadc
hört, lät ju ganska sannolikt. Rodin hnnde ju hemäktiga sig honom, för
att antingcn låta döda honom, ellcr ock halla honom fången så länge det
mcd hans plancr voro förenligt. lian kunde då med våld taga bådc bref-
vct och mcdaljen, och gcnom Faringis instängande cllcr afdagatagande
förhindra att Dschalma vaknade nnder hela dcn påföljandc dagen. Och
ändå hefallte Rodin honom att gcnast hegifva sig hort; honom, Fa-
ringi, soin troddc sig så vigtig och så farlig.

Uuni mi mcstisen grahhlade öfvcr fransmanncns för honom outgrundT
liga uppförnndc, koni hän slutligcn på dcn tanken och lian kunde vcrk-
ligcn ickc tro annat lian tänktc ncmligcn att Rodin oaktadt dc många
beviscn, ickc troddc att prins Dschalma yar i Faringis våld. På det sät-
tet förklaVädc mcstisfcn äfvep det förakt Rodin visade för Josua van Dacls
skrifvelsc, dcn lian, ciiligt hvad hinducn troddc, cj ansåg för äkla.

Rodin ntvecklade vid detta tilifälle en utomordentlig hådc slughet
och djerfhet. Medau hän ännn fortfor att med en vredgad min nunnia mol-
lan tänderna, gaf lian i tyslhct, men med en ångest soin ej låtcr sig bc-
skrifva, akt på stryparens ansigte, för att deraf sluta tili hvad sora före-
gick inom hans själ.

Dcnne soin var nastan säker att hafva genomträngt Rodins list och
funnit dcn hemliga orsaken tili hans besynnerliga uppförande, återtognu:

Jag går sålcdcs miu väg. Dock ett ord ännn: J\i tror att
jag ljuder?

- Jag är säker derpå, svarade Rodin. IVi bar för mig uppdukat en
hei väfnad af fabler ; jag bar förlorat myeken tid med deras afhörande.
Skona mig från något mer af det slaget. Det är seut; var god och lem-
ua mig i ro.

Annu en minut! .. . sade Faringi. IVi är en man .. . för
hvilkcn .. . soin jag ser .. . man hör ingcnling dölja. Nu kan jag
icke vänta af Dschalma mer än ett slags allmosa och ett krossande förakt;
tv att säga tili honom med dcn karakter hau bar gif mig myeket,
derförc att jag icke förrådt er , ehuru jag kunnat göra det ; det vore att
ådraga mig hans vrede och afsky. Jag Jiade tjugo gånger kunnat mörda

. honom, men hans stund är ännn icke kommen tilladc stryparen, med
dyster min och för att konna afvakta denna dag och andra olyckliga,
mörka dagar, niåstc jag ha pengar, myeket pengar. JVi ensam kan gifva mig så
myeket gold jag behöfver, då ni hetalar mitt förräderi mot Dschalma, ty cr
allcna kommer det tili nytta. JVi vägrar att höra mig, emedan ni tror mig
vara en lögnare , . . Jag har tagit med mig adressen på det värdshus
der vi ha lagit in; se här är dcn. Skicka någon dit, för att inhemta
kännedom om sannfärdighetcn af delta förhållaudc. Då skall ni kanske
tro mig. Men priset på mitt förräderi är dyrt. Jag sade ju genast att
jag koin för att hegära myeket af cr.

Då Faringi sade detta, visade lian Rodin en skrifven lapp. Vår ill-
parige Soeius, hvilkcn med ögonen följde den främmandes alla röreiser,

Nso 24. ■
,
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* Jåtsade vara tili dcn grad försänkt i tankar, atl hän hvarken hördc ellcr .

såg. Hau svaradc intet.
Tag den här adresscn och nndcrrätta cr om att jag talar sanning,

upprepadc Faringi, räckande ånyo den trychta adresscn tili Rodin.
Hm! . . . hvad är det? . .

. sade denne, soin kastade en förstulen
blick på adresscn, dcn lian läste, utan alt vidröra lappen.

Läs den här adresscn, åtcrtog mestisen, och ui kan då sjelf öf-
vertyga cr att . . .

I sanning! ropade Rodin, och sköt lappen tillhaka cr efter-
hängsenhet förvånar mig. Jag upprepar anna en gång att jag ej viti ha
nugot att skaifa mcd cr. För sista gångcn nppmanar jag cr att gå här»
ifrån. Jag vct icke hvem prins Dscbalma är. JVi kan skada mig, säger
ni . . . IVå så skada mig då! ...genera er inte! , . . Meu . . . för him-
lens skull, gå härifrån och lemua mig i fred!

Då Rodin badc littalat dcssa ord, ringde hän häftigt pä dcn vid spiscln
hängandc klocksträngcn.

Faringi gjorde en rörclse som om hän velat sätta sig tili motvärn.
En gammal betjent, mcd ett reut och godtroget ansigte, inlrädde genast.

Lapicrre! Lys ut den här herrn! yttrade Rodin, pckande pä Faringi.
Denuc, soin var förfärad öfver Rodins lugn, tvekadc alt gå.

Mcn, min herrc, sade skrifvaren, som märkte hans oro och tve-
kan. Hvad väntar ni på? ...Jag vill vara cnsam, hör ni.

Således min hcrre, yttrade Faringi, då lian långsanit och haklän-
ges drog sig tili dörrn, således försmär ni initt anbnd. Akta er !.

.
.

hcsiuna er ännn ...I morgon är det för scnt.
Min herre! jag har den äran att vara er ödmjukaste tjenare! . • .

sade Rodin, hugande sig mcd yttersta artigbet.
Stryparen gick.

Knappt hade dörrn eftcr honora tillslutits
,

förrän pater d‘Aigrigny
visade sig på tröskeln tili det angränsande rummet. Hans ansigte var
hlekt och förstördt.

Hvad bar ni gjort? .. . ropade hän tili Rodin. Jag har hört
alltsammans. Deu uslingcn talade sanning, derom är jag säker. Dschal-
ma är i hans väld. Hän går gcnst och väcker upp honom.

Det tror jag icke, sade Rodin, återtagande sin ödmjufca men lik-
giltiga min.

Och hvem kan hiudra den karien att genast hcgifva sig tili
prinsen?

Tillåt mig säga, ätertog Rodin . . . så snart man insläppte den
förfärlige bofven, kände jag genast igen honom. Innan jag ens började
initt samtal mcd honom, skref jag några rader tili Morok, som äunu stod
qvar i nedra salen, tillika mcd Goliath, för att afvakta tillfället att få ta-
la några ord raed ers vördighet. Sednare, under samtalets lopp, då jag
erhöll svar från Morok, som afvaktade minä hefallningar, gaf jag honom
nya instruktioner, emedan jag märkte alt saken tog en allvarsam vändning.

Och hvartill tjenade allt detta, då karien fick gå sin väg från
detta hus?

■4.
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Ers vördighct torde hafva godheten bcmärka, att lian ej fick gä, ®

förräu jag, mcdclst det oskyldiga knepet af en låtsad likgiltiglict, afloc-
];ade honom dcn hinduiskc priusens adrcss. Om jag ickc crliålllt dcn, så
liade Faringi i alla fall rakat i liändcrna på Morok och Goliatli, sotii >än-
tade honom några stcg fråu porien. Men vl skulle värit ganska brydda,
om vi ej velat hvar prlnscn bodde.

Ännu ett våld! . . . yttrade abbe d’Aigrigny med motvilja.
Det är rätt ledsamt . . . det är rätt ledsamt . . . svaradc Kodin;

men vi måste väl följa det hittills antagna sysfemct.
Är delta en förebråelse, som ni gör mig? , . , frågadc d’Aigrignv,

som började tiima att Kodin var någonting belt annat än blott och bart
en skrifmachin.

Skulle jag väl understä mig alt göra ers vördigbct förebråelser?
... sade Kodin, bngande sig nastan ända ned tili marken. Här är blott
fråga om att fastkålla karien och förvara honom under tjugofyra timmar.

Och sedän då . . , om hän beklagar sig?
En sadan bof skall ej våga klaga. Dcssutom bar lian ju gålt fri

nt bärifrån. Morok och Goliath skola binda för ögonen på honom, så
snart dc väl fält honom fatt. Delta hus har ju utgäng Ufven åt gatan
Vioille des Ursins. Vid denna tid, och i ett sådant väder som du, gär
ingen menniska här i delta ödsliga qvarter. Denna gcnomgäng skall Leit
och hållet förvilla den usle bofven. Man skall föra honom ned i en af
det nya husets källrar. Det är natt uu, och i morgon vid satuina tid,
släppcs hän ut med sanuna försigtighet . .. Hvad hinduen angär, så vet
man nti med visshet hvar lian iinnes. Det är hclt simpcll alt sklcka dit
en förtrogen . . , och om hän skulle äterkomma från sin dvala, så finns
det ett, cnligt min cnfaldiga mening oskyldigt, men säkeet inedcl att lial-
la honom under hela morgondagen allägsnad från gatan Saint-Fransois.

Den samme betjenlcn med det godtrogna ansigtet, hvilkcn hade lyst
Faringi ut ur Iniset, inträdde nu i ruiiimct,«cfter alt försigtigt hafva knac-
kat på dörrn. lian bar i kauden en litcn väska af hjortskinn, den haa
under en djup bugning lemnade tili Kodin, sägandc:

Morok bad mig bära in den här. Hau kom genom dcn porien,
som gär åt gatan Vleillc des Ursins.

Kctjenten giek.
Kodin öppnade väskan och yttrade tili d’Aigrigny, under det ban vi-

sade honom dess innchåll:
Dschalmas mcdulj och Josuas bref! Morok har värit punkflig.
Annu en fara undviken, sade markisen. Det är bra ledsamt att

man skall nödgas tillgripa sådana mcdcl.
Ilvein rår för det, om icke de usliugar som bringa en tili den

ytterlighetcn att bchöfva tillgripa dem? sade Kodin. Jag skall genast af-
färda nägon tili värdshuset, der den hindniske prinsen bor.

Och klockan sju på morgonen skall ni föra Gabriel tili Saint-
Francois-gatan. Det är der som hau med mig skall få det samtal, hvar-
om hän under tre dagar förjäfves anhållit.
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Jag nnderrättadc honom derom i afton. Hän väntar edra befall-r.

ningar, svarade Uotiin.
Andtligeh, uthrast markis d’Aigrigny, eftcr så mycken strid, så

mycken fruktan och så mänga hinder, är det blott nägra timinar qvar tili
dcu så niycket cfleidängtade stundcn.

Vi skola nu föra iäsaren tili Saint-Francois-gatan.
I

XIII.
HtISET VID S AINT-FRAN Q O IS-GAT AN.

Då man inkoin på gatan Saint-Gervais, genom gatan Dore (i Marais)
bcfaim ma n sig, vld tiden då dessa händclser tilldrogo sig, midt emot en
nuir af ofantlig köjd, hvars stenar voro svärtadc af tiden och närä nog
förvittrade. Denna mnr sträckte sig i hela sin längd utåt deu ensliga
gatan, och tjenade tili fot ät en terrass, beskuggad af bundraäriga träd,
planterade på en höjd af mer än fyratio fot ofvanom gatans Stenläggning.
Mellan de stora trädens tätt sammänvuxna grenar, ser man frontispiscn,
det spetsiga taket och de böga tcgelskorslenarne af ett gammalmodigt sten-
hus, hclägct ät Saint-Francois-gatan, under XT :o 3, icke långt från böruet
af gatan Saint-Gervais.

Man kunde knappast se något mera dystert än det yttre af denna
gamla bostad; äfven på denna sida var en Lög stcnmur med tre ä fyra
fyrhantiga gluggar, försedda med ofantligt tjocka jerngaller, En stor
port af massif ek, beslagen med jernskenör ocb fullsatt med stora spik-
bufvnden, ocb hvars ursprungliga färg iängcsedan försvnnnit under ett
lager af damm, smuts och rost, tillslöt inkörsvägen, som bildadc ett högt
h vai f i den tjocka mtiren. Uti deu ena af dc stora portllyglarnc var an-
bragt en litcn gångport, söin tjenade tili in- och utgång åt Samuel, den
gamlc väktaren af denna uräldriga boning.

Då man inträdt genom denna port, kom man in I ett hvalf, bildadt
af stenluisbyggnadcn åt gatan. S denna bjggnad kade Samuel sin bostad.
Fönstren kade utsigt åt en ganska rymlig gård, skild från trädgårdcn mc-
dclst ett jernslakett.

Midt uti denna trädgärd reste sig ett tvåvåningshus af buggen sten,
inen så hcsynncrligt bygdt ock med en så ofantlig kög fot, att man måste
stiga uppför en trappa aftjugo steg, innan ihan nådde ingångsportcn, soin
1 knndrafemtio år värit igenmurad.

I ställct för vanliga fönsterluckor af trä, kade man anbragt tjocka,
bermetiskt slutande blyskifvor, infogade i jernramar, som voro konstigt
fastsatta i fönsterposternas stcnfalsar. För att utestänga så väl luft som
Jjus, samt, så mycfcct möjligt var, förekomma ali slags både inrc och ytt-
re förstörclse , kade man äfven bcklädt hela taket med blyskifvor, såväl
som öppniugarne i de höga tcgelskorslenarne, sedän de blifvit tillstoppa-
de ocb igenmurade.

Samina försigtighetsmätt hade man iakttagit med en på taket anbragt
fyrkantig lykta af glasj men, åf en besynncrlig lantasi, voro alla fyTa
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blyskifvorna, som bcfäcktc denna glaskupa, gcnomhorradc nied sj« små
runda hål, slällda i form af ett kors, hvilkct ganska vai kundc skönjas
utifrån. Annars voro blyskifvorna öfvcrallt sammanlödda och utan rin-
gaste öppning.

I följd af dessa försigtighctsmått, hade man, obcräknadt några obc-
tydliga yltrc reparationer, niistän aldrig beliöfl iståndsätta det gamla Iniset,
och rnmmcn, fnllkoml igt förvarade från ali beröring med den vttre Inf-
ten, borde sannoliht bcliniia sig i samma skick,som då dcn gamla hunin-
gen, för ett hundra femtio år sedän, igennuirades.

Asynen af remnade murar, imirh na ochsöndriga lucfcor, ett tili hälf-
ten infallct tak, och föuster, hyaruli parasitvexier frodades, hade tvifvels-
utan värit mindre otrclllg än anblickcn af detta hus, beståcndc af Sten,
jern och bly, och vidmakthållct som en graf.

Den hclt och hallat vårdslösade trädgården, dit ingen annan än Sa-
muel gick, och detta regelbundet en gång i veckan, för att göra sinä väk-tareundcrsötmliigar, hildade, syunerligast otn sommaren, ett bcsvnnerligt
virryarr af buskar, ogräs och klängväxter, Träden, öfverlemnadc åt sig
sjclfva, hade skjutit ut åt alla väderslreck och flätat sinä grenar i hvar-
andra. IVågra förirrade vindrufsplantor, först krypaude utål marl.cn, liade
hunnit trädeus rölter, sedermera sliugrat sig kring deras stanunar och väf-
de nu i deras högsta toppar sinä lina rankors ogenomträngliga nät.

Genom denna fruktskog kunde man icke framlränga uloin på en gång-
stig, soin den gamle vaktaren Samuel hade htiggit fri, för att komina från
jernstakettet tili trädgårdshuset. , På alla sidor om detta hus var en pian
af tio fots bredd, sorgfälligl helagd med platta steuar och sluttande för
att allcda regnvattnel.

En annan liten väg, täit innanför de inhägnade mnrarne, var också
Irani pad, och det hvarje nait, aftvå tili tre stora pyreneiska hundar, h vil-
kas trogna ras hade under halflann.it århnndrade bihehållit sig i della hus.

Sådan var den boning, soin var äinnad tili mötesplats för afkomlin
garne af familjen dc Renncpont.

iVatteu, soin åtskiljde den tolfle Februari från den trettonde, varsnart
tilländalupeu.

På stormen hade följt en fulikoinlig stiltjc; regnet hade uppbört,
himlcn var klar och beslrödd med myriader tindrande stjernor. Måncn,
nu l sitt nedan, kastade ett dystert sken på denna ödsliga, öfvergifna bo-
ning, der sedän trenne mansåldrar intet menuiskofjät hade gcnljudat.

Ett klart sken, soin strömmade genom ett af den gamle Samuels fön-
ster, tillkännagaf att den trogne väktaren vakade ännu.

Man föreställe sig ett temligen stort mm, ända ncrlfrån och upp tili
taket pancladt med vajnötsträ, soin af åldcr blifvit mörkbrunt, nastan svart,
Tvenne halfslockuadc bränder ryka bland askan på härden; på kannen af
denna spis, målad med grå granitfärg, ser man en gamma! jcruslake, för-
sedd med ett smalt talgljus; hredvid denna Ijusstakc ligga tvenne dubhel-
pistolcr och en stor uddhvass jaglknif, hvars utsirade mcssiugsskaft är

i\:o 24. 17*.
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•f® från Ludvig- den XV:s tidebvarf; dcssutom är en luug- l:arbin upprest mot **•

en af spiselpclarnc.
De enda möblcr, som syntes i detta ruin, voro fyra bänl;ar, ulan

ryggstöd, ett ganimait ebskåp samt ett fyrbantigt bord med vridna fötter.
På väggcn voro symnietriskt uppliängda en hop uycklar af olika slorlek;
dcras antiku torui tillkännagaf dcras bög - a ålder, Vid deras ringar suto
sklifn a lappar.

Det ganila ekskåpct stod öppefj dess ryggbräde, soin dolde ett lönn-
ruin, var mi undanskjutet, så alt inan kundc se en i nuiren infogad kas-
sakista af jeni. Dennas nu öppet stäcnde loek visadc det beundransvärda
arbetet af en Floreulinsk låssnted på sextonbundratalct, hvilket vida bättre
än alla nutidens uppiiuningar trolsade iubrott oeb ali slags åverkan. Tili
ytternicra säkcrbct vap, euligt forntidens sait, en tjoch matta af asbcst ut-
spiind på något afstånd rundtomkring kistan, för att skydda den, i bän-
dclse af eldsvåda.

Ett stort skrin af ccdcrträ, bvilket haft sin plats inuti den stora la-
stan, stod nu framför dcnsamma på en pali. Delta skrin inneböll en
mäugd papper oeb dokumentcr, ornsorgsfnllt bopbnndtade, bvarje buudt
försedd med sin tillbörliga päskrift.

Vid skcnet af en kopparlampa säg inan den gamlc Samuel sysselsatt
med skrifvande i en liten lista, alltefter soin hans bustru Batbscba diktc-
rade för- lumoin ur en autcckningsbuk.

Samuel var vid (leima tid uugefär åltiotvå år gamma!; nien oaktadt
denna böga ålder var hans bufvud Kirnu betåekt af ett myeket yfvigt oeb
krusigt grätt bar. Hän vap liten, mager, innskulös, oeb dc sprittande
rörelserna i hela hans kropp utvisade alt åren ej ännu försvagat bans kraft
oeb verksambet, eburu hau litoin bus oeb bos grannarne, der ban visade
sig gauska säilän, låtsadc vara barn på nytt, alldcles som Kodin bade sagt
tili abbe d’Aigrigny.

En gamma! mcllanbrun kamlottsnattrock med vida ärmar Insveptegub-
beas gcstalt, Unda ned tili fötterna.

Samucls drag gåfvo en bild af den reut orientaliska menniskostam-
laen. Hans hy var blckgul, bans näsa krokig, hans haka skuggad af en
liten suöbvit skäggtofs. Dc utstående kindknotorna kastade en lemligcn
stark skugga öfver de infailna oeb skrynkliga kiuderna. Gubbens fysio-
noml var tuli af förstånd, slugbet oeb skarpsinnighet. Hans böga och
breda panna vittnade om ärligbet, uppriktigbet oeb bcslutsambet. Ogo-
nen, svarta oeb lysande, som Arabernes, bade eu på en gång mild oeb
genomträngande bliefc.

Hans bustru, Datbseba, femton år yngre än ban, var läng tili vexten
oeb alldeles svartklädd, undantagandes den länga mössan, soin var af bvit
linong, täti veckad, och genom sin torin crinrade om dc fordna bolländ-

-skornas allvarsamma bufvudbonad. Judinnaus blcka oeb slränga ansigte,
bar spår af en ovanlig skönbet, fullkornligt i biblisk karakter. Nägra
veck i pannan, härrörande af den näsiän beständiga sammandragningen
af de grå ögonbryneu, utvisade att denna qvinna ofta tyugdes af eu djup

, sorgbundenbet. (
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|i) Just i delta ögonblick utlrycktc Batbsebås anlete en ontsäglig smdr-

ta; Leuncs blick var stirrande, bufvudet ncdsäukt mot bröslet. Ilon liade
lätit sin bögra hand, bvaruti bon böll en lifen auteckningsbok, nedfalla
på knäct: mcd den andra handcn ki-ainadc bon konvulsiviskt en tjock,
becksvart hårslinga, soin bon bar öin haisen ocb hvilkcn sammauhölls af
ett fyrkantigt guldlås, af en tums dianieter. Undcr en litcn glasskifva,
soin bcläckle delta las, alldcles som glaslocfcct på ett hclgonskrin, syntes
en lärftsbit, väl sammanviken ocb bclt ocb hållct betäckt af purpurröda
fläckar; det var färgcn af längescdan torkadt blod.

Eftcr några ögonblicks tystnad , bvarunder Samuel skref på sin för-
teckning, sade ban lielt högt, genomläsande bvad ban skrifvit:

’På andra sidan 3000 styckcn österrikiska metallicpies af 1000
gulden, ocb datum, d. 19 Oktobcr 1826.

Eftcr denna uppläsning tillade Samuel, under det ban upplyftc buf-
vudet ocb vände sig tili sin bustru:

Är det så, Batbseba? . . . Har du jcmfört med anteckniugs-
boken ? *'

-

Bathseba svaradc iekc.
ISainucl bctraktacle' henne och då lian såg henne så djupt bedröfvad,

ropade lian mcd ett nttryck af orolig önibct:
Ilvad fattas dig? .

. . Min Gud, hvad fattas dig?
Den 19 Oktobcr 1826, sade bon, långsamt och med onppbörligt

sfirrande ögon , oeb kramande mcd sin venstra hand ännu bårdare den
svarta barflätan , soin lion bar på Laisen. Det är ett olyckligt datum,
Samuel, mycket olyckligt . . . Det var sista gängen vi Hugo brcf fråu . . .

Bathseba kunde icke fortfara. Hon uppgaf ett smärllullt klagorop
och dolde sitt ansigte i bändcrna.

Aek, jag förstår dig, åtcrtog gubben med bruton röst. En
far kan bii förströdd af sinä myckna göromålj mcn en mors bjcrfa vakar
bcständigt.

Samuel ksstade pennan ifrån sig och stödde, djupt bedröfvad, sin
panna mut båda bändcrna.

Bathseba återtog snart, liksoin bade bon funnit ett bittert bebag i
sinä sorgliga ininncn :

Ja den dagcn var den sista, d 5 vår son . . . vår älskadc Abel
skrcf oss tili . . . Det var från Tysklaud . . . Hän skrcl att hau,
enligf din anvisning , bade placerat de bärifrån medförda londerna . . .

ocb att ban ämnade begifva sig tili Polen, i anledning af en annan aflar.
Ocb i Polen fann ban martyrdöden , återtog Samuel. Etan

s1;äl, litan bcvis blef ban anklagad för kontrabandsbandel. Den ryske
guvcrnören bebandlade houoin med mycken strängbet, ocb ban dömdes
tili döden.

Ocb vår Abel, som var så god, så ärlig, så rättänkandc, dog un-
der slagen . . . dog af blygscl, så väl soin af smärta . . . återtog Balb-
seba, skälfvande ocb vridande bändcrna. En af våra bröder erböll,
med mycken svårigbct, tillåtelse att få bcgrafva bonom. Denne vän
afklipnte bans vackra svarta bår: ocb detta bår, samt en linnelapp, gj
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färgad med yår sons blod, är allt hvad vl ha qvar af bonom, tilladc dcu «j!
gamla qvinnan, snyftande.

Och dcrvid höljde hon med konvulsiviska kyssar bådc hårslingcn och
det stora guldlåset.

Ack! suckade Samuel, aftorkande sinä tårar ty äfven hän ka-
de gråtit vid dun sönderslitandc hågkoinslcn, åtininstone har ickc lier-
ien fråntagil oss vårt jiarn, förrän det led tili slut med det uppdrag, soin
yår fflinilj, undcr halftannal sckei, så troget nppfyllt. livari! Il duga
yi nu, har på jorden? ,f . tiliade gubben, med sorglig bittcrhct. —Ar
icke yår pligt uppfylld? - . f Innesluter icke dcnna l:lsta en kunglig för-
mögcnhct? Skall icke dctta , sedän hundrafcuitio år igeniourade hus
dcnna morgon öppnas af ättlingarnc tili ipin stainfaders yäigörare?

Då Samuel uttalade dessa sista ord, hlickade hän sorgset mot det Sto-
ra stcnhuset, som lian kunde se gcnom fönstret.

Just nu grydde dagen.
Malien kade gått ner. Den fyrkantiga utbyggnaden på takct, äfvcn-

som dc höga skorstenarne , aftecknade sig mot det klara, stjcrnströdda
himlahvajfvct.

Hastigt bleknadc Samuel, stcg häftigt upp och sade tili sin hustru,
med darrande röst, under det lian med banden pekade på trädgärdshuset:

_ Bathsebal ...Se ...se! ...de sju ljuspunktcrna, liksoin för
trettio år sedän. .

Verkligen förhöll det sig så, att dc sju runda öppningarne, fordom
anbragta i takutbyggnadens blcckpiåtar och satta i form af ett kors, mi

lyste såsom sju tindrande sljcrnor; alldclcs soin om någon kunnat komina
in i det väl igemmirade kuset och der åstadfcommit en herrlig upplysning.

TIONDE A F D E L NIN G E N.
DEA TRETTOADE FEBRUARI.

I.
4 DE BKT OCH CREDIT.
Undcr några ögonblick förblefvo Samuel och Bathscba stående all-

deles orörliga , med ögonen fästade på de sju lysande puukterna, som
från takets utbyggnad strålade genoin den borttågande natlens sista töc-
ken, under det att hakoin kuset horisonten började lysa af ett ljusrödt
sken, som förkunnade morgonroduadens ankomst.

Samuel bröt först tystnadcn. Hän yttrade tili siu hustru, och for
med banden öfver pannan:

Den sraärta, som minnet af vår olyekllgc son bar förorsakat oss,
bar hindrat oss från att lugnt tanka på saken, och att ihågkomma att för
oss bör det cj vara något olycksbädande i dcnna tiildragelse.

Hvad sägcr du, Saimien
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Sade ieke min far »»g flera gånger, att ban ocb haus förfäder

haclc, åtskilliga gångcr, sett delta gamma sken, likväi med långa mel-
lauskoi’.

Ja, Samuel; ocb ulan att de, mer än vi, kunde förklara delta
underverk.

Liksom min far oeh min farfar trodde, höra äfven vi tro att en
för oss obekant Ingång , så väl på deras tid , som i vår tid, lenmar tlll-
träde åt folk, soin i denua urgamla boning hafva någon hemlighetsfnll
pligt att nppfylia. —■ Annu en gång: min far sade att jag aldrig skulle
oroa mig öfver dessa besynnerliga omständigbcter, . , . bvilka lian för-
utsade ocb som under trettio ars förlopp nu inlräffat för audra gången.

Det må vara
, Samuel; men mig förskräeker det oeb jag tinner

derl något öfvcrnaturligt.
Undcrverkcns tid är förbi, svarade Samuel, sorgset skakaude på

hufvudet. Många af de gamla buseu i delta tjvarlcr hafva underjordiska
koinmunikationer med vidt ullägsna »tätien. Man påstår tili oeb med,
att några bland dem hafva gångar under jorden, hvilfca sträeka sig ända
tili Seinen, ja ända tili kafakomberna . . . Säkerligcn bar delta hus en
dylik, ocb dc personer, bvilka så säilän komma dit, praktiscra sig in på
det sättet.

Men den upplysta utbyggnaden? .
. j

Enligt den bland papperen förvarade planritningen tili delta bus,-
vet du alt denna Utbyggnad, som består af idel glasfönster, utgör lan*
terninen tili den så kallade stora sorgsalen, belägen i husets öfversta vå-
ning. Som der råder ett fullkomligt mörker, i anscendc dertill att alla
fönstren aro stängda, mäste man nödvändigt betjena sig af ljus, för att
uppkoimaa i denna sorgsal ; ett rum som, enligt hvad man påstår, skall
imiebålla många besynnerliga . .

. många ohyggliga saker, tilladc den gam-
le jnden, rysande.

Batbseba hetraktade, lika uppmärksamt som hennes man, dc sju ly-
sande pnnkterna, bvilka bleknade ju mer dagen började nalkas.

*— Det roåtte väl vara som du säger, Samuel, att underverket kan
sålunda förklaras, sade gubbens bustru. För öfrigt är delta en så märk-
värdig dag för familjen de Bcnnepout, att vi cj böra förundra oss om
den föregås af en underlig syn.

Men betänk, återtog Samuel, att under ett ocb ett balft århun-
drade bar delta sken synts flera gånger. Det finns således en annan fa-
milj, bvilkeu, liksoin vi, bar, från slägtled tili slägtled, egnat sig åt
uppfyllai.det af en belig pligt.

Men hvad är det för en pligt? frågade Batbseba. Kanske att i
dag ållt skall upplysas.

Se så, se så, Batbseba, återtog Samuel , ocb spratt upp ur sinä
drömmerier, soin om lian förebrått sig sin sysslolösbet. Hän pekade på
cederskrinet. Se, sade ban, det är dager redan, ocb innan klockan åtta
muste ju inneliållet af denna kassakista uppskrifvas, dessa ofantliga sum-
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mor satnmanräknas, så att dc ordentligt lauma leinnas i deras händcr, som 4

der tili äro berättigade.
Du bar rätt, Samuel, svarade Bathseba, sorgsct. Deniia dag tili-

hör icke oss . . . Det Ur en högtidlig dag . , . och det sbulle lauma va-
ra en skön, mycket skön dag, om sköna dagar ännn kunde uppgå för oss.

Bathseba, sade Samuel, fattande sin bnstrus hand. Vi borde åt-
minstouc ha känslor för den ljufva tillfredsstälielsen af trogct iippfyllda
pligtcr. Har icke kerron värit oss mycket nådig, ehurn Hau pröfvat oss
hårdt, genom vår älskadc sons död? . . . Är det icke en stor Gnds nåd,
att tre slägtleder af min familj kunnat företaga, fortsätta och fullborda
delta Stora verk ?

Ja, Samuel, svarade judinnan, vänligt. Och för dig åtminstone
masto med denna tillfredsställelse blanda sig en hanska af lugn och be-
låtenhet, ty då fclockan slår tolf i dag, blir du bcfriad fx>ån ett oerhördt
ansvar.

Och Bathseba pckadc på kassakistan.
Det är sannt, återtog den gamle mannen; jag skall heldre se des-

sa ofantliga rlkedomar 1 händerna på dcm, hvilka de med rätta tillhöra,
än i minä. Men som jag i dag måste lemna dem ifrån mig, vill jag an-
na en gä»g gcnornse alt allt är rätt. Jag skall gcuomse kassan och du
skall taga annotationsbokcn och kollationera.

Bathseba gjorde en jakandc böjning på hufvudet. Samuel tog pen-
nan och öfverlcmnade sig med hela sin uppmärksamhet åt bankuoternas
uppräknande; under det hans kiistin, mot sin vilja, åtcrsjönk i sinä sorgs-
na ininuen, som det olychliga nämnaudet af ett visst datum kade hos hen-
ne uppväckt, emedan det återkallade hennes sons ohyggliga död.

Låt oss nu kasta en hastig blick på den cnkla, men tili utscendct så
romaneska bistorien af dessa SO, OOO riksdalcr i guld, som, tack väre den
ändamålsenliga, kloka och samvetsgranna föreningen, kade, under loppet
af balftannat århundrade, vuxit tili en summa vida öfverstigande de fyra-
tio millioucr, som abbe d'AJgrigny på höft antog, under det hän beräk-
nade en mängd afbränningar och förluster, genom bankrutter och dylikt,
som under alla dessa år hade kunnat tillstöta de olika disponenterua.

Dä det nännille kapitalets historia är alldelcs oskiljaktig från Sanuiels
och hans familjs, gå vi att säga några ord om dessa judar, hvilka under
tre slägtleder förvaltat penningarna.

Omkring är 1670 , således många år före sin död, hade Marius de
Benucpont, under en resa i Portugal, genom sinä mäktiga vänner och
sinä hos regeringen gällande förböncr, lyckats rädda en stackars jude, som
för en religionssak blifvit af inqvisitionen dömd att bränuas.

Denne judo heite Isak Samuel och var fårfader tili den nuvarande
vaktaren af kuset !V:o 5 vid Sa int-Franc o i s-gatan.

Ädelmodiga menniskor fåsta sig ofta vid dcm som de gjort tjenster,
lika mycket som dessa fästa sig vid sinä välgörare. Efter att bafva, ge-
nom säkra underrättclser, inhemtat att Isak, som i Lisabon dref en liten
vexelhandel, var ärlig, driftig och arbetsam, föreslog herr dc Bcnncpont,
som i Fraukrike hade ansenliga egeudomar, judeu att följa houom dit och
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{i blifva hans förvaltare. Det oerhörda misstroende, hvarmed israelitcrne 1
alla lidcr blifvit förföljdc, hade då nätt sin höjd. Isak blef sålcdcs i
dubbelt hänseende tacksam emot herr de Bcnncpont: först eniedan denne
räddat hans lif, och sedän dcrföre alt lian satte förtroende tili en judes
redlighet,

Med glädjc emottog lian det gjorda anbudet och lofvadc heligt att
med lif och själ vara den tlllgifven, soin frelsat honom från en neslig
och grym död, och som dernäst kunde tro hanoin äga hcdcrskänsla och
ärlighet, honom, en stackars jude, tillliörande en allinani missaktad, ha-
tad och förkastad menniskostam. Herr dc Bcnncpont, en frisinnad man,
med ädeit hjerta och upplyst förstånd, hade ickc bedragit sig i sitt vai.
Hans förmögenbct så länge det föi-unnades honom att äga den för-
kofrades på ett föriindransvärdt sätt under Isak Samuels händer. Denne,
soin var hcgåfvad med en ufrnärkt skiekiighet i aifärer, använde denna
ulcslntande tili sin älskadc berres och välgörares bästa.

