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I.
UNDERHANDLAREN.

Några dagar liafva förflutlt sedän eldsvådan i berr Ilardys fabrik.
Följande uppträde tilldrager sig på gatan Clovis, bvarest Rodin liade

liyrt ett par rnm, dem hän un uppsagt, ooh der äfven Rose-Ponipon bod-
de ocb utan alla betänbligheter begagnade sig af sin väns, sluderanden
Philcmons, både rnm ocb busgeråd.

Klockan var omfcring tolf på dagen. Rose-Pompon bcfann sig i den
äunu alllid frånvarande studentens rnm, ocb liöll på att i ganska godt
mak splsa sin frukost, frainför kaminelden. Mcu bvilken besynnerligfrukokt! bvilken sållsam brasa! bvilket underligt rum!

Man tänkc sig- en temligcn rymlig kammare med tvenne fönstcrlufter,
utan gardiner; ty som fönstren lägo utät en alldelcs obebodd tönit, så ba-
de invånarne härstädes Inga nyfikna blicfcar att frukta. En sida af delta
rum tjenade tili garderob 5 der bängde, på en klädbäogare Rose—Pomponsprydliga debardörkostym bredvid Philcmons båtsmanskavaj ocb bans vida
bussaronger af groft blaggarn, bvlika voro så nersraorda nied beck ocb
tjära, som badc den oförskräckte matrosen med dem gjort en vcrldsom-
seghng ocb derunderl ståndigt bott i mastkorgen på en fregatt. En af
Rose—Pompons klädnraigar omsvallade benen på ett par byxor med dama-
skor, ocb dessa benkläder tycktes taga sin börjaii ända uppifrån kläd-ningslifvet. x

På understa brädet af en liten, alldelcs vårdslösad ocb oerbördt dam-mig hobbyllä syntes, jemte tre gamla stöllor : ocb Hera tornina buteljer, en
dödskalle, tili minne af en studcrande i medicin, Philcmons gode vän,
som badc lemuat bonom delta minne af sin vänskap ocb sin osteologi.På skätnt, ocb såsom någontlng ganska vanligt bland de parisiska studeri-
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® terna i medicinska fakultcten, bade denna dödskallc mcllan sinä bcggc
Lvita ypperliga tandrader en lerpipa nied ncdrökt hnfvud; dessutom var
en glänsande blanklädershatt, prydd med yissnade blominor ocb fladdran-
de band, på spc kastad öfver den glatfa «kalien, inen på sned, så alt den
satt endast öfver cna orat. IVär Philcmou var drucken, betraktadc Lan
denna dödskallc och utgöt sig dervid i dc mest dityranibiska monologer
öfver det fllosofiska sarnbandct cm cllan döden ocb dc dåraktiga icfuads-
fröjderna.

Två eller trc vid väggcn fastspikadc gipsbufvuden, med nier och min-
drc söndriga näsor och hakor, vittnade om Phileraons mi länge sedän öf-
vergångna nyfikenbet i fråga oni den frenologiska vetenskapen, livarät haa
egnat ett ikärdigt och grnndligt studium, och deraf dragit den logiska
slulsatsen, att, dä lian i hög grad agde sTculdsättnings-organet, måste hau
foga sig i det öde, sotii hans organisation beredde honom och soui gjorde
honom tili ett lefnadshehof att beständigt hafva skulder.

På kaminen reste sig, i hela sitt majestät och alldeles öskadad, den
värde båtsmannens väldiga,. jättclika festpokål, bredvid en tekanna af por-
slin, soin likväl var utan bandtag, och ett bläckhorn af svart trä, hvars
mynning var tili hälfteu öfverväxt med tjockt, grönaktigt mögel.

Tid efter annan afhröts tystnaden i denna ensliga fristad af dufvor-
nas kultrande; dessa dufyor, dem Rose-Pompon med den iuuerligaste
gäslfrihct hade inqvarterat i Philemons arbetsrmn.

Frysaude och darrande som en vaktel, smog sig Rose-Pompon tili
hörnet af kaminen, och tyektes med yälbehag ujuta, så väl af värinen
från cldbrasan, som af en genom fönstret jntrangaude mild solstrålc, hvil-
keu öfvcrgöt den nnga Hiekan med ett rosemödt skimmer.

Den lilla mantra väreisen bar en högst baroefc drägt, som dock
; långt

ifrån att misskläda henne, snarare upphöjde den friska blomstringen af
bennes sjutton år, de pikanta, behagliga anletsdragcn och det blonda, glän-
sande hårct, som ända från tidigt på morgonen var väl kammadt och flätadt.

I egenskap af morgonrock nyttjade Rose-Pompon Philemons stora rö-
da ylleskjorta, hvilken tillhörde hans drägt såsom välbeställd båtsman.
Den öppua och ncdvifcta kragen visade tili någon del den unga flickans
linne, som var myeket hvitt och rent, och uppstack undan hennes värds-
löst tillknutna uuderklUdmiig} äfven syutes hela hennes fylliga och vacfcra
hals, början af bennes yppiga barin, samt den cna lilla iortjusamde skul-
dran, försedd med en täck grop: sköna, behagliga former, så lina, så
sammetslena, men ändå så fasta, och tili den grad hvita, att den scharla-
kansröda ylleskjortan deröfver kastade en schatteriiig i rorenrödt.

Grisettens vaekra, runda arraar framstucko tili hälften undan de värds-
löst uppvikta röda skjortärmarna, ocli äfven hennes täcka ben voro tili liälftcn
synliga, ty hon bade, då hon satte sig vid kaminen, lagt dem 1 fcors öfver
Lvarandra. De voro beklädda med rena hvita bomullsstrumpor, och de små
fötterna voro instuckna i ett par de allranättaste kängor, som gingo ända
upp tili början af smalbcnct.

En myeket modern, svart sidenlånghalsduk gjorde tjenst såsom
och sammanböll den röda ylleskjortan kring den intagande flickans
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i® lig-t smärta lif ocli bring bcnnes höftcr, värdiga att inspircra en nutidens
Pbldias, samt gaf tillika ett förböjdt bebag åt denua besynneriiga, på sätt
ocli vis alltför yppiga drägt.

Vi sade, att elden, vid bvilben Rose-Pompon värrade sig, var egon
i gitt slag. Valan ! döme läsaren sjelf.

Rä den bcbymmerslösa, slösakliga flicban cj ägde någon ved, ocb ej
visste, bvarifrån bon sbullc taga någou , eldade hon sparsamt met Pbile-
mons stöfvelblock, hvilba dessutom erbjödo ögat anbliekcn af en blar, re-
gelmessigt brinnande brasa.

Vi omnämde äfven, alt Rosc-Pompons frubost var besynnerlig. Dcrom
må läsaren oebså döma.

På ett bord bredvid henno stod en sbål
,

hvarutl den unga flicban
nyligen' bade tvältat sitt frisba anSetc, med ett icbe mindre fiisbl vatien.
Reuna sbål bade bon omstjelpt, ocb då dess botten mi bildade en liten
bupig haroit, bade Rose-Pompon fyllt denna med gräsgröna sallatsblad,
blötta i ättiba ocb vi måste bebänna det sura, så alt de bunde, soin
inau säger, draga innnnen Unda npp tili öronen ; nu tog bon , med sinä
bvita fingrar, det ena efter det andra af dessa gröna, sura sallatsblad, stack
det i munnen ocb söndermalde det med sinä tänder, bvilbas emaij var så
bastant

, att de cj en gång blefvo ömma af ali denna syra. Tili dryck
bade hon slagit sinultronsaft i ett glas vatten

,
som bon llitigt omrörde

med en Igamraal scuapssbed af trä. Derjemtc syntes , såsom tilibost, ett
dussin olivcr, i en vaeber korg af blått ocb bvitt glas, som kostade tjugu-
fyra sous. Den unga llicbans desert bestod af nötter , dem bon ämnade
I’osta på en skylfel, som bon redau lagt i elden af den klara stöfvelblock-
brasan, för att göras eldröd.

Att Rose-Pompon, oabtadt en så otroligt srag föda, ändä bunde, mc-
dclst sin frisba by, görå sbäl för sitt namu *), var ett af ungdomens ocb
belsans gudomliga under.

Så snart den unga flicban bade uppälit sin Sallat, ville bon gripa sig
an med sinä olivcr , då hon börde en sabta bnackning på den invändigt
tillreglade dörren.

Ilvein är det? frågade Rose-Pompon.
God vän !

~ . den äldste af de gamle , svarade en munter karl-
röst. Ai laser således in er, fortfor rösten.

Aek !
. , . Ur det ni, Aini-Moulin ?

Ja, Ulsbade pnpill. Oppna genast; det är mvebet brådtom.
Op pna ?

. , . Ah ja !
...det tror jag nog . . . som jag nu scr nt!

Nog vorc det vaekert.
Det vill jag väl oebså förmoda ... att det, såsom ni nu scr ut,

vore vaebert, ocb mer än vaebert ändä ...O! så sbynda er, bäraste af
alla rosenbnoppar, hvarmed Amor uågonsin smycbat sitt boger !

Gä ni ocb prediba fasta ocb moral i er tidning ~ . tjocbc apo-
stel! ...sade Rose-Pompon, i det bon gicb att bredvid Pbilemons båts-
mansdrägt npphänga den scbarlabansröda ylleskjortan.

*) Rose-Pompon torde kunna fifversättas mcd rosenknopp.
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Nå, skola vi länge tala sä liär genom dörrn, tili grannarncs Stora

upphyggelse ?
...frägade Nini-Moulin. Betänk då, att jag- bar ytterst

vigtiga såker att säga er; ... saker, hvaröfver ni skall falia suin ur skyarna.
Men så gif mig då tid att pälaga en klädning, plägoande !

Är det för min blygsambet skull, som ui det äinnar göra , så >är
besväret alldeles öfvcrllödigt 5 ty jag vill undcrrätta er om, att min blyg-
samhet icke är stor. Jag Ur alldeles icke tlllgjord , ocb hållcr er gerna
tili godo, sadan ni är.

Ocb ett sådant odjur är alla sakrislaners älskling, utbrast Rose-
Pompon, i det bon öppnade dörren ocb derefter fullbordade klädningcns
igenhnäppandc kriug sitt nätta, smärta lif.

Så bar ni då ändttigen ätervändt tili dnfslaget, ni niipna flyttfå-
gel !

... yttrade Nini-Moulin , soin slog armarna i kors ocb bctraktadcden unga Hiekan med komiskt allvar. Men, bvarifrån komrner ni då
cgentligen, om man törs fråga ? Det är nu tre dagar, som ni ej funnits
liär i boet, lilla claka dufva !

Det är sant. Jag återkom först i går afton. Ni bar säledcs sökt
mig under min frånvaro ?

Alla dagar bar jag värit här, ocb det tvenne gånger, sä yisst som
en, min sota mamscll ; ty jag bar högst vigtiga saker att säga er.

Vigtiga saker ! '. . . Vi fä då äter något att skratfa åt ?

Alldeles icke 5 det är tvärtom ganska allvarsamt, sade Nini-Moulin,
i det haa satte sig. Men, först ocb främst mäste jag veta , bvad ni
haft för er under de bär tre dagarna, som ni tillbringat ufom det äkten-
skapliga ocb Pbilcmonska bnset. Det måste jag veta, innan jag kan säga
er någonting.

Vili ni ha olivcr ?
.., frägadc Rosc-Pompon , ocb knaprade pä

en af oljefrukterna.
Det är säledes ert svar. Jag förstär. Sfackars Pbilcinon !

Deruti ligger ingenling ,
som kan röra stackars Pbilemon , claka

tunga ! Clara bar baft lik i busel , ocb vågadc icke ligga ensam ,
dc

första nältcrna efter bcgrafningcn.
Jag tänkte

,
att Clara var väl förvarad ...mot en sådan fruktan-

Deri bedrar ni er, otäeka spefågel! Clara bar sfändigt värit en-
sam, utom dessa tre nätter, då jag bållit den stackars'Hiekan sällskap.

Vid denna försäkran bvisslade den religiöse skriftställaren, med gan-
ska misstrogeu ocb skalfcaktig min.

Det der vill säga, alt jag spelat Pbilemon ett spratt, inföll Rose-
Pompon ocb knäckte en nöt med min af den förolämpade, oskyldig-t miss-
tänkta dygden.

Nej ...spratt bar jag icke sagt; men den lilla rosenknoppen
kunde väl ha Haddrat litet ändå.

Jag säger er , återtog Hiekan, att mitt aHägsnaude från bemmet
skeddc icke för ro skull . . , Tvärtom . . . ty under samma tid den
arma Celie försvunuit.

, Ja, Baccbanal-drottningen är ute ocb reser, bar mor Ärseoe sagt

H&. * Jim
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mJg. Men nSr jag- talar om Philemon, sä börjar ni med Ccliej det
der blir mig aldrig riktigt klart.

Sä mä den svarta pantein, som stär raälad pä affiscben vid Porte-
Saint-Martin, äta npp mig-, om jag icke’ sägcr cr reua sanningcn. Ocb,
efter soin vi nu tala derom-, sä s hali ni taga tvenne platser ocb föra mig
dit, för att se pä djurcn. Gör ni iche det, min allrararaste lilla Nini-
Moulin !

.
. . Det sfcall vara sådana förtjusande vilddjur.

~ Ab !
. . . är ni tokig ?

Uuni sä ?

Alt jag, säsom antagen farbror, utgör förkläde åt er under en ocb
annan tulpandåns - det ban nog gå an ... ty der behöfver jag icke frukta
att träffa minä fromma principaler, men att direktc följa er tili fast-
lags-sbädespelcn ocb det gcs nu Inga andra än djur-reprcsentationer
jag beböfdc dä hara möta en af minä hedervärda sakristaner . . . ocb jag
undrar just, hvad jag dä, med er under armen,. skulle taga mig tili.

_ ]\T i skall taga pä er en lösnäsa ocb sätta bällor pä erä benkläder,
sä känner ingcn igen er, kare IVini-Moulin.

Se sä 5 taloni icke om lösnäsor nu ,
utan om det som jag bar att

säga er, emcdan ni försäkrar mig, att ni ej bar någon intrig för er.
Det svär jag pä, sade Rose-Pompon, i det bon bonsoutclt utsträck-

te sin venstra band, under det bon med den bögra stack en nöt i munnen.
Men dcrvid kom bon att blicka pä Nini-Moulins paletå, ocb utbrast

med bestörtning ;

~ Men, min Gud, bvad ni bar för siinnä fickor !
. . . Hvad hän det

vara I dem ?

Deruti finnas saker, som angå cr, Roae-Pompon, genmälde IVini*
Moulin, allvarsamt.

Mig ?

Rose-Pompon !
. . . yttrade Jacques Duraoulin, med myckcn gra-

vJtet; vill ni ba hästar ocb vagn ? Vili ni
,

i stället för att bo i
detta oläcka bäl, bafva en täcfc

, bebaglig bostad 7 Vili ni vara klädd
som en furstinna ?

Äh kors !
. . . bvar är det der för dumheter 1 ...Se här , vill

ni ba oliver, annars äfer jag upp allesammans. Det är hara två qvar.
Otan att svara pä delta gastronomiska tilibud, stack Nini-Moulin ned!

banden i sin ficka ocb uppdrog dcrutur ett fodral, inncbällaude ett ganska
skönt armband, bvilket hän lät blänka för den unga flickans ögon.

Ack, sä grant armband! ...ropadc bon, ocb slog ihop sinä båda
små händcr. ~ IJet är en grönaktig orm, som biter sig i stjcrtcn. Evig-
betens sinncbild ; sihnebilden af min kärlek tili Philemon.

Tala icke om Philemon:, sade Dumoulin ocb satte armbandct pä
benncs vackra bandicd, hvarvid den y Stra Hiekan gapskrattade ocb sade i

Det är ett uppköp, som ni, tjockc apostel, bar fått i kommission.
IVå men det är riktigt förtjusande, det här smyeket.

Rose-Pompon! ~. började IVini-Moulin åter vill ni, eller vill
IV;o 53. i*.I
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-. . säg ja eller nej !. .. Vili ni La betjenter, en loge på operau
ocii tuscn francs i niänadcu tili er o

toalett? 1

,
~. A,I‘i .d sarama tokeri ! Åh ja ... fortfar gerna för mig,‘sadeuen lifliga Hiekan ock lat annbandet glittra, under det bon ideligen knäcktenötter. - Men bvarföre evigt samma narri ? .Mitta då på uågot annat.
Öumoulin döfc åter ned med banden i sin ficka och uppdrog ett annatlodral, mneballende en utmärkt vaeker Cbatelaine-kcdja, ioni lian kastadeom iiose-Fompons lials.

Ack ! bvilken skön kedja ! ropade den unga Hiekan , Letraktandeomsom kedjan ocb den rchgiöse skriftställaren.
~ IIal “. ni ven kommission att köpa denna? fortfor bon., Mense, da kan jag säga, att ui bar en alldeles förträfflig smak. Men lag är

ju en bra beskedlig llicka , soin tjenar er med probering af alla de bar
sipperua. "

- Rose-Pompon !
. .

.
började Nini-Monlin, i ännu bögtidligare ton:dessa smasaker aro dock ett intet mot bvad ni kan erbåUa, om ni fölieier gamle yäns råd. J

,

Rose-Pompon började betrakta Nini-Moulin med yttersta förvåriing :

dereiter frågade bon ;
07

skall det betyda, JVini-Moulin ? förklara er tydligare ? livaribestå erä råd ? -

u

IVini-Moulm svarade icke denna gången; men ban stoppade återned banden i en af sinä ofantliga fickor, ocb uppdrog derutur ett paket.Sorgfäliigt uppvecklade ban dess iunebåll. Det var en präktip- mautili
med svarta spetsar. 1 a J

Gripen af ny förundran kade Rose-Pompon stigit upp, Bebändigtkastade då Jacques Dunioulin den dyrbara mantiljen kring hennes axlar.
Nä men det här är utmärkt! ~

. Vågot sådant bar jag aldrig
sett , . . Hvilket mönster !

,
. , bvilfcet broderi ! yttrade Rose-Pompon, idet bon betraktade allt med den menlösaste nyfikenbet, dock utan allt slagsbegär att äga något sådant. JEfter en paus tilladc bon :

•

Cra c^or aro ju par riktiga krambodar. Hvarlfrån barm fått ali denna grannlåt ?

Suart utbrast bon dock i ett sä häftigt skratt, alt bennes lilla täckaansigte blef alldeles rödt. Sedän ropade bon :

IVu vet jag ~♦ nu vet jag! Det är brudskänker åt fru de Sainte-
Colombe. Jag bar den äran att gralulera!

, , . Det är utsökt vaekert.
Men bvar tusan skulle då jag taga penuingar tili alla dessa skönasaker? .. . ropade Demoniin. Alltsammaus tillbör er, säger iag, om nivill öcb om ni följer mig.

~ Ilvad! ... ropade Rose-Pompon, stel af förvaning. Är det allvar,
bvad ni säger?

Fullkomligt allvar.
Det der förslaget att fä lefva som förnäm dam?

7* *l® bar nipperna kuuna vara er en borgen för tillförlltligbetenaf minä anbud.

6
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OcLf ni . . . min stackars Nini-Moulin . . . ni erbjuder mig allt®&
della på en annans vägnar?

, Ett ord! . . . ropade den religiösa skriftställaren med koniisi; blyg-
sel. Ni måtte väl känna mig tillräckligt, älskade pupill, för alt vcfa, det
jag är iir stånd alt . . . uppmana er tili en oanständig eller opassande
handiing. Derföre aktar jag mig nog .. . lielst jag af Philemon fått det
nppdragel alt vaka öfver er dygd.

Nå! . .
• ropade Rose-Pompon, ännu mera förvänad; då är på

min ära alltsammans obegripllgt.
Ocb ändä är det så innerligeu cnkelt. Jag .. .

Ack! . . . nu vet jag! . . . nu vet jag! . . . ropade Rose-Pompon.
• Det är en kerro, soin erbjuder mig sin Land ocb sitt Ljcrta . . . Hvarför

sade ni icke det genast?
Ett äktenskap rnenar ni? , , . Ab ja! hvarföre icbe äfven det?

sade Dumonlin, hojan de på axlarna.
Det är icke fråga om äktenskap !

. . . återtog den unga Hiekan ocb
siönk tillbaba i sin förra förundran.

" NcJ-
— Och det förslag, ni gör mig, är anständigt, tjocbe apostel?

. Så anständigt soin möjligt. (Dumonlin sade sanning).
Jag beliöfver dock icke vara Philemon otrogen?
Nej.
Eller vara en annan trogen?

* Lika litet.
Detta glck öfver Rose-Pompons förstånd. Efter en paus tilladc

hon ;

Ja, men det Lär hänger icke rätt ihop. Så dum kan jag väl icke
vara, att jag tror , det någon vill låta mig lefva som förnäm dam, endast
för niinä'vaekra ögons skull . . , i fall jag sknlle vilja lämpa detta tale-
sätt på min cgen person, tillade den skalkaktiga Hiekan med en byeklad
blygsambet.

Jo, ni kan på er fullkomligt lämpa detta talesätt.
Nå men . . . återtog Rose-Pompon, ylterst nyfiket Lvad skall

jag gifva i stället för allt det der?
Ingenting.
Ingenting?
Icke så myeket som ett halmstrå en gång, svarade Nini-Moulin

med tillförlitlig min.
Ja, men bvad skall jag då göra?
Ni skall göra er så söt ocb intagande, som möjligt, moja er, roa

er, fara ut och promenera. Ni Lör, det är icke något svärt göra ..
.

Med undantag af en enda god handiing, hvartill ni skall bidraga.
Om jag lefver som en furstinna? .

Ja; såledcs fattar ni ert beslut. Fråga icke efter några närmareomständigheter
~, jag kan icke meddcla er dem. För resten ämnar man

qvarbålla er emot er vilja. Försöfc blott först det lefnadssält, jag g
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•S® nu föreslår. Tycker ni' om det, så fortsättcr ni det, Gör ni icke det, så S|

återvänder ni liit, tili dcn plulemonska boningen.
Verkligen? .. .

Försöfc blott! . , . Det förlorar ni ju ingcnting på?
Ingenting . .

. men ...kan jag väl lita på, att allt delta är
sant? ... Dessutom tillade bon, stammande vet jag icfce om jag törs.

JVini-Moulin förde Rose-Pompon tili ett af fönstren, öppnade det,
biickade nt ocb sade:

Ser ni hvad soin står der vid porien?
En liten alltför söt vagn !

...
. O Gudl . . . hvad det måtte vara

behagligt alt åka i en sadan!
Denna vagn tillhör er; den väntar på er.
Hvad? . . . den väntar? ... så hastigt måste jag du besluta mig?

. . . sade Rose-Pompon.
JVu, cllcr aldrig.
I dag?
På ögonblichct.
Men bvart shola de dä föra mig?
Ja öin jag det visste.
Hvad ni vet icfce?
JVej. (Dumoulin sade åter sanning). Kusten vet nog, bvart hän

shall tora.
Vet ni hvad, Nini-Moulin, det här är alltför lustigt.
Det shulle jag tro. Om det icke vore lustigt, hvad hade man då

för nöje deraf?
Deri hae ni rätt,

Sålcdes samtycher ni? . . . Godt! . . » Det gläder mig på erä väg-
nar . . . ocb på minä egna.

På erä vägnar?
Ja; emedan ni medelst ert samtyckc gör mig en stor tjenst.
Er? . . . llura så?
Det kan ju göra er detsamma ; allt nog, att jag byser tacksambet

för er.
Så är det
Nää? ... skola vi fara?

. ,

Äh ja! ...hvad ondt kan det väl egcntligen vara uti att jag tar 1
. .. Man kan ju icke äta upp mig! .. . sade Rose-Pompon, bcslutsamt.

Ocb boppande gick bon att bemta en sidenbalt, rosenfärgad soin ken-

I nes sköna kinder; ställde sig för en sprucken spegel ocb påsatte kätten,
temligen a la chien

, öfver sinä blonda hårflätor, så att bcnncs bvita bals
ocb silkeslena nacke syntes helt ocb hållet. Delta gaf benne ett ganska
näpet ocb intagande, för att icke säga lättsinnigt, utseendc.

Min kappa! ~ , sade bon tili JVini—Moniin, som, alltsedan bon gal
sitt samtycke, andades lättare ocb syntes befriud från ett stort bekymmer.

Fy! . , . kappa! . , . ropadc den tjcnstaktigc Cicisbeon, bvarvid hän
för sista gången dök ned med banden i en af sinä ofantliga lickoi, oc
upptog en kascbmirsjai, den hän bängde om Rosc-Pompons axlar.
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-- En kascbmirsjal! ropade den unga Hiekan med glad bäfvan, byar- ®

efter lion tillade ~ . Det är då afgjordt! Å .. . Jag vill våga försökct.
Ocb- in cd lätta stcg gick bon, åtföljd afNini-Moulin, utför trapporna.
Den ärliga mångelskan stod I sin bod.

God dag, mamsell! . I dag går ui tidigt ut, sade bon tili Ro-
se-Poanpon.

Ja, mor Arsene; här är min nyckel.
Taefc, mamsell.
Hien, min Gud! ...nu bonimer jag ibåg, sade Rose-Pompon tili

Dumoulin, i det bon hastigt vände sig ifrån portvakterskan. Om Phile-
mon koinmcr? ,

. .

■4.U'

Pbilemon?
Ja, om lian kommer bem?
Aj, för tusan utbrast Nini-Moulin ocb ref sig bakom orat.
Ja om Pbilemon kommer . . . bvad skall man då säga bouom

.
.

. ly jag torde väl hli längc borla?
Tre ä fyra månader, tänker jag.
leke längre?
Det tror jag icke.
Då går det an, sade Rose-Pompon. Derpå gick bon åter tili mor

Arscue ocli sa.de tili Lenne, efter någon besinaing:
Mor Arseue . . . om Pbilemon skulie komma, sä Säg honom, att

. .
, jag gålt ,-ut i alfärer.

Ja, mamsell.
Hau kan vänta mig åter , . . utan att bli otålig.
Ja, mamsell.
Öcb lian får ej försumma att ge mat åt minä dufvor, som jag in-

byst i bans min.

Det skall jag säga honom.
Farväl, mor Arsene!
Farväl, mamsell lilla!

Och med trinmferande Rose-Pompon tillika med Jacques
Dumoulin i vagnenA

F-n annamma, om jag vet, hnru allt delta skall slutas! ... tänkte
den sednare för sig sjelf, under det att vagnen bastigt rullade framåt ga-
■tan Clovis. Jag bar godtgjort min dårskap; uu qvittar det mig lika, bur
det går.

11.
M E M LI G HETEK.

Följande scen ‘tilldrog sig få dagar efter sedän Rose-Pompon bort-
fördes af Aini-Moulin.

Fröken de Cardoville sait, försänkt i tankar, i sitt med grönt kinesiskt
siden tapetserade läsekabinett, bvars Jornämsta möbel var ctt bokskåp af
ebcubols, orneradt ,med stora karyatider af förgylld brous.

JV:o 55. 2.
i!
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JVågra betydelsefnlla tecbcn tillbännagåfvo, att fröbcn de Cardoville '
bade i de sböna bonsterna söbt förströelse för några plågsarnma lanbar.
Bredvid ett öppet fortepiano--stod en harpa ocb der babom en notställare;
längrc bort på ett bord, bclastadt tned små dosor, inncbållandc pastell-
ocb aquarcllfärger, lågo flera vclinarfc bringströdda, på bvilba syntes ut-
bast, bolorerade mcd de bjerlastc färger. De flesta förcstållde asiatisba
landsbaper, helystä af Oricntcns llamniandc soi.

Trogen silt infall att, när bon var lieminä, bläda sig på ett eg- ct sätt,
libnade fröben dc Cardovilie i dag ett af Velasqncz’s porträtter, bvilba
ha en så sträng inen ädel hållning. llcnnes blädning var af svart moär,
med ofantlig vid bjortel, lifvet mycbet långt, ärmarne garnerade mcd ro-
senröda satinrimsor med bantlister af gagatpcrlor. En spansb, väl slärbt
balsbragc gick nastan upp tili habau, ocb fasthölls täit Intill balscn af
ett bredt rosenrödt baud. Dcnna balsbrage utringade sig efter dc inta-
gande rnndningarna på blädningspuifcn af rosenrödt salin, tillsnörd med
snodder af gagatpcrlor, ocb slulande i en snibb vid midjan.

Det är omöjligt att besbrifva, burn dcnna svarta drägt, med sinä rl-
ba, glänsaudc veeb, ocb prydd af det röda satinet ocb de glittraude ga-
gatpcrlornå, harmonlcrade mcd Ädriennes bländbvita by ocb guldglanscn
af bennes vaebra bar, bvars yppiga, silbeslena ringlar folio långt ued öf-
ver bröstet.

Den unga ilieban satt Intad, i balft liggande slällning, på en med
grönt binesisbt siden bcblädd båsös, bvars ryggstöd var bögt åt den sidan,
der baminen stod, men småningom sänbtc sig nedät fotgafveln. Ett slags
balfcirbclformigt, ungefär fern fot bögt, tunt galler af förgylld brons, ge-
nomflätadt af blomstrande slingväxter, omgaf bela solfan. Dcssa slingväx-
ter, utgörandc hcrrliga exemplar af passiflorn quadrangulata, voro plan-
terade i en djnp blomsterlåda af cbcnbols, hvarur gallret uppsteg, ocb <le
bildade bring hela solfan en grön löfsbärm, smycbad mcd Stora blommor,
utanpå gröna, men innti purpurfärgade, mcd en så fin cmalj, att de nii-
stän libnade bloinmorna på det sacbsisba porslinct. En lindrig ocb be-
baglig vällubt, libsom nppbornmcn genoin en blandning af violcr ocb jas-
min, spidde sig från blombronorua på dessa berrliga växtcr.' Besynnerligt
nog lågo en stor mängd böcber bastade rundt ombring. Dc voro alla bclt
nya, somliga nyss, andra icbe ännu uppsburna, ty Adriennc bade böpt
dem allcsammans för två cllcr tre dagar sedän. En del lågo på den lil-
la solfan, somliga, på en liten förgylld gueridon täit dcrintili, andra,
bvaribland flera 1 stort format med gravyrer, voro strödda på den dyrba-
ra mårdfällen, som ntgjorde divansmatta. Bcsynnerligare ändä var, att
alla dcssa böcbcr, af så oliba format ocb af olika författarc, afbaudlade
ett ocb saamia ämne.

Ädriennes ställning röjdc ett slags melanbolisb nedslagcnbet. De
bleba binderna ocb den bnappt märbbara blåa ringen ombring de Stora,
svarta, balft beslöjade ögonen, gäfvo benne ett uttryck af djnp sorgsenbet.

Många orsaber föranleddc dcnna sorgsenbet, bland annat ia Mayeux’s
försvinnande. Utan att bcstämdt tro på de gemena misstanbar,- Kodin ba-
de framkastat, ocb som ville antyda, att den ofärdiga Hiekan, af fruktan
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att af hanoin blifva dcmaskerad, ej shulle vågat qvarstanna i luiset, crfor * ■Adrienne en plågsam hjertängslau vid tanhen lippa, att dcnna unga flieka,
tili hvilhen lion satt så mychen lit, Ladc flytt hcnnes nastan systcrliga
gästfrihet, litan att tilltala hcnne med ett cnda crkäuslans ord. Man ha-
de nog’a alitat sig att för Adrienne frarnvisa dc i hast shrifna rader, soin
dcn stackars sönunerskan, i det ögonblickct bon begaf sig bort, tccknat
tili sin välgörariennä ; maa bade cndast taiat om dcn der sedeln på £OO
francs, soin funnits i hcnnes byrå; och dcnna nastan oförklarliga omstän-
dighet bade just värit det enda, soin i Adricnncs själ väckt plågande rniss-
tankar. Rcdan började bon klinna inflylandet af della inisstroende tili alit
och tili alla, soin Hudin anbefallt benne; dcnna kansia af fruktan och

■ förbehållsamhct botade att bli så myeket mäktigare, som fröken dc Car-
• dovillc, hittills främmande för ali slags osanning, mi hade en hemlighet '

att dölja ...en hemlighet, som utgjorde på en gång hcnnes sällbet, hen-
nes blygd och hcnnes plåga.

Anna hallliggandc på soffan, genoraögnade Adrienne, ebnrn ofta med
spridda tankar, en af dc nyligen köpta böekerna. Plötsligen uppgaf bon ett
svagt rop af öfverraskning; hcnnes hand, som böll bokeu, darrade som ett
asplöf, och från delta ögonblick tyektes bon läsa med en passionerad upp-
märksambet, en slukande uyfikenbet. Snart stråladc hcnnes ögon af en-
tnsiasm; hcnnes småleende blef obeskrilligen 1 juft; bon syntes på en gång
stolt, lycklig och furtjust .

.
. men just då bon vände ett n ylt bild, för-

dystrades hcnnes anletsdrag och (logo åter en prägcl af djup sorg.
IVn började bon omläsa delta styeke, som bade förorsakat hcnne en

sadan förljusning ; men dcnna gång var det med en bcräknad längsamhct
som hon ä nyo läste hvarje sida, stafvande, så tili sägandes, bvarje rad,
bvarje ord. Då och då gjorde bon ett uppchåll, och stödde dcrvid,*ytterst
tankfull, pannan mot sin vaekra hand, liksoin hon under ett ljuft dröm-
meri hade ofvertäukt, hvad hon med en kansia af öm och rcligiös kärlek
nyligen bade läst. Då hon nn koin tili ett sialle i boken, som gjorde på
benne ett så djupt intryck, att en tär glirnmadc i hcnnes öga, vände hon
bastigt upp titclbladcl

,
för att läsa författarens namu. IVågra sekunder

såg bon på delta namu med ett besynnerligt uttryck af etkansia, och kunde
sedän icke afhålla sig ifrän alt Hera gånger föra tili sinä rosenläppar det
blad, hvarpä namnet var tryekt. Eftcr att im åter bafva genomläst dc ra-
der, soin så myeket iutresserat hcnne , glömdc hon förmodligen helt och
bället bohstafven för andan $ ty bon började fundera tili den grad , att
boken halkade ur kenties hand ned på maltan.

Under delta di oin meri koin den unga llickans blick alt roekaniskt fästa
sig på en beundransvärd basrelief, som uppbars af en cbenbolspclare ocb
stod närä ett af fönstren.

Delta herrliga arbete i brons, nyligen gjutet efter ett gipsarbete, mo-
delleradt efter antiken, föreställde den indiske Bacchi triumftåg. Säilän
hade den grekiska kousten hunnit tili en sådan fullkomning.

Den unge cröfrarcn, tili bälftcn skyld af en lejonhud, som icke hin-
drade åsskådaren att bcundra renheten af baus sköna, ungdomliga former,

5 strålade af gudomlig shöubct. Slåcude på en char, drageu af tveuue tig-
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a* rar, och mcd ett på en gång- stolt och ljuft utseende, stöddc lian sig tned *
cna handen pä en tliyrs, och styrde med den andrasitt vilda spann. Påden-
na sållsynta blandning af behag, styrha och renkel, igenkiiude nian hjel-
ten, h viiken hade hömpät så mången hård hamp , såvöl emot menniskor,
som emot skogens vilddjnr.

Emedan sjelfva kotien på rcliefcn var mörh, gaf den ifrån sidan in-
fallande dagen en heundransvärd shönket åt den unge gudehs bild , soin
var skuipterad nastan i rund npphöjning, och, såinmia belyst, strålade lik
en präktig staty af blekt gold på mörh hronsbotten.

Då Adricnne först hade fästat sin blich på denna sölisynta samling
af gudotnliga fullkomlighetcr , hade hennes anlctsdrag värit lugna och

men när della I hörjan nastan mehaniska hetrahtande smånin-
gom hlef uppmärksamt och eftertänksamt, reste hon sig upp ifrån sin haift
liggande slällning, lemnnde sotfan och gick fram tili hasrelicfen, i det hon
synles gifva vika för den oemotständliga draghingskraften af en utonior*
dentlig likhet. '

»

En hlek rodnad började nu gry pä fröken de Cardovilles förnt så
hlcka kinder. Denna rodnad hlef snart starkare, den spridde sig öfver
hela ansigtet, öfver pannan och sliftlig- en ned på haisen.

Ilon gick ännu närmare basrcliefen ,
och efter alt hafva kastat en

hastig hlick omkring rummet, en hlick, den nian nastan kunde kalla full
af blygsel , soin om hon frufctat alt hlifva söfvcrraskad i en klandervärd
handling, ntsträckte hon tvenne gånger sin af sinnesrörelsc darrande hand,
för alt ålminstonc med yttersta fingerspetsarna vidröra den indiske Bacchl
hronspanna.

Men håda gångerna åtcrhölls hon af en blyg tvekan.
Slutligen hlef frestclsen alllför stark. Ilon gaf vika derför , och

hennes alabastcrlinger, som först hade sakta smekt den unga gudens hlcka
guldansigle, stöddc sig sedän «dristigare på hans ädla och rena panna.

Men vid denna beröring, ehuru sakta den var, tyektes Adrienne lik-
soin gcnombäfvas af en clektrisk stöl's hon ryste , hennes -ögon fingo ett
inatt och trånande uttrycfc, och efter att en stnnd hafva värit fäsladc pä
det hlänkandc .föremålet, lyftadcs dc mot tiimien, hvarefter dc tili halftcu
tiilslöto sig. Då lutade den unga Hiekan sitt hufvud bakåt, hennes knän
höjde sig omärkligt, hennes roscnMäppar öppnade sig, för att utsläppa.dcn
beta andedrägten, ty hennes bröst höjde sig våldsamt, liksoin hade fifvets
och uiigdomens safter päskyndat hennes hjertas slag och sali hennes blod
i sjudnipg. :Snart uttryekte den sköna flickans ansigte ett slags exlas,
på en gång blyg och passionerad, kysk och sinlig , om hvars obeskrifligt
rörande mttryck man bar svårt alt ,göra sig begrepp.

Ja, det är vcrkligen rörande, delta uttryck i en nng jungfrus ansigte,
en ung jungfru, hvars ärbara panna rodnar vid första gnistan af etthem-
ligt begär. Skaparcn, som danat allt, lifvar ju kroppen liksäväl sora sjä-
len med sin gudomliga gnisla. Bör hau då icke hlifva rcligiöst dyrkad,
så väl i begreppet, soin i sinnena, hvarmed hau så fadcrligt begåfvat sinä

s skapade varelser ? Ogudaktiga gudsförsmädare aro säledes de , hvilka g i
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ST" .

. . BfS® solia qväfva dcssa himmelska sinncn
, i ställct alt hringa dem 1 harmoni '***

och leda dem tili dcras gudomliga mål.
Plötsligen spratt fröken de Cardovillc liil, reste upp luifvndet, öpp-

nade ögonen, sain ora lion rahnat ur en dröm, drog sig Jiastigt lillhaha, af-
lägsnade sig fcån hasreliefen och gick några sleg af och an i ruinmet, tryc-
hande sine händer liyrdt anot pannan.

Dercfter ncdsjönh lion, utmatlad, på en stol, och hennes tårar runno
yinnigt. Den biltrastc smärta måladc sig härvid i hennes anlctsdrag,
soin i della ögonhlick buro prägeln af den yåldsamma slrid, hvilken fö-
regick inom henne,.

Snart stillades dock hennes gråt, och den plågsamma krisen efter-
följdes af ett slags harin, ett slags vredgadt sjcllförakt, hvilket öfversattes
i dessa örd, de der orned.vetct undföllo henne ;

För första gången 1 min Icfnad kUnncr jag mig svajj och lågsinnad
, . . o ja !

. . . Jågsinuad !
. . . myeket lågsinuad.

Bnllret af en dörr, som öppnadcsmeh tillslöts , ryckte Adrienne ur
hennes hetraktelscr. Det yar Georgette , som inträdde och sade tili sin
matmor :

Kan fröken taga emot grefve de Montbron 3
Adrienne, soin hade alli för myeken takt, att låta kammarjungfrun

märkä den otålighct, som ett hesök i (lennä stund förorsakade henne, ylt—-
rade med ett lugnt utseende tili Georgette :

Du «sade dä åt grefven, att jag yar hemma 3
,la, fröken.
lied honoin vara god och sliga in.

Ehuru fröken dc Cardoville i delta ögonhlick var rätt förtretad öfver
grcfve dc Monlhrons aukenisi, besiöt hon dock alt icke visa det. Skyn-
dom oss alt säga, det hon för hononi hyste en nastan dotterlig tillgifyen-
het , en djnp högaktning, och ändå var hon, tili följe af en besynnerjig,
ofta inlrälfande fcontrast , nastan alltid af annan menlng än hän, och det
h|inde mer iin en gång, ,så länge Adriennes sinne ännu yar fritt från ali
sorgsenhet, att de lustigaste och lifligaste dispntcr föreföllo dem cmellan,
livari grefven, oaktadt sinä spefulla och skeptiska infall, sin garnla erfaren-
bet , sin sällsynta mennisko- och vcrldskänncdorn , ändtligen oaktadt sin
ton af den förnäma societetcns rouerie, icke alltid hade öfverhanden, och
der hän mer Un en gång mäsle erkänna sig öfvervunnen. Således vilje yi,
för att åtminstouc gifva någon ide om olikhetcn cmellan Adriennes och
grefvens åsigtcr , namua att , innan lian gjorde sig tili hvad lian skämt-
fullt kallade hennes medbrotlslinq, hade hau med myeken ifver , (ehuru
ingalunda af samma skäl, soin prinsessan de Saint-Jöizier,) förklarat sig
emot Adrientics infall att vilja ho ensam och lefva efter ,eget tyeke ;hvaremot åter Kodin, i det hau inhillade den unga Hiekan, att kon i
della liänsecnde hade ett stort och iidclt mål att eftersträfva, vminit myeket
inllytaudc öfver henne.

jS lV:o 55. 2*
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S®** ism|pl> ...
|iis|

1 Grelve de Montbron var, vid tiden för vär berättclse, sextio år gamma),
lian bade värit en af Dircclorii, Konsulatets odi Kcjsardömels inest lysandc |
män. lian# slösaude frikostigbet, Jians iufall, hans franifusighet, bans duciler,
bans kärleksbändelser, lians oerbörda förluster på spel allt detta bade
försctt niistän alla sällskapskretsar på bans tid mcd ämncn tili samtal.
Hvad bans karakler, bans hjerla ocb uppförande angår, må näinuas , att
hän stod på ganska vänskaplig fot tili alla sinä fordna älskarinnor , ocb
mcd skäl kiinde räknas för deras upprikfiga van. Vid den tid, då vi fram-
ställa bonom för vara läsarc , var lian ännu en passionerad spelare , ocb
spclade ganska bögt. Hän bade

, såsom inan förr plägade utlrycka sig,
ett mt/eket förnämt ntseende, beslutsam

,
lin ocb spcfull min 5 bans ton

ocb fasoner voro den llnastc vcrldsuians, mcd en aldrig så Irlcn anstrvk-
ning af trotsighct mot personer, dcm hän icke tycfcle om. lian var lång
tili vasten, mycket siuärt ocb smal, nastan som en ung man. Hau bade
bög ocb kai panna , kori bvilt bar, gräa i balfeirkcl iöpande polisonger,
långt ansigte , krokig näsa, blå, mycket gcnomträngande ög'on ocb äunu

1 ganska vackra tänder.
Herr grefve de Montbron ! sade Georgctte, i det bon öppnade

dörrcn.
Grcfvcn intradde , ocb giek mcd ett slags fadcrlig förlrolighet alt

kyssa fröken dc Cardovilles hand.
Se så, sade grefve de Montbron för sig sjclf. Sökom nu attatfor-

ska sanningcn, för att undvika buuskc en stor olycka.
111.

SEK A N N E L S E R N Ä.

Fröken de Gardoville , som ej ville låta grefve de Montbron msrk a
sin bäfliga sinnesrörelse, belsadc bonom mcd låtsad bch tvungcn glädtig—-
het. Den gamlc mamien crfor å sin sida , oaktadt sin lina takt ocb sin
verldsvana, mycken svårigbet vid alt bcröra det ämnc , bvarom lian ön-
skade samtala mcd Adricnne. Hau bcslöt derförc alt ,

som man plägar
säga, rekoynoscera terrany en, inuan ban gaf sig in i ett allvarligt sarntal.

Efter alt en stund bafva betrahtat den unga Hiekan , skakade„grefve
de Montbron på bufvudet ocb yttrade, mcd en djup suck :

Mitt sola barn, jug är ick nöjd.
Har grefven någon bjerlesorg ellcr hrusftorssory ? frågadc Adrienne,

leende.
En bjerlesorg f svarade grefven.
11uru ? Ai, soin är så van spelare ,

siilille väl ni mor be-
kymra er om vindkastet af en fruntiinmersuyck , än om ett täruingkast 1

..Jag bar en bjerlesorg ... ocb det är ni, mitt sota barn, som för-
orsakar mig den.

Herr grefve I , .
. ni gör mig alldclcs högmodig, . . .

yttrade A-
drienne leende.

Deri sknlle ni ba ofanlligt orätt . . . ty mitt bekymmer härrör af
ingenting annat, än att ni skali jag säga er det reut ut? ~ . alt ni
mlssvårdar er skönhet. Ja cra auletsdrag äro bleka », , matta ~

,

«sii14
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||p
P förslappade ~

. Sedän några dagar bar ni seit riktigt bedröfvad ut.
Säkcrt bar ui någon stor sorg.

- Min kasta grcfve de Afontbron !
...ui har, i allmänbct ~ .så [

myeken skarpsyntbet, alt det bör förlåtas cr, o m ni en gång skulle miss-
taga er ...ocb det gör ni verkligen . . . i dag . . . Jag Ur icke bedröfvad
... jag bar ingeu sorg ~ . ocb ~. jag skall genast säga er en oerbörd
oblyghet : jag har aldrig funait mig sä vaeker som i dag.

Det fins cmellertid ingenting i verldcn, soin kan vara mera blyg-
samt, Un detta påslående. Men hvem Lar sagt er det? . v . ett fruntimmer?

—* J\ej . , . det Ur rnitt bjerta; ocb det säger saut ... gcnmälde Adri-
enne med någon sinuesrörelse. —— Dercfter tillade hon: Begrip det,
om ni kan.

Påstär ui dermed, att ni är slolt öfver förändringen i erä anlcts-
drag, derfore alt ni Ur slolt öfver ert bjertas lidaudc? ~ . frågade gref-
ve de Montbron, i det hän lörskande betraktade Adricune. Ala vara,
jag hade säledes rätt ;ni Lar någon sorg. Jag Ur envis . fortfar
grefven, i en verkligen rörd ton, cinedan det sinUrtar mig att se er
sorgsen.

Lugna cr, Lcrr grefvc; ingen kan vara lyckligare, Un jag, ty
bvarje slnud gluder jag mig åt, att jag, vid min åldcr, kan vara lii
fulikomiigt fri.

Ja ...fri . . . att plåga er fri . .
, att vara olyeklig, så myc-

ket ui vill.
Aa- ... öä ... min bUsta grefvc nu börjar vår gamla frUta

igen. Jag åteifinocr såledcs min tauts ocb abbe d’Aigrignys bunds-
förvaudt.

Jag? ... åh ja! ... ungcfUr på samma sUtt, som repnblikanaruc
Uro legitimislcrnes bundsförvandter; de komina öfverens ....for att sedän
uppsluka bvarandra. A pvopos om er afskyväyda tant, så sUger liian,
att i några dagar bar ett slags coucilium Låilits bos benne, ganska ifrigt
ocb bullcrsamt ... ett riktigt myteri af hara biskopsinössor. Er tant
Ur verkligen Luonen ett godt styeke på lycksaligbeteus väg.

Ja, hvarföre ieke? Ai skullc sett, burn hon förr i verlden sat-
te en Ura i att spela förnuftsgudinnans roll. Au för tiden få vi kanske
se benne kanoniserad. Har bon icke redan tillryggalagt första stadinm af
deu bcliga Alagdalenas lif?

Ai kan aldrig, mitt biista barn, sUga om benne sä myckef ondt,
som bon förtjenar. Icke desto mindre tUnkte jag, eburu af alldcles
motsatta skäl-, prccist dctsamina som bon, i fråga om cr ide att vilja bo
ensam.

Jag vet det.
Ja; ocb just derföre, att jag önskade se er ännu tusen gånger fri-

are, Un ni nu är. Jag skulle råda cr Leit enkeli, att , . * V
Alt gifta mig.
Visserligen. På det sättet skulle ni haft er Ulskadc fribet . . .

. g med den skilnadcn, att ni, i stället för fröken dc Cardoville, fålt beta frn
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WAe .„ , l<alla det hvad man vill.— Man skulle jn laumat sliaffa er en
förträfflig man, som yore ansvarig för . . . crt oberoemle.

Och hvcm ha dc väl värit mig ansvarig för denne löjlige man?
Ocli live m siuillc yäl ha yelat nedsätta sig: ända derhän, alt vilja bära ett
af alla begahbadt oeh hcskrattadt namu? ...sade Adricnne, någotond.

Jag, kanhända? .Nej, min grefve; väre sig godt cller ondt, så vill
jag ensam svara för minä handlingar; vid mitt namn skall fästas den opi-
nion, väre sig god cller dålig, soin jag sjelf Isan hafva förtjent; tv det
skulle vara mig lika ompjligt, att lågsinnadt förnedra en annans namn,
som att bära det, i jfa.U det ej ständigt yore omgifvet af ali den högakt-
ning, jag fordrar. Som man docfe icke .Isan svara för någon annan, än
sig sjelf, så bebåller jag .mitt eget namu.

Det fins ingen i hela verldcn mer än ni, som bar sådana idecr.
Hvarföre? ... sade Adricnne, skrattande. Emedan det förclallcr,

mig motbjudande, alt se en stackars ung flicka så itil£ sägandes ånkarnera
sig i en tul och egennyttig man, och blifva såsom- man plär uttryeka
sig, litan att skratta lion, soin är mi Id ocli vaeker blifva pä en
gång en hälft af delta ohyggliga ting. Ja lion . .

. denna friska och
intagande ros ... jag föreställcr mig, att lion plölsligen blir hälftcn af
ett otäckt koi. ]Vå, min bästa grefvc, medger ni icke, att denna.äkten-
skapllga metempsykos Ur någonllng bra afskyvärdt? tillade Adricnne med
ett gapakratt,

JHcnncs koustiga något fcberaktiga skratt afstack pä ett verkligcn be-
drölligt sätt mot bennes ansigtcs blekhet ocb det upprörda i hennes drag.
Det syntes så väl, att hon, medelst dessa tvungna glädjeutbrott, sökte
nedtysta en djup smärta, att grefve de Montbron blef innerligl bedrölvad
deröfver. Men lian dolde sin rörelse och syntes fondera några ögonblicfc,
hvarunder lian mekaniskt fattade en af dc uyköpta nyss uppsjsnrna böc-
.kerna, bvarmed Adricnne var oingifven. Sedän hän kastat en lankspridd
blick i en af dessa volymer, fortfor lian, i det hän sökte dölja det smärt-

samma iutryeket af Adriennes tvungna skratt:
Se så, lilla fjo.Ua! ännu en dårskap! ...Antag att jag vore

några och tjugu år., Och att ni gjorde mig den Uran alt gilta cr med mig}

skullc ni då icke kallas fru de Montbron?
Jo, kauske.
Uuni? ...kanske! . . . Skulle ni då ieko, när ni vore gift med

mig, bära mitt namn?
Min bäste grefve, inföll Adricnne; fortsättom ej en bypotes, som

ej kan förorsaka mig annat än ...saknad.
Hastigt gjorde grefve de Montbron en rörelsc af öfvcrrasknipg, ocb

betraktade fröken dc Cardoville med ett ultryck af sorgsen föryäning.
lian kade, allt under .det hän pratade med Adricnne, .öppnat den c-

na efter den aqdra af böekerna, som lågo slrödda i och pmkring soffan,
och mekaniskt blickat på deras titelblad.

Den första bar titel af Indiens sednare historia.
Den andra: UesQr i Jndien.
Den tredje; Bref o m Jndien.
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Alit mcr och mcr förvånad, bade grefve dc Montbron fortsalt sin
undcrsökning och foonit, alt dcnna besynnerliga nomenklatiir öfver liidicn
ännu fortsattcs i tj eide volymen, soin heite: Nägra vandringsfärder i
Indien.

Den fcnite, soin lian nu npptog, hette: Minnen från Hindoslan.
Den sjeltc: Antechningar öfver en vesa i Oslindien.
Derifrån koni denna förvåning, sora grefve de Montbron, af Hera vig-

tiga skäl, ej längre ville dölja för Adrienne.
Hon, som Leit och hållet hade glömt de förrädiska böeherna, hvaraf

Lon var omgifvcn, gjorde en ofriviliig rörelsc af harin; hon rodnade slarkt,
men hennes lasta och bcslutsamnia karakter tog soart öfverhand, så att
hon steg npp, gick tili grefvea och yttrade, i det hon med stadig blick
såg på houom:

Nå väl .. . min bäste grefve! . . . hvad är det som sä myeket
förvänar er?

I stullct att svara, syntes grefve de Montbron alit mcr och mcr för-
sjunka i eftertanka, och i det lian allt skarpare betraktade den unga da-
men, kunde hän icke afhålla sig från att säga tili sig sjelf:

Nej! . . . ncj! . , . det är omöjligt . .
. Och likväl . * .

Det är kaoske allt för näsvist af mig att afhöra er mouoiog, min
bäste grefve, sade Adrienne.

Ursäkta mig, mitt sota barn; men hvad jag nu ser, öfverraskar
mig i ett hänscende.

Och hvad ser ni då, jag ber? . , ,

Spåren af en uteslutande tankesysselsättning med allt hvad som
har afseende på Indien, liha liflig, lika stark, som den är alldeles ny,
~ . yttrade grefve de Montbron, i det hän lade myeken tonvigt på
orden, och fästade en forskande blick på fröken.

iVå , . . sade Adrienne modigt.
IVå ... jag forsfcar efter orsaken tili denna hastigt påkomna pas-

sion för .
. .

_ För geografien, inföll Adrienne, hastigt fallande grefven i talct.
IVI torde linna denna passion något för allvarsam vid min ålder, min

hästa grefve; men man skall väl syssclsätta sig med något, på lediga
stnndcr; och sotii jag har den lyckan att tili slägting äga en Hindu, som
tili och med skall vara prins, sä har det fallit mig in att laga något slags
kännedom om delta laud, hvilket har tillskichat mig denna vilda släglskap.

Dessa ord uttalades med en bitterhet, som alldeles förvånadc grefve
de MiHitbron; ocksi återtog lian, i det hän nppmärksamt gaf akt på den
unga Hiekan:

j\fi tycks tala med ett slags bitterhet om den hinduiske prinsen.
IVcj svarade hon, jag- talar med likgiltighet ora honom.
Hän skullc cmellertid .

. . förtjena . . . en helt annan kansia.
Ja, af en hclt annan person, kanhända, svarade Adrienne torrt.
Hän är sä olyeklig, återtog grefven 1 en tou af uppriktigt med-

IV:o 35. 3.
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• lidande ; jag såg bonom för tvenne dagar sedän, ocli mitt bjerta söb-
dcrslets vid usynen af bans förtviflan.

Hvad bryr jag mig om taus, förtviflan? ~, ropade Ädrienne med
esi smärtsam, nastan vredgad, otålighet.

Jag- siilille önska, att sådana qval ingåfvo er något medlidande,
svarade grefvcn allvarsamt.

Medlidande? ....Mig? ... frågade Ädrienne med upprörd sfolf-
lict. Eftcr någon tystnad lugnadc bon sig oeb fortfor;

Ja så ~. grefve de Montbron, jag förstår ~ . det är allenast ett
skämt Det är ickc på allvar ni ber mig ömma för er iudiske skydd-
lings kärleksqval,

Det lag ett Isande förakt I tonen, hvarmed Ädrienne ultalade des-
sa sista ord. Ilcnnes nastan förställda anlctsdrag tillkännagåfvo en sd
bitter kansia, att grefven fann sig föranlåten att sorgligt yttra:

Det är då sant . , , man bade icke bcdragil mig. Jag som
gcnom min Idngvariga oeb bepröfvade vänskap troddc mig äga någon rält
tili ert förtrocndc . . , jag bar ingenting (att vcla . , . under det ni uni-
taiat allt för en annan. Delta är för mig påfcostande .. » mycket på-
kostaude!

Jag förstår er icke, berr grefve.
iVä väl 1 . . . nu beböfs icke längre någon skonsambct ropade

grefvcn. Det fins, som jag ser, iutet bopp att kuuna rädda den olyck-
liga ynglingen. Ai älskar någon.

Då Ädrienne gjorde en rörelse, liksoin för att svara, fortfor grefven t
Ab, det är icke värdt alt neka: er blekbct under några dagars

tid ... er oböjliga likgiltigbet för prinsen . . . allt säger mig .
.

. allt
bevisar, att ni är kär.

Frökcn de Cardoville, som fann sig sårad af det sätt, grefven
talade om den känsla, hän bos benne förmodade, svarade med bögdragcn
värdigbet:

IVi Lorde vcta, grefve de Montbron, att en öfverraskad bemligbet
-icke är något förtroende. Ert språk förundrar mig verkligen.

Aå väl, min bästa van, inföll grefvcn, om jag begagnar mig
af erfarenbelcns sorgliga privilcgium . . . om jag gissar . . . om jag sä-
ger er, att ni är kär . . . om jag tili oeb med går ända derbän, att före-
brå er denna kärlek, så är det derföre, att det gäller lif eller död för
den stackars prinsen, bvilkcn, ui vet det sjclf, intresserar mig lika myc-
ket, som om lian voro min sonj ty det är omöjiigt att lära känua bonom,
utan att för bonom bysa det varmasle deltagande.

Det väre väl besynncrligt, återtog Ädrienne V ied ännu mera köld
oeb bitter ironi, om min kärlek .

. . antaget att jag verkligen bysle nå-
- gon sadan känsla . . . skullc ha ett sd besynnerligt inflytande på prins

Dscbalma ... Hvad rör det hoitoni, om jag älskar? tillade bon med ett
nastan sorgligt förakt.

Hvad rör det bonom? . . . Men, min bästa vän, f illat mig säga
er, att ni skäintar på ett alltför grymt sätt. Huru? . . . denne olyck-

-8 lige yngling älskar er med den första kärlekens kela redan
■■V
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tvenne gånger bar lian medclst sjelfmord velat saita en gräns för de fa- *

sansfulla marter, lians olyckliga passion för er orsakar honom . . . ocli då
linner ni besynncrligt, att er kärlek tili en annan . . . kan för honom
vara en fråga om lif och död.

Hän älskar mi g då? .
. . utropade den unga Hiekan, med en blick

ocli en ton, omöjliga att återgifva,
Hän älskar er dödligt. Jag bar ju hört ocli sett honom.

Adrienne gjorde en åtbörd af häpnad. Från att vara Leit blek,
blef bon alldeles pnrpurröd. Men snart försvann äter denna hastiga
rodnad; läpparne blefvo bleka och darraude. Den unga darnens siunesrö-
relse var så stark, att bon blef stående några miunler, utan att kuuna ta-
la, och lade kauden på sitt bjerta, liksoin för att humma dess slag.

Grefve de Montbron, nastan förskräekt öfver den plötsliga förändrin-
gen i Adrieunes anletsdrag och den växande sinnesrörelse, soin uttalade
sig i hela kenties fysionomi, nalkades benne ifrigt och ropade:

Min Gud, staekars barnl . . . hvad fattas er? .
.

.

I stället att svara, gjorde Adrienne ett teckcn med banden, liksom
för alt lugna honom; och grefven blef verkligcn Ingnad; ty bennes
sköna ansigte, soi» nyss värit så förvridet af barm, förakt och illa dold
smärta, tyckles mi, midi nnder dc ljufvaste, mest lyckliggörande känslor,
återtaga sitt förra bebagliga uttryek. Det intryck bon mi erfor, var
sd berusande, att hou tyektes med Uit vilja öfvcrlemna sig deråt, af
fruktan att förlora det ringaste af dess Ijnflighef. Men snart sade henne
chcrtanl.au, att bon kanhända vore olfer för en villfarclse cllcr en osan-
nmg, och bon ropade plötsligt, i det hon med ångest betraktade grefve
dc Montbron;

Men är det väl sant, bvad ni säger I
Hvad jag säger ?

Ja ; att prins Dschalma ...

Älskar cr ända tili ursiunigbet ?
... Ja, min van, det är alltför sanf.

Äcj !
~ , nej !

.., ropade Adrienne med ett uttryek af förtjusande
öppenhjertighet ~ det kan aldrig blr nog sant.

Hvad säger ni ?
~. frågade grefven.

Men, det der fruutimret ?
. . . iuföll Adrienne, uttalande delta or-

det så fort, som om det bade bränt bennes läppar.
Hvilfcel frnntirnincr ?

Hon, som var orsaken tili hans oerhörda smärta.
Detta fruntimmer ~ , Hvem tror ni det skulle värit, om icke ni,

min fröken ?

Jag ?
.., var det jag ?

~ . Säg mig, var det ingen annan, än jag?
—På min beder, fröken, Och tro min erfarenhet: aldrig bar jag

sett en uppriktigare, en mera röraude kärlek.
O, herr grefve 1 ...bar dä prinsen aldrig älskat någon annan,

än mig ?

~ Hän ?
, , . nej aldrig. x

Och likväl bar man sagt mig det, ,

5» Hvem bar sagt er ?

fci y
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“® Hcrr Rodin. Ti

HI Att Dschalma
Tveune dagar efler det lian såg mig, liade blifvit dödligt kär i en

annan.
Kodin bar sagt er detta ? ♦

syntcs fattad af en liastig tanke.
åt Dschalma, att ni var förälskad i

♦ ropade grefve de Montbron, som
Mcn det är ju saamia hari, som sagt
en ung inan.

- Jag?
Ja ; ocb det är just detta, sora är orsaken tili prlnsens oerbörda

förtviflan.
Ocb det var just prinsens förmenta kärlek tili en annan, som för-

orsakade min förtviflan.
Men ni älskar bonora då liha niycket , som hän älskar er? ,

ropade grefve de Montbron, betagen af glädje.
Ora jag älskar kohoni ?

.
.

. yttrade fröken de Cardoville.
JVågra sakta slag på dörren afbröto samtalet.

Eri folk, ulan tvifvel , , . bjud tili att se lugn ut, sade grefven.
Koin in, sade. Adrienue, raed en röst, ännu darraude af sinnesrörclse.

Florinc steg in. ~ Hvad vill du? frägade Adricnne.
Herr Kodin har värit bär, sade lion. Som lian var rädd alt bc-

svära fröken, ville lian icke gå in; men hau återkomnier om en halfliuima.
Sinille fröken då vilja taga emot bonora ?

Ja, ja !
...sade grefven tili Florine. Afven om jag Ur qvar, så

låt bonom ändå komina in. Vili ni icke det, min fröken? fortfor
hän, vänd tili Adrienue.

Jo, svarade lion.
En blixt af barm sköt ur hennes ögon vid tanken på Kodins trolösbet.

Ack , den gamle skälmen I utbrast grefven. Tänk att jag alltid
misstroddc den der krokbalsen.

Florine gick ut, lemnande grefven allcna med fröken.

IV.
KÄRLEK.

Fröken de Cardoville var alideles förändrad. För första gångcn, sedän
flera dagar, lyste bennes skönbet i hela sin glans. Lange beslöjad af lik-
giltigbct eller fördystrad af sraärta, lifvadcs den mi af en bastig solsträle.

Den lätta sännesretning, Kodins falskhct förorsakat, bade soin ett ha-
Stigt försviunande raoin gått öfver den uuga flic.kaos panna. Hvad brydde
bon sig nu ora bans trolösbet, bans osanningar ? bon var ju upplyst
om rätta förbåll iiulet.

Oeb bvilken inbnskiig makt kunde väl bädanefter tränga sig eraellan
benne ocb Dsehalraa

,
de soin n« voro så säkra på bvarandras kärlek ?

Hvem skulle väl våga karapa mot tvenne älskande, så starka genom ung-
domens, kärlckens oeb frihetens oemotståndliga makt? ~ Ilvein våga följa
dem tili denna bräimandc verldsdel, dit de skulle bcgifva sig, för alt blott

. lefva för sin kärlek ... en kärlek, böjd öfver alla pröfningar ?

ay: '

. v , . .jg.
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Den Vauprasbe Jvden.

Mmmf* Knappast hade Flnrine gält ut ,
förrän Adrieune med skyndsamma

stcr nalkades grefve dc Monthroiv. Hon tycktes hafva vnxit. Då man
såg henne framil a' så lätt , så tri hm Terän dc, så strålande af sällhct och
sköiihct, sSuille man kunnat taga hcmie för en gudumlighet, sväfvaude på
moinen.

Aär får jag räka honom 1
Delta var hennes (Virsta ord tili grefve de Monlkron.

I morgon, icke förr än 1 morgou. Man inäsle förhereda liouom
på så myeken sällliet. Dos en natur, så lillig soin hans , kuude en
alltför hastig ly eka hafva de farligaste följder.

Adricnne stod en liten stund (ankfull, hvarefter hon ytlrade ;

I morgon !
...ja icke förr äu i morgou,' Jag har Lvad

man kan kalla en lijertats vidskepelse.
Ilvilkcn då “?

- Jag skall säga cr det. Hän älskar mig ! Dessa ord säga allt,
Innefalta allt, ... aro allt och ändå - har jag tusen frågor på läp-
parna , angåcndc honom. —.Jag skall dock ickc göra er någou fråga,
förrän i morgon ... och det emedan morgondagen hlir for mig, i följd af
en gudoral ig ödefs skickelse, en helig årsdag. —.Tills i ,morgon hlir för
mig ett sekel . . . Men lyckligtvis kan jag vänta. Se här !

. . .

Hon faltade grefvens hand och leddc honom tili den indiske Bacchus.
Hvad denne är lik honora ! yltrade hon.

‘ Verfcligcn ! ropade grefven. Det är dock hesynnerligt.
Besynnerligl! ... upprepade Adrienne, i det hon smålog meden

Ijuf stöltliet. —Är det så hesynnerligt, att en hjelte, att en halfgud, att
ett ideal af skönhet liknar Dschalnia 1

Hvad ni älskar honom ! utropade grefve de Monthron, djupt rörd,
nastan hländad af den sällhct, som strålade på Adriennes aulete.

Borde jag då icke förut linna mig hra olycklig “1 ... sade hon
efter ett ögonhlicks tystnad ,

Men om jag icke beslutat fara hit i dag ,
för att taga reda på

Saken; hur hade det då gått 1 ... frågadc grefven.
Det vet jag icke. Jag hade kanske dött, .

. , ty jag är obotligt sårad
här, ti Hade hon, läggande handen på hjertat. Men det, som hadekun*
nat bli min död, skall nu bli mitt lif.

—' Det var förskräckligt! uthrast grefven. —En sadan passion, stängd
inom er sjelf ni soin är så stolt !

, , ,

Ja, stolt är jag, men icke högrnodig. Också, när jag fick veta
om hans kärlck tili en annan ~ . när jag fick veta, att det iutryck jag,
vid vårt första möte, trodde mig ha gjort på honom , hlifvit så hastigt
utplänadt . , . afstod jag fråu allt hopp, ulan att dock kunna afstå från
min kärlck. S stället att fly hans minne, omgaf jag mig med allt hvad
som knndc erinra inig om honom. I sakuad af sällhct är det dock en
bitter vällust i att lida för den man älskar.

Au förslår jag ert indiska bihiiotek.
te lV:o 33. s*.
Wå§>
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litan att svara, gicls Adrienne och tog på gncridonen en af de
nppskurna böckerna, bar den tili grefven och sade mcd ett uttrycl; afhimmelsk glädje och sällhct :

Jag hade orätt i att förneha min Isärleh . . . IVu ärjagstolt öfver
att erhäuna dcn . . . Var god och las detta, jag ber. Jag säger ju, attjag hau vänta tills i morgon. —Läsbelthögt det här stychet, herr grefvc.Med sitt tächa finger utpehade hon ställct, i det hon rächte hohcu
åt grefven.

Derefter gich hon att sätta sig i softan, hvarest hon i djnpt hegrun-
dande ställning, med hroppeu framåt lufad, händcrna korslagda öfver dynan,
hahan stödd mot händerna och de förtjusande ögonen mcd ett slags till-
hcdjan fästade på den indishe Bacchus

, som hon hade midt emot sig,
tychtes, i detta passioncrade åshådande, hereda sig att afhöra grefve de
Montbrons läsning.

Ucnne hlichade bclt förvånad på henno. Då yttrade hon, med sin
ljufvaste, mest smekande röst : men haf den godbetcn, jag ber.

Grefven läste nu följande sialle ur en dagbok, öfver en vesa i Indien;
”Då jag, är 1t?29, vistades i Bombay, talades i alla engclska sällskaps-

hrctsar out ingenting annat, än en ung bjelte, son af .
. .

Dä grefven härstädes gjorde ett afhrott, emedan hän kade svärt för
att littala det barbariska namnet på Dschalmas far, inföll Adrienne liiligt,
med sin ljufva, välklingande röst:

Son af Kadscha-Sing.
Hvilkct förträfiligt minne! ... yttrade grefven, smålecndc, hvar-

efter ban fortfor :

"En ung bjelte, son af Kadscha-Sing, konung af Mundi. Vid åter-
komsten från ett långt och blodigt ströftåg i bergstrakterna, var öfverste
Drake intagen af entusiasm öfver den indiske kungen Kadscha-Sin gs son,
hcuämd Dschalma. Knappast huunen tili ynglingaåren , bar dcn unge
prinsen i detta förfärliga krig visat prof på en så rldderlig tapperhet, på
en så ädel karakter, att man glfvit bans far tilluamnet af Den ädelsinna-
des fader.

Detta bruk innebåller något rörande, yttrade grefven. Att så
tili sägandes helona fadren, då man ger honom, ett för sonen ärofullt
namu deri ligger något stort. Men , . . hvilkcn besynnerlig skickelse,
att ni just skulle komma öfver deuna höh !

. . . tillade hau.- Den inne-
häller, efter hvad jag kan märkä, saker som kuuna nppclda dcn kallasta
hjerna.

Äh !
. . . ni skall få se! ...ni skall få se! ...ropade Adrienne.

Grefven fortfor att läsa :

"Öfverste Drake, en af engclska armens tappraste och bästa office-
rare , berättade i går i min närvaro, att hän , som, efter ett förtvilladt
motståud, hlifvit svårt sårad och tillfångatagen af prins Dschalma , hade
hlifvit förd tili lägret, vid hyn ...

Här hade grefven sainnia svårigbet vid uttalandet af ett namn, Unnu

mera barhariskt, än det förra : ocksä ville hän icke ens försöka att hop-
stafva det, utan stannade ånyo, sägande tili Adrienne :
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3Vcj, det liär namnct Isan jag alls iclse komma ut nied. m

Och det är likväl så lätt, inföll Adricunc, hvarefter bon med
ocfterbärmlig ljufbet uttalade det i sig sjelf ielse mlssljudande namnet:

I byn Shumschabad.
Se der en ofelbar mnemonisk metod att ibågkomma geografisba

nainn, utbrast grefven, hvarefter ban fortfor att läsa :

"Ankommen tili iägret, cinottogs öfvcrsle Drake med den mest rö-
rande gästfribet; prins Dschalina cgnade honom nastan sonliga omsorger.
Det var der, som öfversten erböll kännedom om vissa drag, hvilka bidro-
go att tili yttersta grad stegra bans entusiasm för prins Dscbalma. Hän
berättade mig följande tvenne bändelser :

”1 en af slagtningarna var den unge prinsen åtföljd af en gosse, om
ungefär tolf ars ålder, som ban böli myeket af, ocb som följdc bonom i
egenskap af page, för alt bära hana rcscrfvapcn. Donna gosse afguda-
des af sin mor. Aftonen före slagct bade bon anförtrott bonom at prins
Dscbalma, sägande med en forntiden värdig stoieism: Mä hän blifva er
brorl Ban shall blifva min bror, bade prinsen svarat. Midi un-

der ett blodigt uederlag blef den stacfcars gossen svårt sårad, och bans
häst dödad. Oaktadt villcrvallan af en hastig flykt, kommer prinsen ihåg
gossen, ryeker bonom med fara för sitt eget lif nndan den fallna käsien,
sätter bonom framför sig i sadoin ocb flyr. Alan förföljer dc flyende;
ett skott 'når bästeu, men denne förmår docfc springa tili clt ställe lait
beväxt med rör, mollan bvilka det arina djorct, utmattadt af anslrängning
och blodförlust, nedsjunker och dör. Som gossen var oförmögcn att gä,
bar prinsen bort bonom ocb gömmer sig med bonom i den tälaste små-
skogen. Engclsmännen kommer efter ocb genomsöka rörskogen, men u-
tan att finna de båda offren, soin lyckligen nndkonuno. Efter ett belt
dygns marscb fram och åter, krig'sputs, strapatscr och ocrbörda faror, lyc-
kas det ändtligcn prinsen, hvilken ännu alitid bar gossen, bvars ena ben
var så godt som afbrutet, alt uppnå sin fars, den indiske konungens täit.
Då yttrade ban belt enkelt, i det ban ncdlade sin börda: Jag lofvade
hans mor att jag för honom akulle vara soin bror $ jag har nu ock
så handlal.” K

Det är bcundransvärdt! ntropade grefven,
Fortfar !

, . . forlfar ! bad Adrienne, i det hon borttorkade en
tår, ulan att likväl vända ögonen från basrclicfen, som hon fortfor att med
stigande dyrkan betrakta.

Grefven fortsalte:
. . . "En annan gång begaf sig prins Dscbalma, åtföljd af tvenne

svarfa slafvar, före solcns uppgång, tili ett ganska vildt ställe, i afsigt
att bemäktiga sig Ivå små tigerungar, endast några dagar gamla. Haa
visste, hvar hålan var, der de skullc iinnas. Tigern och haus bona voro
ännu ute i skogen, på jagt efter rof. En af de svarta trängde sig, genom
en myeket trång öppning, in i tigerboet, Den audra, biträdd af Dschal-
ma, afhögg en tcmligen tjock trädstam, för att deraf bilda en fälla åt
tigern och tigerhonan. Vid öppningen tili hålan, var berget nastan all-

lodrätt. Prinsen uppklätirar med myeken vighet, för, att med tili- g ,
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g' #hjelp af den svarte iordningsätta fällan. Hastigt liördes ett förfärligt ry-
lande; med några skult var tigrinnan ti 11baha fråo sin jagl efter rof ocb
näudc mynningen tili bålan. Slafven, sotii iiilika med prinsen båller
trädsfamnien, får af tigrinnan ett bett i liufvudet, så att bufvudskäleu öpp-
nas, trädet ncdfallcr tätt framför öppningen ocb hindrar tigerhonan att
inkrypa der, inen stänger, i och med detsamma, utgång'cn för den andra
svarte, som just nn äuinade sig ut med de tvenne små tigerungarna.

"Ungefär tjogo fot ofvanöfvcr, på en berghäll, lag prinsen utsträekt,
ocb betraktade delta fasansluiia skådespel. Tigrinnan, nrsinnig öfver un-
garnes skrik, sönderbet bänderna på negern, som sökte att Laila trädstam-
men nppe, hvilkcn var baus enda skydd. lian uppgaf de jemmcrfullaste
nödrop.

- Det är förskräckligt! ntbrast grefven. ■ ,—O, fortfar, fortfar! .. . ropade Adrienoe med bäuförelse. —NI
skall få se, bvad godbetens bjcltemod förmår. ,

Grefven fortfor:
"Hastigt fatlar prinsen sin dolk mellon tänderna, fäster sin gördel

vid ett ulskjutande klippstycke, tager yxan i cua banden, ocb balur sig
med den andra ued på det linproviseradc repet. Några steg frän det vil-
da djuret slåppcr ban sig ned på markeri, kinner det med ett bopp, oeh
lyckas gifva det tvenne dödllga sfyng, just i det ögoublick, då den ar-
me slafven, soin ej längre förmädde Laila trädstammco, var närä att bll
söndcrsliten af tigrinnan.” •

Ocb ni förundrar cr öfver bans likliet med denue halfgud, åt
hvilken icke sjelfva fabeln lånar en så ädel sjelfförsakelse! ...ropade
den unga Hiekan med ökad hänryekning.

Jag förundrar mig icke mera; jag beundrar, svarade grefven med
rörd stäinma, ocb vid dessa tvenne ädla drag klappar milt hjerta af entu-
siasti!, som om jag vore blott tjugo år.

Den ädle resebeskrifvarens bjerta klappade liksoin crt, svarade
Adrienne. Ni skall få se:

Grefven fortfor:
"ilvad som egentligcn gör prinsens bebjertade bandling så boundrans-

värd, är den omständigheten, att de indiska kasteena anse den stackars
slafvens lif af alldeles ingen betydenbet. När nu en konnngason vågar
lifvet för en så underordnad varelsc, lydcr lian en verkligt bjeltemodig
instinkt af sant kristlig mcnnisfcokärlek, liitti Us oerhörd i detta lajid.

"Tvenne sådana drag, sade med mycfcet skäl öfverste Drake, äro till-
räckliga att teckna en menuiska. Det är således med en kansia af djup
kögaklning och rörande beundran, som jag, en resande från Ijerran land,
infört prins Dschalmas namn i denna dagbok, ocb det är aljtid med ett
slags sorgsenbel jag' tänker på den unge mannens framlid, bortgömd i
delta vilda af krig ständigt sönderslitna land. Min blygsamma byllning
är allfför ringa för en sådan karakter, värdig dc fordna bjeltetidcrna, men
åtminstone skall bans namn med ädel entusiasm upprepas af alla dem,
hvilkas bjertan klappa för allt bvad som är stort, ädelt ocb uppböjdl.
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9 Ayss, då jag lästc dcssa så cnbla radcr, iuföll Adrienne, bundc
jag iclie afhålla mig ifrån att Hera gångcr föra den ädle resebesbrifvarcns
uamn tili minä läppar.

Ja, hän är verbiigcn sadan, som jag alllid frott honom vara, gcn-
mäldc grefvcn, allt mera rörd, i det hau åtcrgaf bohen åt Adrienne, som
steg upp ocb sade med rörande allvar:

lian är sadan, soin jag ville, lära er bänna honom, på det ni måt-
te förstå niin bcundran för honom. Ty jag gissade tili detta mod, den-
na heroisba godhet, af ett satuta], hvilbet jag, emot min vilja, bora att af-
höra, ilman jag anna hade sett honom , . . Från den dagen visste jag, alt hän
var liba ädelmodig, som bebjertad, lika öm, liba tillbedjansvärdt bänslofull,
som hau är braftig och heslntsam .. , men då jag ficb se honom ~ . så
henndransvärdt sbön .♦ . och genom ansigtets ädla uttrycb, säväl som gc-
nom blädscln, så olib allt, hvad jag hittills sett ... när jag såg det in-
trycb, jag gjorde pä honom ... och som jag sjelf, bansbe i äunu högre
grad, erfor ...då bände jag mig för hela lifvet fästad vid denna bärleb.

Aåväl, erä nuvarande plancr?
Aro gudomliga, strålande af fröjd såsom mitt hjerta , , , Jag vill,

att Dschalma sball, då ban fär veta sin lycba, erfara samraa bländning,
hvaraf jag sjelf blifvit trälfad , , . ocb som ännu icbe tillåter mig alt se
. , . min soi , , . ty jag upprepar det änyo, från i dag tills x morgon har
jag ett sebel att gcnomlefva. Huru hesynnerligt! Jag trodde att,cftcren
sådan upptäcbt som denna, sbulle jag erfara ett emotståndligt behof af att
i cnslighet öfverlcmna mig åt minä drömmar, att försänba mig i ett haf
af berusaude tanbar ... Men nej! ,*. o nej! .. . Från i dag tills i mor-
gon frobtar jag cnsligheten. Jag bänner jag vet icbe 'hvad för en orolig,
häftig, feberabtig otålighet. O! . , . välsignad vore den fe, ,som med sitt

. trollspö förmådde insöfva mig ända tills 1 morgon !

Denna välgörande fe sball jag hllfva, inföll hastigt grcfve de
Monthron.

Ai?
Just jag.
På hvad säft ?

Mark nu allmakten af mitt trollspö: jag viii skingra en del af
era tanfcar, i det jag gör dem materiellt syubara för er.

Förklara er, jag ber.
Och dessutom skall mitt förslag skänka er ännn en annan fördel.

Hör mig, min fröken. ]\T i Ur i dag så lycklig, att ni kan uthärda att hö-
ra hvad som helst. Er afsbyvärda tant och hennes lika afskyvärda vänncr
utsprida det ryktet, att ert vistande hos doktor Baleiuier var ♦ .♦

Var af nödvändlgheten påkalladt, i anseende tili mitt rubbadc
förstånd, afbröt Adrienne, leende. Det väntade jag.

Det är ett dumt påstående 5 men då ert beslnt att bo ensam för.
skaffat er fiender och aftind, ni vet sjelf hvarföre så skall det inga-
lunda fattas folk, som fullkomligt sätter tro tili alla möjliga dihter.

Mf:o 55. 4.
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— Det hoppaa jag. Att galla för svagsinl i dårars ögon, är in allt^^
föf Bmickraude.

Ja mcn att bcvisa dårarna, att dc äro ocli det Jnför he-
la Paris se det vöre någonting roligt. Man börjar oroa Big; öfvcr ert
förSvitihånde, ni hai 1 ; iusfälit erä vanliga pronicnader i Vagn, min svsfer- .

dottec har. iäuge visat sig ensam i vär loge på italienska opcran. Efter-
soin ni hii önskar dödå lulön tills i morgon, så har jag ett dräpligt för-
slag. Klockan är nn tn: nrecist half fyra är min systerdottcr här med
slri vägn ...Dagcii är öbcskrilligt klar och vaclser . . . det falir en ocr-
hörd mängd proniencrandc i Bonlogneskogen . , , ni gör en förtjusande
promcuad . . . jag tycfcer mig riidan se er der . . . Dcssntom skall rörel-
sen och friska lufteii lugna er sällhetsfeber ...tnen i aftou först börjar
min egcntliga trolldom . , . jag skall då föra er tili ludien.

- Tili IndSchf
Ja 5 midt in «ti en af dessa vilda skogar, der man hör pantrar

öcb tigrar ryta. Donna hjeltekamp, soin nyss intresserade er så mycfcet,
skall ni då bafva för cra egua ögon, i hela deSs fasansfulla vcrklighct.

Uppriktigt, miu hefr grefvc, iii måste visst skämta*.
Alldcles icke; jag lofvar att visa er verkliga vilddjur, fruktans-

värda gäster från ci- halfguds hemland , . . murnlande tigrar . , . rvtandc
lejon . , . Vore ickc det lika godt soin erä böcker?

Men ~ ,

JVåväl, jag måste väl gifva er nyckeln tili min hemlighet, tili min
öfvernaturliga makt. Ni spisar middag bos min systerdottcr, och sedän
fara vi tili ett ganska besynncrligt skådespel, sora «ppföres vid La porte
Saiut-Martin. En djurtåmjare, soin äger dc sällsyntaste djur, förcvisar
derstädes fullkomligt vilda djur, midt nti en tjock sfcog här först bör-
jar illnsionen och JrtlåtCr sig med dcm, tigrar, pantrar och lejon, i en
förfarlig strid. Helå Paris Strömmer tili dessa representationcr, och he-
la Paris skall der få se er, skönare, mer intagande, än någonsin.

Det går jag in på det går jag in på! ...ropade Adricnne
med ett barns glädje. Ja ,ni har rätt; jag skall erfara en sällsam njut-
ning vid att se dessa vilda djur, soin skola påminna mig dein, hvil ka min
halfgud så lijeltcmodigt besegrat , ,

, Jag antager ert förslag, dcrföre att
jag, för första gångert i hritt lif, brinner af länglan att bli funuen skön
och intagande . . . Jag antager det äfven derförc att .

. i

Fröken de Cardoville. hann ej tala u.t, en sakta knackning på dörren
Lördes; strax derpå inträdde Florine, anmälande herr Kodin.

V.
EXEKUTION.

Kodin inträdde. En hastig hlick på fröken de CardoviUe och en an-
nan på grefve de Montbron sade honom, att hän här skulle komina att
helinna sig ien ganska ftinkig ställning. Ocksä kunde ingenting vara
miudre lugnande för honoiii, än frökens och grefveus häliniug'.

Vi bafva redan anmärkt, att den sednare mot dem, hän icke tyckte
s om, visade sin ovilja medelst en särande spotskhet, som genom en
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mängd dncllcr blifvit homoin, snart sagdt, en Vana; sålnnda antoko ock
nu hans anletsdrag ,

vid Kodins intradc, elt föroiäinpandc och Lårdt ut*
tryck. Med armbågen stödd emot kamincn och pratande mcd Adrienne,
vilnde lian vårdslöst hufvudet öfver axeln, utan att hcsvara jcsuitens öd*
nijnha hclsuiug.

Vid åsynen af denne man, kändc fröken de Cardovillc sig nastan
förvånad öfver att cj erfara någon rörelsc af vrede ellei- liat, tili den grad
hade den glädjc, soin sträladc i hcnnes lijerta, renat det från hvarjc bit-
ter och liämdfull kansia. Ilon tvcrtom log, då hon kastade en stolt och
ljuf hlick på den indiske Bacchus, och derefter en bliek på sig sjelf, i
det hon tyektes fråga sig, hvad tvenne så nnga, så sköna, su fria iilskan-
de kuiule 1 denna stund hafva att frukta af denne gamla snuskige man,
rned sitt låga, gemena ntseende, hän som i bugtcr likt en orm långsamt
framkrälade. Med ett ord långt ifrån att vid Bodins åsyn kauna Vre-
de eller afsky, betogs den nnga dainen snarare af en spefull glädtighct, och
hennes stora, svarta ögon, redan så strålande af sällhct, gnistrade snart af
skalkaktighet öch iloni.

Kodin var lila tili mods. Folk af hans natnr föredraga alllid häftiga
llender framför gycklande, ty de förras otyglade vrede undslippa de, än
derigenom att de kasta sig på knä, gråta, sucka och siä sig för bröstet;
lin åter trotsa de deni, och muta hot mcd hot, ovelt med ovett; men inför det
bitande skämtet blifva de lälteligcn försagda. Så var det un med Kodin,
lian anade, att lian här, stälid emcllan fröken de Cardoville och grefve
de 'Möntbron, skulle hafva som man plägar säga en svår pers att
utsfå.

Grefven öppnade elden. Vändande hufvudet öfver axeln, yttrade ban
tili Kodin :

Ah !
.

, . ah !
.

. . ni här, min hcdcrlige herre !

Stig fram, min herre . . . stig fram, inföll Adrienne med ett
spefullt leende ; närinä er då, ni, krona för alla vänner, mönster för alla
filosofer . . . ni förklarade liende tili alli hyckleri och ali lögn. Jag har
tusen komplimanger att göra er.

Jag emottager allting af er, miu fröken, tili och med oförtjcnta
loford, genmäite jesuiten, som bemödade sig att le, och dervid visade sinä
gula, maskätua tänder. Men, törs jag he att få veta, hvad som tillskyn-
dar mi g erä artigheter?

Er skarpsynthet, min herre ; ty den är sällsynt, svarade Adrienne.
da g'i deremot, inföll grefven—jag komplimenferar er, min herre,

för cr sanningskärlck, som icke är mindre sällsynt kanske alltför sällsynt.
Jag

. . . skarpsyut ?
. . . och i hvad fall, min fröken? frågade

Kodin, kalit . , , Jag . . . sanningsälskandc, herr grefve? . . . tillade hän,
vändande sig tili grefve de Monibron.

I hvad fyll, min herre ? ätcrtog Adrienne. Men ni har ju ut-
letat en hcmlighct, insvept i mystericr utan tai. Mcd ett ord; ni har
förslått att läsa i det doldasfe djupet af ett qvinnohjerta.

■— Jag ...min goda fröken ?
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»ISII—NI sjelf, herr Rodin. Och ni mä glädja cr, ty er sharpsynthet s>
bar baft de lyckligastc resultater.

Och er sanningshärlek bar gjort underverk, tillade grefven.
Det är ljuft for hjcrtat alt hafva bandlat väl, äfvcn ulan att veta

det, sade Rodin, soin ännu alltid höll sig på defensiven, och litet ernellan
stal sig att liasta en forskande biick på grefven och på Adrienne.

Alen siialle jag få anhålla 001 upplysning angåcnde det beröm,
bvarmcd jag hcdras ?

Erhänslan nödgar mig alt dcrom nuderrätta er, min horre, Inföll
Adrienne, med något ondshefull shalhahtighet. Ni bar upptächt och hc-
rältat för prins Dschalma, att jag med passion älshade .. . någon. Nai
Täi! triumfcra nu öfver cr sharpsynthet: ni hade gansha rätt i hvad ni sade.

Ni bar upptächt och herättat för frökcn, att prins Dschalma var
dödligt li ar i .. . uågon, tillade grefven. Nå Täi !

. .
. gläd er likaiedes

öfver della prof pä sharpsynthet, ni sade fullhomligcn sant.
Rodin blef stående svarslös, försagd.

Den, som jag med sadan, passion älshade, Tar prinsen, yttrade
Adrienne.

Den, som jfrinsen var så dödligt förälshad nti, Tar fröhen, bifo-
gade grefven.

Dessa upptächtcr, så allvarsamt oroande, sä brädstörtande på hvaran-
dra, döfvade Rodin helt och hållet. Hän stod siilin, förshrächt, vid tan-
ken pä franitiden.

Fattar ni nu, min herre, hela vidden af den tachsamhet, vi aro
er shvldiga? . , . ätertog Adrienne, i alli mer och mer hegahbande ton.
Tili J<Wjc af er sharpa biick, crt rörande dcltagande för oss och vår San-

na lycha, hafva prinsen och jag vcrkligen er och ingen annan att tacha
derför, att vi nu äro verhligt upplysta om vara örnsesidiga hänslor.

Jesuiten återvann småningom sln kallblodighet, och hans synbara lugn
uppretade ganska myeket grefvc dc Alonthron, som, om icke Adrienne
värit närvarande, hade velat gifva skämtct en helt annan riktning.

Det ligger någon villfarelsc tili grund för hvad ni behagar säga
mig, niin fröhen, yttrade Rodin. Jag bar aldrig I milt lif taiat om den
ganska passande och aktningsvärda böjelse, soin ui möjligcn lian bysa för
prins Dschalma.

Det är sant, svarade Adrienne. Af en alldeles utsöht tystlåten-
betsshrupel gick ni då ni med.mig talade om den häftiga, inncrliga
och lågande kärlek , som prins Dschalma hyste ända derhän i grann—-
lagenhet och förbehållsamhct, att ni sade, att det icke var mig lian älshade.

- Och samma skrupel kom cr att säga tili prinsen, inföll grefven,
att den der någon, som fröhen de Cardoville älshade, ingahmda var hän.

Herr grcfve , svarade Rodin stolt , jag trodde mig icke behöfva
säga cr, att jag bar föga tid och spörjer föga lust att »helatta mig med
kärleksintriger.

Se så ja det der är blygsamhet ellcr och cgenkärlek , inföll
grefven med förolämpandc min. För er cgen fördel skidi ber jag cr, att
ni icke visar en sådan oskicklighet! ... Tänfc om man toge er på or-
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, . Tänk om det blcfve utsprxdt! Husbålla bättre med de små '■»

bcderliga yrken, soin ni drifver.
!)etj är åtmiustone ett, svarade Rodin , i det hän rätade upp sig

och eåg på grcfveu med lika ulmanandc min det är ålminstone ett yrke,
för bvars lärospän jag hai- er , herr grefve, att tacka det päkostande
yrket att o vara cr åbörare.

- Ali bors, min kara herre, återtog grefven med förakt, skulle väl
ni vara okunnig om, att det ges bvarjcbanda slags medei tili tuktande af
uäsvisa skurkar?

Min bästc grefve!.., yttrade Adricnne med en ton af förebråelsc,
tili de Montbron.

Rodin återtog med fullkomligt lugn;
Jag fcan icke inse , berr grefve, hvad det skulle bcvisa för mod

ellcr ädelbct att, primo kalla en stackars beskcdlig gubbe, sadan som jag,
för en näsyis skurk, secundo *.,

Herr Rodin, sade grefven, fallande jcsuiten i talct, primo är en
stackars beskedlig gubbe, sadan som ni, både lågsinnad ocb elak, när hän
gör det som ondt är, ocb dervid förskansar sig bakom åldcrdomen , som
ban vanhedrar. Secundo, hvad åldern angår , så vet jag just icke , om
VargjSgare ocb gendarmer buga sig för de gamla vargarncs gråa pcls, ellcr
för de gamla skälxuarnes bvita hår. Hvad tänker nl sjclf härom, berr
Rodin ?

Rodin, alltid kali, alllxd orörlig, npplyftade sinä slappa ögonlock
ocb fäste för en sekund sinä små buggormsögon på grefven, i det hah på
denne slungade en bastig blick , kali oeb bvass soin en dolk-; dereftcr
ncdsjönko de blåaktiga ögonlocfcen öfver den likaktige
Ögonstenar. 15

- Som jag ej bar den olägenbeten att vara bvarken en gamraal varg
ellcr en gammal skälra, återtog Rodin, saktmodigt, så tordc ni nrsäkta,
berr grefve, att jag icke är rädd för vargjägares eiler gendarmers förföl-
jelser. Hvad åter de förebräelser angår, bvarmed man öfverfaopar mig,
så bar jag ett mycket enkeli sätt alt syara jag säger icke att rättfär-
diga mig, ty jag rättfärdigar mig aldrig.

Verkjigen J ropade grefven.
Aldrig, återtog Rodin kalit, minä bandlingar åtaga sig den saken.

Jag svarar således helt enkeli sä bär, att, då jag såg det djupa, bäftiga,
nastan förfävliga inlryck, som fx-öken bade gjort på prinsen . . .

Må denna försäkran, soin ni ny ger mig om prinsens kärlek, län-
da cr tili atlösning för ajlt det onda, ni tillfogat både bonom och,mig,
inföll Adidenne med det mest förtjusande smålecnde, i det hon föll Ro—-
din i talet. Asynen af vår tillkommande sällhet skall bli ert enda straff.

—Kanske, svarade Rodin, bcböfver jag bvarken allösning eiler
ty, såsom jag haft aran säga frökeu ocb herr grefven, sä skola mi-
nä bandlingar i rättfärdiga mig ...Ja jag bar fuunit det
vara enllgt gied min pligt att säga tili prinsen, det ni älskade en annan,
äfvensom jag fann mig böra säga tili frökeu , att prinsens bjerta lågade

IV:o 55. 4*.IV;o 55,
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af kärleb tili ett annat frnntimmer olit endast för hegges öroscsidiffa"fördel . .
. Att min tillgifvenhct för er, min fröken, bar kunnat missleda

mig ~ * det är ganska möjligt, ty jag är icke ofelbar .. . men i anse-
ende tili hvad jag förut gjort för er, min fröken, torde jag måhända ka
råftighet att förundra mig öfver, att jag kan Lii sålunda bemött. Delta
är ingen klagan ty om jag aidrig rätlfärdlgar mig, så bekiagar jag
mig ännn niindre.

Se det der är vcrkligen nägonting beroiskt, min bästa liene, sade
grefven. J\f-i värdigas aidrig rätlfärdiga er för eller beklaga del on da ni gör.

Det onda jag gör 1 . . , upprepade Kodin , i det ban skarpt fixe-
rade grefven. Wi talar i gåtor, herr grefve.

Käknar ni då det för ingenting , ropade grefven med liarni oclx
förtrytelse räknar ni det för ingenting, att hafva störtat pidns Dschalma
i en så oerbörd förtviflan, att ban tvenne gånger gjort försök att afbän—-
da sig lifvet ? Käknar ni det för ingenting, att ni med erä lö,guer för—-
satt fröken bär ien så grym ocb förfärlig villfarelse, att om jag icke 1fattat det beslutet, att i dag fara liit ocli taga reda på verkliga förhållan-
det, ha de denna villfarelse varat ännu, och torde shrlligen Laft de olyck-
ligaste följder ?

Skullc ni, herr grefve, vilja ha den godheten säga mig, hvad jag
möjligen knnde ha för fördel af denna förtviflan, denna villfarelse, anta-
get att jag verkligen velat framkalla dem *1

- En stor fördel, utan tvifvel, sade grefven härdt, och så myeket
farligare, soin man ej kan inse den. Ty efter hvad jag kan Anna, så är
ni af det slags folk, som kunna hafva håde nöje och fördel af andras
ofärd.

Det vorc för myeket, herr grefve 5 jag skulle åtnöja mig med
blotta fördclen, svarade Kodin med en djup hugning.

Er fräeka kailblodigket skall icke inverka på mig, gcnmälte gref-
ven med ytterst allvarsam min. Det ligger nägonting under det här, ty
del är omöjligt, att ett så gement bofslrecfc kan siä enstaka ... Hvem
vet, om det icke kan sammanhänga med prinsessan de Saint-Diziers hot
tili fröken de Cardovillc ?

Adrienne hade, under djup tystnad, afbört ofvanståendc ordvexling.
Plötsligen spratt hon tili, liksom hade hon gjort en oförmodad upp-

täckt,
Efter några ögonblicks tystnad, yttrade hon tili Kodin, men utan

bitterhet, utan vrede, tvärtom med ett lugn, fullt af saktmod och frid:
Man säger, min herre, att en lycklig kärlck kan åstadkomnia un-

derverk . . . Jag känner mig myeket freslad att tro del 5 ty då jag öf-
verväger vissa händelscr och tar i betrafcfande vissa omständigheter, vlsar
sig nu ert fordna uppförande i helt annan dager, än hittills.

Och hurudant skulle väl delta nya perspektif vara, min fröken 1
På det ni mä kuuna se saken ur min synpunkt, min herre, mäste

ni tillåta mig att dröja vid vissa händelscr. La Mayeux var mig ädelt
tillgifven, hon hade gifvit mig osvikliga prof på sin tlllgifvenbet; hennes
förstånd motsvarade hennes ädla hjerta; men för er hyste hon en oöf-
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’ vervinnelig motvllja. Hastigt försvann bon ur mitt hus .. * och det var
"

ickc crt fcl, hcrr Rodin, ora jag icke byste dc afskyvärdaste missfankar
emot Lenne, ly nog gjorde ni, bvad ni förmådde, för alt ingifva mig dem.
Grcfve dc Moutbron hyscr för mig en fadrrlig tillgifvenbet, mcn för er
4 . 4 jag nödgas tilistä del, bar hau alit ifrän början visat föga sympati;
äfvcn cmellan bonom och mig bar ni försökt att utså misstroendets frö
... Shitligcn fatlar prins Dscbalma en häftig l.ärlel; tili mig ...och då
auvänder ni det falsbastc bnep, för att bos bonom döda dcnna kansia. I
bvad äudamål bandlar nl så? Jag är okunnig dcrom mcn säkert är det
af licndtligbct tili mig.

Mig tyckes, nädiga fröken, sade Rodin allvarsamt, att nied er o-
kunnighct förena sig glömskan af gjorda ijcnstcr.

Jag vili ickc neka, min hcrre, att ni var den, som rycktc mig ur
doktor Baleiniers hus ~ , mcn i motsatt fall kade jag säkerligcn, några
dagar sednare, blifvit bcfriad af min godc van bär, grcfve dc Montbron.

~ Deri bar ni ganska rätt, mitt sola hai n, inföll grefvcn. Det skul-
le väl knnna bäuda, att nägon velat göra sig tili, för alt tillcgna sig för-
tjensten af det, som i alla fall ofelbart måst inträffa genom erä sauna
vänners bemedling*

Sää ,
. . sade Rodin nied bitterbet. Ai faller i sjön jag räd-

dar er . . . ni är crkänsam emot mig; men sedän finncr ni, alt alltsam-
mans var en villfarclse; en annan förbigäende hadc ju kunnat rädda er.

Jemförelsen kaltar nägot, yttrade Adrienne smålecnde. En bel-
sovärdsanstalt är ickc en ström .

. . och fast jag nu tror er ganska skick-
lig att kuuna sitä ma under vattnct, så var denna gång
belt och bållct öfverflödig, ocb ui gjorde för mig ingenting annat än att
öppna en dörr, som i-alla fall skulle blifvit öppnad.

Mycket bra, mitt godabarn! ropade grefven, åt A-
driennes svar.

Jag vet, min herre, fortfor Adrienne, att erä benndrä.vsvärda om-
sorger icke sträckt sig tili mig allena .

, , marskalk Simons döttrar blefvo
af er åtcrförda tili bonom; mcn det är troligt, att marskalkcns, bcrtigcns
af Ligny reklamationer, i anledning af hans bortröfvade barn, ej skulle
förblifvit ulan verkan. Ai bar tili och mcd värit så bederlig ocb återlem-
nat åt en gamma! soldat hans kejserligå hederskors, en verkligt belig re-
Hfc för bonom ... delta är ganska rörande. Ai bar slutligen demaskerat
abbe d’Aigrigny ocb doktor Balcinier . . . men jag hade sjclf beslutit
göra det. För öfrigt bevisar allt delta, att ni, min berre, är en utom*
ordentligt klok kari.

lla !
~. min fröken, utbrast Rodin, ödmjukt bngande sig.

Rik pä uppfinningar ocb utvägar ~.

Ha !
.. . min fröken! ...

Det är icke mitt fel, åtcrlog Adrienne om ni, nnder vårt lån-
ga samtal bos doktor Baleinier, förrådde dcnna förståndets öfverlägsen-
bet, som verkligen förvånade mig, det tillstår jag , . , samma öf-
verlägsenhet, bvaröfver ni nu synes så brydd. Men ,

min herre,
det är bra svårt för ett sådant suille som ni, att bebålla sitt inkognito.

31



Dsy Vaxor/i.vde Jenny,
——

Sora det un cmcllcrlid sisulle kuuna trälfa sig så, att yi, elturn pä olika
vägar ...ja, alltför olika! , . , tillade den unga damen, spcfullt . . . sträf-
va tili sumina uiåi —ni kornmer ihåg värt samtal hos doktop Balcinicr I

så vill jag, i anlcdning af vår tillkommande yemenskap, hvarom ni
då talade, gifva er ett npprifctigt råd.

Kodin kade med skenbar likgiltigbet afliört fröken de Cardovilles tai,
under det ban stod med baltcn iinder armen ocb händerna korslagda öf-
ycr sin smutsiga väst, låtandc tummarna vrida sig om hvavandra. Det
enda yttre teeknet tili den förfärliga oro, Lvaruli Adricnnes lugna ord
försänktc jesuiten, var att bans blckblå ögonlocfc, skrymtaktigt nedslagna,
blefvo småningom alldelcs röda, einedau blodet slrömrnade upp åt bufvudet.

Emcllcrtid svarade hän med stadig röst, i det hän djupt bugade sig
för fröken dc Cardoville;

Ett godt råd och ett npprifctigt ord äro alltid förträffliga och . > ,

Ser ni, min herre, afbrut Adricnne med någon hänförelse den
lyckliga kärleken förlänar en sadan skarpsynthet, en sadan kraft, ett så-
dant mod, alt man leker med faporna

... upptäckcr försåtet ... trotsap
hatet. Tro mig: den gudomliga kiarhet, soin omstrålar tvenne älskamle
hjertan, är lillräcklig att skingra alla töeken, att belysa alla snaror. Ser
ui i Indien ~ . ursäkta mig jag är myeket road af att tala om In-
dien tillade den unga hiekan med ett outsägjigeu behagfulit och Cnt
srnäleende - i Indien bruka resande, tili skydd uuder natteu, upptända
stora eldar omkring sjn ajupa _ ännu en gång her jag om ursäkt för
della lokala ord - och så längt som lågan sprider sitt sken, förjagar den
alla orena, giftisja, krälande djur, bvilka s krämina s af Ijuset och helst lef-
va i mörklgj

Jenite s andemening bar hitintills undfallit mig, svarade Rodin,
som fartftjui. M dda tummarna om hvarandra, i det hän tili hälften öpp-
nade sinä n* t mer och mer blodsprängda ögonlocfc,

Jag 3 »11 tala tydligare, yttrade Adricnne, smålecnde, Autagora,
att den sisla„tjenstcn ni nu gjort mig ocb prinsen ty det är ju er en?'
da åtrå att nya tjenster myeket nytt, myeket fifllgt, det med'
ger jag.

Bravo, mitt sota barnj . , , ropade grefyen glädtigt ~ exekutio'
nen blir fullkomlig! ...

- Ja så —■ det är en exekution? sade Rodin, alltid lika kali.
Acj, min herre, syarade Adricnne, det är endast ett samtal emel?

lan en stackars oerfaren, ung Hi eka och en stackars beskedlig gubbe, en
filosof, hennes uppriktige vän, Antag dä, att de yigtiga tjenster, ni gjort
mig och de minä, hade på en gång öppnat minä ögon cller rättare
sågdt . .

. tillade den unga dameu i allvarsaramarc ion antagom, att
Gud, soin åt modren förlänar iustinkten att försvara sitt barn, gifyit mig
instinkteii att kuuna bevara denna lycka, ocb att någon aning kastat ett
klart ljus öfver tusen hiltills mörka omständigheter, och plötsligen upptäckt
för mig, att ni, i ställct att vara min vän, är kanhända niin och min lar

s miijs allra farligastc fiende. Sf

Sifcl ■ '—r>

32



DE X VJ\DR AN DE Ju DE X,

m*masf »iras
Q&V&

■S® - Således öfvergä vi från cxekution tili supposition, sade Rodin, 4

alitit! lika kallhlodig.
Ocli från supposition, min herre, torde vi möjligen öfvergå tili viss-

het, ätertog Ädricnne med värdig och lugn fasthet. Ja ja! ... nu
tror jag det! Jag har på uågon tid värit cr narr ... och jag säger cr,
ulan liat, litan vrede, rnen med myeken iedsnad, att det vcrkligen är pä-
kostande alt se en man med ert suille, ert förslånd, nedsänka sig tili sä-
dana låga ränker, att se honotn, sedän hän satt så inånga infcrnaliska
drilljädrar i rörelse, cj komma län gie än tili det löjlicja ; ty Lan det
väl ges uågonting löjligare för en man, sadan soin ni, än att se sig öf-
yervniinen af en nng ilieka, LvilLen tili sitt vapen, sitt försvar, sin led-
ning, bar'— ingenling annat än sin kärlck? Med ett ord, licrr Rodin, ja
anser er från denna dag soin min farligasle och hätskaste fiende 5 tv jag
inser nog ert mål, utan att likväl Luuna gissa tili medicu, livarigeuom
ni tänker ernå det tvifvelsutan skola dessa medel kiifva värdiga det
förflutna. Nå väl i trots af alit delta, fruLtar jag cr icke, Rcdan i
morgon skola alla de, soin tillhöra niin familj, bli underrättade om allt;
och en ver.ksam, npplyst och heslutsam föreniug skall nog halla oss på
vår vakt, emedan det ofelbart handlar om det ocrhörda arfvct, soin man
rcdan en gång har undanryekt oss. Hvad det nu Lan vara för samman-
diang emcllan erä konstgrepp och den penningevinst, rnan väntar sig, der-
oni är jag helt och hållet okunnig . . . men ni har ju sjelf sagt mig,
att minä fiender äro så farliga, så sluga, deras list så fin, alt jag hör kon-
na vänta mig allt. Jag skall komma ihåg denna vi i| 1;. Jag har lofvat er
uppriklighet, min herre och jag förmodar, det jag nu värit uppriktig.

Myckct uppriktig, svarade Rodin. Men i egenskap af nppriktig-
het voro ert tai uästan oförsigtigt, i fall jag vore er fiende, min |>ästa fröken.

Mitt råd tili cr skall emellertid hlifva kori, återfbg Adriennc.
Sök ej alt kampa emot mig; ty scr ni, här fins någonting, soin är
starkåre, än ni och hela ert anhang det är en (jvinna, soin försvarar
sin sällit et.

Adrienne uttalade dessa sisla ord med ett så öfverlägsct sjcfförtrocn-
de, henues vacfcra hlick strålade, så tili sägandes, af en så djerf sällhet,
att Rodin hlef, oaktadt sin flegma, för ett ögonblick alldeles försagd.

Emellertid visade hän sig icke förlägcn. Efter uågon tystnad, sva-
rade lian, med en nästan förafctfull unihan;

Min hästa fröken! , , . vl skola aldrig äterse hvarandra, det är
åtminstone myckct troligt. Påminn er hlott en sak, «om jag upprepar:
Jag rättfärdigar mig aldrig framtiden åtager sig det besväret. Emel-
lerlid har jag äran att stäudigt förhlifva er ödmjnke och tillglfne tjenare,
miu nådiga Iröfccn! Hän hugade sig. Er ödmjnke tjenare, herr grefve!
jag helygar cr min vördnadsfulla högaktning, tillade hän, i det lian än-
nu djupare krökte ryggen för grefve de Monthron, och lemnade rummet.

Knappt hade lian gått ut geoo m dörren, förrän Adrienne sprang tili
sin hyrå och skref i hast några Ord, dem bon förseglade och sedän lem-
nade tili grefven, sägundc:

fe IV:o 34.
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Jag skall cj se priilsen förr än i morgon; icke allenast
att mltt bjertas vidskepelsc fordrar detta uppskof, ulan ock derföre, att
ja g önskar, det lian, vid sin bitkomst, emottages mcd en viss böp-tidlig-
liet. i «kali lå veta alit, men leinna emellertid dctla tili prinsen, tyaf en fiende, sadan soni Rodln, hau inan vänta ocli bör förutsc allt ...]\i bar rätt, niitt sota barn. Fort bit med brefvet.

Adrienne lemnadc bonom det.
Jag bar sagt nog, för alt dämpa bans smärta, återtog hon, men ic-

J:e nog, för att belaga mig sjelf den sällbeten att njuta af den öfverrask-
ning, jag i morgon vill bcreda honom.

Detta röjer både förslånd ocb bjerta. Jag ilar tili prinsen, för
tt leinna bonom ei 1 biljett, men jag skall icke gå in, ty då svarar jag ic-

Ke för niin tystlätenbet. Se så er promeuad rättiin ocb spektaklet i
afton. Farväl!

Visserligen beböfver jag mer än nägonsin döfva mig tills i mor-
gon. Dessutom känncr jag, alt fria luften skall göra mig godt. Detta
samtal med Rodin bar uppbetsat mig nägot.

Den gamlc uslingen! . . . dock, vi skola pä Elyseiska fältcn tala
vldarc derom. Jag kommer tillika med fru de Morinval, att hämta er tili
promcnaden.

Grefve de Montbron gick ut, nu lika glad ocb upprymd, som hän
värit bedröfvad, när ban kom.

VI.
ELYSEISKA FÄLTEN.

Ungefär två timmar bade förflutit sedän Rodins samtal mcd fröken de
Cardoville. Oräkneliga promenerandc, utlockade af den vackra vårdagens
mildhet ocb klarbet, det led emot slntet af Mars månad, bade stan-
nat för att betrakta ocb beundra ett utomordentligt vackert ekipage.

Man föreställe sig en lazurblå kalescb med bvitt underrede, men hju-
len randade med blått, förspäud med fyra präktiga ljusbruna hästar, bvil-
kas svarta manar voro yfviga ocb långa. Seldonen voro rikt prydda med
silfver, ocb på det vackra spannet redo tvenne små spannridare, alldeles
lika Stora, klädde i svarta sammetsmössor med silfver, tätt åtsittande trö-
jor af ljusblått kasimir meiT bvita kragar, skinnbyx.or ocb kragstöflar. På
baksätet af vagnen sutta tvenne pudrade lekejer, likaledes x ljusblått livre,
med bvita kragar ocb uppslag.

Man kunde aldrig få se ett vackrare ocb smakfullare ekipage. De
sköna, eldiga ocb väl inkörda rasbästarne, skickligt styrda af jockejerna,
logo alldeles märkvärdigt lika steg, ja, sprungo i en behagfull takt, tug-
gandc sinä skumholjda betsel, ocb skakande då ocb då sinä kokarder af
ljusblå sidenband med långa, fladdrandc äudar, i bvilkas medelpunkt en
vacker silfverrosett lyste.

En man tili häst, klädd med prydlig enkelbet, följde på andra sidan
af alleen, ocb betraktade med ett slags bögmodig tillfredsställelse detta

||
vackra ekipage, som ban sjelf bade, så tili sägandcs, skapat. Denne man
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w~ ;—. : «
■ ® var bcrr dc Bonnevillc, Adricnne de Cardovilles stallmuslare, såsom gref-

vc de Monlbron lituleradc bonom; ty ckipaget var dcn unga frökcns.
En förändrlng hadc inträffat i förslaget angäeude den magiska dagen.
Grcfve dc Montbron bade ej kunnat lemua prins Dscbalma frökcn

dc Cardovilles biljctt, i anseende dertili att priusen bade, i sällskap med
Simon, rest ät laudet, men Faringi sade, att prinsen skulle återkomma
niot aftonen, då lian skulle crbälla biljctten.

Fulfcomligt lugnad i anseende tili Dscbalma, ocb öfvertygad, att ban
skulle bekonuna dessa rader , hvilka, orn de Un icke underrätlade bonom
om dcn ly.cka, ban bade att vänta, åtminstune liito bonom ana den, bade
Adrienne, ätlydande grcfve de Montbrons råd, farit ut att promenera,
rnen i sin egen vagn, för att inför verldcns ögon tydligt ådagalägga, det h
fnllkomligt bade beslutat, att, i trots af de elaka rykten prinsessan dc Saint-
Dizicr utspriddc, pä intet sätt afslå från föresatsen att bo för sig sjclf.

Adricnne var klädd i en liten bvit rynkhatt, tili bälften beslöjad af
blonder, bvilkcn slöt sig tätt intill de guldfiirgade lockarna ocb hennes
nu så rosearöda kinder. Klädningen af granatfärgadt sannnet försvann
nastan belt ocb bållct under en stor, grön kaschmirssjal. Den nnga mar-
kisinnan de Morinval, också ganka vaeker ocb utinärkt väl klädd, satt tili
böger om Adricnne ; midt emot de båda damerna satt grefvc de Montbron.

De, som kanna parisiska verldcn, eller snarare den del af parisiska
folket, som under en timma eller två bvimlar på Elysciska Fälten , för
att derstädes njnta af middagssolen, för att se ocb blifva sedda, de inse
lätt, att fröfcen de Cardovilles inställelse vid denna lysande promeuad
måste vara en utomordcntlig bändelse, någon+ing alldclcs oerhördt.

De, som utgjorde hvad man egentligen menar med verlden, ville icke 1
tro sinä ögon , då de sågo denna nittonåriga flicka, ägariuna af millioner
ocb tillbörande den förnämsta adcln, komina så der åkande i cget ekipage
ocb inför allas ögon ådagalägga , -att bon verkligen lefde ensam för sig
sjelf, fri ocb oberoende, tvärt emot ailt bruk ocb ali konvenans. Detta
slags emancipation ansågs för någonting alldeles förskräckligt, ocb man
var nästan förvånad öfver, att den unga damens bålluing, full af
bebag ocb blygsam värdigbet, belt ocb bållct motsade hennes tants
prinsessan de Saint-Diziers oeb hennes vänners utspridda förtai om brors-
dottrens diktade svagsinthet.

Under förcväudning af bekantskap med markisinnan de MorinvaUeller
grcfve de Montbron, kommo Hera eleganter, den cne efter dcn andra, för
att bclsa, ocb redo, under några minuter, tätt bredvid kaleschen, mest
för att bafva tillfällc att se , beundra ocb kanske äfven böra fröken dc
Cardoville, som, myeket förekommande, taladc med sin vanliga qvickbet
ocb sitt vanliga oeraotståndliga bebag. Dcras öfverraskning ocb beun-
dran nådde dervid sin böjd. Hvad man förut bade kallat en vansinuig
nyck , blef nu en förtjusande originalitct, ocb det bade endast berott på
fröken de Cardoville sjclf, att denna dag blifva förklarad för modets ocb
smakens drottnlng.

Den unga Hiekan märktc ganska väl de intryck, bon väekte, ocb, vid
s tanken på Dscbalma , var bon stolt deröfver, Då bon jemförde bonom gj
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W T*<>® .med tiessä lierrar på modct, ökades liennes sällketskänsla ännn mer. Dcsse
iinge.man, blaud hvilka större delen aldrig Ihade lemuat Paris, eller ockliade vågat sig på sin köjd tili IVeapcl eller Baden, förblcknade i liennes
ögon viti jemförelsen med Dsehalma, hvilken, ännu så ung, kade segerriktkommenderat och faktat i så många blodiga krig, ocb hvars rykte för
oförskräckl mod ock ädel själsstorket kade kunnit ända frän Indicn tili
Paris, ditfördt af beundrande rcsande. Ock sedän, kuude väl dcsse i sinä
egua ögon så förtjusandc sprättar, med sinä små kattar, sinä trångt åtsit-
tande rockar ock sinä Stora balsdnkar, kundc de väl någonsin i nt.scende
mätä sig med den kindniske priuscn, bvars msnliga skönket ännu mer
förköjdes af kans på en gång praktfulla, rika ock prydliga drugl 1

För Adricnne var sålcdes ali t på denna dag glädje, sällkct ock kärlek.
Solen, soin sänkte sig på en klar ock molnfri hiinmcl, öfvergöt proinenad-
plalsen med sinä gyllene strålar. Luften var ljum. Ekipagerua korsade
bvarandra i alla riktningar. Rytfarne redo af ock an på sinä frustandc,
löddriga hästar 5 en lätt vind lekte med damernas florskufvor, med kauden
ock plymcrna på deras kattar. Öfverallt var lif, rörelse, ljus.

Adricnne, soin nu satt tillbakalutad i vagnshörnet, roadc sig- med att
bctrakta detta kyiinmcl, denna bländandc pariscrlyx, soin kon kär kade för
sinä ögon. Men midt nti delta strålaude kaos, säg kon i tankarna Usckalinas
bleka och melankoliska ansigte, då kon plötsligcn kände någontiug falla
i hennes knä. Ilon spratt upp ur siä tankfulla ställning.

Det var en bukett af kalfvissnade violblommor.
I detsamma körde kon en barnröst, som ropade, i det den åtföljdc

kaleschcn :

För Gnds skidi, min goda fru, en liten slant!
Adricnne vändc kufvudet 0111, och såg en liten blek ock mager flicka,

med ett mildt ock sorgset ansigte, men Elätit! • i kara trasor, kvilkcn ut-
sträckte sin kand ock bönfallande köjdc sinä blickar.

Ekuru denna skärandc motsats af det yttcrsla clände midt ibland den
yttersta lyx var någonting så vanligt, att man knappast gaf afct dcrpå, blef
Adricnne i dubbclt känsccndc rörd kiira f, viti minuet af la Mayeux, soin
för närvarande kanske var ett rof för det rysligaste elände.

Atminstone, tänkte deft ädla Hiekan, skall denna dag icke vara
för mig ensam en strålaude sällketsdag.

Lutande sig något ulom vagnen, sade kon nu tili det-fattiga baruet :

Har du diu mor I lifvet, mitt barn ?

AT ej, min fru ; jag kar kvarken far eller mor.
Ilvcm är det då, som vårdar sig om dig 1
Ingen. Man ger mig buketter att säljaj jag måste ka kein sian-

tar för tieni; annars får jag stryk.
Stackars liten !

—En sous !.
. . min goda fru! ...en sous, för Gnds skull! ro-

pade barnet, som fortfor att springa bredvid kaleschcn, kvilkeu sakta fram-
rulladc.

Min bäste grefvc !
.

. . yttrade Adricnne sinålecnde tili grcfve de
Det är, beklagligen, icke första gången, som ni värit med
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on cnlevering. Liitä cr «toru vagnen , räck ut ora begge bänder, fatta i
liani et ocli ly l’t det li asti gt li it upp. Vi skola dölja det inellan frn dc
AI omiva 1 oeh mig, ooh basllgt lemua promenaden, utan att uågon blifvit
varse della liarnarof.

Uuni ? . .
. stammade grefven, beslört ...ni vill . . .

Ja .. , jag ber cr!
Hvilken dårskap !

I går bade ni kanske bnnnat anse det som en dårsbap; men i dag
-Adrienne lade touvigt på ordet i dacj, ocb betraktade grefven med en I
min af hemligt försländ i dag borde ni finna , att det är nastan en
sfcyldigbct.

Ja ...jag förstår . . . goda oeh ädla hjerta ! sade grefven rörd,
under det att markisinnan de Morinval, soin var fullkomligt okunnig om
Adriennes kärlch tili Oscbalma, med yttcrsla förvåning såg på grefven
oeh den unga fröken.

Grefvc de Alonlbron sträekte dä nt begge bänderna, under det vagnen
sakta framskred, sägandc :

Gif mig bänderna, mitt lilla barn !

Ebuni bögst förvånad, lydde Hiekan mekaniskt ocb räckfe upp sinä
små annar. Da tog grefven benne vid bandlederna ocb upplyftade henne
ganska bekändigt, hvilket giek så myeket lältarc, soin vagnen var myeket
lag ocb franirnllade blott i gåcnde.

Barnct, mera bestört än förskräekt, sade icke ett ord, Adrienne ocb
fin dc Morinval inakade åt sig ; man instnfvade den lilla cmellan dem,
o.eh snart försvann lion belt ocb Lållet under vcckeu af deras klädniugar
o,cb sjalar.

Alit della ulfördes med så mycfcen skicklighet ocb snabbhet, att det
knappast bemärktes af en ocb annan person, som gick i sidoalleerna.

J\T u , min berr grefve, sade Adrienne, ylterst glad, nu måste
vi lly med vårt ro f.

Grefve de Alonlbron reste sig tili bälftcn ocb sade tili den spannri—-
daren, som satt honom närmast :

Tili liotellet !

Dc fyra hästarqe satte genast af i bastigt traf.
J«g tyeker, att denna sällbetsdag nu är teinligcn helgad, ocb att

min lyx nu ka o vara förlåtlig, tänj.tc Adrienne för sig sjelf. —Tills jag
får reda på den stackars la Älayeux, efter livilkcn jag, från denna dag,
äinnar anställa alla mujliga spaningar, skall bcniics plats åtminstone icke
vara toin.

Besynnerliga bändelser sammanträfiå stundom.
Just som denna för la ASayeux så gynnande tanka föll Adrienne in,

märktes myeken rörclse blaud liopen vid en af sidoalleerna. Al&nga af dc
förbigående stannade, sedän lommo Hera andra ocb sällade sig tili de förre.

Se, min onkcl, kuru folket skockar sig der borta, yttrade fm de
Morinval. Hvad kan det vara ?

. , . Öin vi skuHc stanna med vagnen,
för att se bvad det är ?

...

xV:o 54. g*
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¥> - Uin sota vän , det är myckct ledsamt, att din nyfikcnhet ej kan

tillfredsställas, svarade grcfven. i det hän drog upp sitt nr. Klockan
är snart sex; precist åtfa börjar rcprescntationen rned dc vilda djuren;
vi hafva sålcdes ingeh tid öfrig, emcdan vi hinna nätt och jenit hein alt
äta middag. Tyckcr ni icke som jag, niilt sota haen ? yltrade hän tili
Adricn ne.

Hur tycker du, Julie? frågade fröken de Cardovillp markisinnan
dc Moriuvai.

Jag gör som Lerrskapet vill, svarade denna.
Jag skullc så myckct hellre se, om jag ulan dröjsmål finge fara

hcm, äfertog grefven ; ty, så snart jag fört damerna tili Porte-Saiut-Mar-
tjn, nödgas jag fara upp pä klubben för en halflimma, emcdan jag der
måstc votera för lord Campbell, i hvars ställe jag sittcr.

Således skola Adricnne oeb jag- sitla cnsamma på spektaklet, min
enkel ?

Din man kommer väl mcd, förmodar jag.
Ja, ni bar rätt, min onkel; men öfverge oss icke för myckct, i

alla falk
Ah, det kan du lita på, att jag icke gör ; ty jag är rätt så nyfi—-

ken som du, alt få se de förfärliga djuren.
Aågra minuter derefter bade vagnen lemnat Elysclska fällen, och

styrde kosan åt gatan Anjou.
I sainma ögonbiick, soin det lysande ckipagct bade den ga-

pamle hopcn ökats ännu incra, oeb trängdes alldcles förfårligt kriug elt

af dc stora träden vid Elyseiska fiilten. Tid eftcr annan hördc man ut—-

rop af mcdömkan uppstiga ur bopen.
En af de promenerande närmade sig tili en yngling, som stod bland

dc yttersta, och sade tili honom :

Ilvad Ur pä färdc der horta ?

Man sägcr, att det skall vara en tiggcrska en stackars puekc -

flicka, soin, i brist på föda, fallit i vanmakt ...
En puckclryggig! . . . måltlig skada ! ... Jag tyckcr vi ha Ull-

räckligt mcd puckclryggiga, svarade den promenerande mcd elt p ump oc
otäckt gapskratt. v

. ,
_ ,

Puckclryggig eller icke . . . så är det väl dcrförc icke min ie om ■

ligtj nai* en menniska dör af hunger, och jag kan ej dernti -*nna

ting att skratta ät, sade den unge mannen, soin mcd möda do ( e sm oi

trytelse.
~ Dö af hunger! .

.
. upprepade den andre, höjande på axlarna.

Det är hara pöbeln, som dör af hunger, emcdan den icke vill arbcla;
och det är icke mer än rält.

Oeb jag vill slå vad, min berre, alt det llns ett slag’ B död, som
ni aldrig behöfver frukta, ropade ynglingen, uppbragt öfver den audres
känslolöshet och råhct.

Hvad meuar ni ? frågade denne, bögdragct.
Jag menar, att det aldrig blir bjertat, som qväfvcr er.
Min berre ! ropade den promenerande i vredgad ton.

— —Jm
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. min lierre I . . . Hvad bcfalls? . . . åtcrtog ynglingen, ocb

såg dcn andre stint i syncn.
Ingenting, svarade dcn bögdragne Lerrn, i det lian bastigt vände

sig om, och, muin lan dc mellan tänderua, gick att sätta sig i en kabriolett
med orangegul korg, kvarpå var målad en ofantlig sköld och deröfver en
friherrlig krona.

En betjent, löjligt utspökad med en mängd guldgaloner på grönt
samt en gnldaigiiiJletle, som räckte ända ned tili veka lifvet, stod bredvid
käsien, litan att bii varse, när bans herre kom.

Der står du och gapar, ditt iordömda kreatur! sade denne ocli
stötte tili bonom med käppen.

Betjenten yände sig hapen om.
Kara berre . . . sade lian, stammande, jag . .

.

Du kan då aldrig lära dig alt säga: herr baron, din skojarc! utro-
pade den promenerande, i vrcdgad ton. Se så, öppna vagnsdörrn!

Den bögdragne berrn var baron Tripeaud; berr industri-baronen,
börsspekiilantcn, procenlar.cn.

Den anna puckelrvggiga var ingen annan än la Mayeux, som kade
dånat, i Coljd af bristande föda, just då bon ämnade begifva sig tili frö-
ken de Cardoville.

Den olyekiiga väreisen kade baft mod att trotsa skannnen ocb de pimu-
pa speord, soin lion vänlade sig, då bon ännu en gång visade sig i del-
ta hus, bvilket bon en gång kade frivilligt lemuat; men denna gång var det
ickc för bennes egen skull, ulan för bennes systers, Ilaecbanal-drottnin-
gens, bvilken bon ville, med anropande af Ådrienncs bilräde, ryeka un-
dan ett förfärligt öde, sedän Ceiie nu kade återvändt tili Paris, soin bon
for någon tid kade lemuat.

Tvenne tiinmar efler dessa oliha tilldragclser, strömmade en oräk-
nelig folkbop tili Porto—Saint-Marlin, för att hevistä Moroks representa-
tion; ty hän skullc förevisa en strid emcllan bonom sjclf ocb den fasaus-
fulla pantern Iran Java, kallad Dödeti.

Snart stannade Adriennes vagn, och bon, jemtc fru de Morinval, ste-
go ur vid teatern. De skullc om en stund råka grefve dc Montbron, som
de bade leinnat vid klubben.

VII.
BAKOM RXDÄEN.

Den ofantliga salongcn vid Portc-Saint-Martin var nppfylld af en
oräknelig folkbop.

Grefve de Montbron kade baft rätt, då ban sade tili Adricnne, alt
hela Paris skyndade med största nyfikenhet tili Moroks representationer.
Det torde vara öfverflodigt nänniä, att djurlämjaren bade helt ocb bållet
öfvergifvit sin lilla bandel med religiösa leksaker, som ban med så myeken
ifver dref, då ban bodde pä värdshuset Hvita Falhen, vid Möckcrn, närä
Leipzig. Pä samma vis var det med de Stora, granna skyltarna, kvarpå

Moroks hastiga och underbara omvändclse var framställd i så
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målningar. Dcssa föråldrade kncp skulle i Paria icke fall*t
Morok hadc just siulat kläda sig, uti en för skådespelarc iorättad Isläd-

loge, soin mau åt linnoin kade inrymt. Ulanpa sin pansarskjorta, sinä
arin- neli lårskenor, bar hau ett par myeket yida, röda pantalonger, vid
lotlederna tillfiistade rncdclst breda ringar af förg'ylld brons. Hans lån-
ga haitan af brocberadt sidentyg, soin skiftade i svart, purpur och gold,
var likalcdes tillfästad kring lifvet och vid bänderna, mcdelst breda rin-
gar af förgylld rnetall.

Henna mörka hostym gaf djurtäinjaren ett ännu bemsfcare utseende.
Hans tjocka, gnlaktiga skägg nerl fu 11 i fyiliga vågor öfver bröstet, och
ban rnllade myeket gravitetiskt ett stycjje hvitt musslin kring sin röda
kalott. Skcnhelig profet i Tyskland, komediani i Paris, förstod Mo-
rok, lika väj soin bans besiiyddare, alt foga sig efter omsUindigbeterna.

I ett hörn af logen satt en kari, soin med myeken benndran belrah-
tade. Morok; denne var Jacques Renocpoiit, eiler den så kallade Couche-
tout—nu. Alit ifrån den dag, då eldea härjade herr Ilardys fabrik, ha-
dc Jacques icke lemuat Morok. Hän tillbragte bvarje natt i oerhörda
orgier, soin Morok tillställde, och hviikas för heisan skadiiga inflytande
alls icke. yerkade på djurtäinjarens jernnatur.

Jacques anlets.drag började deremot undergå en svnbar förändring.
II ans insjunkna kinder, hana marmorlika blckket, bans blick, öinsom mäti
och skygg, öinsom blixtrande af en dyster eld, förrädde ntsväfningcns
bärjningar Ett slags leende, men billcrt och sardoniskt, spelade nastan
bcsländigt kring bans förtorkade läppar. Delta förr så lifliga och glada
sinne käinpade äunn, ehuru svagt, emot den fasansfulla lyngdcn af ett
ouppkörligt ms. Alldeles afvänjd från arbete oeh ur stånd alt mi mera
umbära de grofva nöjen, hvarvid hau vant sig, sanit sökande alt i ruset
fördränka en qvariefva af heder, soin ännu böjde sin röst inom bonoin,
bade Jacques sjunkit ända derhän, att ulan tvekan emottaga de almosor af
grof sinlighet, soin Morok erbjöd bonoin. Denne belaide ailtid deras
gansha dyra kalaset’, men aktade sig noga alt gifva Jacques några pen-
ningar, ocii det med llit, for att ständigt bibebålla bonoin i en beroende
ställning.

Efter att en stund med en viss dåsighct bafva betraktat Morok, sa-
de Jacques tili bonom:

I alla fall är det ett g-anska slåtligt yrke, dii idkar. (De värde
berrarne kallade bvarandra du). Du Isan med skäl skryta af, att det icke,
nu for tiilen, finnes tvenne karlar, sådaua soin du . . . nej icke i hela
verlden. Oeh det är myeket srnickrande, tyeker jag. Det är blott
akada, alt du icke inskränker dig cudast och allenast tili delta vaekra yrke.

II vad menar du rnod det'?
An den der saminansvärjniugen då, för bvars skull du låter mig

kalasa alla dagar oeh alla nätter?
Ja, ja, det blir nog allvar af; men tiden är ännu icke inne, peli

jag vill nödvändigt hafva dig under ögonen, ända tili den stora dagen.
o Har du skäl att beklaga dig ?
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- Wej, knäfveln hellcr! ~ . ropadc Jacques. Hvad sisulle jag ®»

göra? Så förtärd af bränvln soin jag nu Sr, sisulle jag- omujligen ha
styrlsa alt arbeta, om jag- ocl: bade båg dcrtill. Jag bar iebe, soin du,
eli marraorhufvnd och en kropp af jern .

. , mcn alt berusa mig med fcrut,
i slätlel alt berusa mig rned niitot annat . . . det tycker jag nog om.
Jag duger i alla fall ieke tili något annat, nu mcra . . . Ocb ruset Ur
godt , , . det hindrar mig ifrån alt tanka.

På hvad?
Du vet väl ... att när jag tänker ... så tänker jag blott på en

enda safc ...sade Jacques med dyster min.
Baccbanal-drottningen, nu Jgen, ytlrade Morok med förakt.
Älltid! röt Jacques. JVär jag slutar upp alt tanka på benne,

sä är jag död . . , cller alldeles försoffad . . . det skall jag säga dig, din
djcfvul!

Du bar aldrig mätt bättre, än du nu mår, och bar aldrig baft mer
förstånd, än du nu bar, ditt våpl svarade Morok, i det ban fästade siä
turhan.

Samtalct blef bär afbrntct.
Goliatb kom inrusande i klädlogen.
Dennc Herkules’ gigantiska växt bade ännu mera tilltagit på bredden.

lian var kostymerad soin Alcides. Hans ofantliga lemmar, öfverallt kor-
sade af stora ådror, sviillde under liffärgadt tricot. Ett par ofantliga kor-
ta, scbarlakansröda bysor utgjorde för öfrigt hela bans klädscl.

Ilvarförc inrusar du bär, som en storravind? frågade Morok.
Det är väl en annan stormvind i salen, svarade Goliatb. Dc

börja bli otåliga. De skriba, som de vore ursinniga. Men om det
vore hara det! ~ .

Hvad är det mera dä?
Duden kan icke spela i aflon.

Morok vände sig bastigt. Hvarföre det? frågade hän.
Jag bar sett bonom, svarade Goliatb . . , Hän bållcr sig ständigt

i det inre af buren. Hans öron ligga så tätt intill bufvudet, så att
man sisulle tro, alt de äro afklippta. IVi vet hvad det vill säga.

Är delta allt? ... frågade Morok i det hän vände sig mot spe-
geln, för att sätta sin bufvudbonad i orduing.

Delta är nog af, det. Hän bar ett anfall af raseri. Allt se-
dän den der natten i Tyskland, dä ban slukade den gamla bvita faästkrat-
tan, bar jag aldrig sett bonom så vild. Ogonen lysa som ett par ljus.

Då fär man sätta på bonom det vaekra balsbandet, svarade Morok,
bclt lugn.

Det vaekra balsbandet?
Ja balsbandet med fjedrarna.
Då skall väl jag göra tjenst som kammartjenare, sade jätten

En allt för vaeker toalett!!
~ Ti& !

Det är icke allt, fortfor Goliatb, brydd.
N:o 34. 6.•s
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Hvad är det vidare?
Jag må så gerna säga alltibop

. , „ rcut ut.
Så lala då!
Nå väl! ~. Lär är ~.

Hvem är här dumbufvud!
Engclsmanncn.

Morok spratt tili. Hans armar sjönko slappa ned utmed sidorna,
Jacques blef bestört öfver djurlämjarens blekhet ocb baus bastiga för-

vridua anletsdrag.
Engclsmanncn? . . . Är du säker derpä? , . . Har du sett benom?

. . . frågade Morok, vändande sig ånyo tili Goliatli.
Ganska säker. Jag tittade genom hälct på ridåen, ocb såg bo-

noiu silta i en lilen loge, Leit närä teatern. Den der karien vill betrak-
ta sakerna på närä båll. Hän är ganska lätt att igenkänna på den ut-
slående pannan, den stora näsan ocb dc runda ögonen.

Morok darrade.
Denne inan, soin vanligen yisade en vild liknöjdhel, syntes nu allt

nier ocb mer orolig; ja hän var så förskräekt, att Jacques frågade:
Hvad är det da med den der Engclsmanncn 1
Hän följde mig från Slrassburg, der ban bade fräflat mig, sva-

rade Morok, ntan att kunna dölja sin ängest. Hän gjorde, med cgna
bästar

, små dagsresor, liksoin jag, ocb stannade öfver allt, der jag
stannade, för att aldrig försmnma nägon af minä representationer. Men
två dagar innan jag anländc tili Paris, lemnade ban mig, ocb jag trodde
mig befriad ifråu bonom, tillade Morok, suckande.

Befriad! . , . Så du talar! ... ropade Jacques, förvånad, En
sadan god kund !

...en sådan benndrarel
Ja sade Morok, med allt mera bemsk ocb orolig niin; men

den nslingen bar slagil vad o m en ofanllig sumina , alt jag, inför
bans ögon, akulle bli uppslukad af ett bland minä djur, just rnidt under
representatipnen. Hau boppas vinoa sitt bvad . . . ocb derförc lem-
nar ban mig icke.

Jacques Rennepont fann Engelsmanuens ide vara så löjligt exccutrisk,
att ban, för första gången på lång tid, utbrast i ett bjcrlligt gapskratt.

Morok, alldeles blå i ansigtet af raseri, rusade på Jacques med en
så botande åtbörd, att Goliatb var nödsakad träda cmcllan.

l\å, se så . . , se så , . , bli f. icke ond , , . ytlrade Jacques.
Eftcrsom det är fråga oin något allvarsamt, så skrattar jag icke mera.

Morok lugnade sig, ocb ytlrade i en dof lon tili Couchc-tout-nu:
Tror du nlig vara Cc g'!
IVej, för tlisan !

Ab jo! ... eftcrsom jag fruklar den der Engclsmannen mer, än
min panter ocb min liger.

Emedan du sjelf sager det, så måste jag väl tro dig, svarade Ren-
nepont. Men jag ban icke begripa, bvarföre den karlens uärvaro skall
skräminä dig.

Men betäuk då, din stackare, ropade Morok, ~ . att, när jag Ur J
,0
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,» tyungen att jivarje ögonblick gifva akt på dcn allra minsta rörelse af vild-
djurct, som jag hållcr fängsladt med niin blick neli minä ålbördcr, är det
förskräckligt att veta ett par ögon spända, oaflåtligen spända på mig, un-
der afvaktan, alt minsla försummelse cller tanbspriddhet sball öfverlemna
mig åt vilddjurets tänder.

Ja, du förstår jag, sade Jacques. Det ban vcrbligcn ingifva
skrämsel. IVu darrade äfven ban i sin ordning.

Ja, återtog Morok. Ty när jag vet, alt dcn der olycksbådande
Engelsmannen är der, så låtsar jag förgäfves, som oin jag icke märkte
bonom; jag tyeker mig dock beständigt se hans slora, runda ögon fä-
slade på — Min tiger, Cain, bflr redau en gång liåliit på att bila
af mig armen, dä jag för ett ögonblick råkade i taukspriddbet, förorsakad
af den der förbannade Engelsmannen, den jag önskar att belvetet med
kuli ocb hår ville uppsluka. Äska ocb blod! .

. . tillade Morok. Den
karien kommer alt bli farlig för mig.

Oan gick orolig fram ocb äter i logen.
Dcrtill kommer, att Döden i afton bållcr öronen alldclcs platt e-

mot bufvudskålen, återtog Goliatb med råbct. O m ni är envis , . ,

sä skall jag säga cr, att Engelsmannen vinner sitt vad-.
Gå ut, lyrnmel, ocb förstör icke bufvudel på mig med dina för-

utsägclscr om olyeka !
. , , ropade Morok. Gå ocb laga panterns bals-

band i ordning!
]Vå ja! , bvar ocb en bar sin smak, ocb ni vill, att panlcrn

skall srnaka på er, sadejälten, i det ban med tuuga slcg leumade logen.
Men, cfler du byser någon fruktan, inföll Jacques Rcnncpont

bvarföre säger du icke då ät åskådarue, att pantein sjuknat ?

Morok böjde på axlarna ocb svarade med vild bäulorclse :

Har du bört omtalas det obyggliga nöje, spclaren njuter, då ban
på ett enda kort sätter sin förmögenhet, sin ära ocb sitt lif? IVå väl!
. . . äfven jag flnner, uuder dessa öfningar, bvarvid jag dagligcn sältcr
milt lif på spel, ett vildt ocb bemskt nöje i att trotsa döden, i åsyn af
en menniskomassa, som förskräekt darrar för mitt lif. llvad tyeker du
väl, att i sjelfva dcn der ångsten, soin Engelsmannen inger mig, linner
jag stundom, emot min vilja, jag vet icke hvad för en besynncrlig, bemsk
njutning, som jag på en gång afskyr ocb önskar mig.

Regissören , som nu inträdde i djnrläinjarcns loge, afbröt samtulel.
Kan man nu slå dc tre slagen , herr Morok ‘1 frågade ban.

Ouverturcn kommer cj alt räcka läugre än tio minnter.
Ja, sade Morok.
Poliskommissarien bar nyss äter undcrsökt den dubbla kedjan, som

är ämnad åt pantern, ocb den i golfvet af teatern inslagna jernringen,
tillade regissören. Alltsammans bar befunuits vara ganska säkert ocb
bastant, myeket lugnaude.

_

Ja ... lugnaude . . . undantagandes för mig mnmtade djur-
tämjaren.

Sålcdcs kan man nu ge tecknct, berr Morok?
— Det kan man, svarade den tillfrågadc, ocb regissören gick.

'v
MI
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Dc trenne brukliga slagen Ijödo hahom ridåen j ouverturen började,
men blef -r vi niåste tilistä det, föga äliörd.

Det inrc af sai ongen erbjöd en gauska liflig anblick. Mcd undantag
af tvcnnc avaul—scencr , dcn ena tili böger, den andra tili venster om
teatern, var bvarcnda plats upptagcn.

Ett stor antal af utmärkt grauna fruntimmer, nu, liksom alltid, loc-
kade af det vilda skädespclets cgenbet, fyllde logerna, I gallerierna dere-
mot trängdcs de flesta af de unga karlar, hvilka på förmiddagen kade ga-
lopperat pä Eiyseiska fälten,

JVågra ord, utkytta från det ena gallcriet tili det andra, kutina bäst
gifva en Jde om deras saintal.

\ct du, bror, alt sä fullt hus, sä vald sainling af äskädave, finge
nian cj se, vore det än fråga om att åskäda Atbalie.

Det bar du rält nti. Men hvad är också en stackars aktörs tjut
emot lejonets majestätisha rylandc 7

Men jag förstår icke , huru nian kan tillåta den der Morok att
fängsla sin panter inne på teatern, med en kedja och en jernring.
Tänk, om kedjan bruste !

I anledning af brutna kedjor, sä se der den lilla fru de Blinville,
som ingalunda är en tigrinna. lion sittcr der på andra raden. Scr
ni benne 7

Det klär benne ju alldcls förträflligt att ba brutit den aktcnskap-
liga bojan. Ilon är riktigt vacker i år.

Ab ! se der är ju den sköna bertiginnan de Saint-Prix ! Men
allt clegant, sora fius, är ju bar i afton j jag säger det iute för det, att
vi äro bär.

Det är en verkUgt italiensk salong ! Hvad bär ser gladt ocb fest-
ligt ut!

JVär nian tänker rält på sakon, så gör mau rätt nti att roa sig ;

man torde icke få roa sig så länge.
- Hvarfdre det dä 7

An ora koleran kommer tili Paris?
—Ah ~. tyst!

Tror du pä koleran, du 7
För tusan !

. . . Den kommer norrifrån, spatserandc med käpp i
banden.

Må f-n anamma den på vägen, sä att vi siippa se dess gröna ansigte!
Man säger, den är i London nu.
Lycfclig resa 1
Men jag vill hcllre tala om något annat. Man mä kalla det svag-'

het, cller hvad mau vill, men jag tycker, att delta samtalsämne är bra
träfcigt.

Det tror jag nog.■ B Minä herrar I ~ . jag bedrar mig icke. Det är hon !
g ,

44



Den Vanerande Jvden.

F— ■ ■—

Ilvilken lion? ® 1 '
Fröken de Cardoville. Hiin inträdep i avantscenen mcd Morinval

och lians fru. Delta är ju en fulllsonilig: uppståndelse. 1 förmiddags
på Elysciska fältcn, i afton här.

Min själ är det icke sant! .. . Det Ur fröken de Cardoville.
Gud, hVad hon är vaeker !

Dana mig din lornjett.
Ha! ~

. hvad säger du om henne?
Hon är förtjusande , , . hänförande!
Och rncd ali denna skönhel, qvick som eu eld . . , Aition är . . .

tre hundra tusen livres i räntä . . . hög liörd ...fri . . , fri som luften!
Eägg dertill, att, öin hon hioit ville, kunde jag rmorgon, kanske

redan i dag, vara den lyckligaste af alla dödliga.
Det är så att man kan bli galen , . . ursinnig.
Man försäkrar, att hennes hotel på gatan Anjou skall vara någon-

ting alldeies gudomligt. Man talar om ett kadrum och en sängkammare,
värdiga en saga ur Tusen och en Nait.

Och fri som luften. Jag äterkommer alllid tili den punkien.
Ack, ora jag vore i hennes ställc !

Ja, se dä ...Jag skuile vara obarmherligt lättsinnig.
Minä herrar !

. . . tänfccn blott på den lycklige dödlige, som först
blir föremäl för hennes kärlek.

Ai tror sålcdcs, att hon kommer att älska flere ?

Men . . . när hon är fri som luften .
. .

Se nu äro alla platser upptagna, nndantagandes avantscenen midt
emot fröken de Cardovilles. Huru afundsvärda bli ej innehafvarnc af
denna loge !

■— Har ni sett engelska ambassadrisen?
- Och prinsessan d Alvira ?

Men hvem är karien, som dc ha med sig?
- För böfveln! ..

. det är Gerniguy !

Det är minsann smickrande för lejoncn och tigrarna, att kuuna
hitlocka så vaekert folk.

Märkeu j, minä herrar, burn alla cleganter lornjera fröken de
Cardoville ?

Ilon gör uppseende.
• Det är rätt, att hon visar sig ule. De ha jn utgifvil henne för tokig.

Ack, minä vänner !
. . . hvilket godt, hvilkct vaekert ansigte!

Ilvar då ?
... hvar då ?

...

Der . .
. i den lilla logen . . . just under fröken de Cardovilles-

Se der! ...se !
...

Det är en nötknäppare från Aiirenberg.
En träkarl.
Sådana stela och runda ögon hän har !

Och näsan sc’u !

- Och e» sådau panna!
JV:o 54. 6*.
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i|J
s Det är nägonling groteski. ®i

Tyst! .. . (yst .. . ridåcn går upp.
Ridåcn gick verkligen upp.
IVagra förutskickade ord äro här nödvändiga, tili förklarande af hvad

som följer.
Avantscencn på kotien, tili venster om äskädarne, yar afdelad i

tvennc loger. I dc» cna sullo Hera personcr, påpckadc af dc unga kar-
larne der uppo pä gallcrferna.

Den andra afdclningen, som var närmast teatern , iijneliades af En-
gyismannen ensain, denne exeentriske person, som med silt ohyggliga vad
ingaf Morok en sadan förskräckclse.

För alt yärdigt måla denna på en gång groteska och förskräckliga
fysionomi, som då och då framtittade ur det inre af logeu, borde maa
äga Hoifmans fantastisia suille.

Ifrågavaraiule Engelsman yar ungcfär femtio år gammat. lian kade
en fulikomligt skallig, glalt ock aflång panna. Undcr denna panna, prydd
af ett par ögonbryn, tili forraen liknandc työnne cirkumflexer, blänktc två
Stora, gröna ögon, märkvUrdigt runda och stirrande, och hvilka sutto helt närä
intill en myeket krokig, myeket tuon oeb myefcet hvass uäsa. Hakan, af
den sorien, som man vaniigen beuämner nötknäppa, doldes tili Lälften af
en stor Irvit batisthalsduk, icke mindye styfstärkt än den ruudade skjort-
kragen, sora gick ända upp tili örsnibben. Likväl var Lyn på delta mag-
ia, ytterst knotiga ansigte gansfca rödblommig, nastan purpurfärgad, hvil-
ket gjorde att ögonstenarnes lysande gröna färg och de stora, runda hyit-

ögonen syntes ännu bättre. Uinunen, som yar myeket stor, gnolade emel-
lanåt pä en skottsk aria, (alltid en och samma); stundom uppdrogos mun-
giporna i vinklar, kittlade af ett sardoniskt leende.

För öfrigt var den cngclske herrn klädd med myeken omsorg. Hans
blå frack med blanka knappar yisade en väst af lika oföryitlig bländhvit-
bef, som den styfstärkta halsdukcn. Tvcnne präktiga rubiner utgjorde
kuapparna i bans skjorla, och pä logekanten stödde hän som oftast ett par
patriciska händer, sorgfälligt h.evarade af de vaekraste glacehanskar.

För dem, som visste det lika grymma som besynneriiga niotiv, livil-
ket dref honom tili alla dessa representationer, blef bans groteska ansigte,
som annars ingaf ett spefullt leende, nastan hemskt och förskräekiigt.
Då begrcp man den rysliga inara, som vid blotta tanken derpå pinade
Morok. Ty nog yar det någouting ohyggligt i anblicken af dessa stora,
runda, stela, gröna ögon, som med osviklig tillförlit tycfctcs afvakta djur-
tämjarens förfärliga död.

Ofvanöfver Engelsinannes hemska loge och bildande en hänförande
motsats tili densarnma, bcfnnno sig, i avantscencn pä föi’sta radon, mar-
kisen och markisinnan de Alorinval ,

tillika med fröket» de Cardoville.
Denna sednare liade satt sig närmast teatern. Ilon var klädd 1 bart hår,
och bade en klädning af himmelsblått, kinesiskt krep, bvars pnlf pryddes
af en broche med långa hängen, bcståendc af dc yppcrligastc, orientaliska
perlor ingenling vldare. I denna drägt var Adriennc alldcles förtju-
sande. I kauden höll hou en ofantlig bukett, sammansatt af de sällsyn- gI«L ‘JS
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tastc iudiska blommor; Stcphanotis och Gardenia blandadc sinä bländan-
de bvita blommor mcd dc purpurröda af Ilibiscus och javansh Amaryllis,

Markisinnan de Morin vai, soin satt på andra sidan af logen, var li-
baledes hlädd med enhclhct och smak. Maikis de Morinval, en ganska
vaeker ung maa, mychet Ijuslclt och mcd en öppen fysionomi, stod bak-
om de begge damerna. Grcfvc de Montbron shnllc homma cfteråt,

Läsarcn behagade ihågkomma, att den avantsccn på första raden, som
var gent emot den, der Adrienne satt, hade tiliä nu förblifvit tom.

Teatern föreställde en indish jätteshog. I fonden syntes en ntängd i
orienten inhemsha träd, som i form af hlomqvastar eller pilar aftcchnade
sig nw>t en shroflig massa af spetsiga hlippor, hvilha shöto npp så högl,
att dc hnappast förnnnade åshådaren anblichcn af en rödahtig hinimei.
Hvarje huliss utgjorde en vägg af träd, bvarcmellan hlippstychen frarn—-
studio.

Slutligen sågs tili venster om åskådarnc, och precist midt nnder Adri-
ennes logc, den orcgelmessigt runda öppningen af en djup och rnörh håla,
bvilken syntes tili hälflcn rascrad genom en massa af stora granithloch,
dithastade af något vulkaniskt utbrott.

Benna naturscen af en vild, men majestätish, shönhet var mcd benn-
dransvärd talang utförd. lllusionen var så fullhomlig som möjligt. Ben
nedfällda rampen, försedd mcd en purpurröd reflehtör, hastade öfver det
bemsha landshapet en på sain m a gäng värin och malt färgton, som äuuu
mera öhade del dystra och imponerande af det hela.

Adrienne lutade sig något framom logen, och söhte, med strålande
ögon och våldsamt klappande hjerta, i nyss shiidrade talla återfinna den
ensliga sltogen, hvarorn hon hade läst i rescbeshrifningcn, vid berältelsen
om den ädelmodiga rashhet och sjclfuppoffring, bvarmed Bsehalma hade
nisät på en rasande tigrinna, för att rädda en stachars negerslaf, som ha-
de tagit sin tillllyfct i en håla,

Slnmpen underhjelpte denna gång på ett märhvärdigt sätt den iinga
damens minne. Ilelt och hället försäuhl i betraktelscn af denna vilda
shogstraht och i dc tanhar, som dervid vahnade i hennes hjerta, tänhte
hon ingal u nda på hvad soin tilldrog sig i salongcn.

Och lihväl tilldrog sig någonting särdclcs anmärhningsvärdt i den
Llttills tornina avantsccnen, midt emot den, der Adrienne satt.

Dörren tili denna loge hade öppnats.
En man af fyratio ars ålder ungefär, mcd blch, men mörh hy, hade

der inträdt. Hän var hlädd på indiskt vis, nti en lång ocli vid rock af
orangegult sidentyg, kriug lifvet sammanhållen af ett grönt bältc. På
hutvudet hade hau en lilen hvit turhan. Efter att halva iordningställt
tvenne stolar, längst fram i logen, och liität sig- omkring tili böger och
venster i salongen, spralt hän tili, Hans svarla ögon guistrade, och hau
gick hastigt nt.

Benne man var Faringi.
Asynpn af Hinducn hade redan i hela salongcn väekt en med nyfikenhet

s blaudad öfverraskning. Flertalet af äskådarne hade icke, liksoin Ädricn-
n 5S

—
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ne, anledning alt silta djupt försänkta i blotta betraktandet af en indisk
dekoration.

Uppmärksainkclen ökadc ännji rner, då maa såg en ung man af siill-
synt skönhet inträda i logen, kori cfter sedän Faringi g-;itt ui, Dcnnc
nngc man yar äfvenledes klädd i indisk drägt, beståendc af en vid ocli
lång biäudhvit kascbmirsroek med vida fladdrande ärmar. På bufvudet
bar hau en turhan af scharlakan, raudad med g'uld, alldelcs lika med gör-
dcln, livari sait en dolk, kvars fäste gnistrade af de dyrbaraste ädclslcuar.

Den unge mamien var Dschahna.
IVågra ögonblick förblcf hän Stående vid dörrcntill logen, kasladc en

nastan likgiltig blick omkriug (leima omätliga saloug, fullpackad med co
oräfcnelig menniskomassa. Scdcrmcra tog den unge prinsen med bekag-
fullt maj estät några steg fra imit, neli satte sig, teruiigen vårdslöst, på en
af stolarna. Slntligen vände lian hnfvudet at dörreu, ocb syntes förvånad
deröfver, att en person, soin lian väntade, dröjde att inträda.

Denna person yisade sig slntligen, så snart yaktmästarcn hunnit hjel-
pa lirune af rned kappaa.

Pcrsonen yar en förljusande ung flicka, blond ocb vaeker, klädd med
inera prakt än smak, 1 en klädniiig af hvitbottnigt atlas med breda nac-
karöda ränder. Deiina fclädning var urringad i haisen, ocb äp-
marne racr än vanligt yida. Tvenne stora, nackaröda bandrosor sullo en
på hvardera sidan af hennes blouda bär, innefattande ett det täckaste, skalk-
aktigaste oeh iilligaste lilla ansigte, man någonsin vill se.

Läsaren torde redan ha igcnkänt Rosc-Pompon, försedd med bvita
längbandskar, löjligt öfverlastade med armband. Dcssa haudskar dolde
dock icke mer än bälftcn af kenties vaekra aruiar. I kauden köli bou en
ofantlig bukett af friska törnrosor.

Läugt ifrån att i siu gång härmä Dschalmae lugua maj estät, kom
Rose-Pompon boppande in i logen, ramlade bullersamt med stolarna, oeh
bråkade en låug stuud, innan hon satte sigl , I afsigt att yäl utbreda sin
klädning. litan att vara det ringaste blyg för hela denna lysande sarn-
ling, lät hon, med en liten rctsain åtbörd, pris Dschahna lukta på hennes
rosenbukett, uuder det lion satt oeh vägde på stoleu.

Faringi iuträddc åter, tillstängdc logedörren, oeh satte sig hakoni
prinsen.

Adriennc, äiinu ali (id försäxjkt I åskådandet af den indiska skogen
oeh i sinä ljufva minnen, kade Icke gifvit akt på de nykomna.

Soin kon helt ocb hällct vände ansigtet ifrån salongen , ocb Dscbal-
ma endast kunde se en skytot af hennes profil, kade hau änuu icke igcu-
känt bcuuc.

IX.
D Ö D E N,

Librettcn för Moroks strid med pautern var sä obetydlig, att större
dcleu af pnblikcn dcråt iåuadc föga nppiuärksainket; maa ville spara in-
tresset tili den scen, då djurtämjaren skulie uppträda.

Deuna publikeas likgiltigbet förklarap nogsamt den nyiikcalict, Dscbal-
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mas ooh Faringis inträdandc i salongcn väckte hos de flesta af åskådarne;
en nyfikenhet, soin gaf sig- tillkänna genom ett läti sorl och on allmän
rörclsc hland Lopen, alideies soin för en tid sedän, så snart några Ara-
ber visade sig på något olfcntligt ställe.

Rose-Pompons lifliga och täcka utseende nn som alltid infagande,
oaktadt bennes temligcn smaklösa Llädsel ocb den för en sadan teäter,
som denna, alltför granna toalctten, samt hennes alltför lättsinniga oeh
nier än förtroliga fasoaer med den skune Hindacn, som ålföljdc Lcnne,
bidrog ännu mer att oka mängdens nylihna uppniärLsainhct, ly det var just
nu soin yr ocb framfusig, soin hon alltid var, bade med
en rörclse af relande bcliagsjuka närniat sin Stora rosenqvast tili prlnsens
ansigte, för att låta Loruun Inkta. Men prinsen, i ställct att visa sig
road ai denna arligbct, försjönk, vid åsynen af det indiska landskapet, nti
ett stilla drömmeri. Då började Ilosc-Pompon att, på kanten af logen,
med sin bukett siä takten tili musiken, Hiedan den alltför synbara höjnin-
gen och sänkningen på hennes vaekra axlar tillkännagaf, att den passio-
nerade danserskan började blifva besatt af koreografiska ideer, mer cller
mindre stormande *), allt efter soin orkesterit speiade fortare cller läng-
sainnmiarc.

Markisinnan de Morinval, som satt preeist niidt emot den loge, der
Faringi, Dschalma och Rose-Pompon voro placcrade, hade snart varscblif-
vit de nya personernas ankomst, men synncrligast Rose—Pompons löjliga
kokclleri. Slutiigen Intadc den unga niarkisinnan sig tili Adriennc, soin
ännu sait försänkt i sinä outplånliga ininnen, ocb sade, skrattande:

- Min van, det roligaste bär på ställct är ingaluude på teatern. Se
dä Lcllrc niidt emot oss.

Midi emot oss? upprepade Adriennc, mekaniskt.
Efter alt hafva med en min af öfverraskning vändt sig tili fru de

Morinval, kastade. Lon ögonen åt det Låll, denna visade Lcnne.
Hon blickade åt logen midt öfver.
Ilvad såg Lon der? Dschalma, vid sidan af ett nngt fruntimmer, som

helt förtroligl lät Lonom Inkta på den bloinstcrbnkelt, Lon bade i Lauden.
Förfärad, nastan fysiskt sårad i hjertat af ett elcktriskt, djupt, Lvasst

styng, blef Adriennc alideies dödsblck. Af inslinkt, om vl sd skola ut-
tryeka oss, tillsiöt hon ögonen en stnnd , för att icke se alideies lik-
soin då man söker afvända dolken, af bvilken maa redan är sårad, men som
hotar med ett ytterligare styng.

Oeh oinedelbarligen följde på denna nastan matericlla kausia en tan-
ke, som var förskräeklig för hennes kärlek, så väl som för hennes rältvl-
sa stollhct.

Dschalma är här, i sällskap med ett fruntimmer, sade hon tili sig
sjelf, Oeh lian har docfc fålt mitt bref ~ . delta bref, af hvilket hau
kunde aita den säilhet, som vänlade honoin.

Vid tankeu på denna dodliga förolämpnlng, gaf Adriennes döds-

*) Har afseende på den fiirul omtalade dansen: La Tulipe orageuse.

N:o 34.
Öfrers. anm.
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rutn för en bög rodnad, förorsakad af blygsel och förlrytclse.
Bäfvaude, tilliutetgjord inför denna grymma verklighet, sade bon tili sig
sjdf; f

Itodiu hade då icke bedragit mig.
Man måste afslå från försökel att måla dcn snabba vexlingeu af sin-

nesrörelser, soin martera, döda, undcr loppct af en minut. Adricnnc ha-
de från böjden af den mcst strålande sällhet blifvil nedslungad i dcn
grymmaste smärtas afgrund .

. . ocb det på mindre än en sckund; ty det
förgick knappast en sekund, innan bon sade tili fru de Morinval:

Mcu hvad är det då midi emot oss, som är så undcrligl, söt,a Julie?
Dctla undvikande svar förunnade Adricnnc tid att åtcrvinna sin fcall-

blodighet. Lyckligtvis, ocb tack väre de långa, y.ppiga lockarna, som
nastan hclt ocb bållet dolde profilen af benncs sköna kinder, undgick
bcnnes plötsliga både blekbet ocb roduad belt och bållet fru de Morinval,
soin glädtigt återtog:

Muru, min bästa du? ...du märker ej de der Hinducrna, som in-
trädt i avautscenslogen, bar midt emot? Se der . . . se . . . rakt midi e*
mot oss. Scr du nu?

Ja! ...åb ja jag ser dem, svarade Adricnnc med stadig röst.
Ocb du finucr dem visst hra löjliga? ...fortfor markisinnan.
Hör på, minä damcr, inföll markis de Morinval, skraltande; jag

anbällcr om litet öfvcrseendc med dessa stackars främlingar, som icke
kanna vara scdcr och bruk. Muru skulle de eljest, i åsynen af hela Pa-
ris, visa sig i så dåligt sällskap?

I sanning, svarade Adrienne med ett bittert lecndc, deras men-
lösbet är alltför rörande. Man måste beklaga dem.

Men bon är ju för olycksaligt söi, dcn der lilla Hiekan med sin
urringade klädning ocb sinä hara annat, sade markisinnan. Den der kan
icke vara tner än sexton, på sin böjd sjutton år. Se då, min bästa Adri-
enne. Hvilkcn skada på flicka!

J ären särdelcs barrnbertiga i dag, både du ocb din man; det rnå-
ste jag tillstå, min kära Julie, genmälte Adrienne. Man måste beklaga
Hinducrna, beklaga den der väreisen . . . Låt se - bvem skola vl här-
näsi beklaga?

Vi skola icke beklaga den der sköne Hinducn, med den röda,
guldrandadc turbanen, sade markisen; ty om dcn lilla sötungen får bållas
en stund längre, så faller bon bonom om haisen. Se ...se hara! Min-
sann lutar bon sig icke belt ocb bållet intill sin suitan.

Dc äro alltför roligat . . , sade markisinnan, dcltagande i sin mans
munterbet, ocb i det bon lornjerade Rosc-Pompon. Efter en minuts uppebåll,
återtog bon, vändaude sig tili Adrienne:

Jag är viss på en sak, jag och det är, att dcn der Ulla, i trots
af sinä sjelfsvåldiga niinet, är alldelcs förtjust i Minducn. Jag uppsnap-
pade nyss en blick, som sade ganska myeket.

Uvartill tjenar ali denna skarpsyntbet, min sota Julie? sade Adri-
enne, mildt. Hvad godt ha vi af alt läsa i .

. , denna unga flickas bjerta?
— Om bon älskar sin suitan, så bar bon, på min ära, icke orätt der-
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inföll markiscn. Ty 'jag har, i lida min Icfnad, aldrig seit on så
heundrasvärdt vackcr Lari, sorn den der Ilinduen. Annu har jag vai ic-
ke sett mer af honom, än profilcn, raon denna profil är ren och iin, som en
antifc hame. Tycker ni icke det, fröken? ..

. tilladc marhisen, i det hän
lutade sig ned tili Adricnne. JVI förstår vai, att det är hcll simpelt en
fräga, soin rör den sköna konsten; annars togc jag mig visst icke friheten
att stälia en sadan tili er.

Ur denna synpunht betraktad . . . är den verkligen ganska vae-
ker, svarade Adricnne, något vårdslöst.

Nå, inen se! ... inföll markisinnan är hon icke näsvis, den
der ungen? ... Se hara, huru hon lornjcrar oss!

— 1 Det gör hon minsanu, gcnmälte markisen; och se, nu lägger hon
helt simpelt handeu på sin snltans axel, för alt förmä honom alt dela den
beundran, soin j sannolikt ingifvit henne, minä damer.

Dschalma, hvars uppmärksamhct liitti!ls värit upptagen af dekoratio-
nen, som så liiligt erinrade honom om hans hemland, hade verkligen för-
blifvit likgiltig för Rose-Pompons retmedel, oeh ännu ieke vnrsehlifvit
Adricnne.

Men så se då sade Rosc-Pompon, i det hon alldeles hängdc
sig utöfver logen, och fortfor alt lornjera fröken de Cardovillc; tydetvar
hon, icke markisinnan, soin 1 denna stnnd ådrog sig hennes uppmärksam-
het. Se, sade hon det der är verkligen någonting sällsynt ..

. Ett så
intagande frnntimmcr med rödt hår! .

.
. men ett ntsökt vaekert rödt hår

... del måstc ma n tillstå. Se då, prins Charmant!
Det var just 1 della ögonhlick, som hon sakta slog Dschalma pä axcln.

Dcnne spratt tili, vände hufvudet, och blcf nu först varse fröken de Car-
doville.

Ehuru man hade så godt som förberedt honom pä della möle, erfor
prinsen dervid en sadan sinnesskakning, att hän höll på att ovilkorligcn
resa sig uppj men då kände lian på sin axel Faringis tunga jernhand,
under det att dcnne, som satt täti hakoin honom, hastigt yttra‘de . . . men
på hinduiska språkct:

Mod hioit! .. , mod !
.. . och 1 morgon skall denna dam Hgga

för erä fötter.
IV'är nu Dschalma gjorde en ny rörclse, för att sliga upp, tiilade

* mestisen, för att hejda honom :

Jag såg henne nyss bådc rodna och hlckna af svartsjuka. Ingcn
svaghet !

.
.

. ellcr också är allt förloradt.
Se så ja !

...nu sladdrar ui cr gamla rotvälska igen, yltrade
Rose-Pompon tili Faringi ,

i det hon vände sig om. Först och främst
skall jag säga cr, alt delta är alldeles icke hölligt, och sedän så är det ett
så befängdt språk, att det låtcr, som om ui knäektc nötter, när nl talar.

- Jag talar tili hans höghet om cr, sade mestisen. Det är
fråga om en öfvcrraskning, som hau ämnar göra er.

En öfvcrraskning !
. . . Ja så !

.
, . det förändrar sakon. Skyn-

da er, 1 det failct. Ilör ni det, Prins Charmant ! tilladc hon med
, en öm hlick på Dschalma.
IL JmijgfcjgAj - .

-
. - , ,
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— Mitt hjerla är förfcrossadt, yttrade denne lii! Faringi, mcn på dct^^*
kuuluiska språket.

Ooh i morgon skail det spriitä af glädjc och kärlek, ätertogmestisen. ~ Det är endast gcnorn förakt, som ma n kufvar en stolt qviu-
na. - 1 morgon, sägerjag, skail hon, darrande, forvirrad och bönfallan-
de ligga for erä fötter. ,

±
I morgon skal! hon tili mig hysa ett dödligt liat, svaradc prin-

sen, yltcrst nedslagen.
Ja, om hon nn ser er svag och fcg .

.
. I denna stund kan ni ej

gå tilihaka . . . Se lirune hara sliot i ansigtct .. * , och tag sedän den här
lilla ungcns hukett . . . och för den tili cra läppar. —• J\i skail då gcnast
la se denna så stolta qvinna håde rodna och hinkua. -—■ Få se, om ni då
tror mig.

Dschalma, af förtvillan hragt tili det yttersta, och emot sin vilja
stående iinder förlrollningen af Faringis djefvnlska råd, helraktade ännu
en gång fröken de Cardovillc myeket noga 5 hvarefter lian med darrande
hand fattade Rose-Pompons stora rosenhukett, såg ännn en gång pä Ä-
drienne, och förde huketten tili yttersta kanien af sinä läppar.

Vid della förojämpande trots, knndc fröken de Carduville ej betvinga
en så smärtsam sinnesröjrelse, alt prinsen ganska väl hlef den varse.

~ Hon tjljhör cr, sade mestisen. Säg ni nyss, ers höghet, kuru
hon rysle ...af svartsjnka? .. . Mod! ... mod !.

. . hon tilihör cr! ~

Snart skail hon föredraga er framför den der vaekra unga manneu , soin
sitter hakoin licnnc, ... ty det är just hono m, soin hon hittills trott sig
älska.

Och liksoin mestisen hade gissat tili den kansia af liat och rascri,
som vid dessa hans ord skulle väekas i prinsens hjerla, tiliade hän ha-
stigt : •

Lugn !
...förakt! ... jag her för allting. Det är ju den der

karien, som nu hör liata er.
Prinsen höjdc sig och strök med kauden öfver sin panna, som hade

hlifvit hrän.nande het.
Min Gud, hvad kan det då vara, som ni säger hoiiom, och som

Wppfctar himoin tili denna ylterliga grad ?
. , . sade Rose-Pompon, i vred-

gad ‘Oll, tili Faringi. Derefter vände hon sig tili Dschalma och yttra-
de: Se så, Prins Charmaat, såsom det plägar stå j fesagorna -*—■ålergif mig min hukett! , . .

Prinsen hörde jhenne ej , . . Hon återtog huketten.
Strax derpå fortfor hon :

JVi bar fört den tili erä läppar. Jag hade Just aR äta jjpp den,
Snart tillade hon, i det hon suckade och fcastade på Dschalma en hlick

af passione.rad kärjek :

Mni-m oulin, det missfostret, hade ,rätt . , , Hän bedrog mig leke.
AHt der här är ju myeket anstä.ndigt 5 ... jag har icke ens det att

förebrå mig.
Och med kanien af sinä srnå hläudhvila tänder het hon i den rosen-

röda pcklingernagcln på hugra handen, af hvilken hon aftagil handsken.11. J I
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/jPS.a as
Bcböfver väl sägas, att Adrieniics bref ej bade kömmit prinscn till-

handa, ocb att lian alldcles ic 1:c bade farit tili huulet, i sällskap med ge-
neral Simon? Undcr de tee dagar, soin förllutit sedän grcfvc de Mont-
brou räkade Dsclialma ,

bade Faringi lycbats öfvertyga denne, att enda
medlct tili yliinandc at fröken de Cardoville v.ore att öppel erkänna sig
vara här i en annan- Hvad Dsclialmas inställelse vid djurrepresenta—-
tionen angick, så var den förbcredd af Rodin, bvilkcn genom Florine
vlsstc, att bennes fröken ämnade sig dit.

In nan Dscbalina hunnit varseblllva Adriennc, bade bon, sora kände
sinä krafler börja svika, värit I'restad alt fara ifrån spektaklet. Den yng-
ling, soin bon biltills med så inncrlig kärlek burit i s iti bjerta, bvilkcn bon
bade beundiat soin en bjeltc, soin en gud, lian, soin bon trott vara för-
sänkt i en så rysiig iti rt villa u, att bon, bänförd af det ömmaste deltagan-
de, sfcrifvit tili bunom, för att i bans bjerta sprida ett Ijns af tröst
denue ,

.
, besvarade ett ädclt be.vis af upprikligbet oeb kärlek på det

viset, att ban tili spektaklet umlförde en qvinuovarelse, soin var bonom
alldcles ovärdig, ocb såmcdclst gjorde sig tili ett åtliije för hela allmän-
beten. Uuni många djnpa ocb obotliga sår fick icke bar Adrjennes
stolthet !

~ , Föga cller intet brydde bon sig öin att veta, om det var
med Uit soin prinsen velat göra henne tili vittue af bans egen skymf.

Men dä bon såg sig igenkänd af prinscn, dä ban dref förolämpnin-
gen ända derbän, alt se benne stint 1 ögonen, ända derbän, att tili sinä
läppar föra bnketten, soin tillbördc qvinnovarclsen, af bvilkcn ban var
åtföljd, dä kände Adricnne sig fattad af en ädel förtrylclse, -- då
kände bon sig äga mod att qvarstanna. Långt ifrån alt tillsluta ögonen
för bvad bon skcnbarligcn såg, erfor bon tvärtom ett barbariskt nöje i
att betrakta, burn bennes liitti lls så gndoialiga kärlek känipade med dö-
dea, burn den småningom dog.

Med pannan bögbnren, blicken stolt ocb blixtrande, kuulema l.ågande
ocb läpparna dragna tili ett barinfullt förakt, betraktade bon nu i sin ord-
ning den nnga prinsen med en beuiuhausväid iliärdighct. Ett sardoniskt
leeude speladc kring bennes mun, ocb bon yttrade tili markisiniian, bvil-
ken, i likliet med dc tiestä af åskådame, var ouppbörligt syssclsalt med
bvad soin tilldrog sig i avantsccneu inidt emot :

Dc t!a förargliga öfverträdande af alla seder ocb ali anständighet
stär åtminstonc i fullkomlig bar moni med det öfriga af programniet.