IVu utbröt öppet den förföljelse mot herr de Bcnncpont, hvilken hans
fiender länge 1 hcmligbet undcrblåst. Hans olyeka var oundviklig. Hela
hans egendom konfiskerades och lemnades såsom hedersskäuk åt hans an-
klagarc, de vördige fäderna af jesnitordeu. Dold i den fristad, hvarest
hän sedän på ett våldsamt sätt slutadc sinä dagar, lät lian kalla Isak Sa-
muel tili sig i enrum. At denne förtrogne tjenare öfverlemnade lian im
i>o,ooo ccus i guld, den enda qvarlcfvan af hans hitfills omätliga för-
mögenbet. Den trogne tjenaren måstc loiva att förrenta denna summa
och föröka den, medelst den årliga rentans läggande tili kapitalet. Om
hän hade en son, så skulle denne, vid fadrens död, ikläda sig sauma för-
pligtelse. Hade lian ingen son, så skulle hau öfverlåta den ansvarsfulla
allani ät uågon närä anförvandt, på hvilken lian fullkomligt kunde lita,
och som vore redlig och skieklig nog att öfvertaga denna befattning,
hvarmed en ansenlig lön var förenad. Denna förvallning skulle sålunda
fortfarande. öfvergå fråp slägting tili slägting, tili halftannat århnndradc
vore tilländalupef. Dessntom bad Alarins dc Bcnncpont juden Isak, att
hau skulle, under hela sin lifstid, vakta huset vid Saint-Francois-gatan,
der hau skulle crbålla passande boningsrum, samt alt äfven hans efter-
kommaude skulle bibehålla denna hostad.

Om också Isak Samuel ej haft några barn, så skulle dock den enig-
het, som man vanligcn finner inom judiska familjer, hafva undcrlättat ut-
förandet af herr de Benneponts sista vilja. Isaks slägtingar skulle hafva
dclat hans tacksamhet mot sin välgörare, och dc och deras efterkommande
skulle samvctsgrannt hafva uppfyllt en af honom ingångeu lorbiudclse.
Alen Isak liek, Hera år cfler de Benneponts död, en son.

Denne son, Levi Samuel, född 1689, hade med sin första hustru In-
ga barn. Eftcr henues död ingick lian, efanru sextio år gammal, ett nytt
gifte, och I7»0 blcf honom född en son, David Samuel, den siste vafc-
taren af det gamla kuset på Saint-Francois-gatan, hvilken år 1852, tid-
punkten för vår bcrällelse, var åttiotvå år gammal, men som, hvad kropps-
och själssfyrka belräflade, hade allt hopp att uppnå en lika hög ålder soin
hans fader, hvilken blef nittiotre år gammal. Abel Samuel, hans
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dcnrte älskaile son,- hvilken hau öch Dathseha så bittert saknade, var 1
fiidd 1790 och kade, vid tjngusex ars ålder, dött i Porien.

Sedaii UIAu genoiAgått denna enkla genealogi, skall maa lätt hegripa
hiiret utförandet af herr de Rcnnepönts sisiä vilja gånsfca ihycket nnder-
liittades deraf, att hvar ocli en af de uämndc tre inedlemmarue utaf släg-
tc?n Samuel hunnit en så ovanligt hög ålder. Dc hade från far tili son,
från soni tili sonson, bibchållit sig säsorn våktare af det gamla igcnmiira-
de Iniset och sålunda hnutit ett slags föreningsband meikin det sjnttonde
oeh det niffonde årluindradet. Herr de Reduepont hade förl;!arat för den
nuVarande Samnfcls farfår, det hän önskade att den åt hans tfogne tjefta-
rås förvaltnirtg anförtrodda summan ej måtte förrerttas högre än mot fem
pfoCent, på det att den måtte, efter den länga tideir, kanna öfvergå tili
häUs eftcrköriftniande, ren oeh tri från alla olagliga spekalationer.

Sairtöels trosförvandter, hvilka appfunnit vexlar —• en iippfinning,
som nnder mcdcltlden tjeflade dem tili att på ett hemlighelsfullt sutt för-
flytta betydåndc peri ningesummoi- från deu caia ändan af verbien tili den
andra, döljä alta fönnögenhet oeh skydda sig mot sinä fienders rofgirig-
hef, judarne, incd ett Ord, hvilka* ända tili slntct af sjnttonde århun-
dradet niistän ensamina drefvo vexelhandcl, hjelptc villigt Oeh troget fa-
rniljcn Samuel faed dess penhingelrartsahtioner. Äuda tili år 1820 in-
såtte Sainuelitetne sinä, sinäningoiri tili ett öfaiitligt bclopp förökade, Sum-
mor hos judiska hankirer eller annars hns de rikaste judiska handclshus
1 Europa. Delta siifcrä oeh hcmlighctsfnlla förfarande hade gjort det möj-
ligt för deti siste vaktaren af huset W:o S på Saint-Frangois-gatan att
otan nfägons vetskap, medelst Vexlar oeh slitildehref, sainmanhopa ofantli-
ga kapitalcr. Just niidet haris förvaltning hade summan, genom rentor-
nas bifogande', uppnätt en niistän oberiiknelig stoidek, da deremot hans
far oeh särdeles bans fårfar hade, jernförelsevis, hioit ohctydliga kapitalcr
att turvalta.

Ebuni det hlott var fråga oln alt stiindigt hafva goda oeh siikra lill-
fiillcn tili penningarnas utlåniug, så att de aldrig hehöfde ligga ofrnkt-
bara, erfordrades docfc myeken financlel skicklighct för att emä detta mål,
synnerligast sedän kapitalet öfverstigit feratio millioner. Den siste Samu-

hiidad i sin taders skola, utveekladc i hög grad denna skicklighet,
hvilket hiist skall hevisas af det nedan anförda.

Ingenling kan vara ädlarc, aktningsviirdare ooh mera rörande än för-
farandet af denna israelitiska slägt, soin gemensamt nppfyller den tack-
samhetspligt, hvilken en hland dem åtagit sig} denna sliigt* som under en
tid af tre incd myeket förstånd, öaflåtlig flit oeh en heröm-
värd oegennytta, helt oeh hället egnar sig åt förvarandet oeh tillvexten
af denna oerhörda förmögcnhet, hvaraf de sjclfva ej vänta den ringaste
del, oeh soin, tack väre deras ärlighet, skall hei oeh oförsfcingrad komina
deras stamfaders vlilgörares afkomlingar tillhanda.

Ingenting kan slutligen vara mera hedrande för den lifdömde, soin
ånförtror summan, oeh för juden, som emottager den, iin detta enkla ut-

af örd, af värillä böner Ock heliga försäkringar, utan uågon annan
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än ömscsidig bögaktning oclt välgrundadt förtroende; helst i
ga om atfårer, bvilkas resultat ej skall spöijas torviin efter hundrafemtio år.

Efter att iippmärksamt bafva genomläst sin Inventeringsuota, sade Sa-
muel tili sin faustru:

Jag är siiker på riktiglieten af min summering. Vili du nu i
annotatiousboken, som du bar i handen, kollationera de summer jag in-
fört i kassacontot. Jag skall med detsamnia förvissa inig om att titlarne
äro rikligt klassilicerade i skrinet; ty jag skall jn denna morgon, då xnan
öppnar testamentet, öfverlemna alltsammans ät notarien.

Börja då, min vänj jag följcr med, sade Bathscba.
Samuel läste följande, under det ban, i uch med detsamma, eftersåg

i siiri net om allt var rält.

CrcduntDcbent. Herr M. de Renneponts Arfvinyur.

1

39.800.000

22.273.000 I
9.300.000

3.313.000

9.020.000

11.623.000

53,468,730

60.606.000
333,230

212,173,000

2,000,000 franes renla i franska fem-
procents-obligationer, ställde på
uppgifne namu och ordres, inköp-
te från 1825 tili 1832, enligt bok-
förde specifikationer, efter medel-
kurs af 99 fr. 50 c

900.000 frarics renta i franska tre-
proc.-obligationer, under diverse
titlar, inköpte under nämude år tili
medelkurs af 74 fr. 25 c. .....

5.000 aklier i franska banken, in-
köpte öfverhufvud å 1,900 fr. . . .

3.000 kanal-aktier (audions des
Quatre Canaux), i certifikat öf-
ver sagde aktiers vederbörliga de-
position hos bolaget, inköpte efter
medelkurs af 1,115 fr .

125.000 scudi renta i neapolilanska
obligationer, efter medelkurs af 82
fr. 2,050,000 scudi: gör å 4 fr. 40

150,000 franes år 1682 lemnade af
Hr de Rennepont tili Isak Samuel,
min farfar, och förrentade succes-
sift af honom, min far och mig,
tili 5 proc. renta, med årlig afSlut-
ning oeh renlans läggande tili huf-
vudstolen, hafva gif-
vit, enligt bilagde rä-
kenskaper 225,950,000

Hvarifrån likväl afgå.
enligt här bifogade spe-
cificationer, för oför-
ulsedda förluster ge-
noin cessioner, för om-
kostnader och arfvoden
utbetalte åt diverse per-
soner, äfvensom i lön
ål de tre slägtlederne
af förvaltare 13,775,000 212,175,000

c. scudon
5,000 öslerrikiska metalliques, om

1,000 gulden tili medelkurs af 93
gulden. 4,650,000 lloriner, hyarje
florin beräknad tili 2 fr. 50 c. . .

75.000 L. slerl. renta, i engel-
ska treprocents consols, å 88?-.
2,218,750 L. sterling å 25 fr. .

1.200.000 gulden i holländska 2^
proc. obligationer å 60 franes.
28,860,000 nederländska gulden, å
2 fr. 10

Diverse bankosedlar samt guld- och
silfvermynt

212,175,000Summa franes 212,175,000

den 12 i
Summa franes

Paris Fcbruari 1852

Det är ganska riktigt, yttrade Samuel, efter att ännu en gång
bafva betraktat de i skrinet orduade sedelbundtarue. Rennepontska arf-

IV:o 24. *B*-
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vingarne liafva således att i mynt och sakea statspapper lyfta Tvåhundra
tolf millioner, ett hundra sjuttiofemtusen francs.

Och guhben såg på siä luistru rned en min af välgrundad stoltliet.
Delta är otroiigt! . . . ropadc Bathscba. Väf visste jag alt en

ofantlig förmögenhet Var i dina händer, rnen aldrig liade jag' trott att
130,000 francs sisulle, efter hundrafemtio år, kunna -vesa tili en sadan '

otrolig, ocrhörd summa.
Ooh lii»vUl är det så, Bathscba, svaradc gubhen Ingnt. Min far-

far, min far ocb jag halva alltid med trobct och outtrötlligt uit sölit för-
valta dessa fonder. Tvifvelsutan har det fordrats myehen urskiljning och
klokhet 1 valet af hus, hvarest man timde inssittä dem, synnerligast vid
de kommerciclla kriserna före och under revoin lionen 5 men för oss har
det värit läti, i anscendc tili vara förhindelscr med vara öfver hela vida
verlden spridda trosförvandter. Och likväl har hvarken jag eller någon
af minä föregångare tiilåtit oss att taga mer än laglig renta; ty de munt-
liga föresfcrifter, dem min farfar crhöll af berr de Benncpont, förhjödo
oss att taga mer än fem proeent. I hela haudelsverldcn hnnes ingen re-
narc ocli pä redligare sält vunnen fönnögenhet än denna. Skulle cj den
oegennyttiga föreskriften kundit oss, så kade, genom hegagnandet af gyn-
nande omständigheter och konjunkturer, den nuvarande summan vida öf-
verstigit tvåhundra tolf millioner.

Är det möjligt? . . . ropade judinnau.
Ingenting är enklare, min goda Bathscba. Hela verlden vet att

ett kapiini är efter fjorton år fördubhladt, mcdelst tilläggande och kapi-
taliscrandc af den årliga rentan a fem proeent. Betänk nu, att på hundra
femtio är är det tio gänger fjorton och att dc första hundra fenitio tusen
francs sålunda hlifvit hvart fjortonde år fördubblade. Det som nu tili
den grad förvånar dig, att du knappt förrnår fatta dess möjlighet, är helt
enkeli, i fall maa hesinnar föijande: Det var år 1882 som berr de Ren-
nepont åt min farfader anförtrodde 130,000 francs. Denna summa, för-
rentad så med rentan ärligen lagd tili fcapitalet, och således renta pä
renta som jag nyss sagt dig, skulle fjorton år derefter, d. v. s. 1686,
utgöra 500,000 francs. Ucssa, fördubblade tili år !710, utgjorde 600,000
fr. Vid miu farfars död, 1719, steg summan redan tili närä 1,000,000.
Ar 1724 horde den uppgä tili 1,200,000 fr. 5 1758 tili 2,400,000 fr.s
1732, två år efter min födelse, steg den tili 4,800,000 fr.; 1766 tili
9,600,000 fr.; 1780 tili 19,200,000 fr.; 1794, tolf år efter min fars död,
tili 58,400,000 fr.; 1808 tili 76,800,000 fr.; 1822 tili 134,600,000
fr. och nu, då man tillägger tio ars renta, horde den utgöra omkring
223,000,000. Men förlustcr och oundvikliga utgifter hafva gjort alt den
inskränker sig tili 212,173,000 fr.; hvilken summa nu inneslutes i
delta skrin.

!Vu förstår jag dig min van, sade Bathseha, tankfull. Men hvad
det är för en beundransvärd sak med den der förökelsen, och hvad Stora
saker man i en framtid skulle kanna uträtta medeist det närvarandes in-
skränkta tillgåugar!

Delta har sannolikt värit berr de Renneponts tanka. Ty cnligt hvad ,
jså
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' ■ ■i # m o- 7--' ■/;]min far sade, bvilken bört det af sln far, skullc berr de Rennepont värit

en af sin tids största snillcn. Så talade Samuel, undcr det lian igcn-
liiste skrinet.

Gnd gifve att lians ättlingar vore värdiga så stora rikcdomar oeli
gjorde ett g-odt brnk deraf! suckadc Bathseba oeh stcg npp.

Det var nu full dager, kiockan var sju på morgonen.
~ Murarena skola snart vara bar, yttrade Samuel ocb nedsatte åfcr

skrinet i kassakistan, sora var dold hakoin det stora valnötskåpet. Lik-
soin du, Bathseba, är jag nyliken att se berr de Renneponts arfvingar,
sora skola inhona sig här.

Två eller tre starka slag mcd portklappen hördes i saransa ögonblick.
Gärdshundarncs högljudda skällandc förcnade sig mcd delta bullcr.

Samuel yttrade då tili sin luisten: Det är säkcrt de omtalade roura-
rena, sora notarien sisulle hitsäuda, tilkka med sin skrifvarc. Vili du vara
god ocb ordna alla dc här nyckciknipporna, efter deras särskilla päskrif-
ter, jag kommcr snart ocb bemtar dem.

Samuel skyndade dcrcfter ut ocb gick utför trappan temligcn lätt
ocb fort, för att vara så gamma!. lian närmade sig tili porton, öppnade
försigtigt en liten lucka ocb säg tre arbetskarlar, kläddc som murare, åt-
följde af en nng svartklädd masn.

Hyad vill ni? . . . frågadc dcn gamlc juden, för att, innan ban
öppnade, förvissa sig om att de anlände personerna voro de rätta.

»lag är, svarade skrifvaren, bitskiekad från notarien Dumesnil, för
att öfvervara den tiilmurade portens öppnandc. Se bär ett bref från min
principal, tili Samuel, vaktaren af delta hus.

Det är jag, min liene, sade juden. Var god oeh kasta ned bref-
vet i kidan, så skall jag taga det.

Skrifvaren efterkom bans begäran, men dervid böjdc ban på axlarne,
ty ban fann gubbcns misstänksarabet alltför löjlig.

Den gamle vaktaren öppnade lådan, tog brefvet, gick tili andra än-
dan af portbvalfvct för alt granska det vid full dager, ocb jcinfördc nog-
grannt underskriften på delta bref oeh ett annat af samraa hand, sorahan
lorut crbållit ocb som ban bar i (lekan af sin vida morgonrock. Efter
delta försigtigbctsmåU band ban vid köjan dc lorut lösa bundarne ocb
gick slutiigen alt öppna porien för skrifvaren ocb murarena.

For tusan min bcskcdlige gubbe, ropade skrifvaren, oeli inträdde
- om det vore fråga om att siippa in i ett befästadt slott, så kunde det
aldrig tillgå mcd större formaliteter.

Juden bugade sig utan att svara.
~ Ar ui döf, min kära van? ropade den unge raamien, sätlamle sin

mun intills Saiuuels ora.
iVej min berre, svarade gubbcn stnåleende, oeh gående några steg

utom bvalfvet, bvarefter ban tillade, pekande på det stora Luset:
Se der, min berre, är den tiilmurade porien, som skall öppnas;

äfvenlcdes måste jeruramen med blyluckorna bortbrytas från det andra fön-
stret der tili höger.

Hvarföre icke öppna alla fönslren? frågade skrifvaren. _

3
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- Emcda» de föreskrifter jag fått, i egenskap af Imscts vaktare, ly.° 1
da så. ’ J

3%

Ocli livoni hae grifvit dessa föreskrifter?
Min far , som crhällit de m af sin far, livilken åter kade dem afsjelfve ägaren tili delta hus ...En gäng då jag ej mer har nägot altsaga har, och huset kommer i sm nye ägares iiäudcp, så handlar hän soinLonom godt synes.

~Mä göra! sade skrifvaren, tcmligen förnndrad. Derefter vändehän sig tili murarena och tillade: Detta arbete tillhör er, minä vänner!Bryt upp porien och fråntag blyluckorna, men blott på andra fönslrcttili Jiögcr.
Meden arbctskarlarne lagade sig tili att under öfverinseende af nofa-riens skrifvare gripa veriset an, stannade en vagn ntanför porien och Ro-dinj åtföljd af Gabriel, inträddc i kuset J\ ;o 3 på Saint-Frangois-gatan.

11.
arfyingen.

Samuel gick att öppna porien för Gabriel och Kodin. Denne sedna-re yttrade tili judon:
Min herre, är det leke ni som ser efter huset bär?
Jo min herre, svarade Samuel.
Herr abbe Gabriel de Rcnnepont, som ni bär ser, återtog Rodin,pefcande på sin följeslagarc , är en af den Rennepoutska familiens ätt-

Imgar. o
A! så myeket bäftre, min herre, ropade nästan ovilkorligt dengamle judon, föitjust af Gabnels englaiika ty den unge prestensädelhct och själsreuhet »fspeglade sig J hans blicfc, ljufyare än en erheen-gels, och på hans hvita panna, redan krönt af martyrglorian,

Samuel betraktade Gabriel med en nyfikenhel, blandad med det lifli-
gaste deltagande och den varmaste välvilja; men soin hau fann att detta
tysta betraktande skullc bli besvärlig för den nnge mamien, sade hän:

Min herre; notarien kommer ej förrän klockan tio.
Gabriel såg på bonom med förvåning och sade:

livilken notarie, min herre?
Pater d'Aigrigny skall förklara er alltsammahs, inföll hastigt Ro-din, som derefter vände sig tili Samuel, yttrande:

—Vi hafva kömmit något för tidigt Kunde yi icke fä gä in nå-
gorstädes, för att afvakta notariens ankomst?

\Onv ni vill vara god och stiga in tili mig, så skall jag följa erdit, svarade Samuel.
Jag tackar er; delta tilibud antager jag gerna, gcnmälte Rodin.Var då så goda och följ mig, minä herrar! bad den välvillige gubben.

IVågra ögonblick derefter inträdde Socius och den unge presten, led-
sagade af Samuel, i ett af de mm på nedra botlcn , som denne bebodde,och som hade utsigt åt gården.

Abbe d Aigrigny, som värit herr Gabriel de Rcnneponts förmyn-
dare, kommer snart ocli frågar efter oss, tillade Rodin. Var god och
släpp in bonom när hän kommer.
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Det skall jag icl:c underlåta, svarade Samuel, och gick nt.

Gabriel och socins blcfvo allcna.
Den intagande mildhet ocb ödmjukhet, bvaraf den unge prestens an-

letsdrag vanligcn burn stämpel, ocb som gaf ett så outsägligt behag, ett
så rörande uttryck åt den älskligc raissionärns blicbar, hade nu leinnat
runi för ett märfcligt uttryck af sorgsenbet, beslutsamhet och strängbet.
Rodin, soin på några dagar icbesett Gabriel, blcf obebagligt öfverrasfcad
af den förändring hän hos denne varseblcf. Ochsä hade lian uppmärk-
samt betraktat bonom under laiden från Rue des Postcs tili Ruc-Saint-
Francois.

Den iinge mannen bar nu, liksom vanligt, en lång svart prcstrock,
som gjorde hlckheten af hans lina, gcnomskinliga by ännu mera märkbar.

JVär juden gått ut, sade hän med ätadig röst tili Rodin:
Vili ni en gång säga mig, min herre, hvarföre det under så mån-

ga dagar värit mig omöjligt att få tala med hans vördighet, pater d Ai-
grigny? Hvarföre har hän valt detta bns, för att bevilja mig ett sarnlal?

Jag kan omöjligcn besvara dessa frägor, genmälfe Rodin med stör-
sta köld. Pater d’Aigrigny måstc snart vara här; då får hän sjelf afliöra
ocb besvara edra frågor. Alit hvad jag kan säga cr, är att det föreståcn-
de samtalet ligger abbe d’Aigrigny på hjertat, lika myeket soin er. Att
hän tili sainmankomstcn valt delta hus, är derföre att ni, för er egen för-
dels skull, måste iniiriua er här. NI i.änncr nog det der alltsarnmans,
churu ni för vaktaren af delta hus låtsade någon förundran, när lian nämn-
de notarien.

Under det Rodin yttrade dessa ord, fästade lian en ogement forskan-
de blick på Gabriel, hvars ansigte uttrycfcte ingenting annat än förundran.

Jag förstår er icke, svarade lian. Hvad fördel kan jag bafva af
att inlinna mig här i huset?

Se så, se så . . . man vet nog . .
. det är omöjligt att ni icke

skall veta alltsarnmans, återtog Rodin, som forlfor att gifva akt på
Gabriel.

Jag bar sagt er, min berre, att jag cj vet hvarföre jag är här,
inföll Gabriel, sårad af Rodins påståcndc.

Och hvad hade er fostermor för ärende i gär? Hvarföre tillät ni
er på egot bcvåg att emottaga henne i crt rurn, ulan särskild tillätelsc af
abbe d Aigrigny? . . . frågade Rodin. Alit delta lick jag veta denna mor-
gon, fortfor lian. Talade icke er fostermor om vissa familjpapper, som
man tunnit i cr ficka, då ni upptogs?

Ncj, min herre, sade Gabriel. På den tiden lemnades papperen
tili min fostermors biglfar, och sedermera bafva dc kömmit i abbe d’Ai-
grignys händer. Det är för första gången efter många, många år, soin
jag nu hör dessa papper nämnas.

Såledcs vill ni påstå alt det icke var i anlcdning af dötea papper
som Fransiska Raudoin i går begärde ett samlal med er? återtog Rodin
envist, och läggande tonvigt på hvarje ord.

Min herre, der är nu andra gången, som ni sätter minä ord i tvit-
N:o 24, 49.
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s velsmål, sade den unge presten fogligt, under det lian med ansfrängning ®ii

qväfde en rörclse af ovilja. Jag- försäkrar ei- att jag- säg ver sanningen.
lian vet ingenting, tänkte Kodin j ty hän käudc Gabpiels upprik-

tighe.t för mycket, för att ännu efter denna bestämda förklaring- kysa nå-
got tvifycl.

Japr - tror cr, yttrade men den der tanken föll mig in, Jå
jag fick vefa alt ni kaft ett cnskildt sain tai mod er fostermor, ock då jag-
inom mig lefade efter skäiet, kvarföre ni knnde tiliäta cr öfvcrträda pa-
ter d’Aigrignys ultryckliga befallning oin fnllkomlig afsöndring från allf
slags unigänge en befallning sora från cr bordt utstänga hvarje mensk-
lig varelse. Och ännu mer: emot alla reglor inom vår Orden, tog ni cr
den fribefen att slänga cr dörr, livilken skullc slå öppen, ellcr åtminsto-
ne på glänt, för alt underiätla Törmännen» anbefallda vaksainbet öfver er
person och cdra företag . . . Jag kundp cj förklara detta märkliga brott
mot dlsciplinen anuorlunda Un g-euoni nödvändigheten att bafva ett ytterst
vigtig-t sumtal med cr fostermor.

Det var vid en prest, och ickc vid sin fosterson, som niadain
Kaadoin önskade tala, svarade Gabriel med värdigbet. Jag trodde mig ej
tiira vägra Itcunc en sadan anhållan; ocb att jag- stängdc dörrn det var
derföre att den goda qvlnnan ville bigta för mig.

Ocb hvad vigtigt ocb maktpåliggande kunde då Fransiska Banjoin
ha alt bigta för cr? frågade Kodin.

Det skall ni få veta rättiin, när abbe d'Algriguy kominer, ifall det
är folrenligt med hans vilja alt ni skall veta det, svarade Gabriel.

Dessa sista ord uttaladc missionärn med en så kort ocb afgörande
ton, att de följdcs af en lång fystnad.

Eri nro m vara läsare att Gabriel bittills blifvit af sinä Törmän halien
I den djupaste okimnigbef och fullkomligaste omcdvetenhct angående de
vigtiga familjangelägcnheter, som fordrade hans närvaro i luiset ]V:o 5 på
Kuc Saint—Francois. Fransiska Kaadoin, fördjupad i smärla, söndersliten
af änger, kade, då hon dagen förut talade med honom, glömt säga att
fröknarna Simons timliga väl berodde på deras inställclsc i det ofvan-
nämnde luiset den 15 Febrnari, och om hon också erinrat sig det, så
kade dock Dagoberfs ultryckliga förbud hindrat henne alt med den unge
presten lala om denna alfär.

Gabriel var såledcs fullfcomligt okunnig om de fanjiljband, soin före-
nade hoitoni med niarskalk Simons döttrar, med fröken de Cardoville,
prins Dschalma, herr Hardy och Jacques Renneponf; med ett ord: om
rnan nu kade yppat för honom att hau var Marius de Rcnncpoats afvin-
ge, kade hän säkert trott sig jyara den enda lefvandc ättiiugcn af denna
familj.

Under den sfund af fnllkomlig fystnad, som efterträdde hans nyss så
lifliga samtal med Kodin, sysselsalte Gabriel sig med att g-euom fönstret
betrakta arbetskarlarnes ifrrga arbcfe att rifva murningen, som täckle den
ifrågavarande, porien. Efter att hafva slutat detta första göromål, företo-
go rnurarena sig att lösbryta jernbommame, hvilka fasthöllö en tjock hiv-
skifva, som täckte det yttre af. porien.
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P I tiettä ögonblick Ihträddc pater d'Aigrigny i rummct, åtföljd af “

Samuel. «

Innan Gabriel hunnit vända sig pm, fann Rodin tillfälle att hviska
tili d’Aig-rigny:

lian vef ingenting, och hinduen beböfva vl ickc frnkta.
I trots af siff fconstladc Ingn, var abbe dAigrigmy mychet blek,ocb

såg ytlerst upprörd nt. Hän hunde fullhomligeii liknas vid en spelare, i
ögonblicfcet af ett för honom afgörande kast, hvarpå hela hans lifs vai
eilen re beror. Alit syutcs jn hittills fullbornligt gynnande för jesuiter-
nas afsigter, och likväl hunde hän ichc ntan själsmartcr tänha på de fyra
tirnmar, som anna åtcrsfodo af (len otsatta tiilen, då allt borde vara afgjordt.

Gabriel hade vid d'Aigrignys inträde vändt sig nm. Mcd en utsökt
vänlighet, med hjertlighet i blick och åthäfvor samt srnålecndet på läp-
parne, nalkadcs patern med utsträekt hand den unga mannen, sägande:

Min kiire son, det bar vcrkligen kostat hra inyckct på niig, att
ända tills i dag nödgas neka er det samtal, hvarom ni alltscdan cr äter-
kornst anhållit. Ickc mindre smärtande bar det värit för rnig att nödgas
halla er i några dagars arresf. Ebuni jag bar ingen förklaring att gifva
cr, i anledning- af dessa niinä befallningar, kan jag dock försäkra, att det
Ur tili er fördel soin jag funnit mig föranlåten att så handia.

Jag bör tro hvad ers vördighet försäkrar, svarade Gabriel, djnpt
bugande,

Den unge mannen kände mof sin vilja en obestämd fruktan; ty allf-
intill det ögonblick, då hän i egenskap af missionär afreste tili Amerilla,
hade pater d’Aigrigny, inför hvilkcu lian allagt det högtidliga, inen hem-
ska Jöfte, som för alltid hand honom vid jesuifernes sainfund, på honom
ntöfvat ett förskräekande inflyfande, ett intlyfande som, alstradt af despo-
tismen och beräknadt på förtryck och skrämsel, ej kan annat än göra äf-
ven den ädlastc och mest frihetsälskandc själ försagd och förfärad.

De första ungdomens intryek äro ontplånliga, och det var i dag för-
sta gängen Gabriel, efter sin återkornst från Amerika, befann sig ansigte
root ansigte med den förfärligc abbe d’Aigrigny; sålcdcs, eburu lian cj
vackladc i det beslnt lian fattat, bcdröfvade cl et Gabriel att hän ej kun-
nat, såsom hän hoppats, få hemta förnyad slyrka umler Unnu ett samtal
mcd Dagobcrf och Agricola,

D’Aigrigny var alltför stor menniskokännare, för att Ickc genast mär-
kä den förändring, soin hos den nnge presten föregått, samt ana denna
förändrings rnöjliga orsak. Det intryek lian fann sig göra på missionärn,
var houoni dock ett lyckligt förebud, och hau beslöt alt fördnbbla sin
skenbara ömbet, sin Inställsamhet och sin förledandc vänlighet, förbebål-
landc sig, ifall af behof, en motsatt mask, om den första ej gjorde nog
intryek eller önskad verkan. lian ytfradc således tili Gabriel, medan hän
satte sigl, nnder det att yngliitgcn och Rodin förblefvo sfående i en vörd-
nadsfull sfällning:

Min käre son, ni bar önskat ett samtal med mig?
Ja min far, svarade mot sin vilja nedslående sin blick

inför sin förmans Stora och gnistrande grä ögon, s
3-
LiSk. MM
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Arven jag liar Stora oeli vigtiga angelägenbeter att meddela er,° %

åtcrtog abben; hör derföre först hvad jag bar att förkunna, sedän skall
jag afhöra cr.

Jag hör er, min far.
Min älskadc son, började pater d’Aigrigny med en öin oeb smäl-

tande ton; det är ungefär tolf år sedän cr fostermors bigtfar vände sig
tili mig genom herr Rodin, som åtagit sig att blifva hans förespråkarc,
för att fästa min uppmärksamhet på er, och ointalade de ovanliga fram-
steg ni gjorde i Brödcrnas skola; jag gjorde mig närmarc underrättad oeb
inhemtade att crt exemplariska uppförande, cr milda karakter samt cr
blygsambet, i förening med ett för en så späd ålder ovanligt förstånd,
förtjenade det lifligaste interesse. FrAn delta ögonblich fästade man ögo-
nen på er, man märkte att ni fortfor i crt goda uppförande, oeb trodde
sig bos cr varscblifva ett lofvandc ämne tili något helt annat än en bandt-
Terfcare. Man öfvcreuskom sålcdcs med er fostermor, oeb på milt förord
blef ni mottagen i en af vår Ordens uppfostringsanstalter. Sålunda aflyf-
tades en betydlig burda frAn sbuldrorna af den förträffliga qvinnan, som
värit er i mors sialle, som med glädje sAg ett barti, hvilhet redan ingaf
så Stora forboppningar, ombuldadt af vår fadcrliga ömbet oeb åtnjntande
alla de oberäbneliga fördelarnc af en rcligiös uppfostran. Är icl:c allt
delta sannt, min son?

Det är alltsammans mycbet sannt, min far, svarade Gabriel oeb ned-
slog ögonen.

D’Aigrigny fortfor: I samma mAn, som ni tillvcxte, utvecblade
sig bos er en mängd sällsynta dygder. I synnerhet var cr lydnad exem-
plarisb oeb cr mildhct anmärbningsvärd. I alla slags sludicr gjorde ni
törvAnandc framsteg. Jag var Annu obunnig orn hvad yrke ni en gAng
skullc väljä, men jag var docfc säker att, i hvad lifvets förhållande ni än
sknile komina, förblefve ni docfc alllid en af kyrkans mest älskadc söner.
Jag bedrog mig ej i delta bopp; cller för alt tala merä cnligt med
sanningen: ni bar, min älskade son, vida öfvergAtt minä förboppnin-
gar. DA ni, genom vänskapens omina förtroende blef underrättad om att
er värdiga fostermor litligt önskade det ni skullc ingå i vår Orden, mot-
svarade ni, pä ett ädclt sätt, denna fromma qvinnas rcligiösa önskningar,
de ljufvaste önskningar af denna ojemnförliga fostermor, som gjort så
myeket för cr . . . Men som Herren alltid är rättvis, så väl i stralf, som
belöningar, ville hän att del mest rörande bevis på tacksambet, soin ni
kunde gifva er fostermor, skulle på samma gäng blifva er gagneligt, så
väl för delta, som för det tillkommande Hfvet, emedan just delta fack-
sambetsbevis gjorde cr tili en mcdlem af vår hcliga fcyrka.

Vld dessa pater d'Aigrignys ord kunde Gabriel ickc tillbakabålla en
ofrivillig rörelse; tv hau paininte sig dervid de sorgliga förtroenden Fran-
siska dagen förut hade meddclat bonom; men lian bcjdade sig, då ban
märkte att Rodin, som stod med armbågcn stödd raot spisclkantcn, fortfor
att envist oeb uppmärksamt belrakta bonom.