Visserligen, svarade fru de Morinval, ocb min onkel bar myc-
ket förlorat, soni cj fått se det kanske roligaste af alltsammans.

Grefve de Montbrou, ja inföll Adrienne med lila kufvad bitter-
het ... Ja ban skall vissi känna saknad öfver, alt cj bafva fått se
alli . . , Jag länglar innerligcn, att ban inåttc komina. Det är ju bo-
nom jag bar alt tacka för delta förtjusande aftonnöje.

Kanske bade markisiniian de Morinval märkt den bittra ocb smärt-
fulla ironi, som vid delta tilifälle lag i Adrienues ton, ocb soin bon icke
förmådde återbålla, om icke den allmänna npp.märksambetcn just nu blif-
vit yäckt af ett viltit, groft ocb utbållct rytande, bvilket fängslade alla

JV-.o 54. ‘
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■ 9 åsbådarnes blicbar vid teatcrn, då de deremot liittllls suttit förströdda, under1 ®

deii fyllnads-scen, som sisulle förbereda Morobs iuträdc på teatcrn.
Allas ögon vände sig mi instinbtlibt mot bålan, som var belägen tili

vcnslcr om teatcrn, under fröben de Cardovilles ellcr snarare under En-
geismanncns loge. En rysning af brinnande nyfibenbet gcnomfor hela
salongen.

Ett annat rytande, ännu gröfre, djupare, ursinnigare än det förra,
Ijöd nu från öppningen af den håla, som var längre in på tcateru, och
Lvars ingång tili bälftcn sbyldcs af artificiella busbar, lätta att undanböja. .

Vid della rytande såg man Engclsmanncn resa sig npp i sin lilla loge.
lian luladc sig, med balfva broppen, utom densamma, ocb gnnggade för-
nöjd bäudcrna; bvareftcr baus Stora gröna ögon, som nu lystc af en besyn-
ncrlig eld, oaflåtligcn stirrade på bålan, ulan att väuda sig derifrån.

Vid dcssa vilda tjut bade äfven Dscbalma spruttit tili, oabtadt alla
de lidclser af bärleb, svartsjuba och hat, för bvilba lian var ett rof. —-

Asyncn af sbogen i förening med panterns rytande väcbte bos honom
nya minnen af baus hcmland ocb af den mördandc jagt, bvilbcn, libsoiu
briget, bar sinä rysliga bänförelser. Om lian plötsligen fått böra trum—-
peterna ocb gongongcrna i fadrens arme ge signal tili uppbrott emot
licndeu, bade ban aldrig bunnat bli bänförd af en vildare eld, än just nu.
Stnndom öfverröstades panterns låugsamma ocb utbållande rytande nastan
beit ocb bålle.t af det dofva mnmlandct från de andra burarna, bvilbet lät
som en aflägsen åsba. Det var Judas ocb Kain, lejonet ocb tigern, som
från det inre af teatcrn, bvarest deras burar voro placeradc, besvaradc
panterns obyggliga läte. Vid delta förfärliga samljud, som sä ofta nått
Dscbalmas öron, då hän, antingcn under ett fältläg eller på jagt, bam-
pcradc i Indieus ödsliga sbogar, börjadc blodct sjuda i bans ådror, ocb
bans ögon guistradc af en vild låga. Med bufvudet nägot framåt luladt,
böll ban båda bäudcrna bårdt slutna om bantcn af logen. Hela bans bropp
sbabadcs af en bonvulsivisb darrning. ~ Äsbådarne, tcateru Adricnnc
tili ocb med. voro icbe längre tili för bonom. lian var i sitt bcmlands
sbogar .

. . Hau vädrade tigern.
Med bans sällsynta manliga sbönhct blandades i denua stund ett .så—-

dant uttrycb af vildt öfverdåd, af öfvernaturlig djerfbet, alt Rose-Pompon
betrabtadc bonom med försbräcbelse, men tilliba med bänrycbt beundran.
Kansbe var det nu första gången i hennes lif, som hennes Stora blä ögon,
vanligcn så giada, så sbalbabtiga, afspeglade en bänsla af allvarsam själs-
rörelse. Ilon bunde docb icbe göra sig sjelf redo för bvad ban bände ocb
erfor. Hennes lijcrta sammanpressades och slog väldsamt, libsom när man
bar aning om en bommaiidc olyeba.

Gifvande viba för en bänsla af ovilborlig frubtan, fattade bon Dscbal-
mas arm ocb sade:

Se då icbe sä der på den der bålan ; ni sbrämmer mig.
Priuscn börde icbe.

Ab !
...se der är ban !

...der är ban !
. .

. mumladc bopen,
nastan med en röst.

u Morob visade sig i fouden af teatcrn.

54



DE JV Van DEAN DE JvDEX.

HP"
I

Ha n var kostymerad så, som vi rcdan sctt, och bar, fill yttermcra ™

säkcrhet, en håge och ett längt koger, fullt af pilar. Långsauit nedsteg
hän utför hranten af dc konslgjorda klipporna, bvilka sluttadc ända ned
tili midten af teatern. Tid efter annan stannade hän för att iyssna, och
framskred, som det syntes, med yttersta försigtighet.

Här hän nn nastan ofrivilligt blickade åt alla sidor, varsehlef lian
snart ett par välbekanta stora, gröna, stirrande ögon; det var Engclsman-
nen, hvars loge var helt närä inlill håian.

Gcnast undergingo djurtämjarens anlctsdrag en så sinärtsain och syn-
bar förändring - , att niarkisiunan de Morinval, soin, med lillkjclp af en
förträdlig lornjett, betraktade honom, häftigt yttrade tili Adrienne:

Sota du, den der karien är rädd. Det händer honom säkert nå-
gon olyeka.

Plär det dä hända olyekor? . . . gcnmältc Adrienne med ett sar-
doniskt leende olyekor, midt ibland denna så talrika, så lysande, så
lifvade folkmängd? . . . Olyekor? ... här? ... i afton? ...Ah ncj,
min sota Julie, du tänker ieke på hvad du säger. Det är i sknggan,
det är i enslighetcn, som en olyeka händer; aldrig midt ihiand en glad
menniskomassa, vid ett bländandc ljussken.

Uimme!! . . . Adrienne! . . . akta dig! . ~ ropade markisinnan,
som cj kunde åtcrhålla ett rop af förskräekelsc, i det hon fattade fröken
de Cardoville i anoen, liksoin för alt draga henue tili sig. Ser du!

% , . Scr du pantern?
Markisinnan pekade med sin darrande hand pä hålans öppning.
Adrienne sträekte häftigt ut hufvudet, för att se.

Akta dig ; luta dig ieke så myeket framåt, yttrade markisinnan
ifrigt.

Du är för barnslig, min sota vän, med din förskräekelsc, sade
markisen tili sin fru. Pantern är fullkoinligt säkert fängslad; och siilil-
le lian än afslita sin kedja, hvilket är alldcles omöjligt, så yore vi, i al-
la fall, utan ali fara.

Ett högljudt sorl af ängcstfull nyfikenhet lopp i detta ögonblick ge-
nom salen. Allas blickar voro oafväudt fästade på Lålan.

Mcllan de konstgjorda buskarna, som hän häftigt undanböjde med
sin breda bringa, framträdde hastigt den svarta pantern. Två gänger
framsträekte lian sitt platta hnfvud, med dess tvenne gula, flammande ö-
gon. Sodan öppnadc lian tili hälften sitt röda gap, och uppgaf ett nytt
rytande, i det hau yisade tvenne rader af fntktansvärda kroktänder.

En dubkel jernkedja och ett jcrnhalshand, båda svartmålade, syntes
ieke för panterns svarta fäll och mörkret i håian; della gjorde iliusionen
fullkomlig. Man kunde leke annat se, än att det förfärliga vilddjurct äg-
de sin fullkomliga frihet.

Minä damer! yttrade hastigt markisen. Se då på Hiuduer-
na. De äro förträffliga i denua stund. Se, hvilken sinnesrörclse!

Vid åsynen af pantern, kade verkligen Dschalmas vilda ifver näit sin
s böjd. Hans svarta ögon guistrade som tvenne svarta diamanter; öfverläppen
i.
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, liiuppdrogs konvulsi viski, med ett utlryck af djurisk vildliet, soin om lian
värit i en ylterlig: paroxysm af vrede.

I’aringi, soin mi läg lutad mcd armbågarne nmt logen, var äfvenlcdcs
ett rof for den/ käftigastc sinncsrörelse, förorsakad af en den bcsvnnerli-
gaslc ödcls skirkelsc. Dennc svartc panlcr af så sällsynt ras, soin jag
nn ser bar i Paris, ocli det på en tea.tcr, sade lian för sig' sjelf;
är dcnsaminc, soin Maj alen (den Stryparen, bvilkcn liade tuloerät Dselial-
uia, incdan lian sofj fångade från bålan, då lian var en litcn ungij, ocl»sedän sålde tili en europeisk sjökapfcn. Dobvanis mäki visar sig allc-
stades, länktc Stryparliöfiiingen i sin blodtörstiga vidskcpclse.

1 yeker ni icke, sade markisen tili Aiirienne tvckcr ni ic-
kc, atl Hinduernc sälli nila aro präktiga att skåda?

Kuiske hafva de i sitt egot l.aud värit med om en dylik jagt,
svarade Adricnnc, soin om kun velat framkalla, ulinana ocb trotsa det
gpymmastc af alla sinä niinnen.

Adrienne, sade markisinnan ifrigt tili frökeit de Cardoville, ■

mi är djnrtäilijaren oss tcmligen närä. - Är ieke. bans Fysionomi för—-
skräckiig ? Jag försäkrar dig, alt karien är rädd.

Det säkra är, inföll markisen, desinä gången ganska allvarsamt;
det säkra är, att bans förfärliga blekhet ökas med bvarjc minut, s 111

soin lian narinat- sig den bär sillan. Jag bar hört sägas, att, om bau
en cnda ininut förlorar sin kallblodigliel, är lian förlorad.

Ab! ... det vorc fasligl, 'ulbrast markisinnan, vändande sig tili
Adrienne. Här . ,

. midt för vara ögoul . . „ om lian blefve särad! . .
.

Kan man då dö af ett sår? .
.

. vttrade Adrienne tili markisin-
nan med- en ton af så iskall likgiltigbel, att den nnga fruu med förvåning
blickade pä hennc ocb sade;

- JJvad du nu yttrar, niin sota väh, är mer än grymt; det må-
Ste jag tilistä. ■Hyad rår jag väl för det? Det är deu oss omgifvandc almosfern,
som iuverkar på mig, svarade deu nnga Hiekan med ett isande smålcendc,

Se . .
. se! , . . nu ämnar djurtämjaren afskjuta en pil.rnotpan-

tern, inföll markisen. Säkert börjar brottuingen bröst emot brösl ome- •
delbarligen derefter.

Morok befann sig nu i fonden af teatern, men måste passera den-
samma i hela dess bredd, ilman lian kiiude komma tili ingångcn af bålan.
Hau stannade ett ögonbliek, lade en pii på bågstijängen, böjde sig ned på
knä, bakom ett stort klippblock, sigtade länge . .

. pilen hven den
försvann i det inrc af iiålan, dit pantern inkrupit, sedän lian tvenne gån-
ger visat sitt botaude hufvud,

Knappt bade pilen försvunuit, förrän pantern, retad af Golialb, hvil-
ken för åskädarne var osynlig, uppgaf ett ursinnigt rytande, soin om hän
värit sårad.

Moroks pantomim blef nu så uttrycksfull, lian tolknde på ett så ta-
landc sätt sin glädjc öfver att hafva träffat vilddjuret, att de mest stor-
mande bifailsrop skallade i hela salcn. JVn borlfcastadc lian sin båge,

•h framdrog dolfceu ur sin gördel, fattade den mellan tänderua, ocb började (IfeaP -

\
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Pyrypä på marbcn, som om hän velat öfverraska dcn sårade panlcrn i dcss
lillflyhtsort.

För att göra illusioncn fullbomlig, nppgaf Döden, soin af Goliath
retades mcdelst slag af en jernslör, de fasausfullaste rytaudcn från det inre
af hålan. ,

Den dystra anblicken af skogen, dnnhclt «pplyst af de rödabliga rc-
flexerna, var så skakande, panterns tjutande så förfärligt ocb Morobs ställ-
ning, hans åtbörder och pan tornini så slämplade af förskräcbelse, att alla
åsbådarne darrade öch förblcfvo sillande i en djup, andlös, uppmärksam
tvstnad. Man siilille nastan buuua säga, alt de väntade sig någol obygg-
ligt nppträdc.

11vad som gjorde Morofcs pantomim ännu mer eifektrik, ocb gaf dcn
en sadan prägcl af förfärande sanning, var alt, ju mer lian närmade sig
tili panterns båla, dess närmare bom lian ocbså Engelsmannisns loge.
Djurfämjaren bnnde i trots af allt silt bemödaude, icbe taga sinä ögon
från denna mennisbas Stora, gröna ögon.

Nastan bade man kunnat tro, att hvarje rörelse som lian gjorde, i det
ban framkröp, skeddc tili följd af en magnetisb dragningskraft, förorsa-
bad af den olyekshädande vadbällarens hemska bliek. Ocl;så blef Moroks
ansigtc allt mora blckt och libabtigt, jn närmare ban ualbades den, soin
såiunda svurit bans förderf.

Vid åsynen af denna pantomim, som nu mera icbe var någon lek,
ntan fasans verkliga uttrycb, blef Uniin en gång den djupa andlösa lyst-
nad, som rådde i salen, afbruten af bandblap|>ningar ocb bifallsrop,.ac-
bompanjerade af panterns rytande samt lejonets ocb tigerns mumlande på
afstånd.

Engelsmannen, som nastan bängde ntom sin loge, med läpparnc upp-
dragna af det vanliga, nu mer Un någonsiu obyggliga, sardoniska leendet,
ocb med de gröna ögonen stcll stirrande, ilåsade ocb säg myeket medta-
gen ut. Kallsvelten perlade från bans sballiga och röda panna, som om
ban vcrkligen uttömt en oerhörd magnetisk braft, för att draga tili sig
Morok, bvilken ban suart såg närä bålaus ingåug.

Ogonblicket var afgörande.
Morok låg alldeles bopbrupen, i en Inrande ställning. Med dolken i

banden ocb följandc med blicb och gester Dödcns alla rörclscr, då den-
ne, ursinnigt rytande, öppnade sitt ofantliga gap, ocb tyektes vilja för-
svara ingåiigen tili sltt bo, afvaktadc djurtämjarcu blotl ett gynnande ö-
gonbliek, för att sförta sig på vilddjuret.

Farau utöfvada en sådan trollkraft, att tili och med Adrienne, emot
sin vilja, dcladc dcn kansia af plågsam otåligbct, blandad med fasa,
bvilken bom alla åskådarnes bjertan att klappa. Framlutad libsom mar-
bisinnan, ocb med blicken oafvändt fästad på dcn rysligt intressanta sce-
nen, iiöll hon rnekaniskt sin blomsterbubett i kauden sin indiska bu-
bett, som bon ännu bade qvar.

Hastigt uppgaf Morok ett vildt rop, i del ban störtade på pantern,
soin besvarade delta skri med en bisklig rytning, och rusade på sin her-

N:o M. 8.|s N:o 54
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re med ett sädant raseri, att Adrienne, i tanka att mannen var förlorad,
bäfvande kastade sig- tillbaka I logon och gömde ansigtet i sinä begge
händer.

Blomsterbuketten föll härvld ur bennes hand, ned pä scenen, och
rullade slutligen in i bålan, bvarest Morok kämpade med pantern.

Snabb soin blixten, smidig ock vig soin en tiger, eldad af sin out-
sägliga kärlek, och hänförd af den ifver, som panterns förfärliga rytande
väekte hos bonoin, hoppade, Dschalma ned på teateru, drog sin dolk och
rusade ia i halaa, för att taga Adriennes bukett.

Just I detta ögonblick hörde lian ett förtvifladt skri af Morok kalla
honota tili hjelp. Pantern, ännu mer ursinuig vid åsynen af Dschalma,
gjorde en förtviflad ansträugning, för att siitä sin kedja. Då ban ej för-
mådde det, reste hän sig pä ända, för att med framtassarna knnna omfat-
ta prinsen, som nu var tillräckligt närä hans hvassa klor. Att böja ned
hulvudet, kasta sig pä knä och med detsamma gifva vilddjuret tveune
dolkstygu i nnderlifvet, var för Dschalma ett ögonblicks verk, och det
var säiunda lian undgick en säker död. Pantern röt tili och föll med hela
sin tyngd öfver Hinduen. Under några minuter'soin djurets förfärligadödskamp varade, såg man icke annat än en oredig massa af svarta lem-
mar och hvita, hlodiga kläder. Slutligen reste Dschalma sig upp blek,
sårad, öfverhöljd af blod. Med ögat gnistrande af vihi stolthet, stående
i upprätt ställning och trampande med ena foten på den döda pantern,
höll lian i handen Adriennes bukett och kastade pä henne en blick, soin
tolkade hela djupet af hans vansinniga kärlek.

Men nu . . . nn först kände Adrienne sinä krafler svika henne, ty
endast ett öfvermenskligt mod hade hittills gifvifrhenne styrka att uthärda
åsynen af denna förfärliga kamp.

FJORTONDE AFDELNINGEN.
COSCILIDM

I.
DEN RESANDE.

Det är natt
Manan skiner, stjernorna tindra pä en melankolisk klar himincl; den

hemska nordanvinden, skarp, torr, Isande, uthrister stundom i vilda väder-
ilar. Med sin bistra, hvlnande andedrägt sopar den höjderna af Mont-
martre.

Pä högsta toppen af denna kulle synes en rnan i stående ställning.
Hans stora skugga kastar sig öfver den steniga, månbelysta marken.
Den resande hetraktar den omätiiga stad, som utbreder sig vid hans

Sr fötter.
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ST 1 . . .’. • *liii18 Parts, Lvars svarta silhonctt aftccknar sinä spiror, sinä fcupolcr, si- ®**

na dömer, sinä klocktorn på synrandcns bläaktiga duk, under det ett hlart,
rödaktigt sken uppstiger från midten af denna stenoccan och färgar zenitksstjcrnprydda azur.

Det är det aflägsna skenet af tusende lågor, hvilka på aftonen, un-
der nöjets tinuna, gladt upplysa den bullersamma bnfvudstaden.

IVej .. . sade den resande för sig sjelf. Det skail idse ske ...

Ilcrren skall icke vilja det.
Tvcnne gänger är nog.
För fem sekler sedän leddc mig Den Allsmäktiges hämuande hand

ända från Asien och bit. Faslän blott en ensam resande, kade jag lem-
nat efter mig mera förtviflan, mera sorg, mer olyeka, flera döda ~ äu
bundräde härjande Inkräktarcs oräkncliga härar kunnat åstadkomina. Jag
iuträdde i denna stad, ocb dess folkmängd sammansmälte.

För tvenne sekler sedän hitfördes jag åter af denna oemotsfändliga
hand, och den gångcn, liksoin den förra, härjade den fasansfulla lands-
pläga, soin Den Allsmäklige kundit vid niinä Ijät ocb befallt mig alt slä-
pa med mig från ort tili ort, härjade denna stad, der den allraförst an-
grep minä medbröder, redan utsläpade af arbete och förslappade af elände.

Medbröderne tili mig . . . tili mig . . . Jerusalems skomakare . .
.

tili den af Ilcrren fördömde bandtverkaren ty Herren bar, uti min
person, förbannat bandtverkarnes hela slägte, ett alltid lidande, alltid arf-
löst, alltid slafvande slägte, bvilket, liksoin jag, går .

.
. går . ,

. oupp-
börligt går, ulan uppebåll, ulan rast, och litan att bvarken åtnjuta belö-
ning ellcr äga nägot bopp, tilldess att män, qvinnor, barn ocb gubbar
förgäs under det tryekande jernoket . . , delta mördande ok, som "uppta-
ges af audra, och sora andra arbetare bära, från tidehvarf tili tidebvarf,
på sinä villiga, ehurti krossade skuldror.

Och mi anländcr jag för tredje gångcn sedän fem århundraden, ånyotili en af de knllar, som beberrska denna Stora stad.
Ocb troligcn medför jag åter fasan, förödelsen och döden.
Denna stad, berusad af sinä bullersamma fröjdcr, af sinä nattliga fc-

ster, vet icke ...O nej !
..

. den anar icke, att jag står vid dess port,
Dock nej ...nej !

... min närvaro skall icke nu medföra olvcka.
Herren bar ju, efter sinä outransakliga rådslag, fört mig genom* hela

Frankrike, ocb dervid lätit mig undvika ända tili den ringaste mennisko-
boning. Ingen ökad själaringning bar utmärkt den väg, der jag färdats
fram.

Och dessutom har jn spöket öfvergifvit mig.
Delta spöke med sin blågula, I grönt skiftande hy, med sinä djupa,blodiga ögon ...IVär jag trampade Frankrlkes jord, kände jag, att spö-

kets fuktiga, iskällä hand släppte min. Just dä försvann det.
Och likväl kannel 1 jag nu .., ja jag känner, att dödens atmosfer

omgifvcr mig.
De uppböra icke, de hvassa ilniugarne af denna hemska vind, som,

dä den insveper mig i sin bvirfvel, tyekes med sin förpestade andcdrägt
s framalslra landsplågan
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litan tvifvel stillar sig Herrans vrede.
Kanske blir min värvaro endast en varning, Lvarigenom Hän tänker

väeka dem, bvilka öfverträda Hans bnd.
Ja jag boppas det ty annars vore det ju Hans mening att slå

tili, med ett ännu kännbararc, clt ännu förfärligare slag .
.

, i det Hän
spridde död ocb förskräckelse i sjclfva bjertat af landct, i denna omätliga
bufvndstad.

O nej I . . . nej !
. . . Hcrren sball bafva mcdlidande.

Acj , , , lian skall icke döma mig tili detta nya straff.
Ack !

. . . i denna stad aro minä bröder talrikare ocb olyckligarc, än
annorstädes.

Oeh det är jag, som skulle bringa dem döden !
. . ,

JVej! Hcrren skall bafva medlidande, ty min systers sju ättlingar
aro ändtligen förenade inom murarna af denna stad.

Ocb det är jag, soin skulle bringa dem döden !

Döden !
. . , i ställct för den skyndsamma bjelp de så väl beböfva.

Ty den der qviunan, bvilken, liksom jag, irrar från cna äudan af
vcrlden tili den andra, bar nn, sedän bon en gång söndcrslitit trådarna
af deras llcnders ränker åter fortsatt loppet af sin eviga vahdring.

Förgäfves anade bon, att Stora olyekor ånyo botade dem, bvilka ge-
nom blodsbandct tillhöra.mig.

Den osynliga hand, som förer mig framåt, jagar den irrande qvin—-
nan före mig , . ,

IVu, liksom alllid, borlförd af den emotståndliga bvirfvcln, ropade
hon, bönfallande, i det ögonblick, dä bon nödgades öfverge dc minä :

Herre !
. , , måtte jag åtminstonc få fullborda mitt förehafvande!

Gu ! I
Blotl några dagar! ...af barmbertighet, endast några dagar !

Gå!!
Jag Icmnar minä skyddlingar vid afgrundens brädd.
6?« /...(?«//

Ocb den irrande stjernän bar åter nödgats fullfölja sin eviga hana.
Men bennes röst bann genom rymden, ocb kalladc mig tili dc minas

Ljelp.
JVär bennes röst nådde mitt öra, kände jag genast, att min systers

ättlingar sväfvadc i rysliga faror. Dcssa faror ökas ännu mera ...

O säg, säg, Herre !
... skola min systers efterkonnnande undslippa

de olvckor, bvilka under så många årbundraden kopat sig öfver min slägt?
Skall du nti dem förlåta cllcr slralfa mig ?

O Herre !
.. . värdes foga så, alt de uppfylla sin stamfaders sista

yjlja !

Vänles foga så, att de måtte förena sinä mcdlidsanuna bjertan, sinä

friska krafter, sinä ädla insigter, sinä stora rikedomar !

i Sålunda skola dc kuuna arbcla på rncnsklighetens tillkommande sällbet.
Sålunda skola de inåbäuda kuuna godtgöra mitt eviga lidandc.

Dessa ord af Gudamenniskan ; Alsker hvärandra inburdes ! väre de-
ras enda mål, deras euda medel !
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Mcdelst dcssa allsmäktiga ord skulle de hutina öfvcrvinna de falska
prestcr, som förnekat dcn menniskoblefne Gudcns förcskriftcr om kärlek,
frid och hopp, och endast kyllä läror af hat, våld ocb förlviflan.

Dessa laiska prester, som, understödda af dc mäktigaste och lyckll-
gaste pä jorden . . . i alla tider deras medbrottsliga, 5 ställct att här på
jorden fordra någon sällhct åt dem som lida, åt minä olyckliga bröder,
djerfvas säga i Ditt namu, o Herre, att den fattige är, en gång för alla,
bcstämd att plågas i denna verld, ocb att längtan eftcp

. . . ellcr boppet
ora lindring, är ett brott i Dina ögon . . . emedan några fås lycka ,

.
.

och niistän hela mensklighetens olycka . . . vorc just Din vilja, o Herre!
Hvilken hädelse! . . . Är det icke just motsatsen af dessa menniskoliendt-
liga ord, som utgör Din gudomliga vilja?

Af miskund, Herre, bönhör mig !
. . . Ryck min systers ättlingar un-

dan deras fiender !
~ „ ifråq arbetaren , äuda tili konungasonen. Låt

icke fröet tili en mäktig och fruktbärande förening tillintetgöras en
förening, som mcdelst Ditt bistånd, o Gud 1 . . . torde kuuna grundlägga
hela mensklighetens kommando sällhct!

Herre! ~. låt mig få föreua dem, emedan man vili sondra dem .. .

försvara dem, emedan man anfaller dem! Låt mig få ingifva dem bopp,
som ingenting mera boppas, dem mod, som äro nedslagnah Låt mig
få upprätta dem, som hotas mcd fall, understödja dem, som framhärda i
det goda!

Och kanske skola deras strld, deras bängifvenhet, deras dygd, deras
Hdanden försona mitt fel! .

. ♦ afplana skulden för mig , , , för mig, som
olyckau allena kade gjort elak ocb orättvis.

Herre !
.. , emedan Din allsmäktiga hand fört mig ända hit ~. nti

ett för mig okändt ändamåi . . . så afväpna ändtligen Din vrede . .
. att

jag icke läugre mä vara redskap för Din hämd !

Det är nog med sorg på jorden. Under de tvenne sistörflufna ären,
hafva Dina skapade varclser milliontals Lallit i minä spår.

Menniskoslägtet bar smält ihop! ... ett sorgedok är utbredt öfver
hela jordgloben ..,

Ända från Asien och tili polens isberg bar jag gatt . . . med döden
i minä fjät 1 .

. .

Hur Dn då icke denna långa dödssuck, som från jorden uppstiger tili
Dig, o Herre?

Miskunda Dig öfver dem alla .
.

. och öfver mig 1 ! I
Måtte jag en dag en cnda dag få församla ättlingarna af min sy-

sters familj och de äro räddade !
. , .

I det dcn resande sade dessa ord, föll hau på knä, och höjde mot
himmeten sinä bönfallande händer.

Hastigt röt vindcn med fördubblad häftighet . . . De hvassa ilningar-
ne förbyttcs tili orkan.

Den resande skalf.
Med en röst full af förfäran, ropade hän:

JV:o M. B*.
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• Hcrre !.
, . dödsvinden tjuter rncd raseri! ..

. Dess bvirfvel upp^H
lyfter och bortför mig ... Herre !

..,Du bönhör mig såledcs icbe.
Spöket! ... spöket! ~ . O, se der !

...se der är det im igen !.'.’.

Dess grönaktiga ansigte vanställcs ännu värre af konsulsiviska ryekningar;
~ dess röda Ögon vrida slg i sinä djupa bålor ... Bort! . . bort !

O nej !
.. . dess hand .. . dess däfna, iskällä hand bar åter faltat min

.
.
. Herre !

.
. . haf nicdlidaudc !

. . . barmbertighet!
Gå ! !

O Herre !
. . . denna landsplåga . . , denna förfärliga landsplåga

. . . sball jag dä föra den med mig afven tili denna stad !
. . , minä brö-

der skola då först dö • . . desse, som aro sä bräcbliga, så eländige I . .
.

JVåd !

Gå ! I
Ocb min systers efterbommande! .. . IVåd! .. . nåd !

~ Gå!!
O Herre! .

.
. barmbertighet! . . . miskund !

.
. . Jag Isan iclse

längre faslbålla mig vid marben $ spöket släpar mig ntför sluttuingen af
denna bulle . . . Min gång är snabb, libsom dödsvinden, hyilken blåser
babom mig *). Redan skådar jag stadens murar !

. . . O, Herre !
. . .

Laf barmbertighet! .. . haf furbartnande med min systers ättlingar ...

Skona dem I ... Måtte jag åtminstone icbe bli deras bödel! . . .Måtte
de bunna triumfera öfver sinä fiender I

Gå! ...gal!
Marben llyr beständigt nndan minä fötter . . . Redan vid stads-

porten! ... O redan! . . . Herre! . . . Herre! ännu är det tid! . . , Nåd!
... nåd !

.. . medlidande med denna slumrande stad! Må den för-
sbonas från att vabna vid förtviflans utbrolf, vid rop af fasa, vid döds—-
sbrän !

..,Herre 1. ..Redan står jag i stadsporten !., . Du vill det
således ! .• . Det är afgjordt! ... Paris ! ! landsplågau är i dittsböte!
.. . Ack !

.. . förbannad! ... alltid förbannad! ...

Gå !
...gå !!

11.
FASTLAGSMÅLTIDEPJ.

Dagen efter den afton, då den bemsbe resande, som nedsteg från
slnttningen af Montmartres bullar, bade inträdt i Paris, rådde en temligen
stor vcrbsamhet i hotellet Saint—Dizier.

Ehuru blocban var bnappast tolf på dagen, var docb prinsessan, litan
att vara parerad ty dertill bade hon alltför god smab libväl blädd
med en utsöbtare omsorg, än vanligt. Hennes blonda hår, som aunars
var slätbammadt vid tinningarna, formerade nu tvenne brusiga bubblor,

*) År 1346 rasade den ryktbara svarta pesien (Digerdöden) nastan Bfver hela jorden. Den visado
samma symptomer som Koleran, samma ofiirklarliga fenomen af en framskridande gång, undor
smä dagsresor, på ett helt ärs tid. Är 1600 hSrjades yerlden af en annan, likartad epidemi.

Man vet, att koleran, när den utbrast i Frankrike, \isade sig allra först i Paris; den bade
sålunda på ett oförklarligt sätt afbrutit sin hittills jomnt framskridande gång och gjort ett mårk-
rärdigt hopp. Man erinrar sig ock, alt uordostlig rind stfindigl bläste, under kolerana ■var-

sta härjningar. g
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soin ganska väl klädde bcnnes fcta och ännu blomstrande kinder. Hcnnes
mössa var prydd nied nya, Ijnsröda hand. Då man såg madame de Sainl-
Dizicr nastan smärt och inrundad vid Hfvet, i sin nya klädning af Ijus-
grätt moär, gissade man, att fru Grivois hadc nödgats anlita någon af
priusessans öfriga kammarfruar, för att åstadkomma denna märkbara smal-
Let i matmodcrns eljest fylliga växt.

Vi shola snart förklara den uppbyggliga orsaben tili delta lindriga
recldif af verdslig hebagsjuba.

Prinsessan, åtföljd af fru Grivois, sin förtrogna, gaf sinä sista be-
fallningar, i anledning af några tillredclser, sora förehades i en stor sai.

Midi nti delta mm var ett stort bord, beiäckt med en karmosinsröd
sammetsmatta ; rundt ombring detsamma stodo Hera stolar, och öfverst på
hedersplatsen en förgylld länstol.

I ett hörn af ruinmct, närä Itäminen, der en herrlig brasa lågade,
syntcs ett siags improviserad sbänb. Der såg man de olilta elementerna
af den läcbraste, mest utsöbta måltid. Således böjde sig, pä Stora silf-
verfat, pyramider af sammanlagda brödskifvor, bcstrubna med barpmjölke
ocb onjovissmör, samt med tunna skifvor af inlagd makrill och tryffel i-
frän Perigord emellau. (Man torde böra erinra, att det var i rastan).
Längre bort, på fyrfat af silfver, stående öfver spritlampor, för att hål-
las väl varma, paraderade kräftstjertar från Meuse, stufvade med grädda.
Vidare såg man små ostronpastejer, stufvade i maderavin, och tili smaken
förhöjda af en störfärs med kryddor.

Efter dessa stadiga rätter följde lättarc såsom små biscnits i form af
ananas, smultron-päron, någonting särdeles rart vid denna årstid; pome-
ransgele, serveradt i skalen af denna frukt, fconstmessigt urbålkade för
detta ändamåi. Madera-, Champagne- och Alicante-vin perlade i Stora
kristallllaskor, och tvcnne herrliga kannor af Sevtes-porslin voro fyllda,
den ena med kaffe, den andra med ambravanilj cboklad. Dessa drycker
försattes nastan i samma tillstånd sora sorbet, ty de voro nedsatta i en
stor isfylld afkylarc af ciseleradt silfver.

Men bvåd som gaf denna läckra måltid en apostolisi, romersk karak-
ter, var vissa produkter af sockerbagerikonst med rcligiös betydelse. Så-
lunda såg man alltför nätta, små krucifixer af insyllad aprikos, små bi-
skopsmössor af sockerkandi, biskopskräcklor af marsipan, tili hvilka prin-
sessan, med granulaga uppmärksamhct kade bifogat en litcn kardinalhatt
af med körsbärssaft blandadt socker, prydd med snören af fcaramellträdar.
Det yppersta af alla dessa katolska, sockcrsaker och ett verkligt master-
stycke af prinsessana kock, var ett superbt krucilix af angclikerot med en
törnekrona af kanderadt berberis *).

*) En fallkomligt trovSrdig person har sågt os s, att hän kivistät en middagsmåltid hos en hßgst
uppsatt prelat, der bland deserten serverades en mSngd dylika religiösa leksaker, hvilket gaf
samme person anledning att yttra tili ifrägavarande prelat: ”Jag trodde, Monseigneur, att man
anammade Frälsarens lekamen sub utraque specie, men icke i angelikerol. Man måsle
dock erkänna, att uppfinningen af de apostoliska sockersakerna icke var prelatens, ntan härrör-I de från den något öfverdrifua katolska ifvern hos en gudfruktig dam, som hade mycket att sä-

m ga i prelatens hus.
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Detta är ett besynnerligt vanhelgande af rellgionen, bvaröfver tili och ®>

med mindre gudfruktiga personcr ytfra sin harin och sln förtrytelse. Men
ända ifrån det oförsfcämda taskspelerict med Rochen i Trier, ända tili det
fräcka skämtet med bclgonskrinct i Argentenil, tyckas sådaua fromma
menniskor, sora prinsessan de Saint-Dizier, göra sig ali möda att med sitt
nit förlöjliga i sig sjelf vördnadsvärda traditioner.

Efter att hafva kastat en blick af synnerligt välbehag på den .sålun-
da tillagadc måltidcn, yttrade prinsessan de Saint-Dizier tili fru Gri-
vois, i det hon pekade på den förgyllda länstolcn, bvilken tycktes vara äm-
nad åt ordförandcn vid bär blifvande samrnanträde:

Har inan lagt fotpåsen nnder bordet, så att bans cmincns får var-
ma sinä filtteri lian klagar alitid, att de aro så kalla.

Ja, madame, svaradc fru Grivois, som tittade undcr bordet;
fotpåsen liggcr der.

Säg också tili, att man fyllcr en tennkula med kokande vatten,
ifall bans eminens ej akulle ba nog af fotpåsen, för att hålla sinä fötter
varma.

Det skall ske.
Eägg mera ved på elden.
Men . . . nädig fru . . . det är ju redan en så dugtig brasa.

Var nådig och se sjelf! . „ . Dessutom , . . om bans eminens alitid tyc-
ker sig ha för kalit, så tycfcer dereraot bans bögvördigbet, blskopen af
Halfagen, att hän alitid har för varmt. Hän svettas beatändigt.

Prinsessan höjde på axlarna och sade tili fru Grivois:
Är icke hans eminens, kardinal Malipieri, hana högvördighets, bi-

skopens af Halfagen förman ?

Vlsserligen.
IVå väl; i kraft af hierarkiens lagar är det således hans vördighet

biskopcns skyldighet att lida af hetta, i närvaro af hans förman, och icke
hans eminens’ skyldighet att pinas af köld. För öfrigt är ingenting
enklare: hans eminens är Italienare 5 hans bögvördighet deremot från nor-
ra Belgien ... de måste således vara vana vid alltför olika värmegrader.

Eägg du mera ved på elden.
Som prinsessan befaller, svarade fru Grivois, och lade tvcnne o-

fantliga vedtri.n i kaminen. Men i den här heltan, tror jag nastan att
hans högvördighet, biskopen, kommer i fara att svimma.

Ja, min Gud, det tror jag nog; äfven jag pinas obarmhertigt
härafj men du vet väl, att vår heliga religion ålägger oss sjelfförsa-
kelse tillade prinsessan med ett rörande uttryck af gudaktigbct.

Nu kanna vi orsaken tili prinsessan de Saint—Diziers nägot bchagsju-
ka toalett för dagcn. Det gällde att på allt upptänkligt artigt sätt emot-
taga de höga prelaterna, hvilka, tillika med abbe d’Aigrigny och flera af
kyrkans högre medlemmar, redan flera gånger bade härstädes hallit ett
slags concilium i smått.

_

En nygift fru, som ger sin första bal, en yngling, som nyss huivit
myndig och ger sin första nngkarlsmiddag, ett snillrikt fruutimmer, 9pm

is, för första gången uppläser sitt änuu outgifna arbete, aro icke gladare,^^
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stoltarc och framför allt omsorgsfnllare bekymrade för gästernas
enliga emotlagande, än prinsessan de Saint-Dizicr var, för emottagandct
af sinä prester.

Att höra vigtiga intressen diskutcras Los henne, alt Löra sä niånga
insigtsfulla män begära Lennes utlåtandc i frågan om vissa anordningar,
rörandc qvinnokongregationernas infly lande, se der någontiug, soin på
det bögsla kiulade prinsessana fåfänga; ly deras eininenser, deras högvör-
digbcter, deras heligheter af alla slag, hade en gäng för alla lagit för scd
att sålunda hyila prinsessana anspråk på att anscs nastan soin kyrkaus be-
liga moder .

. . Ocfcså hade hon för dcssa väre sig in- cller ullUndska
prcslcr, utvccklat en oUndlighct af salvelsefulit sinickcr och fromt ko-
kctleri.

För öfrigt kan ingcnling vara mera logiskt, än de förvandlingar, hon
tid efter annan undergålt, denua hjertlösa qvinna', soni dock uppriktigt,
ja, med passion, älskade att intrigera och att herrska i kotterier. Ilon
hade, allt efter soin lion framskred i åldcr, ganska naturligt öfvcrgått från
kärleksintriger tili politiska intriger, från politiska tili religiösa.

Just i det ögonblick, då prinsessan de Saint-Dizicr slulade öfversig-
fen af anordningarna, hördes på hotellels gärd ett starkl buller af vagnar,
som tijlkännagaf ankomsten af hennes väntade gäster. Tydligcn syntes,
att dcssa gäster voro af en ovanlig rang, ty prinsessan gick, tvärt emot
livad hon cljest Lrukade, Unda ut i dörren af försalongen, för att emot-
taga dem.

Det var verkligen den italicnska kardinalen, Malipieri, som alltid
frös, och den belgiske biskopen, Ilalfagcn, som alltid svettades. Pater
d'Aigrigny åtföljde dem.

Den ronierska kardinalen var en högväxt man, mera knotig än ma-
ger, och ir.cd en på en gäng högdragcn ocli listig fysionomi. ~ Ansigtet
var gulaktigt och piissigt, hai» skcladc myeket, och de svarta ögonen voro
omgifna af en Imin cirkcl.

Den belgiska kiskonen var en liten kari, kori, tjock, klnmpig och
med stor, ntskjutandc mage, apoplcktisk hy, bcslutsam blicfc ocli knubbiga
mj uka mjölkli n gra r.

Snart var sällskapet församladt i Stora salongen. Kardinalen gick
genast alt siiliä sig vid spiseln, under det att biskopen, soin strax börja-
de svettas och pusta, då och då sneglade på det glaccrade kaffet och eko-
koladet, som skuile hjclpa linnoin att ntiiärda denna artificiella rötmånad.

Pater d Äigrignv närmade sig tili prinsessan och hviskade tili henne:
Vili ni ge befallning om, att man bit iuför abbe Gabriel de Rcu-

nepont, som snart kommer och frägar efter c.r.
Är den unge presten i staden? , . . frågade prinsessan med lif-

lig förundran.
Ja, svarade d’Aigrigny. Sedän 5 förrgär bar lian värit här; vi

bafva, genom hans fönnän, låtit hilkalla lionom , . , JVi s!;all sedennera
få vcla allt. Kodin skall fin Grivois insläppa genom den lilla lönndör-
ren vid trappau, liksoin hon gjorde haroin dagen.

Jk N:o 30. 9-
ib?
må& äm
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® Konimcr lian i «lag?
Ja,' hait bar myckct vigtiga sakcr att mcddela oss. Hait bar «ni-

skat, att hans eminens, kardinalen, och bans högvördigbet, biskopen, »kul-
je vara näryaraiide vid vårt samtat, ty i cgcnskap af ordens medleimnar
bafva de i Roni genom ordensgencraien fåtf käimedoin af alit.

Prinsessan ringde, gaf sinä befallningar, ocb ätcrkom snart tili kar-
dinalen, sägandc tili dennc, i en fon af denr öinmastc omscrg;

Jag koppas att crs eminens vill ka en kiila kclt vatien vid sinä
fötter? ~ . Ellei - viti crs etninen», att inan lägger in mer ved i kämmen?

Vid dcfla förslag uppgaf (len kclgiske kiskopes, soin torkade sin
sveltdrypande panna, en djnp suek af förtviflan.

Tusen taek, min nädiga prinsessa, svarade den ilalienske kamiina-
len, på ganska god fransyska, men nied en odraglig ifalicusk accent. Jag
.är verkligen brydd för alt cr godliet.

Sknlle icfcc Monseigncur behaga någonting? - .
. yttrade prinses-

san nu tili biskopen, i det koi» tncd en bcbaglig åtbörd pekade påskänkcn.
Min prinsessa, svarade biskopen, o m ni tillåter, skalt jag faga li-

tet kaffeglace.
Prelatcn tog försigtigtvis en omväg, för att ickc, då hän unlkades

skänken, beliöfva gä förbi kaminen.
Vili ieke crs ominen» smaka några ostronpaslejer? . . frågade

prinsessan åter, i det bon vände sig tili Italicnaren. De aro alldclcs var-
ma, tilinde lion.

Ack! . . - jag känner deni sedän gammalt, svarade kardinalen,
smackande med gastronoroisk min. Jag känuer dem ; dc aro förträffliga,
och jag fcan ieke säga nej.

Ilvad för slag» vin fdr jag aran bjnda er» eminens? frågade prin-
sessan ytlerligiire, med sin mest ntsökta gracc.

Litet Bordeauxvin, om ni bebagar.
Abbc dAigrigny lagade sig tili att std i åt kardinajen, men prinses-

san bestred bononi detta uöje.
Ers eminens skalt säkert gilla, hvad jag gjort, sade pater d Ai-

grigny tili kardinalen, medan dennc graviletiskt mumsade på sina> små
ostronpaslejer. Jag bar ieke trott mig i dag böra hilkalla hvarfcen kans
liögvördigket, biskopen af Mogador, eller bans bögvördigbef, erkepisko-
pen af IVanterre, än inindre vår bcliga moder, Perpetna, förcstånderskan
i Sankt-Mariaklostret, emedan det snmtal, vi »kola bafva med bans re-

verens, pater Rodin, och med abbe de Rennepont, måste bli bclt ©cb
bållet cnskilt ocb förtroligt.

Vår älskelige pater bar derufi gjort fnllkomligt rätf, svarade kar-
dinalen; ty, ntom det att den Rennepontska affären, i oeli för sinä möj-
liga följder, måste intressera kela den romersk-katolska kyrkän, ges det
vlssa saker, soin måste hällas kcinliga.

Det är just i anledning af delta crs eminens yftrande, sonr jag
tager tilHutScl i akt, att faeka ers eniinciis, soin värdigats, i delta hälise—

göra ett nndantag, tili förmån för en af kyrkaus ringaste oeli öd—
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tjenarinnor, sade prinsessan, nnder del lion för hardinalcn
de en djup nigning.

Delta var ieke annat än billigt oeli välförljenl, min prinsessa, svarade
kardinalen, bugande sig arligt, dodi eflcr alt först halva försigligt sait
sitl uttöinda glas ifrån sig på hordet. Vi veta alltför väl, hvad taels kyr-
kan är er skyldig för den nyttiga och helsosamina ledning och det verk-
Samina beskydd, bvarmed nl omlåttar de froimna sliftelser, bvilkas patro-
nessa ni är.

Ja bvad det beträlfar, Isan ers cminens vara fulllsoinligt öfver-
tygad öin, att jag vägrar allt bisländ ät bvarje fatlig-, soin cj hän uppvisa
belyg på, alt lian nyligen hoininimicerat.

Och del är emlast på delta säti, min prinsessa, älertug hardinalcn,
som mi hade lätit fresla sig af de aptitliga kräflsljertarna och med god
smafc vände en tugga af deni i immnen, det är endast på della sätt, som
gndsfruktan har någon bclydclse. Hvad frågar jag efter, uni den «rgnd-
ahtige svältcr ?

..
. Fromheten gudsfrnktan se del är nägonting

hoit annat, det. Härvid nedsväljde prclatcn skyndsaml sin läckra kräfl-
stjcrtlugga. För öfrigt forlfor lian vcla vi alltfdr väl, med bvilket
brinnande nit och med hvilken obeveklig ihärdighet ni förföljer de ognd-
ahtige, som göra sig upproriska mot den Hclige Fadrens makt oeh mvn-
dighet.

Ers cminens kan vara öfverlygad, alt jag är Komerska tili bjcrla,
själ och öfvertygelse. Jag gör ingen skilnad emcllan en Galilean och
en Turk, sade prinsessan, med eflcrlryek.

Prinsessan har rätl, inföll den belgiske hiskopen. Jag vill gå
ännn längrc : en Galilean bör för kyrkan vara vida förhalligare, än en
hedning, oeh jag är, I det hänseendet, af sallima meniiig som Lnvig den
fjortonde, då tnan hos honom anhöll öin en nåd för en af hans hofmän.

Aldrig !
. . , sade den store konungen; den karien är jansenist! ...

lian, sire !
. . . Ing.ilunda I , . . Hau är ateist.

Ja så, svarade kiingcn det är nägonting Leit annat, då bifaller
jag hans beg'äran.

Delta lilla biskopliga skämt gjorde sin behöriga verkan på skrattmnsk-
lerna, hvarefter pater d’Aigrigny, så snart hau åfer blifvit allvarsam,
vände sig tili hardinalcn och yltrade :

OIyefcliglvis förhållcr det sig så, soin jag strax skall hafva äran
säga ers cminens, i anledning af abhe Gabriel dc itennepont att, om
man ieke noga vakade, sknlle det lägre presterskapet snart bli smittadt
af gallicanism oeh upproriska ideer emot hvad de halla biskoparnes de—-
spotism,

Tili förekommande häraf, inföll kardinalen med myeken hårdbet
i tonen måstc biskoparne fördubbla sin stränghet, och alltid ihågkom-
ma, att de äro Bomare, innau de tänka på, att dc äro Fransmän ; ty i
Frankeille är del de, som representera Roni, den hclige Fadren och kyr-
kans intressen, liksoin en amhassadör i det främmande land, der hän vistas,
representerar sitt fädernesland, sin monark och sin nations intressen.

— Delta är obcstrldligt, svarade pater d’Aigrigiiy.- Latoi» oss äfven
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hoppas, ält., i föjjd af den kraftiga impuls, crs emincns nyligen gifvit bi-
skopseinbciet, skola vi crliälla fr ibet att undervisa. Då «kola vi, i stälict
för «»(|'a Fransinäu, siuittade af filosofi oeli dåraktig patriotism, få goda
rouicrska katolikcr, inycket lydiga, väl disciplineradu och lika vördnads-
fulla, .soin kans liclighct pafvens egna iiadersåtcr.

På det sättct, åtcrfog den bclgiskc biskopen, leende, kunde om
»ågon tid jag mcnar, ifall vir Heligc Fadcr ville lösgöia dc franska
kaiojikerna från deras bcrocudc af nnvarande verblsjiga styrelsc sä kun-
de de, i det de midcrkastade sig ett fcelt annat välde, försäkra lionom om
ett aiisenllgl ocb alldclcs färdigbildadt katolskt palli.

Då biskopen bade littalat dessa ord, torkade lian sin panna, ocfa gick
att suka litct siberisk svalka ur den nied ebokoladglacc nppfvllda kannan.

- Ma Isien plägar alltid visa sig erkännsain för en sadan present, in-
föll prinsessan, lecnde. Den plägar då bevilja stora fördelar åt kyrkan.

Ocb då ätertager kyrkan den plats, hon hör innchafva, och som
bon, olyekliglvis, icke innehar i Frankrike, belst i dessa tider af gudlös—-
het och anarki, sade kani ionien. JLyckliglvis har jag på min väg salliman-
träffat med Hera prelater, livilkas Ijiiinhet jag iippvärint, och hvilkas nit
jag npplifvat, åläggande dern, i den Helige Fadrens namu, alt öppet ock
dristigt angripa tryckfrihetcn och den fria peligioiisulöfiiingcn,

churn de
aro crkiiiida af dc afskyvärda re vo liiti ims 1aga rn a.

Ack !
. . . Ers emincns har då icke sfndsat ti 11 haka för dc rysliga

faror, för den grymina rnarty.rdorn, hvarför vara prelater nisältä sig, om
de lyda crs cminens ?

.... ytlrade prinsessan glädligl.
Än dc (Voklansvärda anklageherna för missbruk, Monseigncnr.

Ponera alt crs emincns kade sitt säle i Frankrike, och ers emincns angrepe
landcts lagar . .

. såsom det der packet af advokater och parlainentstalnre
plägar uttryeka sig. .\å väl !

~ . hvilkeo färskräeklig våda ! Kouseljen
sisulle helt yisst förklara, att Monscigneurs kerdahref innehure missbruk *).
Pesin aa, Monseigncnr, missbruk ! Fattar crs emincns hela vidden af det
förfårliga för en kyrkans fiirslc nti alt, sittanje på sin pontifikaliska tron,
omgifvcn af sinä dignitärer och sitt kapitel, på afslånd höra några dussin
ateistiska byråkrater i svart och blått Jivre skrika i alla toner, frän lål-
settc.n tili iias.eu; Det innehar missbruk ! det innebär missbruk ! I san-
ning, om missbruk någorstädas äger mm, så är det vissi missbruk af det
löjliga hos det der folket.

Delta nrinsessans skäint cinottogs med enhäilig munterhet.
Den belgiske biskopen åfertog :

Jag för niin del tycke.r, att de der stolta förfäktarne af lagen,
oaktadt alit sitt skräflande, handia med fullkomligl kristlig ödmjukbet. En

*) Qu’il y a ab n s dans votre mandement. Ordagrant dc nttryck, som begagnats emot chefen för
JesHitkollegium i Lyon, kardinal-erkcbiskopen de Uondi, i den skrapa, hyarraed Ludvig Filip
Leit nyligen oificioUt ogiilal kardinal-erkebiskopens mandement emot gallikanska kyrkans rät-
iigheler. Det iir ej osannolikl, alt fyrfallaren här lemuat oss en genremälning af nagot prclat-
kolieri, föresläldl i det ligonMick, dä skrapans innchäll blcf kändt, och af det hän, hvarraed
en ?ä m att (.lemoustraliyii der raaste emotlagas,

„ ' ■ Utgifvarens anm.

«51 - ■«■Jm
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prelat örfilår dngtigt npp «Teräs ogndabtigbet, ocb de svara hclt
i det de bnga sig; Ab, monseigneur, det är missbruk.

En ny skrattsalfva följde på delta nya skämt.
Man måste väl låta dcm roå sigr mcd sitt oskyldiga ocb oskadliga

skrik, liksom skolgossar, då de fått smaka lärarens ferla-, sade kardinalen,
leende. I trots af ocb emot deras vilja, skola vi alilid vara Los dcm.
Först ocli frärnst derföre, att vi, mer än de sjclfvc, aro mana oni
decas saligbet, ocli sedän derföre, aft mahterna alilid beböfva oss, för att
belga de m ocli för att tygla Lopen. Men under det advobatcr, parlamcnts-
ledamötcr ocb univdrsitets-atcistCr uppgifva rop af ett vaninälttigt liat,
sammanrota sig de vcrkligt biisinä själarua tili en liga mot gudlösbetcn.
Då jag reste genom Lyon, blef jag verkligen djupt rörd .. . men det
är också en äkta romcrsk stadi brödraskap, botöfnlhgskloster, stiftelser
af alla slag ingcnting fattas der ocb bvad ännu bättrc är, öfver tre
bundra tusen riksdaler i årlig donation tili presterskapcf. Ack! .. .

Lyon är det katolska Frankrikes värdiga bnfvudstad. Tre bundra tusen
riksdaler ...i donation ... se det kan förbluffa ogudaktigbctcn. Tre
bundra tusen riksdaler !

. . . Hvad säga minä herrar lilosofer om det ?

Beklagligtvis, monseigneur, genmälde pater d’Aigrigny, kutina leke
alla franska städer likna Lyon. Jag bör tili ocb nied förbel-cda ers emi-
nens på, att en ganska allvarsam händelse snart kommer att Inträffa. Aåg-
ra mcdlcinmar af det lägre presterskapet auma göra gemensam sai: mcd
folket, bvars fattigdom ocb försakelser de dcla, ocb bereda sig tili att i
den cvangeliska jcinnlikhclcns narun åberopti sinä rälligbcter mot bvad
de kalla biskoparnes aristokraliska despotism.

Om de understode sig nägot sädant, ropade kardinalen, så funnes
intet interdikt, intet stralf nog strängt emot en dylik uppresuing.

~ De våga ännu mer, monseigneur ; några af dcm tanka på att ti 11-
sialla en söndring, att begära, det franska kyrkan rnå bclt ocb bållet skil-
jas itråti Iloni; alli under förevändning, atl ultraniontanisincn bar förfal-
skat ocli bcsrnittat den itrspungliga reiibeten af kristna lärans föreskrifter. En
nng prest, lorut missionär, nu mora kyrkoberde på landct, abbe Gabriel dc
Rennepont, soin jag lätit kalla Ifit tili Påris, genom hans förmän, bar
gjort sig tili mcdelpunkt för ett slags propaganda. lian bar sammankallat
en mångd prester från de tili bans pastörat gränsande församlingarna, ocb,
olit under det lian anbefallt dem en obrottslig lydiiad emot sinä biskopar,
så länge ingcnting är ändradt i bierarhiens tiu bcstående ordning, bar bau
nppmanat dem att begagna sig af sinä rätllgbeter såsom franska medbor-
gare, för att på laglig yäg uppnå bvad ban fcallar det lägre presterskapets
frigörclse. Tv presterne i landsförsamlingarna aro, euligt bans pästäende,
belt ocb bållet öfverlcmnade ål biskoparnes godtyeke, crticdau desse bun*
na afsätt» dem ocb fråntaga dem deras bröd, utan rlugastc appell eller
kontroll *Y.
*) Ey lika . aktuingsvard som ansedd andltg'måh har herättåf ossi alt en nng laridtprest, som, ulan

nagöt gilligt skäl, blifvit -afsfttt af sin biskop, af himger ooh eiiimlo blifVit nödgad vai för-
släendes med fördöljande af sitt fqrdna, heliga kali att taga tjenst såsom kypare pä
ett kaffehus i Lille, pä ett slällc, der hans bror innehade on dylik befattning.

A T :o 53. 9*.
Sfe
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> ä Kors, Lau är ju cu batolsb Luther, den der unge mannen, sade

biskopen.
Dermed gieb hän på tåspctsarna bort att åt sig ifylla ett väldigt

glas maderavin, hvaruti haa långsamt doppade en marsipanbit, i form af
en bisbopsbräcbla.

Suiittad af cxemplet, fann bardinalen, under förevändning alt gå oeb
varma sinä fötter, ännu alltid lika slela af böld lämpligt att bcgära
ett glas förträllligt malaga, soin hän klunhade i sig, med en djupt begrun-
daude min, hvarcflcr hau forlfor:

Hau vill säledcs uppträda som reformator, den der abbe Gabriel?
Hän måtte Vara ärelysten. Är hän farlig ?

Enligt dc underrältelser vi inhäintat, hafva hans förmän så ansett
honom. Man bar befallt honoin att inslälla sig bar. lian kommer snart,
ocb jag skail säga ers cinincns, bvarförc jag bitstämt honom ; men först
vill jag hafva aran visa en not, som i några få rader inncbålier abbe de
Rcnneponts olychsbringande syfte. Man bar förelagt honom följande frå-
gor, angående Hera af hans bandlingar. Hän bar svarat på ett siitt, att
hans förmän fuunit sig föranlätne att rappellcra honom.

Abbe d’Aigrigny framtog emellcrtid ur sin portfölj ett papper, bvil-
be liatn Lögt uppläste. Het inncböll följande:

Fråga :

”Är det sant, att ni mcddelat religionens tröst åt en person i er
församling, soip dött i den rysligaste obotfärdigbet intill ändanj emedan
ban sjclf afbändt sig llfvet ?

”

Svar : -

'

"Jag gjorde det, emedan lian, i anseende tili sin brottsliga än-
dalykt, mer än n ayön annan var i hehof afkyrkans förböner. J\[al-
ton, som följde på hans begrafning, vakade jag under anropande af
Gtids barmhertighet för honom."

Fråga :

”Är det sant, att ni vägrat emottaga tvenne vaser af förgyldt silf-
ver ocb åtsbilliga andra dyrbarbeter, bvanned en af cra åbörarinnor i
sitt andäbtiga nit velat bcgäfva byrban?”

Svar :

~ "Jag har vägrat emottaga bude de förgyllda silfvervaserna och
de atidra dyrbarheterna, emedan Guds hus bör vara enkeli och ulan
ali prakt, för att alltid erinra de trogne, uit var gudomlige Frälsare
föddes i en krubba. - Jag uppmanade den personen, som ville göra
min församlings kyrka denna dyrbära men onyttiga skänk, att hellre
använda en motsvarande peningsumtna tili utdelning bland de fattiga,
alldenstund delta vore Gndi vida behagligare. ”

Men detta är ju en skarp ocb bestämd förblaring emot tcmpel-
prydnader i allmänbet, ropade bardinalen/ Den der unge presten är bland
de farligaste. Forlfar, min bäste pater!

Ocb i barmen slubade hans emiuens Hera smultron-päron, den ena
efter den andra.

Pater d’Aigrigny fortfor: «e

h Äf
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Fråga;
”Är det sant, alt ni i cr församling intagit och under flera dvgn

Los cr, på prestgården, hyst en laudtman, Schweitzare tili nation och till-
Lörande den protestantisha trosbchännclsen? ~ Är det sant, att ni, långt
ifran att söLa omvända Lonom tili den romersha LatolsLa läran, glöint erä
pligtcr ända (leiliun, att ni,[då denne Lättarc dog, hegrafvit honom i samma
vigda jord, som var hclgad tili hviloplats at de rältrogne af vårt Leliga
famfund?”

Svar:
"En af viina bröder var ulan tak öfver hnfvvdet. Hän kade

alltid värit ärlig och orheissani. På ålderdomen hlef hau oförinögen
tili arhetesjukdom iiltade olyekan. Du hlef hän, vsel, s tingi iyga nde,
niistän döende, jagad ur sin usla honing, af en oharmhertig menniska,
at hvilken hän var skyldig ett ars hyvä. Jag upptog den gamle i mitt
hus, och lugnade hans sista dagar. Den stackars väreisen hade i hela
sin lifstid lidit och arheitit', likväl hörde jag hononi aldrig, ända intill sin
diid, uttula ett enda hilleri ord emot Försynen. Hän anbefallde sin an-
da åt Gud , och kysste krucifixet med myeken andakt. Hans rena och
skuldlösa sjiil utandades i Skaparens sköte. Jag tillslöt med vördnad
hans ögonlockj jag jordfästade sjelf den dödes jag had för hanoin, och,
ehuru hän döti i den proieslantiska läran, troddc jag honom vara vär~
dig att få iniräda i den eviga glädjen."

Alit bättre och bättre! .. . uthrast hardinalen. Det är en oer-
hörd tolcrans; det är ett förfärligt anfall emot den maximen, hvarpå he-
la Latolicismen stöder sig; Utoin kyrkun ingen salighet.

Och alli, Lvad jag nu hait äran anföra, åtcrtog pater d’Aigrigny,
är så myehet allvarsammare, soin abbe de Rcnneponts mildhct, barmher-
tighet oeh hristliga sjelfförsakclse hafva, iche allcnast 5 hans egon, litan äfyen
i alla dc hringliggande församlingarna, väeht en vcrhlig eutusiasm. De näst-
gränsande sochuarnes presfer halva gifvit viha för den allmänna hänfö-
rclsen, och jag- måstc tilistä det om iche den nnge Gabriel värit så
anspråhslös, så shulle en verhlig schism bafva iaträlfat.

Alen hvad hoppas ni af hans insfällelse bär ? frågade prelaten.
Alan måstc gä varsamt liltväga med Lonom; först och främst är

hän medlcm af Benncpontsha familjen .
.

.

Men lian bar ju afsagt sig sinä rättigheterl
Ja, monseigneur; och denna afsägelse, som i början shedde ntan

alla formalitctcr, hlef sedermera, med hans eget begifvande del mäste
jag tilistä i laga forra affatlad; ty hän bade med cd utfäst sig att, li-
tan förbebåll, åt Jcsu sällshap öfverlemna hela sin andel i arfvet. Iche de-
sto mindre fror hans reverens, pater Kodin, att, om ers erainens, efter att
hafva förcställt Gabriel, det hän hlottslällcr sig för afsättning, föresloge
honom en ansenlig plats i Roni, så shulle maa hanshe huima förmå ho-
nom att lemua Franhrihe och lychas att hos honom väeha nugra hittills
slumrande hänslor af ärelystnad. Ty som ers cminens nyss behagade
säga hjjjarjc reformator mäste ovilhorligcn vara ärelysten.

Jag gillar denna ide, sade hardinalen, efter några ögoublichs cf-
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tersinnande. ~ Mcd de mcriter, hän äger, mcd det inflytamle, hän ge-
noin sinä handlipgar utöfvar på mcnniskorna, bör dcn unge abbcn kuuna
gå längt ... om hän är läraktig. Äc hän det icke, så blir det alltid
Lättre för kyrkans väl, att hau vistas i iloin, än i Frankrihc , , „ ty i iloin
hafva vi, som ni gansba väl kunncr, min kare' pater, säkcrhetsmedcl, dem
maa beklagligen icke ägcr i Frankrikc *). /

Efter några ögonblicks tystnad, yltrade kardinalcn helt hastigt tili
pater d’Äigrigny:

Efter vi tala om Rodiu, så säg mig nppriktigt, hvad nl tänfcer om
honom. ■

Ers eminens känner hans duglighet, svarade d’Aigrigny med en
tvnngen och misstrogen min. Vår vördade fader gcneralen . , .

Har meddelat honom det uppdraget att träda i ert ställe, inföll
kardinalcn. Jag vct det 5 hän sade mig det, när jag var i Iloin. Hien
hvad tänker ni om Rodins karakter? Manne maa kau hysa ett fullfcomligt
blindt förtroende tili honom?

Det är en så hvass, så förbehållsam, så hemlighetsfull, så ogc-
nomtränglig natur, svarade abbe d’Aigrigny med synbar tvekan, att det
är svärt att om honom fälla något säkert omdöiuc.

Tror ni honom vara ärelysten? frågade kardinalcn efter en paus.
Misstänker ni honom icke att hafva hoit andra afsigter och sträfvanden,
än blott och bart vårt hcliga samfunds ära och lycka? Ja, ja, jag har
minä skäl att tala sålunda, tillade prclatcn mcd afsigt.

**

Men, återtog pater d’Aigrigay, icke utan misstroende, ty perso- Incr af denna art äro ständigt pä sin vakt emot hvarandra, hvad tän-
ker ers eminens sjelf om honom? väre sig tili följe af egna iakttagel-
scr elier af pater—generalens vinkar? ...

•

Jo, jag tänker, alt, om hans skenbara nit för sin ordcns forkof-
ran dolde någon hemlig afsigt, så borde man, tili hvad pris som hclst, la-
ga, att man kommer under fund dermcd . . . ty med de inflytelscr, hän
sedän länge velat försk alfa sig i Roni . . . och sora jag nu kömmit i
käunedom af ... fcuude hän med tiden bli ganska fruktansvärd.

IVä väl! . . . ropade pater dAigrigny, hänförd af sin afundsjuka
mot Rodin, —jag är, i det hänseendet, fnllkoinligt af samma tanka som ers
eminens. Ty jag bar simuloin hos honom crtappat en och annan blixt af
ärelystnad, så förfärlig och så djup, att . . , om jag sisulle tilistä för erä
eminens allt, hvad jag fruktar, så .

. .

Abbe d'Aigrigny haun cj tala ut, ty fru Grivois. inträddc i delta ,ö-
-gonblick, efter alt först hafva sakta klappat och sedän försigtigt gläutat
på dörren. Ilon gjorde ett tccken ät sin inatmor.

Ifrinsessan svarade med en böjning på hufvudet.
Fru Grivois gick åter ut.
En sckund derefter iuträdde Rodin i salongen. I

atl ämm i Juaiia stunil. (18iä) Miätcra. i Kom in pacq,

.
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Vid åsynon af Rodin uppstcgo på en gång de höga prclaterne, jcm-

te pater d Äigrigny; så myckcn alituing ingaf sjclfva förståndets öfvcrläg-
senlict lios denne man. Deras ansigicn, nyss buro stärnpcln af miss-
trocnde och afundsjuka, slätades plötsligcn ocli tycktes med en högakt-
ningsfall tillgifvenhet smäle åt dcn vördige ordensbrodern. Prinsessan
gick linnoin nägra slcg tili mötes.

Rodin, nu soin alllid ovårdigt klädd och lenmande pä dcn fina mat-
tan smutsiga spär cftcr sinä klutnpiga skodon, satte sin paraply J en vrå,
och gick fram tili bordet, icke med sin förra ödmjukhet, utan med ledl-
ga steg, högburet bufynd och stadig Mick. Hän icke allenast kände sig
ibland de sinä, utan lian ägde ock medvetande af att beherrska dem me-
delst sitt öfverlägsna suille.

Vi taladc just om ers reverens, sade kardinalen med utmarkt
vänlighet,

Ja så! ...utropade Rodin , i det ban skarpt fixcrade prelafcn.
Och hvad sades då om mig?

Jo . . . iufiiil den belgiske biskopen, torkande sin panna vi
sade allt det goda, som Isan sägas om ers reverens,

Sisulle ni icke bchaga något, min bästc fader? frågade prinsessan,
i det hon med hauden visade Rodin den yppiga skänken.

Taekar, min prinsessa: jag at min rällika i morsc.
Min sckreterare, abbe Boriini, som i dag var närvarande vid er

frukost, har i sauning mycket lofordat ers reverens’ måttlighet, och på-
stålt, att d,en är en anakorct värdig, yttradc prelafen.

Skolc vi icke tala om aifärer! . . . sade Rodin tvärt, i en ton,
som röjde hans vana att beherrska och leda öfverläggningarna.
. Vi skola alltid anse oss ganska lyckliga att få böra cr tala, sade

kardinalen. Ers reverens har sjelf ntsatt denua dag, för att språka med
oss om den slora Rennepontska allaro n ...en altar, bvilken verkligcn
är så vigtig, att den har myckcn del i min resa tili Frankrike; . . , ty
att upprätthålla det herrliga Jcsu samfunds intresse , . . delta samfund,
hvar.till jag med stolthet räknar mig, det är att upprältbälla och bevaka
llmns fördelar. Jag har dcrföre lofvat dcn hög.vördige pater-generalen,
att he!t och hållct ställa mig erä befallningar tili cfterrättclse.

Jag, för min del, Isan icke annat än upprepa,* hvad hans eminens
redan behagat yttra, Inföll den belgiske biskopen. VI hafva på summa

* gäng hiiresi ifrån Roni, och våra tänkesätt äro alldeles lika.
Visserligen .

. . sade Rodin, vändande sig tili kardinalen, vis-
serligen kan ers eminens i många hänseenden gagna vår sak. Jag skall
strax nämna huru och på hvad sält.

Berpä vände lian sig tili prinsessan och sade:
Jag har hcdt doktor Ba'lcinier komina hit 5 ty det är nödigt att

underrätta luino m om vissa saker.
fe »:o#« * 10.

i 5 '' . ;
- ~srs MM
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Man sl:all släppa in bonom, som vanligf, svarade prinsessan.
Alltifrån det ögonblick , då Rodin steg in genom dörrcn, liade abbed Aigrigny icl;e taiat ett enda ord. Hau tycktcs vara gripcn af en svår

tankspriddbct ocb Isäinpä on bäftig ocb förfärlig inre strid. Slntligcn lia-
lle ban bnnnit bebcrrska sig tillräckligt, för att tiiltro sig kuuna tala.
Hau reste sig tili bälften upj> ifrän stolcn, der lian sait, ocb yttradc tili
bardinalen tned en sölsur fon :

Jag ärunar icke bc ers eminens bli domare mellan baiis reverens,
pater Rodin ocb inig ; vår general liar taiat ocb jag bar iydt. Men
som ers eminens snart sball åtcrse allas vår förman, så ville jag-, soin en
nåd, kuntalla om, att ers eminens värdes tili bonom trogct Irani föra de
svar, bans reverens Rodin afgifver på vissa af minä frågor.

Prelaten bngadc sig.
Rodin blickade mcd förvåning* på pater d’Aigrigny, ocb sade kärft;

Det der är ju en afgjord sak. llvartill sisulle frågor ocb svar
tjcna ?

Icke tili att rältfärdiga mig, svarade abbe d’Aigrigny, men alt in-
för lians eminens frarnslälla sakerna i deras rätta dager.

Så tala då . » , men framför alli: inga onödiga ord, sade Rodin;
bvarefter ban ur fickan nppdrog sitt stora silfvcrnr, såg på det ocb sade;

Om två timmar måste jag vara vid Saint-Sulpice.
.lag skall vara så fåordig soin möjligt, svarade d’Äigrigny med

våldsamt bekämpad barin ; efter ett ögoublick vände ban sig tili Rodin,
ocb forlfor; Då ers reverens trodde sig böra blanda sig i minä band-
lingar, ocb dervid alltför strängt jag måste tilistä det klandrade
sältet, livarpä jag dittills ledt den Reniieponlska affärens intressen, bvil-
kas bevakning var åt mig anförtrodd . . . voro dessa intressen jag tili-
Star det öppet redan komprometterade.

Komprornettdrade?
. . . upprepade Rodin med ironi. Säg för—-derfvade, emedan ni bcfallte mig alt skrifva tili Rom, att maa borde af-

stå från alli bopp.
Det är sanning-, svarade d’Aigrigny.
Del är således en dödssjnk . . . öfvergifven af de skieklig-aste lä-

kare, soin jag tagit band orn ocb återfört tili lifvet, åtcrtog Rodin, iro-
niskt. Forlfar!

Ocb nedstickandc sinä båda bänder i väslflckau, såg ban pater d’Al-
grigny stint i ögonen.

Ers reverens bar skarpt klandrat mig, återtog denne, ej för det
jag icke på alla möjliga vis sölst att åt vår orden återvinna, bvad på ett
nedrigt sait blifvit densamma afbändt, litan . . .

Alla kasuisler bemyndiga cr mcd myeket sisä! dertill, sade kardi-
nalen. Texten är klar ... bestämd: —ni bar fnllkomligt rätt att per
fas el nefas ålertaga en på svikligl sait oss afbänd ogcndoin.

Ocksä bar, återtog d'Aigrigny, bans reverens, pater Rodin, endast
förebrått mig den militäriska bäftigbet, bvarmed jag gått tili väga, plump-
belen af dc medel, jag användt, ocb deras farliga valdsamliet, stående,

• 8 cnligt bvad ban påstår, i fnllkomligt missförbållaude tili uutidens seder. a

w ■ td
— I jism
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Mä sä vara: itien . . . först ocli främst Ison de jag icke Lii förcmäl
nägon lagrligr förföljelse, och sedän sä hacle säkerligen, om icke en ocr-börd, öfvcrnaturlig händelse mcllankonimit, framgängcu bclgat dc af miganvända medlen, cburu pimupa, ehuru grofva de än voro . . . Kan jag
nu få fräga ers reverens .

.
.

Hvad jag gjort mer än ni, yltradc Kodin, i det lian följde sin o-
slticLliga vana att talla folk i talet . . . livari jag liandlat bättre än ni,vill ni säga. Ni yill vcta, linru mäng-a steg jag* närmat dcn Renncpont-
sl:a affären tili ett lyckligt slut, sedän jag ur er hand ryckte den, då va-
randc 1 ett alldeles förtvilladt skick. Är det icke det, ni vill veta?

Alldeles, svarade d’Aigrigny, kort.
IVå väl, jag tillstär återtog Kodin, i den försmädligaste ton; li-

ka mycket som ni mcd Luller och bäng gjort slora, märkvärdiga sakcr . . , lika
mycket bar. jag i tystbet gjort sinä ..

. barnsliga. Ja, min Gud !
...

jag, som för en tid sedän vägade ufge mig för en man mcd Stora vyer
. . . skulle ni väl kunna gissa, bvilket däraktigt yrke jag drifvit nu i
sex veckors tid? •

Jag skulle aldrig nnderstä mig att tili ers reverens ställa en sä-
dan förebräelse, eliuni välförtjent den än kan synas, genmäldc pater d’Ai-
grigny med ett bittert leende.

Förebräelse !
. . . npprepade Kodin, böjande pä axlarna. Förebrä-

else ? Jag bar ju redan Ledömt er. Vet ni, hvad jag, för sex veckor
sedän, skref tili Rom,'angäende er ? Jo sä bar lydde det: ”Pater
d'Aigrigny har förträffllga egenskaper $ lian kan vara mig tili mgeken
ngtta ” och ifrän morgondagen skall jag på ett verksamt sätt använda
er, tillade Kodin, säsom parenles. Mcn bifogade lian ”Han är
icke stor nog, alt, du det guller, kuuna göra sig Hien," Förstär ui mig?

lefce sä alldeles, svarade pater d‘Aigrigny, rodnande.
Sä mycket sämre för er, återtog Kodin; detta bevisar blott, att

jag bade rätt. Nä väl; emedan jag sjelf måste säga det, sä .. . vill jag
bekänna, att jag värit klok nog, för att i sex veckors tid spcla den allia
dummaste roll. Ja sadan ni bär ser mig, bar jag pratat tok mcd en
grisett; jag bar taiat om mcnskligbetens framsteg, om fribet, ora qvinnans
emancipation, med en ung flicka, som är förvridcn 1 bufvudet 3 jag bar
taiat om den store Napoleon, dcn berrligc, oförliknelige Bonaparte, med
en gamma! korkad soldat; jag bar skroderat om kejsardumets ära, om
krunkrikes förödmjnkclse, om de vid konungen af Rom fästade förbopp—-
ningarna, mcd en tapper man, en marskalk af Frankrike, bvars bjerla är
uppfyldt af tillbcdjau för den der tronröfvarcn, som af lyckans hjul slnn-
gades tili Sanct Helena, mcn bvars bufvud är lika tomt ocb ibäligt som
en trumpet . Jag bar bjclpt tili att inblåsa några krigiska eller patriotiska
toner i delta bjcrnlösa bufvud, ocb redan ljuda der de berrligaste fanfa-
rer, utan att man vet burn,' genom bvem eller för bvem. Annu mer
jag bar med en ung, vild tiger taiat om kärleksangclägcnbetcr. När jag
sade er, alt det var bedrölligt att se en man mcd förstånd göra sig liten,
säsom jag nu gjort, att se bonom ticd 1åta sig tili alla möjliga sinä medel,
för att sammauknyta de brustna trädarna af en mörk Intrigväfnad bade
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PS då »«ke r » tt ? Ar det icke ett vaekert och introssani skädespel att se
spindcln oaflåtligcn väfva på sitt nat ?

...att se delta lilla fu la, gråakräk utspiuua träd efter tråd, äter hopknyta somliga, förstärka dlee för-
länga andea ? i\i liöjer på axlarna vid denna syn men äterkom tvenne
timiuar dereftee kvad finner ui då ? Det lilla gråa djuret sitter då
inyeket stint, myeket uppblåst, i midten af sin konstiga väfnad, och idelta nät syoas ett «inssin flugor, så väl insuärjda, så illa tllltygade, så
säkeet fängsladc, alt spindeln behöfver blott väljä ögonblicket, då* Laa
behagar s!oka dem.

Uuder det Rodin sålanda talade, små!og'han på ett ganska besvnnee-ligt sätt. Hans ögon, vanliglvis tili liälften skymda af de slappa,* hän-
gande ögonlocken, öppnade sig im tili hela sin vidd och tyektes glänsa
mer Un vanligt. Jesniten kände, sedän nägra ögonhlick, en besynnerlig,
feberaktig spänuing. Hau troddc den härröra från den steid, hän utfcäm-
pade infdr dessa mäktiga personer, hvilfca eedan stodo nuder inllytaudet af
hans origimrlla, skärande vällalighct.

Pater dAigrigny började ängra, att hau inlcdt denna steid ; icke desto
mindre foetfoe lian, med illa dold ironl :

Jag hae aldeig ämnat bestrida dogligheten af eea medel. Jag hållcr
med ee, att de äeo ganska baensliga, ganska simpla ... men äe då delta
tilleäefcligt att ingifva en hög tanke 0111 eet öfveelägsna sniile, ee Stora
förtjeust ?. .

. Jag tae raig såledcs friheten alt fråga cr ~
.

*

—■ Ilvad minä medel åstadkommit för en verkan ? inföll Rodin med
en exaltation, soin hos honom Icke var vanlig. Blicka då-in i mitt kon-
stiga spiudelnät, och ni skall fd se denna sköna, denna qvicka och näs-
visa unga flieka, för sex veckor sedän så stolt öfver sin skönliet, sitt
sniile, sin djeefhet nu blck ~ . tillintetgjord ... och dödligt sårad i
hjertat.

Men denna handling af ridderligt mod, som den iinge hinduiske
prinsen inföe hela Paris ådagalagt, och hvaraf hela Paris blifvit betaget,
måtle väl äfven hafva eört feökeu de Caedoville, yttrade prinsessan ?

Ja, svaeade Rodin ■, men jag hae förlamat verkan af detta dumma
och vilda tärlcksprof, 1 det jag öfvertygat den unga Hiekan, att det ej
äe tilleäckligt att döda svarta pantrae, för att bevisa, det man Ue en kän-
slofull, grannlaga ocb trogeö Ulskare.

Det må vara, sade pater d Aigrigny. Det der ke såledcs en af-
gjord sak : fröken de Cardoville äe sårad I hjertat.

Men, hvad kan detta ha för inllytande på den Renncpontska affä-
ren ? feågadc kardinalen nyliket, i det hän stödde annbågarna rnot bordet.

Det hae det inllytaudet, svaeade Rodin, att, då den faeligaste fien-
de, man någonsin kan hafva, äe dödligt sårad, så lemuar hau stridsfältel;
det är eedan någonting, tyeker jag.

Ja, i sanning, inföll prinsessan. Fröken de Cardovilles sniile och
djerfhet kunde lätt blifva själcn i en emot oss riktad koalition.

Må vara !
~ . åtcrtog pater d’Aigrig-ny envist. I det fallet är

hon un meea Icke alt feukta, och det äe alltid cii föedel, Men det der
hjcrtsåeet kan ju ändå icke hindea henne från att ärfva. s >
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mp mmm> ' mIlvem bar sagt er det? ~ . frågade Rodin lallt. Vet lii då ?

®

hvarföre jag gjort så mycket, för att, mot Jiennes vilja, narraa licnuc tili
Dschalrna, och sedän gjort allt, för att, mot Lenncs vilja, aflägsna benne
fr.ån honora ?

Del är just hvad jåg frågar, genmälde paler d’Aigrigny. I hvad
fa 11 1;an denna passionernas storm hindra fröken de Cardovllle och den
indiskc prinscn itiä n att ärfva ?

Av det frdn en klar cller mulen himincl den krossande och för-
•störande åskstrålen kommer ?

, . . frågade Rodin med föraktlig min. Var
lugn; jag förstär nog, hvar jag skall aubringa åskledaren. Hvad deremot
Hardy beträffar, så lefde den mäntien för tre föreraål: för sinä arhetare,
för en vän, för en älskarinna. Hän bar fått tre dödliga skott i hjertat.
Jag sigtar alltid på hjertat, jag; det är det rättaste och säkraste.

Det är rätt, det är säkeet, och det är herömvärdt, sade biskopen;
tv, ora jag förstått rätt, så hade den der fahrikanten en donna .

. . sälc-
des är det mycket rätt att låta en däLig passion tjeua tili straff åt den o-
gudaklige,

Det är påtagligt, yttrade kardinalen. Menniskorna ha dåliga passio-
ner . . . nian betjcuar sig deraf . . , det är devas eget feL

Vår heliga inoder, Pcrpetua, har användt alla uppfänkliga medel,
för att homma detta afskyvärda äktenskapsbrott pä spåren, sade prinsessan.

Sålcdes är då äfven Hardy sårad i sinä ömrnaste känslor, sade
d’Aigrigny, sora endast slcg för steg inrjmdc terrängen åt sin motstän-
dare. lian bar niistät sin förmögenhet, men så mycket ifrigarc skall hän
göfa sig vinn om det storg. arfvct.

Denna invändning syntes för dc bäda prelaterna och prinsessan vara
af myeken vigt. Alla sågo med spänd nyfikenhet pä Rodin. I slället att
svara, gick denne tili skänben, och tyärt emot sin vana vid stoisk mått—-
ligbel, 1 trots af sin motviija för åj.lt hvad vin hette, börjnde hän nu
uudcrsöka dc blinkande kristaflllaskorna, sägande :

Hvad är det här ?

Bordeaux- och Xeresvin, svarade prinsessan, ytterst förvånad öfver
denna smak, som &å plötsligen pakoin Rodin.

Denne tog på måfå en flaska, och slog ett glas alldcies bräddfullt
med maderavin, som hän tömdc i ett eeda drag. lian hade på nägon
stund Hera gångcr känt sig frysa, på ett ganska besynnerligt sätt. På
denna frossa hade följt ett elags mattighet. Hän hoppades, att vinet skulle
stärka honom.

Efter att hafva torkat sinä läppar med afvigan af sin smutsiga hand,
återvände hän tili bordet och sade tili pater d’Aig-rigov :

~ Hvad var det ni frågade mig, i anledning af herr Hardy?
“ J°> ja 8r sa de, att, dä lian niistät sin förmögenhet, skall hän väl

Idi desto mera mån om alt homma åt det der Stora arfvet, svarade d’Ai-
grigny, inom sig ytterst förargad öfver den befallande toneu hos honom,
som förr var han s tjeaare, men nu blifvit hans förman.

Skulle Hardy jau tanka på penningar ? fcågadc Rodin, höjaude på
iV*«o 53* 10*. i

*♦
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> a axlarna. Sisulle lian väl möjligcn Imuna tänka någonting alls ? IVej
allt hos honom är krossadt. Likgiltig för alit här i lifvet, är hän för-
säukt i en ständig dvala, hyarur Lan väl stundoni nppvaknar, men endast
för att smälta 1 tårar. Då talar hau med en mekauisk godhet tili dem,
som onigifva honotn (och jag har skaffat bonom i goda händer). Haa bör-
jar cmcllcrlid visa sig känslig för det deltagande, man oäflåtligen slösap
på bonom .♦ . ty lian är god ... ban är en förträfllig menniska .*.

. lika
förträfllig som svag . , . och det är tili denna förträfflighet, jag vill hän-
visa er, pater d’Aigrigny, på det ni måtte fullända, hvad änau återstår
att göra.

~ Jag ?
. . . sade d’Aigrigny, myeket förvånad.

Ja; och då skall ni få se, om det resultat, Jag tillvägabragt, Ickc
är ausenligt .

.
. och ...

»

Härvid gjorde Rodin ett uppehåll, ströfc med Lauden öfver pannan,
och sade halfhögt för sig sjelf;

Det här är alltför besynncrligt.
Hvad fattas er? frägade prinsessan med deltagande,
Ingenting, min prinsessa, svarade Rodin skälfvande. Det är sä-

keet af . , , det der vinet ...som Jag drack . . , Jag är ickc van vid så-
dant. Jag bar litet ondt i hufvudet, men ... det går väl öfver.

Erä ögon äro myeket Inllammcrade, min bäste far, sade prinsessan.
Det är dcrföre, att jag blickat för djnpt in i min spindelväf, äter- I

tog Rodin med sitt hemska smäleende, men jag måste ännu en sfund blicka
derin, för att visa pater d‘Aigrigny, som är något närsynt, minä andra
stackars flugor . . . tili exempel general Simous begge unga döttrar, som
med hvarje dag bli mera sorgsna, mer nedslagna, i det de känna en oöf-
verstiglig, isig mur -resa sig cincllan dem och marskalken. Och denne
sedän ...o, man skullc hara se honom ..

. böra bonom. Allt sedän
baus far dog, är lian ett rof för tvenne stridiga tankar ; i dag tror ban
sig vanhedrad, om lian gör det . .

. i morgon, om lian gör ett annat, denne
tappre soldat, denne kejsardömets hjelle är mi svagare, obcslutsammarc än ett
barn. Låt se . . . hvcm ha vi ännu qvar af den der ogudaktiga familjcn ?

Jo Jacques Rcnucpont. Fråga Morok i hvilket ti listan d af förslappniug
ulsväfningen störtat den uslingcn, och tili hvilkcn afgrund lian ilar med Stora
sleg. Se der min rcdogörelse ...se der, i hvilket tillståud af hjclplös-
bet, af tillintetgörclse de beiiuna sig, medlemmarne af denna familj, sora,
ännu för sex veckor sedän, hos sig förenade så många mäktiga, kraftfulla,
farliga elementer, hvara f de lätt kunnat bilda ett helt. Sådana äro de »n,
desse Renncponts, hvilka-, enligt sin stamfaders testamentariska förordnan-
de, borde förena sinä krafter att krossa oss ...De voro vcrkligen mye-
ket frnktansvärda .. . Hvad hade jag sagt 1 Att jag skullc verka på de-
ras passioner. Hvad bar jag gjort ? Jag har verkat på deras passioner;
Ocksä karapa dc nu förgäfves emot mig . . . milt spindelnät kringsnärjcr
dem på alla sidor. De äro i mitt våld, säger jag .. . i milt våld !