Abbe dAigriguy fortfor:
~g «Jag Vili icke dölja för cr, min son, att delta crt bcslut uppfyllde s '



mig med dcn inncrligastc glädjc. Jag såg i er ett af kyrkans tillkom-
niande Jjus och jag var stolt öfver att se delta ljus lysa midt ibland vårt
samfund. Vara prof, så talrika, så svåra, så påkostande de än äro, har
ni med ståndaktighct och heder genoingått. Mi har befunnits värdig att
tilihöra oss och efter att i minä händer hafva aflagt en helig och oåtcr-
kallelig cd, som för alllid fäster er vid oss och vid vår Orden, en Orden,
hvarigenom Guds ära på det värdigaste sätt förhcrrligas, önskade ni svara
på vår Helige Faders kallelsc tili fromma själar, för att, som katolsk
missionär gå att hland hednlngarne predika kristna läran. Ehnru sorgligt
det var för oss och eburn svårt det föreföll oss att på längre tid skilja
oss från vår älskade son, måstc vi dock gifva vika för så ädla ooh Gudi
behagliga böner. Mi reste, som ödmjuk missionär ni har återkommit
som ärofull martyr, och vi kanna, vid denna er tilel, en helig stolliict
öfver att få räkna er hland oss. Denna hastiga öfversigt af det förilutna
var uödväudig, min älskade son, för att komina tili det, som följer . . .

ty det är fråga om att . . . i fall möjligt är anna fastarc tillfcnyta dc
hand, som förena er med oss. Hör mig såledcs min son! .. . delta är
ett förtroende af yttersta vigt, icke allenast för er, men tillika för vår
Orden, som ,

. .

I det fallet, min far, ropade Gabriel lilligt, icke gifvande akt på
att hän föll pater d’Aigrigny i talot, i det fallet kan jag icke bör jag
icke höra er.

Och den unge presten blcf dödsblek då hän uttalat dessa ord; man
kunde tydligcn se på den nervosa ryekningen i hans anletsdrag, att en
häftig slrid föregick inom honom. Men snart hemtade ban sig, erinrade
sig den beslutsamhet, hvarmed hau bemannat sig, upplyfte hufvudet och
hetraktade med stadig blick både d'Aigrigny och Rodin, hvilka, betagna
af bestörtning, ej kunde framföra ett ord. Den ädle ynglingen fortfor:

Jag upprepar det ännu en gång, min far, att om det är fråga om
ett förtroende, som angår vår Orden, så är det mig alldelcs omöjligt att
afböra hvad ni bar att säga.

I sanning, min son, yttrade pater d'Aigriguy, ytterst bäpen; ni
förorsakar mig en bestörtning litan like. Hvad fattas er? .. . Min Gud,
hvad går åt er? . . . Edra anletsdrag äro förändrade ...er sinnesrörelse
är alltför slark, alltför synbar . . . Alen så tala då! . . . Tala min son,
. . . tala öppet och ulan fruktan . . . Hvarföre kan ni icke höra mig?

Det kan jag icke säga er, min far, förräu det tiilåtcs mig att äf-
ven ä min sida, göra en litcn skildriug af det förilutna . . . sådant det,
nu på en tid, framställt sig för min själs öga. Mi skall då begripa,
min far, att jag ej är värdig ert förtroende, emedan ett stort svalg snart
kommer att åtskilja mig och er.

Det vore ett fåfängt försök att beskrifva eller härmä den blick,-som,
vid dessa Gabriels ord, vexladcs ineltan dAigrigny och Rodin. Soeius
hörjade bita på sinä naglar, under det lian rned ännu tillbakahållen vrede
fästade sin huggormsblick på Gabriel. Pater dAigrigny deremot blef
likbiek; en yiuuig kallsvclt öfversköljde hans panna. Hän frågade sig

M:° 24. 19*.
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pr(Rh®
sjelfom då hau stod så närä målct liiudrct skuile kornina frånGabriel: från denne ende, för bvars skull alla dessa brott ocb ohygglig-
Lctcr blifvit begängna, i afsigt att nndaurödja alla medtäflare.

Donna tanko ingaf lionoin en vild förtvillan; mcn lian beherrskadc sigicke desto mindrc; forblef lugn tili det yttre ocb svarade, med yfterstaförbindligbet:
Det är raig omöjligt, min älskadc son, att tro, det ni ocb jag nå-

go lisin skuile kumia bli skiljda af ett stort svalg . . , Om det icke vore det
oändiiga svalg at smärta, livari jag skuile försånkas, i fall jag finge veta
att någon gjort ett ogndafctigl försök att störa er själs frid. Dock .

. .

tala . , . Jag vill böra er.
Det är visscrligen tolf år, återtog Gabriel ra cd stadig röst ocb

hvarvid lian lifvades alit mer ocb mer, ju längre lian talade: Det är
tolf år sedän jag, genom er åtgärd, min far, blef intagen i

en af jesuiterordens skolor .
.

. Jag inträdde der med en varm, kärleks-
f“U. s af ärligbet, fiill af förtroende. Hurn uppmuntrade man i
början dessa barndomens oskattbara böjelser? ...Jo sålunda: Jag
niiuns myeket väl att sainma dag jag koni, sade skolans föreståndare tili
raig, uuder det hän för raig framställde tvenne gossar, något äldre än
jag: Se här de kamrater, sora ni bör föredraga. JVi tre skolen alitit]
spatsera tiilsamuians. Vår Ordcn förbjudcr allt samtal racllan två per-
soner. Ordensreglorna föreskrlfva ock alt ni uppmärksanit skall afböra
hvad edra kamrater säga, för att kumia beräfta mig det; ty de stackars
barnen kiinde möjligen, sig sjelfva ovetande, bafva några elaka tankar,
ellcr väeka förslag tili något otillbörligt. Dcssutom, ora ni älskar edra
kamrater, raaste ui underrätta raig om de fel de kuuna bcgå, på det att
minä faderliga törinauingar niåtte i tid kuuna rätta dem ocb sålunda bespa-
ra dem det strängare strallet för större fel. Det är bättre att förekomma
det onda, än att bestralfa det”.

Min kare son, sade pater d’Aigrigny, sådana ord yttrar man verk-
ligen tili bvarje lärjunge inom alla vara uppfoslTingsanstalter, Vår Or-
dens reglor föreskrifva att man så raäste tala tili bvarje nykomling.

Jag vet det alltförväl, min far, svarade Gabriel med bitlerhet.
Också förböll jag mig i öfverensstäinnielsc med denna lärdom. Ett

stackars lättroget ocb undergifvet baru, sora jag var, visste jag ej annat
ån att man i allt skuile lyda sinä lärare. Jag uppsnappade ganska skiek-ligt hvad minä kamrater sade, Hiedan jag uppmärksanit lyssuade på dem;lade väl på minnet bvarje deras samtal ocb gick att berätta det för skol-
föreståndaren, sora bcrömde mitt uit ocb min lydnad. Hvad jag gjor-de, var ovärdigt, ocb äudå , . . Gud är mitt vittnc att jag trodde mig
uPpfyll_a en belig pligt; jag fann mig så lycklig af att lyda en lärares
befallningar, en lärares . . . bvars ord jag, i min barnsliga cnfald, afbör-
de med saroina vördnad, som om det värit Gnds cgna ord. En gångbade jag gjort mig skyldig tili en öfverträdelse af ordensreglorna. Då
sade föreståndaren: Mitt burn, du har förtjent ett svårt straff; men delta
strujf skall blifva die/ efterskunkt, o m du hau beträda någon af dina

% kamrater med sammu fel , som du nu begålt" . Ocb af fruktau att den-
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na försboning, som grundades på ncdrigbct ocb den blandervärdastc cgoism, ®>

sinille, oalitadt min Jydnad och min blinda tro på lärarens ofclbarbct, föve-
falla mig afsbyvärd, tillade föreslåndaren: "Mittharn, du hegriper väl
att det är för dina kamratcrs bästa, som jag uppmanar dig alt så handia;

_ ly om den der gossen, hvilken jag misstänker för att oftast begå det
ifrågavarande felet, undsluppe straff, den ena gången efter deri an-

dra, så sknlle huti slutligen vanja sig vid det omia, och det just i följd af
strafflösheten-, i stället att, om du för mig uppiäcker hans fel och derige-
nom ådrager honom en helsosam tulitan, du deraf skall ha den dubbla
fördeleti att hidraga tili hans förbättring och undandraga dig sjelf ett
välförtjent straff, hvilket blir dig efterskänkt, just i följd af det nit
du visar för din nästas väl”.

Ulan tvifvel, min bäre son, inföll abbc d’Aigrigny, mcr ocb mer
försbräcbt öfver det språb Gabriel förde, utan tvifvcl är delta alldcles
ribtigt ocb cnligt mcd de föresbrifter, som följas inom vara sbolor, och
med alla de pcrsoner, hvilba tillhöra vår Orden; föresbrifter som inne-
bålla att: Dess medlemmar muste inbördes angifva hvarandra , och det
utan ali partiskhet, af kärlek tili nästans eviga väl och af nit för dess
fortskridande på salighetens väg-, isynnerhet när en förman har befalll
eller fordrät det, för utbredandet och förherrligandet af Guds ära ').

Jag vct det, sade Gabriel, jag bänner det alltför väl; det är 1
det namn, som bland alla mennisbor utgör det heligaste i verlden, som
taan uppnmntrade mig tili det som ondt var.

~ Min bäre son, yttradc pater dAigrigny, soin undcr en låtsad vär-
digbet söbte dölja sin allt mera tilltagandc försbräcbelse ,

af er tili mig
förebomma dessa ord, lindrigast sagdt, besynnerliga.

Rodin lemnade nu spiseln och började spatsera af ocb an på golf-
vet, med fundcrsam min, utan att upphöra med sin gnagning på nag-
larnc.

Det är mig gansba sraärtsamt, återtog pater d’Aigrigny, att jag
sball linna mig föranlåten erinra er, min bäre son, att det är mig ni bar
att tacba för er uppfostran.

Sådana voro frubterna af dcnna uppfostran, återtog Gabriel, utan
att ,ge abt på d’Aigrignys ord. Hittllls bade jag, med ett slags gud-
frubtig ifver, utspionerat de andra barncns ord ocb bandlingar; men lä-
rarens föresbrifter förde mig snart ett steg längrc på denna ovärdiga och
afsbyvärda väg. Jag bade blifvit angifvare, för att undslippa ett välför-
tjent straff. Ocb sädan var min tro på förcståndareus dygd och rätt-

visa: sådan var min ödmjubbet, sådan min lydnad, att jag, med bibebål-
landet af min själs hela renhel ocb osbuld, vande mig vid en roll, i dub-
belt bänseende afsbyvärd. En gång libväl . . . jag bebänncr det .

. . plå-
gades jag af obestämda samvetssbrupler den sista uppsvallningen af dc
ädla bänslor, som man bos mig söbte qväfva; jag frågade mig sjelf om
det religiösa och mennisboälsbande mål, som man genom minä angifvel-

*] Alit liettä är nldraget ur Les Constitutions des Jesuites, Examen general, T. 2 pag.
29 (Parts, Paulia 18*3). j|||
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ser pdstod mig vinua, vore tillräckligt, för att aftvå min cgcn sliuld. Jag S
ineddeladc minä tankar dt skolfurestandaren, som avarade mig att jag cj
bade rättigbet att forska, utan blott akulle lyda, ocb att haa ensara åtoge
sig ansvaret för minä handlingar.

Fortfar, min son, sade abbe dAigrig-ny, bvarvid ban, uiot sin vil-
ja, öfverlemnade sig åt en aldrig förut erfaren modlösbct. Fortfar!
.

. . Jag ser nu buru rätt jag badc, dd jag satte mig emot er resa tili
Amerilta.

Försynen ville, ulbrast Gabriel med bänförelse, att jag nti den-
na nya verld , sd rik på fribet ocb ädclbet, skulie genom en besynnerlig
bändelse bli upplyst, bade ora det närvarande ocb det förflutna: att mi-
nä ögon ändtligcn skulie öppuas. Ja, det var i Amerilla som jag, för-
sta gdngen utträdaude ur det mörka och dystra hus, der min barndom
ocb första uugdorn sd glädjelöst bade förllutit, fann mig, sd tili sägandes,
ansigte mot ansigte med det gndomliga majestätet, ocb det just i dc omät-
liga öknar, dem jag genomvandrade. Der, hänförd af ali den berrlighet
ocb storhet, bvaraf jag, öfverallt i Guds herriiga sbapelsc var omgifvcn,
gjorde jag Gud ett löfte att . . . Här bejdade sig Gabriel. Efter en
pans fortfor bau : Min far, jag skall om en stund förklara mig, an-
gående detta löfte. Tro mig dock tiiladc den unge missionärn, med
en röst, som vlttnade om djup smärta, det var en alltför sorglig,
alltför olyeklig dag, dd jag nödgades frukta och anklaga allt livad jag sd
länge vördat ocb välsignat ...O, min far, fillade Gabriel, med ögonen
fuktade af tdrar, . .

. det var icke öfver mig sjclf allcna, som jag dd fäll-
de tdrar.

Jag känuer ert bjertas godhet, min son, dtertog pater d’Aigrigny,
som af deu unge mannens djnpa rörclse bemtade en gnista bopp ocb
fruktar blott att ni blifvit förvillad; men förtro er tili oss, edra and-
liga fäder, edra rätta själsfräuder, och jag boppas alt vi snart skola dter
stadfästa er beklagligen rubbade tro, ocb att med samma det mörker, som
nu skymmer er syn, suart skall förskingras. Ty älskade son! . . .

uti er ungdomsförvillelse bar ni tagit ett vilseledande sken för verklig da-
ger. Fortfar !

Medan pater d‘Aigrigny sd taladc, npphörde Rodin med slu prome-
nad, nppdrog ur fickan sin plånbok och tecknade deruti ndgra ord, sig
tili minnes.

Gabriel badc blifvit allt blekare och mera upprörd. Det erfordrades
verkligen ett stort mod, en ovanlig oförskräcktbet, för att tala sd, soin
hän nu taladc; ty just efter sin dterkomst frdn Amcrika bade hän rätt lärt
kanna Jesuitordens fruktansvärda inakt. Men detta afslöjandc af det fram-
farna, i förening med en klararc dsigt af det närvarande, var för den un-
ge presten en ursäkt för -- eller snarare en orsak tili det beslut ban
ville för sin förman tillkännagifva; ban ville ärligt framlägga i dagen allt
hvad ban visste, i trots af deu fara ban lopp, dd ban rctade den mäktige
Jesuiten. ...

Hän fortfor sdledes, eburu med bruton röst:



1 —N* min far, att slntct af min barndom, dcnna annars så lyck-°^®P
'liga åldcr, dcnna åldcr at oskyldig glädjc , af vänskap och frid, för mig
yar en sorglig tid, som tillbragtes ien atmosfer af fruktan, förtrycfc och Imisstänksamt spioucri. Huru ... o min Gud! .., burn siilillejag väl
vågat hängifva mig åt den ringaste rörclsc af förtroende och mcdkänsla,
då man i hvarje ögonblich anbcfallde mig alt undviha blicbcn af den med
hvilbcn jag taladc, för alt bättre hunna dölja de intrych dess ord gjorde
på mig; att dölja alla minä rörclser och känslor och att uppfat-
ta och anmärka allt hvad som tilldrog sig omhring mig? På detta sätt
uppnädde jag femton ars åldcr; de alltfor sällsynta besöken, dera man hit-
tills förunnat mig alt likväl ai S tid i sällskap med en af vara fäder
aflägga hos min fostermor och min fosterbror, blefvo slutligcn indragna,
och det i afsigt att hclt och hållct tillsluta mitt fajerta för alla ömma och
ljufva rörclser. Stmn och rädd, nti delta Stora, otrefliga, lysta och kalla
hus, fann jag att, man skiljde mig allt mer och mer från vcrlden, och
frän friheten, alla skapade varelsers högsta goda. Miu tid delades mcllan
fragmentariska studicr, otan mål och utan nytta, samt en mängd småakti-
ga andaktsöfnlngar och skenheliga eercmoni?r. Men jag frågar er,
min far: sökle man någonsin alt uppvärma vära unga själar med ord, lä-
nade af den evangcliska kärleken? . . . Ack nej! 1 ställct för dessa till-
bedjansvärda ord af den gudomligc Frelsarcn: Alsher hvarandra inbör-
des; hade man sagt oss: Misstron hvarandra inbördes. Slutligen, min
far: sade man oss någonsin ett ord om fosterland och frihet? j\ej

o nej! .
. . ty dessa ord komina hjertat att klappa, och våra hjertan

skulle icke klappa. På våra timmar af studicr och andakt följde, såsom
den enda förströelse oss var tillåtcn

, några promenader, tre och tre ; al-
drig två och två , ty när man iir tre , går det lättare att utspionera och
angifva hvarandra*) emedan dä man är hioit två, vänskap och förlrolig-
hel snararc uppstår och ett vänligt förhållandc kan uppkomnia, en vanu
och ädel vänskap, som kan komina hjertat alt klappa , och hjertat får
ju ickc klappa! Också hände det sig att jag slutligcn glömde, eller, i
följd af den heständiga qväfningen af alla öinmare känslor ,

icke mera
täukte: Det är uu sex månader sedän jag såg min fostermor och hennes
son! Då kommo dc tili skolau, för att göra mig ett besök. ~ Ett par
år förut, skulle jag hafva emot lagit dem med utbrolt af den lilligaste glädje,
likväl under tårar. Dcnna gång förblefvo minä ögon torra och jag var
tyst och kali. Min mor och min bror gingo, bcdröfvadc, ifrån mig.
Asyncn af deras smärta väekte mig likväl; jag fiek samvetsagg och
kände ett slags fasa öfver dcnna isäntie känslolöshet, som sedän någon

» tid fått makt med mig, nemligen sedän jag flyttade tili denna mörka graf.
Förskräckt öfver det närvarande och bäfvande för fraintiden, \ille jag

ut derifrån, medau det ännu var tid
, mcdau jag ännu hade fönnäga der-

till. Jag taladc då med er, min far, om att väljä ett yrke . . . ty nu,
*) Denna regel Sr så sträng inom Jesuitskolorna, att om tre elever spatsera tillsammans och den

eno aflägsnar sig, nödgas de båda andra äfven skilja sig fråu hvarandra, på så längt afitand,
alt de cj kuuna talas yid, och förblifva så slående, tills den tredje ålerkoiumer.

A;o 24. 20.
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sedän nägra sfunder af nppvaknande, liade Jag tyckt mljy på afslånd böra
bullref af etf verissä mt, nyttigt, arbetsamt ocb fritt lif, - af ett ljuft ocb
trefligt familjlif ...O burn jag då kände bebofvcf af rörelse, af frl-
het, af ädla ocb varma känslor! . . . På det sältet sisulle jag åtmin-
stonc hafva åtcrfunnil det själens lif, soin nti tycbles för alitid haf-
va flytl ifrån mig. Ja g sade er det, min far, ocb Jag omfamnade edra
knän, dcn» Jag vätte med minä tårar. En bandtverkares, en soldafs, en
dagakarls lif sisulle förekommit mig ljuft, i Jemförelse med det Jag nu
förde ocb det, bvartill tnan ämnäde mig

.
. . Det var då ni sade mig atf

min fostermor, den Jag bade att ta eka för lifvet, . . . emedan bon bade
faunit mig döende af elände . . . emedan lion, sjelf utfattig, bade gifvit
mig bälftcn af det bröd , soin tillbörde bennes cget barn, en bcundrans-
värd uppoffring af en mor! ...det var då fbrtfor Gabriel, med
ncdslagna ögon, fy det fins ädla naturer, soin rodna ocb kanna ett slags
blygscl, vid tankea på dc nedrigbeter, för hvilka de äro offer .

. . det
« U

/
. I IJ 7

var då äterlog Gabriel med en ny tvekan, då, min far soin ni
sade mig-, att min fosterrnors önskan, att målct för bennes . . .

Alt .målct för bennes innerligasfe sträfvan, inföll d’Algrigny, var
atf ni skulle ingä i vär Orden, emedan denna sällsynt gndfrnktiga qvin-
na, denna utraärkt förträfiliga varelse boppades, att ni skulle bereda fteu-
nes saligliet, då ni beredde er egon . .

, Mcn bon ville ickc säga cr deu-
na önskan, af frnktan att ni deruti skullq finna något , .

.

IVog min far, sade Gabriel, sora med en ovilkorlig rörelse af för-
akt föll dAigrigny i talot. Det plågar mig att höra cr än en gång upp-
repa hvad sora ej äger riugaste grund. Fransiska Haudoin bar aldrig byst
en sådan önskan.

Min kare son, ni är alltför bastig- i cdra domsluf, åtcrtog dAl-
grigny med mild röst. Jag säger . . . ocb det är jag som säger, att del-
ta bar värit cr fosterrnors älsklingstanka, bennes Ijnfvaste sällbctsdföm.

~ Nej, svarade Gabriel, det är ickc så. Ilon sade mig i gär att bon
aldrig önsfcat, det jag skulle bli prest: alt bon tvärfom sörjt deröfver.
Acfc, då först, när vi kommo tili förklaring med bvarandra, nppdagades
det burn skaraiigf vi på ömse sidor blifvit bedragna.

_
Såledcs min son, sade pater dAigrigny med stränghet: sålcdcs

tror ni cr fosterrnors ord mer än minä?
Förskona mig från ett svar, som skulle bli lika brydsamt för er,

som det vore påkostandc för mig! genmälte Gabriel med nedslagna ögon.
Kauskc ni nu bebagar säga mig, åtcrtog dAigrigny med angest,

bvad det var ni ville ...

lian blef bar afbruten af Samuel, som inträddc, ocb sade:
Det är en äldre raan derute: som begär att få tala med berr

Kodin.
’ Det är jag, min horre; jag tackar er, sade vår socius, öfver-

raskad.
,

Innan lian gick nt, lemnade ban dAigrigny några ord, skrifna med
blyertspenna, på ett lösrifvet blad af bans plånbok, bvarefter hän skyn-

, dade ut, ganska förundrad bvem det kuude , vara, som kom alt söka upp
if iSisä.: M
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I * onom vid Rue Sainf-Francois. Hän var äfven gansha oroligSledi° ;n
m°dadC Lcä °,;

’ ty 1 d“B' oroades b™ lätt af den aldraringaste
\bbe d'Aigrigny ocb Gabriel blefvo allena.

111.
BKYTNING.

d A,Sr, Sny» försänbt i en dödande ångest, bade mottapit Ro-dms biljeft, utan att tanka pä att öppna den'. Mebaniskt Löll hän den ibanden, men hän bade ej sans nog för att faga känncdom af dcss innchållDen store jesn.ten gjorde sig nu i tystbet en fråga: den frågan, nern-ligen - hvad Gabricis menui g Imnde vara med dessa belysningar öfVerdet förflutna och livarihan den unge presten lain ile syfta. Eh nm vredlian inom sig var öfver ynglingens djerfhct, vågade hän docb icbe tilihonom yttra en enda förebråelse, af fr.,litan att reta lumoin: honom, påhvilben vmnandet af så oerbörda fördelar borodde.
•

Jesuifordens stadgar, bunde Gabriel, såsom Ordcns mcdlem,
cj få Uga nägon cnsldid förmögenhet, Oeb tili ytlerinera visso bade denl.st.ge d Aigngny förstått att Jängesedan, tili Ordens förmån, aflocfca dennnge mannen en särsbild afsägclse af ali den egendom, som med tiden
möjligen sisulle burnia tillfalla honom. 3lcn början af defta saintal tycb-
tes utvisa en så märblig förändring bos Gabriel, i sätfet att bctrabta" ic-suitorden oeb hela dess ändamål, att man väl bnndc misstänba, det hans
nicnmg voro att bclt ocb bållef siitä de band, som fängslade honom viddenna orden; i sädant fall bunde ban icbe lagltgen fvingas att halla nå-gon cndtyif sinä förnt ingångna förbindelser'). Ora Gabriel lyebadcshi l l va In, så voro ju donationen i och med detsamma tillintelgjord; ochjust nu, just i det ögdhblick dä de förboppningar abbe d’Aigrigny fäslatvid åtl.oinmaiulct ai den Renncpontska, oerbörda förmög’enbcfcn, voro så
närä att förverkligas: just nu kinde de uppgå i röfc, då lian trodde sip-
sora säbrast vid rnålet! "

Mcr än en gäng förnt bade abbe d’Aigrigny, i anledning af deltaStora arf, baft obehag och svårigbefer att bebärapa eller undviba: menaldng någonsin bade ban värit så hapen och rådlös sora nu, vid dennaalldeles oiörufsedda förlägenhet, vid den brytning bvarmed Gabriel botade.Den bögvördige vågade bvarben falla Gabriel i talet eller göra ho-
nom några lråg’or, och afvabtade derföre, uuder stura fasa, slutet pä del-ta samtal, hvars början och fortgång värit så hotande.Missionani återtog:

Det är min pligf, eller åtminsfonc anser jag det så, min far, attfortsäfta framställningen af min förflutna lefnad, ända intill det ögonblickda jag alreste tili Araeriba. Ai sball sedermera få veta hvarföre iap au-ser delta för min pligf. “

) Slaln erna mnehalla att Orden Isan nr sitt sisu te fördrifva de medlemmar, hvilka synas onyl-Uga eller skadhga; deremot är det ej tillåtet för en medlem att siitä de band som fäsla ho-I 110111 Vld Orden, så yida denna anser det med sin fördel förenligt att behålla honom. , gi
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Pater d’Aigrigny gaf honom ett tecken att Laa kunde fon-‘ ara j den

unge mannen taladc sålunda: t.

Då jag en gäng var underrättad om min fostermors ön-
skan, underkastade jag mig det så inycfcet fruktade ödet att Lii prestj Mien
Gud vet Läst hvad det kostade på mig och Hän allena känner minä jtvte

strider. Jag leinnade det otrefliga huset, der jag kade tillbringat en del
af min Larndom samt min första ungdom, för alt ingå 1 ett af Ordens se-
minaricr. Mitt bcslut att bllprest var ickc förcstafvadt af en omotständ-
lig inre kallelse . . . men det förestafvades af begäret att Los min foster-
mor afbörda åtminstone en del af min hcliga tacksamhetsskuld. Imedler-
tid är den verkliga andan af vår beliga religion så lifvandc, så npplyf-
taude, att jag kände mig eldad af CLristi cftcrföljelse, vännd oeb lättad
vid tanken pä att få utöfva vår gudomlige Frelsarcs bud och föreskrifter.
I min tanke sknlle i stället för den mörka oeb otrefliga skolan, der
jag hittilis lefvat i förtryck oeb tväng ~ ett seminarium vara ett heligt
ställc, Lvarest alit sköut, allt stort, allt lifvandc och värmande i den evan-
geliska brödrakärlekcn framställdcs för församlingcns blickar, der man,
tili exempel, oupphörligt predikade om kärlck tili nastan, om ljuflictenaf
förlåtelse, medlidande och öfverseende; der maa tolkade CLristi oförgäng-
liga ord i dess vidsträektaste mening, i dess vidtomfattandc anda och
kraft; der man slutligen genom Längifvandet åt de ädlaste känslor hered-
de sig tili sin gudornliga beskiekning, tili delta ansvarsfulla, men välsig-
nelserika kali, att röra de rikas och lyckligas hjertan tili dcltagandc i
deras vanlotlade bröders lidanden, att öppna deras ögon för mensklighe-
tens elände och förderf, samt uppmana dein tili afhjelpandc deraf. En hög,
en Lclig moral, den iugen kan emoista, då den predikas med ögonen fulla
af tårar och Ljertat öfversvämmande af öinhct och kristlig barmhertighet.

Då Gabriel uttalade dessa sista ord, och det med den djupaste rörel-
ge, den varmaste hänförelsc, fylldes hans ögon af tårar och hela hans an-
sigtc strålade af en engels skönhet.

- Ja, min kare son, svarade ahbe d’Aigrigny kalit, sådan är i sjelf-
va verket kristendomens anda; men oss tillhör i främsta rmninct att stu-
dera och uttyda boksiafven, ordet. Det är tili delta studioni som vår Or-
dens semlnarier föruämligast aro inrättade. Skriftens tolkning kräfver
analys, undergifvenhet, disciplin och beroende; den är icke någon frukt
af hjertats oeh själens rörelscr.

Delta blcf jag tili nun stora smärta allför tidigt varso, genraälde
Gabriel. Jag hade icke vistats ett par dagar i seminarium, förrän jag
fanu alla minä ljufva förhoppningar tillintetgjorda. Mitt hjcrla, som ett
ögonblick hade vidgat sig, sammandrog sig pä nytt. I stället för delta
lif af ungdom, tillgifvenhct och stilla njutning, hvarom jag hade drömt,
återfann jag i seminarium samma hemsfca tystnad, samma alla känslor i-
saude köld, samma qväfuing af hvarje ädel själsrörclse, samma obevekliga
disciplin, samma system af sqvaller och spioneri, samma misstroende, sam-
ma oöfvervinneliga hinder för knytandet af ett vänskapsband. Gcnast af-
kyldes den heliga ifver, hvaraf min själ under uågra få stunder värit
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...yärmd. Jag åtcrföll småningora nndcr inflytandet af minä gamla vanor
vanorna vid ett passift, mekaniskt, ändamålslöst lif, soin en obarmher-

tig' myndighet med niaehiumessig ordentlighct föreskref, på Samina sätt
sora inan rcglcrar en klocfcas liilösa rörelscr.

Det är dcrföre, inföll pater d’Aigrigny, att ordning, «ndcrgif-
venliet och ett regelbundct lefnadssält äro vår Ordens fastaste grundpelarc.

Ack min farl . .
. återtog Gabriel, det var döden och icke llfvct,

som man sålunda reglcradc. Ett offer för detta dödande af bvarje ädel
grundsals, öfvcrlemnade jag mig åt skolastiskt-teologiska stndier. Dystra
och he tnska studioni, illfundiga, liotandc och ficndtliga vetenskap, sora
alltid väeker tankan på faror, karnp, strld med hela mcnsklighctcn, men
aldrig förer oss att tanka på frid, friliet och det godas tilivest.

Thcologien, min son, sade abbe dAigrigny med sträng ton, göra
vl på en gång tili en sköld och ett svärd: en sköld tili försvar för kato-
lieismcn; ett svärd tili angripande af kältcriet.

Och likväl min far, svarade Gabriel, likväl sade så väl Christns,
som alla hans apostlar ej ett ord om denna raörka vetenskap, men af de-
ras enkla och rörande tai fingo menniskorna nytt lif . . . friheten följde
på träldomcn. Evangclimn denna gudoniliga skrift är icke den till-
räcklig för att lära menniskorna älska bvarandra? Men ack; långt ifrån
alt låta oss höra delta himmclska språk, talade man med oss alltför ofta
om rcligionskrig, uppräknade de strömmar af blod, dem man nödgats ut-
gjuta, för att vara Gudi behaglig och för att ntrota kätterict. Dcssa för-
iarliga nndcrrättelscr gjorde vårt lif ännu sorgligare. I samma rnån som
vi inträddc i den mognare åldern, antogo våra förliållauden inom semi-
uarict en karakter af bitterhet, afundsjuka och ökade misstankar. Vanan
vid spioneri, sqvaller och angifvelser, då den nlsträckles tili allvarsam-
mare saker, alstrade ett doft liat och ett oförsonligt agg. Jag var hvar-
keu mera god cller mera elak, än alla de andra. Vi voro alla sedän mån-
ga år böjda under den blinda lydnadcns jernok, frånvanda ali rättvis un-
dersökning, alla opartiska domslut. Ödmjoka och darrande inför våra
förmän, voro vi alla lika tysta, lika blcka, lika bedrölliga. Slutligen hlef
jag prest, och då jag en gång blilvit det, var det ni min far som öfver-
talade mig att ingå 1 jesuitorden, eller rättare sagdt jag inlcddes
dertill mot min vilja och mig sjclf nastan ovetande. På hvad sätt? .

.
.

det är mig ännu obekant . . . sedän en läng tid tillbaka, hade jag icke
nier någon egen vilja. Jag nndergiek alla prnf det sista, det förfär-
ligastc af alla, afgjorde öfver mitt öde: nnder Hera månaders tid lefdejag
ensam och tyst i min cell, utöfvande med yttersta punktlighet de bot- och
audaktsufningar, dem ni min far hade föreskrifvit mig. Med undantag af
ers vördighet fick ingen mensklig varelse nalfcas mig under denna långa,
eyigl långa tidrymd; ingen menniskoröst uloin cr egen nåddc mitt
öra. Om natten erfor jag en obestämd ångest .. . för min själ. Försva-
gad af fasa och ali slags stränghet, samt alldramest af den förfärliga eu-
siigheten, framgycklade inbiilningen en mängd ohyggliga syner. Stundom
deremot kände jag ett slags matthet, ett slags kropps- och sinncsslapphet,
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f* som lifcnade lugn, vid tankan att jag, genorn att aflägga mitl löftc,. med° I
ens var bcfriad frän tanhens ocb viljans börda. Då öfvcrlcmnade jag’ mig
åt en oöfvei-vinnelig själsdvala, lik desse olyckligc, hvilka, inyrade i en
snödrifva, gifva vika för dcn af en mördandc fcöld förorsakade stelheten,
Jag afbidade den bcstämda tldpunkten. Slutligcn måstc jag, enligt denobevekliga disciplinen, qväfd af dödsångesf) sjclf påskynda alläggandetai mitt löftc^ — dcn sista bandiingcn af niin döendc vilja: Jöftet altaista
från min viljas utöfning.

Painiini cp min son, inföll d Aigrigny, blek ocb plågad af tillta-
gande ängslan, päininn cr att jag, aftoncn före löftets afläggande, erbjöd
er, enligt vår Ordens reglor alt afstå från att tillhöra oss, lemnande
cr en fullkomlig frihet; ly vl emottaga aldrig annat än frivilliga löften.Det är sannt, min far, svarade Gabriel, med en kansia af bälften
smärta, hälftcn bitterbet; det är myckct sannt, alt när jag vai- utmattad,förstörd af trc mänaders fastor, ensligbet ocb bård pröfning; när jag vai-tillintetgjord tili kropp ocb själ, oförmögen att göi-a en enda rörelse
då öppnade ui dörrn tili mitt fängclse, ocb sade; ”Oui ni är i stånd der-
till, så stig upp . . . gå ■ . . ni är fri! Ack! minä krafter voro uttöni-
da! .

. . jag fönnädde ju icke gå, icke röra mig, icke tanka; jag vai- närä
grafvens i-and . . . min sedän så lång tid förlamade själs enda åstundan
var grafvens lugu. De.rföre aflade jag inföi- er mitt löftc ocb återfölli edra händer soin ett lik.

Ocb ända intill denna dag min son, sade pateru, bar ni aldriglirutit mot denna lydnad denna ett liks passivitet, såsom vår Ordensbclige grundläggai-e så riktigt uttryekt sig tv ju mer denna lydnad,
denna följsambet är biind ocb oinskränkt, dess mera är bon också för-
tjcnstfull.

Efter ett ögonblicks tystnad återtog Gabriel:
Min far, ni bar ända bittills, ocb med yttersta sorgfälligbet för

mig dolt det cgentliga ändamålct med det samfund, hvaraf jag blifvit
cu mcdlem. Den fnllkomliga afsägclscn af ali egen vilja ocb denna vil-jas öfverlätande i minä för mäns händer, fordrades af mig såsom bidra-
gande tili Guds ära ocb förberrligande. Sedän mitt löfte en gång varaflagdt, borde jag icke vara annat än blott ocb bart ett mekanisfct redsfcap
i edra bänder; likväl lofvade ni mig att jag skulle användas tili ett stort,skönt ocb heligt ändamål . . . Jag trodde delta, min far, ty limu skulle
jag icke tro bvad ni sade? Jag väutade .

. , då bastigt en olyeklig bändel-
sc inföll som förändrade mitt öde. En plågsam sjukdom, förorsakad af ~ ,

Min son! ropade pater d Aigrigny, häftigt fallandc Gabriel i ta-
let, det är onödigt att crinra mig öin dessa omständigheter.

Förlåt mig min far, aterlog Gabriel, jag tvärtom bör crinra crderom. Det är min rättigbet att blifva börd .. . Jag bör icke utelemna
någon af dc omständigheter, hvilka bos mig väekt det oryggliga beslut,
som jag uu går att gifva er tillkänna.

1 Etauffant (j ans non agonie.” Delta uttryck är ordgrannt. Den är ovilkorligen anbefaldt
i Ordensstadgarue, alt afyakta delta pröfningens afgörande ögonblick, för att påskynda löftetsafläggande. r J
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faPHiL • fe® Tala dä, min son, sade d’Aigrlgny, rynkandc ögonbrynen och allt ®

nier och mcr bäfvande för det som den unge presten hade alt säga ho-
nohi, hclst då hau säg denncs förut så bleka kiudcr färgas af en lifliga-
re rodnad.

Ett balft år före min afresa tili Ameriba, återtog Gabriel, undcr-
rättadc crs vördigbct mig om att jag var äinuad tili biktfader och för
delta Uudamål lemnadcs mi g- en bok . . .

Gabriel tvefcade ett ögonblicb. Hans rodnad tilltog. Pater d’Al-
grigny bade svårt att bcbcrrsba sin vrede och otålighet.

IVi leinnade mig en bofc, fortfor den unge presten, med synbart
väld pä sig sjclf en bok som inneböll de frågor en biktfar borde sial-
la tili yngiingar ocb flickor, och tili unga nygifta, då de infunuo sig i
biktstolcn. Min Gud! . .

. ulropade nu Gabriel, darrande vid delta min-
ne aldrig skall jag glömma delta fasansfulla ögonblicb. Det var af-
ton . . . jag gicb in i min bammare, medtagande denna bob, författad
som ni sade af en bland vara fäder, samt öfversedd ocb tillöbad af en
högt uppsatt man, en af vara beliga crbebisbopar '). Full af vördnad,
förtroende ocb hopp, öppnade jag boben ocb genomögnade några sidor
. . . I början förstod jag cj ett ord . .

. men sedän jag läste en stnnd
. . . förstod jag. Då blcf jag betagen af blygsel och fasa . . . befagen
af en hemsk ovilja. Knappast hade jag styrka nog för att med darrande
hand tillslnta denna skiindliga, afskyvärda bok, och jag skyndade tili er
min far , biklandc att hafva mot min vilja kömmit att kasta ögonen på
nägra sidor, dem jag cj borde läsa, och hvilka ni glömt att förbjuda mig.

Pamiini er ocksä min son, svarade pater d’Aigrigny ällvarsani!,
att jag lugnade cdra skruplcr, och sade er alt en prest, hvars kali var att
under biktens inscgel höra hvad som bclst, borde kanna allt, veta och
förslå allt, för att kuuna bcdömma allt. Jag sade er desslikcs att värt
samfund älade säsom en ovilkorlig pligt läsningen af delta Compcndium,
af delta förlräflliga klassiska arbete, och att alla unga diakoner, alla semi-
narister och unga prester, hvilka cguade sig åt bikten, voro nödvändigt
tvungue att studera den.

Jag trodde er, min far, sade Gabriel. Vanan vid ovilkorlig lyd-
nad var så stark bos mig, disciplinen hade tili den grad vant mig af med
ali egen forskning, alt jag, oäktadt den fasa jag kände, föresatte mig att
läsa boken och förebrådde mig säsom ett stort fel att hafva tvekat vid
dess instuderande. Jag återgick sålcdes med boken tili min kammare och
jag läste. O min far! hvilket förfärligt afslöjande af allt hvad utsväf-
ningen bar brottsligt och regellöst i dess förfiningar och förandringar!
. . . Och jag var nu i blomman af min äldcr, just 1 min ungdoms hela
kraft. Uitti lls hade min okunnighet och Gnds kraft uppchällit mig i den
grymma striden mol sinnenas retelser. O hvilken nait! . . . hvilken natt!
•

. . Alltcfter som jag i min enslighets djupa tystuad, rysande af blygsel
och förskväckclse, stafvadc pä denna ohyggliga katekes af skamlösa, oer-

’) Af aktning för vara läsare, säger Sue, är det oss omöjligt att gifva en ide om denna gemenäJ
.r»» ttiumiig lUI »dia JdSttic, jsagui ouc,

bok. Vi kuona det icke ens på lätin.

Sm
1
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hörda, hittills tili nainnet för mig okända laster alit efter soin dessa ®.

oanständiga taflor i hela dcras infcrnaliska belysning frarnställde sig för
min äpda «I i Iti lls så hyskä och rena inbiilning, så vct ni sjelf, min far,
att initt förstånd började svigta. O min Gud! . . . min Gud! ... Ja
ui vet att min hjerna blef alldeles förvirrad ty än ville jag kasta ifråu
mig denna djefvulska bok, för alltid kasta dcn xfrän mig och afsvärja dcss
läsning iin fattade jag dcn åter, och jag vet icke hvad det var för en
fasaväckande tjusningskraft, hvad det var för en söndcrslitandc uyfikcnhet
som qvarhöll mig, llärntande och förstörd, mcd ögouen stirrande på dcss
gemena hlad. Jag tyckte att jag ville dö af skam, att jag ville sjunka 1
jordea af bryderi och förvirring . .

. och likväl kände jag mot min vilja
en besynnerlig eld inom mig ,

ett förnndcrligt gift flyta genom minä å-
dror. Jag tyckte mig se en mängd förledandc skepnader framträda ur
boken . . , jag tilislöt ögonen och förlorade sansuingen, under del jag sök-
tc undlly dcras brännande omarmuing.

JVi talar i ganska klandcrvärda ordalag orn denna bok, inföll pater
d'Aigrigny strängt. JVI var ett rof för cr alltför lifliga inbiilning. Det
Ur den ni bar att tacka för dessa olycksaliga intryck, dem ni skyllde på bo-
ken 5 en förträfflig bok i sitt slag 5 en oförvitlig bok, auktoriserad af
kvrkan.

Såledcs min far, åfertog Gabriel, bör jag cj bcblaga mig öfver
att min tanko, bittills ren ocb mcdvetslös af allt sädant ondt, blef för all-
tid sndlad af dessa ryslighetcr, om bvilkas tiilvaro jag förut cj egde rin-
gaste begrepp, ocb b varoin jag- trodde mi g aldrig behöfva ha någon kän-
nedom, ty jag tviflar att de, bvilka aro i stånd att öfverlemna sig åt så-
dana obyggligheter, någonsin bomma tili biktstolen, att derför begära af-
lösning.

Det der är idel frågor, dem ni ej är i tillfälle att bcdömma, in-
föll d’Aigrigny något snäsigt.

Jag äinnar ej heller lala mora derom, min far, svarade Gabriel,
bvarefter lian fullföljdc: fEn lång sjukdom följde på denna förfärliga nait. Man sade mig
sedän, det nian Hera gåuger Iriibtat alt mitt förstånd siilille för alltid bli
rubbadt. IVär jag Undtligen blef frisl;, föreföil mig det förflutua såsom
en lång qvalfull dröm , . . IVi sade mig sedän, min far, att jag ännu ie-
ke vore mogen för vissa tjenstebefaltningar. Det var då som jag enträ-
get bad cr om tillstånd alt som missionär fä afgå tili Amerika. Efter att
längc hafva afslagit min begäran, beviljadc ni dcn slutligen .. . Jag reste.
Alltifrån miu barndom hade jag ständigt lefvat i skolan och i seminarium nti
ett tillstånd af ständigt tvång och förlrycfc. Genom oaflåtlig vana vid att
nedsänka hufvudet och nedslå ögonen ,

kade jag så tili sägandes
vaut mig ifrån att hetrakta himlen och naturens herrlighet. Också
bvilken djup sällhet, hviiken ljuf religiös kansia, då jag hastigt såg mig
förflyttad tili hafvets vördnadsväckande storhet, då jag under den länga
färden såg mig sväfva midi emellan oceanen och himlen! Då föreföil det
mig som om jag , för första gångcu , från töcfcen och dimma utträdde 1,

Guds Ijnsa och sköna vcrld. Ack! . . .jag hade ju icke heller på många a
Is^o
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P år skådat cns en sfcyint af naturens liänförandc skönliet. Tor första gån-
gen cftcr sä många sorgliga år kände jag iijertat klappa fritt i mitt bröst
. . . för första gångcn I milt Jif kände jag mi g vara kerre öfver min c-
gcn tankc, oeli jag vågade kasta en klick tillkaka painin förflutna lefnad,
så som inau från ett kögt och sollicglänst kcrg ser ncd i en mörk, töck-
nig dai. Då väcktes en mängd kcsynnerliga tvifvclsmål i min själ. Jag
frågadc inig sjelf mcd kvsvd rält ock i bvad ändaniål man liitti Us kade
kuivat, qväft och tillintelgjort utöfningcn af niin fria vilja, niin tanka,
milt förmift och niin fribet, när Gnd ändå kade kcgåfyat mig mcd vilja,
tanka, förnuft och friket, Jag frågadc mig bvad del k luule vara för ett
stort, skönt ock keligt-inäl, hvart!il jag var äinuad atl sträfva jag
nndrade om delta mål en gäng sisulle för mig klifva afslöjadt såsoni en
kelöning för alla mitta utståndna iidanden, ali min slåndaktiglict, undergif-
Venket och lydnad,

I delta ögonlilick älcrkom Kodin.
Pater d Aigrigny kaslade pä lionom en frågande, ketydclsefull klick,

Socins närmade sig iionoin och kviskade keli sakta, så atl Gabriel ej kun-
de köra det;'

Ingenting farligt . , . Man kara tillsadc mig alt marskalk Sinions
far äterkomnilt tili Hardys fakrik. Der cftcr kaslade Kodin en klick på
Gabriel, och tyektes fr.åga pater d’Aigrigny, soin mod försagd klick ned-
köjdc hufvudet. Det oalstadt körjade kan åter att tilltala Gabriel, Hiedan
Kodin ånyo gicfc att stödja sig mot spiseln.

Fort far min, kare sonj jag .ar nyli ken att veta kvad det är för ett
kcslut ui taltat.

Det skall jag snart säga er, min far, svarade ynglingcn . . Jag
anländc tili Charlcstown. Föreständåren för vårt ctaklisscment i denna
stad, åt hvilkcn jag meddclade minä tvifvclsmål, angående ändamålct med •
vårt sainliind, åtog sig att deroni upplysa mig. Med cu fasansfull upp-
riktighet afslöjandc hän för mig ändamålct mcd jesnitiaka samfundets stif-
tande. Hän visade mig det mål kvartill dess incdlcrninar sträfva; visst
iefee alla dess medlcmmar

, emedan mänga klaiul dem aro lika okunniga
soin jag ~ inen det mål kvartill deras cliefer och styresmän oaflåtligen
kafva syftat, ai Itifrån Ordens ursprung. Jag' klef förskräekt, jag läste
Casuisterna. Kå, min far —då ktef det för mig en ny, en förfärlig
klarliet när jag på hvarje sida af dessa köeker, skriluc af våra sä kalladc
fåder, läste ett urskuldaude, rätlfärdigandc för stöld, baktal, (jvinnovåld,
äktenskapshrott, mened, sjelfmord ock Icominyamord. JVär jag då ke-
tänkle alt jag som var prest, var en Gnds tjenare, tjenare af en Gnd som
ankefaller karnihertigket, rättvisa, förlåtelsc, menniskokärlek, fromhet, kysk-
ket ock alla slags dygder , tili ikä var nicdlcm af ett samfund, soin ej al-
lenast predikade så gudlösa iäror, utan tili och med gjorde sig en keder
deraf; då gjorde jag inför Gnd en lielig ed att siitä de hand, som fästade
mig vid jesuiterna.

Vid dessa Gakriels ord vcxlade d’Algrigny ock Kodin en kastig klick
af ångest. Alit skulle då vara förloradil Deras rof sisulle undgå dem.

JVso 23, 2t.
■
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Gabriel, uppskakad af de minnen och intryck, dem lian gick att fram-
stälia, varseblcf ej den belydelsefulla blich, soin socius vexlade med pater
dAigrigny. Efter något uppchåll fortfor hän:

Oaktadt mitt beslut att draga mig ifrån samfundct, måste jag dock
bekänna för er, min far, att sådana upptiicktcr voro för mig ganska smärt*
sarnma. Tro mig! . .

. För en god ocli rcn själ är det yttcrst påkostan-
der .ja det är förskräckligt att nödgas draga sig ifrån, att nödgas fly ocb
afsky ailt bvad man hittills vördat. Jag led tili den grad, att dä jag
täukte på de faror, som frän min mission voro oskiljaktiga, boppadcs jag
med bemlig glädjc att Gud skulle under dess utöfning kalla mig tili sig.
Mcn tvärtom bar Hän mcd fadcrlig omvärdnad vakat öfver mitt lif.

Då Gabriel yttrade dessa sista ord, darrade hän synbart vid tanken
på den hemlighctsfnlla (jvinnan, hvilken räddade honora ur vildarncs mör-
darchänder. Efter ett ögonblicks tystnad fortfor lian:

Da min Dcsliickiilng- var slutad, återvände jag hit, min far, i tan-
ka att bcdja er återge mi g friheten och lösa de hand, som fästa mig vid
ert samfund . . . Flcra gånger har jag hos cr anhållit om ett samtal, mcn
a'llt förjäfves. I går tillskyndadc Försynen mig ett långt samtal mcd min
fostermor. Af hennc llek jag vcfa den Hst, bvaraf raan betjcuat sig, för
att aftvinga mig mitt löftc, jemte det nidingsdådct, det ohyggliga miss-
bxmfcct af bibtcn , bvarigcnom raan förmått bcnnc att låta bortföra och i
främmande händer öfverlernna tvenne unga, faltiga, moderlösa ftickor, dcm
en döende mor anförlrolt åt en ärlig soldats vård. Ni förslår väl, min
far, att om jag ännu i går morgous siilille byst någon tveban vid att bry-
ta minä band, så sbulle det, som jag undcr dagcns lopp fiek veta, natur*
liglvis stärka mig i mitt beslut ocb göra det oryggligt . , . Men i detta
hugtidliga ögonblick bör jag dock säga cr miu far, att jag icke anklagar
hela jcsuitorden för hvad som skett och skcr . . . Mänga rcdliga menni*
skor, sådana som jag, godtrogna och förtroendefulla som jag, äro medlem-
mar af detta samfund ...I sitt blinda nit sträfva dc hioit att vara vll-
liga ocb verksamma verktyg, ulan att känua de ofta skamliga och brott-
sliga, oftast farliga ocb fördertliga faandlingar, bvartiil dc aro handtlan-
gare, ocb hvartill man använder dem, just för dcras blindbets skull . . .

Dessa stackars menniskor beklagar jag, ocb jag skall bcdja Gud, att Hän
värdes upplysa dcm, såsom hän upplyst mig.

Således min son, återtog ahbe dAigrigny, under det lian blck
som ett lik ocb skakad af sinnesrörelse, restc sig af stolen; således koni*
mer ni ocb bcr mig lösa det band, som fäster cr vid värt brödraskap.

Ja, min far,* jag bar i edra bändcr aflagt en cd, ocb jag bcr att
ni måtte lösa denna cd.

Således fordrar ni att alla de öfverenskommclser, bvilka ni förr
frivilligt ingått mcd oss, skola anses såsom belt ocb bållct uppbäfna?

Ja, min far.
Och sålnnda skall det bädanefter ej vara någonting gemensamt

mellan er ocb vår Orden?
Nej, min far . . . jag ber er lösa min ed.
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Men ni vet ju min son, att brödraskapet väl Isan göra er fri, men
att ni sjelf deremot aldrig kan lösa cr fräu brödraskapet.

Det steg jag lagit, bevisar cv nogsaint, min far, hvilkcn vigt jag fä-
stcr vid en ed, cmcdan jag bommer och ber cv lösa den , , . Imcdlcrtid

om det sisulle falla er in att afslå min bcgäran, slsall jag doek iclse
längre ansc mig huudon af min cd, livarisen inför Gud cller mennlslsor.

Det ar fullkoinligt blart, yttrade d’Aigrigny tili Rodin ocb orden
dogo på bans läppar, så förtviflad var lian.

I en liast, under det att Gabriel med ncdslagna ögon afvaktade d'Al-
grignys svar, och denne stod orörlig och stum, greps Rodin af en hastig
tanka, under det hän varseblcf att marlsisen ännu höll bans med blycrls-
penna shrifna biljett.

Socins nalkades ifrigt sin ncdslagna förnian och hviskade med ytlerst
orolig min.

Har ni icke läst min biljett?
—r Den har jag icke tänkt på, svarade d’Asgrigny, mckåniskt.
Rodin tyektes härvid göra ett vcrkligt våld på sig, för att knfva en

rörelse af häftig vrede, som hos honom uppstod, hvarefter hän yttrade
med myeket lugn:

- Så läs den då!
Knappast hade d Aigrigny kastat ögonen på denna lapp, förrän en

strälc af hopp lifvadc hans hittills så förstörda anlctsdrag. lian fattade
sin sekreterares hand, tryekte den med ett uttryck af liflig erkänsla, och
hviskade med lag röst:

JVi har rätt . . . Gabriel tillhör oss.

IV.
ÄTERGÄNG.

Markis d’Äigrigny hemtade sig, innan hän åter tilltalade Gabriel.
Hans fysionomi, nyligen skymd af förtviflans mörka moln, uppklarnadc
vid tankan på att alli kunde ännu gä efter hans önskan. lian.tyektes
ö(verlägga, bcräkna följdcrna af den vältalighet hän gick att ulveckla öf-
ver ett förträffligt thema af osviklig verkan, hvilfcet Rodin, betagen af
fruktan för den fara, hvaruti hela den så konstigt uppgjorda pianon sväf-
vade, hade gifvit honom i de hastigt med plyerts tecknade radonia, och
hvilkct pater d’Aigrigny i sin ncdslagcnhct hittills förbisett.

Rodin återtog sin observationspost vid spiseln, der hän åter gick att
sialla sig, efter att på markisen hafva kastat en förstulen blick af vred-
gad och föraktfull öfverlägsenhet, åtföljd af en höjning på axlarne.

Efter denna uttrycksfulla åtbörd, för Rodin nastan ovilkorlig och
lyekliglvis oanmärkt af pater d’Aigrigny, återtog sekreterarens likaktiga
ansigte sitt vauliga isande lugn. Hans skrynkliga, häugandc ögonlock,
dein vredcn och otäligheten en stund kömmit att höjas, sänkte sig ånyoöfver de sinä illpariga ögonen.

Man mäste bekänna att pater d’Aigrigny, oaktadt sitt lätta och pryd-liga sätt alt lägga orden, oaktadt sinä otsoista fasoner och sin ovanliga öf-
oaktadt sitt vaekra ansigte och sin bchagllga
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J® oaktadt sitt ojemförliga sätt, säsom förfinad och fnllkotnnad yerldsman, «;

ofta öfverträflades, fördunklades och beherrskades af Rodius oyyggliga
fasthet, af hans ocrhörda illparighet och djcfvulska förslagenhet, öfycr-
träffades, kufvades af dcnac sluskigc, osnyggc, skröplige och tili utseen-
dct eländige gamle man, som imcdlertid högst säilän föll ,ur sin roll af
ödinjuk och undcrgifvcn handsc.krctera.rc.

Uppfostran och inflytandet fr,an harndomcn liro Ivonne så mäktiga sa-
hcr, att Gabriel, churn hän tillkännagifvit sitt hesjut af en fullkomlig
brytning med sainfiindct, likväl kände sig försagd i näryaro af pater
dÄigrigny, och det var ickc ulan en smärtsam ångest soin hän afyak-
tade den yördige fadrens svar på hans anhållan att la den bi.ndande cd,en
npph.äfven,

Hans yördighet, som imcdlertid hade utstakat sin anfallsplan, bröt
slutligen tystnaden, upphäfde en djup suck, gaf sitt nyligen af vrede och
harin upprörda ans.igtc ett rörande uttryck af smär.ta och bedr.öfvelse, och
yttrade med darrande och brnten röst:

Förjåt mig min son, att jag iaktfagit en så Jång tystnad . ~ . me»
crt oväntade bcslut bar tili den grad öfverraskat mig och uppfyljt niitt
sinne med så mäuga sorgliga tankar, att jag under nägra ögonblick be-
höft sansa mig för att siika utforska orsal.cn tili er hastiga och oförvän-
tade brytuing med oss. Jag tror mig hafva lyckats i denna forskning.
Såiedes, min kare son, bar ni yäl öfvertänkt yigten af det steg ni tager?
. Ja, min far.

IVi bar fast beslutat att öfyergifya yår Orden, äfven utan niitt
samtyeke ?

Delta skulle för mig vara päkostande, min far; inen äfven det lln-
ge jag junderkasta mig.

Det bör vara mer än päkostande för er, min son, tv ni bar fri-
yilligt och utan tyång aflagt en oåtcrkallelig cd; och denna ed förbiuder
er, enligt yåra stadgar, att icke draga er ifrån brödraskapet, utan cdra
förmäns uttryckliga bifaJl,

Min far, svarade Gabriel; när jag aflade denna cd, var jag hoit
och hällct okunnig om det, hyartill den förband mig, , .

jVu är jag bättre
upplyst, uu är min enda önskan den att crhåUa en pastocsbeställniiig i
nägon längl från Paris aflägscn by ... Jag känner lios mig en oniot-
ständlig lust för denna anspråkslösa, meu nyttiga befattning. Flerestädes
på landet räder ett sadanl förskräekligt elände, en så bcdröflig okunnig-
bet i allt som skulle kumia bidragä tili att någorlunda förbättra de fatti-
ga arbetarne, desse olycklige, hvilkas lif är lika olyckligt soin negerslaf-
Varnes; ty hurudan kr väl den frihet dc ujuta? hurndan är doras uppfo-
Stran och undervisning? Det tyekes mig såiedes soin skulle jag med Guds
hjelp i en laudsförsamling kuuna vara mensklighcten tili något gagu.
Det skulle såiedes vara mig alltför smärlsamt, miu far, att höra er yägra
mig det soin ....

A, lugna er, min son, inföll d’Aigrigny, jag ämnar icke länge
slrida nmt er önskan att lemua oss.

Såiedes min far, ålcrger ni mig mitt löfte? SS
jU -

w
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y> Det står icke i min makt allena; inen jag skall oförtöfvadt sl:rif- ®-

■ya tili Rom, för att hos vårl dervarande öfverhufvud amnäla saken.
•lag' tackar er, min far.
Således, min son, skall ui snart vara bcfriad frän dc band soin

tynga er; och de män, dern ui nu .med så mycken bittarbet förnekar, skö-
la icke desto mindre bedja för er, bcdja att Gud ville bevara er för stör-
re, farligare förvillelser . . .Ni tror er vara oss qvitt, unge maa, men
,vi tro oss icke vara er qvitt . . . det går för oss icke så fort att bryta eri
faderlig förbindelse. Vi bafva den vanan att tro oss vara fästade viddcm,
hvilka vi uppdragit, just genom dc välgcrningar vi bevisat dem. Sålc-
dcs: ni var fattig . . . ni var fadcr- ocb modcrlös . .

. vi räckte er ar-
marne . . . vi upptogo ocb uppfostrade er . .

. lika mycket för det del-
tagande ni ingaf oss, som för att aflyfta en tryckande börda från er vär-
diga fostermors alltför tyngda skuldror.

Min far! . . . ropade Gabriel med en rörelse, den bau fåfängt sök-
te kufva . , . jag är icke otacksam.

Jag vill tro det, min älskadc son. Under en låhg följd af år baf-
va vi vårdat oss om er sjål oeb er kropp, soin om ni värit vårt eget, en-
da, innerligt älskade barn ...I dag behagar ni öfverglfva oss, afsäga
er vårt brödraskap, bryta alla cdra med oss ingångna förbindelscr . . . ocb
vi samtycka dertill. Nu dä jag utforskat egentliga orsaken tili er bryt-
ning med vär Orden, är det min pligt att lösa edra band.

Hvilkcn orsak mcnar ni, min far?
Äek min son, jag begripcr er fruktan Stora faror hota oss; ni

vct det väl, ocb . . ,

Faror! hvilka faror?-ropade Gabriel.
Det är omöjligt, ålertog abbc d’Aigrigny, att ni Icke sk alle veta

att nu, efter vår krönte, laglige beskyddares tali, eftcr störtandct af des-
sa våra naturliga stöd, den revolutionära ogudaktigbeten blir för oss allt
inera liotaude, att förföljelser på alla sidor omgifva oss .

. . Således min
son, begriper jag alltför väl skälct, soin under sådana omständigheter för-~
mår er att draga er ifrån oss.

- Min far, ropade Gabriel med lika mycken smärla som förtrytclse,
ni tänker icke så, ni kau icke tanka så om mig!

Pater d’Äigrigny, utan att gs akt pä Gabriels utrop, fortfor att fram.-
ställa den påbörjade målningen af inbillade faror, som skulle kota jesuit-
orden, hvilkcn, dock långt ifrån att botas af någon förstörelse, började
återfå hela sitt bemska ocb fariiga inflytande. lian yttrade således:

O, om vårt samfund vore 'allsmäktigt, iikasom det var för några
är sedän .

. . om det vore omgifvct af vördnad och byllning, såsom det
förtjenar, ocb såsom det borde väntå af sanoa rältrogna, skulle vi kan-
hända, midt under det lika grundlösa som afskyvärda förtal, bvarmed man
förföljt oss, tvekat att lösa cdra band oeb befria er från edra cder; vi
skulle då sökt öppna edra ögon ocb frelsa er från den förfäriiga svindel,
bvaraf ni är augripen; men nu, då vi aro svaga, förtryckta ocb träugda
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på alla sidor, är det vdr pligt ocli enligt med vär rättskänsla att icke
tvinga er att dela de faror, dem ni har den klokhctcn att undvika.

öä abben sade dessa ord, kasladc kau en snabb och frågande blick
på sekreteraren, soin svaradc med en gil lande blick, åtföljd af ett teckeu
af otålighet, som tyckfes säga: Gå på: gå på!

Gabriel var rörd. Det fanns ej i kela verlden ett ädlarc, rcdligarc,
hederligare hjerfa än bans. Må nlan då dömma om Lvad hän skuile lida,
då lian hördc sitt bcslut sålunda uttydas.

Min far, sade hän med vek röst och ögonen fyllda af tårar, edra
ord aro orättvisa . . . aro grymma . . . ty ni vet att jag icke är lågsinnad.

ÄTei> yftradc liodin med sin fcorta och sträfva röst, samt vände
sig tili abbe d'Aigr!gny och pekade på Gabriel, er fcärälsklige son är

försigtig.
Vid dessa Ilodins ord spratt Gabriel upp ...en liflig rodnad färga-

de hans kinder; de stora blå ögonen gnistrade af en ädel och rättmätig
harnij men, trogen den kristliga sedelärans föresfcrift om saktmodighet
och rnildhet , kufvade hau snart den hos honom uppstigua bittra sinnes-
rörelsen, nedböjde hufvudet och aftorkade en framsmygande tår.

Dcnna tår undfoll icke Hudin; hän ansåg den troligeu för ett gyn-
nande feeken, ty hän vexlade med d'Äigrigny en blick af tillfredsstäl-
lelse och trinmf.

Dennc var just nu närä att vidröra en ömtälig', kinkig fråga, hvar-
förc hän, oaktadt sin vanliga sjclfbcherrskning, kände sig darra. Hans
röst var bruten och bans ansigte blekt. Men uppmuntrad, maa kan na-
stan säga pådrifvcn af en blick från Kodin, som blef allt mera uppmärk-
sam, yttrade lian tili Gabriel;

Det gifs äunu ett skäl, min kare son, som förmår oss att icke
sfitfa oss emot er önskan . . . Det är en grannlageuhetsfråga ...Ai hör-
de förmodligcn i går af er fostermor, att ett arf, hurn sfort vet jagicke,
endera dagen torde ti li Talla er.

Gabriel uppreste hastigt hufvudet, såg på d’Aigrigny och sade:
Enligt hvad jag nyligen försäkrade herr Kodin, talade min foster-

mor om ingenfing annat äu sinä samvctsskruplcr . . . och jag har aldrig
vetat af det arf, hvarom ers vördighet talar.

Den ton och blick af likgiitighet, hvarmed den unge presten yttrade
dessa ord, undföll icke Kodin.m '

Ja så, ni var obnnnig dcrorn, återtog d’Äi’grigny . . , ]Vå vai . . .

jag- vill tro det, eliuru alla omständighetcr förcna sig för aft bevisa met-
säisen . , . att bevisa, nemligen aft medvetandet af detta arf gansha myc-
bet bidragit tili ert beslut att lenina oss.

Jag förstår cr icbe, min far.
Och ändå aro minä ord, eftcr bvad Jag tycber, gansba enbla oeb

begripliga. JVi bar tvenuc sbäl för att vilja bryta med oss! Först och
fräinst aro vi botade af faror, och ni fiuner dcrföre rudiigast att ej
tillhöra oss ...

Min far!
F illat mig att fullfölja och att homma tili det andra motivet . . .
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$ Om jag bedrar mig, sä får ni sedän göra ctlra inkast ... Se bar byad
jag Iror och hvarpå jag stöder niin tro: Förut då ni trodde cr för alitit!
tiiihöra oss, gjorde ni i den för.utsättning att er faniilj, om byars öde
ni var fulikomligt okunnig, skulle åt cr efterlcmna eller tesfamentera
några egodelar, en donation tili oss, såsom crsätlning för den koslnad vi
kaft för cr, och såsom tacksamhctsbcvis för den ömhct ock omvärdnad,
bvarmed vi omfattat er; ni gjorde, säger jag, en donation af ai!t Lvad ni
i en framtid kunde få ärfva, icke åt oss, ntan åt de fattiga, livilkas sjelf-
skrifna förmyndare vi äro,

IVå vai, min far? . . . frågade Gabriel, som ej begrep bvartill
alla dessa ornsvep skulle föra.

IVå väl, niin son . . . nn, då ni är säker att komina i besittning
af en ärfd förmögcnbet, . . . så vill ni, enär ni skiljcr cr från oss, tili-
intetgöra denua donation, bvilkcn ni förut med egen band ocb af fri vil-
ja skrifvit,

För att tala tydligare; ni vill bli menedare, derföre att vi äro
förföljda, ocb emedan ni vill återtaga cr gåfva, tillade Rodin med sin
bvassaste ton, ocb för att med ens framställa Gabriels nedriga uppföran-
de mot Jcsuit-Ordcn,

Vid denna sönderslitandc anklagelsc, kunde den unge mannen icke
afbålla sig från att upplyfta bänder ocb ögon, samt ulbrista:

O, min Gnd! , . . min Gud! v
Pater dÄigrigny vexlade åter en blick af bemligt förstånd med

Rodin; bvarefter ban, med sträng ton, yltrade tili denne, lålsande banna
bonom för bans alltför pimupa uppriktigbet:

Jag tror att ui går alltför långt. Vär son bade bandlat nedrigt
ocb skurkaktigt, ifall ban bade värit underrättad om det förbållandc, livari
ban, såsom arftagare af en oväntad förmögcnbet, skulle kunna komina;
men då ban pästår att icke så är, måstc vi väl tro bans ord, eburu ske-
net är emot bonom.

Min far, sade slutligen Gabriel, blek, npprörd, darrande ocb med
möda kufvande sin smärtsamma förbrytelse; jag tackar er, för det ni upp-
skjuter ert domslut öfver mig. Rfej .. . jag är icke lägsinnad! ...ty
Gud är mitt vittne att jag var okunnig om de faror som hota ert samfund
. . . nej, jag är icke skurkaktig, jag är icke girig; ty Gud är mitt vittne,
alt jag först nn erfar och det af er, miu far att ett arf kan tillfal-
la mig ocb att . . .

Ett ord ännu, min son, föll bonom d’Aigrigny i talet. «Jag bar,
genom den besynnerligaste bändclse i verbien, fått del af denna omstän-
digbet, ocb det just genom cdra familj-papper, dem cr fostermor auför-
trodde åt sin biktfar ocb bvilka sedän kömmit värt samfund tillbanda,
just då ni antogs ien af vara skolor. En kort tid före er afresa tili
Amerika, då vårt arkif ordnades, föll er lilla väska bändelsevis i ögonen
på den vördige fadren, vår proknrator. Hän tog den, undcrsökte dess
inncbåll ocb fann alt en af edra förfäder på fädernet, bvilken värit ugare
af delta hus, der vi nn beibinä oss, efterlemnat ett testamente, som skall öpp-

i dag klockan tolf. Ännu i går aflon trodde vi att ni var en af vå-^^
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ra; vår Ordens sfadgar förbjuda oss att äga cnskild förmögenhet . . . ni t
har gillat dessa stadgar , då ui tili de fattiga donerat ert fädcraearf,,—
tili dc fattiga, hvilkas förmyndare och adoiinistratörer vi aro, jag upprc-
par det ätmu en gåag. Det var således icl:e ni, utan vår Orden, som i
egenskap af arfvinge skulle iufinna sig här, af mig personligen reprcsen-
terad och förscdd med cr skriftliga afsägelse, den jag noga förvarat. Mcn
«n, min kare son, då ni afsäger er ali gemenskap med oss, äger ni taian
å egna vägnar, inställcr ni er för egen räkning: vi voro här blott pä de
fattigas vägnar, åt hvilka ni förut, fattad af eu from o cl» barmherlig kän- j
sla, öfverlemnat allt kvad ni en dag möjligCn skulle koui ina att äga .

. .

Under dessa förhållanden måstc ni hysa andra tankar än förr, vid ntsig-
tca tili en förmögenhet, större ellei 1 inindre. Atertag derföre er gåfva;
det stär fullkamligt i er makt.