På några minuter bade Rodins fysiouomi ocb röst, allt efter som hän
taladc, undergått en märkbar förändring. Haus hy, annars så likaktig,

småningom blifvit röd, men icke jemnt, utan fläcktals. Sedän
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® bcsynnerliga fenomen! liade Lans ögon, nnder det dc hörjade glänsa
allt mer och mer, sjunbit allt djupare in i bufvudet. Hans röst blef
staplandc, bort ocb entonig.

Förändringen i Rodins anletsdrag, hvarom lian sjclf icbe syntes baf-
ya någon aning, yar emedlertid så märbbar, att de öfrige närvarande bör-
jade betrabta bonom med ett slags fasa.

Kodin, som misstog sig på orsaben härtill, ropade med en-niin af
förabtfull medömban ocb med en bård röst, oftast afbruten af djupa au-
detag :

Är det medlidandc med den ogndabliga slägtcn, som jag laser på
erä ansigten? Medlidande med denna unga flieba, som aldrig sätter sin löt
inom en fcyrbodörr, ocb som bemma bos sig uppreser bednisba altarcn?
Medlidande med denne Hardy, denne sentimentalc hädare, denne filanlro-
pisbe ateist, som icbe bade något bapell vid sin fabrib, som understår sig
att sainmanblanda namnen Socrates, Marcus Aurelius ocb Plato, med yär

Helige Frälsares, hvilben hän ballar Jesus, den gudomltyc filosofen? Mcd-
lidande med den der Hinducn, af Bralimas sebt? Medlidande med dc der
tyillingsysfrarna, som aldrig blifvit döpta? Medlidande med det der osbä-
liga djuret, Jacques Rcuncpont? Medlidandc med den der dnmme bcjser-
lige soldatcn, soin tili Gud bar IVapoleon och tili cvangelinm den Stora „

armeens dagrapporter? Medlidandc med denna familj af renegater, bvars
stamfader, en nedrig relaps, icbe nöjd med att bafva bcstnlit oss på en
ansenlig förmögcnhet, ännu efter halflannat sekel från grafvens djup het-
sar sin fördömda afföda att emot oss resa sinä hufvuden? Hum? . . . för
att försvara oss emot dessa huggormar, sbnlle vi icbe ha lof att dränba
dem i det gift, dc sjelfve llllblanda? Och jag påstär, jag, att det är att
tjena Gud, att gifva ett helsosamt cxcmpel, om man i allas åsyn och äf-
ycn med lössläppande af alla dess ohyggliga passioner, inviger denna gud-
lösa slägt åt lidandet . . . åt förtviflau . . . åt döden.

Kodin såg alldeles förfärligt vild ut, när hän uttaladc dessa ord. El-
den i hans ögon blef ännu mer gnistrande. Hans läppar voro torra och
styfva; en ymnig ballsvctt öfversböljde hans tinningar, hvilbas pulsar slo-
go yåldsamt och synbart. Nya rysningar sbabade hela hans bropp.

Men hän tiilsbref en något för stor ansträngning orsaben tili delta il-
lamående, ty hän hade, nnder större delen af natten, suitit nppe och sbrifvit,
för alt an ytlcrligare motverba denna mattigfaet, gick hän åter tili sbänben,
slog i ett nytt glas vin, del i ett euda drag, och återvände tili
bordet, just då bardinalcn sade:

Ora de mätt och steg, ni lagit, i ansccnde tili den ifrägavarandc
familjen, hade bchöft rältfärdigas, min bäre fader, så sbnlle ni genom e-
ra sista ord allra braftigast bafva gjort detj . . , ni har icbe allenast full-
bomligt rätt, eniigt vara basuister, jag upprepar det, ulan ni bar äfven
så lagat, att ni bar ingenting att befara af de mensbliga lagarne. Hvad
åter dc gndomliga lagarna bclrälfar, så är det Herran välbehagligt, om
man bullslår och Ivampar i stoftet den ogudabtige, och tillintetgör honom,

s mcdelst de vapen, hän sjclf ger en i händerna. s >
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S® Orrcrv.nn.nen, liksoin dc öfrige näryarande, af Rodins djefvnlska tili- tS

försigt, oeh bänförd tili ett slags rädd bcundran, yttrade pater dAigrigny:
Jag bekänner, alt jag haft orätt i alt Leivillä er.t öfverlägsna apil-

le , ers jag «äg blott det yttre af erä anyända mcdel, såg dem
endast isolcrade, och knnde sälcdcs icke bcdöma deras fruktansvärda gam-
verkan, alliaminst ana de resultater, som jag llnncr dem vedan bafva ä-
stadkornini,t. Nti märker jag med glädje, att framgängen, tack väre erä
Lemödandcn , ickc är tvifvelaktig.

Men det der är, i alla tali, en öfverdrift, .ätertog Rodin med fc-
beraktig otäligbet. Alla dessa passioner aro yisserligen för näryarande
i jäsning, men ögonblicket är dock kritiskt. Liksoin alkemistcn slär lutad
öfver si.n dcgcl, kvantti kokar en mixtur, som kau Lringa bonorn oerhör-
da skalter ... cller döden .

. sä kan äfven jag .• . i denna stuud ..
.

Roilia förmådde icke uttala meningen. Haa förde bastigt Legge bäu-
derua tili sinä tinningar, ocb ett rop af qväfd aniärta undföli houom.

Hvad fattas er? frägadc pater dAigrigny. Undcr nägra ögon-
Llick bar ni blifvit alldelcs förfiirligt blek.

Jag vet ickc, bvad som kununer åt mig, 'svarade Rodin. Mia
Lufyudvärk bar tilltagit, ocb nyss kände jag mig fattad af syindel.

Sätt er, sade prinsessan med deltagande.
Drjck något, tilladc biskopen.
Ali .

. det är ingcntlng .. . ätertog Rodin, i det ban gjorde
yåld på sig. Jag är icke pjunkig, Gud ske 1of! . ,

. Jag bar föga sof-
yit i patt , ~, del är tröltliet ingenting annat. Jag tänkte då, att in-
gen annan än jag kan leda den der alfären . . . men utföra den . . . kan
jag icke . . . jag måste draga mig undau . . . ocb yaka . „ . vaka onpp-
börligt ocb i skuggan > , . der skall jag sammanbålla alla tr.ådarna . . ,

dem jag allcna . . . förrnär . .. . alt . ,leda tilladc Rodin med qväfd
och inatt röst.

Min kaste far, yttrade kardinalcn med oro, jag försäkrar er, att
ni är allyarsamt sjnk .. . ni blir ja alldcles soin ett lik i ansigtct.

Det är möjiigt, svarade Rodin raskt, men jag tappar icke «todet
för så litct. Latoni oss återkomma tili yår affär ~ . Tidcn är nu inne,
pater dAigrigny . . . då erä egenskaper .

. . ocb ni bar inånga sådana
. .

. det bar jag ju aldrig nekat .
. . J\i bar inställningsförmäga . .. . be-

bag ...en öfvertygande vältaligbet ... Man måste . .

Rod in gjorde åter .ett afbrott.
Hans panna yar öfycrsköljd af kallsvett, hans Len svigtade, ocb, I

trots af sin bärdnackade kraftfullhet, yttrade ban:
Jag tillstår .

. . att jag icke känner mig väl - . . ,Jag darrar emot
min vilja jag är slel af köld.

IVärpia er tili elden . . . det är ett bastigt illamaende . . - sade bi-
skopen, 1 det ban med bjeltemodig yänskap bjöd bonorn ay men. Det
måtte yäl icke ba nägra svära följder.

jOm ni ville förtä.ra nägon värin dryck ...en kopp te, tili ,exem-

pel, sade prinsessan. Doktor Raleinier yäntas lyckligtvis bit; ban skall
jlugna oss, 1 ausecude tili ert hastiga illamäende.
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I sanning , det är oförklarligt .* ». sade kardinalen»
Vid dcssa prelatens otd, vände Rodin, sora bådc nalkats clden, sinä

ägon emot bonoin ocb betraklade bonoin med en siirrändc bliek, pä ett
bögst besynnerligt sätt,- nnder Hera sckunder. Styrkt af sin okufliga själs-
kraft ocboaktadt förändringen i anletsdragcu, soin ögonskenligen a 11.f iner

oeb mer vanställdes., sade Rodin, med eu bruten röst, som ban sökla gö-
ra stadig{

Eldbrasan bar gjort mig godt . . . det gär öfvcr Just soin jag
nu skulle ba tid alt bli sjuk? .

. . Jo, det voro vackcrt! ». » just i det
ögonblick, da Rennepontska aifären icfce kan ... lyckas ».» utan mig
. . . mig cnsam . » . Låtom oss återkomma tili vår affärl . . . Jag sade er
. . » pater dAigrigny ♦ » » att ui kan vara oss tili stor tjenst . . , ocb
ui, också » . . prinsessa! . . . ty ni bar omfattat denna sak, som om dcn
vore er egca . . . ocb •»

»

Rodin stannade ånyo.
Denna gång uppgaf ban ett skärandc ångcstrop, föll ncd på en stol,

som stod kakoin honom, kastade sig konvulsivisfct tillbaka mot karmea, la-
de begge händexraa på bröstet ocb ropadex '

O! . . » hvad jag lider!
Då burn besynnerligt! följde pä den förvånande spänningen i

Rodlns anletsdrag en likaktig förvandling, nastan lika bastig soin tanken.
Hans ögon, redan så ikåliga, blefvo alldeles blodsprängda, ocb tycktes
draga sig ända in i hufvudet, i djupet af ögongroparna, hvilkas skugga,
sålunda förstorad, bildade liksoin tvenne stora svarta hål, ur bvilkas me-
dclpunkt ögonen lyste, liksom tvenne eldkulor. Nervosa ryckningar, sora
tid efter annan återbommo, spände ansigtsmusklcrna ocb klistradc det slap-
pa, hängande skinnct stuudtals fast vid de utstående knotorna. Hela det
blckgula, däfaa, iskällä ansigtet blef smäningom grönaktigt. Från läp-
parna, spända af en oerliörd smärtas griningar, nudsluppo, med koria mel-
lauskof, dcssa af djupa andctag afbrutna ord:

O, min Gud, bvad jag plägas .
.

. jag brinner»
Dercfter började Rodin i ångsten, under ett anfall af balft vansinne,

att med naglarna klösa sitt nakua bröst, ty hän bade ryekt ut knapparna
på sin nastan trasiga väst ocb på sin smutsiga skjorta, liksom bade tryck-
uingen af dessa plagg ökat bäftigbeteu af de marter, under hvilka ban
vrcd sig.

Biskopcn, kardiualen oeb pater d'Aigrigny nalkadcs Rodin, oeb om-
gåfvo bonoin allcsanimans, för att stödja boiiom, lian bade nu de fasli—-
gaste konvulsioner. Men då dessa stilladc sig nägot, samlade ban ali sin
slyrka, rcste sig upp ocb ställde sig på sinä föttcr, styf ocb stel, som ett
lik. Då, i denna rysllga stållnlng, med sinä upprifna kläder, sitt tunna,
stripiga bår upprest fcriug det grönaktiga ansigtet ocb med de inflamme-
rade, blodsprängda ögonen stirrande på kardinalen, sora i detta ögonblick
stod lutad emot bonoin, fattadc ban i dcnne med sinä båda kouvulsiviskt
darraudc händcr, ocb med en ton, bemsk att böra, omöjlig att bärma,
rouadc ban, med bruten, stånkande röst:1

N;o 35. H-
aM
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® Kardinal Malipieri! .. . den bär sjukdomen är för baslig . Man

misstror mig 1 Rom . . . IVi är af slägten Borgbia ...er sekreterare var
Los mig i morse ...

Den olycklige! Lvad vågar Lan säga? . . . ropadc prclaten, lika
bäpen, som förtörnad öfver denna anfclagelse.

Då kardinalen yttrade dcssa ord, sökte Lan göra sig frl från det
jernliärda faget af jesuitcns smutsiga bändcr, bvilkas raka fiTrgrar voro
styfva som trä.

Jag är förgifven . . . mnmlade Rodin.
Men mi sammanföll Lan ocb sjöpk i armarna på pater dAlgrigny.
Oaktadt sln bestörtning, fick kardinalen li Ulalle atf Lvlska tili den-

ne sistnämnder
lian tror, att man vill förgrfva honom . , . Hän måstc således fö-

rebafva någonting myckct farligt.
Salongsdörren öppnades, ocb doktor Balein!er inträdde.

Ack, berr doktor, ropade prinsessan, som sprang emot Lonom,
Llcfc ocL förskräekt, pater Rodin bar plötsligt blifvit anfallcn af häf-
tiga konvulsioner , . . Komi ... kom!

Konvulsioner? ~. AL, det är icke farligt ~ , siiliä er, prinsessa
, . , yttrade läkarcn, slängde kätten på närmaste stol ocb skyndade slg tili
gruppen, som onigaf den sjnke.

Här är doktorn! ropade prinsessan,
Aila drogo sig undan, utom d’Aigrigny, som stod ocb stöddc Rodin,

bvilken lag lulad emot ryggen på en stol.
Himmeli . hvilka sympfomer! ropade Baleinier, som med växan-

de ångest undersökte den sjukes ansigte, bvilket nu, från att vara grön-
aktigt, borjade blifva blålt.

Hvad är det då? . . , frågade alla de närvande, på en gäng.
Hvad det är? ...ropade doktorn, kastande sig- tillkaka, soin om

lian kade trampat på en orm. Det är kolerani . . . Ock den är smittsam.
Vid delta magiska, förskräekande, fasaväekande ord släppte d’Al-

grigny den sjnke Rodin, soin nu rullade ned på maltan.
Hau är förloradl ropade doktor Balcinicrf men I alla fall skall

jag springa ocb kemia Lvad som beböfvcs, för att väga ett rädduings—-
försök.

Hau shyndade tili dörren.
Prinsessan de Saint-Dizier, pater tTAigpigny, Cardinal Malipieri ocb

bisho|) Halfagen rnsade alla i dohtorns spår, för alt homma iit ur rummet.
Alla trängdes yid dörren, soin ingen hunde öppna, så stor var deras

förshräckclsc ocli otulighct.
Aiidtligen öppnades den . . . inen ntlfrån . . . ocli Gabriel visade

sig på tröskeln.
Gabriel, typen af en sann prest ...af en belig, en cvangelisk prest

...en sådan, så bvilken man ej kan egna nog vördnad, nog lillig sym-
pati, nog värin beundran.

Hans rena ock milda englaansigte bildade en besynuerlig motsats tili
■ _ alla dessa af bännad ock fasa förvridna anlcten, a

—
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Den unge presten bade så när blifvit omkullstött af dc flyende, livil- ®i
ka, rusande ut genom dörren, soin Lan bade öppnat, skrcko mcd full hals:

Gå inte in! ...ban dör af koleran! . . . rädda eri
Vid dessa ord stötte Gabriel tillbaka biskopen, soin var den sista af

de flyende och soin sökte tilistänsä dörren för honom. Gcnast skynda-
de den unge mannen tili Kodin, inedan prelaten lagadc sig ut genom dör-
ren, soin nu stod öppen.

Kodin, som låg pä golfvet, ocb bvars Icnnnar sammandrogos af et»

ryslig kramp, vred sig under de olidligaslc plågor. Det häftiga fallet från
stolcn bade visserligen åter väekt bans sansning, ty ban innuilade med en
graflib sfämma r

De låta mig dö bar . . . som en bund ...O, de fega nsliugarnel
... Hjelp! ... bjelp! ..

. Ingenl ... ingen!
Ocb den döende, soin lag på ryggen, skakad af konvnlsiviska ryck-

ningar och vändande mot taket sitt ansigte, soin liknade det. af en för-
dömd, ty så lifligt stod en iufernalisk förtviflan deruti målad, upprepa-
de åter s

Ingen! ...ingen!
Hans ögon, nyss så flammande ocb vilda, mötte nu Gabriels Stora

bimmclsblå ögon ocb ljusa ansigte, då denne, soin lag fcnäböjd bredvid
bonoin, med sin allvarligt mllda röst yttrade:

Jag är bar, min far! . .
, Jag kommer, för att bjclpa er, I fall

någon bjelp är möjlig ...att bedja för er, i fall lienen kallar cr hädän.

Gabriel! . . . staminade Kodin, med slocknande röst. Förlät
mig . . . för allt det onda .., som jag gjort dig .. . Haf förbarmande!
..

. öfvqrgif mig leke ~ . lemua ...

Kodin kunde icke fortfara. Hän bade furmått sätta sig upp, men nu
nppgaf ban ett forfärligt skri och nedföll, utan rörelse.

Samina dag lästcs i aftontidningarna:
"Koleran är i Paris, Första sjnkdomsftiilet har mtrnffat i datj,

Machan half fyra på efterm idäay en , på Babylousyatan , i liotellet
Saint—Dhier."
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Atta dagar aro förflutna, s e(län Rodin angreps afkoleran, hvars harj-
uinpar allt mer och nier tilltogo..

Det var en förfiirlig tid.
Ett sorgdok lag utbredt öfver det nyss sä glada Parrs. Och Hkväl

Lade Itimlcn a|drig värit mera blå, än mi, aldrig liade dess azurfärg vä-
rit mera kcständig, mer ihållande ; aldrig Lade solea strälat klarare och
gladare.

Denna naturens oföränderjiga ljufbet bildade en bcsynnerllg och hemsk
motsats tili d.en dödande landsplägans härjniugar.

Det hänandc skenet af en bränuande soi gjordc de af sinärta och
fruklan förvridna anlctsdragcn ännu mörkarc. Tv ingen fanns, som icke
darrade 5 den enc häfvade för sig sjelf, en arinan för dcm, hän älska-
de ; hvarje fvsionomi utvisade nägot oroligt, litipct, feberaktigt. Stegen
voro brådskaude, liksoin hade nian trolt sig medelst en suabbare gång
kuuna undstippa faran. Alla bastade att komina hem tili sig : mau
hade, vid bortgåendet, i sin boning leimuat lifvet, hclsan ocb sällhefen ;

två tiuunar dcrcftcr torde mau derstädes fiuna dödskamp, död och för-
tviljan.

I hvarje minut möttes ögat af någon ny hemsk- syn. Stund cftcr
annan såg man kärror, fulla med symrnetriskt uppstapladc likkistor, fram—-
rulla på gatorna. Dc stannade vid hvarje boning ; karlar, klädde. i grått
och syart, väntade utanför porien ,• dc sträckte ut armarria ; —åt somliga
af dein kastade man eu liidusta, åt andra tre eller fyra i saimna hus, så
att förrådet snart blef siut, och kärran,, hvilken ditkominit så fullstaplad,
återviinde toin, utan att kistorua räckte tili åt alla liken på den gatan.

Nastan i hvarje hus, frän vindskuporna ända ned tili bottcnvåningea, .
var ett döfvande bullcr af hammarslag. Man igenspikade likkistor, och det
så många, så niåuga, att de, som förrättade denna syssla, måste mellanåt
slauna och hvila sig.

Dervid utbrusto alla slags pop, af smärta, klagan och förtyillan. Dessa
uppgåfvos af dem, från hvilka de grå och svarta karlarne hade lagit nå-
got lik, för att iulägga i dc tornina kistorua.

Oupphörligt fyllde man sålunda likkistor, och igenspikade dem dag
och natt, smirare o m dagen, än om nallen; ty så snart skymningen iuföll,
anlände, i brist på yauliga likvagnar, en hei lång, hemsk rad af iinpro-
viserade sädana, hyryagnar, längkiirror, åkarekärror, sopkärror, o. d., för
att tjena tili likens transporterande. Dessa fordon mötte på gatorna andra,
soin bortfarit tornina och åtcrkomiuo fulla; om en stund bortkordes de sed-

fulla och återkomiuo tornina
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tndcr (leima tid såg man en mängd af upplysts fönsterrutor, och *■ofla brunno Ijusen äuda tili Ijusan dag. Det var balernas tid. Dessa sken
lilmade ganska myeket dem af ypplga nattfester men, om man näriinne
undersökte, fanu mau, att det var libljns, i ställct för sädana vaxljus, soin
brukas på baler o<eb snpeer, och att libpsalmer tonade, i ställct för dansmusik.
Om mau vandrade på gatorna, sedän det blifvit mörkt, sabnades de gladt
vinbande iilumiucrade skyltar, hvilba tiilhörde dem, som byra ut masbe-
radkoslymer, men i ställct såg maa blodröda lybtor, uppbängda der och
Lvar, sväiiga af och an för viuden; på dessa var med stora svarta bok-
siafver sbrifvet :

Hjcip för fiolernsJulia.Vanbades nägorstädes nattliga festiviteter, så var det på byrbogårdar-
na. Dc frossade . . .

De, som aunars aro så ensliga, så sturnma, under dc nattliga
na dessa tysta timrnar, dä man eljcst ban höra den lätta susniugen af
eypresserna, som vaggas af vinden . . .

De, sora vid den tiden säilän pläga upplysas, annat än af månens
Lleba strålar, då de leka på grafstenarna . . .

De, cljest så fridlysta, att intet mennisbosteg vågar nnder natteu störa
deras beiusba stillhct de hade nu i en hasl blifvit lifliga } bullersamma,
stojande och upplysta.

Vid de flaminande och röbiga lågorna af en mängd bloss, hvilba sprid-
dc ett rödabtigt sken öfver de tnörba fnrorna och de hvita grafstenarna,
var en stor mängd dödgräfvare' i fullt arbete med att upptaga grafvar; de
gräfde af hjertans lust och smågnolade derunder. Delta farliga och tunga
göromål belaladcs nu nästan med guldvigt, Man hade nu så stort bebof
af dessa bcshedliga barlar, att de vedergälldes utomordcntligcn frihostigt;
äfven raåste man spara dem emcllanät; således drucho dc ofta och drucko
myeket; dc sjöugo och sjöngo högljiidt ; det första, för att vidmabthålla
sinä krafter, det sednarc, för att bibehålla silt goda lynne, hvllket är en
yerksam bjelp vid ett så svårt arbete. Om så haude, att några utaf dem
icbe bunno sluta den graf, dc böllo på med, så hade bamraterna den god-
belen att tullborda grafven för dem sjelfva, och ncdlade dem vänskapll-
gen d.crnti.

Med dc muntra dödgräfvarnes r-’nger blandade sig det aflägsna skrålet
af andra visor och slagdängor ; ty krogar hade i hast bildat sig i närhe-
ten af kyrbogårdarna ; der stego likbuskarne in, efler ali hafva aflemnatsinä kuudet • på uppgifveu ori, såsom de helt naivt uttryekte sig; och då
dessa kusbar nn, genom en ovanligt hög åkarlön, fått godt om pengar,
underläto xle ingalunda att balasa och smörja sig på herremaner; det hän-
de icbe säilän, att morgourodnadcu öfverrasbade dem med glaset i hand och
gatvisan på läpparna.

Märkligt var, att bland dessa mennisbor, som lefde nästan x landsplå-
gans inelfvor, -var dödligheten så godt som ingen.

I de mörka och osunda qvai-tcr, der en mängd af hyresfolh boddc
satnmanpackade, hvilba vedan voro utmattade af brist och de härdaste för-

JV:o 53. li*.liila.
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sakclser, miau, såsom man på «len tiilen så bildriLt plägade säga, tngga-
de ål koleran, var det ej längre fräga om individer, litan orn hela farnil-
jer, soin inom några tiinmar borlrycLtcs, Stundom Lande docb, genom
Försynens nåd, att ett eller två sinä barn blefvo öfriga i det Laila ecb
ohyggliga rummet, sedän far ocb mor, bröder ocb systrar bade blifvit bort-
förda i liLListorna.

air

Ofta var man ock nödsabad att, I brist af byrcsgäster, belt öcb bållct
tillstänga flera af dessa usla hus, dessa eländiga biLupor för fatliga rnen
idoga arbctarc, emedan sjuLdomcn på en enda dag bortsopat Lvar enda
innevånare, ända från Lällrarna, der sotarpojkar bade sinä natlqvarter ocb
sofvo på balm, ända upp tili vinden, der några uslingar, soin voro ntan
arbete ocb bröd, stelnade på det Laila golfvet.

Af alla qvarter i Paris fanns intet enda, som nnder tiden för Lole—-
rans tilltagande erbjöd en inera fasaväcLande anblicL, än la Ci(es ocb 1
la Cite var platscn framför IVotre-Dame nastan bvarje dag sLådeplatsen
för de fasligaste uppträden, just emedan man tili Hötel-Dien, som sfötcr
dcrintill, transporterade de llesta LolerasjnLa från alla angränsande gator,*

Koleran bade icLe blott en fysionomi den bade tusende. Såledcs
inträffade, åtta dagar efter det Kodin angreps af sjuLdomen, just på plat-
scn framför IVotre-Dame, flera bändelser, lika sällsamma som forfärande.

Arcole-gatan leder nu för tiden dircLte tili denna plats ; nien då
ditLom man genom en trång gränd, smutsig, liksoin alla Ia Cites gator j
ett mörkt oeb förfallct bvalf utgjorde slutet af denna gränd.

InLommen på platscn framför JVotre-Dame, bade man tili venster dom-
LyrLans stora portal ocb inidt framför sig de slora byggnaderna afflötcl-
Dieu. Litet längre bort var en mera fri utsigt, hvarigenom man varseblef
slaketet vid NotredameLajen.

På arLadens svartaLtiga ocb sprncLna mnr sågs ett nyligcn nppspi—
Ladt plaLat; det inueboll följande ord, mcd Lopparröda punsade boLstäf—-
ver*):

Hämd !' Hämd 1! !

De af lågre folket, hvillca låta biira sig tillhospitalerna,blifva der•
städes förgifna ,

emedan man fnner antulet af de sjuka alltför slort ,

hvarje nait gn Stora butar, fulla af lik, ntför Seinen.
Hämd och död at folkets mördare !! !

Tvcnnc Larlar, insvepta i Lappor ocb tili bälften ddlda i 'sbnggan af
det ga.mla bvalfvet , afbörde med orolig nylikenbct ett alit vner ocb mer
botande sorl, bvilhet uppsteg från en bullersam fulLniängd, grupperad i
närbeten af Hotel-Dieu.

Snart nåddes de i mörkret gömda Larlarnes iyssnande öron af ropen:
Död at läharne! .

. , Hämd! . , ,

*) Man vet; alt sådana plakater blefvo under kolcratiden tili slörre mangd spridda öfyerallti Pa-
ris, och att maa skiftevfs bes-kylde atskilfiga particr derföF, bland andra. presterna, emedan
flera biskopar jonoin utsaiida herdabref eller pä prcdikstole» i kyrkorna, som börde tili deras
slift, lätit oHeutligen förkunaa, alt den gode Guden skickal koleran, för att sIralla Frankiako,
emedan det fördrifvit sinä lagliga konungar och, jemle den kaloista gudsljenslen, tillåfit audra
religionsöfningar.
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Plaraten göra sin verkan, sade dii dcn cne af lyssnarnc ~
, El-

dcn är närä krutet ... Komrner Lopen Lara en gåug I raseri, så Letsar
man den sedän på bvein man vill,

Hör på! yttrade den amlre Larien; se dit nedåt . . . skåda
dcn der Hercules, Lvars giganliska figur beherrskar hela pöhejhopen. Är
del .icke samina en, soin var kland de ifrigaste anförarne, när Ilardys fa-
brik förstördes?

—i Ja, iminsann är det icke lian ... jag känner igen Lonom ... Al-
lestädes, ded något ondt är ä färde, ser man den der skojaren.

Mcn Iro mig, yttrade dcn förslnämde; det är icke godt, att
vi qvarstanna här under arkaden, ly bär drar alldcles fasligl, och churu
jag bar kela kroppen omlindad med lianeli, så ,

.
.

Da bar rätt. Koleran är en rå ocb oförsynt djefvul. Dessntom
tyekes alli teckna sig bra på den här sidan ; man försäkrar äfven, att
dcn republikanska ligan skall komma hela förstaden Saint—Antoine att re-
sa sig i massa. Vasscrra ..

. vasserra ...bvad det blir för en tjenst
åt oss, ocb bvad religionens beliga sak skall triumfera öfver den revolulio-
nära ogudaktighefen! Lålom oss nu gä att råka pater dAigrigny.

Hvar linna vi honom?
Ilär näst inlili .*. Koni ...

l;om I
De begge karlarne försvunno skyndsamt.
Solen, soin redan nalkade.s borisonten, kastndc sinä gyllnc strålar på

de svartnade bildbnggcrierna, soin voro anbragta på portalen af Aotre-
Dame ocb på den imposanta massan af dess tvenne loru, bvilka reste sig
niot en fullkomiig klar bimmel; ty en skarp ocb kylig nordostvind bade
under Hera dygn bortsopat alla moln.

En tcmligen slor folksaniling bade, säsom vi redan näint, skockat sig
i närbeten af Hölel-Dieu ocb trängdes vid gallret kring bospitalets peri-
stil; hakoin delta galler såg man en infantcribataljon uppställd ; ty skri-
ken: död åt alla läkare! bade blifvif alltmcr botande.

Dc menniskor, soin sallimia slojade, tillhörde en sysslolös, kringslry-
J:ande ocb förderfvad pöbel, sladens afskum: sålcdes Jiändc obyggligtvis,
alt personer, soai man transporlcradc tili sjukbusct, måste nied våld biiras
fra m gcnoin den sammanpackade bopen, ocb inkoimno i Hotel—Dieu, midt
under olycksbådaiidc rop ocb dödsskrän.

Hvarje ögonblick såg man sjuksängap ocb bårar nied nya offer. Sän-
garne, som okiasi voro försedda med segeldriksgavdiner, dolde helt ocb
bållet de sjuka för allas blickar; men bärarne bade ingen beläckning; stun-
dom såg man den iidande under konvalsiylska ryekningar afkasta det höl-
jande Jakanet ocb visa sitt likafctiga ansigtc.

I stullct alt förskräeka uslingarna, soin stodo samlade utanför bospx-
talet, blcfvo dylika skådcspel för (lein en signal tili kannibaliskt skämt
eller vilda förntsägelserj angående det rysliga öde, soin väntade de olyck-
liga, di de :oinmo i läkarnes bunder.

Stenbrytaren ocb La Ciboule, jemte många af deras bckanta, bcfun>
no sig bland denna pöbclsamiliig.

Efter-förstöringen af Hardys fabrik, kade stenbrytaren blifvit uteslu-
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!* te» up TJlfvarnes gille, cmedan de icke yillc hafva någon vidare gcmen-
skap med dcima usling. Hau hade frän den stundcn säilät sig tili sam-
hällets eländigaste drägg, och lagit sig för att, emot bctalning, blifva
(Ci.houles och lie mies likars tjenstafctige försvarare.

Utuni några fä förbigåeude, soin af häudelsen blifvit fördc tili plat-
sen IVamföp IVolre-Dame, bestod den derstädes församladc trasiga hop af
hufvudstadcns säilistä afskura; uslingar, icke mindre att beklaga än att tad-
la, ty fattigdom, okunnighet ocb brist på omvårdnad alstra alltid laster
ocli brolt. IJos dcssa civilisatiouens vildar väcktes kvarkcu mcdlidande,
yarning ellcr fruktan vid åsynen af de rysliga tallor, sora hvarje ögon-
blick umgåfyo dem; liknöjda för ett lif, hvarom de stäadigt muste tvista
med bungren, ocb under ständiga frcstelser tili brott, trotsadc de lands—-
plågau med inferaalisk fräekhet, eller dukade under för den, med hädcl-
sen pä läpparna.

Stenbrytarens rcsliga växt ingaf hela hopea en viss aktning; med
blodsprängda ögon oeh iullammerade anletsdrag, ropade hau af alla krafter:

—r l)öd at karbiuerna! *) . . . de förgifta folket.
Det ä.r åtmiijstoije lättare, äu att föda det, tilladc Ia Ciboule.

Dcrefter fortför furien, vändande sig tili en il Ia sjuk gubbe, som på
en stol bars af tvenne karlar, hvilka med ytterlig ansirängning banade
sig väg geuom den sammanpackade hopen:

Hör då, du döeude, träd icke öfver tröskeln tili det der Iniset.
Det är yida bättre, att du uppger atulan häp i fria luften, än der inne i
bålau, der du blir förgifvcu, som en gammal råtta.

Ja, tillade stenbrytaren; på sista beslutet skall maa kasta dig i
vattnet, tili traktering åt ålarna, hvaraf du aldrig fätt smaka en enda.

Vid delta vilda ocli gräsliga skämt såg man den sjuke pulla sinä för-
virrade ögon, och hörde honom uppgifva smärtsainma klagolätcu. Cibou-
1c ville hcjda bärarnes gäng, och desse måste anstränga alla krafter, att
blifva furien qvitt. Antalet af kolerasjuka, soin aulaude tili hospitalet,
okades med hvarje minut; och då de vanliga fortskaffningsmcdlen ej längre
Xörslogo åt så många, måste man, i brist på bårar oeh sängar, bära dc
sjuka på armarna.

Här och der utyisade några förfärliga episoder sjukdomens blistsnab-
ba frainfart.

Tvenne karlar huro en bår, betäekt med ett blodfläekadt lakan. En
af dcssa känner sig hastigt sjuk, hyarföre hän tvärstannar. Hans matta
armar släppa båren. Hän bleknar, yacklar, nedfallcr tili bälftcu på den
sjuke och blir lika svartblå, soin denne. Den andre bärareu, ytterst för-
skräekt, tager tili flykteu, och leinnar sin kamrat med den döende bland
hopen. Somliga af åskådarne aflägsna sig med förskräckelse, andra utbri-
sta I räa och ouaturliga gapskratt.

Förspannet bar blifvit sjkräindt, - sade stenbrytaren, —r det bar
lemuat åkdonet på backen.

’) EU speord, hvarmed unga läkare peh apotekarelärlingar i Frankitko beteekuas
Öfy. Amn,
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Den Van deande Jvden,

r 'm
i> #ITJelp! . .', ropadc den sjuke med ibålig röst; ~ af Larmbcrlig-
lict Lär mig in på sjid:luiset!

Det är icke niera nägon plats på parterren, svarade en skamtan-
dc röst.

~ Oeh du hai- icke nog dugliga Len, att komma upp tili paradiset ’),
svarade en annan.

Den sjuke gjorde ett försök att resa sig upp, men hans krafter sveko
Lottoni; Lan nedföll åter alldeles ntmattad på madrassen. len hast ström-
mar Lopen tili ; Låren kullstjclpcs; den sjuke oeh Läraren Llifva nedtram-
pade, ocL deras klagorop nedtystas af skriken:

- Dud åt karbirierna!
De Lcmska förfärliga tjuten Lörjade raed nytt raseri. Denna vilda

Lop, som 1 sin otygladc yrsel icke Lar aktning för nägontlng, tvingades
cmcllertid att en stnnd derefter öppna sinä leder för några raska arbeta-
re, Lvilka modigt röjde väg åt tvenue af sinä kamrater, som på sinä slar-
ka, sainmanflätadc armar buro en Landtverksgesäll, äunu ung, men myeket
sjuk, Hans tunga hufvud med det gulbleka ansiglet stöddcs mos axeln af
den ena Läraren. Ett litet Larn, högt snyftande, följde efter oeb Löll i
en Hik af satama Lärares LI us.

Sedän en stund kade rnan från la Cites krokiga gator Lört det takt-
messiga Lullret af trumrnor. Man slog rappell, ty det liknade sig tili upp-
lopp i Saint-Antoine. Trmninorna passerade genom arkaden, öfver plat-
sen framför Notre-Dame. En af trumslagarne, en veteran med grå mus-
taseber, gjorde plötsligen sinä Lvirflar nog långsamma, ocL stannade ett
steg efter de öfriga. Hans kamrater vände sig förnndrade om ... De se
på trumslagaren .

. . hän är grön i ansigtet . . . hans knän svigta ,
,
.

Lan Lviskar några otydliga ord oeh ncdfaller Lastigt på gatan, innau de
frjmsta ledernas trummör Lunnit uppböra att hvirfla.

Den LlixtsnaLLa Lastigheten af delta anfali förskräeker dc minst för-
•Lärdade af den på platscn trängande ocL stojande pöbeln. Bestört öfver
trumningeus plötsliga inställande, skyndar Lopen nyfiket tili trumslagarne.

Vid åsynen af den döende, sota tvenne af kamraterna Löll o i sinä
armar, nalkades en af de tvenne karlar, Lvilka från Lörjan hade hailit sig
dolda i Lvalfvet oeh yttrade tili de andra trumslagarne:

Er kamrat Lar kanske under vägen druckit ur någon Lrunn?
- Ja, min horre, svarade en af de tilltaladc. lian var så ofant-

ligt törstig, ocL Lan drack några klunkar Lrunusvattcn vid Place du
Ckatelet.

Ja, då bar Lan Llifvit förgifven, yttrade den karien, som förut
taiat.

Förgifven 7 . .
, skreko Hera röster på en gäng.

Dcruti vore väl ingenting besynnerligt, svarade karien med Lem-
ligketsfull min; man kastat- gift i de allutäuna bruunarua. I morse

Öfvers. Anm.’) Le paradis betyder Sfvon galleriet på en teater.

Nro 35. 12.
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< hlcf en kari mördad pä gatan Beanbourg: man kade öfverraskat
då hän tömde ett arsenifcpulvcr i en vinhandlarcs fat *).

Efter dcssa ord, föesyann olycksfågelu i Lopen.
Delta rykfe, lika 1 ifet grundadt som det om förgifningen af dc sju-

];e på llötel-Dieu, emotlogs docl: af Lopen med en salfva af ursinniga rop.
Fcm eller sex trasiga karlar fattade den arnia trumslagaren, som äunu ic-
kc Lunnit uppgifva andan, lyfte Lonom, i trots af Lans kamraters mot-
ståud, på sinä axlar, ocli, sålunda bärande denna hemska trofe, gingo de
öfver platsen framför IVotre-Dame, företrädde af Cihoule, soin öfverallt,
der de tågade fram, ropade:

Ge mm för lifcet! . . , Här sen j, Lur man förgifver folket.
En ny rörclse nppstod nn bland Lopen, förorsakad deraf, aft en med

fyra Lästar förspänd bcrlincryagn anlände. Som denna vagn cj liade kun-
nat fara öfver JVapolcon-kajcn, bvilkcn den tiden pä sinä ställcn ännu ic-
ke var stenlagd, hade den vågat sig genom la Cites krokiga gator, för
att öfver platsen vid IVotre-Dame komina tili andra stranden af Seinen.

De, som sutlo i yagnen, voro emigranter, Lvilka, i likbct med så
nianga andra, llydde Paris, der landsplågan rasade. - En betjeut ocli en
kammarjnngfru Lvilka sulto på baksätel, yexladc med Lvarandra en blick
af Läpnad, då de foro förbi H6tel-Dieu, under det en nng Lerre, som
satt baklänges inuti yagnen, ncdsläppte vagnsfönsfret ocb titfade ut, för
att anbefalla postiljonen att köra belt sakta, af fruktan att någon olyeka
annars kunde Lända i denna så täit sammanträngda meuniskubop. Denne
unge man var markis de Merinyal; på framsätet af vagnen sutto grefve de
Muntbron och Lans systerdotter, fru markisinnan de Mcrinval.

Den unga frnns blekbet och förstörda anletsdrag uivisa tillräckligt,
kuru förskräekt Lou var. Grefve dc Muntbron syntes kiven ganska ori»—
lig, oaktadt Lans vanliga karaktersfasthet, och luktade som uflast på en
fiaska med kamferdroppar. -

Under några ininuter framskred yagnen Leit långsamt, och postiljo--
nerne körde sinä Lästar ylterst yariigt. Snart Lördes bland de fursamla-
de Loparna ett I början doft och allägset buller , som efter hand närma-

' de sig; det tilltog i saamia mån man tydligure kunde urskiija detta skram-
niel af kedjor och jern, soin förkuunar närvaron af en amiyuuitionsvagn.
En sådan kom också verkligen frän ett motsatt Låll och mötte berliuaren.

Besynnerligt nog !
, .

. Den slojande folkliopen var så tätt samman-
trängd, med vid denna vagnens ankomst öppnade den sig genast, liksoin
genom en förtrollning.

Detta underverk förklarades snart af orden, som gingo frän mun
tili mun:

Likvagncn! . .. likvagnen! .

Då alla andra medel tili likens bortförande tröto, kade man re-
ipirerat några ammunitionsvaguar, på Lvilka man skyndsarnt upplassade
kistorna. rt

*) Man vet, att, under denna beklagansvärda tid, flera raenniskor blefvo massakrerade, pä grund
„ af den falska beskylluingen att hafva gjort förgiltningsförsök.

: *
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~~ 189 Ett stort anlal af de församlade betraktade mcd fasa denna hemska
vagn, men stenbrytareu ocli bans anbang började vid dess åsyn fördubbla
siua glopord.

Ge rum för de mördades omnibns! sbrcb Clbonle.
I sådana slags omnibussar beböfva maa åtminstone icke frukta för

att bli trampad pä fötlerna, yttrade stcnbrytaren.
Det är alltför kummulla resande, som åka i dem.
Åtminstone begära de aldrig att få stiga ur.

*

Se, det är bara en artillerist som kör.
Ja, minsann! .

, . frambästarne köras af en kari i blus.
Kanske bar den andra artilleristen tröttnat undcr vägcn, Den

skolkarcn! ... Hän bar säkert stigit in i dödvagnen tili de andra, för alt
ej stiga ur, förrän vid den stora gropen.

Ocb det med hufvudct förut.
Ja ...de sticfca bufvudet i en kalkbädd.
Der de sjelfva få utgöra bräderna.
Ha! ~ , maa får lof att följa de dödas vagn med tillslutna ögon.

Det är värrc än i Moutfaucon.
Det är sant . , . Här luktar också bara döden; men den är in-

to färsk, sade stenbrytaren med anspcgling på den obyggliga likiukt, som
det bcraska fordonet lemnade efter sig.

Bra! . . . ropade Ciboule, der mötas de dödas omnibus ocb den
granna vagncn. Skadar icke, att de rika få lukta på döden.

Transporlvagneu befann sig nu verfcligen ganska närä berlinarcn, all-
deles piidt framför, ocb färdig att köra om den. En kari i blus ocb
träskor körde frambästarna, en artillerist stångkästarna.

Likkistorna voro tili sådan mängd uppstapiadc nti vagnen, att dess
balfcirkelformiga lock ej gick igcn mer än tili bälftcn, så att man vid
hvarje hopp, soin vagnen gjordc, dä den skyndsamt kördes fram pä de illa
stenlagda gatorna, knndc se, burn kistorna stöttes emot hvarandra.

På den blusklädde karlens flarnmande ögon ocb rödblå by kuudc man

se, att ban var drucken, bvilket man dessutom kunde sluta deraf, att hän
pädref sinä bästar med klackarna ocb piskan, i trots af ständiga påmin-
nclser af artilleristen, som med möda kunde styra sinä bästar ocb emot
sin vilja måstc följa den oordentliga gång, spannridaren gaf åt spannct.
Tili slut liöll fyllbulten rakt på bcrlinaren ocb körde fast vid den.

Vid denna stöt öppnades lockct tili likvagnen ocb nedföll heit ocb
hållet, sä' att eu af kistorna, som bade bvilat deremot, med ett doft ocb
matt ljud Alli ned pä stengatan, efter att först bafva skafvit emot dörren
tili beflinaren.

Fallet lossade i bast de bopspikade bräderna, hvaraf kistan var hop-
slagen, ocb emcllau spillrorna deraf sägs ett blåaktigt lik nedrulla, om—-
liudadt mcd en bvit svepduk.

Vid denna förfärliga anblick uppgaf fru de Merinval, som mckaniskt
bade tittat ut genom vagnsfönstret, ett genomträngande rop ocb förlorade
sansningen.

g Hopen skingrade sig försferäckt. Berlinervagnens postiljoner, icke min-
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die förskräcfcta, passade på vid pöbelns skyndsamma flykt, och slogo på
sinä häsjtar; vaguen körde fram tili kajen.

Just i detsamma berlinaren vei; otn hörnet af Hötel-Dieu, hörde man
på långt hali ljudet af en glädtig rausik, och mer och mer närmade sig
ro pe n :

Kolera-maskeraden !

Dessa ocd tilJkännagäfvo ett af de tili hälften narrahtiga, tili hälften
fasaväehande och alldclcs otroliga nppträdcn, sora harahteriserade denna
tid, da sjuhdomen var i ständigt tilltagande.

I sanning, ora leke åsyna vittnens berättelser noga öfvercnsstämde
meii tidningsartiklar, sora omtalade denna koleramaskerad, skulle man kuu-
na tro, att bar vore fråga ora nägon förvridea bjernas fantastiska påhitt,
i stället för verkliga händelscr.

Kolera-maskeraden visade sig således på- platsen vid Notre-Dame, i
Samina ögonblick, då raarkis de Merinvais ekipage försvann åt kajea tili,
efler att hafya sammanstött raed llkvagnen.

11.
KOLERA-MASKERADEN *).

En stor flock menniskor, sora förcställde maskeraden, instörtade snart
nnder höga rop genom arkaden vid platsen framför Notre-Öarae. Några
hara blåste på bocfchorn, andra hurrade, åter andra hvissladc.

Stenbrytaren, Ciboulc och deras anhang lockades genast af detta nya
skådespel, och störtade I massa tili sidan af hvalfvet.

I stället för de tvenne restaurationer, sora nu finnas på ömee sidor ora
Arcole-gatan, fauns der då eudast en, belägcn tili venster ora arkaden,
och myeket beryfctad i den glada studentverlden för dess goda viuer och
dess provencalska matlagniug.

Vid första bullret af fanfarerna, sora blästes af jägare 1 livre, öpp-
nades alla fönster i restaurationens stora sai, och Hera uppassarc med ser-
veten nnder anoen lutade sig nt genom fönstren, brinnande af otålighet
att få skäda de lustiga menniskor, sora voro i antägande.

Slutligen visade sig det groteska täget mldt ibland en oräknelig pö-
belmassa. •

Maskeraden beslod af en qvadriga **), eskorterad af män och qvinnor
tili häst, Både ryttare och amasoner buro fantastiska, på en gång rika
och sraakfulla drägter. Större dclen af dessa masker tillhörde den välmå-
endq medelklassen.

*} Man laser i Le Gonstitutionijel, Lördagen d. 31 Mars 1832 :

De allmånheteus tjenst utgifna underrätlclser rörande koleran föreskrifva, faland andra
medel tili sjukdomens njotarbetande, att man ej bör vara rädd för den, att man bÖR förströ sig,
roa sig etc. etc. Parisarne hafva väl lagt märke tili denna föreskrift. Nöjena nnder midfastcK
liden **) hafva, i många kretsar, värit lika lysande, lika yra, som nnder sjelfva karnevaJen.
Man bar icke på länge, vid denna tid på äret, sett sä många baier. Sjelfva koleran har
JbUfvit ämne tili en ambulant karrikatujr.
**} Vi bedja vara läsare om gunstbenägen ursäkt för den oerkörda anakronisraen att förlägga mid-

faslan 1832 tili före april månad.
**) TvåhjuJig med fyra hästar förspänd vagn, Öfv. Anm.
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9 Ett rykte liade spridt sig, alt en maskerad tillställdes, för att alt gyck-
Ia mcd koleran och gcnom denna glada dcnionstration upprättliälla den
moralista kraften Los det nedslagna, förskräckta folkct. Genast besvara-
des denna uppmaning af artister, unga skrifvare, studenter, handelsbok-
Lållare m. fl., och cliuru de hittills aldrig hade känt hvarandra, Llcfvo
de i en hast förbrödrade. Många biand (lein medtogo sinä alskarinnor,
för att göra festcn fullkomlig. Genoni subskription betäcktes omkostna—-
dcrna för hela tillställningeu, och, sedän vid audra ändan af Paris en bril-
jant frukost blifvit intagcn, satte det glada och bulicrsamma tåget sig i
rörclse, för att raskt och modigt genomtåga hela staden och incdelst en
lustig middagsmåltid vid platsen framför JMotre-Daine sluta den muntra
dagcn.

i
Vi säga }’aslit ocli modigt, emedan dervid erfordrades mycken för-

domsfrihet och en ovanlig karaktcrsfasthet hos dessa unga qvinnor, hvilka,
då de sålunda passerade genom den stora staden, nu försänkt i fasa och
hestörtning, skuile nastan vid hvarje steg stöta pä bårar, lastade mcd dö-
ende, och vagnar fyllda med lik och det utan att blekna, för att slut-
ligen, inedelst det bcfängdaste kariiavalsskämt, trotsa den hödcl, som dc-
ciincrade Paris.

För öfrigt kunde cudast 1 Paris, inom en viss klass af dess befolk-
ping, en sadan ide nppstå och förverkligas.

Den stora vagnen fcördes af tvenne rcsliga karlar, utklädda tili lik-
färdspostiljoner, utstyrda med ofantliga lösoäsor, och bärande på sinä
haltar långa hängande remsor af rosenrödt krusflor samt i knapphålcu
blornsterbiiketter af samma slag.

På taket af denna vagn voro grupperade fyra allegorisia personer,
föreställa.nde :

Vinel ;

Jlårskapen $

Kärleken ,

Spelet.
Dessa symbolisia varelser hade fått tili uppgift alt förmcdclst infall,

sarkasmer och gyckcl, göra lifvel sur.t för den hedersgubben koleran ,

ett slags jerumeriig och burlesk Cas.sand.er *), som dc på tusende s.ätt
hundsfutterade och bespottade.

JMeningep deraf var (lennä ;

- För att allra säkrast kuuna trotsa koleran, mäste pian dricka,
skralta, spcla och kurtisera.

Vinet hade tili representant en tjock, klumpig, stabbig, stormagig och
behornad Silen, hvars panna var prydd mcd en krona af murgrön. Från
hans axei nedhängde en pantcrhml, och i haudep höll hau ett stort dryc-
keskarl, omlindadt af blommur.

*) Nainet på en personage i itajienska komedien.
öfvers. Anm.
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■p Ingcii annan än IViui-Moulin, den moraliske rcligiöse skribenlen, lain-

dc fägna de förvånade ocb förljustc åskådarncs syn mcd ett par så Stora,
scbarlakansröda öron, en så vördnadsbjudande mage och en så triumfcran-
de, illuniiuerad fysionomi.

I bvarje ögonblick låtsade Nini-Moulin tumma sitt dryckeskärl, Lvar-
efter hän ulbrast i ett fräckt gapskratt midt för näsan pä gubben koleran.

Gubben koleran, en likblek Geronte, var tili hälflcn insvept i en
svepduk. Hans mask af grönakligt papp, mcd röda, djupt insjunkna
ögon, tyektes ouppbörligt göra de oroligaste dödsgrirnaser. Undcr kans
Täi pndrade allongeperuk, ofvantill prydd mcd en toppig bomullsnatlniössa,
säg man den magra knotiga haisen, bvilkcn, likasam den cna nr svepdu-
licn frainslickande armon , var bestruken med en grönaktig färg. Hans
köttlösa hand, nastan ai 1tid skakad af en starfc nervfrossa (ickc låtsad, utan
naturlig), slödde sig emot en käpp, bvars knopp föreställde en korpnäbbj
slutligen kade lian, säsom Lvarjc Geronte *) egnar och anstår, röda strum-
por och stora knäspännen, samt höga kängor af svart filt.

Dcnna kolcrans groteske representant var Couche-tont-nn.
Oaktat en iångsam och farlig feber, förorsakad af bränyinssnpaude

och and ra utsväfningar, en feber, soin oförmärkt undcrgräfdc hans lif,
liade Jacques blifvit af Morok öfvertald alt bidraga tili maskeradens för-
bcrrllgaiidc.

I)jn iämjarcn, kostymex-ad såsom ruterkung, föreställde Spelet.
IIans panna pryddcs a f ett gnldpappcrsdiadem ; bans orörliga ocb

gubblika ansigte, omgifvct af ett långt, bvitgult skägg, soin föll långt ned
på bans rutiga ocb brokiga klädning, gjorde Morok fullkomligt passande
tili bans anlagna roll.

Litet emelian, och med en gravifetiskt skalkaktig min, skakade ban,
midt för ögonen pä gubben kolera, en stor påse, full med skramlande
jeltoner, ocb byarpå alla slags spelkort voro målade.

Något. tvunget nti rörelserna af Moroks högra arin ntvisade, att den
yärde djurtämjaren ännu bade känning af det sår, som den svarta pautern
ifrån Java gifyit bononi, Innan dcnna best dödades af Dscbalma.

I) trskapen, symboliscraudc Juöjet, ko m i sin ordning att för' gubben
kolcrans öron skaka sin staf, fulisatt med en mäiigd sinä, klingande, för-
gyllda bjeilrör. Dårslcapen var en ung, smärt, vaeker och bebaglig
liieka, soin pä sitt liufvud bar en scbarlakansröd, frygisk mössa. Ilon bade
nu bos Couche-lout-nu efterträdt den stackars Bacchanal-drottningen, bvil-
ken ej skullc sagt nej för en dylik fest; hon, så miintcr ocb så glad,
soin uyligen värit med pä en maskerad, icke miudre rolig än denna, ebu-
ru dess syfte var miudre iiiosofiskt.

It ärleken förcställdes af en annan intagande varelse, mamscll MoAeste
Bornichoux, en vaeker ung flicka, bvilkcn tjenade som modeli åt en namn-
kuimig mälare (en af rytiänne i tåget). Älldeles förlrätfligt representera-
de hon kärleken; man kunde omöjligen lana denne gud ett mera förtju-

*} För dem som icke läst SI o 1 i e r e s kotnedier, bör nlimnas, att nastan i hyarje af dem förekom-
mer en gammal gubbe med namnet Geronte.

Ofycrs. Anm. g?

K -Ätfe
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® sande ansigte, nier bebagfulla former. Klädd I en blå, med sllfverpaljet- ®

tee rikt broderad tiinik, och med en blå bindel kriug sitt kastanjebruna
bar, samt försedd med ett par de allra sötaste genomskinliga vingar på
de hvila axjarna, lade kiirleken sitt bögra pekfinger i kors öfver det ven-
stra pekfingret -ocb - (må man nrsäkfa det simpla i denna åtbörd !) gjor-
de ”fy skam !” åt gnbben kolera, på ett ganska näpet och näsvist sätt.

Kring denna hiifvndgrnpp sågos andra, mer oeh mindre groteska
grupper, soin förde baner med deviser, hvilka dock för tillfället voro
ganska anakreontlska :

Deyrafvom koleran!
liort oeh yodt!
Man tnåste skraita . . , skratla ,

.
, ständiyl skratta!

Läyorna skola sveda kolerani
Lefve kärleken!
Lefve vinet!
Kom hara hit

,
du otäeka landsplåya!

Det lag verkligen så djerf glädtighct nti denna maskerad, att störsfa
antalet af åskådarne ulbrusto i bifallsrop, då de utklädde färdades öfver
platseu framför IVotre-Dame, för alt bcgifva sig tili restaurationen, der
middagen väntade dcm. Dessa flera gånger upprepade vitbrott af den be-
undran, sorn modet alllid ingifver, det må vara aldrig sä dåraktigt, al-
drig så blindt, föreföll den öfriga, dock vida fåtaligare, dclen af åskä-
darne soin ett slags trots emot himmelens vrede j ocksä lielsade de tåget
med yttringar af barm ocb ovilja.

Delta ntomordentliga skådespel ocb de olika intryck, det väekte, vo-
ro för myeket stridande raot alit, bvad raati bittills värit van att se ocb
förnimma, för att blifva rätt uppskatfade} det är dock svårt alt sägay om
delta modiga trots förtjente berörn eller tadel.

Dessutom hafva dessa landsplågor, hvilka, sekel frän sekel, decitnera
folkmängden, nastan alltid värit åtföljda af ett slags moralisfc öfverretning,
bvilken ingen af dein uudgick, soin sraittan skonade; en feberaktig, sali*
sain svindel, som stuiylom sätter de dnmmaste fördoraar, de vildastc pas-
sioner i rörelsc, stnndorn dereraot inspirerar de vaekraste exerapel af till-
gifvcnbet, de modigaste liaadlingar med ett ord : väeker bos somliga
en frnktan för döden, gränsande ända tili den däraktigaste fasa, raedan
den Inger andra ett förakt för lifvet, hvilket ger sig tillkänna genom det
djerfvaste trots.

Emellerlid tänkte den maskerade skaran alltför litet på det tadel el-
lei1 det lieroni, den kunde förtjeua, litan nännade sig trygg tili porien af
restauratörens bus, hvarest den tog in, midt under de allraänna och bög-
Ijudda ropen.

Alit tyektes förena sig tili fulländande af denna besynnerliga till-
ställning, incdclst de underligaste motsatser . . ,

Såledcs var restaurationen, der denna öfverraskande baccbanaliska fest
akulle äga rnm, belägen belt närä den dystra katedralkyrkan ocb det bem-

fe ska lasarettet. Dc gamla kyrkotjenarnes andliga körer, de döendes klago- g
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DEX Va NDRAHDE JIJDEN.

o n t O"^^)
ö skri och de kalasaudes baccbanaliska sänger skui Ie säledes Itorsa oeh skif* ®4

tevis allösa bvaraudra.
Maskerna, sohi nu kade stig-it ur vainen ocb af bästarna, gingo att

sätta sig jxed vid den mä 1tili, soul väntade dem.

Deltagarne 1 maskeradcn silta til] kords I ett stort gästrnm. De aro
imiutra, g]ada, bullcrsamma,; deras glädtiglict är dock något egen f, ,

Stundoni erinra sig de bullersammaste bland dem, alt de sätta sinä
li f på spel i denna lika dåraktiga soin djerfya kamp emot landsplågan.
Denna bemska tanko är bastig, soin den fcberrysning, bviiken i ett enda
ögonbliek kan isä oss från hufvud tili fot. Ocksä märktcs, tid cfter api-
nan, en kori tystnad, men soin varade blott nägra sckunder ; den vittna-
dc ora en hastigt öfvergäendc tankfullket, men bvaraf intrycket snart ut-
plånades af nya skrattsalfvor; ty en hvar tänkte: ingen svagbet! . . ,

min kararat, min älskarinna ser på mig.
Ocb en hvar sfcrallar oeh klingar på bästa vis, tryckcr sin granne,

ocb dricker helat ur sin grannllickas glas.
Couche-tout-nn hadc tagit af sig koleragnbbens mask ocb pernk.

Magerbeten af bans blyfärgade anletsdrag, lians sjnkliga blekbet, den bem-
ska glansen i bans insjunkna ögon, alit delta tillkännagaf tydjigt den
långsamma sjukdom, soin tärde denne olycklige, bviiken gcnom sinä ut-

sväfningar bade hunnit yttersta graden af förslappning. Ehuru kan kän-
de en bemlig eld rasa i sitt inre, dolde hau sin sraärta under ett konsti
ladt ocb nervöst skratt.

Tili venster om Jacques satt Morok, bvars olycksaliga välde dfver
den förrc var i ständigt tilltagande, och tili böger om honom (Jacques)
satt den vaekra, tili Dårskapen utklädda Hiekan Marie,tte. llr.edvid rien-
nä äter stoltserade iVini-Moulin i ali sin majestätiska fetma, ocb låtsadc
esomoftast tappa sin servet under bordet, för att få tryeka koäna på sin
andra qyinliga granne, rnamsell Modeste, bviiken föreställdc Kärleken,

De fleste af kamrateriia bade placerat sig efter sitt tyeke; bvarje kari
bredvld sin sköna, och enstöfvingarne, som voro ganska få, hvarbelst de
knade. Man böll redan på med andra serveringen. Vincrnas förträHlig-
bet, den välsmafcandc maten, de glada infallcn, sjelfva det besyynerliga i
närvarande tid ocb förbållanden bade exalterat sinncua tili en grad, bvar-
pm man af bände.lserna i föijande uppträde kan få ett begrepp.

111.
ä)?N SIjXSAMMA DTJEM.EN.

Två eiler tre gångcr hadc en af restaurationens uppåssare, utan att
gästerne biifvit det varse, kömmit ocb bviskat tili sinä kamrater, i det
hau med en uttrycksfull ätbörd pekat ät matsalens tak; men bans
ter bade icke velat ge akt livarken på bans anmärkningar eiler på orsa-
ken tili bans fruktan, emedan de sannolikt icke ville störa gästerna, bvib

.. kas galna munterbet tyektes vara i ständigt tilltagande. • gj

lij|L - -allii
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Des F.i ndbaxde JCd EX.

JP - Hvcm sisulle viii du mera betvifla öfverlägscnheten i vart sätt att "

hchandla den näsvisa koleran ? Har den väl vågat angripa vur beliga ba-
taljon? yth-ade en ståtlig turk, e» af maskeradens bancrförare. ,

Se deruti liggcr hela hemligheten, syarade en annani. Det
är ju myckct cnkclt. Gapsliratta inidt for näsan pi gubben, oc.'i ban skall
gcnast Väiida 'dlg >yC'gcn.

!)eruti gör ban gansfea rätt, ty det är bra dumt alit hvad ban
gör, tillade en liten vaeker Pierretle, i det lion belt ogencrad tömde
silt glas.

Du bar rätt, min sötunge; det är dumt, erkedumt, sade Pierrettens
Picrrdt} -- tvi belänk': har sitter rrian Leit lugut och njuter af lifvets
sälliiet, och pa en gaag grinar mau tiil på ett förfärligt vis och dör.

SlVä ', . . ;i:i åedau . .
. livad det är befäagdt . . . livad det är lustigt] . , .

Jag I'ragar er hara,, hvad det bevisar ?

Det bevisar, svarade ea narankunnig, romantisk tnålare af Davids
skola, iifl;läiid. tili Roinare, det bevisar, att koleran är en ömklig ko-
lorist, ly dcss pnlett bar ieke mer än en enda färg .„. ocb dertill en g(>.
men, groiYaklig färg ... Troligen bar den skojaren studerat sin koust hos
den mördandc Jacobus, konungen för aila klassiska nsålare . .. en lands-

aga ai annon art.

! Hien, hr.astare, inföll en elev af den storc mälaren, jag bar
doek seit' kolerasjukä , livilkas konvulsioner bade rätt nivcken tournurc
ocb hvilkas dödskainp ieke saknade ledighet.

Mine herrar, ropade ea ieke uiindrb ryktbar Lildbuggare, la-
toni oss rcsuriiera frägan. Koleran är en styinpare, hvad koloriten ansjär,
incn ban ar en dugtig tecknare . .

. Sian anatpimserar på eU -förvänande
sätt hela er inre menniska, ocb det i en blink. Böfvelu! ...hvad ban
kau göra en köttlös ... Mol bouom är’Michel Angelo hara en skolgosse.

- Det nicdgjfves! ... ropades enbälligt. Koleran är en dålig ko-
lorist.Viiien sincklig tccknare 1.

För öfiigl, niine berrar, inföll Aini-Monlin med koniiskt allyar,
> ?

f [pQ (f (t /

för öfrigl- ligger bos .derina landsplåga en gånska förnuftlg Försynens
lexa ... som den store Bossuat skuiie säga.

iliir låter den? -

Jo, inine berrar! . . . jag tyeker mig böra en rsst ifrån böjden,
som ropar tili oss: Dricken så myeket j fönnån} tömmen edra kassor
och omannen bvad eder kärt är . . . ty edra timmar Uro keubända räkna-
de .

.
, edra sfackare ! ! !

Den ortodoxe Silenen tog bärvid tiilfället i att, då ban märkte en
lilcn tankspriddhet bos sin yackra granne, mamsell Modeste, ocb tryekte
en låug, smällande kyss på liärlehens biomstrande, rosenröda läppar.

Exemplet smittade, ett friskt smattrande af kyssar blandade sig au
med det allmänna skrattet.

Skojare! ... storskojare! ... erkeskälm! ... ropade den ryktbare
målaren, I det ban glädtigt botade IVini-Monlin. Det är er iyeka, att

IV:o 3G. 13.
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DEK VaKDRAKDE JvDBK,

. .

'

S® det i morgon kauskc är verldens sista dag, ty annars skulle jag uimana 8

er, för det nl kysstc härlehen, som är en af minä inklinationcr.
Det är just hvad soin bör. öfverbevisa er, o Rubens! o Rafael! o m

de tnscnde fördclarna af koleran, bviiken jag påstår vara utomordcntligt
sällskaplig och smckande,

Och menuiskoälskaudc sedän! sade en af gästcrna; ty för kole-
rans skull yärda kreditorerne sig ora sinä gäidenärers bclsa ...I morse
koin tili mig en procentare, bviiken synnerligcn intrcsscrar sig för miu
tillvaro. Hau kade mcd sig Hera sortcr koleradroppar, dcm lian besvor
mig att nyttja.

Ah jag då! inföll dcn store målarcns clcv. Min skräddare vil-
le nödga mig att bruka en flanellgördcl närmast kroppcn, hara för det jag
är skyldig honom tusen Iranes ; men dcrpå svarade jag : o skräddare,
gif mig qvitto på min skuld, ocb jag skall insvepa mig i flanell från
topp tili tå, för alt åt er bibcbålla en kuud, på bviiken ni tycks saita
ett så bögt värde.

O, kolera! jag dricker din skål, ätertog IVini-Moulin, i toncn af
en grotcsk åkallan. Du är icke förtviflan ; tvärtörn är du boppet, ja,
sjelfva boppet. Huru mången äkta man, burn mången gift qvinna vän-
tade icke på ett utdrag, ack, alltför ovisst , I cnklings- eller cnkcståndels
stora lotteri! Du visar dig, ocb se de blifva strax belåtna. Tack vä-

re dig, du beskedliga laudsplåga, se de sinä frihctsdrömmar snart för-
verkligade.

Ocb arfvingar sedän, burn tacksamrna böra de icke vara! inföll
en annan. En förkylning, en osuud räll ...ett intet ..

. ocb knack!
. . , inom en ti mmc bar en onkel eller en slägting pä sidoliuicn kömmit
bland antalct af vördadc välgörare.

Ocb folk, som ba dcn sjukan alt vilja komina åt andras sysslor
och embeten bviiken märkvärdig bjelpare linna icke de nti koleran!

Ocb hvad dcn skall sauna många eder om trobet ocb bcständigbet!
yttrade mamscll Modestc, scntimeutalt. Muru mången gynnare bar ic-
ke mcd cd försäkrat en god ocb enfaldig qvinna att älska bennc hela lif-
vet igenom ... Koleran kommer ...de Öcduiucrna väntade icke att bli
så tagna på orden.

Mine berrar! . . . åtcrtog Nini-Moulin. Erncdan vi un äro bär
församlade kanskc dägen före verldens sista dag, cnligl bvad dcn frej-
dade målaren der borta liehagar yttra så föreslfir jag, att vi skola spc-
la deu upp- ocb iiedvända verbien. Jag föreslår, alt fruntimreu bär sko-
la rcta oss, uimana oss, göra oss allehanda puts, frånröfva oss kya-
sar och taga sig- alla upptänkliga friheter mcd oss. Ocb går
det strängt tillväga så . . , valan! . . . man dör icke deraf. Jag
tyckcr om, alt det går strängt tillväga, jag just bcgär, att bli föroläm-
pad ...ja jag förklarar, att jag geina låter förolämpa mig. Sålc-
dcs kan ui, täcka Kurlek , favorisera mig mcd dcn gröfsta förolämpning
man någonsin kan tlllfoga en kysk ocb blygsam ungkarl, tillade den re-
ligiösa skribenten, x det bau böjde sig ncd tili mamscll Modestc, sora
sköt honom ifrån sig, i det hon skraltadc, som om bon värit tokig.

Hik «Jm
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DeV VAK BRAX DE JvBEX,

En allniän munterbet följde på delta förslajj af den tobrolige jVini- **•

Moniin, och du fich orgicn ny fart.
Midt under detta döfvande tuumit inträdde ånyo den af uppassainc,

som förut flcra gånger hade inkommit och taiat sakta mcd sinä fcamrater,i det lian med orolig min pekat npp åt taket; Mcn nu var lians an-sigte blekt ocL ytterst upprördt. lian närmade sig tili den, som bestrid-
de hofmästarsysslan, och sade sakta med rörd stämnia:

De hafva nyss kömmit . . .

Hvilka?
Ah, ni vet vai . . . der uppe . . . ocb lian pckade upp åt tabet.

' Ja sä! ...sade bofmästareo mcd bekymrad min; hvar äro de?
De gingo upp just nu . . , de äro der ntu~. . . tillade uppassaren,

i det ban sbakade hufvudet med en försbräckt miu; de äro der.
Hvad säger patron?
Han är tröstlös . . . i anseende tili . . . och uppassaren lät sinä

blicbar irra bring det muntra laget. Patron vet icfce, hvad ban sfcall
göra . . . ban sbickade mig tili er . . .

Och hvad djefvulen viii ban att jag sball göra? . . . utbrast den
andre, torkande sig i pannan. Det borde man ha beredt sig på . . .

det ges intet medel att undslippa detta.
Hvad mig angår, så blir jag inte qvar bär . . . det börjar nu.
Deri gör du gansba rätt; ty mcd din förskrämda fysionomi ådrar

du dig gästcrnas uppmurksambet. Gå din väg ocb säg åt patron, att
det är bäst afvakta bändclsernas gång.

Detta tnellanspcl forsiggick nastan obemärkt, midt under kalasets till-
tagande buller.

Emellcrtid var det en bland gästerna, som iekc drack, icbc skratta-
de; det var Coucbe-tout-nu. Med dystert och själlöst öga stirrade han
i tomma rymden, främmande för alit hvad som tilldrog sig omkring ho-
nom. Den olycklige tänkte på bacchanal-drottningen, bvilken sbulle värit
så briljant, så glad, på en saturnalisk fcst, sadan som denna. Minuet af
denna intagande varelse, hviken ban ännu ständigt älskade med en svär-
mande kärlck, var den enda tanke, som då ocb då väckte bonom ur bans
uötaktiga dvala.

Besynncrligt nog badc Jacques samtyebt att deltaga i denna maskcrad
endast derföre, att den bos honom återkalladc rninnct af den sista festen,
soin ban hade bivistat i sällsbap med Celie; den der morgonsexan, som
följde på en hei natts nwskeradbal den der glada måltidcn, hvarvid
bacchanal-drottningen, fattad af en besynnerlig auing, hade föreslagit den
bemska skålen för den fruktade landsplågau. Rolerans skål! hade Ce-
lie sagt. Mä den spara dem, som hafva lust att lefva, och må den
på en gång döda dem, som ej vilja öfverge hvarandra !

Just i det ögonblicb, då Jacques satt försäubt i dessa tankar, märbte
Morofc bans tankfullhet, ocb yttrade tili honom, helt högt:

Ja så, Jacques, du dricker icke mcra. Du bar sålcdes fåttI nog med vin. —Är det bränvin du viii ba, så skall jag begära in så-
• I dant?

• iL ■ - w&ii ag& , , . , , , sim
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Des Vasdras de J~ube s.

J»g viii hvarhen ha vin ellcr bränvin, svaradc Jacques siiasigt,
kvareftar kan åter försjönk i ett dystert grubblcvi.

Odi oin J9g tanlicr eftcr, så har: «lii rätt, återfog Moro!; tne<l ett
snrdoijiskt lecilde, i det hau köjde rösten alit mer oeh mer. Du gör
rätt i a.tl spara dig; «lag var tokig, som talade om bräuvin ... I så-
dana tider som dessa, vore det liha djerft att sätta sig vid eii briinvins-
flaska, som att ställft sig fram för- myiiningen af en laddad pistol.

Då Couc!ie-tout-nu kördc Morol; betvilla hans mod såsom drihkare, såg
lian [)å iionoin med en vred uppsyn;

öet är således af pultroncri soin jag iche törs förlära brän-
vin ? ropade den bchlagansvärde , hvars halfslächta begrepp
för att försvara hvad lian kallade sin itärdighel. Av det af pultroneri,
jag vägrar alt supa ?

. . . Ilvad, Morok! . . . så svara då'!
—Se så, min vän, yttrade en af gäsferna tili Jacques. VT"ha i

dag, så uiänga vi äro, aliagt prof på lUreßlighet; syuncrligast ni, soin,
oaktadt ui var lilet sjuk, hade mod att åtaga er koleragubbcns roll.

Mine herrar, yttrade Morok, soin såg den alimänna uppniärfcsam-
heten fästad på kanoin och på Couclie-tout-nu. Jag skämtacle blott ; tv
om hamraten här (hau pckadc på Jacques) hade haft den oförsigligheteu
alt antaga mit förslag, så hade lian värit . .

. ickc öfverdådig, inen rent
af tokig. Lychligtvis har han den kldkLeten att afstå fråu cu ursjnuig-
lic.t, så farlig i dessa tider, och jag . . .

-r- Uppassare ! ropade ' Couche-töut-mi, som med vrcdgad oiålighet
föll Morok i talet 5 - tag in två batcljcr bränvin och två glas!

Elvad viii du göra? frågade' Morok, med låtsad oro oefi uiqstört-
uing.— Ilvartill dessa två butcijer bränvin?

Tili en duell, svarade Jacques, i kali och beslutsain ton.
En duell ! ropades med förvånitig från alla kauter.
Ja, en duell pä bränvin, svaradc Jacques. i>tt påståv, du, att

det 8r lika farligt sätta sig ned vid en bränvinsbntelj, som alt ställa sig
jMåmför myuniiigen af en laddad pistol. Tagöm bvar sin fulia buteij , så
få vi se, hvilkemlera af oss studsar.

Detta Couche-toiit-nus besynnerliga förslag emottogs af sosaliga .med
ett bifallsrop, af andra med verklig oro.

Bravo 1 .
. . cdra buteljkämpar, ropade de förra.

IVej! nej! . . . en sadan fcamp skulle vara ajltför farlig, ropade de
seduare.

Denna iilmaning, i en sadan tid som denaa, är fullt at lika far-
lig, som en dueil på li f ocb död, skrek en annan.

liör du, sade Morok nied ett djcfvulskt lecnde, bör du, Jac-
ques . . . iät nu se, om du ryggar för farau.

Vid dessa ord, som påminte konoin om den fara, för bvilkcn bau
vcrkligen gick alt blottställa sig, sprajtt Jacques tili, som om en ide plöts-
Jigen vaknat bos bonom. lian böjde med stoltbet liufvudet tililläkö; bans
kinder fingo en svag rodnad; hans balfsläckta blick lyste af eh kemsk tili- I
fredsställelse, ock bau ropade med stadigröstl|
6 £jr|||
k " 1 —■ilk
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D■tn Vaxdrahbe Jvdes.

ly— ——— 1
— För tasan, nppnssare, är du döf? Har jag ictc bedt djg o m '^>

två buteljer bränvin 7
Het skall I:omina, min berre !

. . . sade uppassaren ocb gick nt,
nastan förskräckt öfver hvad som torde komma att tUldraga sig vid dcnna
bacchanaliska ducll.

Icke desto inindre vann Jacques Ronncponts farliga bcslut mängdens
bifall.

Nini-Monlin vred sig bit ocb dit på sin stol, grimaserade ocb ropadc
med Tuli lials :

Bacclius ocb niin törst;!
. . . mltt glas och mitt stop !

. .
. strn-

pcn vili läsUas! .. . honjah är min enda tröst ... . 110 bit! ro bit! .. .

Och soin en ribtig torneringsbämpe omfanmade ban mamsell Modestc*
tilläggande, såsom ursäht för denna fribet:

Eiirlek! ... ni sball bli shönhetens drottning! .. . , Jag pröfvar
segervlnnarens lycka.

Konjak, tilj tröst! . . . ropadcs nn I korus.
Ulina kerrat! - återtog IVini-Moulin, skulle vi förblifva kan-

slolösa för det ädla exempel, som koleragubben gifvit oss? (ban pcka-
dc bärvid på Jacques) Hän bar med stoitbet sagt: hrimuin! . .. . La-
tom oss ärofullt svara honom: punsch!

~ Punsch, Ja - punsch!
Punsch, tili tröstl
Eppassare! —* ropade dcn rellgiöse shribentcn mcd stentorsstäm—-

ma nppasssre! bar du här någon talja .. . någon hittcl .. . någon
gå eller åm, att vi må kuuna brygga en punsch, soin räckcr till'3

En habylonisk punsch!
En sjö af punsch!.! . . .

» En ocean af punsch!;!!
S.ådan var det Urelystna crescendo, soin följde på Nim-Monllns förslag,

Win horre, svarade uppassaren med triumferande min vi ha en
hopparpanna alldeles nyförtent; den är aldrig förut nyttjad . „ och
deu ryinmer väl minst tretlio bulcljer.

Så bar hit dcn! sade Nini-Moulin, majestätisht.
Siä i tjugu buteljer kneif, sex skålpund sockcr, tolf citroner, ett

s,k,ålpund kancl ,♦och eld .
. . eld öfverallt . . , eld! . . . tillade den

. r . . ■ . , t ..m
111*

' ,11*

religiösc skribenten, i ,dct ban uppbäfde alldeles omcnskliga rop.
Ja, ja! ...cld öfverallt! . . . upprepades i korus.

lVini-M.oulins förslag gaf ny fart åt den allmänna muntcrhcten ; de
galnaste infajl, korsadc bvarandra vid det ljufya Ijndet af kyssar, tagna el-
ler gifna, under förevändning, att man måbända iche skulle npplcfva mor-
gondagen . . . att man borde underkasta sig sitt öde . . . o. s. v. . . .

Plötsligen bördes, midt under det ögonblick af tystnad, som stundom
uppkommer, äfven under det mest bögljudda bullcr, Hera dofva ocb äi-
mättä slag ljuda ofvanöfyer gästabudssalcn.

Alla lyssnadc.
N:o 50. is*.
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Dsnr Vanbranbb Jvßßir.

rv.
DRYCKESKAMPEN.

Eftcr nägra seknndcrs förlopp hördes ånyo det bcsynnerliga bullrct,
som hadc förvånat alla gästernaj mcn det hördes nu starkare öch me-
ra ntbåilande.

Uppassare 5 sade en af dryckeskämparna hvad är det för ett
dj-a buller der uppe?

Gossen vexlade en ängslig och förfärad blick med sinä bamrater, hvar*
efter hän stammade:

Herre . . . det är . . . det är . , .

Ah knäfveln, det är någon stygg ocb knarrig byresgäst, någon
fieudc tili glädjen, som bultar i goifvet, för alt ge oss tcckcn alt sjunga
mlndre högt yttrade Nini-Moulin.

Då gäller den allmänna regeln inföll med särdeles fonvigt den
storc tnålarens elev. Så snart en byresgäst, husägare, ellcr hvem hau
vara må, befaller tystnad, så bjudcr traditionen, att man gcnast skall sva-
ra lumoin med ett infernalisfct, döfvande cbarivari. - Sådana, tillade den
nnge honstnären helt blygsaint sådana äro åtminstone de sällsamma
relationer jag alltid funnit äga rum emcllau plafonitropiska mabter.

Delta något yägade nyhctsförslag emottogs med skratt och allmänna
bifallsrop.

Undcr delta tumult ställde Morok tili en af uppassarne åtskilliga
frågor, hvarpå ban fick svar, och ropade sedän med en genomträngan-
de stämma, som öfverröstade hela bullret:

Jag askar ljud!
Det beviljas, ropade man glädtigt.

Under den koria tystnad, som nu förcgick Moroks ordande, hördes
bullret ånyo: denna gång var bultningen hastigarc.

Hyresgästen är oskyldig , sade Morok med ett ohyggligt lecndc.
- Hän är ej i stånd att lägga ringaste biuder i yägen för våra glädje-
utbrott.

Men om så är, hvarföre regerar hän som en galning der uppe ?

frägade IVini-Monlin, i det hän tömde sitt glas.
Som en blind, hvilken tappat sin käpp, tillade målare-eleven.

~ Det är icke hyresgästen, som bultar, återtog Morok, med sin
bvassa och fcorta röst; det är hennes likkista, man samraanspikar.

En plötslig och graflik tystnad följde på dessa ord.
Hennes kista . . . nej . . . jag försäger mig . . . yttrade Morok

ånyo
. . . deras kista, skulle jag säga, ty som tiden skyndar, så har man

lagt barnet i kistan tillika med modren.
En qvinna !

...ropade Dårskapen, vändande sig tili uppassaren.
Det är då en qvlnna, som dött ?

Ja, madame, en stackars tjuguärig qyinna. Hennes lilla dotter,
som hon ammade, dog straxt efter henne . . . alltsammans var gjordt Inom
två timmar . .

. Patron är myeket ledsen öfver, att det stör herrskapets
måltid • . . mcn hän kunde inte förutse en sadan olyeka, ty i går morgon
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i® var den unga qvinnan alls icke sjnk .. . tvärtom sjöng bon af alla
ter. Ingcn kunde vara gladare än hou.

Vid dcssa ord akulle man kunnat säga, alt ett sorgflor utbrcddc sig
öfver allas ansigten, nyss så giada, så strålande, sä öppua för glädjeu,
i hast blefvo de sorgsna ocb dystra. lugen hade mod att skämta öfver
denna unga mor ocb beones barn, kvilkas kista man hopspikade.

Tystnaden blef så djup, att man kunde böra några af ångstcn tunga
andedrag. De sista hammarslagen gcnljödo smärtsamt i allas hjertan.
Man akulle nastan kunnat säga, att många, kittills aldrig anade, känslor af
smärta ocb bedröfvelse plötsligt efterträdde denna mcr konstladc, än upp-
riktiga, gli^dtighet.

Ogonblicket var afgörandc. .Man måste gcnast göra slbg.i saken, för
alt uppmuntra sinncna, som började blifva nedslagna 5 ty många sköna ro-
senfärgade anleten begynte redan blekna; några scbarlakansröda öron blef-
vo plötsligcn alldeles bvita. JMni-Moullns voro bland delta anfal.

Couche-tout-nu deremot fördubblade sin djcrffaet ocb sltt trots. Rä-
fande sin af mattighet Lopfallna gcstalt, ropade Lan med lindrigt rodnan-
de kinder:

Nåväl, uppassare! . . . hvar aro bränvinsbnfeljerna? . . . För fu-
san! .. . ocb punscbeu sedän! ..

. Dj n anamma! .. . är det då de dö-
da, som skola komina de lefvandc att darra?

Hän bar rätt. Bort med ali sorgsenbet! Ja! ... ja! ...bit
med punscbeu! . . . skreko på en gång Hera, som tyckte sig bafva bebof
af att muntra sig.

Fram med punscbcn!
Strunt i sorgen I
Lefve glädjcn!
Mina berrar! . . . bär är punscben, sade en uppassare, i det ban

öppnade dorren.
Vid åsynen af den flammande drychen, som skulle äterlifva de ncd-

slagna sinnena, hördes ursinniga bravorop.
Solen hade redan gått ned. Den Stora salen, der hundra personer

kunde spisa, ocb bvarest gästabndet flrades, gick djupt in; fönstren voro
få, smala ocb tili bälften skymda af röda bomullstygsgardiner. Ebuni det
ännu icke var natt ute, var dock den aflägsnaste deien af denna stora sai
redan försänkt i murker. Tvenne uppassare inburo den ofantiiga punseb-
brygden, pä så sätt, att en tjock jernstör var trädd genom bandtagen pä
en ofantlig kopparpanna, blänkande som guld ocb prydd med lågor i alla
slags skiftande färger. Den brinnande dryeken sattes på bordet, tili
stor förtjusning för gästerna, som vid dess åsyn började förgäta sin nyss
utståndna oro.

IVu sade Concbe-fout-nu tili Morok i utmanande ton; medan
punscben brinner, så låtoui oss utföra vår duell. Galleriet skall döma.

Derefter visade Jacques sin motståndare tvenne buteljer bränvin, dem
uppassaren nyss inburit, sägande:

Välj vapen!
— Välj sjelf, svarade Moimk.
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®" ' IVå, se der Sr dia bntelj peli ditt glas, åtcrtog Jacques. IVini- y
Moniin skall döma.

Jag afsäger mig iugalunda den aran att få vara stridsdomare,
avarade den religiösc skribenten. Emcllcrtid vill jagr erinra er, min
feamrat, att ni spedar ett höftt spcl .

. . ocli att i dessa tider . . . såsorn
en af herrarne sagt köra in emelian läpparna hela innehållct af en
bränvinsbntclj, är kanske lika färligt, sora att sätta inyiuiiiigen af en lad-
dad pislnl för inunncn,

Komrnendera fyr, gamla pojke! ... sade Jacques, afbrytamle Ni-
ni-Mouliu eller också kommenderar jag sjelf.

Eftcr nl så vill, så må det vara,
—Den sora först vägrar dric-ka mer, är öfvervnnnen,
-- Det förstås, svarade Morok.
- Se så . . . minä herrar .., gif akt! • . . låtom oss se -noga på,

för att fälla rättvist utslag, åtcrtog Vinl-Moiilin. Men latoni oss först
se .efter, öin 'buteljerna aro lika. Framför ailt iiklict 1 vapen !

■Under dessa tiMredelser ra cl dc i salen en djup tystnad.
Den inre kraften hos de flesta af åskådarne hade vät för någon stund

llfvats af punsehen, men nedsjönk på nytt under tyngden af en djnp tank-
fullhet, i det en hvar allvarsaint betänkte faran af Moroks trots emot
Jacques Bcnncpont. Intrycket hara f, i förening med de heinska tan-
kar, sora händclsen med dikkistan väekte, fördystrade racr ocb mindre alla
fysionomier. Emellertld låtsade s,ig raånga af kamraterna ännu vara vid
godt mod, 'men det märktes nog, att deras glädje var kortstlad.

Under yissa omständigheter hafva de obetydligaste saker oftast ett
raäktigt inllytande,

Vi kafyc näint, att efter soiens nedgång kade mörkret bredt sig
öfver en del af den stora salen. Också voro de af dryekeskamraterna,
hvilka sutto i den aflägsnaste delcn af ruminet, snart endast helystä af
lägorna från punsehen, hvilken ständigt brann. Denna låga kastar, soin
man vet, ett blekgult, tili och med blåaktigt, skeu öfver alla ansigten.
Det var sålcdes ett nastan bemskt skådespel att se alla dessa personer, bvil-
ka voro längst borta från fönstren, endast helystä af delta fantastiska sken.

Målaren, soin mer Un pågon annan frapperades af deuna bemska ko-
larit, ropade;

Men låtom oss betrakta byarandra från ena ändan af bordet tili
den andra! . . . Man skullc tro, att det är idel kolerasjukc, som halla gäs-
tabud; så grönaktiga ocb blåskiftande se yi ut.

Delta skäpit upptogs just icke nyed så synnerlig munterbet. Lyekligt-
vis Ijöd åter IVini-Moulins dundrande stämma, hvilken för oågra ögon*
blick skingrade den oro, som berrskade i djupet af alla ainnen.

Skrauket är öppet,— ropade religioos-skribeutea, mera allvarsaint
oroad, äo hau ville låta påskina.

Areu j färdige, rasite känipar? tillade ban.
Vi äro färdige, svarade Morok ocb Jacques.

- Lägg au! ...fyr! ~ . ropade Vini-Moulin, klappande liänderna.
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,®e bå(!a drinkarne tömde då I ett emiä drag ett vanligt »las,mcd bränvin. " " ’

Morok blinkade icke; bans inarmoransigte var alldcles orörligt.Mcd stadig hand ncdsatte lian glaset på bordct.
Men Jacques knnde, då hän nedsatte sitt glas, icke dölja en lätt, kon-

vulsmsfc darrning, förorsakad af ett ime lidande.
Se, det kari man kalla alt dricka tappert! ropade Nini-Moulin.Att i ett enda drag: tumma fjerdedelen af en butelj bränvin ...detUr en ärofull mandat. Ingen bar i laget skulle vara i stånd tili eusadan bragd, ocb orn j vlljen Iro mig, cller icke, mine värdige strids-

kämpar, j bafven båda nog af detfa.
lioinmendera fyrl ätertog Couche-tout-nu, Ocb mcd sin feberdar-rande hand fattade ban buteljen, Men plötsligt, i stället alt slå i sittglas, yttrade ban tili Morofc:
Icke något glas mera! ... Hela slumpen! .... det är bvassarc det.

Vågar du?
I stället för svar, förde Morok buteljbalsen tili sinä läppar, böjande

på axlarna.
Jacques skyndade sig att göra det samma.
Buteljcrnas ljusgröna, tumia ocb genomskinliga glas tillät Lvarje

blick att följa mlnskningen af deras liqvida innebåll.
Moroks petriliceradc anletsdrag ocb Jacques bleka ocb magra ansigle,

redan färadt af några stora droppar kallsvett, som runno derutöfver, vorolifcsom de öfriga gästernas, helystä af punschcns blåaktiga lågor. Allas
ögon fästades på Morok ocb Jacques, med denna barbaciska nyfikenbet,
som åsynen af obyggliga uppträden alltid ingifyer.

Jacques drack, i det ban böll buteljen med venstra banden; plölsligensammankncp ban fmgrarna på den bögra, ocb det syntes lydligeu, alt deu-
na ovilkorliga rörelse förorsakades af kramp. Hans bår satt liksoin fast-
klistradt på den iskällä, svettbadande pannan, ocb bela ansigtet uttryekte,
under några ögonblick, den bäftigaste smärta. Icke desto iniudre foitforban att dricka; dock på det sättet, att ban, med läpparua ständigt fast—-
klämda kring balscn af buteljen, sänkte den samma något litct. liksom
kade ban velat bämta andan.

Jacques mötte den sardoniska blicken af Morok, som med sin yanli-
ga orörligliet fortfor att dricka.

Då Jacques troddc sig uti Moroks ögonkast läsa en föroläinpande
tri urat, böjde lian bäftigt armbågen ocb nedsväljde ghdgt äuuu några
kluukar.

Men nu voro bans krafter tömda; en osläcklig eld förtärde bans bröst;
smärtan var för stor, för vild; ban kunde icke motstå den längre.
Hans bufvud nedsjönk

. ,
. käftarna samnianprcssadcs krampaktigt ~ .

ban krossåde buteljbalsen mcllan sinä tänder ... bans bals slyfnade . . .

spasmodisfca ryekningar förvrcdo alla bans lemmar, ocb ban bade nastan
förlorat sansuingen.

lV:o 36.
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ropade
'

Jacques! .... min gossel .... det är ingenting! ...
Morok, hvars vilda ansigte strålade af en djefvulsk glädje.

Derefler satte lian sin butelj ifrän sig på bordet, ocb skyndade att
Ljcipa Aini-Mon iin, som förgäfves söktc halla Jacques uppe.

Den na bastiga kris visade ingcn symtom af koleran; det oafctadt be-
mäktigadc sig en förfärlig ångest alla de närvarande. En af flickorna
fick nervattacker, en annan uppgaf gcnomträngande rop ocb dånadc.

IVlni-Moulin, som lemnadc Jacques i Moroks bänder, sprang tili
dörrcn, för att ropa på bjclp, då denna dfirr bastigt öppnades.

Den rcllgiöse tidningsskrifvaren drog sig bestört tillbaka, vid åsynen
af deu person, som uu framställde sig för bans blickar.

V.
M I N N E N.

Pcrsonen, inför bvilken IVini-Monlin mcd så mycken förvåning bade
stannat, var Baccbanal—drottningen,

i\lager, med bleh by, båret i oordning, kinderna urbålbade, ögoneninsjunkna, ocb kiådd niistän i bara trasor, var denna förr så lysande ocb
glada bjcltinna i så inånga galua orgicr nu mcra eudast skuggan af bvad
bon värit. Fattigdoiucn ocb sorgen bade harjat bcnues förr så tjusande
anlctsdrag.

Innan Cclic ännu riktigt inkonirnit i salen, slannade bou. Med dvs-
ter ocb orolig blick sökte bon alt gcnoiu det halfinörker, soin der rådde,
urskilja den, bon längtade att få se. Plötsligcn uppgaf den unga Hie-
kan ett skärande anskri.

Ilon såg, vid andra ändan af bordet ocb belyst af punschcns blåak-
tiga lågor, Jacques, bvars konvulsiviska rörelscr Morok ocb de andra gäs-
terna mcd inöda förniådde återbälla.

Vid denna syn gjorde Cclie, bänförd af sin tillgifveubet ocb betagen
af förskräckelse, bvad bon stundom förr i glädjens ocb nöjets öfverniått
bade gjort. Annu lätt ocb vig, boppade bon, i stället att taga en låug
omväg kring bordet, upp på det samma, glck lait emcllan bijtcljer, glas
ocb tallrifcar, ocb var med ett bopp vid Cpucbe-tout-nus sida.

Jacques! . . . ropade bon, ulan att ännu blifva djurtämjaren var-
se, ocb kastande sig om sin älskares bals. Jacques! . det är jag! ...
det är Celie! ...

Donna välkända röst, delta genomträngande rop, som tyektes komma
från själens innersta djup, bördes af Couche-tout-uu. Hän vände meka,-
niskt bufvudet åt baccbanal-drottningens sida, ulan att öppna ögjjnen, ocb
uppgaf en tung suefc, Snart mjuknade bans styfva Icminar; en iäti darr-
ning trädde i konvulsioncrnas ställc; efter några ögonblick öppnades, ickc
utan smärta, de tunga ugoulackcu ocb visade bans matta, nastan släckta
blick.

Stumma ocb bestörta, ctfforo åskådarnc af denna scen en orolig nv-
fikenbet.

:■ i;
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|P%
. Hm3 Cclic, som-lag på knä Jnför sin älskare, höljde hans hand med 'kys-

sar och tärar, oeli ropade med en afsnyftningar afbruten röst:
Jacques! ... det' är jag . . . Cclic ..

. jag återfinner dig . . .

Det är icke mitt fel, oin jag öfvergifvit dig . .
. Förlåt! . . .

Olyckliga! ropade Morok, förtretad öfver denna händelse, sora
I:iin<le bllfva skadlig för hans planer, ni viii då döda honom! ...I
det tillstånd, hvari haa nu befinner sig, skall denna skakning hafva otro-
ligt menliga följder. Gå er väg!

Han tog Gelie bäftigt i annen, medan Jacques, soin nu tyektes vakna
ur en plågsain dröm, börjadc urskilja, hvad som tilldrog sig omkring honom.

IVi här! . . . det är ni !
. . . ropade bacchanal-drottningcn, som

med häpnad igenkändc Morol;; ni, som har skiljt inig ifrån Jacques,
...ni som ...

Hon afbröt, ly Couchc-tout-nus beslöjade blick tyektes nu kiurua och
lifvas alit mcr och mer, i det den fästades på hennc.

Gelie! . . . det är du, . . . mumlade Jacques.
Ja, det är jag, svarade hon med djupt rörd stämma. Det är

jag . . . Jag- kommer . . . för att säga dig ...

Hon kunde icke fortfara. Flenncs häuder sammanknäpptes hårdt, och
på det bleka, förstörda, af tårar öfversköjda anletct kunde man tydligen
läsa den förtviflansfulla fasa, som hos hciine väcktes vid åsynen af dödens
stämpel, hvilken var så omisskänncligen präglad på Jacques' anletsdrag.

Han förstod orsaken tili denna förvåning, och, bctraktande i sin ord-
ning Celies afitiagi-ade och lidande ansigte, sade lian:

Sta cl;ars liieka' .. . äfven du har. då haft många sorgcr, utstått
myeket 'elände . . . Jag- känner icke igen dig . . . jag hellcr.

Ja! sade Cclic, myeken sorg, myeket elände . . . Och hvad
värre är än elände, tilladc hon, rysande, under det att en kög rodnad fär-
gadc hennes gulWeka drag.

Värre än elände? . . . upprepade Jacques, förvåaad.
Mcn det är du ...du som har 1 idit 1 skyndade Cclie att falla sin

älskare i talct.
Ja . . . nyss var jag på väg att sluta . .. mcn dn kallade inig . ..

och jag återvände för några ögonblick . . . ty . . . hvad jag känner här
...(och han ladc haudon på bröstet) är något som icke förlåtcr ...men
lika godt! . . . l\u ...då jag sett dig .

. . skall jag dö lugn.
D;i skall icke dö, Jacques! . . . Jacques! . . . jag är här! . * . jag

Hr ju hos dig! .
. .

Hör på, min llicka! ... Om jag hade här . . . liär, ser du ...

i magen ... en hei brasa glödande koi . . . så skulle det icke bränna
värre ...än det nu gör. Det är nu en hei månads tid . . , som jag
hänt mig täras af en sakta eld . . . För öfrigt . . . är det den der herrn
(med nickning på hufvudet utvisade han Morok, som ännu stod närä ho-
nom), det är den der kara väniien . . . som åtagit sig att ständigt blåsa
på elden . . . så att den ej måtte slockna .. . Utom dcss . . . saknar jag
icke lifvet .

.
. Jag här förlorat hågen för arbete och .

. . vant mig vid
utsväfningar .. . Jag skulle annars sluta med att bli en usel tiggare ... g
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19 ocb då är det väl bättrc, om jag låter dcnne ..
. min van .. . roa sif att ®&

lägga bränsle på elden .
.

. sorn rasar i mitt bröst .
.

. Efter hvad jag
nyss druckit . . . är jag- säkcr, att der iuae Hammar liha starkt, som pun-
scbcn der.

Dn är tokig ocb du är otacksam, inföll Morok, böjande på axlar-
na. —Du räckte fram ditt glas, ocb jag slog i. .. Öcb se'n så ...

bvad tusan! Vi sbola Uunu en Jung- tid blinga mcd bvarandra.
En lång- stund bade Cclies blichar oaflåtligcn Värit fästade på Morok.

Jag säger, att du, under en längrc tid, blåst under elden, som
bränt upp minä inelfvor, återtog Jacques, i det ban vändc sig tili Morok.
- Jag säger dctta rcnt ut, på det man icke må tro, att jag dör af kole-
ran, tillade bau, mcd alit svagare röst. Man skulle kunna tro, att jag
blifvit skrämd ... af den roll .. . jag i dag åtog mig att spela. • I al-
la fall gör jag dig ingen förcbråelse, miu öinme vän, tillade ban med ett
ironiset leende. Du bar muntert ocb lustigt gräft min graf . . . Det är
väl sant att jag stundom ... då jag såg det stora, svarta svalget, bvaruti
jag ofeibart måste stupa ...drog mig några steg tillbaba ... Men du
.

.
.

min ömme ocb medlidsammc vän .
. . du knuffade mig alit närmare

brandten,sägande: "Så gå då på, din stympare! . .
. gå på!". Ocb jag gick

ocb gick. Andtligen bar jag hunnit uiälet.
Då Coucbe-tout-nu bade uttalat dessa ord, brast ban ut i ett kemskt

skratt, så rysligt, att det isade alla åhörarne, förut bctagne af ett djupt
medlidandc, vid åsynen af detta uppträde.

Min gosse, sade Morok kalit. Hör mig • • • följ mitt råd
och ..-

—■ Tack skall du ba .
• • jag känucr dina råd af gammalt •

. . ocb i
sfället att iin vidare lyssna tili dcm, viii jag tala vid min stackars Cclie
. ■ . Innan jag stigcr ncd tili mullvadarna, viii jag säga benne, bvad jag
bar på -hjcrlat.

Tala inte så, Jacques ...du vet ickc bur ondt det gör mig, in—,
föll Celic. Jag bar ju sagt dig, att du icke skall dö.

I det fallet vorc det dig, min stackars Celie . . . som jag bade
att tacka för niin frälsning, yttradc Jacques ined en så allvarsam ocb rörd
ton, att den föry.ånade alla närvarandc. Ja, återtog Coucbe—tout-nu,

då jag- åtcrlick min sansning ocb blef dig varse, mcn såg dig så torf-
tigt klädd . . . kände jag någonting i mitt bjerta • ■ • sora gjort' e m '\S
godt . . . Ocb vet dn hvarförc? Jo •

•
• jag sade tili mig sjflf: "Stac-

kars flicka! . . .lion bar ståndaktigt hallit det löfte, bon gaf mig .
.

.

JJon bar kcllre vejat arbcta ••
. lida .. .

försaka • • än taga en annan
älskare • . . som skulle kunnat ge benne ••

• bvad jag gaf benne ... ')
så länge jag bade något alt gifva .

•
• Ser du .

.
. goda Celie ■ • • den-

-11 a tanke uppfriskade min själ •
• ■ jag beböfde den ... ty jag brann •

.
.

jag brinncr äunu, tilladc ban, i det tianä bändcr sainmauknötos af smär-
ta. Med ett ord .. . jag var lycklig, då för ögonblickct . . . det gjor-
de mig godt . . . Tack, min goda Cclie ...Ja , du bar värit beskcdlig
ocb Urlig .

.
. dcri gjorde du rätt . . . ty jag har aldrig älskat någon

- aunau, Un dig .. . i hela verlden. Ocb om jag .. • under mellanstun- j-

,. mm
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derna af min dvala . . .

snart gagdt förintelsc .
. . fick någon god, nå-

gon förnuftig tanke .
.

.
som aldrig så litct lyftade mig or den dy .

.
.

hvari jag fann mig försänkt ...en taufce
. . .

soin Jät mig ångra, att

jag icke var bättre så koin dcnna tanke alllid för din shull ölver
ln j'p-. _ Tack derföre, min stackars vän! tillade Jacques, och Lans torra,
hrinnande «gon fuktades af tårar, ännn en gång tack! Hän räckte Ce-
lie sin rcdan kalla hand. Öm jag dör . .

.
så dör jag nöjd

.

.

.

om jag lefver . . . så skail jag lefva lycklig. Din hand . * < min äl-
skade Celie] .

, . gif mig din hand ...du har handlat som en god och
beskcdlig llicka.

t
I stället att emottaga handcn, soin Jacques räckte henne, bojde den

ännu alltid på knä liggande Celie sitt hufvud och vågade icke se på ho-

Du svarar mig icke, sade denne, i det hän böjdc sig öfver den
unga Hiekan. Du tar icke min hand! ... Hvarföre det?

Den hefclagansvärda väreisen svarade endast med qvafda snyftningar.
Förkrossad af blygsel, köli hon sig i en så ödmjuk, så bönfallande ställ-
ning, alt hennes panna nastan vidrörde Jacques fötter.

Den ne, soin var ytlerst bestört öfver bacchanal—drottningens tystnad
,och bcsynnerliga uppförande, började betrakta henne med tilltagande ån-
gest. Plötsligcn blef hän allt mer upprörd, och med darraude läppar
yttrade hän, näsiän stammande:

Celie! . .
. jag känner dig . . . Om du icke räeker mig din hand,

så är det för att . .
. Men här svek honom rösten, och efter en stnnds

tystnad tillade lian; IVär jag, för sex veckor sedän, blef förd tili by-
sättuingshäktet, sade dn mig: "Jacques! . . . jag svär dig yid mitt lif...
jag skall arbeta . . . jag skall , om så fordras .

. . lefva I fattigdom och
clandc . . . men jag skall lefva ärligt. ' Se der, hvad du då sade mig
... . IVu , nn ...jag vet, att du aldrig plär Ijuga .., såg mig derfö-
re, att du hallit dilt löfte . . . och jag skall tro dig.

Celie s väri de blott medclst söudcrslitande snyftningar, i det hon
trvcktc sin älskliugs knän emot sitt flämtande bröst.

Kesyn n eri iga motsägclse och likväl rnera yanlig, an man skullc
tro! Den o e af dryekensfcap och utsväfuing förslappadc man, denne
man som, allt sedän lian slapp ut ur fängelset, hade gått från orgie tili
orgie och dåraktigt gifvit vika för alla Moroks förrädiska öfvertalelser
denne man träffades dock af ett förfärligt slag, när hän af Cclies tysta
medgifvaude erfor, att hon värit honom olrogen; hon den enda hän
någonsin verkligen älskat, oaktadt hennes förra förnedring, den hon ej
bjudit tili att för lionom dölja.

_ f

Jacques’ första rörelse var förfärlig. I trots af sin mattighet och
svaghet, lyckades hän alt kuuna resa sig upp, och då med ansiglet för-
vridet af raseri och förtviflau , fattade hau eu knif, innau någon haun
förefcomma det, och höjde den öfver Celie.

Men i saiuma ögonhlick, som hän ämnade stöta tili, ryste hän för
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3 att begå ett mord, kastade Inifven längt ifrän sig ocb sjönk tillbaka på ®»

stolcn, watt och svag som förut, ocb göwde ansiglet i begge händcrna.
"Vid ett anskri af Nini-Moulin, som bade skyndat att rycka knifven

ifrån Jacques, lyfte Celie upp bufvudet. Couche-tout-nus bedröfiiga van-
makt brossade bennes hjcrta, hon steg upp och bastadc sig om hans bals,
oabtadt hans tnotstånd, samt ropade snyftande:

Jacques 1 .
.

. om du visste . . . min Gud 1 .
. . om du visste! . . .

bör niig! .. . döm mig icbe ohörd! .. . Jag skall säga dig alit ..
. bör

du .
. . alit. . .

. Jag svär, att jag sball säga dig rcna sanningen. Den
bar mannen (hon pebadc på Morok), den bar mamien bom tili mig och
sade: "Haf mod att

...

Jag gör dig iuga förebråelser . . . jag bar ingen rättighet dcrtill
. . . Låt mig dö i fred .

. . nu begär jag icbe mer än det . . . sade
Jacques med en röst, som blef alit svagare och svagare, ocb i det ban sböt.
bort Celie.

Dcrefter tillade ban mcd ett bittert och sönderslitande leende:
Lyckligtvis har jag fått så myebet jag beböfver . . . jag visste väl . • .

hvad jag gjorde . . . när jag antog utmaningen . . . tili . . . bränvins-
duellcn.

Nej! ...du får icbe dö! ...du skall böra mig ..
. ropade Ce-

lie med förvirrad blick. Du muste böra mig . . . alla måste böra mig;
...då får man vcta, om det är mitt fel. Hören, inine herrar ~. är
det icbe sant

. . . att, om jag förtjenar medlidande
. .

. så skolcn j bedja
Jacques, att ban förlåter mig ... ty ...

med ett ord •

. . om jag . . .
drif-

ven af uuden • .■' utan arbete ..
.

ufan tillgångar . . var tvungen att säl-
ja mig .

.
. iclse för grannlåt .

.
. ty jag ar ju trasig .

.
. mcn för bröd

. . . för att skaifa en fristad åt min anna syster . . . som är sjnfc •
-

• dö-
ende ocb ännu eländigare än jag . . . så tyclicr jag docfc , att jag, i an-
ledning af alit detta, förtjenar något medlidande ty man kunrie säga,
att det är blott för sitt nöje sliull, som man säljer sig, ropade den be—-
blagansvärda väreisen med ett obyggligt gapsbratt bvarefter hon tilla-
de med låg röst och rysande af fasa : O, om du visste Jacques, huru
svårt, huru obyggligt det är, att så beböfva sälja sig . .

.
så sbulle du

förstå, att jag tnsen gånger hellre velat dö, än börja på nytt. Jag
höll på att taga lifvet af mig . . . då jag ficb vcta att du var bär.

När nu Celie såg, att Jacques sorgligt skabade på bufvudet och sjönk
ihop, ehuru IVini-Moulin stod och stödde lionom, ropade hon med sam-
manknäppta haude;-:

Jacques! . .
• ett ord! ... ett enda ord af mcdömban

...af för-
låtelse!

Mine herrar! ...
af barmbertigbet jagen bort denna qvinna, ropa-

de Morok; bennes åsyn förorsakar min stacbars väu en alltför stark
sinnesrörelse.

Se så, mitt sota barn . . .
var då förnnflig ... ropade flere af

Igästerna, djupt rörda, i det de sökte bortföra Celie. Lemna honom . ..

bom med oss!
. . .

Det är ju alls ingen fara mcd honom.
«ig • Mine herrar! ... o, mine herrar! . . , ropade den arma väreisen, s
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8 sammanknäppandc sinä händer ocli smällande i tårar. - Ilörcn mig! ...
tillåten mig att tala! . . . Jag skall scdan göra soni j viljen . . .jag skall
gå min väg . . , men i himiesis namu, låtcn honom icke dö så här . . rskidien efter en läkare. Men så se då på honom „.. lian utstår för-
färliga martcr . . . Hans bonvulsioner aro fasliga.

Ilon liar ralt, sade en af sällskapet, springandc tili dörren;
vi niäste skicka efter en läl;are.

Inga läharc får mau nu rätt på, svarade en annan; dc äro för
mycket sysselsatta.

Goren livad soin bättre är, återtog en trcdje. Hötcl-Dieu Ur ju
i midt emot, latoni oss bära den stackars gossen dit. Dur skall nian ge

honom nödig hjclp ocli vård. Ett skarfbräde tili bordet skall tjena tili
bar, ocb i stället för lakan ta vi bordduken.

Ja ... ja . . . det går an! ...ropadc flera röster på en gång.
Latoni oss föra honom dit ocli mcd det sainina lenin» dctta hus.
Jacques, somf var förtärd af bränvinct och sedcrniera blifvit djupt

skakad af sitt oförmodade inöte mcd Celie, bade ånyo fallit i en kris af
bäftiga nervryekningar.

, Det var den olyckliges dödskamp, Man måste binda honom med
snibbarua af bordduken, för att få honom att ligga qvar på bordskarfven,
som tjenade tili bår, ocb som tvenne af sällskapet skyndade sig att bort-
bära.

Man gaf vika för de hjertslitande bönerna af Celie, som hade anhål-
lit alt få följa Jacques tili lasarettet.

Då det sorgliga tåget lemnade rcstanrationssalcn, uppstod en förfärlig
brådska bland sällskapet, ty alla ville som hastigast komina sin väg. Karlar
och fruntimmer skyndade att insvepa sig i sinä kappor, för att dölja de
bostymer, livari de voro klädda. Vagnarna, som man beställt tillräckligt
många för hemfärden, voro lyckligtvis redan anlända. Utmaningen hade
värit bland de sista af de glada upptågen. Då nu detta djerfva trots var
förbi, hunde man draga sig tillbaka med hihehållen krigsära.

Just i det ögonblick, då någre af sällskapet redan lemnade salcn,
men många ännu voro qvar der, hördes ett aflägset sorl, som närmade sig
alit mer, och slutligcn stegrades tili ett förfärligt tumult på planeu frani-
för IVotre-Dame.

Jacques hade blifvit nedburen ända tili busets yttre port; Morok och
IVini-Moulin, som gingo före den improviserade båren, sökte genom folk-
niängdcn bana sig väg tili Hötel-Dicu.

Men snart tvungos de af en förfärlig trängsel att stanna, och ett för-
dubbladt skri af vildaste art genljöd från andra sidan af planen, vid hör-
net af kyrkan.

Ilvad är på färde? frågade Morok en simpcl kari, som sprang i
vägen för honom. Hvad är det för skrik?

Det är åter en giftblandare, som man aflardar, liksoin den, hvars
kropp nyss kastadcs i sjön, svarade karien. Om ni viii njula, så följ
med mig, tillade kanj och nyttja armbågarna sen, ty annars kommer

& ui för sent.

■ «■«■ ■ .

, *flfj
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G nappist bade uslingcn uttalat dessa ord, förrän ett förfärltgt, sisä—-
rande nödrop öfverröstade sorlct af folkbopcn, som ined myeket buller 1
jjiek förbi dem, bvilka kuro Coucbc-lout-nn’s bar. Det var Cclie, som
hade nppgifvit detla förlviflans genornträngande sbri. Jacques en

af de sju afkomlingarna af familjen Rennepont, bade just nu uppgifvit
andan, ocb det i Celies aroiar.

Sällsamma skickclsc! . . . Just i summa sebund, Cclie uppgaf delta
rop, i anlcdning af Jacques’ död, bördes ett annat, icke mindre öir.kcligt
sbri från den motsatta sidau af plancn vld JVotre-Daiue, der man köli på
alt mörda ca giftblandare.

Della allägsua rop, böufailandc ocb bäfvande, libsom af en menniska,
bvilken söker undviba sinä mördares dråpslag, isade Morok, midt uuder
baus infernaliska (rl nmf.

Död ocb förbannelsel ropade denne skicklige mördare, som tili
säkert mördande inea legala vappu hade valt ruset ocb orgien; död och
forbannclse! ... det är abbe d’Aigrigny’s rosti ..,del Ur honoin de kal-
la på att massakrera.

VI.
GIFTBLANDAKEK,

Det blir nödigt att gd tillbaba i berältclsen, för att omtala de bän-
delser, soin träifade pater dAigrlgny, bvars nödrop gjorde ett så starbt
inlryck på Morok, i det ögonblick, då Jacques Rennepont uppgaf andan.

De uppträden, vi nu gå alt niåla, aro förfärliga .
. . Om vi vågade

boppas, att inåiniugen af dem kunde bibringa någon nyttig lärdoni, så
skulle den gräsliga tallan, geuom sjelfya den tasa hon mäste väcka, möj-
ligcn bidraga alt förckoiuuia utbrolten af ett ocrbördt barbari, bvartlll den
okunuiga ocb bliuda bopen stundora låter bänföra sig, när den, fattad af
de olvckligaste ingifvclser, låter missleda sig af lika grymma som okun-
uiga folfcledare.

Vi bafva redan närnt, att de orimligaste, de mest oroande rykten krmg-
lupo i Paris. Man talade ickc blott om allmänna brunuars ocb de sjukes
förgiftande; man påstod tili ocb med, att Hera uslingar bade blifvit cr-
tappade, då de kastat arsenik nti sådaua vinfat, som viubandlare meren—-
dels bafva liggandc belt fulla utined sinä diskar.

Goliatb var tillsagd att inlinna sig bos Morok, sedän hau uträttat en
beskiekning tili pattpr dAigriguy, som väntade bonom nti ett bus vid La
place de rArchcyeelie.

Goliatb hade gätt in bos en vinbandlare på Calandergatan, emedan
hän tycktc sig beböfva någon förfriskning. Hau drack två glas viu, ocb
betalade dem.

Uuder det att qvinnan, sora sait vinet, letade efter pennmgar alt ge
bonom tiilbaka i vexling, stödde Goliatb belt oskyldigt baudeu på sprun-
del af ett fat, som stod bonom närinäsi. .

Mannens ovanligt rcsliga växt, baus obebagliga figur ocb vilda fysio-
noini, bade redan oroat krögerskan, som af det allmänna ryl.tct xai upp-
skrämd ocb varuad för de der giftblandarne, livarom bon så myeket bört $

‘JaM
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is talas. Men då hon såg Goliath stöda sin Land mot spruadct af ett vin-
fat, ropade hon, förskräckt:

Acl;, min Gud! . . . ni har vissi kastat någonting i fatet.
Vid dessa ord, som uttalades Leit bögt ocL mcd en ton af förskräc-

kclse, sprungo trcunc karlar, som sutto och drucko i rummet, fram tili
diskon, ocii cu ibland dem ropade obctänksamt:

Du är en giftblandare!
"■ Goliath, alldeles okunnig om dc i delta qvarfer kringspridda ryktena,

förstod ickc strax, hvad man beskylide honom för. De trcnnc kroggäs-
ternaihöjde alli mer och mer sinä röster, och öfverhopadc honom mcd
skällsord. Hän, som förlitade sig på sin slyrka, ryckte föraktligt på ax-
lama och begärde pengarna, som krögcrskan, blek och förfärad, ej tyck-
tes tanka på att gifva honom tiilbaka,

Din skurk! ropade en af de innevarande, så hög't, att flere af de
pä gatan förbigåendc stannade dervid! du fär igen dina pengar, så snart
du sagt, hvad det var, som du kastade i viufatet.

Hvad för slag? . . . Har hän kastat någonting I ett viufat? ropa-
de en af de förbigåendc.

Det är kanske en giftblandare, inföli en annan.
Då borde hau arresteras, tillade en tredje.
Ja! ... ja! . . . ropade de, som nyss druckit, beskedliga mcnni-

skor annars, men som stodo uuder iullylclsen af den allmäut rådande pa-
niska förskräekclscn, Ja, ban måstc arresteras; . . . hän har blifvit be-
trädd mcd att kasta gift uti ett af vinfaten här vid disken,

Dessa ord: Del är en giftblandare, cirkulerade genast bland hopeu,
som, först beståcude af tre tili fyra personer, lillväxte med hvarje ögon-
blick utanför vinhandlarcns port. Ett doft och hotande sorl började låta
böra sig; den, som först anklagat Goliath, trodde sig nu, då lian såg sm
fruktan sålunda delad, handia som en rättskalfens och behjertad medbor-
gare, då hau tog Goliath i kragen och sade:

Kom och afgif din förklaring på corps-de-gardet, din spetsbof.
Jättcn, redan myeket uppretad af de niånga skällsoiden, hvilkas an-

ledning lian alls ickc begrep, blef alldeles utom sig vid delta oförmodade
anfall. lian gaf fritt lopp åt sin naturliga vildsinthet, vräkte sin mot-
ståndarc öfver disken ocli slog honom mcd knytnäfvarna.

Härvid krossades Hera buteljer, och två cllcr tre fönsterrutor sönder-
slogos mcd myeken larm, uuder det att krögcrskan, alltmer och mer lör-
skräekt, ropade af alla sinä krafter:

Hjelp! . , . giftblandare! . . . mördare! . .
, vakt!

Vid bullret af de sönderslagna. rutorua, och vid dessa nödrop, rusa-
dc de utanföre sammauträngda åskådarne, hvaraf större delen trodde på
giftblandningsryktct, in i boden, för att hjelpa tili att gripa Goliath.
Med anstrUugande af hela sin hcrkuliska styrka lyckades denne, efter uäg-
ra miuuters brottuiiig mot sju eller åtts personer, att slå omkull två el-
lei 1 tre af sinä ursiunigaste angripare och skingra dc öfriga, lian nänna-
de sig nu tili disken, tog så stark fart lian fcunde, och rusade, lik en tjur,
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» med pannan förut, mot hopea, soin tillstängde ntgången, Med sinä ofant-

ligt breda axlar och sinä atletiska annar röjde lian siy ändlligcn väg niidt
igenom trängseln, och gaf sig tili att springa, allt hvad hän (örmåddc, tili
planen vid IVotrc-Dame. Hans kläder voro söuderrifna, hufvudet hari,
ausigtet hlckt och upprördt af vredc.

Genast började en hei shoch af niennishor att förfölja Goliath, och
hundrade röstcr ropade:

Tag fast! . .
. tag fast gifthlandarcn!

I dclsainma hom en slagtardräng med sin kötlkorg på hufvudet.
Då hän hördc ropen och såg en hari homma springande med så förvildadt
ufscende, hade hän nog rådighet att genast taga den tornina korgcn och
kasta den för Golialhs föllcr. Dcnne, nppchållcn af detla oförutsedda
hinder, snafvade och föll , , . Slaglardrängen, troende sig hafva gjort en
lika hjcitcmodig gcruing, som om lian kastat sig på en rasanda Lund, tuin-
lade om med Goliath på stcngatan, ocb ropade:

Hjelp! ...en gifthlandare! . . . bjelpl
Dctta uppträde tilldrog sig på föga afstånd ifrän domkyrkan, mcn

likväl långt nog ifrän hopen, som trängdes kring porien tili Hötcl-Dicu
och utanför rcstauratörens hus, dii koleramaskcradcn hade inträdt, (hän—-
delsen tilldrog sig just i skymningen). Vid slagtardrängcns genomträn-
gande rop hade flera grupper, i spetsen för hvilka Ciboulc hefann sig,
tillika med stenbrytaren, sprnngit tili stället, der slagsmålet stod, och just
då de, som cftersatlc den förmente gifthlandarcn, anlände frän sitt håll tili
planen vid Notre-Dame.

Vid åsyucn af denna hotande hop, som nalkadcs, insåg Goliath, un-
der det lian söktc försvara sig emot slaglardrängen, som slogs med en
hulldoggs raseri, att lian var förlorad, om hau icke genast lyckades hel Via
sig ifråu sin motslåndarc. Med ett förfärligt knylnäfveslag krossade lian
kälten på denne, soin för ögonhliekef hade öfve.rvigten, lyckades sålunda
göra sig lös ifrån hans armar, reste sig hclt hedöfvad upp och tog någ-
ra steg framåt.

PJötsligcn stannade lian.
lian såg sig instängd från alla sidor.
Ilakoin honom höjde sig domkyrkans miirar; tili höger, tili venster,

midt emot honom, framstörtade en licndtlig pöhelhop.
De ohyggliga klagoropen af slaglardrängen, hvilkcn man hade npp-

rest helt hlodig, ukade ännu mer hopens ursinnighet.
Det var ett rysligt ögonhliek för Goliath, då lian , .

, ännu helt al-
lena, midt på en lläck, som för hvarje sekund allt mer oeh mer minska*
des, såg dc nrsinnigaste fiendcr, uppgifvande högljudda mordskrän, från
alla håll storma inpå honom. »

Liksoin ett vildsvin väuder sig f\å cllcr tre gänger otnkring, innan
det hcslntar sig att göra de rasaude hnndarna inolstånd, tog Goliath, hä-
pen oeh skränid, några hastiga och ovissa steg, äu hit än dit. Hien snart
afstod hau ifrån alla försök tili livkt, och, da instinkten sade honom, att
lian hade hvarken skonsamhet cllcr medlidande att föryänta af en pöhel-
hop, som var både döf och hlind af raseri ett raseri, sä myeket obanu- 6
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herligare, sora det trodde sig vara rättvlst ville Goliath ålminstonc ®

dyrt sälja sitt lif. Hän sökte i lidan efter sin linif, men, då hänicl>e fann den, stöddc hän sig stadigt pä sitt vcnstra ben och stod sålun-
da i en atletisk position; hau framräckte sinä nmshulösa armar, tili hälf-
ten krökta, hårda och oböjliga soin tvenne jernstänger, och afvahtade medstadig fot den första stöten,

Första person, som närmade sig tili Goliath, var Ciboule.
Den andfådda furien böjdc sig ned. I ställct atl rusa pä honom,

stannade hon, aftog en af sinä träshor och slungade den på jätten med
sadan styrha, sadan shichlighet, att den trälfade honom midt i ögat, somblödande ocb il la tilltygadt rann tili hälften ut ur ögongropen.

Goliath förde begge händerna tili ansigtet, och uppgaf ett vildt ropaf smärta.
Jag har gjort honom vlndögd , jag, yttrade Ciboule, uthristande i

ett gapshratt.
Goliath, ursinnig af smärta, afvahtade iche längrc de vidare slag, man

äunu tvehade att gifva honom, ty tili denna grad inyerkade åsvnen af
hans herhulisha kroppsbyggnad på hans angripare. Stenbrytaren, den en-
de honom värdige motståndaren, hade af trängseln hlifvit förd långt ifrän
honom. I bliudt raseri störtade jätten på den grupp, som var honom
närmast.

En sådan kamp var för oliha, att hunna räeha längc ; men som för—-
tviflan eldade jättens mod, så var striden under några ögonblich alldelcs {
förfärlig.

Den olycklige dukade gehast under. Då lian, under några sekunder, ;
heit och hållet forsvann bland svärmen af de rasande bödlarna, såg man
äu hans herkuliska arm höja sig I luften och sedän tungt nedfaila, för att,
lik en hammare, keossa hufvuden och ansigten, än hans oformliga hnfvud,blodigt och likblekt, höja sig öfver de öfriges, men böjas tillbaka af nä-
gon bland de stridande, som hade fattat nti hans kruslga, röda här, Öm-
som såg man hastiga skingringar och bäftiga rörelser bland hopen, vitt-
nande om den otroliga styrkan af Goliaths sjelfförsvar. Dock, så snart
stenbrytaren hunnit arbeta sig fram tili Goliath, blef denne sednare sla-

.gen tili marken.
Ett långt utkållande sorl af vild glädje tillkännagaf detta fall; ty i

sädana omständigheter är fallct det sanima som döden.
Ocksä hördes tusende tläiutande och vilda röster upprepa:

Död åt giftbiandaren!
IVu började en af dessa massakrerings- och torturscener, värdiga kan-

nibaler, men icke kristiia menniskor ; dessa rysansvärda vtterligheter,
så myeket otroligare, som de ofta halva tili passiva vittnen, ja tili med'
brottslingar, menniskor, eljcst hedcrliga, milda, mcnskliga och rättrådiga,
men som, villade af en falsk tro cller af dumma fördomar, låta hänföra
sig alli slags barbari, troende sig derigenom begä en bandling af
obevcklig rättvisa.

Såsom det ofta plär hända, gjorde äsynen af det blod, som rann nr
jg Goliaths sår, hans mördare ännu ursinuigare.

— .fjjH
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,
Hundrade annar drabbadc ned pä den Jicklagansvärdc; man trampade -

bonom under fötterna, man söndcrslct kans ansigtc, man krossade bans
bröst. Vid pauserna af de vilda ropen: Död ui giftblandaren! bördes,
cmellanåt lumia slag ocb, qväfda klagorop, Det var ett förfärllgt mord.
En hvar, hänförd af en blodlörstig svindcl, ville ge sitt slag,- bortslita
sin köttslamsa. Ja, qvinnor tili ocb med qvinuor . , , Uuda tili mö-
drar, kastadc sig med raseri på dcn stympadc kroppen.

iVu koin ett ögoublick af gräslig ohygglighet. •

Goliatb . .
. med ansigtet sönderslaget, sölad af smuts, fcläderna I

slarfvor, bröstet naket . •
. rödt •

. . öppet ■ . • bcgsgnade sig af elt'ögon-
blicks tröllhet hos kotilaina, soin trodde bonom redan vara död, ocb badc
gcnom en af de bouvulsiviska sprittningar, iivilka äro så vanliga under
dödsängsten , lyckats under några sekunder resa sig på fötterna $ medan
ban så stod der, förblindad af blodet ifrån sinä sår ocb svängande armar-
na i luften, liksoin för att mota förvänlade slag, utgingo, med ett siags
munin.ei. dessa ord nr bans mun:

IVädS •.
• jag bar icke förgiftat vinet! .• • Nåd!

Delta siags nppständclse gjorde en så djupt gripande verkan på bo-
pen, att den för några ögonblicfc med förskräekeise drog
Hopea nppbörde. Man leinnade litet mora rum kring offret • •

. några
bjertan började tili ocb med att kanna medlidande, dä stenbrytaren,
soni såg den af rinnande blod belt ocb hällct förbliudade Goliatb mnt bo-
nom utsträeka sinä annar, utan att cgentligeu veta, bvad ban menade,
gjorde en rå anspeluing på bliudbocksleken, ocb ropade; Det bräns!

Ocb med en spark på det anna olfrcts kullstörtade ban bonom
äter pä markeu, så att bufvudet slog, tvenne gångcr, hårdt emot stenlägg-
ningen.

I det ögonblick, dä jätten föll, ropade en röst ur bopen:
Det är Goliatb! . .• båll! ••• Denne olycklige är oskyldig!

Pater d’Aigrlgny (tv det var ban) gaf dervid vika för en kansia af
ädel mcnskligbet, ocb ansträngdc alla sinä krafter, att komina bland de
främsta lederna af åskådaruc vid detta rysliga uppträde. lian lyckades
ändtligen kourina fram, ocb då utropade ban, blek, med förtrytsam ocb
botfull min:

J ären uslingar! gryrame mördare! , , , Karien är oskyldig! . . .

jag känner bonom. J skolen konima alt stå tili svars, för det oi beröf-
vat bonom lifvet. *

Ett bögljudt sorl besvarade dessa pater dAigrignys ifrigt uttala-
de ord.

Du känner den der giftblandaren? ropade stenbrytaren, fattaude
jesuiteu i kragen. Kanske är du också en giftblandare.

Din usling! . . * ntbrast pater d’Aigrigny, i det ban sökte göra
sig lös ifrån stenhrytarens lasta bandtag du vägar bära bänder på mig?

~ Ja! ...jag vågar alli, jag, svarade stenbrytaren.
Hän känner bonom! . . , säkert är ban en giftblandare, liksom

9 den andre! skreks nu ur kopea, som trängdc sig uärmarc de begge

4
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li? 'stridande, mcdan Goliatk, hvars bufyudskål kade i fallct oppaat sig, lät
köra en dödsrossling.

Vid en bastig rörelse af pater d’Aigrigny, som ändtllgen lyckats sii-
tä sig lös ifrån stenkrytaren, föll ur hans västficka en kristallflasba, myc-
ket tjock, af ovanlig forra, ock uppfylld med cu grönafctig vätska. Den
lilla flaskan rullade ända tili Goliatks kropp,

Vid åsynen af denna flaska skreko Hera rösters
Det är förgift! . , , ser ni! . , . lian bär gift på sig.

Knappt kade denna anklagelse blifvit uttalad, förrän skriken fördubb-
lades, ock man började tränga så tätt inpå pater dAigrigny, alt ban ro-
päde;

Rör mig icke! , , , kom mig ickc näraj
Oni det är en giflblandare, så ingen nåd för bonom mer, än

för den andre! skrek en röst.
Jag? en giftblandare! . , , ropade d’Aigrigny, slagcn af bäpnad.

Giboulc kade kastat sig öfver flaskan. Stcnbrytaven tog den, öppna-
de korkea ocb sade, i det ban räckte flaskan åt pater d’Aigrigny;

Hör på •
• . kyad är det bär för slag?

Det är icke gift, skrek d’Aigrigny.
--- Så drick då ur det! ätertog stenkrytaren.

Ja! .., ja! hän sfcall dricka ur det! *. . sorlades bland bopen.
AldrigJ ~ , sade pater d’Aigrigny med fasa. Hän drog sig till-

baka, i det lian med kauden sköt flaskan ifrån sig.
Ser ni, att det är gift J.., ban törs jn ieke dricka, skreko de nu.

Pater dAigrigny, som redan trängdes på alla sidor, suafyade mot
Goliatks kropp.

Alinat vänner! ropade jesuiten, som, ulan att vara giftblandare,
befann sig i ett förfärjigt alternativ, ty hans flaska inneböll myeket star-
ka, preseryerade salter, lika farljga att förtära, sora någonsin gift. Mi-
nä beskedliga vänner! ... ni bedrar eri . . . jag svär yid Gnd, att ...

Orn det icke är gift, så drick då ! stertog stenkrytaren, räekande
bonom ånyo den öppna flaskan,

Om du icke dricker, så får du dö, Jiksom din kamrat der, efter
dn liksoin ban ger ikjcl folk.

JaJ , , , ja! , , , dö! . » . döJ ... <

Men, olyckligej , . , ropade pater dAigrigny, kyars bär*reste sig
af fasa j yiljen då mörda mig?

Än alla dem då, sora du, din bändit, ocb din kamrat bafva
mördat?

Men det är ju ieke sant ocb , . ,

Driqk upprepade den obeyeklige steobrytaren. Se bär! ~ ,

för sista gången! . . . fatta dilt Lcslut! ...

Dricka delta! .. . men,,, det yore döden *), ropade pater d Aigrigny.
*) Sjelfva händelsen är historisk. gn kari blef massakperad, för det man på honom fann en flaska

, ammoniak. Yid Jtans Yägran att nedsvälja det, sturtade folkhopen, öfvertygad att det var för-
gift, på den olypklige ocli sönderslet hpnom.

v N:o 36. lä*. «■
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AL! ... Lör hara på dcn kanaljen! sorlade folLLopen ocli träng-
de sig ännu närmare inpå jcsuitcn; lian bcLänncr! lian bekänncr!

Hän bar förrädt sig.
Hän sade: Dricka delta, det är döden!
IVlcn sä liören inig då! .

. . ropade d’Aigrigny mcd sanimaiiknäpp-
ta bänder; dcnna (lasiin innebäller ...

Ursinniga sbrik bindradc Lonom alt -fnllfölja.
Cibonlc! .

. . gör du sliit på dcn der, yttradc alcnbrytaren,
sparkande tili GoliatL mcd foten ocb faltaiide abbc d’Aigrigny i strupeu.

Vid dessa ord formerade sig tvenne flockar.
Den ena, anförd af Cibonlc, fnlländadc niordet på Goliatb medelst

sparkar, stenkaslning ocli slag af träskor. Snart var dcnna kropp icke
annat Un ett obyggligt ting, utan form, ulan namu, en vämjclig massa af
Sinuts ocb köli.

Cibonlc tog af sig sin kappa; dcn knöt man vid en af likcts köliinsä
fötter, ooh släpadc det såmedclst tili bröstvarnet vid kajon.

Ocb der störlade man de blodiga tjvarlefvorna i vattnet, midt under
dc vildasle, dc mest barbariska glädjctjut.

lian man nu ickc rysä vid dcn tanken att, i en tid af folkjäsning, ej
beböfs mer Un ett ord, ett enda oförsigtigt uttaladt ord af en beskedlig
menniska, tili ocb mcd utan allt bat, för alt åstadkomma ett så gräsligt
mord?

Det är kanske en giflblandare!
Se der bvad kroggästcn på Calandcrgatan bade yttrat; ingenting vi-

dare ocb Goliåth bade blifvit obannberligt massakrerad..
Huru inåiiga bögst bjudande skiil att låla undervisning, kunskap ocb

npplysuing tränga ned tili djupet af inassorna, ocb sålunda gifva dessa-o-
lycklige inedel alt viirja sig emot så många oförnuftiga fördomar, så mån-
ga olycksaliga vidskcpelser, så myeken obe.vcklig fanatisin ~

. Uuni bc-
gära iugn, eftertanka, vUlde öfver sig sjelf, rUttskUnsla, hos dessa öfver-
gifna varclser, förslockade af oknnnigbet, föriiärdade af elände ocb lidan-
de, dem sainbället endast då bckymrar sig om, när det ar fråga om att
fasismilla dem på fästningarna, ciier låla.dem bindas för bödclns räkning?

Det förfärliga skri, som bade förskräekt Morok, var det som pater
d Aigrigny bade nppgifyif, då stenbrytaren lade på bonom sin tunga band,
i det lian, pekande på dcn döende Goliatb, yttradc tili Cibonle:

Gör du slut mcd dcn der . . . jag skall börja mcd den bär.

Yli.
1) 0 H K y R K A K.

Det var niistän kolmörkt, då Goliaths lillösa kropp kastades 1 floden.
Folksjrönuncn bade dragit sig 'antia tili den galan, soin går längs ut-

med venstra sidan af domkyrkan; dcn grnpp, i bvars väki pater d’Ai-
grigny befann sig, framskred på dcnna gata. Jesuitcn bade lyckats bc-
fria sig ifrän stenbrytarens viildiga nafvar, inen lian var dock ständigt
orngifven af bopen, som trängdc bonom på alla sidor, skrlhandc: Dud åt

Bssf

118



Db N VaXDKAKDE JvDEX.
”

’ giftblandaren! lian gick baklängcs ocb sökfe parera dc slag, inan gaf
lionom. Hän ålerfick i dctta briliska ögonblick sin fordna militäriska
encrgi, ocL genom sin själsnärvaro, sin skickligLet ocli sitt mod lyckadcs
Lan halla sig på föltcrna ; ty Lan visste lorut, Lvad nyss GolialLs exem-
pcl Ladc bcstyrkt, att falla var dctsamma sora att dö.

ELnru abbeen föga boppadas alt blifva börd, ropade ban af alla braf-
ter påbjelp. Lemnande terrängen steg för stcg och nianövrerande så, att hän
bunde nalkas en af kyrbans sidomurar, kom Lan andtligen så längt, att
ban kunde sialla sig i ett Löin, bildadt af en utskjulandc pelare, och Leit
närä öppuingen tili en liten dörr.

Denna position var temligen gynnsam. Pater d Aigrigny, sfödd emot
inurcn, faun sig sålunda i skygd för några af anfallcn, Men stenbryta-
rcn, soin ville betaga Lononi äfven denna lilla utväg tili räddning, stör-
tadc sig på Lononi, i afsigt alt falta Lonom i axlarna och rycka Ldnoin in nti Lo-
pen, der Lan skulle blifvit trampad under fötterna. Dödsångsten förlänadc nu
d Aigrigny en utomordentlig styrka; Lan förmådde Laila sjelfva stenbrytaren
ifrån sig ocb qvarstä liksom inmurad i höruet, dit Lan lagit sin tillflykt.

Ofirets motståud ökade fiendcns raseri, mordskväu gcnljödo nied för- '
dnbblad slyrka.

Stenbrytaren rusade åter på d’Aigr!gny, sägandc:
liität! minä yänner!

...det Lär varar för längc! . . . Latoni
oss göra slut på Lonom!

Pater d’Aigrigny troddc sig förlorad . . .

Hans brafter voro uttömda; Lan kände sig färdig att neddigna . . .

ett muin skymde liaus syn, och dc nrsinniga tjuten nåddc knappt mera
Laos öron. Efterkänningarnc af Hera i striden erbållna svåra kontusioner
i Lnfvndet oeL särdcles i Lröstet började redan iniiuna sig . . . Ett par
gånger koin ett blodigt skura på abbeens läppar Lans belägeubet var
lorlvillad.

• Att dö så Lär, mördad af samkällets drägg, efter att så inånga gån-
ger Lafva på slagfältet undsluppit döden!

Sådan var paterns tanka, då stenbrytaren rusade på Lonom.
Men just i del ögonblick, då Lan, gifvande vika för sjelfbibcbåUpl-

sens instinkt, anna en gång, för sista gången som Lan troddQ, ropade på
Ljclp, öppnadcs plötsligen den lilla dörrn, mot Lviiken Lan lutadp sig,
och en kraftig hand fattade i bonom ocb drog Lonom iu i kyrkan.

I följd af denna med blixteus LastigLet utförda rörelse befann sig
stenbrytaren, som Ladc nisät frara, för att fatta i pater d’Aigrigny, ocb
som cj kunde Lejda sin fart, oförmodadt ansigte mot ansigte med den
person, som Ladc trädt i olfrets sialle.

Stenbrytaren tvärstannade, Lvarefter Lan gick ett par stcg baklänges,
försagd, liksom kela den öfriga Lopen, vid denna plötsliga syn, ocb lik-
som mängden slagcu af förvåning, bcundran ocb vördnad vid betraktande
af den, soin Ladc på ett så underbart sätt räddat pater d'Aigrigny.

Denna person var Gabriel.
Den unge missionären förblef stående på tröskeln tili kyrkodörren. <
Hans låuga svarta prcstrock aftecknade sig mot domkyrkans balft g-
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npplysta imirar, och lidns tillbedjansvärda cnglaansigfe, omflutet af det
långa, hiomia liåret, saiut blekt och npprördt af mcdlidandc och smärta,
belystes svagt af skymningens sista strälar.

Hans ausigte strålade af en så kimmelsi: shönhct, den uttrychtc ett
så rörande, så öiut deltagaude, att tili och med den histra hopea kände
sig gripen detåf, helst då Gabriel, nppsläende sinä stora blä ögon, nu
fuktade af tärar, hopknäppte sinä händer och ropade med bönfallandc och
sväfvande röstr

o
- JVdd! . ~ minä bröder! , , . varen mcnskliga! ...

yaren rättvisa!
Aterkommen från sin första rörelse äf bestortning och ofrivillig sin*

nesvekhet, tog stenhrytaren ett steg emot Gabriel, ropande:
lugen näd för giftblandarcn! ..

, Vi mäste ha honom .. . man skall
återge oss honom! , . . eller också gå vi sjelfva alt taga honom.

Hvad tänken j på, minä bröder? ... sade Gabriel. Här i kyr*
kan? . . , på ett heligt sialle! ... en fristad , , . för alla dem, som aro
förföljda!y; skola mörda er giftblandare, vore det ock yid sjelfya altarct,
svarade stenhrytaren trotsigt.

Ge oss hara igen honom!
«- Alina bröder, hören mig! . , . ropade Gabriel med utsträekta ar^-

mar.
IVed med kalotten! skrek stenbrytaren. Giftblandarcn gömde

sig i kyrkan! Lålom oss Inträda i kyrkan!
Ja! . . , ja! ... skränade hopen ånyo, hänförd af denne uslitigs

yåldsamhct. IVed med kalotten!
He äro i godt först&nd med hvarandra!
IVed med kalotternaj
Inträngom, liksoin i «Srfcebiskopshnset J
Som i Saint-Germaine-l Anxcrrois ...

Hvad angår det oss, att det är en kyrka?
—• Öm kalottcrna försvara giftblandare, så ned med kalotterna!

JaJ ... ja!
Jag skall nog visa cr yägeii, jag.

Stenhrytaren, soin yttrat dessa sista ord, gick dervid några steg när--
mare Gabriel, åtföljd af Cibonle och ett stort antal djerfya och Ulltags?
na kailar.

Afi.ssionären märkte, att folkhopcns raseri hade under de sednaste
sekunderna å|Ur tilltagit; delta ögonblicfc hade hän förutselt- Ilastigt
kastande sig tillbaka in i kyrkan, lyckadcs hän, i trots af de anfallandes
bemödanden, att halla dörren nastan tillslpten, och att stänga den, så godt
hän kunde, mcdelst en bom, hyars ena ända hän stöddc mot en fogning i
golfvet och den andra mot en utbyggnad öfyer dörren. Genom delta
slags stängsel, kunde dörren för några niinutcr emoista de påträngandc,

Gabriel ropade tili pater d Aigrigny, medan hän sålnnda försvarade
i4fängcn:

F ly, min farl ~. fly genom sakristian, de andra jitgängarna äro
| stångda
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£> Jesuiten, alldelcs tillintctgjord, höljd af kontusioncr, badandc i liall- **'

svctt och kännaudc sinä krafter hclt och liållet svil;a, hadc, då han ändt-
ligen trott sig vara i säkerhet, kastat sijy, till hälftcn afdånadj på en stol.

Vid ljudet af Gabriels röst rcste den olycklige abbeen sig upp, lång-
saint och mcd mychen möda, ;och sökte att med vacklande ocb skyndsam-
-111 a steg biuua koret, soni var mcd ett galler afskildt från deii öfriga kyr- j
hau.

Fort, min far! . .
. tillade Gabriel med ångcst, i det ban af alla hraf-

ter köli emot dörrcn, som häftigt påträngde6. Skynda er! ;-j<j min Gud,
sä shynda er då! ..

•
• Inom några minnter blir det . . . för sentl ~ ,

JJerefter tillade inissionären med förlviflan:
- Och att vara ensam . . . alldelcs ensam , , , att emoista de ursin-

niges inbrott!
Han var vcrkligeu ensam.
Vid första bullret af anfallct, hade tre cller fyra sakristancr, jemtc

några ledamöter af iarkorådet, befunnit sig- i kyrkan; men dessa uppskräm-
da menniskor kade, vid tanken på crkebiskopshuset ocb på Saint-Germain-
-I'Auxerrois, genast tagit tili flykten» Somliga gömde sig i orgelverkct, dit
de skyndsamt sprungo upp; de öfrige flyddc geiiom sakrislian ocb stäng-
de dörrarna inyiiudigt, så att de derigenom betogo Gabriel ocb pater
d'Aigrigny bvarje medel alt undkomma. <!

. .

Ociiiic sednarc, böjd af snaarta, hade, då ban uppfattåde missionärens
brådskande ord, framshridit på det sätt, att hau fattade nti de stolar, ban
gick förbi, för att såmcdclst lialla sig uppe; men ban bemödadc sig fåV
fängt att hinna korgallret, ty sedän han gått några steg, dukade ban un—-
der för sjnnesrörelsen och det fysiska lidandet, sjönk tillsammans ocb
nedföll på golfvet, hvarvid han förlorade sansningen.

Men Gabriel, oaktadtden otroliga styrka, som begäret att rädda ab—-
be d'Åigri.gny ingaf honom, käude nu dörren vackla och färdig att gitva
•vika för en förfärlig stöt utifrån.

Då han vändc bufvudet, för att se efter, orn jesuiten vcrkligim kade
lemuat kyrkan, marktc kan, tili sin stora förshräckelsc, att flyktingeu
låg orörlig, utsträckt på golfvet, ett par steg ifrån korgallret.

Alt lemna den tili balften upphrutna dörren, springa fram tili pater
d'Åigrigiiy och släpa honom inom korgallret alit detta var för Gabri-
el ett ögonhlicks vcrh; han stängde gallrct i samina stund, som stelibry-
tarcn och hans ankang lyckades spränga dörrcn ocb rusade in i kyrkan,

Stående utanför koret, mcd armarna korslagda öfver bröstet,- vänta—-
de Gabriel, lugn oeh oförfärad, denna pöbelhop, bvars raseri ännu mer
hade ökats af det oväntade motståndet.

Så siiart dörrcn blifvit sprängd, badc de belägrandc våldsamt instör-
tat; men knappast hade de satt foten inom kyrkodörren, förrän ett sallsamt
upptfäde ägd« rum.

jVatten ha.de inbrutit . . ♦

Aägra silfverlainpor kastade en och annan bleh ljusstrålc midt nti hel-
;gede«ien, hvars sidor deramot voro fc>rsänkta i ett ogeuomträngligt mörker.

k K:o 3G. 16.
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Vid det hastiga och våldsamma inrusandct i dcnna domkyrka,
dyster, så tyst, så enslig, stannade äfvcty de djerfvaste, häpna oeli försag-
da, nastan rädda för dcnna stenökcns vördnadsbjudande storhet.

Skrikcn och hotclserna dogo på de tirsinniges iäppar. Man sisulle
kunnat säga, alt de fruktade väeka ekot i dessa ofantliga hvalf ,

.
, dessa

svarla hvalf, hvarest rådde en graflik och fnktig köld, som afkylde deras
af raseri glödandc pannor, och föll som en kali blyskifva på deras" skuldror.

Den religiösa traditionen, vanan och barndomsminnena hafva så
myeket välde öfver vissa menniskor, att flera af stenbrytarcus kamrater
aftpg9 kattama, redan innan de knappt voro iukomnc i kyrkan, böjde
vördnadsfullt sinä hufvuden och gingo sakta, för att ininska bullrct af
sinä steg på det genljudande stengolfvet.

Dercfter vexlade de några ord slns emellan, men nied lag och rädd
röst.

IVågre utaf dem sökte med ögonen, i den omätliga höjden, dc yt-
tersta hvalfbågarna af detta gigantiska skepp, som nu förloradc sig i mörk-
ret, och kände Big nastan förskräckta vid att se sig så sinä, midt uti den-
na oroätligbet, uppfylld af skugga.

Men vid första skämt af stenbrytaren, som bröt den vördnadsfulla
tystnaden, försvann denna sinnesstämning.

Ha! . . . La! för tusan! . . . ropade ban. Skola -vi då bämta
andan, för att sjunga aftonsången? . . . Kunde så vara, ifall vigvattens-
kärlct vore fullt af vin.

vilda gapskratt besvarade dcssa ord.
Emellertid konnncr banditen undan, sade en.
Och vi äro bestulna, inföll Ciboule.
Man sinille säga, att det fins pultroner ibland oss ocb att de äro

rad da för sakristaner, tiliade stenbrytaren.
Aldrig! . . . ropades i korus. Aldrig frukta vi någon.
Så frainat då!
Jn! ~ . ja! ...framåt! ropades från alla bäll.

Ocb den för några ögonbliek svalnade ifvern lågade åter upp tili ett
nylt tuinii!t.

IVågra ögonbliek derefter upptäckte de mordlystnes ögon, som nu Lnnnit
vanja sig vid denna skyrnning, midt ibland det matta ljusskenet från en i
taket biingande silfverlampa, Gabriels vördnadsväckande ausigte, der ban
stod utanföv korct, mcd korslagda armar.

Giftblandaren är göind härstädes i någ-on vrå, ropade stenbryta-
ren. Vi skola tvinga kyifcshcrden här att återge oss den rackaren.

Ja, ban skall svara för lioiiom! f
Det är han, som dragit honom in i kyrkan.
Hau skall plikta för dem begge, om vi icke få riitt på den andre.

I samina män det ofrivilliga intrveket af vördnad, som bopen vid
sitt intriide i kyrkan erfarit, minskades och försvann, i samina mau blef-
vo rösterna mcra bögljudda och ansiglena mera vilda, samt tilltogo i botande
nttryck så myeket mcr, som en hvar skäindes ■ öfver att halva kuut ett

■ £ ögonblicks tvekan cller svaghct.
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Ja! ... ja! ropade flera röstcr, darrandc af vrcdc. Enderas ®-
lif måste vi ha.

Eller ock bådas.
Så myeket värre för den der kalotten. Ilvarföre vill hän bindra

osa ifrån att dräpa den der giftblandaren!
Död! . . . Död! ~ .

Med dessa vilda sora pä ett förfärligt sätt gcnljödo raellan dom-
kyrkans hjettelifca hyalfbågar, msade hopea, ursinnig af ilsba ocb mord-
lystnad, fram emot borgallret, vid hvars dörr Gabriel ännu yar stående.

Den unge missionären, sora af Amcrikas yildar hade blifvit upphängd
på borset, och derunder bcdt Herren förlåta hans bödlar, hade för mye-
het mod i hjertat, för mychen mcnsbligbet i själcn, att icbc tusen gån-
ger våga silt lif, då det gällde att frälsa pater d’Aigrigny . . , denne
man, hvilhen på ett så gryint ocb byekiande sätt hade bedragit honora.

VIII.
MÖRDARNE.

Stenbryfaren, 1 immn och häl cfterföljd af bela sitt anhang, sprang
emot Gabriel, soin hade aflägsnat sig- några steg ifrån korga.llret. Med
ögonen gnistrande af raseri, ropade nu den förre:

Hvar är gifthlandaren? vi måste ha bonom!
1 Hvein har sagt er, minä bröder, att lian var giftblandaro? jTråga-

de Gabriel mcd sin klingande ocb välljudande röst. En giftblandare?
Hvar äro bevisen derpå? . . . Hvar äro vittnena . .

, oflVen?
IVog! -

• ■ vi äro icke bär för att bikta oss, avarade på sitt vanli-
ga plumpa sätt stenbrytaren, som närmade sig med botande uppsyn.
Atergif oss vår man! • • • ban måste undergå sitt straff •

.. Oin icke, så
får ni sjclf plikta för lionom.

Ja, ja! • • - ropade flera röster.
De halla ibop båda!
Endera måste vi ba.
Nåväl, se bär är jag, sade Gabriel, i det ban npplyfte hufvudct,

o-eb med ett lugn, fullt af undergifvenbet och majestät, gick några steg
framåt. - Jag eller ban tillade ban det gör ju er detsamma. Ni
viii ba blod så tag då mitt, och jag skall förlåta er, minä bröder, ty
en olyeksalig yrsel omtöeknar ert förnuft.

Dessa Gabriels ord, lians mod, det ädla i hans ställning, bans utom-
ordentligt sköna anletsdrag alit detta tillsammans hade gjort intryck
på de bcndtliga menniskorna, då basfigt en röst bördes ropa:

Äh, minä vänncr! , , . giftblandaren är der • • • hakoni gallret.
Hvar då? ..

. hvar då? •.. ropades nu.
Jo, se der , . . ser ni ...der ligger ban, ntsträckt på golfvet.

De af bandct, som hittills hallit sig nastan i en sammanpackad mas-
sa, i nicllersta sidogångeii, bvarest stolarne stå, skingrade sig vid dessa
ord åt alta håll, för att springa fram tili korgallret, den enda oeb sista

■ _ stängsel, som skiljde dcm ifrån pater dAigrigny. s
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SeK VAKVRAKDE JvDEK.

Pf? Mj
Emellerlid jgi.ngb stenlirytarcn, Cilmule och några aiwjra jralst fra m 81

emot Gabriel, skrjkandc med yild glädje;
J\’n li,a vi liojioin dock! •. . Giflhlandaren måste dö!

För a(t rädda pater dAigrigny, skiille Gabriel lätit niassakrera Sig-
rid gallerdörren; inen lian märiite i detsainma alt detta galler, eburu fy-
ra fot Juögt, siilille om en stund Llifva ncdhro te t cller öfvcrklältradt.

jMissidHttren förjorade alli höpp att rädda jcsuilcn Iran en gräslig
död, inen hau ropade icke desto miudre; —• Hall, edra oförpuftiga mcn-
niskor!

O.cji ban J;a«tadc sig framför Lopen, i det lian emot densamma ut-
slräcktc sinä begge händer,

Hans rop, hans ålbörd, hans fysiononii, utlryckte en myndighet, på
en gång så uin och så broderljg, att Ibland Lopen uppstod ett ögojihlicks
tvekau, men på denna tvekan följde snarfde ursinnigaslc r.op:

Död! ...död! . . .

jJ viljen du hans död? , • . sade Gabriel, Lleknande ännu mora.
Ja, ja!

.

Valan! . , , så må lian döj .
. . ropade miss.iouärcn, fattad af en

plötslig inspiration. Ja, må lian dö genast!
Dessa den unge pr.es.tens ord slogo Lopen med förvåning.
För några sekinider Letraktadcs Gabriel med Leslörtning och bäpnad

af dessa menniskor, sonr nu stodo stumina, orörliga, nastan förlamade.
Denne taian är hrottslig, sägen j återtog den unge iuissi.on.3rcn

med en af sinnesrörclse darrande röst, j hafven dörnt lionom ...otan
heyis .

.'. ulan yitlnen dock, Lvad gör det? , . . lian skall dö. J
förcbrån lionom, att ban är en giftblandare . . i. och deni lian mördat,
Lyilka aro de? . , > Det veten j icke. Det gör dock ingenting . . . lian
är (loimi. -«• J yägren lionom .tili Tälle att förklara sig . . . denna rätt,
soin dock plägar förunnas hvarje anklagad > . . j tiehen alt böra lionom
. . . hvad gör det tili saken? . .

. hans Joni är ja redaa fSlld. J ären
på en gång anhlägare, domarc och Lödiar. Ma vara! ... J hafven air
drig seit denne oiycklige . . , lian bar aldrig gjort er något ondt .

. . och
j veten icke ens, om hän liityonsin gjort något ondt . . . och inför men-
niskor, inför hela samhället, åtagen j er dock det förfärliga ansyarct för
hans död . . . hetänkeu det väl: för hans död/ Må så ske då .

(“drä samveten få ge er aflösning derför . .
. jag vill tro det ålininistone.

Den dömde skall dö . .■. ja, hän skall dö! Detta slällcts helighct, he*
ligheteu af Guds hus skall icke en gång kumia rädda honom.

-r- IVcj! .. , nej! ... skreko Hera rösfer ursinnigt.
JV>j . . . återtog Gabriel med stigande yärnie nej, ty j viljen

ufgjnta hlod, och j skolen ulgjuta det, ända in i Herrana tempel ? Detta
är, sägen j, eder rättighet, och j utöfyen en handling af förfärlig rättvi-
sa. Men i sådant fall hvarföre så många starfca annar, tör alt allärda
denna redan döende 1116n? Hvarföre dessa skrik, denna ursinnighet, des-
sa våldsamheter? . .

, Av det sallimia söin folkcts. det rättvisa och starka
lölkets, dotnar ulföras? JVej, nej! .-. . när delta folk, tryggt i sin rältig-

-9 het, uedslår sin licndc, så sker det med lugn, .med lug.net hos .en doinare.
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hvilken på själ oeh samvete förkunnar fin dom. IVej, det rättvisa och
«tarha folket slår icke bliudt, tnedau du uppgifver skrik och rop, så iir-
sinniga, som gällde det att döfva sig för begåendet af något lågt och rys-
Ijgt mord, JVcj, det är icke på det sättet den förfärliga rättvisa hör
ntöfvas, som j im ären sinnade att utöfva . . . ty j YWjcii del ju?

da, ja!
.- * vi vilja det;! ropade stenbrytaren, Ciboule och Hera

af de obarmhertlgaste, medau ett större antal förhlefvo stnmma, slagne af
Gabriels ord, som med så lifljga färger afmålat den förfärliga bandllng,
de ville begå.

Ja., återtog stenbrytaren det är vår rättigket; vi vilje döda
giftblandaren.

Då nslingen sagt detta, nännade lian sig med blodtörstlg blick och
flammande kinder, i spetseu för en beslutsam hop, och, gäende ett par
steg före denna, gjorde hän en ålbörd, som om hän velat undanskulfa Ga-briel, hvilkcn ännu förblef ståcnde frarnför galiret.

Men 1 stället att göra banditen motstånd, tog missionären hastigt nä-
,gra steg, för att gå honom tili raöies, fattade houom i armen och sade
med stadig rösätj '

Kom!
I det hän, så tili sägandes, släpade med sig stenbrytaren, hvars kam-

.pater,, försagda vid detta oväntade steg, icke genast vågade faija, gick
Gabriel skyudsamt öfver den lilla fläck, som skiljde honom ifrån fcoret.
Hau öppnade dörren tili galiret, drog med sig stenbrytaren, som hän än-
«mi köli vid armen, ånda tili pater d’Aigrignys kro.pp, hvilkcn låg orörlig,
Utsträckt på stengolfvet, och ropade: *

Se här är offret ~ . det hae fått sin dopi! ~ . slå tili!
Jag? • • ropade stenbrytaren tvekaude, Jag . ~.. ensam ?

Ah !
.

.
. nlbrast Gabriel med bltterhet, det är ingen fara;

»i skall lätt kanna döda houom. Se liit! . . , lian är halfdöd af plågor
. . . knappast återstår hos honom en fläkt af lif . ,

. Hau skall «j göra
något motstånd . . ni har ingcnling att fr.ukta.

Stenbrytaren stod orörlig, medan hopen, sora erfor ett besyanerligt
intryck -af denna bändelsc, nännade sig tili galiret, utau att våga sig in
derigenoin.

■*— Så siä då «r- åfertog Gabriel, ånyo fillialande stenbrytaren,, och
med en köglidlig åtbörd visande honom folkhopen. Här äro domarne
...ni är kodein.

IVej! .
. . ropade stenbrytaren, dragande sig några steg tillbaka

ocb bortvändande ögoueii nej jag är ingen bödel.
Hopen fbyblcf stum. Undcr iiågra sekunder störde intet enda ord,

intet enda ljud den nu vördaadsbjudande domkyrkaus stillbet.
I detta förtvillade fall kade Gabriel bandlat med fullfcomlig kanne-

dom af menniskohjertat.
IVär en folk hop, ledd af blindt raseri, skockar sig omkring ett olfer,

medan den uppgifver -vilda s..iän, och es bvar tilldelar sitt slag, så före-
faller delta slags obyggliga mord, begångct af hela hopen på en gång,

JV*.o s®. 16*.
j
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& mindrc förskräckligt för dem soin utöfva det, emcdan så många derutj
dcltaga och dcla ansvaret dcrför; dcssutnm åstadl;oininer skrikct, åsyncn
af blodct, och det fövtviflade motståndct af den olycklige, soin massakrc-
ras, ett slags vildt rus; mcn om man, ur den rasande hop, soin deltager i
dctla niord, framdräger en cnda iudivid, om man sfäller dcnne inför olfrct,
sora är ur stånd att försvara sig, och säger: slå tili! , . . så shall hän
nastan aldrig våga det.

Sä var det nn med stenbryfaren. Dennc usling darrade för ett mord,
soin med herådt mod skulle bcgås af honom ensam.

Föregående uppträdc hade tilldragit sig gansha hastigt. TIU och med
ihland dem af stenhrytarens hamrater, som stodo nannasi gallrct, funnos
några, hvilha ej begrepo dctta hastiga inlrych, soin hvar och en af dem
sjclfva docfc säfcert shulle halva crfarit, om någon hade sagtr Du skall
här förrätta bödelssysslan.

Flcra harlar af bandet började således mumla bögt, ocb hlandrade
anförarens svaghet.

Man törs iche alfärda giftblandaren, sade en.
Den mesenl
Hau är rädd!
Haa drar sig tillbaka!

Da stenbryfaren hörde delta sorl, sprang ban tili gallret, öppnade
det helt och hälict, och ropade, i det ban pehade på abbeen:

Om här fins någon dristigarCj äo jag , .
. så må hän stiga fram

och vara bödel! ... Låt se!
Vid dctta förslag npphörde hnotet.
En dj np tvstnad herrshade åuyo i domhyrhan 5 alla fysionomier, nyss

så fulia af ilsha, hlefvo ängsliga, förvirrade, nastan förshrächla. Den Sör-
villadc hapen började framför ailt iuse, hvilkcn vild feghet lag i den
handling, som den böll på alt begå.

Hugon dristade sig att på egon hand gå och slå ibjel den haltdöde
mauncu.

Plötsligt uppgaf pater dAagrigny ett slags rossliug- , liksoin då en
menniska ligger i själtåget. Hans hnfviid och ena ariacn höjdc sig- kon-
vulsiviskt, hvarefter dc åter ncdföllo på golfvct, som om hait nppgifvit
andan.

Gabriel utstötte ett ängestrop, och hastade sig på hnä bredvid ho-
noin, sägandc:

Stnre Gudl . . . hau är död!
Besvnncrliga iältrördhct hos hopen, lika tillgänglig för goda, som c-

laka nlryck !
.....

Vid det sfcri., Gabriel uppgaf, kände dessa hvilka så ny-
ligcn skrikit på den hatade mannens massahrerande, någonting som likna-
dc deltagandc.

Ordenr hau är död, (logo med lag röst, och under en läti rysnmg, gc-
nom hopen, medan Gabriel med ena handen upply Itc pater d Aigriguys tunga

•v hufvud och med den andra söhte efter puisen under den iskällä huden. g ifef ■ tiMb sm*-

126



Dey Vasdrandb Jvdek.

Hcrr kyrkoberde, sade stenbrytaren, böjande sig’ ned tili
fins Terkligcn ingcu bjclp?
Gabricls svar väntades nied ångcsf ocb under djupastc tyatnad; knap.

past yågade maa med lag röst växla några ord.
Herran väre’ lof! . . utbrast Gabriel, hans bjerta slår.
Hans bjerta slår upprepade stenbrytaren, vändande sig tili ho-

pen, för att förkunna denna goda nybet.
Ab! bans bjerta slår, eftersade bcla bopen.
Det fins bopp ... vi kuuna rudda bonom! ~ , tillade Gabriel

med obeskriflig glädjc.
VI kunna rädda bonom . . . eftersade stenbrytaren mckanisl.f.
Hän kan räddas upprepade bopen sakta. I
Fort! . , . fort! . . . återtog Gabriel, vändande sig tili stenbry-

pjjr
Ä

taren. Ilje 1p inig, niin broder! . Låtoin oss bära bonom tili Iniset
här bredvid .. ~ der skall man gifva bonom den forsta nödiga hjclpen.

Stenbrytaren skyndade sig att åtlyda denna uppraaning; medan niis-
sionären upplyfte patern vid armarna, fattade stenbrytaren i lienen af den
nastan liflösa kroppen, ocb de två buro bonom ut ur korct.

Viii åsynen af stenbrytaren, som bjelpte dcn irnga prestcn bisfå ileir-
ne man, nyss förföljd med så mycben bittcrbet, kände hopen ett ögon-
hliclis återlifvadt rucdlidaode. Dessa menniskor, som mi stodo under in-
flytande af Gabriels oid ocb exempcl, funno sig rördä; dc började täfla
©m att crbjuda sin tjenst.

Herr byrboherde, lian far bättre, ora ban sittcr på en sfol, anoin
lian så der bäres vid armaina, sade Ciboule:.

Vili ni, att jag'sball gå tili llötel-Dieu ocb lana en bar? sade en
annan.

Herr byrboberdc! „. .• låf mig bära i ert ställej broppen är för
tung* för er.

Gör iclse dcn mödan, sade en nngr man, som vöi-dnadsfullt nalka-
dcs inissionären 5 jag- sball nog bära bonom, jag.

Om jag- sbulle springa ocb skaffa en byrvagn? sade en otäcb gat-
pojbe, aflagande sin grebiska mössa.

Du bar ratt, sade stenbrytaren. Spring- fort, pojke!
Mcn så fråga då först kyrboberden, om ban viii, att dn sball

bämta vagn, sade Ciboule, i det bon qvarhöll den otålige budbäraren.
Det är sant, inföll en af de närvarande. Vi aro ju uti en byr-

ba. Här är det kyrkoherden, som befaller; ban är lieroina bär.
Ja! ... ja! . . . spring fort, initt barn! i . . sade Gabriel åt den

tjensabliga gatpojken.
Mcdan deune trängde sig genom bopen, sade en röst:

Jag bar en tcnnilaska med bränvin; ban den tjena tili någonting?
Utan tvifvel, svaradc Gabriel. Vi skola guida uen sjukes tin-

ningar med denna spirilus ocb lata bonom lubta på dcn.
Lang bit flaskan! . . . ropade Ciboule ocb framför alit, stick

inte näsan i den.
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8 Flasba-n lcmnades försigtigt «r hand i baa, «*h boa» oshadd tili Gab-
ridL

Undcr afvaktaa på vagnens aul;omst, bade pater d'Aigrigay blifyit
satt på en stolj medaa flera inenniskor godvilligt understödde abbeen.,
lät missianärca bonom inandas litet bränvin; eftcr några miautci-s förlopp
gjorde d«ma spiritus ea kraftig verkaa på jesuiten. Haa rörde sig sak-
ta, ocli en tung suck arbetade sig fram ui- Lans bröst.

Hau är räddadi han skall lefva! .. , ropade Gabriel nied trium- '
f-erande röst. Haa skall lefva, niiaa bröder]

JVå !
. . . så mycket baltrel .

. . yttrade flera röster.
Ack ja, sä nsyeket båttre, niiaa bröder, sade Gabriel 5 ty i

stället att vara ncdtyagde af åuger öfver ett brott, skoleu j au bafva
mi 1111 et af en god oeti rättvis handling . . . Tackcit Gud derför att ban
förbytte ert bliada raseri tili en k a osia af medlidandel Bedjoui Honom,
att hvarken j sjelfve ellei' någon af dem, som j med ©aihet älskea, aå-
gonsiu måtte löpa en så förfätflig fara, soin deanc man nyss andsiuppit ...
O, niine bröder! . . , lillade Gabriel, pekande på Cbristi bild, incd «n yek

ocb innerlig sinacsrörelse, hviikea blef änuu mera smittaud* genom «t-
-trycket i bans eaglalika — o, miae bröder! > .

. latoni »ss aldrig
glöinma, att Han sou» dog på korset för syndares att Haa, ett
ringa bara af folket, liksom yi allesammaas äro, bar sagt dessa ömiua,
dessa för bjertat så ljufva ord; Älsken hvaraudra inbördes! Latoa»
oss aldrig glömma dessa ord, niiaa vänaer, minä bröder! .. . . Alskora
bvaraodral . . - bjelpou» bvarandra! ~ . och yi, fattigt folk, skola deraf
blifva bättre ocb mera vältänkande. Älskoin bvarandra ...älskom bvar-
andra och ucdfalloiu i stoftet inför fibristus, denac Gud för aila dem,
bviika i deuna verlden äro förtryckta, svaga ocb lidaade.

Gabriel fö.ll bärvid p<å kuä\.
Alla följde vördaadsfullt haas exempel; tili den grad bade baos euky-

la ord värit mäktiga ocb öfvertygandc.
1 samina ögooblick öbades det subjima i deita uppträde af ei» besyu-

nerlig pcb oyäutad amständighet.
Vi bafve närnt, att aågra få ögonblick, innan steabrytaren och haas

aahang bröto sig in i fcyrkan, hade flere personer, som bcfuano sig d«r
iaue, lagit flykten; tveoae af dessa hade gömt sig i orgelverket, ocb ba-
de, från denaa fristaA, värit osedda viWaen tili alit, hvad som sedermera
tilldrog sig. Ea af dessa var eo nng man, som bade orgelos underhål-
lande på sin del. Hao var dock tillräkligt skicklig aiusikus, för att äf-
veu kunna spcla derpå. Djupt rörd vid dea upplösniag af den-
na -i börjaa så tragiska häadelse, och fallad af en ögonblicldig artistisk
inspiratiou, kunde ynglingen, då han såg folket falla på knä, liksom Ga-
briel, icke motslå begäret att sätta sig vid klaviaturcn.

Då tyektes en harmonisi; suck, i börjaa nastaa qmärhiig, lib ea gu-
dom'% flackt utandas x djupct af dea omätliga katedralkyrkaa 5 dcrefter
steg dea, lika luftigt, «om åagaa af dea balsaaidofUiudc rökelsen, upp
tili de genljudande bvalfven; aiea ?de .svaga och mii da ackorderoa, ehuru
alkid sakta ocb tysta, öfvergiugo tili en obcstrifligt behaglig i
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mclodi, på en gång rcligiös, melankolisl: ocli öin, livill.cn böjde sig mot
bimlen, lik en sång af outsäglig tacksambct ocb kärlck.

Acfcorderna bade i början värit så svaga, så sniällandc, alt den knä-
böjande Lopen utan förvåning småningom öfvericinnat sig åt det oemot-
ståudliga inllytaudet af deras förtjusande barnioni.

Då började många hitti! Is torra ocb viida ögon alt fubtas af tårar
många bittills förhärdade lijerl.ni klappade sakta, vid criuriogeu

af de ord, Gabriel nyss med sä ömt uttryck bade uttaiat: Alshom hvtir-
andra inhördes!

Det var i delta ögonblick som pater d'Aigrlgoy öppnade ögonen ocb
Återfick sansen.

Han trodde sig d.römma, ,

Haa bade afdåuat vid åsyaen af en ursinnig folkhop, som, med ovett
©eh Jiädelse pv läppara», förföljde bouom, och med liöga rop begärde hans
lif, anda in i Guds bcliga Iciupel ....Jesuitea öppnade åter ögonen. —r-

Och vid det matta skeuet af helgedornens lainpor, vi orgelns religiösa to-
ner, såg haa saaimn Itop, nyss så hotandc, så ohevehlig, nu knäböjandc.,
tyst, rurd, andaktsfull och odiujukt böjande sinä bufvudcu iuför det beli
ga ruunnets majest.ät.

Gabriel., som nastaa bars i triumf på foH;ets armai-, uppsteg i tien
vagu, byari pater d'Aigrigny lag utsträckt. Denne hade nu ftillkourligt
återfått sitt inedvctande.

Vagnen stannadc, enligt jesuiteos befallning, vid en port på gata»
Vaugirard; d'Aigrigny hade hrafter och mod nog att ensam iaträda i det-
ta hus, dit Gabriel jcjke blef insläppt, och dit vi du shola ledsaga läsaren.

IX.
PROMEN AJOjEN.

Vid yttersta ändui »f galan Vaugirard, såg man, på den tidea, en ganska
bög nmr, soin i hela si.i lungd icke bade nägon annan öppning, äu en
litcn port med en titlglugg; då deona lilla port blifvit öppnad, kom raan
in på en gård, omgifveu af-galjer, inuanför hvilka spjcljulusier voro an-
bragta, så att man ej skallc kuona litta in emellan gallcrstängerna; der-
ifrån kom man i en myeket rymlig ocb vacfccr, symetriskt plantcrad träd-
gdcd, i bvars bakgrund böjde sig en tvåväningsbygguad, af ett gan-
ska trefligt utsccude, byggd ulan lyx, men med alta känoeteckcn tili be-
fjväiulighet.

Fä dagar voro förflutna efter den, då pater d Aigrigny bade af Ga-
briel blifvit så modigl undauryekt pöbelns raseri.

Tre andlige mää, klädda i sida, svarta drägter, nedvikta hvita kra-
gar oeb fyrfcantiga mössor, spalserade med långsamma ocb afmätta steg i
trUdgården. Den yngsle af dessa trenue prester tyektes vara omkring
trettio år gammal; bans ansigte var blekt, infallet, ocb bar stämpel af en
viss ascetisk strängbel; bans tyenne följ.eslagäre, omkrljig femtio a sexlio
år gamla, bade fysionomicr, soj» yopo på en gång glada oeb sluga; deras

,JX:o 57. 17,
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yj kinder glänste hinda och rosenröda mot solen, deras i Irednbbla veck ned- ®*

hängande istcrhakor sträckte sig, mjulia och dallrandc, ända ncd tili ytter-
sta kanten af deras batistkragar. Enligt deras, ordens rcglor (dc lillhörde
Jcsu samfund), som förbjuda promenad för cndast två pcrsoncr, leinnade
dessa trenne ordcusbrödcr cj ett enda ögonblick hvarandras sida.

Jag frnktar mycket, sade en af dcm, fortsättande ett påbörjadt
samtal ocb talandc oin en frånvarande person, jag: fruktar mycket, att
den oupphörliga oro, för bvilken dcn vördige fadrcn värit ett rof, alit
siulasi lian insjiiknadc i koleran, bar försvagat bans krafter och orsakat
det farliga åtcrfall, soin i dag inger oss frnklan för bans lif.

Aldrig, inföll en annan af de vördige fädcrna, aldrig bar man
sett en oro, en ångest, son. kan jemföras med bans.

- Också, yttrade med bitterbet dcn yngsle prestcn, också är det
ganska smärtsamt, att vår vördige pater Rödin blifvit föremål för skan-
dalcn, i anseende tili hans envisa vägran att i förgår göra olientlig bikt,
då bans titlslånd syntes så förtvifladt, att mau, under en mcilanstund, då
han var fri från yrscln, trodde sig böra bjuda bonnm sista smörjelsen.

Hans rcvcrens påstod sig icke vara så sjuk soin inan trodde, sva-
rad-c en af fädcrna: dessutom sade han ju, att ban skulle uppfylla denna
sista pligt, så snart han insåg nödvändigheten dcraf.

tiet Kissa, är, att under de tio dagar, som förflutit, sedän man hit-
förde honom, nastan döende, bans lif bar värit, så tili sägandes, ingentiug
annat än en lång ocb plågsam dödskamp; och likväl lefver han unnu.