Gabriel kade med en plågsam otålighet afhört pater d’Aigrigny; näe
denne ändtligen gjorde ett uppekäll, ropade hän:

Och det är ni, min far, ni sjelf, som tror mig i stånd att åtsr-
kalla en donation, gifvcn åt samfundet, såsom ett slags ersättning för den
uppfostran jag af detsamma åtnjutit? . . , Det är ni, soin tror mig nog
dålig att återtaga mitt löfte, derföre att jag törhända kunde homma i be-
sittning af ett obctydligt fädernearf?

Detta fädernearf, miu son, haa vara ringa, mcn det kan också va-
ra ganska anscnligt. *

Om det också vore fråga on» en kunglig förmögenhet, ropade
Gabriel med ädel och stolt likgiltighet, så skulle jag icke föra ett annat
språk; och jag tror mig ha rättighet att blifva trodd. Se här det beslut
jag mi fattar: Det sällskap , jag tillhör, sväfvar i faror, säger ni. Jag
skall underrätta mig om dessa faror, och ora de äro hotande, så skall jag,
oaktadt alla dc moraliska skäl jag äger att skilja mig från cr, min far, vänta
tills alla edra faror äro öfversländna. Hvad arfvet angår, hvarefter maa
tror mig lika, så öfverlåter jag det formligen ät er , liksoin jag en gäng
förut frivilligt gjorde . . . Min högsta önskan är, att det måtte användas
tili ädla och välgörande ändamål. Jag känner ej ora denna förmögenhet
kan vara stor eller liten, men jag upprepar att den tillhör er Orden, eme-
dan jag ej har mer än ett hedersord att gifva . . . Jag säger er ännu en
gång, miu far, det min inneriigaste åstnudan är, att erhålla en kyrko-
herdeheställniug i någou aflägsen by, fattig, framför allt ...ja fattig
•.

. ty i en sadan verkningskrets hoppas jag häst kunna gagna. Således, |
min far, när en uug man, som aldrig i sin tid har Ijngit, påstår -sin he- F
la sträfvan vara att erhålla en så tarllig syssla, en så anspräkslös befatt-
ning, så måtte hän ej behöfva anses egennyttig ,

och man har , sora jag
tyeker, ingen rättighet att tro honom vilja af suålhet återtaga en frivil-
ligt gifven gåfva.

Pater d’Aigrigny Lade nu lika svårt alt dölja sln glädje, sodi lian en
stand förijt haft svårt alt dölja sin förtviflanj men lian visade sig temli-
gen lugu och ytlrade:

s Man kundc visserligen icke vänta annat af er, min son.

mm■ X• r
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PW —■Derefter gjorde lian ett lecken åt Kodin, IJkasom för att uppmana
Lonom att mellaukonima.

Denne förstod fullkomligt sin förmans vink. Hän Icmnade spiseln,
närmade sig tili Gabriel, stödde sig mot ett bord, hvarpå skrifdon och
pappcr funnos, ocb började derefter att raed sinä platta ocb smutsiga nag-
lar trnmma på bordet, under det lian yttrade tili d’Aigrignv:

Alit detta är myeket bra, ers vördigbet, men er berr son ger er
icke annat än ett heligt löfte tili borgen . . . ocb det är bra litct.

Min herre! ropade Gabriel.
Förlåt, sade Kodin kalit; lagen, soin icke erkänner vår tillvaro,

kan icke beller ei kanna en donation tili fönnån för oss. JVi kan sålcdcs
i morgon återtaga hvad ni i dag gifvit.

Ocb min cd, herre! ropade Gabriel, under det ban belraktadc bo-
nom skarpt.

Er ed 1 Men ni bar ju ocksä aflagt en belig ed att ständigt till-
höra ocb lyda yår Orden; ni bar svurit att aldrig skilja er från den
ocb hvad vigt fäster ni i dag vid denna cd?

Gabriel var verkeligen något brydd vid denna fråga; men suart fann
hän burn falsk Kodins jemförelse var, steg upp och gick med största Ingn
i verbien att sätta sig vid bordet, der lian tog en penna ocb skref på ett
pappersblad följande rader:

"Inför Gud, som scr ocb bör mig, inför er, vördige pater d’Aigrig-
ny ocb berr Kodin, begge vittnen tili min ed, förnyar jag i denna stnnd,
frilt och frivilligt, den donation jag gjorl tili förmån för Jesuit-Orden,
af alla de ägodclar som kunna tilifalla mig, de mä vara af hvad beskaifen-
bet eller stiga tili bvad värde sora bclst. Jag svär, vid slraff att anses
föraktlig, att uppfylla detta bögtidliga och oåterkallcliga löfte, bvars upp-
fyllande jag, 1 niin själ ocli 1 mitt samvefe, anser säsom en gärd af er-
känsla och såsom en from pligt.

"Då denna donation bar tili ändamål att afbörda en tacksambctsskuld
ocb att understödja de fattiga, kan framtiden, burudan den än roå blifva,
icke göra den ringaste färändring bärnti; ocb som jag vet att det står
i min makt att, förr eller sednare, lagligen yrka uppbäfvanJet af denna
miu donation, så förklarar jag härmedclst, att om det någonsiu skulle fal-
la mig in

,
i bvad omständigbeter som bclst, att vilja återkalla bvad jag

nu med Fri vilja ocb suudt förnnft nedskrifvit, jag genom en sadan låg-
bet skulle göra mig förtjent af bvarje bederlig menniskas förakt ocb afsky.

den 1? Fcbruari 1832 i Paris, nyss före öppnandet af en
af minä förfädcrs testamente.

"Gabriel de Rennepont
Då den unge mamien slutat skrifva, reste ban sig upp ocb räckte,

med ädel värdighet, dokumentet tili Kodin, otan att säga ett ord.
Socius läste det med myeken uppmärksambet, hvarefter ban med sinalltid lika kalla ocb orörliga bliek betraktade Gabriel, sägande:

IVå väli . . , Della är en skrifven ed .
.

. Det är allt.
Gabriel blef belt förblulfad öfver Kodins djerfbet, bvilkcn gick ändå
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® dcrhän att säga, det denna akt, livari hän förnyade sin donatio» på ett så
®

öppet, så ädelt och sä olvunget sätt, cj shullc äga tillräcklig hraft och
verkan.

Det uppstod någon tystnad, soin dock slntligen bröts af Rodin, hvil-
ken med sln kalla oförskämdhet yttfade tili d’Aigrlgny:

Ett af de Ivå : Endera är det ex* kare keri* sons mening, att gö-
ra denna donation fnllkoinligt kraftig och gällande, eller .

.
.

Min herre! ropade Gabriel, soin knappt kunde hcmäsfra sin vre-
dc , bespara er sjelf och förskona mig fråji obehaget af en skamlig miss-
tanka.

IVå väl då
, återtog Rodin, alltid lika kali, eftersom ni kar fast

kesi litat att göra denna donation gällande, kvad skulle ni väl ka emot att
den klcf lagfaren och oåtcrkallclig?

Ingcnting ai Is, i fall niitt skrifna ock besvurna löfte ej anses till-
räckligt, svarade Gabriel med bitterhct.

Min I •äre son, inföll dAigrigny vänligt, om det yore fråga om
en donation, gjord tili Törmän för inig, tror ni då att ~ orn jag raotlo-
ge den jag icke ansågc min fullkomligl kelaten med ert klotta kcdcrs-
ord? Mcn kär är det en annan sak. Jag finner raig vara, cnligt hvad jag
nyss sagt cr, vår Ordens fullmäktig, cller snararc en för.rayndare för de
fattigc, kvilka skola homma i åtnjutande af cr ädelmodiga gåfva; man
kan sålcdes, för mcnskligkctcns skidi, cj glfva denna handling tör rnyc-
kcn laglig garanti, så alt vara olyckliga klicntcr kafva fuilkomlig säkcr-
kct för kvad dc crkållit ellei* skola erkålla ... I stället för ett svagt
kopp, soin den ringaste förändring i er vilja kan tillintctgöra, ock . . .

sedän . , . slutligcn . . . Gud kan jn kalla er tili sig .
. . endcra da-

gen .. . hvad stund som kclst. Hvem vct då om edra arfvingar just
skola visa sig angelägna oin uppfyllandet af det löfte ni gifvit 7

JVi kar rätt, min far, svaradc Gabriel, sorgset. Jag tänkte cj på
något förordnande i bändclsc af min död , ock likväl är ingenting möjli-
gare Un att . . .

I delta ögonklich öppuadc Samuel dörrn tili tammet ock sade:
Minä herrat! . .

. Notarien är kommen; får jag föra konom hit-
in? Klockan precist tio skall den tiilmuradc, mcn snart uedrifna dörrn
vara öppen för er.

Vi äro rätt glade att se notarieu anlända, sä myeket mer som vi
med honom ha en angelägen sak att iippgöra, yttrade Rodin. Vai* så god
och bed honom stiga in. i

Det skall genast ske, svarade Samuel och gick.
Odet hi(skick,ar notarien just i delta ögonhlick, sade Rodin tili

Gabriel. Om ni nu vill, så kan ni inför deune embetsman förnva cr do-
nation, jag menar göra den lagligt gällande, och sämedelst befria er från
en tung börda.

Min herre, svarad,e Gabriel, hända hvad som hända vill, så skall
jag ansc mig lika oåterkalleligt bundeu af della papper, som af den i
laglig fprin utfärdadc handling, hvilken jag är färdig att underfeekna.

kVar så god och göm delta, tillade hän, lemnade papperet tili pater d’Ai- d
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grigny. Dereftcr vändc Lan sig åter tili Rodin, för att yttcrligarc säga 8

något, inen d'Aigrigny hcjdade honom, sägande:
Tyst, min son; notarien liommcr.

Notarien inträdde i rummct.
Un der dennes samtal med paler dAigrigny, Rodin och Gabriel, taga

vi oss fribeten att införa läsarcn i det tillinurade huset.

V.
RÖDA SALONGEN.

I enligbct med Samnels anordning, badc ingångsportcn tili det igen-
murade Iniset blifvit befriad från det murbrnk, den blyskitva och de jern-
bonunar, sodi spärrat den. Dess yackra spcgiar, af sluilptcrad cb, syntes
lika oskadda ocb felfria, soin den dagen dä de blifvit undaudi’agna solens
och luftcns åvcrkan.

Sedän arbetskarlarnc silität nedrifningen och lösbrytningen af tegel,
jeni, m. m., stanuade de tätt ntanför dörrn, nyfikne, likasom uotaricns
förstc skrifvare, bvilhcn haft uppsigten öfver deras arbete, att få vara med
vid öppnandet af denna dörr; ty de sågo Samuel komma långsamt gående
geuoin trädgården, tungt bärande på en stor nyekelknippa.

Au, minä vännep, sade gubben, då lian koin på öfversta-steget af
trappah; nn är ert arbete fullbordadt. Herr sekterarens palron skall bc-
tala cr; men jag måste först ocb främst ledsaga er ut gcnom porton at gatan.

Men, miu hedersman, byad tänker ni Ar äl på? ropade skrifyaren;
nu aro vi just komne tili det iiiteressantaste af hela affärn: nu är det ku-
riösaste ögonblicket innc! Jag ocb dessa beskcdliga murarc brinna af ny-
liken het och längtan alt skåda det inre af del hemligbelslulla kuset, ocb
■ni skulic ha bjerta att just nu bortvisa oss? Nej, det är ickc mojligt!

Det gör mig omit att jag dertill shall vara nödsakad, min lierrc,
svarade Samuel, men minä förcskrlfler äro sådana. Jag måste först, ocb
alldeles allena, ingå i denna boning, för att sedän insläppa arfvingarne,
soin shola läsa testamentct.

Men hvem har kunnat ge cr sådana löjliga ocb barbariska före-
skrifter? ropade skrifvarcn, ganska förtrytsam.

Min far, miu horre.
Inga befallningar äro mera vördnadsbjudande, återtog skrifyaren.

Men hör nu, min bedersman. . . var bcskedlig nu ocbsnäll! Låt oss blott
kasta en ob!ick genom dörrn, blott medan ni håller den på gläut!

A ja, kärc lierrc, hara en blick, en enda blick! instämde riddar-
ne af murslefven.

Det är mig alltför obebagligt att nödgas afslå cr bcgäran, minä
vänner, yttrade Samuel; men det är ganska säkert, att jag icke öppar den-
na dörr förräri jag blir e lisäin.

M urarena, soin sågo gubbens oböjlighct, nedstego långsamt ocb oger-
na utför trappan; men skrifvaren företog sig att tvista om terrängen
ocb sade :

- Ilvad mig angår, sä väntar jag bar tills min principal kommer.
går ej ur kuset, ty notarien kan beböfva mig. Dessutom måtte d^^^
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>“ väl göra er, min beskedligc van, dctsamma otn jag står liär på trappan

cllcr annorstädcs, ty •
. .

Skrifvaren blef i sin dcmonstration afbruten af uotarien, som från
det inre af gården ropade, med en ifrig och hög röst:

Herr Piston . . . fort, fort, herr Piston .
.

. kom genast hit!
Hvad dj kan hän vilja mig? utbrast skrifvaren, harniscn. Nu

skullc hän just ropa mig, i det ögonblick då jag kunde ha fått se nägot.
Herr Piston! upprepade röstcn, närmande sig, hör ni då ickc

att jag ropar?
Mcdan Samuel nu gick att släppa murarcna ut genom porien, såg

skrifvaren, genom grenarne af en sanimanvuxen trädgrnpp, kuru lians
principal koni springande, barhufvad och särdclcs brådskaudc.

Den unge manncn måste göra våld på sig, för att springa utför trap-
pan och gå notarien tili mötes; aldrig tyckte hän sig hafva trampat så
förargliga steg.

Men, herr Piston, sade herr Dumesnil, jag har skrikit på er en
god stund, och det med full hals.

Min herre . . . jag hörde icke, svarade skrifvaren,
Då måste ni ha värit döf. Har ni pengar på er?
Ja, min herre, svarade Piston, studsande.
Nå väl, ni måste då genast springa tili närmaste försäljnings-

ställe, för att Isopa mig två cller tre ark stämpladf papper, tili en rät-
tegångs-handling. Spring, spring! . . . Det är brådtom.

Ja, min herre, sade skrifvaren, och kastade en förtviflad blick på
det gamla luiset.

Men, sä skynda er då, herr Piston! återtog notarien.
Men, herr notarie . . . jag vet icke hvar nägot stämpladt papper

fäs tili kops här i trakten.
Se bar är lian som vaktat luiset, svarade Dumesnil; hän torde kun-

na säga eder livari ni skall gå.
Samuel, som hade ledsagat arbetskarlarue ut och väl tillstängt porien,

nalkadcs nu de begge herrarne.
Min herre, sade notarien tili honom, skullc ni kunna vara god

och säga oss hvar maa får köpa stämpladt papper?
Här bredvid, min herre, svarade Samuel, hos tobakshandlaren vid

Rue Vieille-du-Temple, N;o i 7.

■— Ni hör det, herr Piston, sade notarien tili sin skrifvarc. NI får köpa
stämpladt papper hos tobakshandlaren vid Rue Vieille-du-Temple, N:o 17.

Spring fort, ty en handling måste skrifvas derpå före testameutets öpp-
nande. Skynda er, tiden hastar.

Ja ja, min herre, jag skall skynda mig, svarade skrifvaren med
qväfd harin- Och hau följdc sin principal, hvilkcn på gårdcn skiljdcs
ifrån honom, för att äter Inträda i rummet, der hän hade lemnat d’Ai-
grigny, Kodin och Gabriel.

Under tiden stapplade Samuel uppför trappan och stod snart frarn-
för dörrn, hvilken nyss värit slängd af murbruk, tegel, jeru och bly.

;>0
“ “ 1
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9 Det var ickc utan en djup rörelse, som gnbbcn på sin stora nyckel-
pipa sökte den rätta nyckeln, kringvred den i låset och sköt upp döirn.

I ögonblicket fcände Lan sitt ansigte kylas af en iskall och qvafluft,
liknande den, som man möter i en längc tillslutcn källare, då den kom-
mer att Lastigt öppnas.

IVär dörrn sorgfälligt var stängd med duhbclt las invändigt, gick guh-
ben långsamt genom förstugan, svagt upplyst af ett par glasrutor, anbrag-
ta ofvan för dörrn. Dessa rutor hade, uuder tldens längd, förlorat sin
egenskap af genomskinligliet och liknade nu mattslipadt glas.

Förstugan, hvars golf var inlagdt med fyrkantiga mannorskifvor, svarta
och hvita, i rutor, var ganska stor och rymlig; 1 fonden af densamma var
en bred och präktig trappa, soin ledde tili första våniugcn. De släla och
jeninä murarne visade intet tecken tili förstörelsc, ieke ens tili fuklighet;
ledstångcn, som var af smidt jern, var ej det ringaste angripen af rostj
den var, då man koin upp tili öfversta trappsteget, fästad vid en pelare
af grå granit, hvilken pelare var lag och bar

oen svart niarmorstaly, fö-
rcställandc en neger med en fackla i handen. Asynen af denne neger var
verkligen hemsk; haus ögonstenar voro af hvit marmor.

Bullret af den gainle judens tunga steg gaf ett starkt genljud i den
stora förstugan. Isak Samuels sonson, erfor en kansia af dyslerhet vid
tanken att det troligen var hans farfars steg, som sist återljödo i denna
boning, hvars dörrar lian då hade tillslutit, för att i hundra fenitio år
vara stängda; ty den trogne van, tili hvilken herrde Rennepont hade ge-
nom en låtsad försäljning afstått delta hus, hade sedermera afträdt fastig-
heten tili Isak Samuel, hvilken öfverlåtit densamma åt sinä afkomlingar,
som om det värit deras arfgods.
..
p.. Med dc tankar, som nu sysselsatte Samuels sinne, förenade sig min-

net af det «ken lian om morgonen seit lysa genom hålen på blykupan,
hvilken betäekte ulbyggnaden på taket. Oaktadt sin utmärkta fasthet och
oförskräcklhct, kunde gubben ej afhålla sig frän att darra, då lian, väl-
jaude en annan nyckcl på sin stora knippa, en nyckel, på hvars trälapp
man läste: nyehei tili röda salonyen , uppnade de stora flygeldörrarne,
som förde tili praktrummen,

Fönstrct, det enda i huset som blifvit öppnadt, upplyste delta stora
rum, hvars väggar voro klädda med rödt damast, hvilket ej lidit minsta
skada af tidens hand. De mörkt purpurfärgade väggarne visade sig full-
komligt fläckfria och hela. En tjock turkisk matta betäekte golfvet. Sto-
ra förgyllda länstolar, från Ludvig den XlV:des tidehvarf, voro symme-
triskt uppställda längs efter väggarne. En dörr, förande tili dc Jnre rum-
men, var anbragt midt emot dörrn tili förstugan, Dessa dörrars höga
och smala speglar voro, äfvensom taklisten, hvita, med upphöjdt arbete
i mörk förgylluing.

På båda sidor om den inre dörrn stodo tvenne stora skåp af svart
trä, inlagdt med fcoppar och tenu, hvilket gaf dem ett besynuerligt, ki-
nesiskt utseende; stora celadon-gröna vaser stodo ofvanpå dessa skåp. Fön-
stret, draperadt med tanga mörkröda daiuastgardiner, med silkcskrcpiner

Aho 23. 22*.k Ns023
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och ofvantill prydt med en uddig frans, hvaraf hvarje udd slutade med
en stor silfvertofs, var gent emot en spisel af blåaktig marmor, prydd med
bronsornamenter. Dyrbara bandelabrar ocb en pendyl- i sarmna stil som
de öfriga möblcrna spcglade sig i en stor, öfvcr spiseln insatt Venctiansk
spegcl, med facelterad ram,

Mldt i salongen stod ett stort rundt bord, bctäckt af ett karmosiu-
rödt sammetsläckc.

Då Samuel nalkades detta bord, såg lian en bit pergament ligga der-
på; lian tog dcnna lapp ocb liiste följandc skrifna ord:

"I denna salong sknII mitt testamente öppnas. De öfriya rummen
förblifva fillslutna, tills efter lastiingen af iestamentet”, —M.de R.

Ja, sade judon för sig sjelf, då hän med rörelse bclraktade dessa
radcr, skrifna för halfannat sckel sedän, det var just det som min far
anbcfallde mig; ty belt säkert mästc de öfriga rummen innebälla sakcr,
som för berr Marius de Rcnncpont voro af stort yärde; icke för dyr-
barhctcns sknll, men troligen för de minnen som dermed voro förknip-
pade. Den sä kalladc Sorysalen måste vara någonting bcsynncrligt ocb
bemlighctsfullt.

- M en, tilladc Samuel, som ur fickan af sin vida rock uppdrog en
skrifven bok, försedd med svarta saflianspärmar ocb ett stort kopparlås,
hvars nyckel hän uttog, innan lian lade boken på bordet; bar aro alla
förtcckningar ocb uppsatser på de summor som kassan innebålter. Det
blef mig anbcfaldt att hara dcn bit, före arfvingarnes ankomst.

Den djupaste tystnad råddc i salongen, då Samuel lade den tjocka
boken på bordet,

I dctsamina rycktes lian ur sinä funderingar af dcn på en gång na-
turligaste ocb mest förskräckande sak i vcrlden ....

Hau börde, nemligen, från rummct näst intill, en klar och yällju-
daudc klocka, med dcn ljufvaste silfverklang, slå tio slag.

Klockan var vcrkligcn tio.
Samuel var för myeket upplyst, för att tro på ett perpetuum mohili,

cller på ett ur, som kunde gå i hundrafemtio år. Också gjorde hän sig
sjelf den frågan, hvarifrån detta klockljud kom och burn det så precist
kunde öfverensstärama med den rätta tiden.

lietagen af en orolig nylikenhet, var gubben på vägen alt inträda i
det angränsande rummet, men erinrande sig sin fars uttryckliga befall-
ning, en befallning, den lian nyligen sett upprepad i dc af framlidne berr
de Bcnnepont egcnhändigt skrifna raderna, stannade ban vid dörrn och
lyssuade uppmärksamt.

Hän börde ingeuting; iqgenting alls, utom det sakta bortdöende
ljudet af klockans sista slag.

Efter att länge hafva funderat på denna öfvcrnaturliga omstiindighet,
erimade sig Samuel den icke mindre besynnerliga synen på morgonen,
då de genombrutna puukterna på takets utbyggnad lyste, som om de värit
illuminerade. lian tog för gifvct att ett visst sammanhaug ägde rum e-
mellan dessa båda outgruudliga händclser.

<g Ehuru gubben gauska väl faun, att hän förjäfves sökte intränga i^^
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denna hemligbctsfulla gåta, lugnade lian sig dock ocb förklarade den på
det sätt soin hans förnuft ingaf bonom, då hän erinradc sig de för ho-
nom bcskrifna undcrjordisba gängarne, hvilka, enllgt tradltioncta, skullc
leda från hnsets understa källarbvalf tili vidt ailägsna stälien. Ilcmlig-
betsfulla ocb okända personer hade jn kunnat, tvä eller tre gånger nndcr
århundradct, smyga sig, på dessa förborgade vägår, i det inrc af det
gamla kuset.

Försänkt i dessa tankar, närmade Samuel sig tili spiseln, hvilken,
soni vi redan hafva nämnt, var bclägen midt emot fönstrct.

En klar solstråle, som hastigt genombröt moinen, bclystc nn tvenne
portiätter, bängandc på livar sin sida om spiseln, ocb dem gubben bittills
icke blifvit varse. De voro måladc i kroppsstorlek ocb förcställdc en
kari ocb en qvinna i bel figur.

På de lina ocb djerfva penseldragcn igcnkände man gcnast en inästa-
res hand. Svårligen skullc man ock kunnat fmna ett par originalcr, inera
värdiga en stor konstnär.

Fruntimrct tycktes vara tjugufem a trettio år. Ett herrligt brunt här,
stötande i guldfärg, omgaf bcnnes böga ocb ädla panna. Hårklädseln,
långt ifrån att likna den som Madame de Scvigne gjort modcrn nndcr
Ludvig XIV:s tid, påminte snarare om den sä utmärkt vackra bufvudbo-
nad, som man varseblir på några af Veroneses portiätter: en bärklädsel
som bcstär af tjocka, vågiga bårbucklor, bvilka, liggande tätt ulmed kin-
den, infatta ansigtet, liksom i en ram, samt I nacken förcnas i en tjock
liata, 1 forrn af en krona. Ogonbrynen, mörka ocb ytlcrst lina, hvälfde
sig öfver ett par strålandc, bimmelsblå ögon 5 men blicken

, på en gäng
stolt ocb sorgscn, bade någonting olycksbådandc. Den lina näsau var
rak ocb utmärkt vacker; ett näsiän sorgligt lecnde sväfvade öfver den
sköna munncn. Ansigtet var ovalt ocb nägot långtj den bleka, matta byn
skiftade endast öfver kinderna omärkligt i rödt. Halsens böjuing ocb
hufvudets bållning vitlnade om en mcdfödd värdighet, ett naturligt be-
hag. Ett slags tunica eller klädning af svart, glänsandc tyg, gjord a la
vierge, som det kallas, gicfc temligcn bögt på balscn ocb, efter alt hafva
täit omslutit de sköna konturcrna af ett smärt ocb välrundadt lif, nedföll
den öfver föltcrna, som belt ocb hållct doldcs af den sida, yppiga kjorteln.

Damcns hela ställning vr ar full af behag ocb cnkelbct. Det sköna
bufvudet afstack, ljust ocb nastan strålandc, mot fondens mörkgrå, muina
bimmcl, bvarpå några purprade moln voro strödda. Längrc bort svntcs
de blåaktiga spetsarne af Ijerran ailägsna berg, omgifna af skugga. Taf-
lans grundteekuing, tillika med det varma ocb dristiga i sjelfva anlägg-
ningen, visade att den föreställda damen stod på en böjd, der bon öfver-
såg den omgifvandc borisonten.

Ilcnnes anletsdrag uttryekte tankfullkct ocb sorg; synncrligcn fanns
1 bcnnes mot tiimien böjda blick ett utlryck af böufallande sraärta ocb
stilla undergifvenbet, som man kunde tyeka omöjligt att återgifva.

På andra sidau om spiseln såg man det lika djcrft måladc karlpor*
trältet.

Det föreställde en reslig bögvext man, om trettio tili treltiofem år.
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Hau bar en vid, brun kappa, stolt och behagligt drapcrad, samt en svart
jacka, igenknäppt ända upp tili haisen och hvaröfver en hvit krage ned-
föll. Hufvudet, skönt och af en storartad fcarakter, var utmärkt genom
skarpa ooh bestämda drag, som dock icke borttogo det beundransvärda ut-
trycket af ett djupt själsiidande , af en tålig undergifvenhet och framför
allt af en innerlig godhet. Håret var svart, äfven så väl som skägget och
ögonbryncn; men dessa sednare, i stället att, som på mcnniskor i allmän-
het, vara åtskitjda och hvälfva sig som en håge öfver hvardera ögat, voro
här, i följd af en besynncrlig naturens nyck, sammauvuxna och sträckte 1
sig, som en rafc svart rand, från den ena tinningcn tili den and ra.

Fonden af tallan föreställde en stormig himmcl; men på andra sidan
om några klippor såg maa det skummande hafvet, som tyektes samman-
smalta med den molndigra borisonten.

Den som en gång seit dessa porträtter, kunde ornöjligen glömma dera;
och det intrycfc dc gjorde ökades ännu mer af solens liiliga strålar, som
i hela sin glans belyste dcm.

Samuel, som värit försänkt i grubblerier dä ban i en hast blef varse
målniugarua, studsade vid deras aublick; de förekommo honom såsom lef-
vande.

Hvilka sköna och ädla gestalter! ropade hän och närmade sig, för
att nogare betrakta dcm. Hvilka kunna de föreställa? Ingeu af familjen
Renncpont, det vet jag med säkerhet, ty deras porträtter aro allesammans
i sorgsalen, enligt hvad min far sade mig • . . Ack! tillade hän, suckan-
de; att döma af den djupa bedröfvelse, hvaraf deras ansigten bära prägel,
kunde äfven dessa figurera nti sorgsalen, tyeker jag.

Efter ett ögonblicks tystnad fortsatte Samuel sin monolog, sålunda,
i det hau med taukfnll min ordnade de Stora förgylda länstolarne omkring
det runda sammetsklädda bordet:

Tiden lidcr, och af dem som kumia bevisa sig vara ättlingar af
min farfars välgörare, har ännu iugen anmält sig, utom den unge presten,
med det englalika ansigtet. Skulle då hän vara ende arfvingen? lian
är prest och familjen komme således att med honom utslockna. Imed-
lertid är nu ögonblicket inne, då jag skall öppna dörrn för dem, som sko-
la läsa testamentet. Bathseba skall ledsaga notarien hit. Det klap-
par! . . . Det är hon . . .

Efter att hafva kastat ännu en blick åt dörrn tili det rum, der hän
hade hört klockan slå, skyndade den gamle sig tili förstugudörrn, utanför
hvilken Hera röster hördes.

Två gånger omvred hän nu nyclseln i låset, hvarcfter haa uppslog de
Stora flygeldörrarne.

Tili sin Stora bedröfvelse såg Samnel, på trappan ntanföre, ingen an-
nan än Gabriel, som bade d’Aigrigny tili högcr och Kodin tili venster
om sig.

IVotarien, jetnte Batbscba , som bade visat berrarnc vägen, utgjorde
eftertruppeu.
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Samuel Lnnde icLc åtcrhålla en sucL, ocli sade, mcdan Lan, ståendc
på tröskeln, djupt bugade sig:

- Alit är i ordning- ; berrarne Lumia stiga in.
VI.

TESTAMEMET.
Då Gabriel, d Aigrigny och Rodin intrUdde i röda salongen, voro dc

alla ytterst npprörda, ehnru af olika kUnslor.
Gabriel, blcfc ocb sorgsen, erfor en rörclse af sniärtsam oro. lian

längtadc att få komina ut ur delta hus; rnen tyekte sig dock vara befriad
frän en stor tyngd, enär ban, genom ett dokuilleni, skrifvet och nnder-
tecknadt i notarien Dumcsnils närvaro, hade tili pater dAigrignys fria
förfogande afträdt sitt blifvande arf.

liittiUs bade det aldrig fallit den unge presten in alt d'Aigriguy, då
ban upptog honom, värdade ocb uppfostrade honoin och sedän, mcdclst en
skamlig osanning aftvang honom sitt löfte, ända ifrån början haft ett
nedrigt mål i sigte och ej gjort annat Un llitigt skött trådarne i en mörk
ocb oerhörd intrig.

Driffjcdcrn tili Gabriels bandling var icke, åtniinstonc i hans cgen
tanka någoa öfverdrifven grannlagcnhet. Ncj; ban bade för Hera
år tillbaka frivilligt gjort denna donation. Hän skulle derföre ansett som
en låghct alt äterkalla densamma. Misstankcn för låghet och karakters-
löshct Lado redan alltför myeket plågat honom; för hela verldcns ä-
godelar skulle hän cj velat göra sig skyldig tili den ringaste förebråclse
för vinningslystnad och sjelfviskhet.

Den unge missionärn måste vara bcgäf%ad med en sällsynt förtriiDlig
karakter, då denna fina blomma af samvetsgrann redlighet ej vissnat och
förtorkat under den förderfliga ocb omoraliska uppfostran hän crhållit;
nien liksoin frost stundoni bevarar från förskämning, hade lyckligtvis den
isiga atrnosfer, som omgifvit en del af den unge inannens barndoni och
början af hans ungdoin, väl tili någon del förstenat, nien icke fördcrfvat
hans Udla egenskaper , hvilfca snart efter hand upptinade ocb lifvadcs, så
fort ban koin i beröring med friheten och det verkliga lifvet.

Abbe d Aigrigny, blefcare och myeket mera upprörd Un Gabriel, ha-
de sökt att bcmantla sin häftiga sinuesrörelse, då hän skyllde på sin sorgöfver den Ulskade sonens brytning med Jcsuitorden.

Rodin, tili utseendet Ingu oeh fullkoinligt herre öfver sinä anletsdrag
och kanslor, såg med en hemlig vrede pater d’Aigrignys starka sinnesrörel-
se, soin hos Gabriel skulle kunnat vUcka inisstanfcar, om ban värit en min-
dre redlig oeh godtrogen niemi iskä Un ban var. Och likväl var vår sli-
pade socins , i trots af denna låtsade köld, kanske Unnu mera orolig Un
hans lorinan för den Stora OlfUrns utgång.

Samuel syntes djupt bcdröfvad öfver att ingen annan arfvingc Un
Gabriel bördes af.

Visscrligcn kände Samuel en myeken sympatl för den unge inannen;
nien den •unge mannen var prest och med honom skulle den Rcnnepont-
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redlighef samlad, skulle sålcdes det anade Samuel ej blifva använd
efter tcstafors önskan.

Alla dc i dctta uppfrädc liandlande personerna förblcfvo en stund
stäendc omkring det runda bordct.

I ett ögonblick, dä nofaricn gaf en vink att man sisulle sätta sig, öf-
verlemnade Samuel tili banom dcn i svart marokin bundna boken,sägande:

Min lierre , det bar blifvit mig anbefaldt alt hitbära ocb bar på
bordct nedlägga denna förteckuing - . —■ Låset på permarne är igcnläst, men
jag skall tillsfälla cr nyckcln, så snart man brutit ocb läst tesfamentet.

Det är alldclcs i sin ordning, sade notarien; ty det är så före-
skrifvet i den not, sodi åtföljcr testamentet, bvilkct är 1682 dcpoucradcs
Los master Thomas Ie Semelicr, kungligt räd ocb notarie vid tribunalet
i Paris, dä boende vid Place Royale, N:o 13. Här är testamentet;

Dervid framtog notarien, ur en sfor röd marokinsportfölj, som hän höll
nnder arrncu, ett tjockt ocb sfort pergament-kuvert, gulnadt af ärcn, omlin-
dadt med ett silkcssnörc ocb försegladt med tvcnne svarfa sigift, cnligt den
tidens bruk. Vid omslaget bängde på en tråd en not, skrifven på velinpappcr.