Jag vakadc öfver honom under de första trcune dygnen af hans
sjukdoin; jag tillika mcd berr Bousselet, en af doktor Baleiniers elever,
åtcrtog dcn unge presten; han hade knappast ett ögoblick af sans;
och när Hcrrcn förlänade koiiom någon redig stund, använde han dcn tili
de oliyggligaste utbrolt af vrede mot ödct, soin fastkedjade bououi vid
säugpn.

Man påsfår, åtcrtog en af de äldre fäderna, att pater Rodin skall
ha svarat inonscigneur, kardinal IVlalipieri, som hade kömmit ocb bcdt
honom uppbygga församlingen med en cxemplarisk ändalykt, värdig en
son af Loyola, v.år ordcns helige stiftare (vid dessa ord bugade sig de
trenne jesuitcrne liktidigt, såsom om de värit satta i rörelse af en ocb
samina Pjäder); man påstår, säger jag, att pater Bodin skall ha svarat han»
cminens: »Jag behöfver icke bikta mi/j offenlligen j jag viii och
skall tefva,»

Jag har ickc värit vittne tili delta; men om pater Bodin vågat
uttala sådana ord, .... yttrade deu unge prestcn liftigt och mcd synbar
förtryteise; - så är det .. . .

Men i sainina ögonblick hejdade ban sig, kastade en inisstroende blick
på sinä stumma, orörliga ordensbrödcr ocb tillade:

Så är det en stor olyeka för hans själ 5 men jag är säker, att
de hafva förtalat bans rcvcrens.

Det var ock entlast såsom ett belackande rykte jag anförde dessa
ord, sade dcn andrc presten, vexlaude en blick mcd sin äldre medbroder.

1 En temligen lång lystnad följde på delta samtal. s

Bk_ . -M

130



Db y VjsrtßAsrtE Jvdes.

' Medan de trenne ordensbröderna sälunda språkat, Lade de hunnit slu^^
tet af en lång alle, der en rundel vidtog.

Midi på denna runda pian ,
från hviiken flera alleen ntgingo, svntcs

ett stort rundt stenbordj en maa, klädd i prestdrägt, lag på knä vid del-
ta bord. Man hade på bans rygg och på hans bröst hängt tvenne skrif-
taflor.

På’ den ena stod med Stora bokstäfver ordet:
O lydig.
På den andra:
Kötlsliy.
Den vördige fadren, som, enllgt rcgeln, just vid promenadtimman

uudergick delta dumma och förödmjukande sfcolstraff, vai’ omkring fvratio
år gammat, af Lerkulisk kroppsbyggnad, med en lials, tjock som en tjurs,
båret svart och krusigt, ansigtet* solbrändt. Ebuni ban, enligt brukct,
böll ögonen oupphörligt ncdslagna, kuude man dock sluta af detiita ryck-
ningarna i hans tjocka, svarta ögonbryn, att bans inrc kansia på långt
när icke stod i harmoni med den yttrc, skenhara resignationcn j isynuer-
bet när lian säg de vördiga fädcrna nalkas, hvilka i stor mängd, alltld
tre och tre, promencrade i alleerna, som sträckte sig tili den runda pla-
nen, der hän schavotterade.

Dä de trenne ordenshröderne gingo furhi dcnne rcsliga botgörare,
höjde de, med en rörelse af beundransvärd regularilel ocli likstäimuighet,
allesamrnans på en gång sinä hlickar mot himlen, liksom för atl hönfalla
pm dess förlåtelse för den synd och styggelse, livartill en af deras mcd-
bröder gjort sig skyldig ; hvarcfler de med en blick, ej mindrc mekani.sk
an den förra, alla på en gang förkrossade den stackars syndapaltcn med
skamtatlorna, en groflcmnad gynnare, som hos sig tycktes föreua alla möj-
liga all lag alt vara både olydig och kolisiig. Efter allt delta uppgåfvo
de trenne presternfe, liksom en enda man, och med alldcles lika ton, tren-
ne djupa suckar af helig förtrylelsej ~ slulligen fortsatte dc, med auto-
matisk regelmessighet, sin spatsergäng.

Biand de andra vördiga fäilerna, sora spatserade i trädgården, såg
man äfvcu flera af ordens verldsliga medlemmar; orsaken dertili var föl-
jande :

De vördige fäderne ägde ett närgränsandc hus, endast genom en häck
skildt ifrån deras. I delta hus inflyttade, tid efter annan, en hop sken-
beliga män, hvilka iuackorderadc sig derstädes, för att, såsom de på sitt
språk benänide det draya siy uv vevlden.

Det var förljusande! Man kuude härstädes föreua hehaget af ett ut-
sökt läckcrt bord och af ett litet vaekert kapcllj man hade här en ny och
väl uttänkl förknippuing af biktstolcn och möhlcradc rum, af tahlc-d hote
och predikan. *

Hviiken kostbar uppfinning var Icke delta heliga värdshus, hvarest bå-
de den lekamliga och andliga spisrn var lika väl vald, som smakfullt serye-
ra dj der man på en gång kuude la vedcrqvicka både kro.pp och själj der
man om fredagen kuude äta kött, och det med godt samvete, förmedelst
en särskill afgift tili Rom, med from sanivctsgranuhet uppförd på räk-

■ '
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Pir ''mnmgen näst cfler kaffct ocb bränvinet! Låtom osa ock, tili bcröm för de ®

vördige fädernes linauciella beräkningskonst oeh sluga inställsamhet, lii-
lägga, att bosct öfvcrllödade af kunder.

Ocb kuru kundc det annat? Villebrådet yar ju stekl med så myc*ken sfcickJighet, vägen tili parudiset gjordes ju der så lätt, grönsakera.a
voro så färskaj salighetens cljest så svåra väg var bar så väl rensad fräu
törnen, så 6nt beströdd med rosenröd sand; maa fick bar så ofta allt soin
var sällsynt ocb nytt pä året; botgörningarne voro så lätta oberäkuadt
de läckra itaiienska siskonkorfvarna ocb den Heiige Fadrcns ällät, som
anlande direkte frän Horn; ur första hand ocb af prima qualjte, om så
behagades.

Ilvitkct värdshusbord skullc väl kunnat skryta med ett så stort antal
gäster ? Man finner i denna Ingaa, läckra ocb rika fristad så måuga
beqväinligbcter förknippade med den eviga saligbetca. För många af de
rika, som äfven gerna vilja vara gudfruktiga, som, på en gång mana om
siu själs yälfärd ocb det verldsliga, väl frukta/djefyulens klor, men dock
icke kunna afstå fråu en bel bop alltför ljufva småsvndcr, var de vördi-
ge jesuiternes bebagliga ledniug ocb elastiska mora! alldejes oskattbar.

Ocb när man rätt betäuker sakea, var det ju natnrligt, att t. ex. en
lastfull gubbe, af naturen pultron, måtte bysa innerlig tacksambet för
dessa prester, som försäkrade bonom om skydd emot belzcbubs gaffelstyng,
ocb gingo i borgen för, att hän skulle komma i åtnjutande af den hiin?
melska lycksaligbcten ocb detta allt utaa att begära ringaste uppoffring
af hans Jastbara vanor, af hans förderfvade vilja elier af dc rysligt egoi-
stiska känslor, dem ban gjort sig tili en kär vana ? —r Ocb burn helona
dessa fryntligt öfverseende biktfäder, dessa andliga ledare, som voro så
ntsöfct artige? Acfc, min Gud! sådant betalas ju belt frommcligen me?
delst öfverlåtandet åff sköna, präktiga fastigbeter, fclingande guidmyut ocb
dylikt allt tili myeket men för uärmaste blodsförvandter, ofta fattiga,
hederllga, arbetsamuja, men så.lunda gudaktcligen rolfade afde.vördiga
fäderjia.

En af de äldre fäderna, ora hvilka vi nyss taiade, och sora gjorde
anspetning på närvaron af verldsliga brödcr i trädgården, förmodligcn för
att bryla tystnaden, soin Började biifva ailtföi* ledsam, sade tili den unga
brodren, hvilken bade ett dystert, fanatiskt ansigte:

Den pcnsiooäru, soin näst före den sista hitfördes särad och sjufc,
lär väl fortfara i ain obändighet, ty jag ser bouum iefce bland de öfriga
pensionärerna.

Kauske, svarade den unge presten, -- tycker ban uier om att spat-
sera easarn i det nya busets träilgärd.

Jag tror icke cns, att den mamien, alit sedän ban flyttade tili
vår fristad, någon gång gått ner på deu lilla parterrcn, invid den ensli-
ga paviljongen., soin han bcbor längst in på gården. Pater d'Aigrigny,
den eiide, soni nalkades bonom, beklägade sig häromdageu öfver dea
nyc pensionäreus aedslagenhct ..

. denoe som vi äu.nu aldrig
s seit i kapellut, tiliade den Jinge patern uintd sträng ton.
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pr—:
—~~~~~ nKauskc hän icke orkar bcgifva sig dit, inföll en af dc andra fä-

derna.
Ah jo, otan tvifvcl, återtog dcn ungc; ty jag har hört sägas af

doktor Daleinicr, att motion skulle vara ganska nyttig för dcu äunu sjuk-
liga pcnsionänt, mcn att lian envist vägrar lemna sinä mm.

Man kan alltid orka så mycket, att liian låter Lära sig' tili kapcl-
let, sade dcn unge patern, kort och hvasst. Från den stundcii iakttog hän
en heständig lystnad, under det lian fortfor att gå bredvid sinä bäda kam-
rater, soin fortsatte följande sain tai:

Ni känner icke denne pensionärs namn?
IVcj; under de fjorton dagar, soni lian bott bar, bar jag aldrig

hört bonom kallas annat än herrn i paviljongen.
En af vara tjenare, soin är anstäild hos honom, för att passa bo-

nom upp, och soin ej heller kallar bonom annorlunda, säger, att lian är

obeskrifligt mildsinnad, och att lian synes vara försänkt i en djup sorg.
Hän talar nastan aldrig. Stundom tillbrlngar hän hela timmar, sittande med
pannan lutad mol händerna; för resten tycks lian trifvas temligen hra der
i kuset; men besynnerligt nog föredrager hän halfskyinning Iraxnför rik-
tig dager. Eldsken förorsakar bonom en så olidlig smärta, att hän, oak-
tadt kölden under de sista dagarna i Mars, icke tålt, alt maa eldat i
hans rum.

Kanskc lian är nägot vriden,
Visst icke. Tjcnaren försäkrar tvärtom, att herrn i paviljongen

är vid sitt fulla förnuft, men alt eldskenet förmodligen väeker hos honom
nägot 'sorgligt och plågande minne.

Pater d’Aigrigny bör, bättre än någon annan, vara underrättad
om allt hvad som rör herrn i paviljotigen, soin lian mi en gång- för alla
blifvit benämd, ty lian tillbringar nastan hela dageu under långa samtal
med honom.

Pater dAigrigny har, åtminstone sedän trenne dagar, afbrutit des-
sa besök, ty på så lång tid bar ban icke lemnat sitt rum, eller allt
sedän den aitonen, da hau hemfördes i byrvagn, allvarsamt sjuk, som det
sades.

Det är rätt; men jag återkommer tili hyad vår kare broder nyss
yltrade, ätcrtog dcn förre, pekande på den unga patern, som gick med
nedslagn? ögon och tyektes räkna sandkornen i alleen. Det är besyn-
nerligt, att dcn der okände, den der konvalescenlen, aldrig visat sig i

kapellet. Vara andra pensionärer Komina i synnerbet hit, för alt med
fördubblad religiös ifver draga sig jfrån verbien. Hvarföre delas icke
denna ifver af herrn i paviljongen?

Ja hvarföre bar hän då valt vårt hus tili fristad hellre, än nå-
g- ot annat?

Ranske är det fråga om en omvändelse ; fcanske är han hit-
kommcn, för at£ undervisas i /vår heliga religion.

De tre prcsterna fortsatte sin promenad.
Den, sota åhört denna tQmma, barn Uga full af så myc-
N:o 57. .■■'- i 7*'
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ket pladder om frånvaranJc personcr (ehuru i vår berättclse af gauska
myckcn betydenhet), skullc med skäl kunnat anse dcssa vördiga fäder för
ganska medclmättiga, tili ocb mcd dumma, menniskor; och likväl skul-
le lian myekct bedragit sig. En hvar af dem ägde, cnligt den roll hau,
i denna gudfruhtiga korps, var kallad att spela, någon sällsynt och ut-
märkt talang, alltid åtföljd af det djcrfva och iuställsamona, ihärdiga och
sluga, böjliga och inbundna sinne, som är så vanligt hos större delen af
medleinmarna i Jesn samfund. Men tili följc af det hetnliga spioneri,
som är hvar och en anbefaldt, tili följe af det kätfulla misstrocnde, som
deraf nppkommcr och under hvars tvång dcssa ordensbrödcr lefde, a fhand-
lades dem eincllan aldrig annat än sinåsaker, som ej kunde klottställa dem
för angifvelser; alla sinä intcllektuella tillgåDgar och själsförmögcnheter
sparade de tili ett passivt verkställaude af chcfcns vilja, förenade da, i
ulförandet af erhällna befallningar, den blindastc, oinskränktaste lydnad,
hvad innehållct beträffar, med den fyndigaste, mest djefvulska skicklighet
i anseende tili formen.

Såledcs skulle man svårligen kuuna npprähna alla de bctydliga testa-
mentcn, alla de rika gåfvor, soin desse tvenne vördige fäder mcd dc blom-
strande och fryntliga ansigtena hade inkasscrat i kongregationens alltid
öppna, alltid gapande, alltid fikandc pung 5 och, vid utförandct af dessa
makalösa taskspelarputs, som verkställdes mcd svaga själar, mcd sjuka och
med döcnde, hade de användt än from förledelse, än smilande list, löf-
ten oin små, goda platser i paradisct, m. m. simuloin äfven förtal, ho-
telser och skrämsel.

Den yngste af de trenne vördiga fäderna, frihostigt bcgäfvad mcd ett
blekt och köttlöst ansigte, med en dyster och fanatisk blick, med en stiäf
och ofördragsam ton, var ett slags ascetiskt skådecxeuiplar, ett slags lef-
vande proflapp, den sällskapct framkastade under vissa oinständiphfctcr, så-
som när man ville inbilla enfaldigt folk, att ingen kunde vara strängare i
i sin dygd än Loyolas söner, och att de genom försakelse och späk-
ning blefvo utmerglade och genomskinliga som anakorcter 5 en tro,
som de feta fäderna mcd sinä stora magar och fylliga kindlien svårligen
skulle kunnat styrka. Med ett ord: här, liksoin vid de gamla komediant-
trupperna, sökte man så laga, att hvarje roll utfördes af en person mcd
dertill passande fysifc.

Under förr omtalade pladder hade de trenne jesuiterne kömmit när.a
en byggnad, som låg invid hufvudbyggnaden och begagnades tili ett slags
magasin. Man inkoin dit genom en särskilt ingång, som doldes af en tem-
ligen bög imir. Genom ett öppet ståcnde gallerfönstcr hördes oupphörligt
den mctalliska klangen af penningar; än tyektes mynlen strömma, som oin
man ur en påse töint dem ut på bordetj än hördes det torra ljudet af hö-
gar, som man uppstaplade.

I denna bygguing var handclskassan, der man aflemnade inkomsten för
böeker, gravurer, rosenkransar etc. fabriccrade af kongregationen och,
genom kyikans försorg, i stor myekenhet spridda hring Fraukrikej böeker,

1 som nastan alltid voro dumma, otidiga, sjelfsvåldiga eller fulla med osan-
sa ningarj afskyvärda skrifter, der alit hvad som är skönt, stort, lysaude
glll». , a- ' —— i—*—w ■ 111 —«—— m ■ ii 1 > 11 ■ A
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!p i vår odödliga repnhliks ärorika historia, är förvrängdt ellcr smädas på ett ®

sannskyldigt måugclskespråk, Gravurernc, förcställande sednare tidevs
underverk, voro försedda rncd upplysande aumärkningar, hvilha i pntslns-
tig skamlöshet vida öfverträffa de uarraktigaste affischer, llndausare ooh
konstberidare på marknader uthänga.

Efter att med ett visst välbehag hafva lyssnat tili gold- och silfvcr-
myntens klang, sade en af de vördiga fäderna, leende:

Och i dag är det endast en. lilen intägldag. Pater kassören sade
bäromslstcns att första qvartalcts inkomster stego tili 03,000 franes.

Åtrninstone, sade den nnga patern skarpt, blir det några oka-
de utvägar oeh niedel att skada de ogudaktige.

Dc ogudaktige resa sig förgäfves; allt gudfruktigt folk är på vår
sida, ätertog den andre patern. Hvilfcen strykaude afsaftnlng på lotte-
risedlar bar icke vårt fronuna lotteri, oaktadt det myekua bekyrnmcr, ko-
leran ingifver! .....Oeh hvarje dag kommer man tili oss med nya
lotter. ~ I går var insamliugcn god: l:o en litcn kopla af Venus Calli-
pyga i hvit marnror (en annan gäfva hade väl värit mera passande, mea
ändaniålet helgar mcdlen); 2:o en stump af det rep, hvarmed den nedri-
ge Robcspierre faslbands vid schavoltcn, och hvarpå man ännu ser spär
efter hans fördömda blodj 5?o en ögontand af den helige Fruetuosus, in-
fattad i en litcn reiikdosa af gold; -iio en sininkburk frän reyentsliden ,

af utmärkt fin coromandelsk lacka, prydd med äkta perlor,
I morgous, inföll den audre presten, bar man liit en ganska märk-

värdig och rar lott. —• Förcställen eder, niine bästa fäder, en dyrbar
dolk med förgyldt silfyerskaft. Den ganska breda klingan är ihälig, oeh
genom en sinurik mekanism så inrättad, alt, så snart dolken är intryekt
i kroppen, utspringa, vid sjelfva slöten, på sidorna en mängd hullingar,
sora intränga i köttet och göra dolkens utdragande omöjligt. Jag tror
aldrig, att man kan uppfinna ett mera mördande vapen. Slidan är af
sammet, rikt prydt med ciselerade plåtar af förgyldt silfver.

Nå, jag kan säga! yttrade den andx-e gamla presten, Det är en
lott, som många skola vilja ha.

Det tror jag nog, ätertog den förre, Man låter den också gå
fillsammans med V enus och smiuhburkcn, bland de Stora lotterna i den
Heliga Jungfruns lotteri.

Hvad raenar ni? . . . frågade den andre med förvåning. Hvad
Vili den Heliga Jungfruns lotteri säga?

Huru? . , . vet ni inte det? ;

- Nej.

—■ Det är ett präktigt pähitt af modcr Sancta Perpetua, Föreställ
cr, min far, att de stora lotterna skola dragas af en liten figur, en litcn
bild af den Heliga Jungfrnn. Dcnna figur, eller docka, sättes i rörclse
medelst en mekanik, som man med en nrnyckcl uppdrag'er, under klädnin-
gen, Delta ger den en cirkulär rörclse för några ögonblick, och den
nummer, på hvilkcn Frälsarcus Heliga raoder staunar, blir den vlnnapde*).

I *) Dcnna simirika parodi fh rouletle och birihi, fftrmedelst en bild af den Heliga Jungfruu, har .-I
<® m sex Yeckor sedän ägt rum vid dragningen af etl religiöst lotteri uli elt nunneklosler. Fö<* a
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Ha! .
. .'. det är i sanning yppcrligt! Ulropadc den andrc pa-

tcrn. Idcen är {ranska god och passandc .... Jag I; iin de iciie dcssa
tletaljer .... Mcn vct ni, huru myeket belgonskrinet gick tili, för hvil-
ket Jottcrict är ämnadt alt bctäcka koslnadcn?

Pater prokuratoru sade ">ig» alt det, mcd ädclstcnav inberäknndc,
nppgiek tili icke tnindre än 55,000 francs, oberäknadt det gamla, soin

togs i mellangift efter guldcts blotta vigt, ocb uppskattades tili ett värdc
at' 9,000 francs, o m jag niins rätt.

fcottcriet kommer säkerl att inbringa 40,000 francs; vi äro såledcs
beläckta för kostnnden, sad« deu andre patern. Åtminstone skall vårt
kapcli ej nier fördnnklas af den fräcka lyxen hos herrar lazarister.

IV ej, nti blir det tvärtom dc, soin komma att afundas osss ty dcras
sköna hfclgonskrin af raassivt gnld, Lyaröfvcr dc voro så stolta, uppgår
pj tili liäUten af bvad det är värdt, sora lotteriet skall skänka oss; ty vårt
är jcke allenast större, utan ock rikt bcsalt med dyrbara stenar.

Den intressanta konversation vardt mi afbrntcn, Ilvilken skada! Den
yar jn så rörandej Dessa prester af en reiigion, bvilken predikar fattig-
dom, ödinjnkbet, blygsainhct ocb mcnniskokärlck, anlita af lagen förbjud-
iia basardspel, ocb väeka fram bäiulerna åt publiken, att den mä smyeka
deras altaren med en praktfull lyx, under det att tusentals af deras med-
inennjskor dö af hnnger ocb elände, ujanför portarna tili deras granna
JiapcJl, dessa ämnen för en tallan, sora ej bar annat, förcmål, än en sira-
pel ocb lag kansia af ufund. Man täflar icke ora att bistå de fattiga; men
vai (ällar inan om, byem som på altarbordet skall kuuna utbreda den stör-
sta prakfen.

En af gallerportarna öppnadcs nn plötsligt, ocb en af de vönjiga fä-
derne sade, vid åsynen af den person, sora inträdde:

Ab! ....se bär är hans emineas, kardinal Malipieri, som koin*
mer, för att helsa på pater Rodin.

Mätte detta kardinalens besök vara för pater Emiin af större nyt»
ta, än det sista yar! ....yttrade den uugc presten i sin vanliga sträfva
t°n,

Det yar yerkligen kardinal Malipieri, Hän gick igenpm trädgår»
den ocb begaf sig dirckte tili de af Rodin bebodda rummeu.

X.
DEN SJUKE,

Kardinalen Malipieri, den vl förut sett deltaga I samjnankomster bos
prinsessan de Sa*nt-Dizier, ocb soin nn begaf sig tili Roifins rum, var civilt
klädd i en vid öfrerrock af niörkbrunt atlas, som kade en stark kamferlnfct,
ty kyrkofursten bade försett sig med alla möjliga preservafiver emot ko»
leran.

de troende måste della förefalta som en oerhiird hiidelse; för de Ifkgiltige deremot är det

en bedröllig löjlighet; ty af alla traditioner är deu om Jungfru Maria en af de mesi röranda ■och vördaadsTärda.
r
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När kardinalcn kömmit upp i andra väningcns förstnga, klappade haa
pä en pcrlfärgad dörr. Då ingen svarade, öppnade hän sjclf, gich, som
om hau värit ganska vai hehant i huset, genom förmaket, och inlrädde I
en kammare, der en säng stod. Pä ett svart träbord racd lä,dor såg mäti
Hera mcdikarncntsflaskor.

Kardinalens min var orolig och missbclåtcn. Hans hy hade ännu
samma gula färg, gamma anstrykning af gallsjuka, som förnt. Den blåa
ring, hvarmcd hans svarta ögon voro orogifna, syntes mörkare, än vanligt,
lian stod ett ögonhlick stilla, hlickade nastan äng-sligt omkring sig, och
luktadc, cna gängen efter den andra, på en autikolerisk flaska.

Då hän fann sig helt allcna, framträdde hän tili en öfvcr kamincn
bcfintlig spegel och pröfvade ganska uppmärksamt sin tungas färg. Sedän
dcnna sorgfälliga undersökning, som tyektes utfalla på ett ganska tillfreds-
slällande sätt, hade varat några minuter, frarntog hau ur sin honbonniere
af guld några preserverande pastilier, dem hän instack i «tunnen, Jivar-
vid hau sorgfälligt tillslöt ögoncn.

Då dcssa för helsan nudvändiga säkerhetsmått voro vidtagna, höll
kardinalcn ännu en gåug sin flaska för näsan, och lagade sig tili att in-
träda i det angränsaude rummet. Då hörde hän, genom den tumia brädvägg,
som åtskilde dc håda niininen, ett temligcn häftigt buller. lian stanna-
dc då och lyssnade, ty det, som talades i det iurc rummet, kunde hän tyd-
ligt höra.

]Vu är jag förbunden; nu vill jag stiga upp, sade i kort oeh he-
fallandc ton en myeket svag stäinma,

Hvad tänker ni på, vördige fader! ~ . inföll en annan, starkare
röst. Det är omöjligt,

IVI skall strax få se, om det är omöjligt återtog den svaga
rösten.

Men, vördige fader! .. . ni ådrager er döden . . . NI ife icke i
stånd att stiga upp. Ni biottstaller er för ett farligt reeidiv . . . Jag
tillåter det icke.

På dessa ord följde hullret af en svag brottuing, blandadt med någ-
ra klagande, men pä samma gång vredgade, stånkningar. Då yttrade den
starka rösten åter:

Nej . .
. nej , , . vördige fader . . . och för att vara desto säkrare,

sä skall jag icke låla er få hellällä erä klädcr. Om en litcn stund måste
ni intaga crt medikament; jag går uu och lagar tili det.

Nästan i samma ögonhlick öppnadcs dörren tili det rum, hvaruti kar-
dinalen. bcfauu sig, och en ung man om tjugnfem års åldcr inträdde, bä-
rande under armen en gatnutal olivfärgad mansroek och ett par svarta,
myeket luggsiitna permissione», som hän kastade pä cu stol.

Denna person var herr Ange-Modeste Roussclet, doktor Raleiuicrs
äldste elcv, Den unge mannens utseende var ödmjukt, smilandc och för-
bchållsamt, Hans hår, som var nästan bortklippt i pannaa, var deremot
i nackcn så långt, att det bängde långt ncd på haisen.

Ns o 37, 18 ' M
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Vid åsynen af kardinalen, gjorde lian en rörclsc af öfvcrraskning/^l
men bugade sig djupt, tvennc gänger, innan lian npplyfte ögoncn,

För alit i verlden, säg mig sade prelaten med sin italienska
brytning, och håilandc kamferllaskan uodcr näsan: aro kolcrasymptomer*
na åtcrfeomna?

!Vej, Monscigncur, den cnvisa fcbcrn, soin efterträdde koleran, går
sin gång.

Valan! .
.

. Men den vördnadsvärdc fadrcn vill ju icke vara för-
nuflig. Hvad var det för elt bnllcr jag börde?

Hans vördighct ville nödvändigt stiga upp och kläda sig, Mon-
seigncur; men lian är så matt, alt hän cj skulle orka taga två stcg ifrän
sängen. Otåligheten förtär bononi .j . Vi frukta stäudigt, attdenna oaf-
låtliga nervspänning skall föranleda ett dödligt reeidiv.

Har doktor Baleinier värit här på morgonen?
Hau for just nu härifrån.
Hvad tror hän om den sjuke?
Hän anser hans tilistäni! vara af den mesi oroande bcskaflcnbct,

JVatten bar värit så svår, att doktor Baleinier var ytterst ängslig i mor-
gons. Pater Rodin är nu nti elt af dessa kritiska ögonblick, dä en vänd-
ning 1 sjukdomen kan på uågra tinimar bestänuua den sjukes tillfrisknan-
de cller död, Herr Baleinier bar farit att bämta hvad soin behöfdes tili
en svår operation, soin hän äninar låta deu sjuke undergå.

Har man tillsag't pater d’Aigrigny deroin?
Pater d’Aigrigny är sjelf myeket sjuk, som ers eminens vet . . .

Hau bar i tre dygn måst hålla sig vid sängen.
Jag var inne och Lörde efter, liur det var med bononi, innan

jag gick hit upp, återtog prelaten, och jag fär om en litcn stund siippa
in tili honom. Men, för att återkomma tili pater Rodin, bar man under-
rältat bans biktfar om förhållandctl Då bau är så farligt sjuk och måstc
undergå en svår operation, så vore det väl nödigt att . . i

Doktor Baleinier har, med uågra få ord, vidrört den strängen,
Ufvensom ban nämdc om sista smörjelscn; men dä ropade pater Rodin i
vrcdgad ton, att man aldrig leranade bononi ett ögonblicks ro, att man
ständigt bräkade med bonom, att hän hade sd myeken omsorg, som nå-
gon, om sin själs salighct, och att ...

Per Paccol det är icke frågan om honom ropade kardinalen,
afbrytande med denna hedniska ed den unge mannens tai. Och i det hau
Unnu mer böjde sin redan alllför skarpa och skrikiga röst, återtog lian:

Det är icke fråga om bononi: det är fråga om samfundcls inlrcs-
se. Det är oundgängligen nödvändigt, att bans reverens med så myeken
högtidligbet, som möjligt, undfår det hcliga sakramentet, och att hau ic-

ke allenast på ett kristligt sätt skiljcs ifrån verlden, ulan ock så, att det
gör en vidt skallandc elfekt ,

.
. Alli folket här i huset ocb främmande

personer dcrjemle mäsle vara närvarande vid denna cercmoni, så att bans
uppbyggliga död roå väeka stort uppseende ocb iända församlingcn tili gagn,

Det är just, hvad fäderne Grison och Rrunct redan velat låta
bans vördighet förstå, Monseigneur; men ers eminens vet sjelf, med
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motvilja erä egna råd I den vägcn cmottagits, och doktor Balclnier
icke vara cnris, af fruktan för en ny, farlig fcris, som Isundc blifva dödlig.

- 3Vå ; men jag; vågar jag, fy i denna tid af revolulionär gudlöshct
skall en rätt kristlig död frambrihga en ganska Lelsosam verkaa pä ali*
mäuketen. Det vore tili och med, i händelsc af dödsfall, myeket lämp-
ligt, att laga allt i ordning tili den vördige fadrens balsamcrandc. Man
skulle dä, under några dagar, utställa lumoin tili allrnän åskådning 1 ett
svartklädt likrum, enligt romerska bruket. Min sekrcterarc skall gifva
ritning tili katafalkcn, den bör vara myeket präktig, myeket imposant.
I anseende tili den plafs bans reverens innehar inom orden, Ugcr hän
rätt tili de största fcostnader. Haa bör åtminstonc liafva sexhundra vax-
Ijus och omkring ett dussin liklampor med spiritus vini, placerade ofvan-
för iiket, för alt upplysa del uppifrån; delta gör myeken effekt. Scder-
mera kuude inan bland folket lila sprida några små sbrlftcr, angående den
allidnes gudfrnktiga lefnad och ascetiska död, samt , . .

Elt hasligt buller, hårdt som det af en metall—pjes, den man med
vrede kastar i golfvet, hördes nu i rummet nästinfill, hvarest den sjuke
befann sigj sä att prelatcns tai afbröts midt i meuingen.

Bara inte pater Bodin bar hört ers cmrnens tala ora hana balsa-
mering, hviskade herr Rousselct. Hans säng stär tätt iuvid brädväg'gcn
här, så att hän fcan höra allt hvad som talas här i rummet.

Ora pater Bodin hört mig, sade kardinalen, som nu taladc med
Id g röst och giek att sialla sig vid andra ändan af rummet, så skall den-
na omständighet bereda mig tillfälle att komina in pä ämnet. Men i alla
händelser förblifvcr jag vid hvad jag sagt, att balsameringen och utställ-
ningen äro nödvändiga, för alt göra elt starkt intryck på publiken. Fol-
ket är redan myeket uppskrämdt af koleran 5 en sadan likståt skulle sålc-
des hafva en utomordentlig veikan på gemene mans inbillniug.

Förlåt, ora jag tar mig friheten anmärka, att hos oss äro sådana
likparader af lagen förbudna, och att ..

.

Lagen! ... alltid lagenl
. . . yttrade kardinalen med vrede.

Har iche äfven Bom sinä lagar? , . . Är icke hvarje prest romersk uuder-
säte? .

.
. Är det icke tid alt .

.
.

Men som prelatcn förmodligcn icke ville med denne uuga läkare In-
gä i någon vidlyftigare diskussion af ämnet,. så ätertog hän:

Det blir nog sedermera tid att tänkå på det der. Men säg mig,
bar hans vördighct, sedän mitt sednaste bcsök, haft något nytt aufall af
yrscl ?

Ja, Monseigncur. I natt yrade hän nnder halfanuan timmas tid.
- Har ni, säsom er blifvit anbefaldt, fortfarit att noga uppteckna

hvarje ord, soin undfallit hans vördighct under della nya anfall af yrscl?
- Ja ers eminens. Här är berättclsen, som ers cminens befallt mig

skrifva.
Hcrr Ang-e-Modcste Ronsselet framtojj Lärvid ur bordslådan ett skrif-

\et pappcr, soin lian lemnade prelatcn.
Vi böre erinra läsarcn, alt, sorn dcnna scdnaredel af samtalet föi-des

på andra sidan af rummet, kunde Rodin icke höra något derafj da dcr-
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a m9 emot hvarjc ord, som handlade om hans balsamering, tade fullkomligen ®

hunnit tili hans öron.
Kardinaicn cmottog mcd liflig-aste otålighet herr Roussclcts uppsats.Sedän lian genomögnat den, gnuggade lian papperet och hopskrynfcladedet, sägande för sig sjelf nied syuhar Larm:

Alit id dcssa otydliga ord! . . . icke ett enda uttryck, hvaraf man
skille huima draga någon förnuftig slutsats! ... Man skulle nastan vara
frestad alt tro, det dennc man hän belicrrska sig äfveu undcr yrseln, och
att hän icke vill yra om annat än obetydliga saker.

Dereftcr yttrade lian tili Roussclet:
Ai är väl säkcr på, att ni ihågkommit allf, bvad ban sagt undcr

sin yrscl ? *

Mcd undantag af de meningar, som lian flera gänger upprepade,
och dcm jag icke upptccknat mer än en gång, kan ers emincns vara öf—-
vertygad, att jag icke utclcmnat ett enda ord, om det ock förekommit mig
aldrig så oförnuftigt.

Ai skall /ora Tnig in tili pater Rodin, sade prclatcn efter några
ögonblicks bcsinning.

Men, Monseigncnr . . . sade läkare-cleven tvekande . . . det är
icke mer än en tiihma, sedän yrseln öfvergaf hooom, och hän är mycket
syag mi.

Ett skul nicra, svarade prclatcn oförsigligt.
Men hastigt erinrade hän sig och tillade:

Ett skäl mera ; ty hän skall då så mycket mer nppskatta dc trö-
stcgrnnder, jag meddelar houonij . .

. om hau sofver, så väck honora . . .

och anmäl mitt bcsök. .

Jag är tvungen att lyda Monscigncurs befallningar, sade Roussclet,
djnpt bngande.

Hän inträddc i sjukrummet.
Då kardinaicn blcf cnsam, sade ban med tankfnll min för sig sjelf;

Jag kan aldrig förgäta det . . . Aär Rodin anfölls af koleran,
trodde hau sig vara förgifvcn på den Hcliga Stolens befallning. Hän
måttc ,s.ålcdes förchaft någon ntomordcntligt farlig intrig emot Rom, et-
ter lian kunde hysa en så afskyvärd farhåga. . Skulle då vara misstankar
vara grundade? , .

. Skulle lian, cnligt hvad man fruktar, iuverka, i lönn-
dom men kraftigt, på några notabla medlemmar af det heliga kollegi.um?
Se der hvad man omöjligcn värit i slånd att upptäcka . .

. tili den grad
bar hans hemlighet blifvit bevarad af de medhrottslige . , . Jag hade
hoppats, att undcr hans yrscl något ord skulle nndfalla lumoin , som kun-
nat ge oss ledträden tili hvad som är så angelägct för oss att veta; ty i
allmänhct, särdcles hos en menuiska mcd så lifligt, så oroligt lynne, är
yrseln ingenting annat, än öfverdriften af en alit bchcrrskaudc ide. Man
bar nu åt mig upptccknat alla hans yttranden undcr fcm sådana anfall .. .

och dock ingenting ncj, higenting annat, än tumma meningar ulan ali
ledning för onni öinet.

Hcrr Roussclcth återkomst satte en gräns för kardinalens betrak-
telser, v
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a iag är ofröstlig öfvcr alt nudgas säga er, Monscigneur, att den ’
vördige fadrcn cnvist nckar att emottaga någon, sade den mige uianncn.

Hän pästår, att hän behöfvcr en ostörd bvila . , . Ehuru hau är mycket
niatt, ser hän dock dyster och förargad ut .. . Det sivulle lekc förundra
mig, om hän hört ers cmincns tala om hans balsamering och . . .

Kardinalcn föll herr de Rousselct i talet:
Såledcs hadc pater Rodin förlidcn natt sitt sista anfall af yrsel?
Ja, Monscigneur; från klockan tre tili fem på morgoncn.
Från tre tili fem? upprcpade prelafen, som om hän i sitt i

velat inprägla denna omständighet. Och under delta anfall tilldrog sig
ing.enting af betydenhet?

JVej, Monscigneur, enlig.t hvad ers reverens kunnat liikerata af den
berättelse, jag hadc aran lemua. Det är omöjligt att samla hera osara-
manhängande ord, j

Då nu herr Rousselct såg prelaten styra sinä steg åt dörren tili sjuk-
rummet, sade hän:

Men, Monscigneur, den vördige fadren vill ahsolut icke mottaga
någon . . . Hän hehöfver ett fullkoniligt lugn före operationen, som skall
försiggå om en timma ... och det torde vara farligt att . , .

litan att svara på denna föreställning , inträddc kardiualen i Bodins
kammarc.

Delta temligcn Stora rum, npplyst af tvenne fönster, var enkeli, men
beqvämt möbleradt. Två bränder brunno längsamt öfver askan i eldsta-
den, som för lillfället var inkräktad af en kalfckokarc, en lerkruka och en
liten fotpanna, hvaruti en tjock blandning af mjöl och senap värmdes.
På spisclkransen lågo en mängd linneklutar och omslag strödda.

1 rnmmct rådde en incdikamcntslukt, som är oskiljaktig från de rum,
hvarest sjuka behnna sig, och dessutom blandad tned en så skarp, så för—-
skämd, su i näsan stickandc luki, att kardinalen stannade en stund vid
dörren, utan att träda fram.

Enligt hvad de vördige fäderne under deras promenad bade påstått,
Icfde Rodin derföre att hän hadc sagt tili sig sjclf:

Jmj muste och jag skall lefval
Ty då en svag inhillning, en slö sjal oftast dukar under för blotta

skrämscln och fasan för sjuktlomcn, så visa deremot hundradetals exempel,
att en stark karakter och moralisk energi ofta kunna bekämpa det onda
och segra öfver en nastan förtviflad belägenbet.

Så bade förhållandct värit med jesuiten ~, Den ornbbliga fastbe—-
ten i hans karakter och, raan aktille nastan kunna säga, hans viljas frök—-
tansvärda hårdnackcnhet ty viljan tillväller sig stundom ett slags gät—-
lik försfcräckandc ållmakt bade understödt doktor Baleinifers Utniärkta
skicklighct såsom lakare, och Rodin bade såledcs med lifvet genömgått
denna farsot, hvaraf lian så plötsligcn angreps. Men denna förfärliga
fysiska skakning bade efterföljts af en farlig fcber, bvilken satte Rodins
lif i stor fara.

Denna ökade fara bade väökt största oro boa pater d Aigrigny, som,
JV:o 57. 18*.

aUsa 1
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s oafctadt sin rlvalitet och afundsjuka, kände på kvilken punkt sakea
ooh visste, alt Rodln Löll alla dess trådar ock var den ende, soin rätt 1förstod att leda dem. ’

Gardinerna voro tili kälften nedsläppta i dcn sjnkcs kammare ockblott en ganska svag dager föll på sängen, der Rodin lag.
Jesiiitens ansigte kade förlorat denna grönaktiga färg, som är så van-lig hos kolerasjuke, men det kade deremot förklifvit alldeles likfärgadt.lian yar så förfärligt mager, att skinnet satt, i ordets egcutliga mening,fastklistradt på kcnkuotorna, allestädes der dessa framsköto; inusklcr ockädror på kans långa kals, bar ock köttlös som kalsen på en gam, liknade

ett nät af snören ; hufvudet, beklädt med en smulsig, klack nattmössa af
svart siden, kvilade på ett oreut ärongott, emedaa kau alldeles icke vil-le, att maa skulle ömsa sänglinne. Nägra testar af grätt hår framstucko-kär ock der undau den svarta nattmössan; det tumia grå skägget, som cjvärit rafcadt på ,så länge, framstack söin korst, Icke jemnt, men fläcktals,
på den jordfärgade ansigtskuden. Utaupå skjortan kade kan ett gammalt,
på Hera ställen söndrigl, yllelifslycke. lian kade ur bäddcu framstuckit
en af sinä armar, och köli i sin knotiga, ludna hand med de klåaktiganaglarna, en gamrnal, smutsig snusnäsduk af naiunlös färg.

Man skulle trott, att der låg ett Hk, såvida man icke sett tvcnne lå-gande gnistor i djupet af ögongroparha. Donna blick, kvaruti allt detlif, ali själskraft, som ännu fanns (jvar kos deune man, kade sam-
inauträngt sig, förrådde en förtärande oro. Än tillkännagåfvo kans an-letsdrag en bitter smärtaj än tolkade kändernas samrnanknytning och dehäftiga ryckningar, bvaraf hän anföils, kuru förtvillad hän var öfver att
nödgas vara fastkedjad vid sjuksängen, under det att de vigtiga intressen,dem hän åtagit sig att vårda, togo kela kans verksamhet i anspråk. Ocfc-
sä hände sig, att kans bcständigt spända, öfverretade tanka stundom för-slappades, ock att ideerna undföllo honom, just då hän som käst tycktesfatta dem, Då kade kan stunder af själsfrånvaro, anfall af yrsel, urhvilka hau återkom som nr en svår dröm, ock kvilkas kågfcomst ständigtförfäradc honom. "

Enligt de kloka råden och anmaningarna af doktor Baleinier, som an-
såg den sjuke ur stånd att sysselsätta sig med vigtiga ämnen, kade paterd’Aigrigny kittills undvikit att kesvara Rodins Irågor angående Renue-pontska affären, som for honom var i dubbelt hänsecnde en kufvudsak,
och den kan fruktade att se förstörd eller förlorad,' i följd af den tvung-
na overksamket, sjukdomen ålade honom, Akke dAigrignys tystuad ihvad som angick denna stora intrig, hvars alla trådar Rodin köli, ock
den fullfcomliga ofcunnigket, kvaruti kan sväfvade, angående allt kvad somkunnat tilldraga sig under kans sjufcdom, ökade ännu mer kans sinnesretligket.

Sädant yar Rodins moraliska och fysiska tillstånd, då, oaktadt kans
förbud, kardiual Malipieri inträdde i sjukrummet.
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TiXI.
i

S N A K A N.

För alt gifva läsarcji bättrc bogrcpp om den tortur Rodin led deri-
genom, att sjukdomen försallc bonom i overksambet, ocb för alt ådaga-
lägga vigtcn af bardina! Malipicris besök, mäste vi körtdigen påminna
om jesuitens lyslna utsigtcr, liau soin redan ansåg sig för påfven Sixti
V:s‘jcmlike, ocli väntade att en gång blifva hans efterträdare.

Att genom Rcnncpontsba aflarcns lyckliga bcdrifvande vinna genera-
lalct i sin ordcn, d. v. s. blifva dess öfyerbnfvud, dess bögste styres-
mauj att sedän, vid tilifällc af nuvarande påfvcns afsägelse, soin nastan
var alt förutse, genom en slösande korruption försäkra sig om det heliga
koliegii majoritet, för alt konna uppstiga på påfvestolen; att då, medelst
en förändring i jesuiterordens statuter, göra delta mäktiga samfund bero-
eude af påfveinakten, i ställct alt det nu, alldelcs sjelfständigt, nastan be-
berrskade den samma sådana voro Rodins hemliga plancr.

Hvad verkställigbeleu af dessa plancr angår, så bade ban ju i flera
företrädares exempd bevis deruppå, ty flcre simpla munkar eller prester
bade ju mer Un en gåug Lastigt biifvit uppböjda tili den påfliga värdig-
beten.

Hvad sakens moraliska sida angick . . . sd knnde Borgias, Julii II:s,
ocb tlere andra Christi ståtLållarcs crnåcndc af en sadan ära vai ursäkta
jesuitens arelystna sträfvandcn, ty i jemförelse med dessa var ju Rodin
äuda ett beigon.

Ebuni ändamdlet med Rodins listiga stämplingar 1 Roni hittills vä-
rit insvept i den djupaste bcmliglicts rnörker, bade man dock börjat ana
ett bcmligt förslånd emcllan bonom och Hera af det heliga koliegii med-
lemmar. En fraktion af delta 'kollegioin, I spetsen för hvilken kardinal
Malipicri stod, oroades allvarsamt, och kardinalcn begagnade sig derföre
af sin resa tili Frankrike, att söka genomlranga dessa jesuitens förborga-
de plancr. Om, såsom vi sett, kardinalen envisades att vilja tala med
Rodin, tvärt emot denne sednares nckaude, så var det derföre, alt peda-
ten boppades, såsom vi framdelcs få se, kuuna genom list sätta sig i be-
sittuing af en bcmlighet, som hittills värit alltför väl dold, i hvad som
rörde de intriger, man trodde Rodin förebafva i Rom.

Det var således midt under dessa så vigtiga, så afgörande omständig-
Leter, som Rodin såg sig ett rof för denna sjukdom, bvilken förlamade
bans krafter, då ban som bäst beböfde hela sin verksambet, alla sitt snillea
Ljeipkallor.

Med sin llaska under näsan, stod kardinalen en läng stund alldelcs
orörlig vid dörren 5 slutligen närmade ban sig tili sängen.

Rodin, uppretad öfver denna envisbet, ocb önskande undslippa ett
saintal, som af många skäl var bonom särdeles motbjudande, väude sig
bastigt åt väggen och låtsade sofva.

Men pedaten, som föga brydde sig om denna låtsade sömn, ocb
bade fast beslutat att draga fördel af det svagbetstillstånd, bvari Ro- s ,
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W. . . M3® din mi befann sig-

, tog en stol och satte sig utmed jcsuilens hufvndgärd,
oaktadt den motvilja hau hyste för alt he linna sig lios en kolerasjnk.

- Min \ördade och älskndc fader .., liurn belinner ni er nn? ylt-
rade lian i en bonungsöt ton, soni lians brytning på ilalieuska gaf ett
ännu skrymtaktigarc uttryek.

Hollin gjorde sig döf, andades hårdt och svarade icke.
Kardinaicn, soin, churu hau hade bandskar, kände mycfcen motvilja

‘ för stt vidröra den sjukes hand, tog den dock slntligcn, skakade den sois-
ta och upprepade med nägot bögre röst:
t Min vördige och kare fader! ~ . svara mig da ... jag besvär cr!

Rodin k luule icke undertrycfca en känsiä af vrcdgad olälighet, meu
forlfor alt Vara stum.

Kardinaicn var icke den, soin blef modfälld af så litet; lian skakade
ånyo, något starkare iin förnt, jesuitens hand, och upprepade inild en fleg-
matisk halsstarrigbct, soin sknlle kunnat bringa den tålmodigaste raenni-
ska ur koneepterna:

Min vördige och kare fader eftersom ni icke sofver, så hör
mig . . . jag her.

Förhiltrad af plågorna, och utom sig af prelatcns envishet, vände
Rodin hastigt hufvudet, fästade på romaren sinä lliåliga, af en faämsk eld

liaanit uunuuwij iuoihuv
1

O
‘ *

flammande ögon, och, med Uipparna förvridna af ett sardoniskt lecnde,
yttrade lian bitter!:

Ni är da myeket angelägen, Monscigneur, att få se mig balsame-
rad, såsom ni nyss sade... och ntställd i ett.likrum . . . efter ni kom-
mer så der och stör mig under själtäget, just för alt påskynda mitt slut.

Min bäste far! .
.

. hvad siiger ni? Store Gud!
-Kardinaicn höjde sinä händer mol lumien, för att kalla den tili vittnc

af den omina del, lian tog i alit hvad soin rörde Rodin.
’ — Jag säger hara hvad jag nyss hörde, .Monscigneur, fy den här hräd-

väggen är tunti, återtog jcsuilen med förduhhlad bitterhet.
Om ni denwcd menar, att jag af hela min själ önskat . . , önskar

er en fullkomligt kristlig och exemplarisk hädanlard ... o! ...då he—-
drar ni er icke, niin kare fader. Ni bar hört alldclcs rätt, ty det sknlle
vara mig oäudligcu ljuft alt se cr, efter en så vai tillryggalagd lefnad,
hll ett förctnål för de rättrognes tillbedjan.

Och jag skrek Rodin, churu med svag och staplande röst
jag säger er Monscigneur, att det liggcr en gryinhct i alt uppsända dy-
lika önskningar i närvaro af en sjufc, hvars tillstånd är så förtvifladt. Ja

återtog lian med en oväntad häftighet må man akta sig . . . för*
står ni . . . om man hesvärar mig . , . om man plågar mig oupphörligt
. . . om man icke unnar mig att i frid få rossia ut min dödsängest ...

så tvingar man mig alt dö på ett föga kristligt sätt. Det vill jag under-
rätta cr om . . . och ifall man räknar på ett upphyggligt skädespel, för
att-draga nytta deraf . . . så bar ,man missräknat sig.

Soin della anfall af vrede hade på del smärtsammaste sätt utmattat
!Rodin, sjönk lian åter ned på örongottet, torkande med en snusnäsduk

ig jsina torra och hludandc läppar
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>
s Ah hors, lugna er, min allrakäraste pater, sade kardinalcn i fa. '■»

derlig ton. Hys ej sådana sorgliga idcer. Säkert har Försyncn näg.
ra Stora afsigter med er, emedan dcn redan räddat cr nr en så stor fara
~. Latoni oss hoppas, att dcn äfven skall frälsa er ifrån den faraj soin nu hotar.

Kodin svarade med ett sträft mummel, och vände sig åtcr emot väggcn.
Den ocfterrättlige prelatcn fortfor:

Försynen, min bäste fader, har ichc inshränlit sinä afsigter endast
tili er salighety den har ju dcrjemte bevisat sin malit på ett annat sätt
.

.
. Hvad jag nu har att säga cr, är af yttersta vigl hör mig dcrfö-

re uppmärksamt.
Kodin, utan att vända sig om, yttrade med en bitter och \redgad

ton, sora tillkannagaf ett verkligt lidande:
Dc vilja min död! . . , mitt bröst brinner . , . mitt hufvud vär-

hcr så, att det hän spricha , , , och de aro utan harmhcrtighetl Ha! , . ,

jag lidcr soin en fördömd!
Redan! sade romarcn helt sahta och ondsbefullt sraålecnde åt den-

na sarhnsm. Dcrcfter yttrade lian högl:
Tillåt mig vara envis, min allra bäste fader bcrnöda er att

böra mig! .
. . jag försährar, att ui iche shall ångra det.

Kodin, soin låg utsträeht i sängen, upplyftade, utan att säga ett ord,
sinä båda händer, hvilha voro hårdt hnäppta kring näsduken. Efter den-
na förtviflansfulia ätbörd, nedföllo armarnä raha, på örrtse sidor om kroppea.

Kardinalcn höjde omärkligt på axlarna och uttålade, iångsamt och
med tonvigt, följande ord, så alt Kodin ej måtte förlora ett enda:

Min bäste fader! Det har behagat Försyncn foga så, att ui, uuder ett
anfall af yrsel, upptäcfct ganska vigtiga saker.

4 Prelaten afvaktade med otålig nyfikenhet resultatet af den fromma
snara, hau utlagt för jesuiteus mattade förstånd.

Men denne, sora äunu låg väud åt väggen, tyckles icke hafva hört,
hväd hän sagt.

Ai tänker säkert på minä ord, värdaste fader, ätertog kardinalcn.
Deri gör ni rättj tv det handlar om en ganska vigtig sak. Ja, jag

npprepar det , , . Försyncn ville, att ni undcr yrscln skullc yppa cra
hernligaste tankar .

. . i det ni för mig . . . men för mig ensam, lyck-
liglvis . , . uppenharade saker, soin på det farligaste sätt kunde skada cr,
Kortligen uiider er yrsel i nait, hvilkcn varade onikring tvä timmar,
upptäckte ni det hittills dolda ändariiålet med erä hcmliga stämplingar 1
Koin, erä intriger med flera medlcmmar af det Lcliga kollegioin.

Kardinalcn steg härvid upp af stolen, och ställde sig lutad öfyer
‘ Kodin, för att kuona uppsnappa uttryeket i hans ansigte,

Men denne gaf honoui icke tid dertill.
Som ett lik, hviiket är underkastadt verkningen afgalvaniska stapeln,

rörer sig med häftiga och sällsamma sprittningar, likaså hoppade Kodin
tili i sängen. Hän vände sig om och satte sig upp, då hän hörde prela~
tens sista ord.

Hau har förrådt sig, sade Malipicri med låg röst och på ifalleiiska.
fe N:o 57. 19.
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Dcreftcr skyndade hän att åtcr sätta sig, oct fästade på jesuiten
par ögon, som gnislrade af triumferande glädje.

Fastän Kodin iche bört Malipieris svaga utrop, fastän hän ichc märkt
det jublande uttrycket i dennes fysionomi, så begrcp hän doch, oahtadt ,
sin svaghet, hvilken förfärlig oförsigtighet hau, genotn sin hastiga rörel-
se, hade begåtf, Hän strök långsamt mcd handen öfver pannan, som on*
hän fcänt ett slags svindcl, hvarefter haa hastade vilda och förvirrade blic-
har omkring sig, och förde tili munnen sin snusnäsdnk, hvaruti hän het
undcr några sehuudcr.

Er lifliga sinnesrörelse, er häpnad och shrämscl öfvertyga inig
achl ... alltför säkert —om den sorgliga npptäekt, jag gjort,

återlog hardinalcn, allt mer och mcr triumferandc öfver framgångcn af
sin list och seende sig närä att ändtligcn genomtränga denna så maktpå-
liggande hemlighet. Såledcs, min kare fader, fortfor hän, finner nl
väl, huru angeläget det bör vara för er att ingå äfvcn i de allra rainsla
detaljer angåcnde ert anslag och erä mcdbrottsliga i Rom. Pä detta sätt
alleua kan ni hoppas öfverseendc och skonsamhet af den Heliga Stolen,
särdeles om erä bekännelscr blifva tillräckligl tydliga och omständliga,
för att fylla några luckor, hvilka dessutom äaro oundvikliga vid en upp-
täckt, som göres under feberyrseln.

Kodin, som un häjmtat sig ifrån sin första sinnesrörelse, märkte,
ehuru för scnt, att hän blifvit narrad, och att ban hade på ett ganska
farligt sätt blottat sig, icke med ord, men genom en betydelsefull rörel-

, se af bestörtning och förskräckelse.
Jesuiten hade verkligon i första ögonbliehct, då hän hörde sig ankla-

gas för hemliga stämplingar, fruktat, att hän under yrseln kunnat förrå-
da sig, men efter några minutcrs cftertanka koni hän, oaktadt sjukdomen
mycket omtöcknat hans förstånd, tili en ganska förnuftig slutsats. Hän tänktet

"Ora den der listige Komaren visstc min hemlighet, så skulle hän
nog akta sig att säga mig det; hän har således endast misstankar, för-
ökade af den ofrivilliga rörelse, jag nyss icke kunde återhälla”.

Kodin aftorkade kallsvettcn, som strömmade från hans brännheta pan-
na. Den starka sinuesrurelseu förvärrade ännu mer hans rcdan så betänk-
liga tiilsfånd. Tillintctgjord af trötthet, förmådde lian icke längre blifva
sittande i sängen, ntan hastade sig tillbaka ncd på örongottet.

Per Baccot tänkte kardinalcn, förskräckt öfver uttrycket 1 jesui-
tens ansigte. Om lian skulle ge sig tili att di* nu, just nu ... innan
hän hunnit säg-a migot, och sålunda uudsiippa den suara, jag så skickligt
utlade för honom?

Prelaten nedlntadc sig ifrigt öfver Kodin, sägandc :

Hvad fattas er då, min hästc fader?
Jag känner mig svag . . . Monseigneur! . . . Hvad jag lider slår

ej att beskrifva.
Latona oss hoppas, min hästc fader, att denna fcris ej måttc ha

några farliga följder . . . men som motsatsen visserligcn kan inträflå, så
är det för er själs saligliet nodvändigt, att ni gcnast gör mig en fullkom-

... en ganska omständlig bckännclsc . . . om ock denna bekännelsc s
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i® akulle mcdtaga alla cra krafter . . . Det eviga llfvet är väl mcra värdt, *

än delta förgängliga.
Hvilken bekännelsc meuar ui, Mouseigueur? sade Rodin med svag

röst ocli ett sardooiskt lecudc.
Huru? . . . hvilken bekännelse? . . > Erä bckännclscr angående

de fårliga intrigcr, ni spunnit i Ron»,
Hvilka intriger?
Hm! ...De intriger ni under er fcberyrsel nppläcktc, svarade

prelaten, med en allt mcra retad otålighet. Ha icke cra bckännclser
värit tydliga. Hvarifrån nu denna brottsliga tvekan att fullständiga dem?

Minä bckännclser ha värit . . . tydliga? . , . ni försäkrar inig
dcroin ?

, . . sade Rodin, i det hän stannade nastan vid bvarje ord; tili
den grad bade ban svårt för att tala. ,Men bans viljas cnergi, bans själs-
närvaro, öfvergåfvo bonom icke cns nu.

Ja jag upprcpar det ännu en gäng sade kardinalcn; nn-
dautagandes några luckor, voro erä bekännelser ganska tydliga.

Om sä är, så . . . livartill skulle det då tjena att jag upprepade
dem? . . . Ocb samma irouiska leende, som förut, ki usa de åter Rodins
blåa läppar.

livartill sknlle det tjena? ropade prelaten, vredgad. Det skul-
le tjena tili att bereda cr förlålelsej ty, om maa beviljar öfverseendc ocb
aflösning åt en ångerfull syndare, soin bekänncr sinä lei, så finnes der—-
emot för den förbärdadc syudaren ingentiug annat än bannlysning ocb
fördömelse.

O, hvilken torfur! . . . del är att stekas vid sakta eld . . . mum-
lade Rodin, bvarefter ban tilladc:

Eraedan jag sagt allt, så bar jag ju ingenting vidare att mcd-
dela er; ni vct ju allfsammans.

Jag vet alltsammans ...ja visst; det är sant . . . jag vct allt-
sammans åtcrtog prelaten med dnndrande röst. Men på bvad sätt
bar jag fått veta det? genoin bekännelser, dem ni gjordc, ulan att ens
bafva ringaste mcdvctande af erä bandlingar, Ocb ni tror, att della
skall räkuas cr tili godo? . . . IVcj . . . nej Tro mig: detta ögonbliek
är höglidligt . . . döden botar er ; ja döden hotar er. Darra då
för atl säga en hädaude lögn, ropade prelaten, allt mer ocb mer uppretad
ocb bäftigt skakande Rodins arin. Fruhta för de eviga lågorna, i fall
ni vågar nefca tili bvad ni vet vara sanning 1 , , . Nckar ni dcrtill?

Jag skall icke neka tili nägonting- , .
. sade Rodin längsamt ocb

med svårigfiet; men lemua mig i fredl
Andlligen bar då Gud upplysf eri .... sade kardinalen med en

suck af tillfredsställelse.
I tanka att nu bafva hunnit raålet, åtcrtog ban:

Lyssna tili Herrana rö*tj den skall säkert Icda er, min kare
pater. IVi nekar således icke?

Jag var .. . i yrscl ... jag ... kan ..
, således .. . icke neka

«g ... o Gud, bvad jag lidcrl tillade Rodin i form af parentes jag kan
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tf® sälcdes icbe neliä tili dc dårsbaper, jag undcr min sjnbdorasyrscl bunnat^^
vttra

Mcn när dessa så liallade dårsbaper aro i cnligbet mcd vcrblighe—-
ten ropade prelatcn , rasandc öfyör alt se sig bedragen i siu Tantan.

Men när nu yrseln är en- ofrlvillig, gcnom Försyneris' vilja aftviugad
bcliänuclsc 1 . , .

Kardinal Malipierl! . . , er list . . . uppgär icbe . . , mot min
. • . dödsångcst .

,
. återtög Kodin mcd slocbnandc stämnia. Keviset

uppä att jag icbc yppat min benilighet
.
.. i fall jag bar nägon ...är

atl ni .
. . vill förniä mig ...att säga den.

Jesuiten bade, oabtadt sinä plågor, oalstadt sin tilltagande svagbet,
libvä! styrba nog att tili bälftcn rcsa sig upp i sängen ocb se prclaten
stint i ausigtet, sarnt gäcka honom mrd ett lecndc af djefvulsh ironi.

Sedcnnera föll lian yåter ncd på sitt örongott, lade båda bänderna
sammanbnulna på bröstet, ocb nppgaf en djup sucb af.ängest ocb qval.

Förbannelse! . . ♦ Den infernaiisba jesuiten bar gissat tili minä fan.
bar sade bardinalcu för sig sjclf, i det lian rned raseri stampåde J golf*
vet. Hau rnärkte,' att den första sinnesrörelse, lian visade, bade bom-
promctterat bonom tänbte ban vidare. ~ Har är nu på sin vakt .

. .

Jag sbali ingcnting vinna . . . om jag icbe draglr fördcl af den svagbet,
bväri ban befinner sig . . . om jag icbe tar min tillftybt tili dc ihärdigasle
anfäbtclscr ..

. boteiser . .
sbrämse).

Prclaten bann ej tala ut; -d orren öppnadcs basligt ocb pater d’Ai-
grigny inträdde, ropande med ett utbrott af outsäglig glädje: ,

En förträftlig nyhetl

XII.
DEN GQDA NYHETEN.

På det upprörda uttrycbet i pater dAigrignys anlctsdrag, på bans
blebbct od yacblande gång, bunde man mailia, att den ohyggllga tilldra-
gclsen.vid Xotre-i)ame bade baft ett gansfca mcnligt inflytande på bans
belsa. Erncllertid var bans ausigtc strålandc ocb triuinferande, då ban
inträdde i Rodins bammare, ropande:

En förlräfflig nyhet!
Vid dessa ord spratt Kodin tili 5 i trots af sin svagbet, upplyfte ban

bastigt bufvudet; bans ögon ilammade, nylibna, oroliga, forsbande; vinban-
de med sin afmagrade' hand pater d’Aigrigny att liomma närmare sängen,
ytlradc ban med en röst, så staplaude ocb svag, att den bnappast hördes:

Jag bänner mig mycbet sjub , ,
. bardinalen bar nastan gjoi-t slut

mcd mig , . . Men om denna förträffliga nyhet angår Rennepontsba alfäreu
.

. bvars åtauba mig .. . ocb bvarom jag på länge icbe bört
talas . .

. så tror jag ...att jag sbnlic bli råddad.
Lydia tili då I ropade dAigrigny, som bade glömt dobtor Ba-

leiniers föresbrift, att man icbe ficb tala med Kodin om mabtpåliggan-
dc saber.

g Ja! upprcpade d’Aigrigny. . , . Jag lyckönskar er då tili ertef -

, mi - -
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<*ä räddning. Läs .. . och fröjda er! .. . Hvad nr förut spått, har im
inträiFat. *

Hau uppdrog nr fickan ett papper och lemnade det åt Rodin,
som fattade det mcd darrande hand.

IVågra tniuutcr förut siilille Rodin Värit fullkomligt ur stånd alt fort-
«iitta silt sain lal med kardinalen, om äfven försigtigheten hade medgifvit
det 5 äfvenlcdes skulie lian då värit oförmögen alt läsa en enda rad, tili
den grad var lians syn svag och skum 5 men vid pater d’Aigrignys ord
lifvades lian så af hoppet, att hän genom en otrolig ansträngning af siu
starka vilja satte sig upp och med full uppmärksamhet, mcd redig ochJiifvad Mick, hastigt geuomläste papperct, som d’Aigrigny gifvit honom.

Kardinalen, hcstört öfver denna plötsliga förvandling, frågade sig sjelf,
öin det var satmuc man, hvilken uägra 111imi ler förut Lade nedfallit på
sin bädd, ulan rörelse, niistän utan lif.

Knappt hade Rodin läst, förrän hän uppgaf ett doft glädjerop, i det
Lan med en höjning i rösten, omöjlig att ätcrgifva, sade:

Sälcdes en? Det korjasi det går! ...
Under en slags hänryckniug tillslöt hän nu ögonen; ett leende af hög-

modig triumf spridde sig öfver hans anletsdrag, och gjorde dein äunu hisk-
ligare derigenom, att de gnla, murknade täuderna dervid hlottades. Hans
sinnesrörelse var så stark, att papperet, som Lan läst, föll ur hans dar-
rande hand.

Hän förlorar sansen, yttrade pater d’Aigrigriy, i det hän, full af
oro, hitadc sig öfver Rodin. Det är milt fclj jag glöwde doktor
Raleiniers förhud att tala med honom om vigtiga affärcr.

JVej . .- . nej . . , gör er iugcn förchråelse sade Rodin med
lag röst, i det hän tili hälften satte sig upp i sängen, för att lugua pa-
tcrn. Denna så oväntade glädjc skall måhända göra mig frisk. «Ja

jag vet ickc sjelf, hvad jag käuner ...men ... se ... hctrakta minä
kinder ... , jag tycker, att de få färg .

. . och det för första sedän
jag blcf faslspikad vid denna eländets bädd. Jag käuner nästan någon
Letta i ansigtet.

Rodin hade rätt.
En svag och flyktig rodnad hade hastigt spridt sig öfver hans hlek-

gula, jsade tili och med rösten, churu äunu lika svag, hlef dock
mindre staplaude, och hän ropadc mcd en ton af öfvcrlygelse, så exalte-
rad, att pater d’Aigrlgny och prelaten sprntlo tili dervid:

Denna första framgång är öss en horgcn för alla de öfriga.
Jag laser i li ani (iden

... ja ... ja ... ti 1 lade Rodin i inspierad ton
vår sak skall segra ... alla medlemmarnc af den afskyvärda familjen
Rcnuepont . . , skola . ~ krossas ...och det ...inom ganska kori tid,

Här afhröt jesuiten, och nedsjöuk på kuddcn, sägande:
O! ~ glädjen qväfver mig! ... jagkan icke tala.
Hvad är då på färde? ... frågade kardinalen pater d’Aigrigny.

Denne svarade med en skrymtaktigt rörd ton.
En af familjen Renucnonts arfvingar, en eländig haudtverkarc,

JV:o 57. 19*.
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* förstörd genom yttcrliga utsväfningar, har dött för tre dagar sedän, vid
en ohygglig orgie, der man med ocrhörd ogudaktighct trotsatt koleran.

I anseende tili min opassligket ock ännu en annan oniständigket, kar
jag först x dag kunnat crkälla skriftligt bevis uppå, att lian är död, lian

delta beklagansvärda oifer för oordenlligliet ocli laster. För resten cr-
inrar jag mig orden af kans reverens (lian pckade på Rodin), soin sade:

”De varsta fiender, som dessa afkomlingar af den afskyvärda renega-
ten Renuepont kuntia Lafva, aro deras egua onda passioner . . . Älä dä
dessa bli vara bundsförvandter emot denna ogudakfiga slägt!” Så bar
det mi gått med Jacques Reunepont. •

IVi ser det, sade Rodin, med en röst, så svag, alt den nastan
blef otydlig stralfet börjar redan. En Renaepont är död . , . och
...betäuk det väl . . , delta bcgrafningsbevis ,

, . tillade jesuiten, pe-
kande på papperet, som pater d’Aigrigny köli i kauden skall en dag
inbringa 40 millioner francs åt Jesu samfnnd . . , och det derföre ... att
jag . . .bar ...

Rodins läppar allcna, mcn icke rösten, fulländade denna mening.
Röstcn blef så svag, att orden ej mer kundc urskiljas; slutligen bortdog
den alldeles. Luftröret, sammandraget tili följe af den starfca sinues-
rörelsen, framsläppte icke mer något ljud.

Jesuiten, långt ifrän att oroa sig dcröfver, fullbordade sin mening
med en uttrycksfuU pantomin. Med stoltbet drog ban bnfvudet tillbaka
och förde pcklingrct ett par gånger emot pannan, viljande deruted ultrye-
ka, att det var bans suille, hans ledniug, som man kade att taeka för del-
ta första resultat.

Aien snart nedföll ban utmattad, flåsandc, på sin säng, ocb förde näs-
duken tili sinä förtorkade läppar. Denna lyckliga nyhet, såsom pater
d’Aigriguy kallalle den, kade icke gjort Rodin frisk. Eudast för ett ö-
gonblick kade ban baft mod att glömma sinä plägor. Också försvann innan
kort den svaga rodnad, som så plötsligt kade färgat bans kinder. Ansig-
tet blef åter lika blekblått. Hans plägor, för ett ögonblick afsaktade,
fördubblades nii tili den grad, att ban konvulsiviskt vred sig uuder täc— 1
ket ocb lade ansigtet mot örongottel, i det ban sträekte upp armarna,
styfva soin jernstänger, ocb samnianknöt häuderna.

Efter denna lika svära som bastiga kris, hvaruuder pater d’Aigrigny
ocb kardinaleu visade sig myeket bcställsamma, blef bans ansigte öfver-
böljdt af kallsvett. Hau gjorde im tecken ät de båda närvaraiitle, att ban
led miudre ocb att hän ville dricka il' en dekokt, soin stod på bordet ocb
den ban med kauden utvisade. Pater d'Aigrigny gick att bemta den, ocb,
oaktadt ali sin motvilja, måstc kardinaleu stödja den sjuke, mcda n d’Ai-
grigny gaf bonom in nägra matskedar af medikamentet, som genast stiila-
de plägorna.

Vili ni, att jag skall ropa berr Rousselet? sade pater d’Ai-
grigny tili Rodin, då denne äter läg utsträekt på sin säng.

Rodin skakade nckande på bufvudet. Dercftcr samlade lian ånyo si-
nä krafter, npplyfte bögra kauden, öppnade den belt ocb bållet, lade på

jj densamma sitt venstra pekfmger, ocb gjorde tecken ät pater d Aigrigny,
Ätffl »IM
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S® visaiidc lionom byrån, som stod i ett börn af rummct; ty, då Laa ickc

förmädde tala, ville lian skrifva.
- Jag förstår nog ers vördigbet, sade d’Äigrigny; men först

m aste ui Ingaa er. Rattoa, om det beliöfs, skall jag glfva er skrif-
uiaterialicr.

Tverine bårda slag, ickc på dörren tili Rodlas kaimnarc, men på dör-
ren tili det yttersta rainmet, afbröto denna seen 5 af försigtighet, och på
det bans sain tai med Rodin ej mätle böras af någon, hade pater d'Ai-
grigny bedt berr Rousselet halla sig 1 det yttersta af de tre niminen.

Pater d’Aigrigny gick nn igcaom det nasta rammet, öppnade dörren
tili det tredje, ocb fana der berr Rousselet, soin lemnade lionom ett stort
konvolut sägande:

Jag ber om förlätclse, att jag slör er, min far; men det bar blif-
vit mig anbefaldt att genast på ögonblicket framlemna detta.

Jag tackar er, berr Rousselet, sade pater dAigrigny ocb tillade:
Vet ni, bar dags berr Raleinicr aterkoraincr?

Ab, ban dröjcr ieke iänge, ty lian vill, iunan natten kommer,
företaga dea suiärtsamma operationen, som skall ba en afgörande verkan
på pater Rodins tillstånd, ocb jag båller på att laga i ordning den
der, tillade Rousselet, i det ban pekade på en besyunerlig, förfärlig
apparat, dea d Aigrigny med ett slags fasa betraktade.

Jag vet ickc, om den symptomen är farlig sade d Aigrigny,
men bans vördigbet bar nyss på stunden förlurat målet-

— Det är tredje gången på ätta dagar, som denna fiändclsc intriiffar,
sade berr Rousselet men doktor Raleinicrs operalion skall verka på

luftröret, såväl som på lungorna,
Ar den der operationen myeket smärtsam? frågade pater

dAigrigny.
Jag tror icke att kirurgien kan framte någon pinsammare

svarade läkare-elcven. Också gör doktor Raleinicr allt bvad ban kan,
alt för pater Rodin dölja dess beskaffenbet.

Vili ni vara så god och väuta på doktor Raleinicr ocb säga oss tili,
när ban kommer, sade pater d’Algrigny och älervUndc tili sjukrurninet.

Der satte ban sig vid Rodins bufvudgärd, ocb ytlrade, i det ban vi-
sade lionom det stora konvolutet:

VI bafva fått Hera motsägande bcrältelscr rörande vissa personer af
familjcn Renncpont, hvilka synts mig förtjena att särskilt 0111 för mätäs.
Som min opassligbct uader några dagar bindrat mig att personligcn se,
bvad jag ville se, ...ty jag är i dag för första gången uppe, så ...

men jag vet icke, min far, tillade ban, yänd tili Rodin, om ert tillstånd
tillåter er att böra . , .

Rodin gjorde en ålbörd, på en gäng så bönfallande ocb så förtviflad,
att pater d’Aigrigny väl iusåg, att det skullc vara åtminstone lika farligt
att vägra Rodins begäran, soin alt bifalla den. Derefter vaade ban sig
tili kardinalcn, soin Uniin var lika otröstlig öfver alt cj bafva kunnat at-
leta jesuilens bemligbct, ocb sade med en vördnadsfull artigbet, i det ban
vlsade bouom brefvet:
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<£> Tillåter «rs cmincns’?
Prelalen böjde liufvudet ocli svaradej

Erä affärer aro ju äfvcn vara, min kare fadcr, ocL k vrk an bör
alltid glädja sig åt det, soin gläder ert ärofulla samfnnd.

Pater d’Aigrigny bröt förscglingen på konvolutet; det inneböll Hera
särskiIta skr 11‘v.els.cr.

Efter läsningcn af den första, förmörkades bans anletsdrag plötsligen,
ocli lian sade med allyarlig oeb något bruten röst:

Det är en olyeka en stor olycfca!
Podin vändc bältigt hnfyudct åt bans sida ,ocb belraktade bonora

med orojig oeb frågaiule Mick.
Florin* bar dött i koleran, .återtog pater d’Aigrigny. Är

det id:e förargllgt? lillade patern, gnuggantlc papperet cmellan hän-
derna. Oeb det förargligasle är, att den usla yarcls.cn bar, före sin död,
bekänt för fröken de Cardoville, att hon länge spionerat på sin inatmor,
oeb det enligt ers yördiglicts befallniug.

■Undcrrätlelscn omFlorin.es död ocli o,m dc bciännelscr, bon gjort sin
inatinor, föreföll Kodin sauuolikt såsom ett binder för bans planers lyck-
liga fraingång, tv bao lät böra ett oartikuleradt inummcl, oeb, oaktadt
den oerbörda mattiglietcn, nltryckte bans anletsdrag ett liäftigt missnöje.

Pater dAigrigny öfvcrgick tili en annan bcrättclsc, läste den oeb
sade,:

Donna som rör niarskalk Simon, är icke dirckte Icd-
sam, men långt ifrån att vara lillfredsställandc, ty totalsunlinan af dess
inneb.åli tiJlkännager en förbätlring i marskalkens belägenbet. Underrät-
telser från annan band skola väl visa, om denna not förtjenar någon tro-
yärdigbel.

Kodin gjorde en o.tålig oeb Jiäftig åtbörd, tili teeken att dAigrig-
ny skui le skyiula sig alt läsa,

Patern läste fö ljan.de;
1

'Ajan föisäkrar, att marskalkens sinne visar sig, sedän Hera dagar,
mindre nedsluget, mindre otåligt, mindre upprördt. Hau bar nyligen
tillbringat trcmi,e tiinmar i sällskap med sinä dötlrar. Den alli mera
fclårnade fysionomic på bans bislre soldat, Dagobert, kan a.nses såsom en
säk.er symptom af ögonskcnlig förbättring i marskalkens tillslånd.

"Igenkända på siilon, bafya de Lada anonyma Lrcfyen blifvit af Da-
gobert åtcrlnmuadc tili brefbäraren, ulan alt liafva värit öppnade af mar-
skajkcn. JVJBn inåstc laga s.å, alt de på .annat siili komina bonom tili—-
bauda.”

Eflcr läsningcn bäraf, blickade pater dAigrigny på Kodin oeb sade:
Ers yördigliet tyeker säkert soin jag, att denna not kunnat vara

m,era tili fredss lä 11 and eT
Kodin böjde på bufvudet. Man läste på bans samroandragna fy-

sionomi, burn niycket lian led af att cj kuuna tala. Tvcnne gånger för-
dc hau bande.u tili strupen, i det ban med ångest betraktade pater d’Ai-
grlgny.
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— Acb! ropade dcnne sednare med vrede ocb bitterbet, efter alt ®*

bafva geuomögnat en annan rapport: för en lycklig bändelse med för
denna dag Hera olycbliga. ♦

Vid dessa ord, dern patern med mycben ifver uttalade, vände Rodln
sig Ufligt ät bonom, sträcbte mot honom sinä darrande bänder ocb gjor-
de bonoin frågor mcdels blicbar ocb åtbördcr.

Kardiualen, soin delade bans otåligbct, yttrade tili pater dAigrigny.
Hvad innehållcr da denna rapport, miu fader?
Man trodde, svarade dAigrigny, att berr Hardys yistande

i vårt hus var fullkomligt obåndl för hela vcrlden ocb likväl bar man
nti anledning befara, alt Agricola Raudoin uppspårat sin fordne pairona
vistelseort ocb sbaflat tili honom ett bref, genom biträde af en barl här
i buset. Således tillade pater dAigrigny förbittrad sisulle då, underdessa trenne dygn, på hvilba det värit mig alideles omöjligt att besöba
Hardy i den af honom bebodda paviljongen, en af bans uppassare lätit
muta sig. Bland dem är en enögd, soin jag alltid misstrott, . . . den
usling.cn! . . . M«n nej] .

. „ jag vill icbe tro pä ett sådant förräderi.
dess föJjder vore alltför olycbliga .

.
. ty jag vet, jag, bättre an någon

annan, buru saberna stå, ocb jag förblarar, att en sadan brefvexling kun-
de förstöra alli, eraedan den bos Hardy sbulie äterväcba länge sedän in-
slnrarade minnen ocb ideer, dem man gjort sig så niycbet besvär att in-
söfva. På delta säti sbulie banbända allt, bvad jag" under Hardvs vis-
tande bärstädes så sbicbligt ocb bonstenligt uppbyggt, på en enda dag
uedrifvas . . . Men lyebligtvis bandlar det, i denna not, endast o m tvif-
vclsinål . . . lörinodaudcu * . . farbågor, ocb de öfriga underrättelsema,
dem jag anser mera pålitliga, sbola, soin jag boppas, ej bebräfta ribtig-beten af dessa misstaukar.

Ja, min bäste far, man bör ännu ielsc misströsta, sade kardlnalen.En god ocb riittvis sak bar alltid Herrans bistånd.
Delta uttrycb, eburu fullt af tillförsigt, tycbtes föga lugna pater

dAigrigny, soin förblef taubfull ocb nedslagen,' medan Rodln, utsträcbt
på sitt plägoläger, bade bonvulsivisba ryclsningar, orsabade af en slum
förbittring öfver della nya strecb i bans uträkningar.

Låtom oss se denna sisla not sade abbe dAigrigny, efter ett
ögonblicks begrundande tystuad. Jag byser alltför niycbet förtroende
tili den person, som leranat mig dessa underrättelser, för att draga deras
riktigbet i tvifvelsmål. Alatte nu dessa belt ocb bållct motsäga de
öfriga!

För att icbe afbryla gångcn af de bändelscr, som omtalas i denna
sista not, bvilben sbulie göra ett så förfärligt intryck på dc handlande
personerna i delta uppträde, låta vi läsarnes cgen inbillning ifylla alla
de ulrop af förvåning, raseri, liat ocb frubtan, dem pater dAigrigny ut-
stötte, Ufvensom Rodins förfärliga pantomim, under läsningen af denna
frubtansvärda sbrifvclse, rcsultatet af en de vördiga fäderua tillgifven agehts
trogna ocb noggranua iabtageiser. '
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P* XIII.

DEN HEMLIGA NOTEN.

Pater d’Aigrigny läste följande:
”För tre dagar sedän anlände abbe Gabriel de Rennepont, som al-

drig för värit hos fröbcn de Cardoville, tili dcnna dams bolcll, blockan
balf tu på eftcrmiddagen, ocb dröjde der, lills klockan var närä fem.

”i\ästan oincdclbar)ig'cn cfler abbecns bortgång skyndade tvcnne be-
tjcnter ut ifrån liotellet; deu ene begaf sig tili inarskalk Simon, deu an-
dre tili smeden Agricola Raudoin, ocb ifrån bonom tili prins Dscbalma.

”1 gär omkring klockan tolf koniino marskalk Simon oebbans båda
döttrar tili fröken de Cardoville; en liteu stund derefter anlände äfven abbe
Gabriel, åtföljd af Agricola Raudoin,

”En lång öfverläggnlng ägde rum eniellan dessa personer ocb frö-
ken de Cardoville, bos bvilken de qvardröjde tili klockan balf fyra.

"Marskalk Simon, som ditkoramit åkande, hortgich tili fots, åtföljd
af sinä båda döttrar. Alla tre syntes myeket glada, ocb man bar tili ocb
nied, i en af de allägsnaste alleerna på Elysieska fältcn, sett marskalk
Simon rned ömbet ocb myeken rörelse omfanina sinä båda döttrar.

"Abbe Gabriel de Rennepont ocb Agricola Raudoin yoro de, som
sist bortgiugo.

"Abbe Gabriel gick, enligt hvad vi sedän hafva fätt veta, bem tili
sig, Smeden deremot, som man bade Hera skäl att gifva akt på, begaf
sig tili en vinbandlai’e på galan La Harpe. Man följde bonom i bamn
ocb bäl; kani begärde en butelj vin, ocb satte sig längst in i en vrå af
rummet, tili venster; men lian drack icke, ulan sait der blott, bclt tank-
full ocb lycktcs vähta på någon.

"Då en timrna var förliden, koni också en, kari af ungefär trettio ärs
åldcr, brnnett, bögväxt ocb blind på veustra ögat. Hän var klädd i kas-
tanjefärgad rock ocb svarta byxor, samt var barbufvad. Säkcrt koin
lian från nägot sialle i grannskapet, Oenne kari satte sig vid samma
bord, som smeden.

"Ett ganska lifligt samtal, men hvaraf man docfc beklagligtvis ingen-
ting kunde 'liöra, börjades emeltan detr. båda. Efter nngefär en halftiin-
mas förlopp lade Agricola Raudoin i den cnögde mannens band ett pakot,
som säkeet måttc ha innehållit guldmynt; det kunde man se på dess rin-
ga omfåtig ocb på den djupa taeksambet, bvarracd den cnögde karien emot-
tog det. Dcrjemtc erböll lian af Agricola Raudoin ett bref, som denne
Sednare med myeken ifver syntes anbcfalla bonom, ocb bvilket den euög-
de karien soegifSflligt stoppade i sm lieka, bvarefter de åtsklljdes, då sme-
den sade: Vi råkäs i niorgoii!

"Efter denua npptäckt, trodde man sig äga särskilt anledning att
följä den cnögde karien. lian lemua de gatan La Harpe, giek öfver
LuSernbonrg oeb inträddc 1 Invatfninyens Hus på gatan Vaugirard.

"Följande morgon begaf man sig belt tidigt tili Irakien omkring fcro-
gen på gatan La Harpe, ty man visste ej timinau, då Agricola ocb den s

—
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® enögde karien äter skullc rakas. Man vänfade tili klockan kalf tu;koin smeden.
"Soin man kade gjort sig nastan oigenkannelig, af fruktau at! blifva

observerad, kuude man, såsom aftouen förut, gå in på krogen och sätta
sig vid ett bord bplt närä smeden, utan att lios bonom väeka misstaukar.

Snart koin den enögde niannen, ocb leinnade bonom ett bref med
svart lack.

”Vid åsynen af detfa bref, syntes Agricola Bandoin så rörd, att man
tydligen såg en tår ncdtillra på bans mustasclicr, iunan hän brot skrif-
velsen.

"Brefvet yar myeket kort, fy smeden använde icke två minuter tili
dess genomläsande. Mcm icke desto mindre tyektes det göra bonom så
glad, så lycklig, att hau boppade tili, de* ban sait på stolen, ocb hjert-
ligt krama de den enögde karlens hand. Dcrcftcr tyektes Agricola enträ-
get bedja den andra om något, soin denne afslog. Slutligen syntes den
enögde ge vika, ocb de följdes båda ut ifrän krogen.

"Man gjorde nu
, såsom dagen förut man följde dc m på afständ.

Den enögde inträdde i ofvanbemälta hus på gatan Väugirard. Agricola
följde bonom ända tili porien, ocb började vänkä af och au, längs mu—-
rarna, liksom bade hau velat göra sig bekant med lokalcn. Emcllanåt
skref hän några ord i en annotntionsbok.

"Dercfter begaf smeden sig bastigt tili Odcon, der lian tog en kabrio-
lelt. Man gjorde liksoin ban; man tog också en kabriolclt ocb följ-
dc bonom. Hau for tili gatan Anjou, tili fröken de Cardovillc.

”Af en lycklig händeise fogade det sig så, att just i det ögonblick, då
man såg smeden inträda i liotellet, körde en vagn med fröken dc Cardo-
ville s livre ui derifrån. I denna vagn sait frökens stalirnästare, jemte en
man, som var myeket ful, usclt klädd ocb ofanlligt blek.

Då denna så utoraordentliga omständighet ej kuude annat än väeka
uppmärksambet, föresatte man sig att ej lemna vagnen ur sigte. Den for
direkte tili poliskammaren.

"Fröken de Cardovillcs stalirnästare steg ur, tillika med den fula kar-
ien; alla tre ingingo i polisvaktkonloret; efter en halftimmas förlopp ut-
kom frökens stalirnästare hclt allena, och uppsteg i Vagnen, för att fara
tili Palais-dc-Justice. Ditkommen, begaf ban sig direkte tili den kung-
liga prokuratorn, hos bvilken ban dröjde ungefär en balf timma. Dcref—-
ter återvände hän tili fröken de Cardovillcs botcll på gatan Anjou.

"Man bar af säker hand fätt veta, att herrar d Ormesson och Val-
belle, ganska utmärkta och skickliga advokater, bafva sanuna dag, klockan
åtta på aftonen, emoltagit en klagoskrift, rörande fröken dc Cardovillcs
inspärrande på dårhusct; äfvensorn att samme instruktionsdomare, som in-
fann sig bos fröken, under dess vistande Los doktor Balcinier, bar tillika
rned de tvenne förutnämde berrarne baft ett låugt samtal med fröken de
Cardoville, uti dess botcll; bvilket samtal räcktc ända tili klockan toi f på
natten, ocb bvarvid Agricola Baudoin jemte tvenne andra arbetare från
berr Hardys fabrik voro närvarande.