Minä berrar, sade notarien, oin berrarue bebagade att sätta sig,
så skall jag läsa den bar bifogade notcn, bvilfcen bestämmer de formalite-
ier, dcm vi ba att iafcttaga vid teslamcnfets öppnande.

iVotarien, Gabriel, d’Aigrigny ocb Rodin satte sig.
Den un g’e pir eslen kom att vända ryggen åt spiscln, ocb kunde I

denna ställning icke se de bäda porlrätterna.
Samuel förblef, oaktadt notariens uppmaning alt lian skullc sätta sig,

stående Lakoni dennes stol.
Afklippande fråden, som fästade noten vid pergamentet, läste nota-

rien följande:
"Den 15 Februari 1852 skall mitt tesfamenfe Lringas tili Rue Saint-

"Franeois, iV:o 5.”
"Klockan tio på morgonen skola dörrarne tili röda salongcn, Lelägen

”på nedra botten, öppnas för minä arfvingar, bvilka tvifvelsutan aro län-
"gesedan församlade i Paris

,
ocb under afvaktan på den vigliga dagen

"bafva baft tillfälle att bevisa gilfigbetcn af sinä arfsanspräk.”
”Så snart de aro församlade, sl;all mift tesfamente nppläsas, och tven-

”nc fimmar derefter, eller omcdelbarligen efter sista tolfslaget, shall arfvet
”tillerhiinnas dein, som, enligt min uppmaning, (bvilhen soin jag hoppa»,
”sl:all gcnom tradition fortplantas inom min slägt, «ndcr lialftannat seltel,
"rähnadt frän och med innevarande dag) Laiva pcrsonligcn iche ge-
"nora ombud inställt sig i Luset Nro 5 Rue Saint—Francois, den 15
"Fcbruari på förmiddagen.”

Efter atf med fydlig röst hafva läst dessa rader, gjorde notarien en
pans, bvarefter hän, med högtidlig ton, fortfor:

Då bcrr Gabriel Francois Marie de Renncpont genom laga beyis
styrht, aft lian är testators slägting pii manslinien, och då hän, ända in-

«w, tili närvarande staud, är den eude af Rcnnepoutsha familjens ättlingar, aj
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H
,9 som här infunnit sig-, öppnar jag i lians närvaro testamentet, såsom förc-

skrifvet är.
Då notarien littalat dcssa ord, afskar ban med en pcnnknif silkcssnö-

ret, som sammaiihiill pakettet ocli Lröt de Lada sigiilen. Ur det stora ojn-
slaget, som lian lade bredvid' sig, framdrog hän nu ett stort pergaments-
ark, sammanviket 1 fyra delar.

Pater d’Algrigny lutade sig öfver bordet och stödde sig med armbå-
garne mot detsamma, i det lian flåsadc tungt och hade stor möda att nväf-
va de suchar, bvilka då och då ville trUnga sig från hans bcklUmda hröst.

Gabriel beredde sig a(t med mera nyfikenbet Un interesse afböra tc-
stamentets inncliåll.

Rodin kade satt sig på något afstånd från kordct, liållande mellon
sinä bnän den ganila «tslitna kätten, i hvllken lian, kland veckcn af en
s mutsig klårutig liirftsnäsduk, kade lagt sitt ur.

Handsekrctcrarens kela uppmarksainlict var delad mullan det ringaste
kuller, sodi ban hörde utanföre ocb urvisarens, i hans tyeke, alltför lång-
santina fortskridande, kvil.ket kans små, af harin krinnande ögon tvektes
vilja påskynda; så otålig var hän att tolflirninnu skulle nalkas.

JVotaricn, soin nppvek det stora pergamentsarket, liiste, under äkörar-
nes späuda nppmärksamhet följande:

”liyn Villetaneuse den 15 Fckr. 1602”.
Jag skall, genom döden, undgå skynifen af galererna, kvarlill min

faniiljs obevckliga fiender hafva dömt mig, såsom relaps ”).
I alla känseenden är lifvet mig alltför kitlert, allt sedän min sons

död, kvilkcn föll ett offer för en kcniligketsfull inissgerning.
Död vid niiton ars ålder ,

. . mördad . . . staekars Henrik! . . ,

Hans mönjärc aro ännu okäude ... Ncj, icke okände, i fall jag skall tro
minä aningar.

För att ät delta älskade barn kuuna bibebålla min förmögcnbct, hade
jag låtsat afsvärja protestantismen , , . Sä länge min son lefde, iakttog jag
noga alla yttre katolska kyrkobruk. Donna dubbelbet väekte Los mig
många samvctsskrupler, Lclst det Ur stridande mot min karakter att synas
bvad jag icke Ur; nien det var för min sons väl,

Nur man, genom ett försåtligt moni, beröfvat mig bonom, blef delta
tväng mig odrägligt , , . Man utspionerade mig; , . . jag blef anklagad
och dömd såsom återfallcn i kutteri , , , minä egendomar hafva blifvit
konfiskerade .

.
. jag Ur dömd tili galererna.

Hvilkcn fasansfull tid bvari vi lefva!
Eliinde och slafveri . . . blodig despotisra och religiös ofördragsam-

bet! Ack, det Ur Ijnft att få lemna lifvet! ,
, . Att siippa se så många

olyekor, så myeket eliinde, .
.

, bvilket Ijuft Ingn!
liioin uågra timmar skall jag ujuta delta lugn . . .

Jag skall dö . , . Men jag mäste fiinka på de minä, sora lefva . . .

eller snarare på dem som skola lefva, i bättre tider.
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' En snmnia af femtlo tusen ccus, insatta hos en van, är af alla niinä 1
egodclar det enda soin älcrstår.

Jag har ingen son mer; . . . tuen jag bar en mängd slägtingar, döm-
da tili landsflykt och spridda omkring hela Europa.

Donna summa af femti tusen ecus, fördelad mellan dem alla, shullc
vara dem tili föga båtnad. Jag har dcrföre annorlunda förordnat.

Och det jag gjort, har shett efter dc visa rad och fdreshriftcr, dem
jag erhållit af en man, hvilken jag vördar såsom Guds afhild på jorden;
tv hans förstånd, hans vishet och hans godhet aronastan gudomliga.

Tvenne gänger i hela min lefnad har jag sett denne man; . . . häda
gångcrna under för mig gansha sorgliga omständigheter. Tvenne gån-
ger har jag haft honom atl tacha för min frelsuing ...en gång sjäiens
freisning, en gång hroppens.

Ach! . . . möjligen torde hän äfven huimat frclsa min son; meu
hän koin för sentl . . . för sent.

Innan hän lemnade mig, ville hän afvända mig frän hcslutct atl dö;
. . . men i delta fall var hans röst vanmäfctig . . . jag kände för myeken
smärta, för myeken sahnad, för myeken ncdslagenhet.

Hvilhen hesynnerlighet! . , . Då hän blef tillräckligt öfvertygad om
oryggligheten af mitt heslut att på väldsamt sätt siula minä dagar, nnd-
föll honom ett bittert ord, soin koin mig att tro, det lian missunnade mig
min lott . , . missunnade mig att få dö.

Är lian då dömd att lefva, hän?
Säkeet har lian sjclf dömt sig att lefva, sä länge Gud det fordrar,

på det lian skall kumia gagna och hjelpa sinä medraenniskor . . . Och lik-
väl har jag nog märkt att lifvet trycfcer honom; tv jag hörde honom en
dag, med förtviflad matthet uthrista: O, delta lif! . . . delta li f! . . .Ilvein
skall hefria mig derifrän?

Lifvet måste då vara honom en plåga.
Hän har rest! , . . Hans sisla ord kommo mig att tanka på döden sä,

soin sig bör,
Tack väre honom! . . . min död skall ej hlifva gagnlös.
I följd af hans visa räd, skola dessa rader, skrifna af en man, som

inom några timmar upphört att lefva, litratta stora saker, men först
efter halftannat ärhundrade. O ja! . . . Stora och ädla saker! . . . i fall
min vilja och minä föreskrifter troget följas af minä efterkommande: ty
det är tili ett kommande slägte som jag ställer minä ord.

På det att de måtte hättre förstå oeh bättre nppfatta min sista öa-
skan, hvilken jag ber dem uppfylla . .

. de, hvilka ännu aro der, hvari-
från jag nn snart skall återväuda, måste de lära kanna sin familjs för-
följarc, på det att de må kumia hämna sinä förfåder; . . . men genom
en ;>• cl h ämn d.

■ Min farfar var katolik. Hänförd, mindre af sitt religionsnit, än af
elaka, förderfliga råd, ingick hau såsom mcdlcm dock verldslig med-
lem i ett samfund, hvars makt alltid Jarit förfäriig, bemlighetsfnll och
afskyvärd; . . . nemligeii Jesuitordcu.

Vid dessa ord i testamentet hlickade pater dAigrigny och Kodin nä- g?jj&P /
* |d|lllä • .gå&å
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B stan ovilkorligt på hvarandra- IVotarlen som icke markte det, fort-

for alt läsa;
Eftcr nägra ars förlopp, liyarunder min farfar ådagalagt den varma-

ste tlllgifvenlict för denna Orden, Llefhan, genoni förfärliga upptäckter,
plötsligt npplyst angåcnde det hemliga mål, Lvartill dcn slräfvar ocli de
mcdel dcn användcr, för alt Linna delta mål.

Det var år 1610, en månad förc Henrik den IV:s mord.
Alin farfar, förskräckt öfver dcn hemliglrct, Lvari Lan, raot sin vilja,

1 fann sig irivigd, och hvars belydelse suart tolkadcs genom den Liiste, dpn
ädlaste konungs död, Lröt genast mcd Jesuitorden. OcL, icke det al-
lenast, utan likasom Lade hela katolicismen i hans ögon värit solidariskt
ansvarig för Jcsuilordens alla rysliga Lrott, afsvor Lan Leit ocL Lållet den
påfliga kalolska rellgloucn, Lvartill Lan Liltills Lckänt sig, ocL Llcf
protestant. . ' . ■Ovcdersägliga Levis, som klart ådagalade att tvenne af delta afsky-
värda samfund värit i förbuud med Ravaillac, äfvcnsom en uppdagad
koiuplott mellan Jesuitorden ocL konungamördaren Jean CLatel, såda-
na Levis funnos i min farfars bänder.

Delta var första orsaken tili jesuiternas LUtska hat tili vår familj.
Dessa pappcr Lafva, Gudi lof, Llifvit bragte i säkerbct; min far bar öf-
verlcmnat dein tili migj och öin miu sista vilja Llir uppfylld, skall nian

linna dessa papper, märkta med A. AI. C. D. G., nti den ebeuLols-kof-
fert, soin står i sorgsalcn i mitt hus vid Rue Saint-Fruncois.

Alin far var likaledes ett mål för de Lätskaste förföljelser. Hans
nndergång . . . Lans död, Lade törhända Llifvit följden deraf, så vida icke
en qvinna mellankommit ... en cnglalik qvinna • . , för Lvilken lian stän-

digt Libehöll en nastan gudomlig dyrkan.
Porträttet af dcnna qvinna, Lvilken jag, för nägra få år sedän, åtcr-

såg, äfvensom porträttet af den man, åt Lvilken jageguar en religiös vörd-
nad, bar jag sjelf målat, ur miunet, Dessa porträtter finnas i röda sa-
longcn af mitt hus vid Rue Saint-Francois. De skola Lada, som jag
Loppas, för minä efterkonunande blifva vördnadens och erkänslans förcmål.

Undcr de sednare ögonblicken Lade Gabriel Llifvit ållt mora upp-
märksam pä tcstamcntcts läsning. lian fann det vara en bcsynncrlig sam-
mauträlfning, att en af hans förfäder Lade, för tvåbundra år sedän, upp-
Läft sin förbindelse med Jesuitorden, likasom Lan sjelf, för en timma se-
dän, ämnade Lryta de hand, Lvilka fäugslade Lonom vid delta samfund;
och alt från denna Lrytning, för tvenne sekler sedän, datcrade sig det
outsläckliga Lat, Lvarmed jesuiterue, äuda tili inncvarande dag, förföljt
Lans familj.

Den unge presten fann icke mlndre sällsamt att det arf, som, enligt
en af hans' förfäders disposition, fallit i Lans bänder, ett arf cfter den
som sjelf fallit olfer för jesuiternes ondska, nu skidi e komina just dem
tili godo, och det i följd af Lans, den cude laglige arfvingens, frivilliga,
skrlftliga och besvurua afsägcl^e.

Så snarl notarien läst de ord, som Landlade om de Låda porträtter.
Nso 23. 23*.
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IT ®|
s ua, vändc Gabriel, äfvensoni pater d’Aigrigny, hvilka Lada sulit nied ryg- ®

gcn åt talloma, sig om, för att betrakta dein.
Knappt badc niissiouärcu kastat ögonen på qvinnoporträtlet, förrän

ett högljudt rop af öfverraskuiug undföll Lonom.
Genast afbröt notarlen siä läsning och betraktade med oro den un-

ge presten.
VII.

DET SISTA TOLFSLAGET.
Vid det af Gabriel uppbäfda ropet kade notarlen afbrutit sin läsning

och pater dAigrigny orolig skyndat tili den unge mannen.
Deune, soin stod och köli sig fast vid stolkarmcn, betraktade dar-

raude och med vexande bestörtning den sköna qvinnobilden.
Min Gud! , , . utbrast hän slutligen, talandc halfhögt och liksom

för sig sjelf, . . . är det väl möjligt att slumpen kan framalstra sådana
iikheter? . . • Dessa ögon, . . . på en gång så stolta och fulla af smärta,
aro hennes . . . och denna panna . . . och denna blekhct ...Ja det är
hennes anletsdrag , . , alla hennes anletsdrag.

Min kare son, livad fattas er? . . . frågade d’Aigrigny, lika för-
vånad som Samuel och notarien.

Den unge missionani yttrade då, med en obeskriflig vek och något
darrande röst, utan att taga ögonen frän porträltet:

- För ätta månadcr sedän var jag, i en af Amerikas klippiga nej»
der, ett rof för vildarnes raserl . . , De kade korsfäst mig ...dc börja*
de redan skalpcra mig ... då den gudomliga Försyuen gände mig en o-
väutad hjelp . . . Ja . . , och det var denna qvinna, just den der qvin-
nan, som räddade mig.

Den der qvinnan! ntropade på en gång Samuel, pater d’Aigrigny
och notarien.

Rodin ensam tyektes vara främmande för hela denna episod, hans an-
sigte bar stämpelu af köneentrerad vrede och otålighet. Hän gnagde på
naglarne och i stället att se på porträtterna, betraktade hau ångestfullt
urvisarens långsainma gång.

Huru? . . . denna qvinna frelste ert llf? . . . frågade patern.
Ja, ja! denna qvinna, just denna samma qvinna, återtog Gabriel

med lägre röst och en nastan hemsk ton. Denna qvinna, eller snarare
den qvinnan, hvai's bild delta är, en bild, hvilken är så lik min rädda-
rinna, att, om jag icke visste det porträttet värit här i mer än hundra-
femtio år, skulle jag kunna bedyra att det är måladt efter benne . . . ty
jag kan icke för mig sjelf utreda kuru en sadan förvånande likhet kan
vara en lek af slumpen . , . Imedlertid, tilladc hän efter ett ögonblicks
paus och suckade djupt naturcus kemligheter och Guds rådslag aro
ogenomträngliga.

Och Gabriel nedsjönk åter i sin länstol, under djup tystuad, hvilken
snart bröts af pater d'Aigrigny, som yttrade:

Det är en förvånande likhet . .
. men också ingenting annat, min

käre son . . . Det är dock naturligt att den tacksambct ni byser för er
räddarinna, skall åt denna besynnerliga naturens lek gifva ett dubbelt

och göra den för er bögst interessant.
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M Kodin, som marterades af otälighet, sade tili notaricn, utmed bvilken

lian satt :

Jag tycker, niin herre, att denna lilla roman alldeles icke har
nägot sammauhang mcd testamentet.

~ IVi liar ganska rätt, svarade notarien, sättandc sig ånyo; men deu-
na omständigket är dock så utomordentlig, så romanesk, alldeles som nl
säger, alt raau ej kan annat än dela dcnnc Lcrres förvåning.

Och lian pekade på Gabriel, som, mcd annbågcn stödd mot länstols-
karmcn och bufvudet lutadt mot banden, tycktcs mcd kela sin själ för-
sänkt i djupa betraktelser.

Notarien fortsatte nu testamcntets läsning, sålunda:
Sädana liafva de förföljelser värit, för bvilka min familj värit ett

mål ; och beunes beständiga och bätska förföljarc halva värit Je-
suiterna.

Denna mörka och förderfliga Orden har gcnom kouliskationen satt sig
i bcsittning af alla minä egeudomar. Måtte minä licndcrs Lat släckas
gcnom min död! . . . Måtte de förskona min slägt, minä efterkommande!

Min slägt . . . hvars ödc är min enda, min sista tanka, i detta hög-
tidliga ögonblick.

Denna morgon bar jag hitstämt Isak Samuel, en man af bepröfvad
redlighct. Haa har mig att tacka för lifvet, och ingcn enda dag bar se-
dän gålt förbi, då jag icke baft orsak att glädja mig öfvcr alt åt vcrldcn och
tili medinenniskors fromma hafva bibchåliit en så Udel och rättskaffcns man.

Innan minä cgcndomar blcfvo konllskcrade, hade Isak Samuel mcd
yttersta drift och redlighet förvaltat dein. Jag har dcrföre åt honom
anförtrott de ofvannäinnde femtio tusen ecus, som min hcdcrlige van, hvil-
ken hittills innehaft dem, nyligen återlcmnat.

Isak Samuel och efter honom hans ättlingar, åt hvilka lian skall te-
stamentera denna tacksamhctspiigt, skola åtaga sig att förrenta och föröka
denna summa, uuder en tid af ett hundra och femtio år, räknad från in-
nevarande dag.

Dcnna summa, sålunda förvaltad, lian blifva ofantlig, ];an slulligcn
ntgöra en fcunglig förmögenhet, så vida icke alltför missgynnandc kun-
junkturer inträffa.

Alatte minä önskningar, i fråga om delningen och om ändamålct af
denna ofantliga förmögcnket, blifva uppfyllda och minä böncr hörda af
minä eflcrhommandcl

Under Lalftannat bundradc år inträffa oundvikligen så många för-
ändringar, så många ombyten, så många omstöpningap inom dc olika ätt-
lederna af en ocb sanana familj, att minä efterkommandc troligtvis, efter
en så lång tids förlopp, skoia tillhöra belt olika klasser i samhället, och
sålunda kunna rcpresentera sin tids olika sambällsförliåilandcn.

Kanske sfcall, bland dem, linnaa menniskor med niyckct suille, myc-
kct mod och myckcn dygd, kanske lärde, ryktbare krigarc ellei- namnkun-
nige konstnärcrj kanske ock fattiga handtverkare och tarfliga borgare . . .

kanske äfven . . . ack! . . . ty värr ganska möjligt! . . . Stora brott-
slingar.u r,
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* Elivad sora iin ma vara fallet, är mia varmaste, niin Saraste önskau^l
dcn, alt minä attlingar måtte homma öfverens och, medelst en stilla bro-
derlig förening, visa sig vara medlemmar af en och samma familj, i det
att dc, sins einellan, måtte utöfva dessa Christi gudomliga ord: Alsker
hvarandra inhördes l

Denna förening skall blifva en föresyn för andra och gifva en bel-
sosam Järdom; ty jag tror att det är ur inbördes förening, ur mennishors
förbrödring och samfälta sträfvande tili ett gemensamt mål, sora mensklig-
helcns framtida väl och hommande sliigtens sälliiet shall uppspira.

Det samfund, hvilbet så länge förföljt min familj, är ett öfvcrtygau-
de exempel på fureninyens, eller rättare sagdt summanhallninyens all-
maht, äfven i ondshans tjenst.

I sjelfva denna sammanhållningsprincip ligger nägonting så nyttigt,
så upphöjdt, så gudomligt, att den stundom verbar godt, tili och med der
uppsätet från början värit ondt.

Sålnnda bar misslonsverhet hastat nägra, väl sällsynta, men rena och
hlara strålar öfver Jcsuiternas mörha förbnnd, hvilbet docb är slifladt i
det afsbyvärda och ogudaktiga ändamälet att, genom en mcnnisboficndtlig
och ali sedlighet motstridande uppfostran, tillintetgöra ali vilja, ali tanbe,
ali frihet, alli bcgrepp hos folbet, i afsigt att öfvcrlemna det darrande,
vidskepligt, obnnnigt och vanmäbtigt åt regenternas despotism, hvilba sed-
nare Jesniterna hoppas att i sin ordning fä styra förraedelst bibtfäder.

Vid dessa ord i testamentet vexladcs åter en besynnerligt inncbålls-
rik blick, men denna gång var det einellan d Aigrigny och Gabriel.

IVotarien fortfor;
Om en förderflig förening, bcräknad på mcnniskoslägtcts förnedring,

på frubtan, på despotism, och förföljd af folbens förbannelscr, om en
sådan, säger jag, har kunnat trotsa årbundraden och ofta beberrsbat veri-
den, medelst sveb och skräck . . . hvad sbnlle man icke då kumia räntä
af en förening, hvilbcn, bnuten af broderligheten och dcn kristliga kär-
lekcn, hade tili ändamål att frigöra både man och qvinna för ali förne-
drande träldomj att bjuda sälliiet och frid ät dem, hvilba hittills af lifvet
endast pröfvat sorgen och eländet; att gifva ära och ribedom åt det nyt-
tiga arbetet; att upplysa dem , som af uiörbcr och obunnighet blifvit för-
nedrade; att främja den fria utvecklingen af alla dc böjelscr, dem Gud i
sin oändiiga vishet, i sin outösliga godbet, inplautat hos niennisban, såsora
lika många väldiga krafter; att faclga allt hvad som kommer från Gud s
kärlcken bönen einellan, så väl som moderskärlckeu: såväl styrban som för-
nnftet: såväl sbonhctcu som snillet 5 att med ett ord

, göra menniskornä
sannt gudfrukliga och innerligt erkäusamma för Sbaparens godbet att haf-
va förlänt dem kuusbap om naturens storhet och kausia för dess sbönhct,
sarat tilidclat dem bvar sin billiga loit af dc skatter, dem de bulpit att
förkofra?

O, 0111 himlcn täcktes så förunna, att, efter halftannat århundrade,
ätllingarnc af min familj, trogna en värin mennisboväns, ett för mensb-
lighetens väl klappände hjertas sista önskningar, bildade en sådan helig
törening!
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| p Om liimlcn ville att bland elein mältc sammanträffa några barmlierti-

ga själar, eldade af dcltagande för dem soni lida; ädla, upphöjda, snillri-
ba ocb vältaliga mäu, ifrande för dygdens ocb sedligbetens tillvext, var- 1
ma för fribet, sjclfständigbet ocb mennisbovärdel ... beslutsamma barab-
terer, ädla qvinnor, som med sbönbct förenade snillc ocb godbet . .

. bu-
rn välsignelsebringandc ocb mäbtigt skulle icbc delta samfund vara, —•
denna iimcrliga, barmonisba förening af alla dessa ideer, dessa eggclser,
dessa brafter, af allt detta bänförande ,

ocb grnppcrade bring denna bo-
nungsliga förmögenhet, bvilben, boneeutrerad genorn föreningen ocb med
vishet förvaltad, sliulle lauma förverbliga dc ädlaste, dc mest utomordent-
liga drömbildcr!

Hvilben undransvärd sammanfattning af följdriba, ädla tanbar: bvil-
ba lifvande ocb lycbliggörande strålar sbulle cj oafbrulct llöda frän den-
na bräunpunbt af barrniiertigbet, af frelsning, af bärlcb!

Hvad stora förslag alt inleda , ocb i deras ulförande, bvilka förträlT"
liga exempel för verlden! Hvilbet gudomligt apostlaembete . . . Slut-
ligcn: li villien oemotståndlig sträfvan tili det goda bunde icbe väebas bos
bela mensbligbetcn, af cu familj, så förbunden ocb i bcsiltniijg af så ym-
niga tillgängar, sä riba medel tili det godas bcfrämjande!

Ocb sedän bunde ju detta förbund tili det goda vara i stånd att Le-
bämpa det fördcrlliga samfund, bvars olfer jag är, ocb hvilbet bausbc, ef'
ter ett ocb ett balft sebel, ännu cj förlorat något af sin fruktansvärda
mabt.

Emot denna förening tili mörbrets, träldomens ocb despotismens ut-
bredande, bvilben im trycber bristenbeten, sbulle de minä burnia stifta ett
samfund tili ljusets, bildniugens ocb fribetens tjenst.

Mörbrets ocb ljusets Geuier sbulle då i de begge samfunden bafva
sinä ombud.

Striden sbulle begyuna, ocb Gud sbulle sbydda dc rättfärdiga
Ocb på det att dessa ofantliga penningctillgångar, med bvilba så

mycben mabt sball tillfalla min slägt, ej matto uttömmas, utan förnvas
ocb vexa med åren, böra minä arfvingar, om de vilja följa minä föresbrif-
ter, nisättä tili förrentning, efter samota plau, en dubbelt så stor summa
soin den, bvilben jag nu iilsatt . . . Då —■ när åter balftannat bundrade
är förllutit bvilben ny bälla tili mabt ocb goda verbi .

. . bvilben o-
uttömlig grufva, i deras afbomliugars hand, tili de lidandes ocb förlrycb-
tas bjelp!

Tili bvad jag bär i borthet antydt , ocb med afseende på detta dyg-
deförbund, sball man, i det stora cbenbolssbåpet i sorgsaleu, linna några
prabtisba ideer, några ulförligare anteebningar.

Sadan är min sista vilja, cllcr snararc mitt sista bopp . .
.

Om jag uttrycbligen yrbar att dc, soin lefva af min slägt, ovilborli-
-B’en sbola inställa sig personlitjen vid öppnandet af mitt testamente, ruc
St. Francois, är det derföre att de, församladc i en så bögtidlig sluud,

N:o 23. 24.
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Ä siioin få se och lära kanna hvarandra; kanske skola minä ord då göra in,

tryck på dem; i ställct att lefva kvar för sig: splittrade, skola dc siula
sig tillsamman, förena sig. Deras egon fördei skall derigenom befrämjas,
ock min vilja skall varda fullgjord.

Då jag för nägra dagar sedän skickade tili dem af min slägt, livilka,
såsoni landsfljkliga, aro spridda kring hela Europa, en medalj, dcn jag
lätit prägla och på hvilken det datum, då minä arfvingar, eftcr ett och
ett halft ärhundrade, höra sarnlas, är tydligen inpregladt, tillika med lo-
hien för sammankomsfen, har jag trott mig höra förhemliga det egcntli-
ga mofivet och endast lätit säga dem, att minä efterkommande skola vin-
na Stora fördelar genom att inställa sig vid nämnde slägtmöte. De nn
lefvandc skola, som jag hoppas, cj försumma att åt sinä barn öfverlerana
medaljerna, tillika med underrättelsen om deras vigtiga hctydclse, säsom ett
heligt arf; hvarefter dessa skola handia på sammu sätt med sinä' harn, pådet att värdet af medaljerna och vigten af deras förvarande niåtte genom
tradition hibchålla sig under tidernas lopp.

Jag har handlat så, etnedan jag känner lisfen och det onttröflligaspaningsbcgärct hos det samfitnd, hvars olfer jag är. Finge Jcsuitcrna
veta alt minä efterkommande hafva, vid den meranämndc tiden, en ofant-
lig summa att lyfta och sins emellan fördela, så sknlle dc icke sky dc
löifårligaste bofstreck för att kornina at dessa penningar; slora faror
sknlle liota familj , ly Jesuitordcn skullc cj nnderlåta att frän sekcl
tili sekcl förfölja en hvar

, hvars efterkommande en gäng kunde göra an-språk på det stora arfvet.
Måtte de försigtighctsmått jag användf vara nog vcrksamina!
Måtte den önskan jag, i medaljernas prägel uttryekt, troget framstäl-

las från slägtled tili slägtledl
Att jag ntsätler dagen och tinjman, då det omlaladc arfvet oäterkal-

leligen muste vara skiftadt, dcn titnma, hvarefter inga anspråk mer kumia
göras i litiset IV:o 5 på Sain I—l'rancois—ffaian , är dfcrföre att tiden
måtte tagas hur lång som helst en slutlig termin ändock måstc Annas,
och att minä arfvingar haft tillräcklig tid att under så många år bereda
sig på sammankorasten och rätta sig efter medaijeus föreskrift.

Lfter slutad låsning af mitt testamente , skall dcn person , som sisthandhaft londcrnas förrentning- , redovisa för desamma och uppgifva to-talsnmman, så att dessa fonder kirnua, så snart klockan slagif tolf, förde-
las incllan dc iiärvarande arfvingarnc.

Sedän sfcola alla niminen för dem öppnas. Dc sbola der få sliåda en
mangd värdiga deras dcllagandc, deras Hiedoinhan, deras vördnad
. .

. synneriigast 1 sprgsalen.
Min vilja är att luiset ej inåtfc säljas, att det måtte få std orördt oeli

så möbleradt soin del nu är, ocb alt det städse måtte tjena tili samlings-
ruin för minä arfvingar, i fall de, som jag boppas, uppfylla miu si-

bön.
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jjs Mcn om dc, tvärteinot min önskan, sjyllttra sig; om de, i stället alt

förena sig tili det Udlastc företag, som någonsin ntmärkt ett tidehvarf,
gifva vika för sjelfviska böjelscr; om dc föredraga den ofruktbara cgen-
nytlan framför den frnklbärande föreningen; om de, nti denna- omätliga
fönnögenbet, ieke se annat än ett gynnande tillfälle tili flygtiga förströ-
ciscr, ellcr en srnutsig girigbets tillfredsställande , , . må tie då vara för-
bannade af alla dem, bvilka de kunnat älska, undsätla och befria . . . mdt-
te dd kuset ncdrifvas oeb jemnas roed marken! Md alla dc papper,
kvarpd Isak Samuel nu uppgjort förteckning, i sddant fall, tillika med
porträtterna i röda salongcn uppbrännas af den ddvarande vaktaren af
min fordna bostad.

Väre sagdtl
Nu bar jag nppfyllt. min slsta pligt.
I alli detta bar jag följt den mannens rdd, bvilkcn jag vördar ocb

älskar sds.om Gnds afbild pd jorden.
Den trogne välinen, soin dtcrlemnat mig de femtio tusen riksdalerna,

sista qvarlefvau af min förmögenbct, är den ende, som vet bvartill jag
ämnar använda dem. Jag kunde ej neka bans rcdliga ocb bepröfvade vän-
skap della prof pd förtroende. Men deremot bar jag för kouom förlc-
gat Isak Samucls narun, . .

. jag var rädd att utsälla denne sednare och
bans efterkommande för alllför Stora faror.

liioin en stund skall denne van, oknnnig om mitt beslut alt dö, bit-
komrna, åtföljd af min notarie. I deras bänder skall jag, med alla öf-
liga forrnaliteter, öfverlemna mitt förseglade testamente.

Sadan är min yttersta vilja.
Uppfyllaudcl af minä bär nttalade varma önskningar öfvcrlemnar jag

åt Försynen.
Gud kan ickc annat än befrämja dessa önskningar oeb förboppningar

för fcärlek, frid, euigbct ocb fribet.
Detta mystisiä') testamente, som af migblifvit frivilligt upprättadt,

bar belt ocb bdllct blifvit skrlfvet af win egon hand. Jag väntar och
fordrar alt det md|tc strängt cfterlefvas, sd väl tili anda, som bokstaf.

Den 15 Fcbr. IGB2, fcl. 4 pd dagen.
"Marius de Rennepont".

Alltefter som nofarien läst, bade Gabricls själ blifvit uppfylld af.de
mest olikartade, mest söndcrslitande känslor.

Först bade lian, som redab är nämndt, fnnnlt det sällsamt att denna
omätliga fönnögenbet, cftexdemnad af ett olier för Jesnitordcn, genom en
olyeklig ödets lek, skulle falla i händerua pd just samrna orden, ocb
detta just i följd af bans, den ende kände arfvingcns, nu lagfai-na gdfvobref.

Ocb sedän, dd bans ädla uppböjda ocb mcnniskoälskande själ fattade
hela vidden af det oberäkncliga goda, som en sadan förening, hvilken te-
stator uttänkt, skulle kunnat verka, de outösliga källor tili välgerningar
för samtid och efterverld, som kunnat bärllyta af testamentets efterlefvan-
de betänktc hän, med djup smärta att, bans afsägelse och alla

*) "Xeslaraent mystiqnc” uttryeket är häfdadt af lagfarenheten.
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. . mandra arfvingars utcbllfvandc, stamfadrens ädla och stora pian var alldc- s,

les outförbar; alt denna förmögenhet, vida större än ban bunnat tänba sig
dcu, sbnile talla i bänderna på ett lastfullt ocb fördcrfvadl sainfund, och
i dess bänder blifva en fruktansvärd bäfstång.

Men vi rnåste dock tili Gabriels beder bekänna, att bans själ var så
sköu ocb sä ren, att ban ej erfor den ringaste saknad för cgen del, då
lian tlck veta att de äg-odelar lian afstått kunde vara af högt värde. Säll-
samma ocb rörande motsats! Vid det lian upptäcfctc, att ban afstått frän
en sä stor rikedoni, fas tade sig tvärtom bans tanka med kärlck vid den
tarfliga prestgården, dit ban snart boppades få llytta, för att der lefva nn-
der ulöfniiigen af evangelii beliga pligter.

Alla dessa tankar korsade bvarandra i bans bufvud. Äsynen affrun-
tiinmersporträttet, dc dystra npptäckter, dem testamentet inncböllo, ädel-
liclen af de åsigtcr soin gifvit sig tillkänua i berr de Rcnneponts festa-
incntc alla dessa utoinordcntliga onistäudigbcler försatte Gabriel i ett
slags stum förväning, deruti ban ännu var försänkt, då Samuel yttrade tili
notarien, under det ban åt denne öfvcrlcuinadc nyckcln tili hassaboken:

Min berre, ni skall af denna bok inbemta det nuvarande bclop-
pet af dc suminor, hvilka bclinna sig i min ägo, säsom afkastning af de
130,000 franes, iivllha af Marius de Rennepont anförtroddcs ät min far-
fader alt förrentas, med rentans årliga kapitalisering.

Er farfader! . . . ropade pater d’Aigrigny, utom sig af förväning.
Det är då er familj, soin ständigt bandbaft detta kapital?

Ja, min berre; ocb min bustrn skall genast bära bit skrinet, soin
innebäller sjclfva summan.

Ocb burn högt ungefär kan summan stiga? frågadc Rodin, med
den mest likgiltiga min i vcrldcn.

Enligt bvad berr notarien genast skall kumia öfvcrtyga sig ora,
genom innchållct af dessa dukumenter, svarade Samuel, med en så full-
koinlig cnkclbct, soin ora det blott bade värit fråga om det ursprungliga
kapitalet af 130,000 franes, sä bar jag i skrinet en summa, enligt nu-
varande knrs uppgående tili tvåbundra tolf millioncr ett buudra sextio
tusen

IVi säger, min horre, ropade abbe d’Aigrigny, utau att låta Sa-
muel tala ut, ty fyllnadssumman bryddc den vördige fadreu sig alltför
litet om. >-

Ja, summan! ropade Rodin med darrande röst, ocb kanske första
gängeu i sitt lif förlorande dcu vanliga kallblodigbetcn, facit! . . . facit!
. . . facit!

Min berre, återtog gubbcn, jag säger att jag bar i kassan två-
bundra tolf millioner ettbundra sjuttiofcm tusen franes valuta, dcls 1 reda
penningar, dels i goda papper, ställde på nanm eller ordres . . enligt
bvad notarien snart skall öfvertyga sig om, ty just nu kommer min bu-
stru med kassan.

Ocb Batbscba inträdde verkligen I detta ögoublick, hållande i sima
• k arraar det förut oratalta ccderskrinct, bvilkct inueböll den oerhörda pen- a

lilla J|!
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P> niugsumman; bon nedsatle skrinct på bordct ocli gick ut, eftcr att med

sin inan hafva vexlat en blick af tillgifvenhet och ömhet.
Då Samuel liade nämnt den ofautliga summan, följde på hans ord en

lång tystnad af bestörtning.
Utom den gamle juden, trodde alla deltagarne i delta uppträde, att

de drömde.
Abbe d’Äigrigny ocli Rodin hade räbnat på fyrtio millioner; .

. .

denna summa, ehuru redan ofantlig, var nu mer än femdubblad.
Gabriel hade, då hän börde uotarien läsa de punbter i testamentet,

der det var fråga om en kunglig förmögenhet, och fullkomligt oknnnig
om förrentningens underverk, i sitt bufvnd uppskattat hela summan tili
tre a fyra millioner ...Det silfertal Lan nu börde uppgifvas, gjorde bo-
nom derföre alldeles yr i bufvudet, och oaktadt hans benndransvärda oe-
gennylta och hans samvetsgranna redlighet, erfor hau ett slags förblin-
delse, ett slags svindel, viti tanken på att dessa omätliga rikedomar kunnat
tillhöra honom hoitoni allcna.

IVotarien, nastan lika bestört soin ban, undersökte kassans inncbåll
och tyektes knappast tro sinä ögon.

Juden, äfvenledes stum, fcände sig smärtsamt plågad af den tanken,
att ingen annan arfving ha'de infunnit sig.

Midi under denna djupa tystnad, började den i mm met nästiutill va-
rande pcudyleu att långsarnt slå tolf.

Samuel spratt tili . . . derefter drog lian en djup suck.
Ännu nägra sekunder och fatalictimiuan var förbi . . . den olyck-

saliga timman var tili fullo slagen.
Rodin och pater d Aigrigny, Gabriel och notarien voro alla under

inllylelsen af en så djup bestörtuing, att ingendera af dera gaf afct på be-
synnerlighctcn af att höra denna klocka.

Tolf! ropade Rodin, soin dervid med en ofrivillig rörelse lade sinä
håda händer på skrinet, liksoin för att taga det i besittning.

Ändtligcn! ropade pater d’Aigrigny, med ett uttryck af glädje,
af trinmf, af berusniug, omöjlig att beskrifva; derefter tilladc hän, under
det hän kastade sig i Gabriels armar och oinfamnade honom med hänfö*
relse: Ack, min älskade son! . . . hvad de fattiga skola välsigua er! . . .

Ni är en Saint Vincent de Paul . . . Ni skall bll kauoniserad . .
. jag

svär derpå.
Lät oss i främsta rummet tacka Försyncn, sade Rodin, med all-

varlig och rörd stäinma; . . . lackom Försynen, som tillåtcr att dessa Stora
rikedomar blifva använda tili Ilcrrans ära och förherrligande.

Pater d’Aigrigny, som ännu en gång hade omfamnat Gabriel, tog
honom vid haiidca och sade:

Rodin bar rätt, På knä, min son! .. . Egnom Försynen våra
tackoffer!

Mcdan pater d’Aigrigny yttrade dessa ord, föll hän på knä drog
med sig Gabriel, hvilken döfvad, förvirrad, knappast ägande riktig sans-
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under alla de händelser som brädstörtade öfver honom,
knäböjde jcuite de andre.

Det sista tolfslaget slog . . .

Alla reste sig upp.
Då ytl iade notarien, med en lätt darrning på rösten, ty det var nå-

got utomordentligt högtidligt i hela delta nppträde:
Alldcnstund ingcn annan arfvinge tili herr Marius de Rcnnepont här

inställt sig före kloekati tolf ä dagen, fullgör jagtestators vilja, cnärjag,
i rätlvisans oeh lagarncs namn, förklarar herr Francois Marie Gabriel de
Rcnnepont, här närvarande, för ende arfvinge oeh rätter ägare tili alla
de lösörcn, fastigheter, ägodclar oeh valutor, af hvad namu oeh beskaf-
fenhct det vara inånde, soin testators qvarlåtensfcap tillhörer cllcr lillvin-
nas kan; oeh hvilket allt hau, herr Gabriel de Renncpont, prest, bar, fritt
oeh frivilligt, nicdclst en i laga ordning utfärdad handling, donerat tili
herr Fredrik Emaniiel de Bordevillc, markio d’Aigrigny, prest, hvilken
nti samina akt bar antagit gåfvan, sanat sålunda nu Ur vorden laglig äga-
re af allt delta, i ofvannäiundc de Renneponts stad oeh stäiie, i kraft af
delta gåfvobref, nndertecknadt Gabriel dc Renncpont oeh Fredrik d’Ai-
grigny, prester, samt af mig denna morgon i laga ordning alfattadt.

1 delta ögonblick hördes i trädgården några häftigt larmande röster.
Bathscha koni inspriugande ooh sade, med upprörd oeh darraude röst,

tili sin man:
Samuel ... en soldat . . . hän vill . . .

Bathseba hann- icke säga mera .
. .

I dörrn tili röda salongen visade sig Dagobcrt.
Soldaten var förskräckligt blek; hau synjtes nastan vanmäktig 5 bar

venstra anneu i hand oeh stödde sig på Agricola.
. Vid åsynen af Dagobert gnistrade Rodins ögon oeh hans slappa, hän-

gande «gonlock svällde, liksoin hade allt hans blod på en gång rusat
tili hjernan. . J

Oeh vår socins störtade sig öfver skrinet, med en så vild rörelse af
vrede oeh roflystnad, att det såg ut som om hän bcslutat att, genom att
bau betäekte det med sin kropp, försvara det med lif oeh blod.

VIII.
EK GÄFVA MED VARM HAND.

Pater d'Aigrigny kände Icke Dagobert oeh hade aldrig sett Agricola,
derföre kunde hau icke straxt begripa det slags vrede oeh fasa, som be-
mäktigade sig Rodin; men lian begrcp allt, dä hau hörde Gabriel upp-
gifva ett glädjerop oeh såg honom kasta sig i smedens annar, sågande:

Du, min bror? . , . oeh ni, min andre far? . . . Ah, det är Gud
som skiekar er.

Efter att hafva kramat Gabriels hand, närmade sig Dagobert tili pa-
ter d’Aigrigny med snabba, ehuru vacklande steg.

Den vördige fadren, som varseblef soldatens hotande min, oeh som>
följd af de rättigheter hau förvärfvat, kände sig stå på egen
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åtminstone sedän klockan tolf, tog ett stcg baklänges ocL sade ined en 1

bcfallandc röst tili vctcrancn:
Hvem är ni och hvad vill ni?

I ställct alt svara, tog soldaten ännu nägra stcg framåt, bvareftcr hän
stannade , ställdc sig alldeles midt emot abbe d'Aigrigny ocb betraktade
konom undcr ett ögonblick med en sadan märkvärdig blandning af nyfi-
kcnlict, förakt, afsky ocb djcrfbet, att ex-öfvcrsten blcf ett ögonblick försagd
ocb ncdslog sinä ögon inför soldatens bleka ansigte ocb gnislrande blicfc.

IVotarien och Samuel, slagna af förvåning, förblefvo stnmma åskä-
dare af detta uppträde, under det att Gabriel ocb Agricola med ängest
följde Dagoberts minsta rörelscr.

Hvad Kodin bcträffade, hade hän låtsat stödja sig på skrinet, för att
alllid konna betäcka det med sin kropp.

Men slutligcn öfvervann d’Aigrigny det bryderi, som soldatens fa-
sta, ofrånvända Mick förorsakade bonom; lian upplyfte hufvudet ocb upp-
repade: ,

Jag frågar cr, min van, hvem ni är och hvad ni vill?
Ni känncr då icke igen mig? sade Dagobcrt, som med möda styr-

de sinä känslor.
- Nej, visst icke.

Ja, ja, återtog soldaten med det djupaste förakt. Ni slår ned e-
dra ögon; ni nedslog dem en gång förut ocksä; det var vid Leipzig, der
ni stridde med Ryssarne, mot Fransmänncn, ocb der general Simon, som
var betäekt af sår, svarade er, er, affälling! då ni af bonom begärde bans
värja: Jät/ öfverlemnar ej min värja åt en förrädare ; hvarvid hän släpa-
de sig tili en rysfc grenadier, åt hvilken ban lemnade värjau , . . Vid si-
dau af general Simon befann sig en soldat, lika svårt sårad som ban . . .

deunc soldat var jag.
Men en gång för alla: hvad vill ni mig? frågade pater d’Aigrig-

ny, som bade svårt att kufva sin starka sinuesrörelse.
- Jag vill blolta er usclhet ...ni, som är en prest, lika gemen

och afskydd af alla, som Gabriel der är en beundransvärd prest, välsig-
nad af alla.

Karl I ropade markisen, som blef dödsblek af vrede ocb förargelsc.
Jag säger er, att ni är en nsling, återtog soldaten, med mera styr-

ka. För att plundra marskalk Simons döttrar ocb fröken dc Cardoville
på deras arf, bar ni betjenat er af de nedrigaste medet.

säger ni? ropade Gabriel. Marskalk Simons döttrar? . . .

dina slägtingar , min bederlige gosse, äfvensom den älskvär-
da fröken de Cardoville, Agricolas välgörariuna. Denne prest och
ban pekade dervid på abbe d’Aigrigny bar lätit instänga den ena så-
som tokig, i en inrättning för svagsinta, och låtit spärra de moderlösa
barnen i ett kloster. Hvad dig beträffar, min beskedligc gosse, så trod-
de jag visst icke det jag skulle linna dig bär

, ly jag trodde att man
skulle bindrat dig, så väl som de andra, att denna morgon infinna dig på .7
utsatt sialle. Men .. . Gud ske lof att du är bärl . . . jag kommer så-
ledes i råttau tid .. . Förr bar jag ej kunnat komnia, i aiiseendc tili min 0

L Ji
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. Jag bar förlorat så mycket blod, att jag hela morgonen har '
haft svimningar.

I sanning! ropade Gabriel, jag märkte icbe att nl bar armen i
hand. Hvaraf härrör dcnna blessyr?

På ett tecbcu af Agricola hejdade Dagobert sig och svarade:
Det är ingenting . . . det är i följd af ett fall . . . Men nu är

jag bar, ocb många ncdrigbeter skola uu afslöjas.
Det är omöjligt att beskrifva den nylikenhet, den ångest, den bestört-

ning och den fruktau, som de olika dcltagarne i detta uppträde erforo då
de hörde dcssa den gamle soldatens botande ord.

Men af alla var dock Gabriel den mest skakade; bans cnglalika an-
sigte skiftade färg, bans knän svigtade. Slagcn, liksoin af åskan, vid Da-
goberts upptäckt, att det fanns Hera arfvingar, kunde lian under Hera mi-
nuter ej framföra ett ord. Slutligen ropade hän med söndcrslitande röst:

Och det är jag ...o min Gudl . . . det är jag s.om är orsaken
tili denna fainiljs plundring.

Du, min bror? ropade Agricola.
Har man icke velat plundra äfven digr*? tillade Dagobert.

~ Testamcntet, åtcrtog Gabriel med vexande ångest, innchöll att arf-
vet skulle tiliböra de arfvingar som hade inställt sig här före kloekan
tolf . . .

Nå väl? . . . frägade Dagobert, förskräekt af den unge prestens
sinnesrörelse.

Kloekan har slagit tolf, återtog denne. Af hela min familj var
jag ensam bar . . . Förstår ni nu? . . . Fatalieruc aro förflutne . . . Fa-
railjen är arflös . . . och det genom mig!

Genom dig? . . . min hederlige son! . . . ropade Dagobert, stam>
mande af glädje. Då är ju allt räddadt!

Ja, men ...

~ Alit är räddadt, återtog Dagobert med strålande ögon, fallaude
Gabriel i talet. Du skall dela med de andra. Jag- känner dig.

Men, ropade Gabriel med förtvillan, alla dcssa egodelar har jag
oåterkalleligen afträdt.

Afträdt ?
. . . dessa ägodelar? . . . sade Dagobert förstenad. Men

åt hvem? .
. . åt hveml . . .

At den der berrn, svarade Gabriel, pekande på d’Aigrigny.
At bouom? . . . ropade Dagobert, tillintetgjord af smärta; åt bo-

nom, affällingen . . . som alltid värit denna fainiljs onda aude.
Men, min bror, ropade Agricola, du kände då dina rättigbeter

tili detta arf?
Nej, svarade deu unge presten, ytterst ncdstämd; jag lick först

denna rnorgon veta det af pater dAigrigny, som sade mig att lian nyli-
gen blifvit devom underrättad genom minä familjpapcr, kviika blifvit tun-
ne pä mig då jag var barn och af yår moc öfvcrlemnade tili bennes
biktfar.

En stråle af ljus genomfor bastigt dcn unge emedens sjiil ocb ban
ropade:
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>r JVu föistår jag alltsammans; Man bar af tiessä pappcr bommit tm-
derfuml mbd , att du en dag skiille bli< »Sk ...se då intrcsserade inan
sig för .dig • jwman stängde in dig i den der sbolan, der vi aldrig bun-
dc få se dig .... . och sedermera så. bedrog man dig ocb missledde din
ballelse incdclst ncdriga lögncc, för att förmå dig alt bli- prcst ocb slut-
ligen narra dig tili denna donation. Acb, min berre! fullföljde Agri-
cola j ocb fände sig tili pater d’Aigrigny, min far bar i-ätt; en sadan stiimp-
ling Sr nedrig, .i;i;i;d ;u . ( ab? 0:5 ,a ab
; delta nppträde hade den vördigc fadren ocb bans socius, hyil-
ba i oaktadt dcras djerfbet ocb blifvit något sbaba-
ae, ( småuingom,.återfått sin. ballblodlgbet. . «»jjdaijiiaij»! nob aboansJldaf

.
(
Rötlin som alltid stod, med armbågarne stödda mot sbrinct, hade med

lag röst bvisbat några brd tili pater d'Aigrigny. Således liade dcnnc,
då Agricola , bänförd af det djupaste förabt, förcbrådde bonom utslaban-
det ocb ■ utförandet af en , nedrig pian, blygsamt ncdsänbt bufvudet ocb
BraTari1

'

obli UJ
, | .

«

-ii u ■

\ ‘ Vi böra förlåta alla ' förolämpuingar; ...ocb bcmställå allt åt
Hcrreri, som tili pröfva var ödmjubliet.

Dågpbcrl, döfvad ocb förbrossad af allt hvad ban fålt förnimma, tycfe-
te att lida batis bjerha gicb ontbring. Eftcr sä inycbeh ångest, så rnänga
Atslåndna lidandcn, gåfvp lians braftcr Alba vid della nya förfärliga slag.

Agricolas bloba ocb sansade ord, jemfordå med vissa punbler i
teStamentet, bastigf Gabriel angående det inål, som pater d'Ai-
grigny föresatt sigy’sfär ban' så beredvilligt åtög slgbaus uppfostran ocb
när fiåii : Spdermera locbade bonom irt i samfnnd. För" första
gängen i siu lefuad -vår Gabriel iin i ståiid atf'infrd ett eridåiögönbäst öf-
versbåda alla trådarue i denna mörfca iuttfigj bvars-mltcr‘ ban var. Då tog
oviljan, liannen ocb förtvillan öfverhanden bos bonom. Ofvervinnandc-
sin vanliga blygbet, ropade den nnge misslonärnl, nnder det ban med glö-
dande binder ocb med ögonen iiammande af ädgl vrede *VBude slg tili
d Aigrigny:

'

•

„

'
-

• »bndlig
Salcdes, min far, Ar ar det ingalunda af interesse för mig, clleraf

dcltagande för min bjdplösbet, som ni upptog mig nti cidaf edra sbolor;
det var endast i den nträbnlngcn, att en dag bunna förmå mig att tili

fqrdel for er Orden afsiiga mig mitt arf . . ocb del var ej nog alt göra
mig tili offejr för er snålbet, 'i ni siilille äfven göra mig tili redsbap föi }

ett uedrigt rän. Om det endast gällde mig y-i . minä rättigbeter tili dessaribe-
domar, som ni sjär nnder er .

.
. sbnlle jag aldrig göra nägot påståendc. Jag ar

tolb af en religion, som bar belgat — den donation jag gifvit
ei, tillböp er nu .

. . jag påstår cj . . . jag sball aldrig begära det ringa- !
ste deraf .

. . Men härtir äfven frågan om ä-godelar, soin tillböra ett par stac-1
bars moderlösa fliebar, afmin fosterfar bitförda tjerran ifrån, från en aflägscm
förvisningsort, ocbflg vlll cj att ni sball beröfva dem hvad dcm med rätta till-
bommer. Dcrnäst faandlar det om min fosterbrors välgörarinna, ocb jag vill
ej att hon, för er sbnll, sball bli bcröfvad sitt arf. Slutligen Sr det fråga om
de sista öasbningarne af en döende, som nti sin varma bärlck för inensbligbe*

N:o 2ifeiilö ab niiniin Utu löi t motmd 1* <» afi«o»i,l3d lal»; sboa»
S Q
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ten bar -åt 'sinä efterkoirinlande;! testamcntcrat elt evangeliskt kali, ett Le- *2
undrausvardt kali alt fräjnja. tillvcxt i det goda, ock fri-
ket, och jag vill.ej alt denna. mission skall qväfvas ii sitt frö . , . Mtj
•r-Sr mdilaew • jag vill idct- ickc . ock jag säger ;er att denna mission skall
gå I foilbordan ,

akalle jag . ock nödgas återkalla den af mig gjorda Jo-
linl lu-nail niin .daft ~ .n.Klcnok snnab ilit gib cruui nonil

-q;.- Vid, prd, d Aigriguy ock Rodin på;:l»vararidra, undor
det de sakfa köjde på axlarna. *

.• .i-ihon -ui

Vid ett teckcn af socius tdg den vördigc fadren tili ordet; öcjk .det
med ett' ornbbligt-lug-ri; Ilari talade med långsärii och jjudelig rösf, väl
iakttagande den försiglighetcu att' beständigt liålla sin blick nedslagcn:

I fråga om beir de Renneponts arf förete sig nu flera mellan*
komiriaude omslandigbcter , soin tyekas gariska, invecklade, flera bjernspö-
ken, tili utseendet ganska bptande; . .

. ock. likväl är, Ingcnting naturli-
garc ocli cnklarc Un alli det här. Låt oss gå i ordning med frågorna -

~,

f lemua å sido alla äreröriga beskyllingar. yi skola sedermera åtcrkom-
| ma tili deiii. Herr abbe Gabriel de Renncpout ock jag anbållcr öd-

nijnkast att -lian täcktes motsäga ellei- rätta minä ord, i fall jag skulle en
hårstndn afv.ika fräjj den siyäpgaste sannjng ,berr abbe Gabriej både, så-
sorri erkänsla för den yård lian ujutit,af det sain fund, hvaraf jag är, s toit att

\ däta en mcdlem, tili mig, såsom ombud för detta samfund, gjort en fri-
villig gåfya af alla dc ägodelär , Lvilka en dag skulle konna tillfalla ko-
noin, ock hvilkas yäi-de. var konom, så väl spin mig, obekant. ~

i Pater dAigrigny kaslade kärvid en. fragaiide blick pä, Gabriel:, lik-
som för att taga kopom jill vlttrie på kvad kan sade.

Del Ur sanntj Sade den unge presten; jag bar frivilligt gjort den-
|M||AEisylÖ .aionod aod n;ibncd-i3v‘;Ö nafir/liöt ifao iiom-ici! .imiiiro

r- Denna iborgbn > fortfor d’Aigrigny, I följd af ett förtroligt sam-
tal, kvars, innckåll jag skall ,'förtiga , i förkand säker om abbe Gabricls
gillande käraf ... ;f■ r

A T isserJågesi* inföll Gabriel, ädelmodigfc; innnckullct af detta sam-
tejbJtflfeMin 'hitiio itu ei m -notnnu in moa .IridgÖlnfoid niin -löi abiiaaßtlab

Det yar ;:då,;å följd af detta samtal, soin herr Gabriel ånyo gaf
mig tillkänna sin pnskan att yidblifya donatiouen *.'*• < jag vill iebe säga
tili förmåu. för mig,,Ay jordiska ägodelär kafva -för mig.ingen löckelsc
—r.s men tili förmån för de fromma och barmkertiga stiflelser, för hvil-
ka vår Orden står i spetsen, och sora den än .yidarc skulle grundlägga . .

Jag vädjar tili abbe Gabriels rättskänsla, ock jag ber konom förklara om
hän är, eller icke är. kuuden, ej allenast genom en kögtidlig ed, men äf-
ven genom ett i allo lagligt gåfvobref, upprättadt inför keri- Dumesnil,
som står kiii-. .(im fteölvibunt . «

Ddt är sannt, sade Gabriel.
Haudlingen uppsattes af mig, tillade notarien.

- Men Gabriel öfvcrlemnade åt er ingenting annat, äu hvad som
tillhörde konom, ropade Dagokert. Den hederlige gossen kunde icke för-
moda att nl betjenade er af konom, för att plundra dc öfriga.
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& ■ Var afdeil ;godheten, min- väri, ocii f illat att jän förklarar mig, bad
åbbe• d’Argtigny,: yljetst aftigtf sedän tflå 5 - iti göra edra invändniiigar.n'"-

'Dagöbert'fcufvade •mödosattit et» Länsiä af sinärtsam otålighct. '
,'#d¥tföfs‘i dao ,'i ■; äe nalMbgiJli-g lanhM

Herr abben bar således, medelst'- deh dubbla förbindelsen af en
lagfaren "åkf-och cn‘ed, fastställt äqriii mer forlfor
d'Aigrigny ;a< då tili hans ocrhörda förvåning,l ■ likasom tili vår, summan
af delta-ofåntliga arf blcf kärid,; visailu «abbe Gabriel sig trogen sitt bc-
undransvärda ädclmod; ty långt ifrån alt åligra- sin gåfva, frambar ocK
helgade hän dcn, så tili sägandes änyo, genöm en froin rörclse af crkän-
sla för Guds godhdt; ty, febm lirirr notårieri säbert påminner sig, så blcf

'jag mycket rörd, och cftcr alt bafva med hänryckning omfamnal Gabriel, j
sägandc att lian var för den mehskliga Välgörenhcten en ny Vincent de
Pärify tög jag! honoin vid h;an, -Så‘väl-soin jag, Lnäföll
för att taeLå-himleöy Söm iiigifvit honoin den- .taiiLcn, ått låta dessa o-
mätliga-.rikcdoöiar tjcna tili förberrligande- af Herrans ärai

Öet?''äf’ sannt, svarade Gabriel, ärligt; 1 aflt hvad som rö-rdc mig,
tänktc jag, oåktadt ett ögönblicks- svindel vitk ttpptäcktcn af en så oer- ■höyii förmögeriliet, icke på att återtaga hvad• gifVit.
;:;j -iin Urider fjådank onfåtärtdigbeker,: åtcrtog pater d’Aigrigny, hade dcn |
timma slagit, hvarcfter arfsanspråken borde vara slut och -herr Gabriel,
såsoin den ende befanns säledcs vara den ende lag-
Hgte :agapön‘'tiir llcnna oirtätliga föririögenbet .

; . en för.mögenbet som är
. .

. ofantlig det är ostridigt . . . och jag glädcr mig, pä mcnnisbo-
kärlckens vägnar, åt att den är så öföfttlig, cmedan, med dcss tillhjclp,
nvållga smärtor skola bli lindrade',' många tårär aftorkade. Men så kom-
nier hastigtden här mäntien och pater d’Aigrigny pckade på Dago-
bei-t— gubben här, och, nti eri'förvillelse, dcn jag förlåter honoin i dju-
pet af min själ, och som jag är öfvertygad att ban sjelf skall ångra,
komrncr springande, med munuen full af otidigheter och hotelser . , . a il-
ki «g,ir mi g för att hafva Jnslähgt, jag vet icke 4WHPt§‘Yl;;‘ilBgtingar, jag
vei itofce hv-ilka .

.
." i afsigt atthindra dcm från att i vältän tid iniinua

sig här . •
. och ...

■ . . alin '.s ■■■■iin !;» noin rt :
nai Ja, jag anklägar er för dennå nedrigh-ct, ropadc soldaten, brin-
gad tili del yttersta genoni pater d’Aigrignys kallblodighct och djerfbct
.. , ja, jag skall .. . .neJr ;

Annu en gång, min vän, jag hesvär er att ni måtte ha den god-
heten och låta mig- fortfara, ni skall sedän fä tala . , . sade pater d’Al-
grignyj med den mildastc, honungssötaste röst.

; ; Ja, jag skall‘tala och-jag skall förkrossa er, ropade Dagobert.
- Työt, tyst . . . min far! ...du får tala rättnu, sade Agricola.

Soldaten teg. m ba/it Igiius Jls
Pater d’Aigrigny fortfor med ny säkcrhel:

Om det finnes andra arfvingar, utom herr så är det tvif»
vclsutan ganska ledsamt för dera att de cj i rättan tid kimnat iniinna sig
här. Ack, min Gud! om jag, i stället att försvara de lidandes och de

| s nödstäildas sak, endast tänktc på egen vinning, skulle jag värit långt ifrån^^
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drag;» fördcl af dcnna omständigbet, förorsakad af slumpen; men så-
som./jullmäktig för dc fattigas Stora familj, llnuer jag mig föra tilaten att
pasta mln -vätt, tili dctta arf,, oell jag tviflar icke det’ju bcrr ndtariefa er-
känuer giltigheten af minä anspråk, och sätter mig i besiltniug af dessa
pcnningar, byilka, en gang föfe allå, lagligen tillhöra mig.

Min-,cnda!ipiigt bär,;svaradc notarien, racd matt röst, är att tro-i
get utföra testalors sista vilja. Herr abbe Gabriel dc Renncpout är den
cude som infunnit s)g : ftire den sista* l.testameutet utsatta tiden. iDonä-,
tipnsaktcu är riktig ocb laglig, Jag fcan såledcs icke ucka att; tillerkänna
bonom, nti gåfvolagarens, person, den ärfda summan.

Vid. dessa ord dolde den gamle Samuel sitt ansigtc i båda bändcrna,
ocbiflppgaf en djup klagaude suck. Hän var tvungcn alt gilla den strän-
ga lagenligbcten i notariens anmärkningar. .

Men, min berrc, vopade Dagobert och vände sig tili iagkarlcn,
delta kan icke gå för sig. ,

. ui kan icke latu plundra två stackars min-
dcråriga flickorj . .

. Det är i deras fars, i deras mors namu, sotö; jag tilli
talar er . . . Jag svär vid min ära, vid miu soldatära, att man bar miss-
Lrukat min bustrus förtroende oeb benucs -svagbet, för att Lortlora marskalk
Simons döttrar tili ett kloster, ocb såmcdelst hindra mig, att denua morgoef
för* dem bit. Dctta är så sanot,- att jag bar anmält klagomäl iuför en
magistratsperson. i

iVå Väl, bvad svarade bau? frägade notarien,
Att min angifvelse ej vore tillräcklig, ulan att rätten skullc in-

i hfllßlflnWflJfftWpD/tllWr nai iiso ... Jnibrilao ib tsb niiln/ilp ...
Ja, min berre, iuföll Agricola. Det var på summa sätt med frö-

ken de Cardovil.lc, livilken man båller iuspärrad nti ett bus föv svagsiufa,
cburu bou bar sitt fullkondiga förstånd. lion bar, likasom marskalk Si*
inoiis döttrar, rättigbct tili en del af delta arf. Jag bar för bcnnetdad
git samiöa mått ocb steg, som min far bar lagit för frökuarnc Simon..
-i)i —. Aåå 1

?,!. , . frågade notarien.;,’ui nynon m bam ( nbn«Barina vanimod
t- OlychligtYis, mib berre, svarade den uugc smedeu, sade man tilli

mig, liksöm tili min ;far, att man, på min blotta anklagelse, kuude in-
genting företaga, men att man skulle ... 0... i ,i [t |

1 delta ögonblick leinnaile Butbseba, på en vink af sin man, den
röda salongcn, emedau en ringning bade börls på porien af det buset
som lag åt gatan. . . ...

Notarien återtog, under det hän vände sig tili Agricola oebbans far:
Väre det långt ifrån mig, niinä vUmper, att sätta er ärligbet ocb

sanuingskänsla i ringaste tvifvelsmål; men det är mig, tili min stora leds-
nad, alldeles omöjligt att vid cdra aufclagelser, på Uvilka ni ej bar några
bevis, fästa tillräekligt afseende, för att liindva sakens lagliga gång. Tv,
ni se ju sjclfva, minä vänner, att, enligt bvad ni båda bafva fritt tillstått,
den lagstiftaude makten, tili hvilkeu ni vändt er, ej trott sig kumia mel-

*
k

laukomina på gruiid af edra anklagelser, utan sagt att man sedermera skul-
le underrätta sig om Saken. Således vädjar jag tili edra egna saraveten,
minä vänner: kan jag väl, under så maklpåliggaudc omstäudigbeler, åtaga
mig ett ansvar, hvilket sjelfva doraare-makten ej vågat helasta sig med?

(lU9S '



Is Ja, ni Isan det ocb nl Lör det, i bederns ocb rättvisans namu! ro- *’

päde Dagobcrt.
Kanske cnligt er åsigt, genmälde notarien; men enligt min, blir

jag hedern oeb rättvisan trogen, enär jag samvetsgrannt uppfyllcr en dö-
endes beliga vilja. För resten är ju er sak icke sä förtviflad, soin den
torde synas för er. Om de personer, för bvilka ni intercsserar er, tro
sig förbigångna, så kunna de ju anställa en process, en formlig ankla-
gelse mol den, tili förmån för bvilfcen abbe Gabriel utgifvit gåfvobref-
vel. Men under tiden är det miu skyldigbet alt genast sätta bonom I
bcsittning af penningarna . . . Jag skulie fela mot min pligt ocb blott-
ställa mlg, om jag handlade annorlunda.

JVotariens anmärkningar tycktes vara så enliga med den strängaste
rättvisa, att Samuel, Dagobcrt ocb Agricola förblefvo stumma ocb ned-
slagna.

Gabriel syntes nu, eftcr några sckundcrs öfverläggning, fatta ett för-
tvilladt beslut, ocb sade tili notarien:

Min berre, då lagen är, I närvarande fall, för vanmäktig att skaf-
fa den svage rält, så ser jag mig föranlåten att vidtaga den euda utväg
som finnes. Men innan jag beslutaf mig dertill, frågar jag för sista gån-
gen abbe d’Aigrigny, om ban vill åtnöja sig med hvad som af dessa ri-
kedomar kommer på min lott, med vilkor att de andra lotterna af arfvet
må förblifva i säfcra bänder, tili dess de arfvingar, i bvilkas namn rekiä-
mation nu göres, må kunna lagligen styrka sin rätt.

På delta förslag svarar jag med bvad jagredan bar sagt, genmäl-
te pater d’Aigrigny. Här är icke fråga om mlg, utan om hvad den krist»
liga barmhcrtigbeten bar att fordra, om de fattiges bästa; jag nödgas der»
före afslå abbe de Benneponts partiella anbud, ocb erinra hoitom om bans
skyldigbet, att tili alla delar uppfylla sin ingångna förbindelsc.

Således, min berre, vägrar nl att ingå på mitt förslag? frågade
Gabriel, med rörd stämma.

Menniskokärlcken befaller mig att vägra.
IVi vägrar . . . enständigt?
Ja; jag tänker på alla de fromma stiftelser, som dessa skatter sko-

Ia grundlägga, tili förberrligande af Guds ära, ocb jag käuner dervld
bvarken mod eller lust att göra den ringaste jemkning.

I det fallet, min berre, åtcrtog den unge presten, med vek röst,
vill jag säga er att jag emedan ni tvingar mig dertill återkallar
min donation. När jag gaf den, var det blott min, men icke andras e-
gendom, hvaröfver jag bestämde.

Akta er, berr abbe, sade pater d’Aigrigny; jag ber er påminna er,
att jag i minä bänder bar en formlig, af er skrifven ed.

Jag vet det, min berre; ni innebar en skrift, dernti jag bögtid-
ligen förbinder mig att aldrig åtcrkalla denna donation, under bvad före-
vändning det än vara må ... ocb det vid straff att ådraga mig bvarje he- ,

derlig menuiskas förakt ocb afsky. Min berre . . • det får gå ... til-
lade Gabriel med bitterbet . . . Jag utsälter mig för alla följderna afmitt

lV:o 26. 25*.
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■'l® löftesbrott .. . Ni fär utsprida det öfverallt .. . jag skall bli ett mål för
alias förabt . .

. för allas afsfcy . . , mcn Gud sball dömma mig.
Och o d en ungc presten aftorkade en fär, soin nedrullade öfver bans kind.

A! lugna dig, mitt beskedliga barn! . . . ropade Dagobert, som
fattade nytt bopp; du skall få alla rättänkande. mennlskors blfall.

Bra! bra, min brorl sade Agricola.
■ 'CU- M n, herr notarie, sade Rodin, med sin lilla spctsiga röst,
bcrr notarie, underrätta då herr abben om att lian kan göra sig- tili men-
edarc, sä mycket lian behagar, men alt den borgcrliga lagcn ej iir så
lätt att våldföra, som ett löfte rätt ocb slält ...ett simpclt, beligt löfte.

Tala, miu horre! sade Gabriel.
Underrätta dock abbe Gabriel, återtog Rodin, att en gåfva med

varm hand, sadan ban nu gifvit pater dAigrigny, kan ätcrkallas cndast
af tre skäl. Är det Jcke så?