”1 dag for prins Dscbalma tili marskalk Simon. Der tlllbragtc ban

sL I_.
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s tre ocli en lialf timuia, Jivareftcr marskalkcn o.c!i prinscn sannolikt h-cg-åf-
vo sig- tili froken <fc Cardoville, ty deras vagn stannade vid heuncs port
på gatan Anjou. Eti oföratsedd bäudelse gjordc, att mau cj fcundc ta-
ga fullkomlig' känncdom Lärom.

"Man liar fått veta, att arresteriiigsorder är utfärdad emot en person,
vid namu Leonard, tillförene baron Tripcauds factotum. Denne Leonard■ är misstänkt för att halva värit egentliga anstiftarcn tili Itrandcn vid herr
Francois Hardys fabrik. Agricola Baudoin ocb tvenne hans kamrater haf-
va beslsrifvit den kari, hvilkcH vållade brandea, aåsom ägande en förvå-
nande iikhet mcd Leonard.

"Af allt detta kan påtagligen dragas dcn slntsats, att liotellet Cardo-
-vlile Ur, sedän några dagar, en bränupunkt för en mängd dc verksamma-
ste åtgärder, bvilka allcsammans tychas hvälfva sig omkring marskalk Si-
mon, bans döttrar ocb herr Francois Hardy. Fröken de Cardoville, ab-
be Gabriel de Hcnnepont och Agricola Haudoin aro de outtröttligaste,
oeh man bar niycket skäl att frukta äfv.en de farligaste drifljädrarna
i dessa förchafvanden.”

Då man jemförde denna not med de öfriga undcrrättelscrna, ocb der-
vid erinradc sig det framfarna, så blef rcsultatct af dem alla en hop un-
derrättelser, soin för de vördiga fäderua voro yttersl nedslående.

Gabriel kade baft tätä ocb långa sammankonislcr med Adrienne, soin
bittills värit bonom fullkomligen obekant.

Agricola Haudoin ha de satt sig i bcröring med herr Francois Hardy,
ocb rättvisau var på spåreu cfter anstiftarne tili det upplopp, bvarnnder
bcla fabrikcn blifvit förstörd för baron Tripcauds medtlillare.

Det synles nastan säkert, alt fröken de Cardovllle baft ett samtal
med prins Dscbalma.

Dessa sammanstänimandc underrättelser bevisa nogsamt, att fröken de
•Cardoville, trogen sin botclse tili Hodin, då bans dubbla trolösbet blif-
vit afslöjad, var vcrksamt sysselsatt med att kring sig förena de strödda
medleramarna af sin familj, för att förmå dem tili bekrigandc af de far-
liga llender, bvilkas afskyyärda anslag nu, sedän de sålunda blifvit upp-
dagade ocb ifrigl motarbctadcs, ej bordc bafva någon vidare framgåug.

IMu begriper man lälteligeu, bviikct äsfcslag denna not muste vara
för pater d’Aigrigny ocb Hodin. , , . Hodin, soin var martcrad af sjuk-
donicn, fastkedjad vid sitt plågolägcr -ocb försatt 1 overksambet, just na

- då lian såg det ena styckct eftcr det andra grusas ocli hartialla af
bans med så myckeu koust och möda uppförda bygguad.

XIV.
OPEBAX I O NB N.

Vi hafve afstått ifrån försöket att måla Hodins ausigtsuttryck, ställ-
ning ocb åtbörder under läsuingen af denna not, bvilkeu synles tillintct-
göra alla lians under så Jång tid hysta förboppniiigar; allt skullc på en
gåug svika bonom, ocb det just 1 det ögonblick, då ett niistän öfvermensk-

s iigt förlitande på framgångcn af bans ränker gaf bonom styrka att ännu s
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■

; m
>s en g;Vng trotsa sjukdomen. Knappast bade ban undsluppit iorturen af de

rysliga plågor, som nyss ansatte lionom, förrän en enda fix, alit uppslu-
kandc, tanke bade hemiiktigat sig liinoin ii ml a tili yrscl.— Han hade frå-
■gat sig sjelf, hvilkcn, vändning denna för honom så omälligt vigtiga af-
fär kunde hafiva tagit under hans sjukdom. Dä koni mau och meddclade ho-
nom först en lycklig nyhet, Jacques' död; «en snart tillititelgjordes alla
fördclarne .af denna död, som furniinskadc Renncpontska arfvixigar fr-ån
sju tili sex. Hvartill tjenade nu dcnne mans nied så infemalish list
förbercdda död, da familjens skingrade rncdlcminai-, hvilka bvar för sig
och oicd en så djefvulsh ihärdighet blifvit förföljda, lindå förcnade sig,
och ,nu gansba väl b iindc de liender, hvilka hittills bade skadat dem i
•mörluet? Om alla dcssa sårade, blödande, förhrossade hjertan iiiu-niade
sig tili hvarandra, tröstadc hvarandra, upplyste hvarandra, och gåfvo
hvarandra ett braftigt, «msesidigt stöd, så var deras sak vunnen; det o-
Jantliga arfvet koni då ej i de yördiga fädcrnes liiinder.

Hvad var att göra? Il.vad var att göra?
Hvilken märkvärdig kraft hos en menniskovilja! Rodin står ännu

«led ena fotcn i grafveu ban är-nastan döende, ban bar förlorat jnå-

Jct; likyäl misströstar icke ännu detta envisa sinne, så rikt på utyägar tili
sinä öiiskiiiiigays vinnande. Han tviflar icke på, att ett nndcrverk skall (
.återgifya honom hclsan; och detta oryggliga förtroende tili framgången
af bans planer, hvilket i-edan -gifvit honom mod alt besegra «n sjukdom,
för hvilken måogcn annan skulle tiukat under dctta förtroende säger
honom, att han ännu skall hutina bjelpa alli, sialla alit tili raita; mcn
der.till fordras jielsan

.. . . lifvet! .„ ,^

Hclsau! ~, lifvet! ,♦ . «cL likväl vet ieke Lans läkarc, om lian
skall kujina öfvcrlefva så inånga och sv.åra sinnesskakningar . .om Lan
skall kuuna gcnomgå den rysliga operationen. llelsan! ~ . lifvet! .. . ♦

OcL Rodin Lördc ju nyligen lalas om den Lögtidliga Legrafning, nian
.änmade Lonom.

JVåväl! llelsan, lifvet skall Lan återfå, säger Lan för sig sjelf. Ja,
. . Lan Lar ju velat lefva tills nu . , oct Lan Lar lefvat! .. . Hvar— |
före sLulie Lan icke lefva ännu längre?

Hän skall sålcdes lefva! lian vill det!
Alli Jiyad vi mu kafva nedshrifvit, alit detta tänkte Rodin, i «It en-

da ögonblick. '
Säkert måtte lians ani etsii i-ag gcnom detta slags moralista l;amp fått

ett alltför besy.nnerligt uttryck, ty pater d'Ai,grigny och hardinalen be-
traktade liouom tysta och föj-sagda.

Sedän Rodin en gång hadc Leslutat alt lefva, för att ibärdigl fort-
sätta striden emot Renncpontska arfvingarna, Landlade han och i äfverens-
stäuiniels* nied detta beslut. Ochså trodde s!g pater d'Aigrigny och pre-
Jaten för några jögonblick vara under inllytajidet af en besyanerlig dröm.

Genom en oerbörd viljaus austrängniug1, och alldclcs soin om lian me-
delst en fjäder blifvjt sati i rörelse, kastat! e Rodin sig ur «ängen, dra-
gaude nied sig ett af lakaneu, hviljket, likt «n svepdiih, filäpade efter den

iV:o 37. 20*.
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■® knotiga, köttlösa kroppen, Rnmmet var kalit, svcttcn lackade af jcsui-
tens panna; hans beuiga, nakna fölter Icnmade märken cftcr sig på golfvet.

Olyckligc! . . . kvad gör nl 1 .
, . Det är alt taga lifvet af er!

ropade pater dAigrigny, soin rusade på Rodin, för alt med våld tvinga
bonom att äter lägga sig.

Men denne utsträekte en af sinä jernliårda benrangelsarmar, och köli
pater d’Aigrigny långt ifrån sig, med en styrka och en vighet, som var
alldclcs obegriplig, då man besinnar haus af sjnkdomen medtagna krafter •

och den ytterliga mattigbet, bvari ban nyss var försänkt.
Hän är stark som en fallandcsjuk under dess aufall, sade abbe

d’A!griguy, som ställde sig stadigt på benen ocb samlade ali sin kraft,
utan att likväl råda på Rodin.

Denne gick med jemna och bögtidliga steg tili byrån, bvarest fanns
allt, som dagligen behöfdcs för doktor Baleinier tili skrifvandc af sinä
ständigt nya reeepter, Jcsuitcn nedsaltc sig vid klalfcn af denoa byrå,
fattade en penna och började skrifva med sladig hand.

Hans lugna, långsamma och säkra rörelser hade nägot af den efter-
tänksamma talit, som man finner hos sömngångare.

Stumma, orörliga, icke vetande, om de drömdc eller voro vakna, vid
åsynen af delta underverk, stodo kardinalcn ocb markis-abbeen gapande
och undrande på Rodins öntgrundliga kallblodighet, medan denne satl half-
nakeu och skref med fullkomligt lugn.

Likväl närmade sig pater dAigrigny tili bonom, sägande;
Men, min far, delta är ja oförnaftigt!

Rodin höjdc på axlarna, vände hnfvudet åt honom, afbröt bans tai
med en uttrycksfull åtbörd, och gjorde derefter tecken åt bonom alt nai-
bns, för att läsa det, som blifvit skrifvet, ■Abbe dAigrigny, som väntade att få se en yrande hjernas osamman-
bängande utgjutelse, tog pappcrsbladet, medan RodinJbörjade en annan not.

Monscigneur! ropade inarkis dAigrigny, var god och läs delta!
Kardinalcn läste de skrifna raderna och sade, i det hän återlonnade

dein tili abbeen, hvars häpnad lian delade:
Det utvisar icke endast sinnesredighet, ntan ock klokhet och rå-

digbet. På delta sält skall man kunna tillintefgöra dc hotande samräden
af abbe Gabriel och fröken de Cardoville, bvilka tyekas vara dc farliga-
ste ledarne af denna koalition.

Det är i sanning ett underverk! sade pater dAigrigny.
Ack, min kare fader, yttrade med läg röst kardinalcn, som

trälfades af dessa jesuitens ord, och skakade på hufvudet med ett uttryck
af verklig ledsnad, hvilken skada, att vi allcna skola vara vittnen tili
hvad här tilldrager sig! Hvilket förträflligt unHerverk sknlle man icke cl-
jest kunnat göra häraf? En i själtägct liggande menniska, på en gång
tili denna grad förvandlad! . . , Om man frainställde. salien från den si-
dan, så sknlle den nästan gå upp emot underverket med den helige Lazåri
återuppväckande.

— Hvilken ide, Monscigneur! , . , sade pater dAigrigny, halfhvi-

:, .
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P3S3ts _ _

s 1;skandc. Den är förträulig » . . vi få icke glömma den . , . Också är
den verkställbar och ...

Denna lilla oskyldiga thaumarturgiska komplott afbröts af Rodin, soin
vände bufvudet, gjorde ett nytt teehen at d'Aigrigny att nalkas, och lem-
nade honoin ännu ett shrifvet pappar, ätföljdt af en litcn lapp, hvarpå
stodo dessa ord:

Bör vara verksläldt inom en limma.
Pater d'Aigrigny genomläste bastigt denna andra not, och utropade

derefter:
Mycket riktigt! . . . Det tänkte jag icke pä! . . . Sålnnda skall

Agricola Baudoins brefvexling mcd Hardy bafva de bästa resultater, i
stället att för oss vara skadlig. I sanning, tilladc markisen mcd lag
röst, i det han närmade sig tili prelaten, mcdan Kodin fortfor att skrif-
va, jag är alldeles förvirrad! . . . Jag ser . .

. jag laser . . . och än-
då kan jag knappt tro raina ögon. Nyss alldeles tillintetgjord, . . .

döendc .
.

. och nu .
. . nu . . . med sinnct lika rcdigt, förståtidct iika

genomträngande, som någousin förut ... Aro vi då vittnen tili elt at
somnambulismcns underverk, hvarnnder själcn aliena heberrskar kroppcn!

Plötsligt öppnades dörren, och doktor Baleinicr inträdde bastigt.
Vid åsynen af Rodin, soin satt vid sfcrifbyrån, halfnaken, mcd de

liara fötterna på stengolfvet, skrek doktorn tili med en ton af förskräc-
kelse och förchråelse:

Mcn, Monseigneur! . . . mcn, herr abbe! . . . det är ett mord
att lemua den olycklige i delta tillstånd; om ban bar ett anfall af hjern-
feber, så får man binda honoin i sängen och sätta tvångtroja pä honoin.,

Då doktor Baleinicr hade sagt dessa ord, skyndadc ban häftigt -frani
tili Rodin och fattadc honoin i annen. lian väntade sig att få kanna den
yttre luiden torr och iskall . . . mcn tvärtom var skinuet mjukt och nas-
tan fuktigt . . .

Doktorn, bvars förvåning hade nått sin böjd, ville kanna på den
sjukes puis, hvarföre ban bcgärdc dcss venstra hand, hvilken Rodin räck-
te honoin, alit under det han fortfor att skrifva med den högra.

Ilvilket underverk! . . . ropade doktor Baleinicr, som räknade
slagen af Rodins puis. 1 åtta dagars tid"' och ännu denna morgon

har puisen värit ojenin, än häftig, än inalt, nastan omärklig . ♦ / och
nu är den höjd . . . ordentlig och . . . sadan den bör vara! . . . Jag blir
alldeles utom mig . . . Hvad bar då bändt? . . . Jag kan inte tro på hvad
jag ser. Hvad bar föregått bär? frågade han ånyo, vänd tili kardina-
len och pater d'Aigrigny.

Den vördige fadren, sade pater d'Aigrigny, fick först ett an-
fall af yrsel med grulliga plågor, och förl ora dc niålet, samt föll dereftcr,
tili följe af inhemtade ledsamma nyhcter, i en häftig, alldeles ursinnig
förtviflan, så att yi några ögonblick fruktade för bans lif. Men just då
fiek hans vördighct styrka att gå, ensam, utan bjelp, tili byrän, der hau
i tio minuters tid sudit och skrifvit, och det med en klarhet i förståndet,
en rcdigbet, en korthct och tydlighet i uttryeken, hvaröfver iVlonseigueur

2g och jag blifvit alldeles bäpna.
m %l;; 1 &m
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'Da ä.r det intet tvifyell rap.vie doktorn. Det käftiga anfal-
, Jet af förlyillan bar bos bonom för ars aisat en nervernas öfyerrctning, hvil-

L.cn på ett Jiögst tjekligt sätt förbereder den afgörande krjs, jag nu Ur
nastan säker att mcdelst operationen kumia åätadkoin.ma.

Frainbärdar ni då i e,rt kesint att försöka denna opcratio.n? sa-
de dAigrigny Leit aakta, Hiedan Rodin fortfor att skrifva.

Amin , denna niorgon tvekade jag, svara de liika ien; meu, i det
tiilstund hän nu är, yiil jag just Legagna mig af denna .öfvercetning, bvil-
ken, enligl bvad jag kan för.utse, skall .efterföljas af ,en fullkomlig af-
inattiiiug.

Således, sade kardinålen, «fan operationen „ .

Skall denna så lyckliga, s,å oförmodade .iiris äga jncnliga följder
,♦ . , ocli v«rka,n deraf luin döda Lonom,.

Ilar ni förberedt bonom ;på operationens syårigbet?
Ja, i det närmaste, Monscigneur.

- Men det yore vai tid . . alt förmä Lonom . . ,

Det ,är just hvad jag vill göra, Monscigneur, svarade Baleinier.
Ocli nu närmade ban sig Rodin, Lvilken, fortfarande att skrifva ocb

tanka, kade .fftjr.bjify.it aljdelcs främmaude för delta Lylskande sanvtal.
Min vördadc fader, - sade Jäkaren med stadig rös.t, viil ni

om alta dagar vara påföllerna?
Rodin gjo.rde en åtbörd, full a| tiilförsigt, sora Le.tydde,:
.t-t- Jag- är ju på fötlerna.

Ai bör ieke hoppas för myeket, svarade doktorn; denna »

kris är förträfflig, nien den skall ieke räcfca länge; ocb om vi ieke begag-
ua oss deraf ..luu genast , . . för att företaga ope.rationcn, livarein jag
taiat, så minsann ~. ja jag säger er rent ut att . , efter en sadan
ska.kning soin denna . .

. s.varar jag ieke för crt lif,
Rodin blef så myeket iner slagcn af dessa ord, som lian, en Lal fiini-

in a förut, Jiadc erfarit den korta varaktigbeten af det efemeriska bättriugs-
tlllständ, pater d’Aigrignys goda nyhet förorsaliat. Hän började käry id
kanna en ny Iryckning öfyer bröstet.

Baleinier, som troddc, att den sjuke tvekade ocb ville stadga kans
bcslot, tilla.de.:

Med ett ord, min vördade fader vill ni lefva? Ja eller uej.
Rodin skrc.f hastigt dessa oyd, dem ban leoinadc doktorn:
För att f/i lefva, ville jag Uita Jmg(ja armar och ben af mig;

jag är färdig tili allt.
Hau gjorde en röreke för att stiga npp.

Jag .anser mig böra nänniä, min vördade fader ieke för att

komma er att yackla, nien på det ni må taga allt ert mod tili er att
denna operation blir grymt pinsam.

Rodin ryeklc p.å axlarna ocb skref med stadig band:
Lat mig hellällä hufuudet, och tag allt det öfriga.

Doktorn kade, med bög röst, läst dessa ord. Abbe d Aigrtgny
ocb kardinalen sågo på bvarandra, föruiMlrade öfyer delta obetvingliga mod.

Min vördigc fader, återtog doktorn, ni måste lägga er igen^^^
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Rod m skref:
Laga alli i ordning. Jag muste skrifva nagra hiigst angeliig-

na order. JVi siiger mig tili, då stunden ?ialkas.
Sedän samrnanvek' lian ett papper, det hau med munlack förseglade,

och gjorde teckcu åt d*Aigrigny alt komma och läsa de ord Lan teckna-
de, hvilka lydde så bär:

Skicka genast denna not tili agenten, som tillställt mrtrskalk
Simon de anonymn brefven.

På ögonblickct, vördige fader, sade abbeenj jag skail der-
Otn aumoda någou säker person.

Min vördadc fader, sade doktor Baleinier tili Rodin, cfter
ui nödvändigt yill skrifva, så lägg er ni kan ju skrifva på sängen,

Rodin gjorde en giilånde ätbörd och steg upp.
Då sannades doletorns förntsägelse. Jesuiten kunde knappast stå en

sekund, ulan föll åter ned på stolen. Angcstfullt blickadc hän nu på dok-
tor Baleinier, och bans andedrägt blcf allt mera besvärad,

Läkaren, soin ville trösta honom, sade:
Oroa er icke! .. , Men ni niåste skynda er .. . Stöd er på mig

och pater d’Aigrigny.
Med tillbjelp af dem, kom Rodin åter tili sängen. Sättande sig upp

nti den Sainina, visade ban med en åfbörd på skrillädan och papperet, alt
maa skulle hara det tili honom. En portfölj tjenade honom tili Lord,
och ban forlfor att såhmda skrifva på sinä kuän, likväl under tätä afbrott,
då ban med myeken möda insöp luitcu, som om ban hade velat qväfvas.

lian förblef fuilkomligt främmande för allt hvad som tilldrog sig
omkring honom.

Vördige fader, - yltrade doktor Baleinier tili pater d'Aigrigny;
är ni i slånd att vara en af minä medhjelpare under operationen? . . .

Hai ni della slags rnod?
IVej, ~ svarade d’A|grigny. Vid armeen kunde jag aldrig, om

det än hade gällt mitt Kf, vara närvarande vid en amputation, eller nå-
got dylifet. Vid åsynen af blod sälunda utgjutet förlorar jag kon-
eepterna.

Här ntgjutes icke något blod, svarade Baleinier, Men det är
väl värre än så. Ilaf derföre den godheten att hitsända tre af våra or-
deusbröder; de skola vara minä medhjelpare. Var äfven så god och till-
säg berr Koussclet, att hän kommer hit med siu apparat.

Pater d’Aigrigny gicfc nt.
Prelatcn närmade sig doktor Baleinier och sade med låg röst, pekan-

de på Rodin:
Ar lian utom ali fara?
Ja, om ban geuomgår operationen, ja.
Ar ni säker, alt ban går igenom?
Honom skulle jag svara jas tili er, Monseigneur, sägcrjag: vi vil-

ja hoppas det.
Och om hän dukar under, kan ma» då få tld att gifva honom de

!b W:o 38, 21. 4H ; jj|
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heliga sakramenten, jag menar offentligt och med en viss pomp, hvil-
ket alltid förorsäkar någon tidsutdrägt?

Det är troligt, monseigneur, att lians dödskamp hän räcka ungcfär
en fj erdcdcls timma.

Det är kort, det; , . . me n i alla fall får man väl åtilöja sig der-
med, sade prelaten, i det hän börjadc att oskyldigt trumrna med sinä
fingrar, medan hän var försänkt i tankan på den effekt, ljusen och kata-
falken skulle göra,' hvarmed hän så innerligen önskade att få bedra Ko-
din cfter dess död.

I detta ögonblick inlrädde herr Rousselet, bärande en stor, fyrkan-
lig ask under armen. lian sfcg fram tili en byrå och lade sinä apparater
på marmorskifvan.

Horn många bar ni tillagat? frågade doktorn.
Sex, min herre,
Fyra är tillräefcligt mcn det skadap icke att hafva ett par i be-

rcdskap. Bqmulln är väl iute för mjuk,
Doktorn behagar se på den!
Den är bra.
Hur är det med den vördige fadren? frågade elevcn sin mäs

tare,
Hm! ... Hm! . . . svarade doktorn helt sakta, Bröstet är fas-

ligt angripct . . . andedrägten hväsande . , , raålet ännu borta. Men
. . . i alla fall så går det ju an att försöka.

Alit hvad jag fruktar, min herrc, är att den vördige fadren ic-
ke kan uthärda en så förfärlig tortur.

Det kommer ocksä an på ett försök; men i ett förtvifladt läge
mäste man våga allt. ~ Se så, min vän , , , tänd på ett Ijus, jag hör
vara medhjclpare komina,

Strax derefter såg man pater d’Aigrigny inträda, åtföljd af dc tre
ordensbröderna, hvilka på förmiddagen promenerade i den trädgård, soin
tillhördc luiset vid gatan Vaugirard.

De båda gamle, med sinä röda fylliga och skinande ansiglen, den
unge med sin dödskalle-fyslonoml alla tre voro, soin vanligt, svarlkläd-
da, med fyrkantiga-mössor och kyitä kragar, och syntes fullkomligt hu-
gade alt biträda doktor Baleinier vid den smärtsamma operationen.

XV.
TORTUREN.

—M nä vördade fader sade dokto'r Baleinier artigt tili de trenne j
ordensbröderna, jag tackar cr för er benägenhet att vilja lemua mig
bistånd; det blir ganska enkeli, och med Guds hjelp skall deuna opera-
tion rädda vår högt älskade fader Kodin.

De trenne svartrockarne höjde ögonen tili himmelen med uttryck af
djup smärta, hvarefter dc btigade sig såsom en man.

Kodin, myeket iikgiltig för hvad som passerade omkring honom, ba-
dc cj ett ögonblick upphört, hvarkcu att skrifva eller fundera; men, oak. s -
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® tadt delta skcnbara Ingn, liade lian dock, tid eflcr annan, känt en sadan
svårigbet alt andas, alt doktor Baleinier med myeken oro liade vändt sig
ora, dat ban börde den sjukes halfcpäfda rossling. Eftcr ett tecken tili
sln elev, gick ban fram tili Kodin ocb sade tili honora:

Valan, vördade fader, det stora ögonblicket är inne ...mod!
Intet teeben tili försferäckelse röjde sig i jesuitens drag; bans ansig-

te förblef orörligt såsom på ett lii;; blott bans sraä ormögon tindrade än-
my klarare ide mörka ögongroparna. Ett ögonblick kastade ban en sta-
dig blick på dc närvarande, tog derefter pennan emellau tänderna, bop-
vek ocb förscglade ett nyft pappersblad, lade det på naltkommoden, ocb
gaf derefter doktor Baleinier ett tecken, sora tyektes sägaj Jag är färdig.

Ni bör först aftaga er ylletröja ocb cr sfcjorta, min fader.
Väre sig af skarn eller blygbet, Kodin tvekade ett ögonblick, blott

ett ögonblick, ty då doktorn återtog: Det är alldclcs nödvändigt, min
vördade fader ; efterkom Kodin, sittaude i sängen, Mr. Baleiniers be-
gäran, dervid blträdd af doktorn sjelf, sohi tillade, utan tvifvel för att
skingra patientens uppskrämda blygbet t

Vi beböfva endast crt bröst, min kare fader „ . , Lögra ocb ven-
stra sidan deraf.

* ,

Utsträckt på ryggen, med den svarta smutsiga silkesnattraössan på
hufvudet, blottäde nu Kodin främre delcn af en blågnl kroppsstoiume el-
ler, rättare sagt, den knotiga bålen af ett skelett, ty skuggorna från de
skarpa kanteena på refbenen ocb brosken tecknadc buden med djnpa, mör-
ka ocb cirkelrunda fåror. Annarna skulle raan lätt kunnat taga för ben,
omsnodda med rep ocb betäekta med pergameut, tili den grad kade musk-
lernas insjunkning gifvit relief åt benbyggnaden ocb ådrornå.

Välan, herr Ronsselet, apparaterna ! sade doktor Baleinier.
Derefter vände ban sig tili de tre ordensbröderna;

Konnnen hit, mine berrar; bvad ni ha att göra, är ylterst enkelt,
som jag sagt; ni få väl se.

Mr. Baleinier skred nu tili förberedelserna.
Alit var verkligen myeket enkelt.
Doktorn lernnade bvar ocb en af de fyra medbjelparne ett slags liten

trefot af stål, ungefär tvä tum i diameter ocb tre tutu bög ; den cirkel-
runda midten af denua trefot var fylld med tätt hoppackad bomull; det-
ta instruraent bölls med venstra kauden medelst ett träskaft.

I bögra kauden bade bvar ocb en ett litet bleckrör, vid pass aderton
tum långt. Ena ändan deraf var försedd med ett munstyeke ; den andra
var utviken ocb vidgad, så att den passade tili lock på den lilla trefoteu.

Dessa förberedelser bade intet förfärande. Pater dAigrigny ocb
prelaten, som på afstånd åsågo dem, begrepo icke, kuru denua operalion
kundi; vara sä smärtsam.

Men snart förstodo de det.
Doktor Baleinier lät nu sinä fyra medbjclparc stiga fram tili Kodin,

hvars säng bade blifvit framskjuten tili midten af rummet.
De ställdc sig två på bvardera sidan öin bonom.

k— Se så, niine herrar, sade doktor Baleinier, tänden nu på bora-
— ——. - M.
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luullen ; fören sedän den antamia delen iotlll liang vördighcts fcropp; betäc»
ken trefoten med den utvikoa ändan af edra rör, och blåscn sedän genom
munstycket, för alt td;a eldens styrka, Det är heh simpclt och enkeli,
såsom j sen.

Och i sanning, ingenting knnde vara enklare.
Fyra antamia bomullssuddar, så saita, alt de endast kundc bränna vid

sakta eld, fördcs intill högra och venslra bröstet på Kodin.
En sadan apparat kalias i allmänhet moxa. Operalioncn är verkställd,

då buden sälunda biifvit längsamt genombränd, och sju cller alta minu-
ter erfordras dertill. Man påstår, alt en amputation är deremot ett intet.

Kodin badc mcd oförfärad nyfikcnhet följt förberedelscrna tili opera-
tionen; mcn vid första beröringcn af dessa fyra glödcldar, reste lian sig
och krökte sig' soin en orm, ulan att kanna uppgifva något skri, ty ban
var mållös ; det var honom tili och mcd förnekadt att gifva luft åt sin
sinärta.

Som naturligtvis apparaterna vid Kodins hastiga rörelse räkadc i 0-
ordniug, måste man bcgynua på nytt.

Mod, min kare fader, bembär Herran offret af dessa Hdande; det
skall blifva honom täckeligt, sade doktor Kalcinier med smekande ton;

jag har sagt er det förut, att operationen är ganska smärtsam ; meu
den är lika välgörande som smärtsam. Valan, ni, som bittiils visat så
mycken slnnesstyrka, lät nu icke modet svika er i delta afgörande ö-
aonblick.

Kodin kade tillslutit ögoncn; ban öppnade dcm åtcr, och såg på dok-
torn med en min, som tycktes uttrycka blygsel öfver att lian visat sig
så svag.

Likväl syntcs redan, på högra och venstra bröstet, fyra brcda blod-
röda rufvor, så djupt kade bränningen tagit in.

I detsamma Kodin ämnadc åtcrtaga sin plats på plågolägret, pckade
ban på bläckhornet, tili tecken att ban ville skrifva.

Man kunde bevilja honom tillfredsställandct af delta infall.
Doktorn räckte honom portföljen, och Kodin skrcf som följer, bvad

hän emellcrtid badc erinrat sig.
Man får icke förlora tiden , . . Leit genast underräfta haron Tri—-

peaud otn arresteringsordern emot hans factotum Leonard, på det hari
mä tagn sinä mäti och steg derefter.

Sedän denna promemoria var skrifven, räckte jesuiten den åt doktor
Balcinier, och gaf honom tecken att lemna den åt pater d’Aigrigny, hvil-
isen, lika förvåuad som doktorn och kardinalcn öfver en sadan själsnär-
varo midt under så rysliga plågor, blef ett ögonblick stående i stum hup-
uad, under det Kodin, soin badc ögonen fästade på honom, tycktes med
otälighet vänta, alt hau skullc gå ut, för att besorja verkställandet af
hans order.

Doktorn, gissande Kodins tanke, yttrade något tili pater d’Aigrigny,
som genast lemuade rummet.

Valan, vördige fader, sade doktorn tili Kodin, vi skola nu
börja på nytt; rör cr icke denna gången, nu gäller det. fil

CT?
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® Rodin svaradc intet, boplade begge bänderna öfver bufvndct, liöll
fr ani bröstct ocb tillslöt ögonen.

Det var ett sällsamt, bemsbt, nastan fantastiset skådespel.
Dessa trcnne prester, klädda i långa svarta rocfcar, framlntade öfver

denna bropp, soin vedan liknade ett kadaver, ocb tned tapparaa vid des-
sa rör, sorn ändadcs vid paticnfens bröst, tycktes utsuga hans blod cller
förchafva någon magisk bcsvärjelse mcd bonom.

En vedervärdig, stinkande lufct af brändt kött började sprida sig i det
tysta ruimnet, ocb hvarje af inedbjciparne börde under den rökande trefo-
ten en sakta knastring; det var Ltulen på Rodins bröst, hvilkcn sprack
nnder eldens inverkan ocb öppnadc sig på fyra särskildta ställen af bröstet.

Svettcn iackade af bans Liekillä ausigte, som dcvaf blef helt skinande;
nägra grå bårtestar, styfva ocb fuktiga, sntto fastklistrade vid bans tin-
ningar. Stundom voro bans ryckningar så bäftiga, att ådrorna på hans
stcla armar svälldc ocb spände sig såsom rep, färdiga att brista.

Rodin led denna rysliga tortur med lika oförfäradt tålamod som vii-
den, bvars ära beslår i alt förakta smärtan; ban bämtadc dervid mod ocb
styrka af boppet, vi ville nastan säga vissbeten, att få lefva. Så bärdad
var denna oknlliga karakter, så allsmäktig kraften Los denna jernvilja,att,
tili ocb mcd miclt under de obeskrifligastc plägor, hans fixa ide icke öf-
vergaf bonom. Under de få mellanstunder, då den, äfven vid denna grad
af häftighet, ojemna smärtan något gaf efter, tänkte Rodin på Rennepont-
ska affären, beräknade ntsigterna tili framgång, ocb kombioerade de skynd-
sammaste mått ocb steg, ty ban visste väl, att det ej var en minut att
förlora.

Doktor Balcinicr lenmade bonom icke ur sigte, ocb gaf med största
uppmärksambet akt uppå verkningarna af smärtan ocb dess belsosamma
reaktion på den sjuke, soin i sjelfva verket redan tvektes andas lilet friare.

Ilastigt förde Rodin banden tili aiu panna, liksom träffad af en ö-
gonbiicklig ingifvelse, vände bäftigt bufvudet åt Mr. Balcinicr, ocb bad
bonom genora teeken att en liten stund uppskjuta operationen.

Jag bör nuderrätta er, vördige fader, svarade doktorn, att den
är mer än tili bälften slutad, ocb att, om den afbrytes, skall den sedän
kannas vida smärtsammare.

Rodin tecknade, att det bekymrade bonom föga, ocb att ban ville
skrifva.

Miuc berrar, hallen upp ett ögonblick, sade doktor Baleinier,
tagen ej bort apparaterna, men blåsen ej på eldcu.

Det viii säga , att elden bom att brånna safcta på patientens bud, 1

stället för att briinna kårdt.
Oabtadt dcnna smärta, raindre fprfärlig, men docb i alla fall gansba

pinsam, lagade sig Uotiin i ordning att skiifva; i anseende dertill att ban
låg på ryggew, nödsakades ban taga portföljen 1 yenstra banden, upplyf-
ta den tili samuia böjd med ögonen, ock sbrifva med bögra bauden, un-
gefär såsom då inan mälar eu plafond.

På första bladcl tecfcuade ban några bokstäfver af *tt cbiffer, som
N-.o 58. 81*. «
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a hän sammansatt för egen råkning, x ändamål att dermcd antcckna
bcmliga sakcr. Ett par ögonblick förut, midt under varsta plågorna, ha-
de en ljus ide hasfigt fallit bonora in; ban annoterade den nn, af frnktan »

att ban eljest kunde glömma den under sinä pinsamtna marter, ehuru ban
äfven nn mäste afbryta ett par gäuger, ty, fastän elden on brann eadast
sai; ta, var dock piågan ganska svår. På ett annat blad tecknade Rodin
följande ord, hvilka, på ett tecken af honom, genast lemnades tili pater
dAigrignyi

Skicka strax B, tili Faringi efter hans rajrport om de sista dagar•
«es händclser, med afseende på prins Dschalma ; B. återkomtner på ö-
gonblicket hit dermcd.

Pater d’Aigrigny skyndade ut, för att gifva dcnna nya order. Kar-
dinalen närmade s!g något tili skådeplatsen för operationen ; ty, oaktadt
den stinkande lukien t rummet, gjorde det honom godt i själen att se,
burn jesuiten stektes vid sakta cld, emedan ban hyste tili honom ett äkta
italienskt presthat.

Se så, vördige fader, sade doktorn tili Rodin, visa nn ett
lika undransvärdt mod som förut. Ert bröst butler på att lätta sig. An-
nu bar ni ett svårt ögonblick att geuomgå; mcn scdenuera, godt koppi

Patienten återtog sin plats. Då pater d’Aigrigny åter inträdde, frå-
gade Rodin honom med ögoncn; patern svarade med en bejakande åfbörd.

På ett teehen af doktorn, förde de fyi’a medbjelparne sinä läppar å-
ter tili rören, ocb började blåsa på elden.

Pinan stegrades nu tili den grad, att Rodin, oaktadt sin sjelfbehersk-
ning, skar tänderna som en ursinnig, ocb gjorde ett konvulsiviskt hopp ;

bröstet, som skälfde under glödelden, vidgades dervid så bäftigt, att ändt-
ligcn, efter en våldsatn ryekning, hans lungor utsläppte ett skri af för-
furlig smärta, mcn fritt, klart, genljudandc.

Bröstet är fritt, ropade doktor Baleinier triumferande, ban
är räddad . , . lungorna göra sin tjenst. . . rösten kommer igen den är
återkommen. Blåsen på, mine herrar, blåsen på ... ocb ni, vördige fa-
der, sade ban glädtigt tili Rodin, —om ni kan, så skrik ~ . tjut. . .

besvära er icke, jag är förtjust att höra cr, ocb det skall lindra er smär-
ta ..

. Mod, nu .. . svarar jag för ert llf. Det är en mirukulös kur
. . . jag skall oifcntliggöra den, jag skall låta ntropa den vid ljudet af
pukor ocb trumpeter. v

'

Ursäkta, doktor, sade helt sakta pater d’Aigrjgny, i det ban if-
rigt närmade sig tili Mr. Baleinier; Mouseigneur är ett vittne, att jag
redan på förhand betingat kungörandet af bändelscn, bvilken skall passe-
ra för ett underverk, såsoin den ock i sjelfva verket är.

Älltför gerna; det förblir dock en mirakulös kur, svarade torrt
doktor Baleinier , som icke ville afstå från den beder, honom rätteligcn
tillkom.

Dä Rodin faörde, att ban var räddad, fick hans ansigtc verkligcn ett
sfcönt uttryck, ett uttryck af helvctisk skönhet, eburu bans lidanden voro
kanske nu de svåraste ban känt, ty elden bade uppnått innersta delcn af

En vild segerglädje lyste tvärs igenom den smärtsamma hop-^^,
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af hans fysionomi; det syntes, alt missfostret kände sig åter 9
blifva stark ocli mäktig, och att ban hade medvctande af de förskräckliga
olyckor, hana beklagliga återuppslåndelse akulle förorsaka. Oaktadt hän
vred sig under så froktansvärda qval, uttalade ban deasa ord, de första
soin ntgingo från hana alli mer fria och lättade bröst.

Jag sade ju det . . , jag ... att jag akulle lefva!
- Och ni sade sant, ropade doktoru, i det hän kände Rodin på

puisen. Er puis är nu full, stadig, jemu, lungorna fria. Reaktionen
är fullkomlig; ni är räddad.

Ali hade nu brunnit ut; man tog bort trefötterna, ocb då visa*
de sig, på Rodins beniga, köttlösa bröst, fyra stora runda rufvor. Den
änuu rykande huden var förkolad,ocb röda köttet syntes.

Genom en af Rodins häftiga sprittningar, som hade rubbat en af tre-
fötterna, hade ett af brännsåren blifvit vidare, äo de andra, och visade
nastan en dubbel svartaktig och bränd ring.

Rodin sänkte sinä blickar tili dessa såvy sedän faan ett par sekunder
stiilatigande betrakfat dem, öfverfor ett sällsamt småleende hans läppar j
utan att ändra ställning, men med en sidoblick på pater d'Aigrigny, en
biick af hcmligt förständ, omöjlig att beskrifva, sade hän derefter tili den
ne, i det haa långsamt på fingerändarna, med de platta, smutsiga naglar-
na, räknade såren:

Pater d’Äigrigny . . . hvilket förebud! . . . ser ni? ...en Ren-
nepont .

. , Iva Rennepont ...tre Rennepont ....fyra Renncpont . .
.

incu —■ afbrut hän, hvar är den femte? Ah! ...se bar . . . delta sår
gäller för två . . . det är ett tvillingsär . . . *)

Hän uppgaf ett torrt och gällt småskratt.
Pater d’Aigrigny, kardinalen och doktor Raleinier voro dc enda, som

förstodo dessa hemlighetsfulla och hemska ord, bvilkas mening Rodin
snart förklarade genom en ryslig anspelning, i det hän med profelish
stämma och inspirerad ton utropade:

Ja, jag säger det, den gudlöses afkomma skall blifva tili stoft,
liksoin styeken af mitt kött nyss blifvit förvandladc tili aska . . . Jag
säger det . . . det skall ske . . . ty jag har velat lefva . . . jag lefver.

XVI.
DY6D OCH LÄST.

Tvenne dagar hafva förflntit, sedän Rodin blef så underbart återkal-
lad tili lifvet. Läsaren bar kanhända ickc glömt hnset på gatan Glovis,
hvarest den vördige fadren hade sitt hemliga tillbåll, och der Phileraon
innehade tvenne rnm, dä bebodda af Rose-Pompon.

Klockan är omkring tre på eftermiddagen. Vi blicka in i mor Ar-
genes, grön- och kolmåuglerskans halft underjordiska bostad, hvarest en

*) Dä Jacques Reivncponl redan var död, och Gabriel, i anseende tili sin i laglig ordning gjorda
donatio», ej behilfde medtagas i räkningen, äterstodo endast fem personer af familjen, niimligeu
Ro*a och Blenda, Dschalma, Adricime och herr Hardy.

167



Dek Vakoeakue Jvdek.

dagstråle, som intränger genom ett på dörrcn anbragt rnndt
bildar en stark och skärande luotsata tili det i denna källare for öfrigt
rådande djupa mörkret.

Denna stråle faller ned på ett hemskt föremål.
Midt ibland sopor ocb skräp af vissnade grönsaker, tätt bredvid en

stor kolhög, ses en usel säng. Under svepdukcn, som betäeker denna
säng, afteekna sig dc knntiga och stela formerna af ett tik.

Det är raor Arsenc, som hade sjuknat i koleran och för tvenue da-
gar sedän dött, Ernedan det är så många lifc att begrafva, ha hennes
jordiska qvarlefvor icke äunu kunnat blifva bortskalfade.

Gatan Clovis är nu sä godt soin öde. Ute råder eu hemsk tystnad,
oftast afhrutcn af nordostvindens skarpa ilar; ciucllan vindstötarna hur man
då och då ett doft och häftigt prasslande . . . Det är ofantliga rättor,
som springa af och au på kolhögcn.

Plötsligen höres ett lätt buller, hvarvid de stygga djuren taga tili
flykten och gömma sig i sinä hål.

jVågou försöfcte bryta upp dörren, som ifrån portgängen iedde in i
boden. Denna dörr var icke svär att få upp. Efter en liten stund gaf
det dåliga låset vika.. En qvinsperson inträdde och blef några ögonblick
ståcnde orörlig, midt i denna mörka, fuktiga och kalla källare.

Efter några minuters tvekan, gicfc qvinnan fram. Dagstrålen, som
föll in genom dörröppningen, helyste Daechanal-drottningcns anletsdrag.
Ilon nännade sig sniåuingoin tili likhädden.

Efter Jacques Renneponts död hade Celies anletsdrag blifvit ännu
mera förändrade. Ilon var förfärligt blck} del vaekra svarta håret lag i
yttersta oordning; fötter och ben voro hara, och hela klädnaden bestod i
en tnnn, lappad kjortel och en gamma! trasig halsduk,

Framkommen tili sängen, kastade Racchaual-droltningen en blick af
nastan vild fastbet derpå.

llastigt drog bon sig docfc tillbaka, och ett ofrivilligt rop undföil
hcunc. Svepdnkeu, som betäekte den döda, hade gått i en vågformig rö-
relse, från fötterna ända upp tili hnfvudet. En stor raita, som framki-
lade längs utåt de murkna säugbräderna, förklarade docfc snart svepdu-
kens besynnerliga rörelsc. Celie, nu åter lugnad, började hastigt hopsö-
ka åtskilliga föremål, sä hastigt, som om bon hade frufctat att blifva öf-
ycrraskad i den eländiga boden,

Först fick bon tag len korg, den hon fylldc med koi. Efter att
hafva sett sig omkring åt alla hali, verseblef hon ett fyrfat af ler, hvil-
ket hon med en hemsk glädje bemäktigade sig.

Det är icke allt; det är icke allt, sade Celie, i det hon på‘
nytt spktc med orolig blick.

Snart upptäckte hon dock ntmed den lilla jernkakehignen en liten
bleckask, iunebållande elddon och svafvelstickor. Alit detta lade hon i
korgen, och fattade den i ena banden, under det hon grep fyrfatet med
den andra.

Då Celie gick förbi den fattiga grönmånglerskans döda kropp, yttra-
■ g de hon med ett fömuderligt leende:
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SI
Jag bestjäl er, stackars mor Arsene . * . men min stöld blir mi g

tili föga fromma.
Celie steg ut ur boden, stängde dörren, så godt hon kundc, gicb igenom

portgången, öfvcr dcn lilla gårdcn, och upp i den hyggning, der Rodin
liade sin tysta ocb undangömda tillflyktsort.

Utoni fönslren i Pbilcmons mm, dessa fönster, der Rose-Pompon så
ofta liade likt en fägel qvittrat sin Bcrange, stodo alla föustren i detta
bns öppna. I första ocb i andra våningcn ftinnos döda. Liksoin annor-
stiides väntades bar på kärran, bvarpå man nppstaplade libbistorna.

'Racchaiial-drottningen gick uppför trappan, som förde tili de af Ro-
din förut innebafda niminen. Uppkommen tili denna förstuga, klättrade
hon vidare uppför en söndrig trappa, smal och rak som en stege, och der
ett gammalt rep tjenade tili Jcdstång; ändtligcn kom hon tili den half-
mullnade dörren af ett vindsrnm, beläget täit under takåsen.

Musct var tili den grad förfallct, alt det ieke säilän gettoni det pä Hera
sfällen söndriga tabel regnade in i det mörka, trånga, knappast tio qva-
dratfot Stora kydet, bvilket kade namn af kammare, och som endast geuom
en riita öfver dörren erhöll sin upplysning. Dc enda mobler, som fnn-
nos i rurmnet, yoro en gammal trasig madrass, som lag på golfvet utmed
den förfallna väggen, och hvilken var så dålig, att halmsträha der och
Lvar stucko ut. Bredvid delta slags bädd stod en gammal kalfepanna, utau
pip, full raed vatien.

Ra Mayeux, höljd i trasor, satt på kanien af balmmadrasscn. Han-
nes annbågar hyjlade på knäna, och ansigtct stöddcs mol de hvita, nastan
gcoomskiiiliga händema. Då Cclie inträdde, blickade Agricolas foster-
syster «pp; bennes bleka och milda ansigte synles ännu magrare än förr,
ännu ihdligare, ännu mera fåradt af lidande, sorg och fatligdom. Hcn-
nes insjuukna, af gråt röda ögon fästades med meiankolisk ömhct på dcn
In.trädapdc systeri».

. Syster .. . jag bar hvad som bcböfvcs, sade Celie med dof och
kort röst. Denna korg innchåller siiitct på vårt cläude.

Derefler liilalle hon, visande la Mayeux de saker, hon hade i kor-
gen, och dem hon nu nedlade pä golfvet;

—För första gången i min lefnad har jag , . . stulit ... . och del-
ta gör mig både skam ac.h sorg . .. Jag är bestämdt icke skapad hvarken
tili tjnf ,ellcr tili «ågot .annat, soin är ännu värrc. Det är skada til-
Jada kon med elt på en gång sorgligt oeh bittert lecnde.

Efler ett ögonblicks tystaad sade la Mnycux tili sin systcr, nicn ined
ett uttryck i rösten, sojn skar denna i bjertat:

Celie! . .
. min goda Celie! . . . d« viii då iiödvåndigt du! . . .

~ Jlur skulje jag kunna tv*kal . . . sade Celie mcd stadig röst.
Hör på, syste? iåtom oss ännu «n gång uppgöra miu räkaing. Ora

jag äfycsi skulle kuuna j;lomina min vanara oeh den döende Jacques" för-
akt, hvad återstår mig ändå? Två partiejr att taga. Det förslå är att
åter bli hcderlig oeh börja arbeta. Valan, du vet, att, oabtadt ali min
geda vilja, «hali atbete stundom tryta mig, liksoin det trutit oss nu på

N;o 58. 32.
m,

169



1--1

Den Van BRANDE JsiDENr

mp. —r—. -—<s_

.* några dagarj och om det också icke tryter, sy nödgas jag dock lefva af
4 k S sous i veckan. Lefva! . . . nej dö vid sakta eld, dö af alla slag»
umbäpelser. Jag hänner det der, derförc tyekcr jag mcr om att dö på ei»

gång. Det andra parti jag hadc att taga, vore att, för nvttf lifsuppehällc,
1 fortsätta det gemena yrl;e, jag en gång försöht .. . men det han jag icke

. . . jag Isan omöjligen förmå rnig derlill. Uppriktigt, syster . . . Isan väl
valet eracllan ett rysligt elände, vaitäran ellei* döden vara tveksamt?
5 vara mig!

Efter en kort paus återtog Celie, otan att invänta la Mayeux's svar,
och med en kort staplandc röst:

Ilvartill tjenav dessutom att orda om saken? Jag har fattat mitt
beslut, och ingenting i verlden Isan förmå mig att ändra det . , . emedan
du .

. . du .
. . älshade syster .

.
. ej kunnat förmå mig tili iner Un . . .

några få dagars uppskof . . . i hopp att koleran skulle bespara oss inödaa
... För att göra dig tili viljcs, bar jag samtyekt . . . Koleran kommer
... dödar alla i huset ... men skonar oss. Du ser bäraf, att det är bättre
att sjelf sköta sinä affärer tillade den arina, med ett nytt bittert leen-
de, hvarefter boa fortfor: Dessutom, stackars syster, bar du lika stor
lust som jag att göra slut på lifvet.

Det är ganska sant, Celic, svaradc la Mayeux, som syntes öfver-
vtinnen-, men . . . då mau är ensam, ansvarar man blott för sig sjelf.

Jag tyeker tillade bon rysande att ...dö med dig . . . det är
att vara mcdbrottslig i din död.

Tyckcr du då mer om, att vi siula bvar för sig, du på ditt båll
och jag på mitt? . .

. Det vore rätt muntert sade Cclie, som i detta
rysliga ögonblick visade ett slags bitter förtviflad iron-i, mcra vanlig, än
man skulle kuuna tro, midt undcr de bedröfligaste tankar

O nej . . . nej, sade la Mayeux med fasa. Icke ensam . . . j«g
viii icke dö ensam,

Således ser du, älskadc syster, inföll Celie med vek röst, -y

att vi cj ha skäl att öfverge h varan dra .
. . Stundom viii mitt hjerta br&*

ta vid tankan uppå, att du viii dö liksoin jag . . .

Egoist! . . . sade la Mayeux med ett hjertskäraode småleende
bvad skäl har jag, iner än du, lifvet? .

.
. Icke lemnar jag nå-

got tomt rum efter mig.
Ja, men du, du är en martyr du, arina syster! sade Celie.

Prcsterne fala om hclgon; fins väl något helgon, som gär upp emot dig?
. . . Och likväl viii du dö som jag ... ja ... som jag . . . hvilken ali-
lid värit lika lätijefull, lika bekymmcrlös, lika brottslig .

.
. som du vä-

rit arbclsam och öm emot alla dctn, som lidit. Ilvad viii du väl, att jag
skall säga? . . . Det är c niellerti d ganslsa sant: ...du . . . en engel på
jorden ...du skall då dö lika förtviflad, som jag . . . hvilken mi är så
djupt sju 11 ken, soin en qvih>na någonsin kan bli, tillade den beklagans-
värda med ncdslagua ögon. '

Det är dock besynnerligt, återtog la Mayeux, tankfull. Ut-
gångna fråu. saroina poolit, hafya vi följt motsatta vägar . . , ocb bafva
dock kömmit tili saamia mål . , . afsmak för kela tilivarelscn. För dig

?
. »

e jd
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® min ståckars systcr, var lifvet, ännu för några dagar sedän, sä ljuft, crnc-

dan du var vacker, fiisk, rusig af nöjen och ungdomsglädjc . . . och mi
är det för dig lika tungt, lika bedröfligt, soin för mig-, anna, bräekliga
varelse , . r I alla fall har jag, ända tili slutct, uppfyllt de pligtcr, hvil-

m
Q-Ji,

ka kömmit på min lott, tillade la Maycux med sin vanliga mildhct. ~

Agricola behöfver mig icke iner ~ . hän är gift . , hän älskar och är äl-
skad ... hans lycka är säker . . , Frökcn de Cardoville bar ingenting att
önska .

. . Skönr, rik, lycklig, som hon är, har jag för henne gjort allt,
hvad en sadan stackars varelse soin jag fcan göra. De, som ha värit go-
da mot mig, äro lyckliga. Hvad gör det nu, om jag går min väg, for
att hviia mig? , . Jag är ju sä trött.

Anna systeri sade Celie med ett rörande ultryck, som plöts-
Hgt forändrade hennes af sorgen stemplade anlctsdrag. IVär jag hetän—-
ker, alt du, i trots af din föresats att aldrig återvända tili den der ädel—-
modiga frökcn, din beskyddarinna, haft mod att, fastän döende af hunger
och trötthet, vilja släpa dig tili henne, i afsigt att vucka hennes deltagan-
dc för rnitt öde . . . ja, döende , . . ty krafterna sveko dig ju på dc
Elyseiska fältcn . . .

Och när jag äudtligen förraädde hegifva mig tili frökcn de Car-
dovilles lioteli, inföll la, Mayeux var fröken olyckligtvis borla; ja
. . , olyckligtvis . , . ty följande dagen, då du såg alla utvägar stängda,
då du tänktc på mig vida mer, än på dig sjelf . . . och ville äudtligen,
tili hvad pris som helst, skaffa bröd, så .

.
,

La Mayeux kunde icke fortfaraj hon görade, rysande, sitt ansigte i
båda händema.

IVåväl, vidtog Celie med staplandc röst, ~ då gick jag att
sälja mig, liksoin så mäuga andra göra, då arbete tryter ellcr arbetslöueu
är otillracklig . . . och hungeru skriker alltför högt. Det är endaet med
den skilnaden, att, när andra lefva af sin vanära .

.
. så . . . dör jag

af min.
Ack, min anna Celie 1 . . . denna vanära, hvaraf du nu skall dö

.
. . den hade du aldrig känt, om jag blott hade kunnat träflfa fröken de

Cardoville, cller om hon besvarat det bref, jag utbad mig tillständ att få
lenina hennes hofmästare . . . Meu hennes tystnad utvisar, alt hon är med
rälta förtörnad på mig, derföre att jag så plötsligl lemnade henne . . .

Jag begriper det alltför väl . . . hon har lagit alllsammans för den svar—-
taste otacksamhct ...Ja . . . ty då hon icke svarar mig, målte hon vara
myeket sfött . .

. och väl har hon orsak att vara det . . . Ocksä har jag
aldrig haft mod att ytterligare skrifva henne tili . . . det hade värit onö-
digt, derom är jag säker. Ehuru god och medgörlig hod är, så är dock
hennes vägrau oäterkallclig, så snart hän tror den vara förtjent . . . Dess-
ntom . . . hvartill skullc del tjena ?

. .
. det var ju för sent ...du hade

föresatt dig alt göra slut ...
Ack ja! ... jag hade föresatt mig det, ty roitt dåliga uppförande

gnagde på mitt hjerta . . . och Jacques hade ju dött i minä armar, under
yttringar af sitt föraht . . . Och jag älskad.e honom, ser du . . . tillad^*. . . Och jag älskad.e hoitoni, ser du . , . tilladG
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Celle mcd bänförclse --. jag- älsbade lionom så, soin man älsbar Llottcnda gäng i lifvct.
Må da vårt öde fullbordas! yttrade Ia Mayenx tanbfull.
Mcn, systcr, sade Celie eftcr ett ögonblicbs tystnad 5 du baraldrig sagt mig orsaben, bvarförc du så plötsligt lemnade fröben de Car-doville.
Det blir den enda bemlighet, soin jag ämnar taga med rnig i graf-

■yen, min goda Ccl ie, svarade la Mayenx med ncdslagna «gon.
Ocb nu tänbtc bon med ett slags bitter gladje, att hon snart sbnllebefrias ifran den grymma frubtan, som förgiftat dc sista dagarna af hen-

nes sorgliga lif,
Att någ.onsin raha Agricola, sedän lian blifvit underrättad am ken-

ties lika olyehliga, som löjliga, kärlek tili lionom.
ly denna olycbsaliga, förlviflade bärleb var en af orsaberna tili deu

anna fliebans sjelfmord. Alit sedän bennes dagbob försvann, trodde bon
smeden vaja underrättad om hemHgbetcn, soin den inncböll 5 ocb churubon ingalunda bctvilladc hans äde.lrnod ocb goda bjerta, misstroddc bondocb sig sjell ocb blygdes för sin bärleb, som 1il:vlil var så ädel, så ren;
ja, bon blygdes tili deu grad, att, oabtadt det ytterliga clände, livari bon
ocb Celie kömmit, dä de begge sabnade arbete ocb bröd, sbullc ingen
mensl.lig makf knnnat förm.å benne att visa sig för Agricolaa bliebar, för
att af lionom bcgä.ra bjelp ocb biståud.

Samiolikt bade Ja Mayenx bclt annorlunda bctrabtat sin ställnijig,
om icbe bennes bnfiud värit förvirradt af det slags svindel, bvaraf de
fastaste barabterer simuloin angripas, när de olyebor, som drabbn dejn,.öf-
vergå alla gränscr; men elåndct, nöilcu ocb det snart sagdt smittosamoiainlljtandc.t ai Celies itleer om sjelfmord, belst i denna olvcbliga belägen-
bc.tj jcintc tcdsnad vid ett lif, som så länge bjudil benne idel smärta ocbförödmjubelse, aljt det,ta gaf sista slötcn åt la Maycuxs förnuft. Eftcr
att länge förgäfves bafva bebämpat systerns olvcbliga beslul, blef den be-blagausvärda väreisen så ncdslagen, så tillintetgjord, alt bon slutligenville dcl.a Cejics öde, j det hon bctrabfade döden såsom slutet på alla debopade olyeborna.

Ilvad tän.ber du pä, min syster? . . . sade Celie, förvånad öfverla Mayeux’s tystnad.
Den sednare spratt tili ocb svarade :

" Jag tän.ber p,å sbälet, hyarföre jag så plötsligt Jem.nade fröben de
Cardoville, ocb som bom niig att bellre i bennes ögon vilja gälla för en
otaebsam mennisba, ,än stanna qyar j cmellcrtid önsbar jag, att den olyc-ba, som borljagade mig ifrån fröben, ej måtte bräfva Hera olfcr, än yi
bäda,- måtte min tillgifvcnbet,

.
•

. så ringa, så nndcrordnad min person
an må vara, . . . aldrig sviba benne, som räcbte den fattiga sömmcrsbausin ädla hand ocb balladc benne systeri Måtte bon bli lycblig! . . .

o, för aiitid lycblig! ~ . sade la Mayenx, i det bon med yann andabt
sanmianbnäppte bänderna.

Det är yacbcrt, syster. sade Celie. En sadan ö.nsban ...i
u, delta ögonblicb! ...
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, . . ser da svarade la Mayeux liflj —. det är derföre,
jag älskade, jag bcundrade elettä märkvärdiga suille, detta idcaliskt sho na
lijerta, och det med en rcligiös vördnad ; ty aldrig liar väl Gnds allmakt
nppenbarat sig i en reoare, mer tillbcdjansvärd gcstalt . , . En af minä
sisla taakar skall åtminstone ego as heune.

Ja, du bar ända tili din lefnads siat älskat och vördat din ädla
boskyddarinnai

•>
..

Anda tili min lefnads sini! . . > npprepade la Mayeux efter någon
tystnad , . . ja , . , det Ur sant ...du har rält * . . slutet är närä ...

snart .
. . inom ett ögonblick . . . skall allt vara fullbordadt . . . Mark

hara, med hvilket lugn vi lala . , . om det, som föiskräeker så många
and ra.

Systcr ...vi äro lugna derföre, att vi fattat ett oryggligt beslut.
Ditt beslut är sålcdes oryggligt? , . . frågade la Mayeux, som

ånyo kastade en pröfvande blick på systern.
O, jäi måtte ditt vara lika oryggligt.
Var lugn, svarade la Mayeux. Ätt jag dag ifrån dag uppskju-

tit, bar värit derföre att jag ville gifva dig tid tili besiuning ~. ty jag,
för min del ...

La Mayeux fulländade ieke meningen, men bon gjorde en böjning
på bufrudet, tili teckcn af den mesi förtviflade sorg.

JVåväl, systeri ...Omfanmom bvax-andra . och tnod sedän! ...

ytlrade Celic,
La Mayeux steg upp ocb kastade sig i systerus armar.
De liöiio hvarandra länge oinfaranade.
Under några sekunder rådde en djup, bögtidlig tystnad, eudast af-

brnten af dc begge systrarnas snyftningar; ty au, först nu, började de
grata.

O, min Guds ...att så älska bvarandra ocb likväl nödgas skiljas
åt. för alitit]

. .
. det är dock bardi! sade Celic.

Skiljas! upprepade la Mayeux, i det hcnnes blcka, mil da, tårskölj-
da anlclc liastigt strålade af ett kiuimelskt hopp. Skiljas! ... o, ncj...
nej !

.. . min systcr. Hvad soin gör mig så lugn, äi* just att jag känner
i djupct af mitt hjerta något, som mäktigt drar mig tili dcnna bättfe
Tcrld, der ett bättre lif väntar oss. Gud, soin är så stor ... så mild ...

så kärleksrik • •

» så god •
•

. Gud, säger jag - .
. ville icke, att Hans ska-

pade varclser sinille Lii för alltid olyckliga. Mcn det ges sjelfviska men-
niskor, hvilka motarbeta Hans afsigter och öfvcrlemna sinä bröder åt e-
ländct och Coi'tvillan ..

.
Beklagom dessa olyckliga ocb lemnom dem! ...

Fly dit »ipp, min systcr! .. der aro menniskorna ett intet •• • Der råder
Gud allena •

. • Fly dit upp, syster! • • • der är Itfvet gladare. Låtom
oss skynda, ty det är sent.

Då la Mayeux sade dessa ord, pekade hon på det svaga skcnet af af-
tonrodnaden, som började purpra försterrutorna.

Celic lifvadcs af systerns religiösa bänförelse, ty Ia Maycux's an-
lctsdrag voro, så tilUägande■■■, förkiarade af hoppct om en snar befriclse,

IV:o 58. 22*.
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® och lyste nu så milda och Ijnfva i sltenct af den ncdgåcnde solen. Cclke^
fatlade sin systers båda bändcr och ropade, i det hou med djup rörelsekctraktade henne:
m.ir/r- O, min , syster, hvad du i detta ögonblick är sl:ön!

■— Skönbcten koimner då något senl, svarade la Mayeux med ettsorgligt leendc.
Nej, systcr, . . . tv du synes mig så lycklig, alt dc sista betänfc-lighcter, jag för din sfcull hyste, belt och hället försvinna,
Så skylidoin oss då! ... sade la. Mayeux, pekaiule på fyrfatet.
Var lugn, det skall icke dröja länge, yttrade Celie.

Hon gick att hemta det med koi fyllda fyrfatet, som hou hade satti ett börn af kammaren, och bar det nu tili midten af ,dct lilla kydet.
Vet du, buru det tillgår , ~ du? ... frågade la Mayeux, när-

mandc sig.
Nå, min Gud, ja , . . det är väl mycket enkeli, svarade Celie.

Man stänger fönster och dörr, och itänder kolen . . .

~ Ja, det är rätt; men jag vili påminna mig bafva bört, att man
måstc sorgfälligt tili läppä alla öppningar och springor, så att ingen luft
kan intränga.

—Du bar rätt; . och den här dörrn tili, som är så gles!
Och taket sedän ...Se hara sådana remsor! ;

.
.

Huru skola vi då hara oss åt, syster?
Jo, jag bar bittat på råd, sade la Mayeux . . . Halinen i vår

trasiga madrass kan vara oss nyttig, om vi sammanvrida den härdt.
Du bar rätt, sade Celie. VI skola spara så mycket, alt vi der-

med kunna antända cldcn, och af det öfriga skola vi sno ihop rep, för
att tilltäppa rcmnorna i taket . . . äfvensom springorna på dörr och
fönster.

Dervid log hon med samma bittra och vi upprcpa det ännu en
gång vid sådana bedröfliga tillfållen icke sällsynta ironi, bvarefter hon
tillade ;

Hör på, syster det är ju en riklig lyx, dessa halmrep på dör-
rar och fönster, för att bindra hifien att intränga. Minsann ha vi icke
blifvit ömtåliga, alldeles som rikt folk.

Ah ja nu kuuna vi väl skaffa oss små beqvämligheter, svarade
la Mayeux, som bemödade sig att skämta, liksom Bacclianal-drottningeii.

De båda systrarna hörjade nu att med otrolig kallblodigliet bopvrida
halmstrån tili ett slags rep, lagom tjocka att kunna instickas einehän golf-
vet och dörren ; derefter hopvefvades störrc och mindre stoppar, för att
tilltäppa remnorna i taket.

Så länge denna hemska syssclsättning räckte, varade och dc båda o-
lyckligas lugna och dystra kallhlodighct.

XVII.
SJELFMORDET.

Celie och la Mayeux fortsatte med lugn lillredclserna tili sin död.
Acfc, burn mänga fattiga unga flickor bafva icke blifvit och blifva g
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Im
9 icke, beklagligtvis, tvungna att i sjelfrnordc.t söka en tillflykt emot för- "k

tviflan, eriiot vanäran, emot ett allt för uselt lifl
Så är det, ocb det måste så vara. På sambället bvilar ansvaret för

dessa förtviflade mord, så länge som tuscntals menniskovarelscr, du de ejkuuna lefvct af den usla arbetslön, mau tilldclar dem, nödsakas väljä mel-
lan trenne afgrunder af olyeka, vanära och lidande:

Ett lif af enerverande arbete och mördande försakelser , som orsaka
en förtidig död.

Prostitution, som äfven dödar, fastun långsamt, medelst fövakt,medelst grofheter och en otalig mängd af krämpor.
Sjelfmordet, som dödar genast.

Celie och ntgöra, i moraliskt bänseende, typen för tven-
ne klasscr af den arbetande bopens qvinnor.

Liksom la Mayeux, aro somliga fromina, arbetsamma, ouftrötfliga,
ocb kampa kraftigt, med bcundransvärd ibärdighet, emot onda freslelser,
emot mördande anslrängningar ocb ett släp, soin är alldeles öfver de-
ras krafter, samt emot en oerhörd faltigdom. Ödmjuka, milda, undergif-
na, kalla de i . . . de goda och flitlga varelserna . . , så länge de för-
må, eluiru ytterst svaga, ytterst bräckliga, djnpt bedröfvadc; ty de frysa
ocb svälta nastan alltid, ocb hafva naitan aldrig bvila, luft eller soi.

Modigt halla de i ända tili slutet, ända tili dess dc försvagade af öf-
verdrifvet arbete, förstörda af rysansvärd faltigdom, hclt ocb bället förlo-
rat sinä krafter. I.å få de nastan allesammans en låogsamt tärande sjok-
dom; större dclen ai dem slockna på bospitalet ocb förse anatomisalarna
med subjekter. iVyttiga, medan de lefde, .. . nytfiga efter sin död, blif-
va dessa arma varelser alltid tili gagns åt de lefvaude.

Anna qvinnor! . .
. Heliga martyrer!

Andra, raiudre tåliga, påtända litet koi ocb, myeket trötla, såsom Ia
Mayeux sade o! myeket trötta vid delta cnformiga, dystra, glädjelösa
lif, utan mi unen, ntan bopp, gå de slutligen att bvila sig’ och sonnia in
i den eviga söranen, utan att förbanna en verld, som lemnar dem intet
annat vai, än sjelfmord.

Ja; intet annat vai än sjelfmord ty, utan att räkna alla de yrken,
bvilkas skadlighct för bclsan småningorn undergräfver lifskrafterna ocb pe-
riodiskt dccimcrar de arbetande klasserna, dödar eläudet inom en viss tid
lika säkert, som os.

Andra qvinnor deremot, favilka, liksom Celie, aro begäfvade med en
liflig och eldig natur, med ett friskt och varmt blod, med styrka och god
matlust, kuuna icke linna sig uti att lefva af en arbetslön, roiu säilän til-
läter dem att äta sig mätta. På nägra förströclser, eburu tarlliga de än
må vara på klädcr, icke granna, blott snygga, ett behof, för mäng-
den af menniskor lika bcfailandc, som födan, på sådant
är cj att tänka.

En kurtisör infinner sig. Hän talar om fester, baler, lustturer åt
landet; den stackars unga Hiekan afhör honom; hon spritter af ungdom
och är dock lastspikad vid sin stol, under aderton timmar af dygnet, och

s ‘let i ett mörkt, osundt, smutsigt kyflfe. Frestaren talar om snygga, ja,
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otu granna kläder, ocli den usla kläddning, soin.bctäcker arbcterskan,
dar h enne ickc cns emot biildcn ocb fuktigbeten i rummet . , , Frestareu
talar om utsökta rältcr, ocb brödet, som lion förtär, Kr längt ifrån att
bvarje afton kirnua tijlfrcdsställa bennes sjuttonåriga matlust.

Ilon ger vika för tillbud, hvilka för benne aro så oemotståndliga.
Och snart blir bon af sin älskare öfvcrgifvcu ocb glömd; men bon

bar redan insupit vanan vid sysslolösbet, licunes fruktan för fattigdoinen
bar tillväst i saunoa mån bon blifvit förtrogen med ett förlinadt lefnads-
sätt; arbetet, tili ocb med ett ooppbörligt arbete, skulle numera icke för-
slå tili de ijtgiftcr, bvarvid bon vant sig. Då bvad är alt göra?
Sian stiger ett steg lägrc ned på lastaus trappa . . . slutligen faller man
tili den allra lägsta, maa sjuuker tili liottaen af lastens dy . . . ocb då
går det, såsoro Celie sade: några lefva af sin vanära, andra dö deraf.

Om de dö såsom Celie, så bör maa snararc beklaga, än lasta dcin.
31ar ickc samballe! förverkat ali rätt tili förkastelsedom, så snart en

locnniska, i början arbetsani ocb dygdig, tili lön för sitt trägaa arbete
ej kunnat vinoa upprepom det alitid —en snygg bostäd, en vanu be-
kjäduad, tillräcklig föda, några byilodagar, jenite tillfåile tili upplysniug
ocb undervisuing, emedan både andlig ocb lekauilig spis borde tilldclas
eubvar, soin träget arbetar ocb uppför sig väl.

Ja, ett sjelfviskl ocb styfmoderligt samballe bar på sitt ansvar dessa
laster, dessa dåliga handlingar, soin leda sitt ursprung ifrån;

De n materialla omäjlii/heten att lefva, vian alt lida hrist.
Ja, vi upprepa det, oräkneligt inånga qvijmor bafva cj annat vai äns
En förstörande falliijdont,.
Prostilufion.
Sjelfmord. v

Och det dcrförc sägom det ännu en gång, kanske skall man böra
oss och det dcrföre, att lönen för dessa bcldagansvärda qvinnors ar-
bete är otillräcklig, bånaiule, icke för det deras palroner i alluiänbct aro
bårda ocb orättvisa, otan emedan de sjclfve grymt lida geuom dc bestän-
diga verkuingarna af en anarkisti tallan, emedan de, krossade uuder tyng-
den af en obarmbertig industriel feodalitct, äro nödsakade alt dagligen
nedsätta arbetslöncrna, tili undvikande af fnllkomlig min,

Ocb d.enna mängd af Lcklagansvärda olyckor, mildras den vai någon
gäng- af det aflägsna boppet om en bättre fråmtid? Ack! man vågar
ickc tro det . . .

Autagom, att en vaimeni man utan bittcrbel, ulan passion; utan bätsk-
bet, utan Läftigbet, men bvars bjerta ömmar för så myeket elände, för
kagsllftande korpsen Jielt cnkelt framlade följandc fråga;

”Dct är genom obcstridliga fakta bevisadt, att tusentals qvinnor i
Paris måste lefva af fem franes i veckan . , . bören j väl: fem franes i
veckan . . . tili byra, kläder, värme och inat. Många bland dessa v

, qvinnor äro enkor ocb bafva små barn. - Jag vill ickc, såsom man kal-
lar del, lialla tai; jag uppmanar eder blott att tanka på edra egna dött-

(

rar, edra systrar, edra bustrur, edra mödrar, Jaksoni de, äro ock des-
sa tusentals varclser, hvilka äro dömda tili en så förfärlig, sjulsnißrditmlc^^
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$ lott, mödrar, döltrar, systrar cch makar. I förnuflcts, i dcn kristliga
tnenniskokärlekens, i det allmänna bästas, i den inenskliga värdigbetens
namu frågar jag eder dcrföre: Sr ett sådant sakeina» tlllstånd, soin
med livarje dag förvärras, är det försvarligt ...Sr det rätt? . .

. Killi-
nen j liila det, lielst dä j lanken på alla dc lastcr, soin alstras af ett så-
dant elände?"

fivilken verkan skullc denna fråga Lafva på vara lagsliflare?
Tvifvelsutan akulle de, .

. , med smärta, med bcdröfvclse öfver sin
ofönnåga så tro vi åtminstone svara:

"Äek! det Sr beklagligt; vi sucka öfver så myeket elände, men vi Tör-
mä ingenting.

"Vi förmå ingenting I"
Af alli delta är moralcn enkel, slutsatsen lätt oeb faltlig för en hvar,

. , . synnerligast för dem soin lida . . . ocb dessa, bvilka uppgå tili ett
oräkneligt anlal, - , . göra ofta slutsatscr på sitt vis ocb vänta.

Eftcr en stund kade de båda systrarna fåtl färdiga de rep ocb stop-
par, soin sk «He Ijena tili alt utestanga draget ocb såuiedclst göra verkaa
af oscl snabbare ocb säkrare.

La Alayeux sade tili sin sysien
Du, Celie, soin är längst, du skall åtaga dig taket; jag deremot

tar föustret ocb dörren på min lott.
Var lugn, niin syster; - jag skall nog Linna före dig, svarade

Celie.
Au började de unga llickorna alt ifiigt tilltäppa alla öppningar, hvilka

Kiftills insläppt vinden ocb låtit dcn pipa i den eländiga vindskamtnaren.
Celie, soin var lång tili växtcn, räcfcte ulan särdelcs svårigket npp

tili taket, bvars bål ocb Springer snart blcfvo tillsloppade, inedan la Alayeux
ombcsörjdc lillläppandet af springorna på föustret ocb dörren.

Sedän delta sorgliga guroniål var fullbordadt, närmade sig de båda
systrarna tili bvårandra ocb sägo på bvarandra, ulan att säga ett ord.

Det olyckliga ögonblicket nalkades; deras ansigten, eburu alltid lug-
na, synles dock lindiigt upprörda af det slags besynnerliga öfverretning,
soin alltid åtföljer dnbbla sjelfmord,

Se så, sade la Alayeux, nu forl tili fyrfatet.
Hon föll på knä framför det lilla, af koi uppfyllda fyrfatet; men

Celie fattade sin syster i armen, ocb tvang henne att resa sig upp, sä-
gande:

Lät mig upptända elden .
. . det bör inig tili.

AI en, Celie . . .

Dii vet ju, min slackars syster, att du alltid får ondt i bufvudet
af kolos-

Åt delta naiva yttrande —*■ ty Baeclianal-drottningcn taladcallvarsarnt,
kunde de båda systraena icke afhålla sig ifrån att sorgligt le.

Lika myeket! återlog Celie. Hvartill skullc det tjeaa att
ådraga dig ett ökadt ... ett tidigare lid.au.de?

,lV: o '3Bi/

177



Den Va ndean de Jvden.

!$s Dcrcfter pekadc Celie på balmraadrasscu, hvaruli ännn något haita
fanns qvar, och sade tili sin systcr:

Gä du och lägg dig der, min stachars Madeleine; så snart clden
bllr rilstigt upptänd, kommer jag och sätter mig hos dig.

D'öj icke länge, Celie.
Äh nej; om fein minuter shall det vara gjordt.

Det laiset, som lag åt gatan, var, mcdclst en liten gård, shildt ifrän
dcn byggning, der de båda systrarnas lilla eländiga bostad var belägen,
och var så mychet högre än denna byggning, att, då solen gicls ncd, blef
det ternligcn mörfct i den lilla vindshammaren. Den skumrna dager, som
nu inträngde genom de nastan hornliha fönsterrutorna, ty så smutsiga
voro de ~ belyste den gatnla söndriga halminadrassen mcd dess blå- och
hvitrutiga öfvcrdrag, hvarpä la Mayeux, fclädd i en trasig klädnirig, half-
liggaude hvilade. Stödjande sig pä vcuslra armhågen och med kakan hvi-
lande raot handen, började hon att med en söndcrsiitandc smärtans blicls
bctrahta sin systcr.

Celie, soin låg på hnä bredvid fyrfatct, med ansigtct lutadt öfver de
svarta kolen, h var ifrån sinä blåaktiga lågor rcdan började hoppa der och
hvar Celie bläste mcd alla krafter pä nägra itända hoi, som kastade
sitt mörka återsfcen på den unga flickans blcka ansigte.

En djup tystnad rådde.
Intet annat buller hördes, än Celies fläsaudc andedrägt och emellanät

det sakta sprakandct af kolen, hvilka nu började gtöda och rcdan spridde
en tnng och döfvande änga.

Celie, som nu fålt alla kolen att glöda och rcdan började kanna sig
litet döfvad, stcg npp och gicfc tili syslern, sägande:

Det äi' gjordt.
Alin svster sade la Mayeux, och ställde sig på kuä pä rnadras-

sen, mcd an Celie ännu stod der bredvid; . . . burn skola vi placera oss?
. . . Jag ville gerna vara dig så närä som möjligt . . . äuda tili slutct.

_ Vänta, sade Celie, på samraa gäng verkställande, hvad hon sa-
de; - jag skall sälta mig viti hufvudgärdcn, med. ryggen stödd emot väg-
gen ...Se så, lilla systcr . . . kom nu hit .

. . lägg dig der . , .

Godl! .
.

. stöd nu hufvudet emot minä kuän .
. . och glf mig handen ,

..

Tyckcr du, det är hra så der*?
Ja; men jag kan ickc se dig.
Det är så rnyeket bättre. Det måste komina en stund .

. . ehu-
ru gansl;a kort, tiet är yäl sant . . , men ändå en stund, da man sliall li-
da myeket, och dä är det så godt att icke se hvarandra uuder lidaudet.

Du bar rätt, Celie.
Låt mig ännu en gång för sista gängen kyssa ditt vaekra

här ytlrade Celie, tryekande hårdt emot sinä läppar det silkeslena hå-
ret, som omgaf systerns hufvud och prydde hennes bleka, mclankoliska
ansigte. JVu . . . nu . . . skola vi hålla oss myeket stllla.

Syster .
. . din hand sade la Mayeux. Låt mig för sista

gängen tryeka din hand . . . och sedän , . . skola vi . . . som du säger
ig ... ickc röra oss ur däcken . , . och vi skola icke vänta länge .
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[pl f
tror jag .. . ty jag börjar redan känna mig yr i bufvudct . . . Än du, ®

min systcr ?

Jag? . . . Icke ännu, sade Celie, Jag känner ingenting an-
nat än . . . koloset.

Har du täukt på, tili hvilkcn kyrbogärd maa skall föra oss?
frågade la Mayeux efter nägon tystnad.

IVej; hvarförc dcnna fråga ?

Derföre att jag bclst skulle väljä Pere-Lacbaise. Jag var en gäng
der med Agricola ocli hans mor .. . Hvilkcn skön anblick! . . . träd öf-
vcrailt . . . blommor . .

. marmori Vct du, de döda bo bättrc, än de lef-
vande ...och

Hvad fattas dig, syster? . . . frågade Celie, som märkte, att la
Mayeux tvärtystnade, cfter att kafva taiat med alit- saktare röst.

Jag bar liksom svindel
. . .

svarade hon. Minä tinningar bul-
ta. Och du buru känner du dig?

Jag börjar bara bli litet besynnerlig och yr
.

. ~På mig vcrkar
det långsammare än på dig.

O, det är derföre åtcrtog la Mayeux, som bemödade sig att le
det är derföre, att jag alltid bar värit så tidig af mig

...
Da mins

väl, att i Systrarnas skola sade man, att jag alltid var längrc bommen,
än alla de audra

. . .

Detta liHudcr mig iiuiui . . . som du ser.
—Ja . . men jag hoppas att snart Linna upp dig —■ sade Celie.
Det, som förvånade de båda systrarna, var ganska naturligt. Bacclia-

nal-droltuingen bade, cburu försvagad af sorger ocb elände, tikväl en li-
ka stark kroppsbyggnad, som la Mayeux's var bräcklig ocb hleiij den scd-
nare skulle således förr, än systern, kärinä verkan af oset.

Eftcr några ögonblicks tystuad åtcrtog Celie, i det lion laile sin band.
på la Mayeuxs panna, medan denna fortfor att stöda hufvudct emot lien-
nes knän:

—Du säger ingenting, syster ...Du plågas • är det icke så?
IVej, sade la Mayeux med sVag röst minä ögonlock äro tunga

som bly .
. . jag börjar dornna .

.
. jag raärker, att jag talar .

. . långsatn-
mare .

. . men jag känner icke änuu någon svår smärta. Au du, systeri
Medan du talade vid mig ,

bade jag svindel ,
ocb nu känner jag

en bäftig bultning i tinningarna.
Hvad minä tinningar bultade nyss!

.
.

.
Man skulle tro, att det

vore smärtsammare ocb svårare att dö . .
.

Efter ett ögonblicks tystnad sade la Mayeux tili sin syster: <

Tror du, att Agricola saknar mig myeket, ocb' att ban länge tän-
ber på mig? »

Kan du sätta det i fråga? sade Celie, i en ton af förebråelse.
—Du bar rätt, .

•

.
genrnälte la Mayeux mildt. Det ligger en

bitter känsiä i detta tvifvel; men oin du visste . . .

Hvad? . .
. hvad, min syster?

La Mayeux tvekadc'några sekunder oeh sade sedän med matt röst:
Ah ingenting.

Eftcr en paus, tillade lion :
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S® Lyckligtvis dör jag i dcn säkra öfverlygelscn, att lian- aldrig skall

bchöfva mig . . . Hän är gift med en ung, förtjusande flicka ... de älska
hrarandra . . . jag är säkcr, att lion gör lumoni lyeklig.

Då la iVlayeux utlalade dcssa ord, försvagadcs henncs röst aill nier
oeh iner, Hastigt spratt Lon tili, oeh sade tili Cclie med en darraudc,
nastan rädd sfämmä:

Syster . , . tryck mig Lårdt i dina annar . . . hårdt ...o! . .
,

jag är rädd! .
.

• jag ser allt . . . gcnom ett mörhblått töcben . . . det går
oinkring med mig.

Ocb nu resfe sig den olyckliga väreisen något, och gömde sitt an-
sigte i systerns sköte. Dcnna, soin ännu var i sittande ställuing, oinslöt
bcune med sinä vanmäkliga aruiar.

JVIod, syster! . .
. sade Celie, tryckandc bennc mot sitt bröst, och

med en riist, som försvagadcs allt iner och mcr> Det blir snart slut,
Celie tillade med en blandad kansia af afund och fasa,:

Hvarföre skall just min syster så snart duka under 1? Jag bar
ännu hela min sansning och lider mindre, än Lon- . .

. Avk! .
. . men det

skall icke räcka så länge. Om jag visste, alt hon skulle dö förr, än jag,
så skulle jag gå och sialla mig med ansigtet öfver fyrfatet. Ja . . .

jag går;
Vid den rörclse , som Cclie gjorde, för alt stiga upp, kändc Lon sig

ijjvarliäljas af systerns svaga armar.
■— Du lider, stackars liten - sade Celie, darrande.

Ja ...ja ...nu , . . är jag myeket sjuk !
. . . Gå intc från

mig , . . Jag her dig. «

Oeh jag intet .
. , nastan intet , . . sade Celie tili sig sjelf, i det

hon kastade en vild hlick på fyrfatet. Ah jo , . , nu ~ , tillade hon
med hemsk glädje jag börjar nu alt qväfvas ~ , oeh jag lyeker . . .

att mitt Imlvnil .
. . vill spricka.

• Gasen kade mi verkligen uppfyllt det lilla rummet och derifrån för-
trängl ali and bar luft.

Dagen framskrcd; vindskamniaren, som nu hlifvit alldeles mörk, upp-
lystcs af skcnct ifrån fyrfatet, hvars glöd kastade en röd glans på grup-
pen af de håda systrarna, som höllo hvarandra hårdt omfamnade.

Plötsligen gjorde la Mayeux några laita konvulsiviska rörelscr, i det hon
med inalt, slocknande rösl uttalade dcssa ord . , .

■— Agricola! ~ , fröken de Cardoville! ...o farväl! .• • jag . . .

Dercfter mnmlade hon några andra obegripliga ord; de konvulsiviska
rörclserna upphörde; armarna som värit lindade kring Celie, nedföllo åter
på halmhädden.

Min syster! ropade Celie förskräckt, i det hon med båda hän-
derna upplyfte la Mayeux’s hufvud och såg på henuc. - Du ..

. redan
död! . . . men jag! . . . men jag!

La slaycux's milda ansigle var icke hlekare, än vanligt, men hcnncs
Lalfl tiilslutna ögon hade cj iner någon hlick. Ett lecndc, på en gång

och godt, irrade ännu ett ögonblick oinkring henncs violblå läp- fe ,
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derefter blef niininen orör. ®t.“ par, bvanfrån en omärklig pnst utgick . .

lig . . . ansigtets uttryck var utmärkt rent.
Mcn du skall icke dö före mig, ropade Celie med söndcrslifamle

vöst odh böljande med kyssar sin systers panna och kinder, som kallnadc
under hennes liippar. —Systeri . .

. vänta pä mig! . .
. vänta på mig! . .

.

La M ayeux svarade icke; Lufvud, som Celie nu släppte, ater-
ioi! sakta pä balmbäddcn.

Min Gud! . . . jag svär, att del icke är mitt fel, om vi icke dö
tillsammans, ropade Celie förtviilad och knäböjandc vid bäddcn, der ia
Mayenx lag utsträekt.

Död ! '.
.. ropade Celie med fasa ja, Lon är död !

. , . död
före mig . .. . det är kanske derföre att jag är starkare . . . Ab! lyckligt-
via börjar jag . . . liksoin bon . . . liksoin bon . . . genast . . . jag ser
nu lilct blott ...o, bvad jag är sjnk!

. . . Hvilken lycka !
. .

. Jag
qväfsi . . Systeri .. . fillade bon, kastande sinä armar om la Maycux*,s
lials jag kurninee • . . bar är jag! ,

.
.

Au iiordes i trapporna ocb i förstugan ett plötsligt bullcr af steg
ocb röster. ' ■Celie bade ännu tillräcklig sans att uppfatta dessa ljud.

Annu besläudigt utsträekt öfver systerns kropp, npplyfte bon huf-
vudet.

Bullret närrnade sig allt mer och mer ; snart bördes en röst ropa u-
fanföre, pä föga afstånd ifrän dörren;

Store Gud! . . . bvilket kolos!
I saunna ögoublick skakades dörren , medan en annan starkare röst

ropade,:
Lät upp! ...lät tippi '

f

De komina in ! • . - de skola rädda mig . . . ocb min syster är
död! ...O ncjl . , . jag skall icke ba den lägbetcn att öfverlefva tienne.'