Ja, af tre skäl, svarade notarien.
Det första är om, emot förmodan, barn skullc tillkomma, fortfor

Rodin, ocb jag skullc rodna vid att inför herr abben tala om denna casus.
Det andra skälct tili douationcns upphäfvande vore dens otacksambet,
hvilken Oi lia Uit densamma. Mcu berr abben kan deremot vara riss om
vår djupa ocb cviga erkänsla. Slutligen består den tredje giltiga anled-
ningen tili återkallclse deruti, att donators vilja ocb mening med gåfvan
ickc utföres. Dock smickrar jag mig med att abbe de Rennepont skall,
oaktadt den dåliga tanka om oss, ban så med ens bebagat låtta, åtmin-
stone förunna oss en liten pröfvotid, så att ban luulle öfvertygas, att bans
gäfva blir, enligt bans öuskan, auvänd tili fromma stiftelscr, som bafva
Guds ära tili ändamål.

Nu, berr notarie, vidtog pater d’Aigrigny, tilibör det er att säga
abbe Gabriel, om ban kan återkalla sin donation eller icke.

Just soin notarien öppnade munnen för alt svara, inträdde Bathscba,
efterträdd af ännu tvenne personer, som infunuo sig i röda salongen, den
eue efter den andre.

•i. IX.
EN 60D GENIUS.

Den första af de två personer, bvilkas ankomst bade afbrutit notariens
svar, var Faringi.

Vid åsyneii af denne man med det hemska utseendet, gick Samuel
emot honom ocb frågade:

Hvcrn är ni?
Efter att bafva kastat en genomträngaude blick på Rodin, som dar-

rade omärkligt, men som snart återtog sin vanliga kallblodigbet, svarade
Faringi på Samuels frågas

Prins Dscbalma bar nyligen anländt från Hindostan, i afsigt att
denna dag infinna sig bar, enligt inskriptionen på en medalj, som ban
bär om haisen.

Hän också! ropade Gabriel, hvilkcn, som man vet, bade värit res-
med kuuluen från Azoriska öarne, der det från Alexandria konj||||
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mande fartyget bade lagt tili. Är lian också en af arfvingarne? .

.
.

Verkligen sade lian mig icke , mcdan vi voro på sjön, att lians mor var
af fransysk bärkomst . . • Men utan tvifvel trodde ban sig böra för mig
dölja ändamålet med sin resa ...O! det är en Udcl ocb modig yngling,
den der liiuducn. Hvar är ban?

Stryparen kastade ånyo en blicb på Rodin och sade långsamt, undcr
det ban lade särdcles tonvigt på sinä ord:

Jag lemnade prinsen i går afton .
.

. Hän förtrodde mig att, c-
Imrn lians inställelse Lär vore förenadt med en stor fördel, det möjligcn
sbulie kuuna hända att ban, af trängande omständigbeler, åsidosattc den-
na fördel. Jag tillbringade natten i Sainina hotel soin ban. f)å jag i
morse gicb att inställa mig bos bonom, svaradcs mig att ban redan bade
gått ut. Min vänskap för bonom förmådde mig slutligen att bcgifva mig
tili delta bus, der jag boppades kunna vara prinsen nyttig, medelst de
nnderrättelser jag om bonom knnde lemua.

Utan att säga ett ord om den fälla, livari ban föregående aftonen ra-
kat, ocb förtigande Rodins ränker angående Dscbalraa, synnerligast då lian
gaf dcnnes uteblifvandc utseende af fri vilja, ville stryparen synbarligen
tjena Rodin, väl litande på att denne skulie bclöua bans tystlåtenbet.

Det är onödigt att säga, det Faringi Ijög på det oförskämdaste vis.
Sedän det lyckats bonom att, tidigt om morgonen, genom ett undervcrk
af list ocb djerfhet, siippa ur sin arrest, kade ban sprungit tili liotelet,
der ban lemual, Dschalma. Der bade ban fålt veta, att en kari ocb ett
fruutimmer, båda af ett aktningsbjudande utseende, och som uppgifvit sig
vara den unge binducns slägtingar, bade begärt att få tala med bonom,
och att de, förskräckte öfver det farliga tillstånd af sömnsjuka, livari dc
funno bonom fursänkt, bade låtit i en vagn föra bonom tili sig, för att
gifva bonom nödig vård.

Det är beklagligt, sade notarien, att icke denne arfvinge beller in-
linnit sig, men ban är olyckligtvis helt och bållet utesluten frän ali del-
aktigbet i det omätliga arf, bvarom bär är fråga.

~ Ja så, det bandlar om ett omätligt arf, sade Faringi, skarpt be-
traktande Rodin, som försigtigt bortvände sinä ögon.

Den andra af de tvcnne personer , bvarom yi bafva taiat, inträdde
just i delta ögoublick.

Det var marskalk Simons far, en högvext gubbc, ännu ganska rask
ocb liflig, för sin ålder. Hans bår var bvitt ocb slätt; ansigtet, färgadt
af en lätt rodnad, ultryckte på en gång slugbct, mildhet ocb kraft.

Agricola skyndade ifrigt emot bonom.
Är ni bär, herr Simon? ropade ban,
Ja, min gosse, svarade marskalkens far, bjertligt tryckande den

unge smedcns hand, jag kommer just nu ifrån en resa. Herr Hardy
borde bafva infunnit sig bär, i nägon arfs-fråga; men som ban ännu nöd-
gas vara borta någon tid, så bar ban nppdragit ät mig att . . .

Hän ocksä . . . Herr Francois Hardy också en af arfvingarncl
ropade Agricola, fallande den gamle bandtverkaren i lalet,

Men bvad du är blck ocb ser förstörd ut, min gosse . . . bvad
Hi



' betydcr det? frågade marskalkens far, i det ban förvånad blicbade
kring sig-. Hvad är det fråga om?

- Hvarom det är fråga? .
,

. ropade Dagobert Jo, om edra son-
döttrar, som man nyss bar plundrat. Och det är för att bevittna den-
na nedrighet, som jag hitfört dem från Sibcricn.

Ai? ...sade den garale Simon, som sökte igenkänna soldatens
anletsdrag. JVi skulle då vara . . .

Dagobert.
IVI . ni . .

. min sons trofastc van! . • . ropade marskalkens
far och trychte med rörelse Dagoberts händcr mellan sinä . . . Men, ta-
ladc ni icke om Simous dotter?

Om hans döttrar, genmälde Dagobert, ty generalen är lyckligare
än ban tror. De stackars barnen äro tvillingar.

Hvar äro de? frågade gubben.
I klostcr.
I kioster?
Ja, genora ett förräderi af denne man, som, då ban instängt dem

der, bar gjort dem arflösa.
Hvilken man?
Markia d’Algrigny.

Min sons värste ovän! ropadc den gamle handtvcrkaren, kastande en
blick af afsky på d’Äigrigny, hvars djerfhet icke förnekade sig.

Ock det är icke allt, återtog Agricola; herr Hardy, min yärdige
ocb bcderlige patron, är olyckligtvis äfveu utesluten från delaktigket i
delta otnälliga arf.

Hvad säger du? . . . ropade den gamle, ifrigt. Men herr Har-
dy var fullkoinligt ohunnig om att det haudlade om så vigtiga affärer . . .

Hän reste skyndsamt, för att råka en god van, som behöfde hana biträde.
Vid hvar ocb en af dessa upptäckter käude Samuel sin förtvitlan ö-

kas; men ban förmådde cj annat än sucka; ty teatators vilja var, beklag-
ligtvis, lagligen efterkommcn.

Pater dAigrigny, otålig att få alut på detta uppträde, aom, i trota
af kana skcnbara lugn , plågadc konnin på det gryminaate, sade tili nota-
rien med allvaraain ocb bögtidlig röst:

Detta måste dock ha en gräua, min berre. Om förtalet kunde
nå mig, akulle jag aegrande bemöta det, genom bandlingar, som en dag
skola blifva kända . . . Hvarföre misstänka några afskyvärda plauer vid
uteblifvandet af de arfvingar, hvilkas rätt denne soldat och hans son så
häftigt åberopa? Hvarföre skulle deras frånvaro vara mindre oförklarlig,
än uteblifvandet af den unge hindnen , än uteblifvandet af herr Hardy,
hvilken , enligt hvad bans förtrogne säger , var okunnig om den vigtiga
affär som kallade honom hit? Är det icke mera troligt att marskalk
Simous döttrar ocb fröken de Gardoville af någon ganska naturlig orsak
icke kunnat infinna sig här denna morgon? Annu en gång: detta har
räckt alltfor länge. Jag tror att herr notarien tänker som jag, nemligcn
att dessa idkeliga upptäckter af nya arfvingar icke göra ringaste förän-

% dring i den fråga , som jag , för en stnud sedän , hade äran framställa, i

ä-j Jåm
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\e .'n '£C" om icke jag, i egenskap af fullmäktig för de fattige, åt hvilkaabbe Gabriel bar skänkt allt hvad hän ägde, förhlifver, oaktadt det långaoch plaghga motslåndet, ende ägaren af denna förmögenhet, som iag för-bundit och ännu förbinder mig att tili Guds ära och medmenniskors välanvanda . . . Haf godheten att utan omständigheter hesvara frågan, herr
notarie, och såmcdelst sluta ett upplräde, som cj kan vara annat än obe-bagngt för oss något hvår.

Ulin herre , yttrade notarien med högtidlig röst pä själ och
samyete, i rättvisans och lagens namn förklarar jag, såsom trogen och o-parlisk exekutor af herr fllarius de Rcnneponts sista vilja, alt, i följd afherr ahhe' Gabriel de Renncponts donation, ni är, ni, herr abbe dAigrig-ny, ende ägaren af denna förmögenhet, hvaraf jag genast sätter cr i be-sxttmng, på det att ni må använda den enligt tcstalors förordnande.Ressa ord, uttalade med öfvertygelse och allvar, ulsläckte de sista,

,
svaga förhoppningar, som arfvingarnes försvarare ännu hyste.Samuel blef blekare Unhan vanligtvis var; hän tryekte konvulsiviskthanden på Bathseha, som hade närmat sig tili honom, och Stora tårar rul-lade öfver de gamla makaruas kiuder.

Dagobcrt och Agricola voro försänkta i en stum bcdröfvelse. Ned-slagne af notariens ord, hvilkeu sade sig icke kumia, iner än
personerua gjort, sätta tro tili och fästa nägon vigt vid deras reklamatio-ner, hade de nu förlorat allt hopp.

Gabriel led iner än någon af de andra. Hän plågades af förfärligasamvetsqval vid tanken på alt hän, genom sin förblindelse, var det omed-
vetna redskapet för delta afskyvärda röfveri.

Och när nu notarien , efter att hafva försafcrat sig om rikfigheten afdet kapital som förvarades i cedersfcrinet, yttrade tili pater d‘Aigrigny:
Tag detla skrin I besiltning, min herre! . . . ropade Gabriel medden djupaste förtviflan;
Ack! man skulle kuuna säga att under dessa omständigheter

ett obevekligt olyeksöde hvilar tungt öfver alla dem, som förtjenar delta,gande, tillgifvenhet eller vördnad. - O, min Gud! tillade den unge pre-sten, som med andakt sammanknäppte sinä händer Din höga rättvisa
Ksn id;e låta en såtliui obillig’hct behålla scgTcii.

Maa skulle kanna säga att lumien börde den unge tmssionärcns bön.Ty knappast kade Lan taiat ut, förrän en besynnerlig kändelsc tili-drog sig .
. ,

Hudin kade , litan att afvakta Gabriels anropande af hiinmelens bi-
stånd, i kraft af notariens bemyndigande, fattat skrinet i sinä armar, utan
att kuuna återkålla ett utrop af glädje ock triuinf.

Men just 1 det ögonblick då pater d’Aigrigny ock socius ändtligen
trodde sig vara i besittning af skatten

, uppslogs kastigt dubbeldörrarne
tili det rum, der man nyligeu kört pendyien slå.

Ett fruntimmer visade sig på tröskeln.
IV:o 26. 26.
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Vid hennes åsyn uppgaf Gabriel ett bögt anskri ocb blef
slagcn af åskan.

Samuel ocb Bathseba fiillo på Isnä, med sammanknäppta bänder. De
Lada Israelitcrna bände sig lifvadc af ett oförklarligt hopp.

Afven alla dc öfrige handlande personcrna i detta uppträde blefvo
slagne af förvåning.

Kodin sjelfve Kodin tog två steg baklängcs ocb satte med dar-
randc hand sbrinct tillbaba på bordet.

Eburu det var ingenting öfvernaturligt i sjelfva synen en qvinna,
som öppnar en dörr ocb inträder derigenom blef det dock en stund
af djnp, högtidlig tystnad.

Allas bröst voro beklämda ocb andades tnngt.
Med ett ord alla crforo, vid åsynen af denna qvinna, en hemsk

förskräckelse, en oförklarllg ångest . . . ty denna qvinna tycktes vara det
lefvande originalet tili det på väggen varande porträttet.

Det var samma bårklädscl, sanana slåpande klädning med Yppiga veck,
samma anletsdrag, bärande stämpcln af en djup, men undergifven smärta.

Damen framskred långsaml ocb litan att synas märkä det djupa in-
tryck, som bcnnes åsyn gjorde på alla närvarande.

Hon närmade sig tili ett af de med koppar ocb tcnn inkrnsterade
skåpen, tryckte på en fjeder, som var dold i den förgyllda bronskantcn,
öppnade sålunda den öfversta lädan af detta skåp, tog dcrntur ett förseg-
ladt pergamentskuvert ocb nalkadcs långsamt bordet, läggande pappcrct
midt framför uotarien, som, hittills stum ocb orörlig, mekaniskt mottog
detsamma.

Efter att på Gabriel, som syntes alldcles förstenad af bennes närva-
ro, bafva kastat en lång, Ijnf ocb melankolisk blich, vände damen sinä
steg mot dörrn tili förstugan, hvilken dörr bade blifvit lemnad öppen.

Då hon gick förbi Samuel ocb Bathseba, som ännu lågo på knä, stan-
nade hon ett ögonbiick , böjde sitt sköna bufvud emot de begge gamla
ocb betraktade dem med en öm, bekymmcrfull blick; sedän räckte hon
dem sinä bänder att kyssa, hvarefter bon försvann, lika långsamt som hon
bade kömmit , . . ocb kastadc, vid bortgäendet, ännu en blick på Gabriel.

Qvinnans försvinnande tycktes bryta den förlrolluing, hvaraf alla de
närvarande bade, under nägra minnter, värit bnndua.

Gabriel var den förste som bröt tystnadcn, medan ban, med darran*
de röst, balfbögt yttrade:

Det är hon! .
. . äter bon . . . _bär . .

. i detta hus?
Hvilken bou, min bror? . . . frågade Agricola, orolig öfver mis-

sionärns bickhet ocb nastan förvirrade utscende; ty smcdcn, som hittills
icke varseblifvit den oförklarliga qvinnans likhet med porträttet, delade
dock, utan att sjelf kunna göra sig redo derför, den allmänna häpenbeten.

Dagobert ocb Faringi bcfunno sig i en dylik sinncsforfattning.
Hvem är det frnntimret? återtog Agricola, fattande Gabriels hand,

som ban kände kali ocb fuktig.
Se dit, sade denne. Det är öfver halftannat årbundrade, som

Uidessa taflor bafva värit bär
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i Och rncd en åtbörd visade hän på taflorna, mldt emot hyilka hän mi satt. S

Vid denua rörelse af Gabriel upplyfte Dagobert, Agricola och Fa-
ringi sinä ögon på de båda porträtten, soin befunnos på hvar sin sida
om spiscln,

Tre utrop lato höra sig på en gäng.
Det år hon! . . . det är Sainina frunlimmer! . .

. ropade smeden,
Och hcnncs porträtt bar värit bar i bundrafchitio år.

Hvad scr jag? . . . General Simons van och budbärare! . . . ro-
pade Dagobert, när hän betraktade manncns porträtt. Ja, det är pre-
cist porträttct af den, soni förlidet år bom och sökte upp oss i Sibcricn.

Ah . . . jag hänner igen honom, på hans sorgsna och milda blich,
äfvcusom på hans svarta ögonbryn, hvilka aro sainnianvexte,

Minä ögon bedraga mig icke . . . ncj . . . det är mannen ined
den svartrandade pannan, sora vi strypte och nedgräfde vid Gangens strän-
der sade Faringi helt sahta tili sig sjclf och ryste af fasa. Det är
den mannen, soni en af Bovanis söner . . . förlidet år . . . på Java . .

.

i Tschandis rniner . . . försährade sig hafva .
. . efter mordet, mött vid

en af Bombays portar. Det är denne fördöinde raan, soin, enligt hvad
denne min broder sade, öfverallt iemnade döden efter sig, hvart lian
framgick. Och denna målning bar docfc värit tili i mer än halftannat
århundrade !

Och stryparen hnnde, liksoin Dagobert och Agricola, icke vända sinä
ögon från de besynnerliga porträtterna.

—• Hvilkcn hcmlighctsfull likhet! . . . tänkte pater d Aigrigny,
hvarefter lian, liksom fattad af en hastig tanke, yttrade tili Gabriel:

Men var denna qvinna densamma, som i Amerika räddade crt lif?
Det är densamma! ropade Gabriel, skälfvandc och likväl sade

hon mig att hon begaf sig tili JVord-Arnerika, tillade den unge presten,
talande liksom för sig sjelf.

Men, burn kan hon befinna sig här, i delta hus? återtog pater
d'Aigrigny, vändande sig tili Samuel. Svara! . . . Den der qvinnan
bar väl insmugit sig här, före oss?

Jag inträdde här alldraförst och helt ensam, då dörrn, efter att
i hundrafeintio är hafva värit stängd, öppuades för första gången, sade
Samuel med eftertryek.

—• Hur skall man då förklara delta fruntimmers närvaro här? åter-
tog pater d’Aigrigny.

Jag söker ej att förklara, sade den ganile juden: jag ser . . .

jag tror .
. . och nu hoppas jag tillade hän, medan hän med ett oför-

klarligt uttryck betraktade Bathscba.
Men, ännu en gäng ni m aste förklara denna qvinnas närvaro

sade d’Aigrigny med obestämd oro. Hvem är hon? , .
. Hur koin

hon hit?
Alit hvad jag kan säga er, min herre, är att, enligt hvad min

far berättade mig, det skall finnas underjordiska kommunikationer mellan
delta hus och de mest aflägsna ställen af qvarteret.

i Aha! nu förstår jagj ingenting är enklare, sade pater d’Ai- s
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® griguy. Aterstär nu endast att veta hvaddenna qvinna kunde ha för v

Undatnål med att inpraktisera sig här i detta hus. Hvad heunes lik-
het med detta porträtt vidkommcr, så är den en lek af naturcn.

Rodin hade dclat den allmänna bestörtningen, då den hctnlighetsfulla
daincn visade sig-, men då Lan såg henne lemna notarieu ett förscgladt
paket, upptogs icke längre hans tanka af den oförklarliga likheten, utau
sysselsatte sig endast med det brinnande begäret att lemna detta hus, med-
förande derifrån den åt hans samfund nyss förvärfvade skalten. Hän
erfor, imedlertid, en obestäind oro vid åsynen af detta med svart Jack
förseglade konvolut, som Gabriels beskyddarinna hade lemuat notai-icn och
som denne linan mekanlskt höll i sinä Läiidcr.

Vår socius , som nu fann tilifället gauska iägligt oeh gynnande, för
att smyga sig bort med skriuet, midt under den häpnad och den tystnad som
Unnu råddc, stötte pater d’Äigrigny sakta med armbägen, gaf Jionom ett
tecken af hemligt förståud, fattade skriuet under armeu och styrde siu
kosa mot dörrn.

Hall! ett ögonblick, min horre! .. . ropade Samuel, soin steg- upp
och ställde sig i vägen för honom. - Först får jag bedja herr notarien
vara så god och taga käunedom af hvad det åt honom lemnade konvolu-
tet innehåller. Sedän får ni gä.

Men, min herre, sade Rodin, som sökte tränga sig ut genom dörrn;
frägan är ju, en gäng för alla, definitift afgjord tili förmån för pater

d’Aigrigny. Tillåt derföre att jag .
.

.

Jag säger cr, min herre, återtog gubhen med dundrande röst, att
skrinet kommer. cj ur detta rum, förrän notarien uudersökt det honom
lemnade honvolutct.

Dessa Samucls ord ådrogo sig allas uppmärksamhct.
Rodin nödgades vända om,
Oaktadt sin oförskräckthet, ryste dock den gamle juden för den illskna

blick, som Rodin i detta ögonblick slungadc på honom.
IVotaricn fogade sig efter Samuels vilja och uudcrsökte uppmärksamt

det honom lemnade pakettet.
li im mcl! ropade hän hastigt. Hvad ser jag? Ack! så

myeket bätlre!
Vid detta notariens utrop vändes alla blickar tili honom.

O, läs, las, min herre! ropade Samuel med sammanknäppta
hiinder. Minä aningar torde då icke ha bedragit mig.

Men, herr notarie! ropade pater dAigrigny, soin började att dela
Rodins ängest men, herr notarie, hvad är det då för ett papper?

En kodicill, svarade notarien, ett tillägg tili testamentet, som
förändrar alltsammans.

Huru, min herre? ropade ursinnigt pater d’Aigrigny, som ifrigt
närmade sig notarien allt är förändradt, säger ni? . . . och med hvad
rätt, om ni behagar?

Det är omöjligt, infoll Rodin, —• vi protestera.

j Gabriel! .. . min far! .. . men så hör då! ..; ropade Agricola.^



säpr :

f Alit är ieke förloradt! .
. . det är ännu hopp! . . . Gabriel! , . . höv

du? . . . det linns ännu hopp!
Hvad sägcr du? frågadc den unge piesten, som reste sig upp,

hnappast trocnde hvad hans fosterbroder sade,
M ina herrar, yttradc notaricn jag får nu för er nppläsa hvad

som är shrifvct på delta honvolut. Shriften ändrar ellcr snarare
den uppshjuter alla de tcslamcntarisha dispositionerna.

Gabriel! ropade den nnge smcdcn, hastande sig ora missionärns
bals allt är uppsfcjutet ingcnting är förloradt.

M ina herrar, hören! sade notaricn, hvarcfter hän läste följande :

"Delta innehåller en kodicill, som, af shäl, hvilha fmnas utförligt
framställda under samma huvcrt, tili den l:stc Jimi 1852 uppshjuter och
förlänger fatalietidcn ifråga om dc dispositioncr, hvilha innefattas i det
af mig nedanshrifne dag, hloehan 1 f. m. upprältade testamente; doch ntan
att i ringastc ruån förändra dcm. Huset förblifvcr tillslutct och fon-
derna lemnas åt förvaltaren, för att, d. 1 Jimi 1852, utdclas bland rätte
innehafvaruc.

Villctaneuse, d. 15 Febr. 1682, hl. 11 om aftonen.
Marius de Rennepont" .

Jag protesterar mot denna hodicill, såsom falsk och undcrstucken
.ropade pater d’Aigrigny, dödsblek af förtviflan och rascri.

Qvinnan, som lemnade den i notariens händer, förchommer oss
misstänht tillade Rodin. Kodicillcn är bestämdt falsk.

Ncj, min herre, det är den ieke, sade notaricn mcd sträng ton
ty jag har jcmfört dc båda undcrshrifterna och de äro alldeics lika;
För resten kan ni nu på er tilkunpa hvad jag för en slund sedän yttrade
om de frånvarandc arfvingarue: Del står er öppct att göra åtal mot ägt-
hcten af denna hodicill; mcn alli förblifvcr dock uppskjutct och ingen-
tiug kan nu vidgöras, emcdan inställelsc-dagen för arfvingarnc är fast-
ställd tili tre och en haif månader härefter. i

Då notarien hade uttalat dessa sista ord, voro Rodins naglar blodiga.
För första gången voro hans, eljest så färglösa läppar röda.

O, min Gud! , . . Du har hört mig! . . . Du har bönhört mig!
ropade Gabriel, fallande pä fcnä och sarnnianknäppande sinä händer, under
den racst religiösa ifver. Hans englalika ansigle lyftades mot höjden.
O Gud! fortfor hau, eftcr ett par sekundcrs uppehåll Din höga
rättvisa kunde ieke förläna seger åt det orätla!

Hvad sägcr du, niitt goda barn? frågade Dagobert, som under
sin glädjes första förvirring cj rlktigt hade bcgripit rätta mcningen med
kodicillcn.

Alit har gått tillbaka, ingcnting är förloradt, min far ropade
smcdeu. Inställelsetiden är ntsatt tili tre och en half månader härefter,
räknadt från iuncvarande dag. Och nu, då dessa personcr äro afslöja-
de - hän pefcade bärvid på d’Aigrigny och Rodin är det ingcnting
vidare att frukta af dem. Man skall vara på sin vakt, och de moderlösa

Nso 26. 26*.
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pr 1
•y lvillingarne, frökcn de Cardoville, min värdige patron, herr Hardy, samt s

den hinduiske prinscn skola komina i åtnjutaude af sinä rättigheter.

Vi rnåste afstå från försöket att beskvifva Gabriels, Agricolaa och
Dagoberts samt den gamlc Simons, Samuels ocb Rathscbas glädje och
förtjiisning.

Faringi ensam förblef, tyst och dystcr, ståcnde framför porträttet af
mannen mcd den svarta randen öfver pannan.

Likalcdes rnåste vi uppgifva försöket att afmåla pater d’Aigrignys
och Rodins raseri, då dc sågo Samuel ånyo taga hand ora ccderskrinet.

På en erinran af notaricn, sora medtog kodicillcn, för att i laglig
form låta öppna dcnsamma, bcgrcp Samuel att det vore försigtigast att
genast i franska hanhen insätta den ofantliga summa, bvaraf så många nu
visstc bonom vara innehafvare. '

Mcdan alla de ädla hjertan, hvilka under en stund liJit så myckct,
öfverflödade af sällhet, hopp och lycksalighct, lemnade pater d'Aigrigny
och Rodin detta hus mcd raserict och dödcn i hjertat.

Den vördige fadren stcg upp i sin vagn ocb sade tili sln betjening:
Tili hotel Saint-Dizier. Hvarefter lian, utmattad och tillintelgjord

af smärta, ncdföll mot vagusdynorna och betäckte ansigtct med båda
handeina.

Rodin satte sig bredvid honom och betraktade mcd en blandning af
vrede och föraht denne man, sora nu var så ncdslagcn och afsigkomraen.

Den fege! . . . sade hän sakta för sig sjclf. Hän förtviflar! . . .

och likväl .
. .

Efter en fjerdedels timraas förlopp anlände vaguen tili Rabylonsga-
tan ocb körde in på gården tili hotel Saint-Dizier.

X.
ALLTSÅ VARDA DE YTTERSTE DE FRÄMSTE OCH DE FRÄMSTE DE YTTERSTE.

Markis d’Aigrignys vagn anlände skyndsamt tili hotel Saint-Dizier.
Under hela farten dit hade Rodin värit alldeles stum, och åtnöjt sig

med att endast forskande betrakta och uppraärksnmt afhöra abbe dAigrig-
ny, soin nti en lång monolog, ofta afbrntcn af cxklamationer, utandades
X’aseriet öfver sin svikna förväntan, och medclst klagorop af alla slag, gaf
luft åt sin förlrytelse öfver ödets obarmhertiga slag, hvilka så i ett nu
kunnat tillintetgöra dc mest välgrundade förhoppningar.

Då markis d'Aigrignys vagn körde in på gården och stannade midt
framför peristilen af hotel Saint-Dizier, varseblef man genom rutorna af
ett fönster och doldt bakom de rika veckcn af en gardin, prinsessans an-
sigte. 1 sin oerhörda ångest ville hon se om det var pater d’Aigrigny
soin kom. Äitnu mer: denna förnäma dam, som annars visade sig så tili-
bakadragen och så formlig i sitt skick, skyndade bäftigt ut ur sitt nun,
kom ut i förstugan och steg utför nägra trappsteg, för att gå emot patern,

f som långsamt och med ytterst modlös blick vandrade uppför trappan.
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® Dä prinsessan varseblef dcn vördige fadrens likbleka ansigtc ocb för- 5
störda utseende, tvärstannadc lion ocL blcknadc likaledes. Hon misstänk-
te gcnast att allt kade gått förloradt. En Lastig biick, vcxlad med ben-
nes för detta älskare, lemnade bennc intet tvifvcl om bvad hon befaradc.

Rodin följdc ödmjukt i paterns spår.
Bcgge två, förcträdda af prinsessan, inkommo snart i dcnnas kabinett.
Så snart dörrn var stängd, vändc prinsessan sig tili patcrn ocb ropa-

de, under en ångest, ouiöjligt att beskrifva:
Hur bar det då gått?

I stället alt svara på frågan, stirrade pater d’Aigrigny på prinsessan
med gnistrande ögon, bvita läppar ocb förvridna anletsdrag, sägande:

Vct ni tili bvad sumina arfvet stiger, bvilkct vi trodde vara fy-
ratlo millioner?

~ Jag förstär , sade prinsessan; nian bar bedragit oss. Det är
ingcnting med hela arfvet ,

.
. IVi bar gjort en ren förlust!

Ja, vi halva gjort en ren förlnst svarade pater d’Aigrigny med
sammanbitna tänder . . . En ren förlust! . . . Ocb det handladc icke om
fyratio, utau om tvåbundra tolf millioner.

Två, bundra tolf millioner! upprepade prinsessan med verklig bäp-
nad ocb tog ett steg tillbaka. Det är omöjligt.

Men jag bar sett dem, säger jag, med egna ögon, sett dem i go-
da papper, inpackadc i ett skrin, inventeradt af notaricu.

Två bundra tolf millioner! upprepade prinsessan , ytterst ned-
slagen Men det var ju en omätlig, en oerhörd summa. Ocb ni bar
afstått? . . . Ocb ni bar icke kämpät ocb användt alla npptänkliga medel,
inlill sista ögonblicket?

Jo, min fru. Jag gjorde allt bvad jag förmådde, oaktadt Ga-
bricls förräderi, bvilkcn i morgons förklarade att ban skulle förneka oss
ocb att ban ville skilja sig från hela vårt samfund.

Den otacksaminc! ropade prinsessan, lifligt.
Donationsakten, bvilkcn jag kade den försigligbeten alt låta no-

tarien utfärda i laga fonn, var så biudande, att nolaricn bade, i trots af
den ursinnige soldatcns ocb bans sons reklamationer, satt mig i besittning
af skatten.

Två bundra tolf millioner! upprepade prinsessan med samman-
knäppta bänder, I sanning är det icke soin en drörn.

Ja, svarade pater d’Aigrigny med bitlcrhcl för oss var denna
besittning en drötn; ty mau upptäektc en kodicill, som tili tre ocb en balf
månader bärefter uppsköt de testamentariska dispositionerna. Dessutom
bafva vi nn, just genom våra försigtigbctsmålt , väekt arfvingarnes upp-
märksambet ...de känna nu summaus omätiighet ...de skola vara på
sin vakt! . . . Alit är förloradt.

Men den der kodiciilen; bvad var det då för en fördömd varelse
som kom fram med den?

Ett fruntimmer.
Hvilket fruntimmer?

t Jag vet icke bvad det är för en nomadisk varelse; men
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har rakat heune redaa i Amcrika ock påstår att hon derstädes frelst S
kans lif.

Och på kvad sätt koni dcnna qvinna dit? . . . Hur kunde hon
kanna tillvaron af dcnna kodicill?

Enligt kvad jag tror
, var alli delta aftaldt mollan hcnnc ocli en

iisling tili jndc, soin ser eftcr det gamla kuset ock hvars familj kar, un-
der tre slägtlcdcr, värit innekafvarc af fonderna. Sannollkt kade kan nå-
gon kemlig instruktion .

. . i det fallet att man trodde arfvingarne vara
mcd våld hindrade från att inställa sig .

, . ty den der Marius de Ren-
nepont kade , då kan upprättade testamentet , förutsett att vårt samfund
skullc ka ett vakandc öga på kans siägt.

Men kan man icke anmäla klagan mot denna kodicill ock bestri-
da dess ägthet?

Processa? . .
. i sådana tidcr som dessa? processa öin ett testa-

mente? . . . nisättä oss för tusen obekagligketcr, ulan ringaste visskct om
fraingång !

.
.

. Det är, minsann, redan tillräckligt ledsamt att alli delta
koin mer alt kringspridas

. . . Aek! . . . det är förskräckligl! . . . Ocdi det
just i det ögonblick, då man var alldeles närä inålet . .

. cfter så mangu
mödorl ...en affär, skött med sä myckcn ikärdigkct, undcr ett ock ett
balft sekel!

Tvä bundra tolf millioner! utropade prinsessan. Då bcköf-
de Orden icke söka främmande land; nej i bjertat af sjelfva Frankri-
ke kade den, med sådana tillgångar, kunnat få fast fot.

Ja, återtog patern med kufvad sraärta ock mcdelst nppfostrings-
väsendet skullc vi kafva sait oss i besittning af kela det uppvexaude släg-
tet . . . Det var, i politiskt känsccndc, en oberäknelig fördel. Härvid
slampade dAigrigny med foten, kvarefter kan fortfor : Ja

, jag säger
att man kan bli ursinnig af raseri. En så fclokt, så skickligt, så ikär-
digt ledd alfär!

Sålcdes intet bopp? frågade prinsessan.
Det enda boppet , svarade abben , vorc att Gabriel icke åtcrtoge

sin donation, i kvad som rörer kunom sjelf. ~ Hans lott skullc dock va-
ra ansenlig den kan stiga tili tretlio millioner.

Men, det är oerbördt . . . det är ju näsiän sä myeket soin ni först
väntade . . . Hvarförc skall ni då inisströsta? frågade prinsessan.

Emcdan det är ganska sanuolikt alt Gabriel vid domstolcn söker
att få gåfvobrcfvet uppkäfvct, ekuru lagligt det än synes vara. Hau skall
nog linna medel att annullcra det, nu, då kan är fri, upplyst om oss ock
våra åtgärdcr, sarnt omgifvcn af sinä fosterföräldrar ock deras aukang.
Jag säger er att allt är förloradt . .

. Det åtcrstår cj ringaste bopp. Jag
tror det vara försigtigast om jag skrifver tili Rom ock begär tillstånd att
på någon tid få lemna Paris. Denna stad bar blifvit mig odräglig.

Ja jag ser att det ej inåtte vara något bopp öfrigt, då ni, min
vän, bcslutar er tili att nastan ryminä.

Och pater d’Aigrigny var fullkomligen uedslagcn, alldeles utan mo-
ralisk kraft. Det förfärliga slaget kade bos bouom förstört ali
spänstighet, ali energi. Hau kastade sig, Leit utmaltad, ien länstol. sM Jå