Sadan var Cclies sista lanka.
Ilon samlade nu sinä äterstäende krafter, för att springä tili fön-

stret . . . bon öppnadc det ocb , . , just i samma ögonblick soin den däli-
ga dörren gaf vika för en häftigare pästötning, störtade den anna värei-
li.. :11sen sig ifrän tredje väningen ned tili gärden. ‘

Adricnne och Agricola visade sig pä tröskeln.
Oaktadl den qväfvande kolröken, rusade Adricnne in i rummet, ocb,

da bon varseblcf fyrfatet, utropade bon:
Den olyckliga Hiekan bar tagit lifvet af sig!
JVej, bon kastade sig ut genom fönstret, svarade Agricola; ty lian

bade, i dctsanima dörren gick upp, seit en menniska försvinna genom
fönstret, dit lian nu framstörtade.

Ha! .
. .’ det är rysligt! . , . ropade hän snart, i det ban ulstöt-

te ett rop, satte båda bänderna för ögonen ocb ålervände, blek ocb för-
brossad, tili fröken dc Cardoville.

Mcn denna, som misstog sig om orsaken tili Agricolas förskräckclse,
och just nu yarscblef la Maycux, i det mörker som rädde, svarade;

sB> 25^'
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IVej bär är hon.
Ilon yisade smcdcn det blefca anletet af la Mayeux, soin läg utsträekt

på balmbäddcn, bredvid bvilken Adrienne bade kastat sig pä knä. Ilon
fattade den arma söinmerskans händer, och fann dem stela ocb kalla. Dä
hon lade kauden på dess Ljerta, kände lion, ali det stod stilla; slutligen,
efter en sekund, da den friska luften fått inströmma genom dörren, tycfc-
te Adrienne sig ana något omärkligt pulsslag, hvarvid hon ropadci

Hannes bjerta slär !
. . . Fort, hjelp! ... bjelp! .. . Herr Agrl-

colal ... spring! ...skallå hjelp! ...Lyckligtvls bar jag min flaska.
Ja, bjelp . .v ät benue ... ocb åt den andra! ... i fall bjelp än-

nu är möjlig sade smedeu, i det ban vnsade utför trapporna ocb lem-
uade Adrienne ensaiu, knäböjande vid balmbäddcn, bvarpå la Mayeux iåg
utsträekt.

XVIII.
EEKÄNNELSERPi A.

Under den sorgliga tilldragelse, som vi här skiidrat, bade en lillig
«innesrörelse färgat Adricnnes anletsdrag, eljest blcka, afmagrade af sorg,
Hannes kinder, bittills så skönt rundade, bade redan börjat blifva tornina,
ocb en cirkel af ljus, gcnomskinlig azur omgaf de Stora, svarta ögonen,
nu töekniga ocb skumma, i stället att de förut voro så lifliga och strålan-
dc. De tjusande läpparna, oaktadt de nu voro förvridna af en obeskrlf-
lig ängest, bade docfc bibeliållit sin friska ocb däfna rodnad.

För att så myeket lättare ocb fortarc kumia cgna la Mayeux sinä
otnsorger, bade Adrienne kastat af sig hatten. De yppiga vägorna af
hennes siikcslena, guldgula bår betäekte nastan hoit ocb bållct det sköna
ansiglct, soin lutades emot halmmadrassen, utmed bvilken bon förblcf lig-
gaude på knä, kramande nielian sinä elfenbensbänder de köttlösa bänder-
na af den anna söinnierskan, bvilken efter nägra minuters lid blef fuli-
komligt åtcrkallad tili lifvet, dels genom den inströmiuaude friska luftens
belsosamma intlytelse, dels genom verkan af det luktsalt som Adrienne
bar pä sig len flaska. Lyckligtvis bade la Mayeux’s dåning mer värit
en följd af den starka sinnesröreisen ocb af kroppens svagbet, än af oset,
belst qväfgasen ännu ickc hunnit yttersta graden af sin intensitet, dä den
olyckliga förlorade sansningen.

Innan vi fortsälla målningen af det uppträde, soin nu ägdc ruin emel-
lan söminerskan ocb adclsdamen, torde nägra upplysaudc ord vara nöd-
vändiga.

Alit sedän det besynncrliga äfventyret pä teatern vid Portc-Saint-
Martin, dä Dscbalma, med lara för sitt eget lif, midt för fröken dc Car-
dovillcs ögon, störtade sig pä den svarta pantern, bade den unga Hiekan
ofta ocb på ett smärtsamt säti värit upprörd.

Glömmande bäde sin svarlsjuka ocb sin förödmjukelsc vid åsynen af
Dscbalma ... af Dscbalma, som visat sig för allas ögon, åtföljd af en
qvinna, bvilken var bonoin sä föga värdig, bade Adrienne, ett ögonblick
föebländad af prinsens på en gäng ridderliga ocb bjeltemodiga bandling,

, tänkt för sig sjelf;
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w— ——

P Ehurn skenet är emot Dsehalma, älskar lian mig dock tillräckligt,
för att hafva trotsat döden, i det haa upptog min kukett.”

Men hos dcnna unga flicka, soin kade en så finkänslig" sjiil, en så ä-
del karakter, ett så upplyst förstånd, sfcnlle naturligtvis eftcrtanken och
förnuftet snart öfverrösta dcnna tomma tröst, hviiken i sig sjclf var allt-
för vanmäktig att liika keuncs kärleks och hennes djop t kränkta värdig-
hets frlska blödande sär.

Uuni ofta sade Adrienne tili sig sjelf kuru ofta kar icke
prinsen på jagt, ock det utan skäl, af en blott nyck, trotsat lika stora fa-
ror soin den, då kan npptog min kukett! . . . Dessutom . . . kvem kan för-
säkra mig, att det icke var för att erbjuda den åt Hiekan, soin åtföljde
konein?

De ideer, Adrienne gjorde sig om kärlek, voro måkända bcsynnerli-
ga i verldens ögon, men säkcrligen i sig sjelfva riktiga. Dessa ideer, i
förening med hennes biliiga stolthcf, tilläto henne aldrig en enda tanke
på att efterträda dcnna gvinna, (kvilken hon iin måtte vara), den prinsen
kade inför en hei allmäniict visat såsom siä mätress.

Och likviil kyste Adrienne ehurn hon knappast vågäde tilistä det
för sig sjelf en svartsjuka, så myeket plågsammare,, sä myeket mera
förödmjukande, soin kenues mcdtäflcrska syntes kenne föga värdig att med
keune sjelf jemföras,

Deremol gafs det ögonblicfc, då fröken de Cardoville, oaktadt med-
vetandet af silt cget värde, pårnintc sig Rose-Pompons förtjusande anlets-
drag ock gjorde sig sjelf den frågan, om denna intagande varelses dåtigå
sinak saint fria och opassande siitt att nppföra sig, kärrörde af friiekket
ock tidigt förderf eller af fullkomlig okunnighet om seder och bruk. I
sednare faliet kunde dcnna okunnighet, troligcn alstrad af naturlig liflig-
ket och oskuldsfull yrket, innebåra myeken lockelse, helst om hon med
bekaget af en oemotståndlig skönhet förenade en upprifctig kärlek och en
ren själ. I trots af den unga llickans ringa börd ock dåliga uppfostrau,
kunde hon i sådant fall väeka en verklig passion hos prinsen.

Om Adrienne ofta, oaktadt så mänga ock svåra anledningar, tvekade
att ansc Rose-Pompon för en förderfvad varelse, så var det derföre att hon,
med erinring af kvad så många resande berättat om Dschalmas öfver a 111
däligt upphöjda sjiil, ock isynnerhet då kon återkallade i minnet det sam-
tal kon en gång hörde mellan konom ock Rodih, icke kunde förrnå sig
att tro, det en man, begäfvad med ett så utmärkt suille, ett så kiinslofuilt
kjerta, en sjiil sä poetisk, så svärmande, så enlkusiaslisk för det idealisfca,
akulle kuuna Ulska en lag förderfvad varelse, ock djjerft visa sig med ken-
ne inför allmänheten. Delta var en kcmligket, soin Adrienne förgiifvcs
sökte ntforska.

Dessa tärande tvifvelsmål, dcnna gryinma nylikenket, bidrogo ännn
mer att öka den nnga frökens kärlek, ock man kan föreställa sig hennes
obotliga förtvillan, då kon för sig sjelf uödgadcs erkänna, att Dschalmas
likgiltighet, tili ock med kans förakt, cj skulle förmä utsläcka dcnna ken-
nes kärlek, soin nn var mera brinnande, mera passionerad, än nägonsin.

j Simuloin haude ock, att latalistiska ideer beinäktigade sig keuncs kjerta^
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w : tibon tänl;te nämligco, att (lennä bärlek tili Dschaltua var benne af ödet
förelagd, att lian en dag skulle göra sig förtjent deraf, att det nu så obe-
gripliga i prinsens nppförande skulle en gäng förkiaras tili bans fördel.
Simuloin deremot blygdes lion att ursäkta Dsckalina, och medvetandet af
deiina svaghet var för benne en öfcad pläga, en ytterligare tortur. Olfcr
för denna oerhövda sorg, lefde bon nu i en fullkomlig cnsligbet.

.Snart utbrast koleran soni en åska. Alltför olvcklig att för egen del
frukta denna laudsplågå, smärtades Adriennc emiäsi af andras lidanden.
Ilon var en ai de första, soin biilrogo tili dc ansenliga gäfvor, bvilka,
bevittnande den ädlastc mcnuiskokärlck, (illllöto från alla käil. Florine
kade plölsligcn blilvit augripen af sjultdoincn. Den ädla matmodren vil-
le, i trots ai faran, se benne oeb upprättliålla bennes nedslagna mod. FJo-
rine, li el t oeb bållet öfvervmmcn genom liettä ny a profaf ädcimod, förnjåd-
de icke längrc dölja det förxäderi, bvari bon muler en läugrc tid värit
medbrotlslig. \id tanken tippa, att döden snart skulle befria benne från
dc menniskors tyranni, bvilkas ok bon så länge bnril, lyckte bon sig ändt-
ligcn kumia yppa allt för Adrienne.

Sålrdrs Heh denna veta bäde Florines beständiga spioneri oeb orsaken
tili la Mayeuxs plötsliga försvinnande.

Vid denna uppläckt kände Adriennc sin tiljgifvenhct, sitt ömma dcl-
tagande för den fattiga söinmcrskan ämiu mera förökas. På bennes be-
fnilnjng anställdes mi de noggraimasle spaningar, för att nppläcka la
Rlayeux’s spår. Men Florines bckännelser bade ett ännu vigtigare resnl-
tat. Adrienne, nied raita oroad öfver delta nya bevis på llodins ränker,
crinradc sig nu dc förslag bon nttänkt, då bon, troende sig vara älskad
af Dscbalma, i sin kärleks instinkt anat de faror, soin botade både bononi
oeb dc öfriga incdlcniiiiaiiia af familjen Renncpont. Alt förena alla af
sin slägt tili ett geniensamt försvar emot den gcmcnsaninia lienden, sadan
var Adriennes första tanka vid åliörandet af Florines bckännelser. Ilon
ansåg för sin pligt att söka utföra denna idc. I kampen emot lieuder, så
farliga soin Rodin, abbe d’Äigrigny, prinsessan de Saint-Dizier oeb deras
anbang, såg Adrienne icke ui leuasi ett berömligf försök att afslöja skrym-
terict oeb viuningslystnaden, litan ock dcrjemtc en tröst, åtniinslone en ådei
förströelse under sinä sorger,

Från delta ögonbliek efterträddes den sniärtsamma apati, livari den unga
Hiekan liittills försinäktat, a? en orolig, fcberaktig verksaniket. Ilon kailude
tili sig alla de personer af hennes fauiilj, soin voro i sländ att efterkomnia
bennes kallclse, oeb sålanda blef, såsom den tili markis d’Aigrigny öfver-
leninadc bcmliga noten fullkomligt riktigt kade uppgifvit, liotellet Cardo-
ville snart incdcipunktcu för oupphörliga, verksamma älgärder oeb för en
mängd ofta föruyade slägtmölen, bvarvid inedlen tili angrepp oeb «jelfför-
svar lifligt diskuterades.

Fullkomligt noggrann i alla andra punkter, bade nyssnämda bemliga
not yttrat den förmodan, att fröken dc Cardoville liaft en sammankomst
med deu indiska prinsen. Denna gissning var docfc alldeles falsk, och
man fär längrc fram veta, bvad soin gaf anledning dcrtill. Oaktadt den
allvarliga sysselsättningen med sin familjs Stora och vigtiga angclägenlie^^

184



J) CX 'VA XDBAXDE JvDEX.

rup— 1VM . .... _ . . I
S® %er, Jyekades fröken de Cardoville icke ens alt fmna en flyklig förströel-

sc från den olyekliga kärlek, som i bemligbet förtärde benne, och dea
bon -så biltcrt larchrådde sig.

På morgonen af samma dag, .då Ädrienne, sota ändtligen fått veta,
bvar la Mayeux befann sig, koni atf iiksoni genom .ett nnderverk ryeka
benne imdan döden, Jiade Agricola Baudein, soin just .då befann sig i
totellut, för alt med fröken (ådpläga, angåcnde Francois Hardy, bönfallit
om tilistä ml alt få foclcdsaga benne tili gatan Glovis, dit de båda tade
sk.yndsamt .begifvit .sig.

Således företedde sig ännu en gång delta ädla ocb rörande skädcspcl.
Fröken dc iCardoville och la MayCus, dessa bäda yttersta länkar af sam-
bällskcdjan, koin irto i beröring med hvarandra ocb sainmansmälte i en rö-
rande jemlikbet; ty adelsdamen ocb sönnuerskan voro, på förständets, sjä-
lens ocb bjertats vägnar inllkondigen jemngoda; de voro äfven jemngoda
derföre, att den ena -.var ett ideal af skönbet, bebag ocb rikedom, den an-
dra deremot af undergifvenbet ocb oförtjcnta olyckor. Ack! Olyekanj bu-
ren med inod ocb värdigbet, bar icke äfven den sin gloria?

La Mayeux, som låg utsträekt på balmmadrasscn, syntes så svag, att,
om än icke Agricola blifvlt på gården qvarbållen bos Celie, som just nu
dog den förfärligastc död, så kade dock fröken dc Cardoville dröjt ännu
några ögonblick, innan bon sökt öfvcrtalaka Mayeux ali stiga npp oöb föl-
ja benne ned tili vagneu.

Den anna söinmcrskan kade, genom Adricnnes själsnärvaro ocb en
af benne nppdiklad skonande osanning, blifvlt öfverlygad att Celie, var
föxd tili en raksltiga i grannskapet, der bon kunde erlialla nödig vård,
Lvilken tyektes hlifva ulan framgång. Då la Mayeux’s siälsförmögen-
beter endast småningum återvaknade, ocb bon, så tilisägandfes, hioit läng-
samt qvicknade nr sin dvala, bade bon genast, ulan ringasle misstanka,
satt tro tili denna fabel; bon visste icke hcllcr, alt Agricola åtföljt frö-
ken de Cardoville.

Och det ä-r er, nådiga Fröken, som Celie ocb jag bafva att tacka
för lifvet sade Ja Mayeux, vändande silt mclankoliska ansigte åt A-
drienne. IVi ... knuböjande i denna vindskammare ... utmed denna
smärtans bädd, der min sy.ster och jag föresatte oss att dö . . . ty Celie
. . . fröken bar ju försakrat mig derom . . . Celie llck ju bjelp . . , i rät-
tan tid?

Ja, lugna er; jag ftek nyss veta, att bon återfått sin sansning.
>Och man bar sagt benne, att jag Icfver*? ♦ . . bar man icke det,

fröken J.. . Annars skulle bon kanske gräma sig öfver att bafva
lefvat niig.

Var lugn, kara 'barn, sade Ädriennc, fryekande la Mayenx’s bän-
der emcllan sinä ocb betraktande benne med tårfylkla ögon. Alan bar sagt
benne alli, bvad man borde. Oroa er icke . , . tänk på ingenting annat,
än att återvända tili lifvet ocb jag boppns det tili sällbeten . . .

den ni liittiUs s,å föga Jarl kanna, stackacs barn!
te 'V-.o 58. 24. «c

M.
__

■;
- JM
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m
;

_ _Hvilken godhct, min fröken! ..
, och det, oaktadt jag rymde frän ®

er , . . hvarföre ni horde anse mig så etacksaml . , .

Tyst! .
.

. Hälliin . . . då ni är mindre svag . . .. skall jag sägai
er en hop sakcr, som nu sknlle alltför niycfcet trötta er uppmärksamhct.
Hur bellnncr ni er im?

Bätfre ~ . goda fröken; .. ~ . Dcnna friska luft _
. . jeinte den-

tanken, alt min syster, sedän vi un trälfat er, niin fröken . .
. icke mcr

skall hehöfva vara i förtviflan ~ . ty äfven jag . .
. skall säga er, a11t,.. ..

och då är jag viss, att ni skall ba> medlidånde mcd den arraa Celie, Är
det icke så, fröken?

Räkna alltid pä mig, mitt barn, sade Ädriennc, i det hon söitte-
dölja sitt smärtsainraa brydcri. JVi vet ju, att jag- intresserar mig för
er och för alli, hvad ei- rörcr. M en, säg mig, tili ade fröken de Car-
doville mcd rörd stämma skref ni mig icke tili,- innan ni fattade del-
ta förtvillade beslut?

Jo, fröken.
O Gudf. ropade Ädrienne; oclr, då ni icke crLöll nägot svar,

måste ni tro mig vara myeket glötnsk, ...gryrnt otacksam.
Ack nej! . ... nej! .. ... aldrig bar jag anklagat er, min fröken,.

Min stackars syster skall kumia inlyga, att jag tvärtom värit lifvad af
tacksanihct emot er, Unda tili slutet.

Jag tror det ,
.

. jag känner ert hjerfar .. . , men i alla fall .
.

hur har ni förklarat min tvstnad?
Jag trodde er med "rätta stött öfver mitt hastiga försvinnande,

nådig fröken?
Jag ... stött? , . . Ack, Horre Gudf . . . jag har aldrig fålt

ert bref
Och ändå vet ui, att jag skrifvit ett sädant, goda fröken?
Ja, min stackars vän; jag vet tili och med, att ni skref det hos

niin portvaktare; beklagligtvis lemnadc haa det tili en at minä ilickor,
vid namu Florine, och sade tienne, att brefvcl var ifrån er.

Mamsell Florine! ... den der unga Hiekan, soin var så god e-
mot mig?

Florine bedrog mig pä det skamligastc; hon var i sold hos minä
fiender och tjenade dem tili spion.

Hon? , . . Min Gnd! . . . ropade la Mayeux är det möjligl?
Just hon, svarade Adrienne. Men vi böra snarare beklaga än

tadla henno; hon var tvungen att lyda en förskräcklig nödvändighct, och
hennes bekäunelser, i föreuing mcd hennes ånger, tillvunno henne min
förlåtelsc, innan hon dog.

Död? .. . hon också död! .., så ung-, så skön! .
,

Oaktadt hvad hon emot mig felat, gick liennes död mig djnpt tili
siimes, ty hon hekände mrd sönderslitancle ånger, hvad hon lirutit. Dland
hennes hekännelser var äfven den, att hon undanhällit ett hret ifrån er,
dernti ni hedt mig out ett samtal , . . ett samtal y hvarpå cr systers
lif berodde. '
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8 Det är ganska sauf, frökens siula iva voro uttrycken i mi ti bref.. “

Hien hvem kundc väl linna någon fördcl vid att dölja det för cr?
Jo, inan fruktade, att ni sisulle återvända tili mig, ni, tuin goda

skyddsengel! .
. . Ni älskade niig så ömt . . . Minä fiender fruktade cr

trogna tillgifvenhct, på ett beundransvärdt säti nnderstödd af crt goda
bjertas instinkt. Ack!- .■ . aldrig skall jag glöuima, burn grundade erä
misslankar voro mot en usling, dcn jag försvarade.

Herr Kodin ....sade la Mayeux, rysande.
Ja, svarade Adrienne; men latoni oss icke nu tala om det der

folket; Den afskyvärda bågkotnsten af dem skulle förstöra min glädje öf-
ver att se er äfervända tili lifvet . ... ty er röst är nu- inindre svag, erä
kinder börja fä någon färg. Gnd. väre lof!' ~ . Jag känner niig så lyek-
lig att hafva återfunnit er. Ora ni visste alli,, hvad jag hoppas, alli hvad
jag väntar af denna vår återförening . . . ly, vi skola ej mer ieinna bvar-
andra Ur det icke så? O, lofva mig det i vår vänskaps namu.

Jag • • • fröken l . .
. jag . . . cr van! . . ~ sade la Mayeux, i det

hon blygsarat ncdslog ögonen.
- Ocb kallalle jag er icke min van-, min syster, redän nägra dagar

innan ni Femnade mig? Hvad Ur det då, sora n» sedän blifvit förändradt?
O, ingenting ..

. ingenting liilalle Adrienne med dj.up rörelse. Man
skulle tvärtom kutina: säga, att en olveissa! ig likbct i vara öden gör cr
vänskap ännu kärarc för mig . . . gör den dyrare, oskattbarare . . . ocb
den beviljas mig ju är det icke så? O, neka mig den icke! jag beltöf-
ver så väl en vän.

NI, min fröken!' . . . ni skulle beböfva tili vän en stackars- va>
rclse, sådan sora jag?

Ja, sade Adrienne med ett bjerfskärande uttryck i rösten; jag
beliöfver er vänskap ocb mer än det. Ni är den enda ,åt bvilkcn jag
skulle kumia . . . åt bvilken jag skulle väga> anförtro minä sorger . .

.

acfc , . . myeket bittra sorger!.
Fröken de Cardövilles kinder rodnade sta rkl, då bon sade dessa ord.

livarracd bar jag förtjent ett sådant bevis af förtroeude, min frö-
ken? frågade la Mayeux med stigande förvåning.

Genom ert lijertas finkänslighet, gettoni pålitlighcfcn i er karakter
svarade Adrienne med en lätt tvekau. Dcssutora är ni qvinna . 4 .

ocb - jag är viss på att ni , ~. ni - ■ • bättre än någon annan .. .. skall
förstå, hvad jag lider; att ni skall beklaga mig.

Beklaga er, goda fröken! sade Ia Mayeux, bvars förvåning ökades
med Lvarje ögonblick. Jag beklaga er-?

.
. . Er, en så förnäm.

dant, så, rik, skön ocb afuudad —jag, så faltig, så; ringa, sisulle kuuna
beklaga er!

Hör, min stackars vän, åtcrtog Adrienne efter någon tystnad
den plågsamraaste själssinUrta Ur icke den man vågfar tilistä, utan tvärtom
den, man cj vägar omtala, af fruktau för ätlöje ocli förakt. Hunt skulle
man; våga begära dcltägande ocit medömkan, då det är fråga öin lidan-
den, dem m.u knappast vågar tilistä: för sig sjclfj emedan raan rodnar Inför

% s ina egna- ögon?. J,
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'TI(p^' 30
La Maycux kujide knappasl tro, bvadlion börde; om Lemi es välgöra-

rinna Lade, liksoin lion, värit offer för en olyeklig kärlek, så skulle dion
cj huimat tala annorlunda, än bon gjorde. Men den fattiga sömmerskan
Lnn de oj inrymma en sadan tanka; oeksä började Lon snart uppsöka någon
annan orsal; tili Atlricnncs lidandc, oeli yttrade sorgligt, i det hon tiinls-
te pä sin olyekiiga kärlek tili Agricola;

Ja ja, fröken! Eu sorg, bvaröfver-man blyges ,
. måste vara

förskräek lig o, myeket förskräeklig! ",
Men också tilladc fröken dc Cardoville Lvilken lycka att

linna ett Ljcrta, ioke nlleuast nog ädclt alt ingifva ett öinskräifkt fortro-
ende, ulan ock tillräckligcn pröfvadt af tusende sorger, att knnna slsäiika
medlidandc, råd ock slöd ! Säg mig, mitl kasta barn, tillade bon, i det
Lon uppmärksamt betrabtade ia Maycux om lii vore plågad afen bland
dessa sorger, öfver Lvilka man blyges, skulle ni då ieke kanna er lycklig,
myeket lyeklig ; alt linna en systersjäl, den ni kunde mcddela erä "sorger
ock så luoda tili bälften laita deras börda, genom ett oinskränkt ocb rätt-
visadt förtroende?

För försia gångcn, alit sedän sla Maycux lärt kanna fröken dc Cardo-
ville, betraktade hon Lenne med en Länsiä af misstroendeocli sorgsenhet,
ty den ungä frökens sista ord förekommo Lenne alltfqr betydelscfiilla.

Xvifvclsutan känner Lon niin heraliglict,” tunkte ia Maycux för sig
sjclf; 'saunoi ikt bar min dagbok fallit i Lcnncs liiinder; Lon känner
min kärlek tili Agricola, clicr misstänker den; hvad Lon bittills sagt mig,
Lar baft för ändamäl att framkalla förtroenden, pä det Lon må förvissa
sig om, att lion blifvk väl nnderrättad.”

Dessa tankar Väckte visscrligcn ieke i la Maycux’s själ någon kansia
af bittcrlict ellcr otaeksamliel emot Lcnncs yälgörariuna; men -den olvcLli-
gas Ljcrta hade .cn så sLiiggtädd grannlagenliet, en så smärlsam‘finLän-
slighet, i fräga om allt, hvad soin rörde lienncs olyekliga kärlek, attdion,
oaLlajll sin djupa ocjt varma lillgifvenlict för fröken dc Cardoville, grymt
plågades vid blotta tsnkep uppå, att denna skulle vara .4 -besittiHug af
Lcnncs Lcinlighct.

xix.
jBEKÄNNEXSERNA.

(Fortsättning.)
Den i början för da Maycux så smärtsamma tariken, att fröken de

Cardoville var nnderrättad om Lcnncs kärlek tili Agricola, förvandlade
sig snart, tili följe af den förträiHiga ocb sällsynta varclsens ädla tänke-
sätt, i en röraildc ånger, som ,visadc kela 'kenties tillgifvenliel ,

hela ken-
nes vördnad för Adrienne.

"Kanske, tänktc lion bade jag, bevckt af det inflytande, min 4e-
skyddariinias ti+ibedjansvarda godlicl på mig utöfvar, kunnat göra lienne
on bekäuncisc, den jag cj värit i stäud att inför någon annan aflägga, bc-
känneisen om en bcmligliet, den jag nyss trodde mig skola medtaga i graf-
ven; della bade ålininstone värit ett bcvis på min erkänsla fröken de
.Cardoville; men beklagligtvis är jag beröfvad den lyckau att ät miu väl-
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& görarinna få förlro mitt tifs «n da hemiigbet. Dessntom, ebnru ädelmodig

lion är, ebnru stort medlidande lion Lyscr för mig, ehuru förståndig oeb
i/isigtsfullbon än må vara, så är det docb icke henno gifyet liennc —så
skön, så beundrad ■— alt någonsin Lumia förslå oeb uppfatta allt det för-
färliga i min belägenbet, då jag, beklagansvärda varelsc, nödgas i djupet
af mitt förkrossade bjerta -dölja min lika förtviflade, soin löjliga kärlck.
Nej, nej! ~ . i trots af det grannlaga i bennes tillgifveubct för mig, I
s,kali min välgörarinna, n-nder det bon som bäsl beklagar mig, tadla mig,
ulan att veta det, ty «ndast beslägtade ohjchor förmå att trösta hvaran-
dra. Aek! hvarföre lät bon mig icke dö?”

Dcssa betraktelser bade, snabba som tauken, framställt sig for la Ma-
yenx’s själ., Ädrienne gaf noga akt på benne; bon bade ganska <väl roärkt,
att den unga sömmerskans anletsdrag, som förut fclarnade alli mer och
incr, ånyo började blifva muina och sorgsna, och nttrycbtc on kansia af
smärtsam förödmjukelse. Föirskräckt öfver detta dterfall 1 en dyster sorg,
bvars följdcr kunde blifva ganska farliga ty la Mayenx, som var sä svag,
stod så godt som pd grafvens brädd återtog fröken de Cardoville littijyt-t

Min vän, tänker iti dä icke som jag, att den grymmaste smärta
~ . tili oeb mied den mest förödinjufcande, kan bli lindrad, om man ut-

gjuter deiv i ett troget och tillgifvet bjerta?
Jo, fröken, svarade den unga sömmerskan Liiteri; men Ljertat,

som lider i tystbet, borde ensarot .få bestäimua tiilen, då ögonbjicket tili
bekännelse vore inne . . . Tilldess yore det måhända mera menskligt att
voida dess bedröfliga lieniligbct, i fall man ö.fvorrasfcat den.

,l\i bar rält, min van, sade Ädrienne sorgligt. —Om jag väljcx
detta bögtidliga ögonblic.k, för att meddcla cr ett srnärtsamt fortroende . . .

sä är det defldre alt, när ni hört mig, skall ui närmare fästa cr vid lif-
vet, dcrom är jag säker, emedan ni då vet, _alt jag bar stort bebof af er
«mbet .af e.r tröst ... af ert medlidande.

Vid dessa ord sökte la Mayenx att resa sig tili Kiilften upp; bojn
stöddc sig på .armbågen och betraktade IröljSen de Cardoville med be-
störlniug.

Ilon kumi e ,ic,kc tro sinä öron ; långt Uran att tilitvinga sig licnnes
I förtrocude, ville hennes ■välgörarinna, säsoin hon sjejf sade, göra Tienne

en päkostandc bekännelse oeli anropa licnnes tröst, lieunes dcltagande . >

iicnncs dca fatfiga Ja .Maycux s.
Uuni? . . . ropade bon, staminande det Ur ai, min fröken.,

simi . . .

Det är jag, som Umnar siiga er, att jag lider . , . att jag Idygs
öfver, bvad jag lider . . . Ja, tillade den unga Hiekan med ett sönder-
slitandc uttryck af alla bekännelsev, en tjvinna kan göra, roeddelar jag
er nu den svåraste . . . Jag äiskar! . . . oeb jag rodnar öfver min kärlek.

Liksoin jagl ropade ovilkorligt la Mayenx oeb knäppte ibop bän-
deinä.

Jag äiskar, återtog Ädrienne med ett utbrott af länge tillbabällen
smärta ja jag äiskar oeb ...är cj älskad tillbaka. Min kärlck är

|
# . ,

lV:o 58. 24*.
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ISSp
_ eseKcländig, äromöjlig ... den förtär mig. . . och jagr vägarickc åt någon an- '

förtro dcnna olycksaliga bemlighet.
Liksom jag! npprepade ia Maycux med sfel blick. "Ilon . . .

"

en drottning . .
- i skönbet . . . i rang , . . i rikedom . .

. i suille .

, .

hon lider liksom jag,” tänkte la Mayeux. ”Oeh liksom Jag arina, olyck-liga varelse, älskar bon, ulan alt vara iilskdd tililiai^a*
JVåväl . . . liksom ui, älskar oek jag . .

. och den jag älskar,
skänker mig ingen gcnkärlek! . . . ropade Adriennc. Iladcjag da orätt,
när jag sade, att jag kunde anförtro det endast åt cr .

.

. emedan ni en-
saui, soin erfarit Sainina olyeka, är i slånd att hysa deltagandc för mig.

Således, min fröken, sade la Mayeux, i det hon nedslog ögonen
och bämtade sig ifråu sin första bestörtning sålcdes visste ni .. . yJa g visSte allf, mitt staekars barn; men aldrig-sknlle det fallit mig
in att tala om er bemlighet, så vida jag ieke sjelf . . . hait att anförtro
er vida bedrölligare ...ty o m er kärlck är smärtsam, så är deremotmin förödmjukande. O, min systeri ... ni äer det, tillade fröken dc Car-doville med ett uttryck i rösten, omöjligt att åtcrgifva olyekan utplånar,
närmar, lörblandar bvad man kallar afstånd . ,

, Dessa lyckliga här i verl-
den, dem man så myeket afundas, de falla genom förfärliga sorger ofta
vida djupäre, än de olyckliga man förbiser de falla ända derbän att
tigga om medlidandc ... om tröst.

Sedän fröken de Cardoville aftorkat dc tårar, sodi ymnigt runno ut-
för hennes kinder, återlog bon med vek röst:

Se så syster, mod, mod! Älskom, stödjom bvarahdra. Måttc dessasorgliga och beiuligbetsfulla hand för alltid förena Ossi
Ack, fröken, förlåt mig . . . men nu, dä ni är i besittning af

nntt lifs djupaste bemlighet, sade la Mayeux med nedslagna ögon, tyc-
ker jag, alt jag ieke kan se på cr ulan blygsel.

llvarföre? för det att ni med passion älskar Agricola, sade Adricn-
nes

_

— men i det fallct måste jag ju dö af skam inför cra ögon, ty jag
bar ieke värit så modig, soin ni; jag bar ieke baft styrka att nnderkasta
mig mitt öde, att dölja min kärlck i djnpct af mitt bjerta. Den, jag äl-
skar med en bittills okänd kärlck, bar blifvit underrättad om min kärlck,
och .

. . hau bar försinått den . . . föredragit en annan qvinna, bvars hiot-
ta åtanka å bans sida är en skymf för mig . . . såvida ieke skenet bedra-
ger mig i afseende på benne. Också linuas ögonblick, då jag hoppaa,
att jag- bedragit mig .. . Ocb nu säg sjelf .. . säg, om det,Sr jag,
som bör ncdsfå ögonen inför er.

Försniå erj
.

.
. och det för en qvinna, som är ovärdig att med

er jemföras! ... O ncj, fröken! , . . jag kan ieke tro det, ropade la
Mayeux.

Afven jag, min bästa van, kan stundom ieke tro det; leke af bög-
mod, otan emedan jag vei, biirndant mitt bjerta är .

. Dä tänker jag;
ncj, den, soin föredrages för mig, bar säfcerligen något, som kan ro-

ra själen, förståndet eller bjertat hos den, som försmdr mig för benues

190



Des Vasdii.isde Jvdes.

w~ : ; ti
® Aek, fröken, . . . oin alli Lvad jag Löp, icke är en dröm . . , ota•

7
-

"aa 7
*

ett falski sken ickc förvillar er .
, . sd Lar ni stor orsak tili sorg.

Ja, niin stackars van . . . stor . . . mycket stor! ..
* Ocli likväl

bar jag im tack väre er ett hopp alt den skall förminskas, dcona
.olyckliga passion. Kanske skall jag fd styrka att öfvervinfta dcn ..

. ty
då ni lar veta allt ... alltsammans ~ , O! ... jag vill icke rodna inför
cp

... inför cr, sora är den ädlasle, den värdigaste af qvinnor ...ni , , .

Lvdrs mod och mulergifvcnhet alllid skola tjcna mig tili föredöme.
Aek, frökcnl .

.
. tals ickc öin mitt mod, när jag bar sd mycket

skäl att rodna öfver min svagkct
Rodna! . . . min Gud! . . . alltid denna fruktan. Fins deremot

ndgot mera rörandc, mera bängifvet, än just er kärlek? IVi, rodna? Hvar-
före? Är det derföre, att ni visat den renastc tillgifvcnhct för den Urligc
liandtverkaren, hvilkcn ni frdn er barndora lärt er älska? Rodna der-
före att ni värit för hans mor den ömmaste dotter? Rodna för det ni,
utan att ndgonsin bcklaga er, stackars litcn, nthärdaf tusen iidanden, sd
mycket smärtsammare, soin dc,, hvilka förorsakade cr dem, ickc sjelfva ka-
de ide ani den sorg, de gjorde er? Tänkte maa väl pd att sara er, då iqan

i stället att nämnn er vid ert anspråkslösa namu, Madeleine, gaf er, utan
alt ens besinna det, ett lika löjligt sora oköiligt öknaran? Och likväl
hvilka sorger för cr, blott af denna lilla oraständighet/ . . . kuru mänga
förödrajukelscr och i tystbet nedsväljda tdrarl

Aek, min fröken, bvein bar kunnat säga cr det?
Som ni ej anförtrott dt ndgon annan, än er dagbo il Är det Ickc

sd ni monar? Sd vet då: Floriue bekände pd sin dödssäng alla sinä
fcl. Hon hade haft dcn nedrigheten att frdnstjäla er cra papper, men
var dock tvingad tili denna gemena bandling af dc personer, som leddc
kenties bandlingar. Dagboken bade bon cracllertid Just. Ocb som ickc
alla goda kiinslor voro belt ocb bdilet qväfda bos benne, hade denna skrift,
bvaruti er bcundransvärda undergifvenbet, cr olyckliga ocb dygdiga kär-
lek öppet nttalade sig, gjort ett sd djupt intryck pd benne, att bon pd sin
dödssäng kunde utantill anföra ndgra sidor deraf, bvarigenom jag erböll
förfcianng öfver ert sd plötsliga försvinnande; ty bon betviflade icke,
det ju fruktan alt se er kärlck tili Ag'ricola Raudoin utspridd ocb förbd-
nad bade värit orsaken tili er flykt.

Aek, det är alltför sanl, goda fröken!
- Aek ja . . . dlertog Adricnne bitter!; dc, som förmddde den

olyckliga att sd baudia, visste väl, hvartåt slaget skullc indttas. Det var
icke deras första försök ...de ville bringa cr tili förtvillan ...de vil-
le döda cr. Men också . .

. bvarföre var ni mig sd tillgifven? Hvarföre
genoinskädadc ni dem? O, dessa svartrockar äro obevekliga ocb deras makt
är stor tillade Adrienne nied en rysning.

Det är förfärligt, fröken.
Lugna er, kära barn. Som ni ser, sd vändas de elakas vapen of-

tast emot dem sjclfvä; ty frdn det ögonblick jag llck veta orsaken tili cr
flykt, blef ni mig kärare, än ndgonsin förut. Då gjorde jag allt i verl-

för alt åleriinua er. Slutl/geu, efter ett långt ocb fåfäugt sökande,
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s tade den person, jag anniodal utspana er vistclseort, lyckafs få veta,
ui bodde däi‘ i Iniset. lieri' Agricola telana sig bäiulelsevis Los'mig,
och tad oui tilistäni! att få följa mi g- hit.

Agricola ! lupaile la Maveux med sammanknäppta Ländcr ; är
tao bär?

Ja, niin vän.; men lugna er . . Hiedan jag er de försla
omsorgerna, syssclsatte Lan sig med er stackars syster. Ai skail saart f»
rata bonom.

O Gud! .
. . niin fröken! ropade la Mayeux med fasa Lan vc,t

utan tvifvel? ...

Om er kurlek ? JVcj, wj ... 1 det Länscendet Isan ni vara full-
komligt lugu, Tänls på ingeuting annat, än sällhcten aM återse denue
redligc troder.

Ack, fröken! Mä lian aldrig få veta det, som förorsakade mig
sjelf så myeken tlygscl oct smärla, uit jag yar iiära att dö deraf! Gud
väre lof, att lian ingenting vet!

Mej. 5 sålcdes tori med alla sorgliga tankar, min vän. Jag vill
Idolt syga ,

att lian kom i rättan tid, för att beepara oss en cvig saknad
oct hindra ei- ifrån att begå . . .ett stort fel . . . Ickc Umnar jag med
er tala om veri deus fördoinar, angåcnde den rättigbe.t inenn iskän äger el-
ler icfce, att åt Gnd ålerleinna ett lif, som lion finner för Inngt . . . Jag
vill blott säga er, att ni ickc borde dö, emedan de, ni älskar och som äl-
äkä er, änuu beliöfva er.

- Min fröken! „ . Jag irod.de att ni var lycklig, ocb Agricola är
ju gift med en nng flieka, som ban älskar oct som säkert skail göra bo-
noin lycklig- Ilvein kunde jag då vara tili ny Itä ?

Mig först ocli fi;ämst . ... . Dessutom, bvem h ■« sagt er, att Agri-
cola aldrig skullc beliöfva er? Ilvein bar sagt er, att bans ocb hans an-

•börigas ly eka skail räeka beständigt? Ilvein bar sagt er, att den ej är nt-
satt för några bårda stötar? Ocb om älVcn de, Irvi 11;a aro er kara, vore för
alltid Jyckliga, burn kunde v.äl deras sälUiet, er förntan, vara fullkomlig?
Sisulle ickc er död, hvilkcp de niåbända kade förebrått sig, qvarlemnat
bos dem cji lieständig oro ocb saknad?

Det är sant, fröken, svarade la Maycnx. Jag bad.e orätt. En
•förlviflans svindel liänfördc mig . .

, ocb dessutom , . . det rysligaste e-
lände förföljdc ju .mig ocb min syster . . . vi hade på Hera dagar ej kun-
nat .erbålla något arbele . . . vi lefde af en fattig bustrus barmliertigliet;
men hoi» bortrycbtes af koleran ... I inorgon eiler i öfvermorgon sisul-
le vi synltit i.lijel.

Synltit ihjcl? Ocb ni visste, bvar jag boddc?
Jag bade skrifvit er tili, fröken; ocb, då jag icke crböll något

svar, trodde jag cr vara förtörnad öfver mitt hastiga försvinnande.
Staekars barn! det är så, som ni sjelf säger; ni var i denna för-

färligfl sfnnd under inflylandet af ett slags svindel. Oehså bar jag ickc
mad att färebrå er, det ni ett ögonblick kunnat t.vifla på mig. Iluru skul-
le jag Väi konna tad.la er? . . . jsg bar ju sjelf ba.ft den tanken att göra

g slut på lifvet.
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1 :

P Ni, min fröken? .. . ropade la Mayenx.
Ja, jag tänktc derpå , . . men då km raan och sade mig, alt

1 Elonne, soin lag- på sitt yttersta, ville tala vid mig. Jag afhörde, hvad
hon liadc att säga. Hennes bekännelser äadrade hoit och hållet milt be-
slut. Delta tunga, mörka lif, sora var mig odrägligl, klarnade hastigt.
Pliglfcänslan vaknade hos mig. Jag anade, alt ni var ett rof för det rys-
ligaste elände, och min pligt var alt uppsöka och riidda er, Florines be-
kännelscr uppdagade för mig nya ränker af min familjs llendcr, denna
isolerade, förskingrade, af så månda tärande sorger, så många smärtsamma
förluster krossade familj; min pligt var således att underrätta de minä
om de faror, sora troligen voro för dern obekanta, och att förena dem e-
mot den gemensamraa fienden. Jag hade värit ett offer för de afskyvär-
daste stämplingar, och min pligt var att förfölja dessa stämplingars upp-
bofsmän, af fruktan att svartrockarne, »ppmuntrade gettoni straölösheten,
skulle skörda nya ofter ...Då ingaf mig piigtkänslan nya krafter, och
jag uppvaknade ur min dvala. Med tililijelp af Gabriel ...en sublim
prest . .

. idealet för en verklig liristen prest . > . Agricola Baudoius
värdige fosterbroder . . . med bans bistånd började jag modigt striden e-
mot förtviflan och modlöshct. Och skulle ni väl tro det, min vän 7

. , uppfyllandet af dessa pliglcr, jemte det oaflåtliga hoppet att äterlin-
na er, åstadkora någon Jindriug i min sorgg om jag ej blef tröstad, blef
Jag- åtminstone förströdd. Er ömma vänskap ocli exemplet af cr under-
gifvcnbet för ödets .skickelse skola göra det öfriga .

, . jag tror . . . jag
hoppas det . . . Jag är säker derpå . . . och jag skall slutligen öfvervinna
denna olyckliga kärleb.

Just soin Adricnne uttalade dessa ord, bördes snabba ocb lälta steg
1 trappan, oeh en un g, frisk fruntiramersröst sadej

Ack, min Gud, den stackars Mayenx! .
. . hvad jag kom i riittää

tid! ~ . Om jag blott kunde vara henne nyttig i något hänseende j
Alistan i gamma ögonblick inträdde Rose-Pompoit i vindskammaren.

v Agricola följde den unga Hiekan i kaiun och häl, och, pefcande på
det öppet ståendc fönstret, gjorde hau ett tcckcn åt Adricnne, att ma« ej
borde för den .inträdande omtalaBaccbanal drotlningciis olyckliga ändalykt.

Denna panlomiia gick alldeles förlorad för fröken de Cardoville.
Adricnnes hjerta boppade af siuiirla, af förlrytelse, af stollhet, då hon

virseblef den unga Hiekan, sora hon hade sett vid Porte-Saint-Martin, I
Dschalmas iolje, och soin var orsaken tili alla dc oerhörda qval, hon ut-
slått, allt sedän denna olyckliga afton.

Dessnfom . . . hvilket grymt hän af ödet! . . . Knappt hade Adriea-
ne inför 1a Mayenx aflagt den svåra och förödmjukande beriitteisen om
siu olyckliga kärfek, förrän denna qvinna framställde sig, denna qvinna,
för bvilken hon trodde sig uppoffrad.

Men om fröken de Cardovilles bestörtning var stor, så var Rose-
Pompous icke mindre.

Hon icke alienast igenhände ,i Adricnne den unga sköna damen med
gyllcne hårct, som sait midi emot henne på" spcktalet, den der aftonen,

JVso 59. 20.2o.
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da äfventyret mcd den svarta pantern tilldrog sig; hon bade ocb sinä sär- ®

sbilta orsaker att önska sig elt möte med bcnne; ocb dcnna önsban uppfylldes-
nu så oförmodadt, så öfver ali förväntar». Det vore ett fåfängt försök att
vilja beskrifva den blick af skadefröjd ocb triurnf, hon låtsadc kasta på
Adrienne.

Fröken de Cardovilles första rörelsc var att spriuga ut ur rummet;
men bon fann icke allenast orätt att i delta ögonblick öfvccgifva la Ma-
yeux, ulan äfven svårt att för Agricola påfinna något skäl tili delta sitt
basliga atlägsnandc; dessutoni återbölls bon, oaktadt sin retade stoltbet,
af en oförklarlig, besynnerlig nyfikenbet.

Hon stannade således qvar..
Hon ville på närä hali, i falT ma n så får uttryeka sig, se denna ri-

val, för bvars sfcull bon värit fardig alt dö, denna rival, åt bvilken bon,
nnder utbrottcn af sin svartsjukas ångest, bade lanat så många olika fyslo-
nomier, för att liona någon antaglig förklariagsgruud tili Dscbalmas kär-
lek för denna ilicka.

XX.
EIViURNA.

Rose-Pompon, bvars närvaro förorsakade fröken de Cardoville sä myc--
ken oro, var klädd med sämsta sinak ocb yttersta bebagsjuka.

Hennes lilla rosenröda batt, mcd ganska trång kiille, sait så stupad
neråt ansigtet, att den nastan betäekte snibben af den lilla näsan,. men
visade dereniot bälftcn af det yppiga, silkeslena Låret i naeken. Kläd-
ttingen af skotlyg, 1 dc mest skärande farger, var öppen frarntill, ocb
knappast skylde den gcnomskinliga hvita poden någorlunda de forfjusan-
de rutidningar, soin den var äranad att bäde visa ocb bcläcka, under det
oförskäindt urringade klädningslifvet.

Griscllen, soin bade sprungit uppför trnppan, liölt mcd båda bänder-
na i snibbarna af sin bläa scbal med iväfda palmcr; denna bade i bråd-
skan nedskridit frän hennes axlar ända tili det smärta lifvet, der den.
slutligen hcjdadcs af ett naturligt biuder.

Om vi nppcbålla oss vid dessa småsaker, sä är det derföre att fröken
dc Cardoville, vid åsynen af denna intagande varelse, soin bon säg klädd *

på ett så fräckt ocb osmakligt sätt, oeb den bon ansåg för sin lyckliga
medtäflerska, kände sin förtrytclse, smärta ocli blygsel ännu mer förökas.

Men dö-m orn den nnga frökens bestörtning ocb forlägenbet, då mani-
sell Rose-Pompon med lätt ocb obesvärad luu sade tili hennot

dag är förtjnst alt linna er bar, madame *. . vi skola få myeket
att språka om med bvarandra. Men först måstc jagomfamna den stackars
Maymx; så vrda ni lillåter det madamel

För alt konna göra sig ett begrepp om den tonvigt, bvarmed ordet
madame uttaladcs, måstc man bafva åbört en disskussion, mer elle min-
dre slorniig, emeltan tvenne svartsjuka rivaler af Rose Pompons gelikar;
då först skulle man kumia uppfatta, burn myeken utmanande ficndtligbet

i ordet madame, uttaladt sålunda oeb under så ömtåliga förbållanden, <
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Fröken de CardovilTc, bestört öfvcr grlsettens nåsvisbet, förblef stum,
medan Agricola, föströdd af den uppmärksaoihct, ban egnade la Mayeux,
bvars blicbar icbe lemnade bans aosigte, al.lt ifrån det lian inträdde ge-
nom dörren,, och äfveuledes förströdd genom den sorgliga tilldragelse,
hvartill ban nyss värit vittue, hvrskade helt sakta tili Adrieuue, utan att
bemärka mamscll Rose-Pampons fräekhet:

Herre Gud, fröken! . . , det är sluf Celie uppgaf sin sista
suck, utan att hafva återfått sansningen,

Olyckliga flickal utbrast Adrienne med djup rörelse, för ett ögon-
blick förgätande Rose-Pompon,

Vi måste dölja denna omständighet för la Mayeux, och sederme-
ra med allra största skonsamhet meddela benne den, återtog Agricola.
Lyckligtvis vet lilla Rppe-Pompon ingenting.

Hän visade med blicken på grisetten, soin bade kakat sig ned utmed
la Mayeux.

Adriennes hestörtning ökades, då hon Lörde Agricola 1 så förtrolig
ton tala om Rose—Pompon. Hvad bon haude är omöjligt att beskrifva ;

besynnerligt nog, lyckle hon dervld, att hon led mindre: hennes ångest
minskades f saunoa mån hon hörde, i hvilka ordalag grisetten. uttryck-
te sig.

Aek, niin goda Mayeux, sade denna med lika myekere munvighef
soin sinnesrörelse, ty hennes vacfcra blä ögo» sumina i tårar är det
▼äl möjligt att begå en sadan därskap? Hjelper icke fattigt folk bvaran-
dra? Kunde ni icke vända er tili rnig? IVi visste- ju, att hvad soin ti tili ör
mig, tillbör äfven atidra. Jag skulle ha.fva gjorl en ny utinätniog 1 Pbl-
lemons bazar, tillade den besynnerliga flickau med ökad sinnesrörelse, på
en gång uppriktig, rörande och narraktig. Jag skulle sait hans tre stöf-
lar, hans bufvudlösa pipor, hans båtsinanskostyin, hans säng ja än-
da tili det glaset af ett halfstops rymd .

. . ålminstone skulle nl ej
blifvit bragf tili en så ohygglig yttcrligliet. Philemon skulle ej blifvit
ond på rnig, ty hän är en så beskedlig gosse och ora ban också tyckt
iila vara, så bade det värit lika myeket. Gud ske vi äro icke gifta
. . . Jag ville blott säga er, att ni bade bort tanka på lilla Rose-Pompon..

Jag vet, att ni är tjenstaktig oeb god,. mamscll,. sade la Mayeux, ty
hon bade af sin syster hört, att Rose-Pompon, liksoin flera af hennes li-
kar, bade ett niediidjamt hjerta.

Och nu återtog grisetten,. i det hon med afviga handen aftör-
kade sin lilla rosenröda näsa, der en nedrullad tår bade stannat, nu
skall ni säga mig, om ni var alldelcs okunnig om, bvar jag under uågon
tid håltit tili.. Lnsfig historia annars . .

. när jag säger lusfig, så menar
jag tvärtoni. Pose-Pompon snekade hårvid djupt. Dock . . . det är
lika myeket, återtog bon det är icke med er, sonr jag bar att tala om
den saken. Det vissa är, att ni mär bätlre nu . ... Hvarken ni eller
Celie skall någonsin göra orn det der. Man säger, att bon är myeket
sjuk, ocb alt man Unuu rcke kan få tala vid benne. Ar det icke så, herr
Agricola?

— Sk
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Ja, ja, sade smeden, med synbart bryderi, ty la Mayeux tog
sinä ögon ifrän Lans. Vi måste ha tålamod, tillade Lan.

Men jag ban ju få siippa in tili benne, eller bur, Agricola? frågadc
la Mayeux.

5)erom sbola vi sedän tala; lugna dig nu så länge.
Herr Agricola bar rätt; ni måste vara förnuftig, min goda Ma-

yeux, inföll Rose-Pompon. —Vi sbola vänta. Jag slsall ocbså vänta,
medan jag språfcar med det der frnntimret . . . (bärvid bastade bon pä
Adrienne en sur bläeb, alldelcs som en arg batt). Ja, ja, jag sball
vänta, ty jag vill säga den staebars Cclie, att bon, libsom ni, ban räbna
på Inig. Rosc-Pompon bromade sig bärvid med förnäm min. Var hara
luga. Uerrc Gnd, det är väl som det bör vara, att, då maa befioner sig
i ett lycbligt läge, böra ens vänner, som icbe äro lycbliga, ocbså ha 11-
tet godt deraf. Det vore rätt vaebert att bcbålla lycfcan för sig sjelf al-
lenal . . . Det vore väl biobt, alt genast inpaeba lyckan, att sätta den un-
der en giasbupa, så att ingen btmde få tag i deu .

. Men i alla fall
.

. - uär jag säger min lycba • •
. så är det raera ett sätt att tala . . .

det
är väl saat, att i ett afeeende så ...Ja ja! . - - men så bar det ja bändt
med er ocbså .

- ■ ni ser det, min goda Mayeux! det är saben det • . • Men
så är jag icbe mer än sjutton år .

.
. Ocb ■ • • lika myeket! . .

• jag sball
tiga dermed , ty o m jag ocbså pratade tills i aiorgoo omdcn saben, så
bl,elVe ni intet blobåre för det -

. . Ocb var nu iute ledsen längre -
■

.

hvarten ni ....eller Celic . . . bör ni det ... ly nu sr jag här . . .

Rose—Pompon, som satt nedbubad på bälarna, omfamnade bärvid bjert-
ligt la Mayeux.

Man måste afstå frän försöbet att besbrifva, bvad fröben dc Cardo-
ville bände under delta samtal elier snarare under grisettens monolog, i
auledning af la Mayeux's försöb tili sjelfmord. Mamscll Rose-Pompons cx-
ocntrisba tonvlgt, bennes lättsinniga fribostighet med Philemoos bazar,
Pbileoion med bvilben bon, enligt bvad bon sade, lyebliglvis icbe var
gilt; bennes bjertas godhet, som då ocb då uppenbarade sig i hennes till-
bud att tjena la Mayeux, meu ocbså motsatserna näsvisbclcrna ocb to-
berierna, all.t delta var för fröben de Cardoville så nytt, att bon i her-
jan stod stum af öfverrasbning.

Sadan var då deu qvinnovarelse, för bvilben Dscbalma bade uppoff-
rat benne!

Om Adriennes första sinncsrörelse vid åsynen af Rose-Pompon bade
värit utomordentligt smärtsam, så väcbte deremot eftertanben bos Lcnne
småningom eu mängd tvifvclsmål, hvilba efter hand förvandlade sig tili
bänförande förboppningar. Erinrande sig ånyo det samtal, bon bade å-
bört cmclian Rodin ocb Dscbalma, då bon, gömd i drifbuset, var ditkom-
men, för att skaliä sig vissbet om jesuiteus redligbet, frågadc Adrienne
sig nu, om det var möjligt ocb förnuftigt alt tro, det prinsen, bvars idecr
om bärleben voro så poelisba, så uppböjda, så rena, «luille kunnat linna
riogaste bebag i denaa lilla lliebas opassande ocb ostädade sladdcr. A-
drienoc tvebade nu icbe mera } bon ansa g den saben, med rätta, såsoia

i alldeles omöjlig, nu, då bon på närä hali såg denna besynnerliga rival,
f
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du hon liöide liennc nttrycka sig i så pöbclaktiga ordalag, ocli fann heil-
in* hafva ett spräk och fasoncr, som, litan alt göra liennes vackra och in-
lagande anlelsdrag fularc, likväl gåfvo dcm ett trivialt, föga tilldragande
ultryck.

Adrienncs tvifvelsmål angåcnde prinsens djtipa kärlck tili Rose-Pom-
pon öfvergingo snart tili fnllkomlig otro. Begåfvad med för mychet för-
slånd, för rnycken skarpsinnigbet att icke inse, det dcnna skenbara för-
bindclsc, så opassande å prinsens sida, doldc någon hemligbet, haude frö>
ken de Cardovillc hoppet återfödas i sitt bjerta.

I saiiima mån dcnna tröstande tanhc utveehladc sig inom Adriennes
bröst, hände bon sitt bjerta småningom vidgas. Svaga förboppningar oin
en Ijusarc franitid vaknadc bos henne; och likväl grymt varnad af det
förlllitna, rädd att villas af en alltför rnöjlig illusion, erinrade bon sig,
bvad hon nyligen med egna ögon seit: att nämligen prinscu bade inför
alluiänbclen visat sig i sällskap rncd dcnna unga tlicka; rnen just dcrföre
alt fröken de Cardovillc un var i stånd att nppskatia denna varelse tili
dess raita hait, fann hon prinsens uppförande aljt mer ocb mer obegrip-
ligt. Oeh burn döma lugnt och säkeet om bvad soin är insvept nti
idel hemligheter? Det oahtadt blef bon alldcles lugn ; en hemlig aning
sade benne, att bon kaushe vid den af henne räddade anna sömmershans
bufvudgärd siilille, genom Försynens besynncrliga skickelsc, göra en upp-
täckt, byarpå hela hennes lefnads lycka berodde.

De själsrörelscr, soin väcktes i Adrienncs hjerta, voro så lifliga, alt
licnncs vaehra k m der glödde af en hög' purjjiirrodtiad, hennes harin häfdc
sig våldsaml, och hennes förtjusande, svarta ögon, hittills öfverdragna af
sorgens flor, lyste nti på en gång milda och strålande. Ilon väntade mcd
outsäglig otålighet detta saintal, hvarmed Rose-Pompon hade liotat henne,
och soui hon (Adrienne) skulle, några ögonhlick förut, haTva mcd billig
förtrvtrlse ocli mcd ali sin uiedfodda stollhct afslagit. Ilon hoppades
åiidtligeii få förklaring på en hcmiigliet, soin det varhenne af så myc-
ken vigt att upptäcka.

Rose-Pompon, soin ånyo hade öint omfamnat la Maycux, reste sig
upp och vändc sig tili Adrienne, sägande med den mest obesvärade åt-
hörd och med en något näsvis fan:

IVu är det vår tur, Madame, (ordct Madame uttalades heständigt
på o fvan omtaladc vis). Vi halva, fortfor Jion, någonling otaldt
incd hvarandra.

Jag är tili er'tjenst, mamscll svarade Adrienne vänligt och
otvunget.

Vid åsynen af Rose-Potnpons djerfva, bcsliitsamma min, och vid å-
hörandct af heunes näevisa utmaning tili fröken de Cardoville, spändc den
värdige Agricola upp öronen, sedän han uthytt några ömhctsfulla uttryck
mcd la Maycux. För några sckunder stod han alldeles försagd öfver gri-
seltens oförskäindhet, mcn sedän närmadc lian sig henne, rycl;te lienn e i
hlädningsäimen och yttradc Leit sakta:

IV:o 59. 23*.
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® Min Gudl ...är nl da alldeles tokig? vet ni inte, med bvem^^
ni talar ?

JVåväl! .. . än sc’n dä? . .
. Just som inle det ena vackra frnn-

tiraret kundc vara lika godt som det andra? Jag sägcr det rent ut,
jag, och det sä att madame hör det . . , Jag blir väl icke uppäten för
det, vill jag tro svarade Rose-Pompon sturskt och hclt högt. Jag
bar något att tala med madame

, tilladc bon. Ilon vet helt säkert,
bvarom det handlar; om icke, så ämnar jag säg-a bcnne det, jag; det skatl
icke hli många ord.

Adrienne, som fruktade något ulbrott i anledning af Dscbalma, då
Agricolas närvaro sknlle värit ganska opassande, gjorde ett tecken åt denscdnare och svarade grisetten:

Jag är fardig att böra er, mamseil men icke här; ni för-
stär väl hvarföre?

Det är rätt, madame, jag bar min nyckel på mig. Om ni
vill, så gå vi upp tili mig.

Detta upp tili micj .sades i en viss sfcrytsam ,ton.
Så låtom oss dä gå upp tili er, mamseil, eftersom ni vill göra

mig den aran att dit inbjuda mig, svarade fröfcen de Cardoville med
sin milda och klangfulla röst, och med en lätt nigning af så utsökt artig-
bet, att Rose-Pompon, oaktadt sin fräckhet, blef helt förlägen,

Uuni, min fröken sade Agricola tili Adrienne, ni är nog
nedlåtande att ...?

Herr Agricola, föll fröken honom i talet; var sä god och
stanna qvar hos min stackars vän, så länge; jag kommer snart igcn.

Dcrcfter nalkadcs hon la Mayeux, som delade Agricolas förvåning,
och sade tili hcnne;

Ursäkta mig, om jag lemnar er på en liten stund. Laga, att nl
kan hain ta litct mcra krafter , , . sedän kommer jag och för er hein tili
mig,

O
goda syster.

Äter vändande sig tili Rose-Pompon, hvars förvåning ökades, dä bon
börde dcnna rika och förnäraa dam kalla Ia Mayeux sin sijster, yttra-
de bon :

IVär ni vill, sä gå vi, mamseil.
Ursäkta, madame, om jag gåf förut, att visa er vägcn ; men det

är så, alt man riktigt kan bryta haisen af sig, för alt komma upp och
ned tili den här baracken sade Rose-Pompon, i det hon tryckte arm-
bägarna härdt intill kroppcn och hopknep läpparna, för att visa, det bon
icke var alldeles ovan vid den förnäma verldcns linare mancr.

Dc båda rivalcrna lernnade vindskamraareu, der Agricola och Mayeux
förblcfvo ensamma.

Lyekligtvis kade Bacchanal-drottuingcns blodiga qvarlefvor blifvit
förda in i den aflidna mnr Arscnes underjordiska boning ; sålcdes träng-
des dc nylikna, soin alltid strömma tili vid olyckshändelser, ulanför bod-
dörren åt gatan, och Rose-Pompon, som icke råkade någon mcnniska på
den lilla gården, hvaröfver hon gick tillika med Adrienne, förblef ännu i
okuiiiiigliet om sin fordua väns tragiska slut.
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® Efler nägra sel;a nder bcfnuno sig grlsetten oeh fröken dc
i Pliilemons rum.

Denna besynnerliga bostad vai- I samnia pittorcska oordning, bvari
Rose-Pompon lemnadc den, då hon häintades af IVini-Monliii, för att blif-
va bjeltinna i ett hemlighetsfullt äfvenlyr.

Adrienne, fullkomligt okunnig om studcnternas ocb dcras damers cx-
centriska seder ocb bruk, kunde, oaktadt hennes tankars dragning åt ett
Leit annat hali, ickc afhålla sig ifrän att med nyfikcn förundran betrabta
dctla besynnerliga ocb narraktiga kaos af de mesi olikarfade föremål;
maskeradkostymer, dödskallar som röfcte tobåk, omaka stöflar på bokhyllaa,
monstrnösa vinglas, fruntimmcrskläder ocb bufvudlösa pipor.

På Adriennes föryäning följde en kansia af plågsam vedcrvilja; den
nnga damen kändc sig ilta tili mods, då hon fann sig vara på ett däligt,
opassande sialle, i denna boning, som visst ickc var egentligen fattigdo-
mcns, mcn deremot oordningens; då deremot la Maycuxs eländiga vinds-
kyffe ej bade ingifyit benne ringasle obehag,

Rose-Pompon erfor, oaktadt sinä fria fasoncr, den lifligaste sinnesrö-
rclse, då hon bcfann sig på tu man hand med fröken de Cardoville. Den
nnga adelsdamcns oyanliga skönhet, hennes förnäma min oeh den utsökla
finheten i hennes sätt att vara, jemte det på en gång värdiga sätt, bvar-
på hon bade besvarat grisettens, oförskåmda utmaningar, börjadc göra en
kraftig verkaa på henne, oeh som hon dessutorn var en i grunden godflicka, hade hon blifvit djupt rörd, då hon hörde fröken de Cardoville kal-
la la Mcyeux vihi oeh syster.

Rose-Pompon, soin ieke bade ringaste rcda på Adriennes cnskilta
förhållanden, vissle docfc, att hon tlllhurdc den rikaste ocb förnämsta af
samhällsklasscrna; hon gjorde sig derföre redan någou förcbräelse, för det
bon antagit en sä näsvis ton; också mildradcs eftcr hand hennes i börjau
så fiendtlig-a afsigter emot fröken de Cardoville.

Emeilertid hade mamsell Rose-Pompon sitt lilla cnvisa hnfvnd för sig,
ocb ville aildcles ieke låta påskina, att hon sä bastigt gaf vika för ett infly-
tande, hvarcrnot hennes cgenkärlefc nppreste sig, Hon bemödade sig såle-
des att återlaga sin tryg-ga ton, oeh sedän hon stängt ocb rcglat dörreu,
sade hpnr

Var så gratiös ocb sitt, madame! Alit i afsigt att visa, det
hon ieke var frätnmande for linare seder oeh talcsätt.

jjöken de Cardoville tog mekaniskt en stol, då Rose-Pompon, såsom
en värdig representant af den gamla tidens gästfrihet, hvilken ansåg en
gäst såsom helig, hade hän ock värit den bntskaste fiende, häftigt ropade:

IVej, tag ieke den der stolcn, fröken; det fattas en fot på den.
Adrienne lade handen på en annan stol, \

Tag ieke den der heller, ty ryggstödet sitter löst! ropade Ro-
se-Pompon,

Ilon hade rätt; ryggstödet, som förcställde en lyra, qvarstannade i
handen på Adrienne, hvilken bclt beskedligt satte det tillhuka på stolen,
sägande:

% $aS lpor j mamsell, att vi lika gerna kuuna slå,

*>■—
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J® Som n! bchagar, madame, svarade Rose-Pompon, bvilkrn iin

ställdc sig stadigt på sinä höfter, så myeket iner soin Lon kände sig my e-
ket förlägen.

Fröken de Cai’dovillcs samtal med grisetten började sälunda:

xxi.
s am;i'a l et.

Effcr ett ögonblicks tvekan, sade Rose-Porapon tili Adrienne, bvars
hjerta slog liäfligt:

Jag skall genast säga cr, madame, kvad jag har pä bjertat; jag
Lado icke velat siika cr; men eftersoni jag träffbdc cr sä bar oförmodadt,
sä är det icke underligt, om jag licgagnar tiilfället.

Men mamsell, gcnmälte Adricnne med sin milda röst kunde
jag åtminstoiie få veta förcmälct" för väet hlifvande samtal?

Ja, bevars, sade Rose-Pornpon, ännu stnrskare än-förnt, eliuru
bennes säkerhet mi var mera tvungen Un naturlig; först ocb främst
sä mä ui icke inkiila cr, att jag linner mig olyeklig, ellei- att jag ämiiar
göra en secu af svartsjuka ocli uppgifva nägra föilvillansfnlla utrop, så-
som den der blifvit förskjuten . , , nej bevars smickra er icke dermed.
Gud ske lof! . . . jag bar ickc skäl alt beklaga mig öfver prins Char-
mant, det der lilla namnet bar jag sjelf gifvit iioriom, tvärlorn
gjorde lian mig ganska lyeklig; ocb att jag lemnade honom det sked-
de mot hans vilja ocb emedan det föll mig sä in.

Dä Rose-Pompon utsade dessa sista ord, kunde bon icke afhälla sig
ifrän att med en djup suck luita sitt bjerta, som var ganska bedröfvadt ,

oaktadt bennes lätia ocb obesvärade mauer.
Ja, madame, ätertog bon; jag lemnade bononi, emedan det

föll mig sä in, eburu lian var alldeles tokig 1 mig . . . tili ocli med om
jag bade velat, sä bade lian gift sig rned mig- . . . Jag rär icke för, om
ui blir ledsen öfver hvad jag säger. Men ni faegriper väl, att,
uär jag säger : jag rär ickc för, så vill det säga det .saama som
att jag med flit ville göra cr ledsen T > . Ja det var verkli-
gen min afsigt , .

. mep när jag nyss säg er vara så inncrligen god e-
mot den staekars Ia Mayenx, sä kände jag - eburu jag bade rätten pä
min sida nägonting .., jag vet ickc bvad. Emellertid är Säkeet,
att jag afskyr er tilladc Rose-Pornpon, stampande med foton.

Af allt detta bade en person, om un mindre skarpsynt än Adrienne
ocb mindre angelägen att utforska sanningen, lätfeligcn kunnat att
mamsell Rose-Pompon, oaktadt silt triurnferande sält i fråga om prinsen,
som bon nppgaf vara alldeles tokig i benne, ocb som ville gifla sig med
benne, var fnllkornligt förskjuten; att bon sade en den gröfsla osanning,
att bon alldeles icke var älsl.ad, ocb att bon af bäftig svartsjuka bade
bvst den önskan att få trällå fröken de Cardovillc, för att i afsigt att
itäni aas pä benne ti 11ställa bvad man kallar «en scen, bclst bon
(maa skall strax få veta hvarföre) betraktade Adrienne som sin gyn-

. nade medtällcrska. Men som Rosc-Pompons medfödda godbet tog öfver— 6 i
SL.
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& handen, så fann hon sigr Ranska besvärad undcr utförandct af sin scen ;
och det just dcrföre att Adrieune, af redan anförda skäl, imponerade allt-

j mer och mer på henne.
Ehuru fröken de Cardoville beredt sigr, om icke just på den besyn-

nerliga början af grisctlens tai, åtminstone på det resultatet att prin-
sen oraöjligcn kuude bysa någon allvarsammare tillgifvenhet för denna Hie-
ltä så var hon dock, oaktadt det besynuerliga i hela sammanträHåndet,
förtjust öfver att Hima sin rival sjelf bekräfta några af hennes egna aniu-
gar; men på hennes förhoppningar, hvilka redan öfvergått tili vissheter,
foljde en grym fruktan. Förklarom den:

Hvad Adrieune nyss fätt höra, hade bort fullkomligt tillfredsställa
henne. Euligt hvad maa kallar verldens vanor och bruk borde hon, säker,
att prins Dschalmas hjerta aldrig upphört att tillhura henne, hafva fäst
föga vigt dervid, att prinsen i ungdonisyrans hella fattat en efemerisk bö-
jelse för denna Hieltä, som i alla tali var ganska vaeker, och den tnången
skulle onskat äga, helst då hän sedermera, rodnande öfver denna kapris,
denna sinnenas förvillelse, hade sjelfmant skiljt sig vid Rose-Pompon.

Oaktadt så goda skäl, kunde dock denna sinnenas förvillelse cj för-
låtas af Adrienne. Hon förmådde ej fatta denna själens fullkomliga af-
söndring från kroppen, hvarigenom den ena icke lider af att den andra
sudlas. I hennes tyeke, horde man icke hängifva sig åt en , i detsamma
mau tänker på en annan; hennes kärlefc, nng, kysk och passionerad, hade
oinskränkta fordringar, fordringar, lika rättmätiga i Guds och naturens,
soin löjliga och enfaldiga i verldens, ögon.

Derföre att hon hade sinnenas relitjion, att hon förfinade dem, vör-
dade dem som en tillbedjansvärd uppenbarelse af det högsta väsendet,
just derföre hyste Adrienne, i fråga om siunena, vissa bctänkligheter, vis-
sa fcänslor af grannlagcnhet och rnotvilja, oerhörda, oöfvervinnerliga, full-
kqmligt okända af dessa, stränga spiritualister, af dessa tillgjorda asketiher,
som, under förehärande af materiens låghet, betrakta dess förvillelser så-
som någonting alldeles likgiltigt, och kasta den i lastens dy, just för att
bevisa denna usla materie, kuru djupt de förakta den.

Fröken de Cardoville var icke en af dessa skygga vareläer, som skul-
1c dö af skam hcllrc, Un att på minsta sätt låta förstå, att de önska sig
en nng, vaeker, eldig och kysk man; ocfcså gifta de sig med ganska fula,
ullefvade och förderfvadc karlar, men aro dock färdiga alt ett halft år
derefter skaftå sig två ellcr tre älskare. Nej; Adrienne fcände instinktlikt
alt deii ungdomliga friskhet och himmclska sällhct, som måste fiunas 1 den
lofliga föreuingen emellan tvenne äiskande varelser, och ali den borgen
för (ilikommande sällhct, maunen äger i de ljufva och outplåuliga minne-
na af en första kärlek, som tilliltä är hans första besittning.

Som sagdt är: Adrienne var blott tili hälften Ingnad, ehuru Rose-
Pompons harm tillräckligt bevisade, att Uschalma aldrig för grisctlcn hyst
någon allvarsammare böjclse.

Grisetten hade slutut sitt tai med dessa ord af hätsk och afgjord fiendt-
lighet:

N:O 26 ' Jp|
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Madame, jag afskyr er.
Ilvarföre det, mamsell? frågade Adrienne, saktmodigt-

— O, min Gud, madame! sade Ro*c-Fompon, som nn heit och
Lållet glömde sin roll af erufremha, och gaf vika för sin harahtcrs naturliga
uppriklighet hvad är det värdt att ni låtsar, sorn om ni icke förstode,
hvarförc och för bvilkens skull jag afskyr er? Att maa vill «pptaga '
hlomslcrhuketter midt för gapet af en panter . . . och det för personoi?-,
som aro en alldeles llkgilliga det kan jag aldrig få i min tro. Och om
dct'vore hara det tillade Rose-Pompon, förlfrande sig alli mcr och
mer, under det hennes lilla vackra ansigte, sora hittills bnrit slämpcl af

, en liteu retlig harm, småningom fick uttryck af en verklig sorg, churu
dcn stundom urartade tili det komiska.

H

Ora det vorc hara . historien rncd huketten! återtog hon. Fast
jag tilistår, att allt mitt blod rusade åt bjerfat, när jag såg prins Char-
mant hoppa som en killing in på teatern, skullc jag docl; länkt för mig
sjelf: Ha! ...de der Hinduerna ha ett hra eget sait att visa artigheler.

Om hos oss händer, att ett fruntimraer tappar sin bukctt, så kommer
en väluppfostrad herre, som upptager och ålerlemuar den . . . men se . . .

i Indien är det icke så. Herrn tar upp huketten, men återger den icke
åt daoicn, som rådde om den ~ . och tili på köpet dödar hän en panter
midt för hennes ögon. Det lär så vara bruket der i landet .

.
. Men

hvad som icke någorstädes är bruket, det är att bemöta en qvinna så, soin
man bcinött mig - och det för er skull, madame.

Dessa Rose-Pompons klagovisor, på en gång bittra och roliga, sSämdc
föga öfverens mcd hvad hon förut sagt om Dschalmas galna kärlek tili
hennc; moi» Adrienne aklade sig vai att låta henne märkä dessa motsägcl-
scr, utan sade helt mildt:

Mamsell, ni bedrar er, som jag tror, då ni pästår, att jag har
ringaste del i «ra sorger; men i alla fall är jag myckel ledsen öfver, att
ni blifvit illa behandlad, det rnå vara af hvera som helst.

Om ni tror, att jag fått stryk, så bedrar ni er mycket ropa-
dc Rose-Pompon. JVej bevars, det är intc del; men i alla fall är jag
mycket säker, att, om ni inle värit, så hade prins Charrnant tili slnts
kunnat bålla af mig litet . . . det tyckcr jag- att jag väl kunnat förtjena.

Dessutom, så är del skilnad på älska och älska; . jag bar inte så
Stora fordringar jag ... men inte det en gång.

Rose-Pompon bet på sin rosenröda pekfingernagel, i det hon fortfor:
Ack! . . . när Aini-Moulin koin hil och hämtade mig, och gaf

mig nipper ooh spetsar, för att narra mig att fd Ija honoin, hade ban sinä
Stora sfcäl att försäbra mig, det lian blottställdc mig för iugcnting . . . an-
nat än det, som var hederlig-t.

Nini-Moulin? . . . frågade Adrienne, som blef allt mer och mer
intresserad hvad är IVini-Moulin för en?

En rcligiös tidningsskrifvare svarade grisetlen med en min af
clakt lynnc en som sait sig åt några gamla sakristancr, hvilkas pengar
ban stoppar i sin licka, under skcn af att skrifva ora moralen och om re-
ligiouen. Den är just herrlig, bans moral!
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9 Viil dessa ord om den religiösa Skribenten oeli Sakristnnevna, fann ®

Adrienoe sig- på spären af en bland Rodins och pater d'Aigrignys stämp-
lingar, hiilillä ny och okänd för henne ; en slämpling, för bvilkcn hon
och Dschalma så när blifvit offer. Hon började att dunkclt ana rätta
sammanbanget, ocb sade derföre:

M en, mamsell, under bvad förevändning kuode den karien föra j
cr bärifrån?

Hau kom och hämtade mig i vagn, sägande, att jag bade ingen-
ting att frukta för min dygd, och att det endast var fråga om att göra
mig mycket grann. Då tänkte jag: Pbtlemon är herama der ute på lan-
det; jag leds, att vara ensam här , . . det der ser ut att bli lustigä nog

ocb hvad förlorar jag dervid? Äck! jag anadc icke, bvad jag kun-
de förlora tillade Rose-Pompon med en suck. Nå, det är godt och
väl; JVini-Moulin för bort mig i en vaeker vagn; vi slanna på platsen vid
Palais-Royal; en kari med trumpen min och gal ky stiger npp jemte mig
i åkdonet, i ställct för Nini-Moulin, och kör mig tili prins Charmaot,
hos hvilken jag får ho. När jag fick se honom . . . Ilerre Gud! , .

hän är så vaeker . . . ack, sä vaeker ...att jag stod alldeles hapen och
förbländad . . . och ser tillika så mild, så god ut. Ocksä tänkte jag
geuast för mig sjelf: det ser ut, som det skulle komma alt falla sig litet
svårt för mig alt förblifva dygdig här , . . Jag trodde inte, att det skul-
le kosta mig så iiten raöda jag förblef dygdig . . . ack ja! ...mer
än dygdig!

lluru , mamsell, nl ångrar cr att hafva visat cr så dygdig*?
Ser ni . . . jag är ledsen öfver, alt jag icke ens fått ha det nöjet

att neka uågonting. Dock huru skall man kuona ncka, när iogen
begär något nej ingenling alls mindrc än intet, när de för-
akta en tili den grad, att de icke ens låta böra ett enda litet futtigt ord
om kärlck?

Meu, mamsell, tiliåt mig göra er uppmärksam på, att den likgil-
' tigbet, ni rönte, dock icke hindrade er att vistas, enligt mitt tyckc, allt-

för länge der i kuset.
Vet jag då, hvarföre prins Charmant behöll mig sä länge hos

sig, jag? Vet jag, hvarföre hän tog mig med sig ut att åka och på
spcktaklet? IlVad vet jag? Det torde väl också höra tili goda to-
nen i hans vilda land, att hafva hos sig en liten täck dicka och icke bry
sig det ringaste om henne .

. . nej, inte det allra ringaste.
Men, min Gud, mamsell, hvarföre stannade ni då qvar der i huset?
O, rniu Gud , jag qvarstannade sade Rose-Pompon, i det boa

, barmfullt stampade med foten jag qvarstannade, emedan .

.
. jag vet

| icke sjelf, burn det kom sig .. ■ men jag började att, emot min vilja,
bli kär i prins Charmant ; och , det besynnerligaslc af allt, jag, hvil-
kcn är glad som en hämpling, älskade honom just derföre, att ban var så
sorgsen; ett tydligt bevis, att jag riktigt älskade honom. Slutligen
kunde jag icke längre styra mig; . . . jag tänkte för mig sjelf: jag är
öfvertygad, att Philemon bar sinä fuffens för sig der borta i sin bemort;

L deuua öfvcrtygelse uppmunlrade mig, Nå, en margon klär jag g:i
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mig på mitt sait, det vackraste ocb bcbagligastc jagkunde, ock, sedän jag «i
sctt mig i spegeln, tänkte jag: Ah, det är säkert du skall haa icke
längre siä emot! Jag går ,in tili prinsen • • • jag blir alldelcs yr i
bufvudet .

. jag säger alla de omina sakcr, sodi för tillfället faller mig
in; jag sfcraltar •

.
. jag gråter ...slutllgcn förklarar jag för honoiu,

att jag tillber honom. JVä hvad tror ui då att lian svarar mig med
sin milda ocb ljufva röst? Stackars barn stackars barn! upprepade
Rose-Pompon med förtrytelse alldeles som om jag kömmit in tili bo-
nom att klaga öfver tandvärk, för det en visdomstand just dä började
framskjuta. Det varsta af allt är den öfvertygelsen, jag äger, att, om
ban inte vore intagen af en annan kärlek, skullc ban vara som att tända
eld i krut . .

• Men nu är ban så sorgscn, så ncdslagen!
Ilär gjorde Rose-Pompon ett litet uppebåll, hvarefter hon fortfor:

För reslcn så .
.

. nej . .
• jag vill inte säga er det öfriga . , .

ni skulle bli för mycket glad.
Efter en ny paus tillade bon vidare:

Men korsi . , . bvad gör det? så mycket värre! Jag kan ja
säga er alltsammans fortfor den lilla underliga Hiekan, i det bon med
rörelse ocb aktning bclraktadc fröken de Cardoville. Och när allt kom-
mer omkring, så . . . bvarföre skulle jag tiga? Jag sade i början , då
jag gjorde mig stursk, alt prins Charmant ville gifla sig med mig, och
nu bar jag emot min vilja sagt er, att ban så godt soin körde mig på por-
ten. Minsann, jag rär inte för, att jag alltid skall trassla in mig, så
snart jag någon gång försöker att Ijnga. Men se nu, fröken, nu säger
jag er rena sanningen. När jag fick se er hos den fattiga Mayenx, så
kände jag mig i början arg på er som en liten kalkou; . . . men när jag
fick böra er, som.är en så skön, så fin, så förnäm dam, beraöta den ar-
ina sömmerskan, som om hon värit er egen syster, då sökte jag förgäfves
behålla min barm ... den flög belt och bållet sin kos. När jag se’u
koin bit npp, gjorde jag allt bvad jag knnde, för att återtaga den, men
förgäfves, Jn mer jag tänkte på skilnaden emellan er och mig, ju mer
begrcp jag, alt prins Charmant väl bar sinä skäl att tänka endast ocb al-
lenast på er ... Ty det är just i er, fröken, som ban är tokig ...Ja
alldelcs tokig. Det är icke blott i aniedning af historien med den svar-
ta pantern, ban för er skull dödåde vid Porte-Saint—Martin, som jag sä-
ger delta utan sedän .

.
. sedän! , . . Min Gud, om ni visste alla ga-

lenskaper ban gjorde med er blomsterbukett! , . . ocb sedän så vet ni in-
te, att ban tillbragte alla nätter ulan sömn ~ . ban lade sig icke en gång
. . . ulan satt ofta och gret i en salong, der ban, som jag sedän fick ve-
ta, hade sett er för första gångcn . . . den der salongen, ni vet, lätt in-
vid drifhuset . . . Ocb ert porträtt sedän, som ban målat ur minnet, midi
på spcgeln, såsom det lär vara brukligt i hans lain!! .

,
, ocb så många

andra saker. Ni kan väl förstå, att jag, som älskade honom ocb nöd-
gades se allt det der, började bli alldeles utom mig; men det blcf tili
slut så rörande, så bcvekligt, att jag fick tärar i ögonen. Min Gud !

ja . .
, fröken ...se, det får jag ju nu också, bara jag täuker på den■ 8 stackars prinsen. Ack, fröken, tillade Rose-Pompon, och bennes^^
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•J-' vacbra tiu ögon fylldcs af tårar, i det bon talade mcd ett nttrycb af upp-

ribtlgt deltagande, bvaraf Adricnne verbligen blcf rörd acb, fröben !

... ni ser så god, så ädcl ut .. . gör honoia icfce alldelcs olyeblig , ,

älsba honom litat . , . den stacbars prinsen . . . Hör ni det! - , , bvad
oudt ban det göra er, o m ni älsbar bonoui?

Oeb Rose-Poinpon fattade mcd en ålbörd, visserligen något förtrolig,
«ien full af nalv bänslofullbct, Adrienues hand, liksoin för atl Uniin bätt-
re understedja sin bön.

Det bade för fröben de Cardoville fordrats ett stort välde öfver sig
sjclf, alt dölja eller bämma dcn glädjebänsla, soin från hjertats djnp upp-
stcg på läpparna , att bcjda dcn strörn af frågor , bon länglade

1 att få göra Röse-Ponipou, slutligen att återbälla de ljufva sällhetstårar,
soin sedän några ögonblicb darrade i bennes ögon. Då Rose-Pompon Tal-
tat Ädrienncs hand; bade dcnna, besytnnerligt nog, långt ifrån att draga
liandcn tillbaba, vänsbapsfullt bramat grisettens hand, oeb derefter, nied
en macblnoiessig röreise, dragit Leone närmare fönstret, soin oni bon ve-
lat nogare betrakta Rose-Pompons intagande ansigte.

Grisetten bade, dä bon inträdde i rununet, kastat sin schal oeb sin
batt på* sängen, så att Adricnne nu bade fritt tillfälle alt bcundra de
sböna, riba ilälorna af bennes Jjusbruna hår, sohi så hänföraade omgaf
den unga llickans förtjusande ansigte, med de trinda, fylliga oeb rosen-
röda biuderna, dea lilla mon neo, purpurröd soin ett börsbär, oeb de Sto-
ra, glada, b!å ögonen. Adricnne bunde derjemte, tacb väre Rose—Pom-
pöns dristigt «rriogade blädning, sbåda alla de tiusande bebagen af ben-
nes nymfliba växt.

Adrienne var, eburu förunderligt det låter, förtjust öfver alt linna
dcnna fiieba ännu vaekrare, Un bon i börjaii bade förefallit benne.
Dscbaluias stoisba ilbnöjdbet för en så intagande (pvinnovarclsc visade jatyoligt, burn nppribtig dcn kärlek var, soin beberrskade bonoui.

Rose-Poinpon blef, sedän bon «faltat Ädrienncs band, lika förbryllad
som förvånad öfver den godbet, bvarmed fröben de Cardoville upptog ben-
nes förtrolighet. Dristig vordeu genom delta öfversccnde oeb genöm A-
driennes tyslnad, Hiedan dcnna under några ögonblicb betraktade grlsct-
ten mcd en nastan erkäusani välvilja, återtog Rose-Poinpon:

O, min fröben, Ur det icke så ui skall ba nicdlidaudc med den
stacbars prinsen?

Vi veta ej, bvad Adrienne Uninadc svara på den lilla Rose—Pompons
tanblösa begäian, då plötsligt elt slags bcsynnerligt, gällt, bvasst oeb sbä-
rajide gnåll, som tycbtes tvira ämnudt alt härma tuppens läte, bördes tätt
ulanför dörren. ,

Adrienne eprati försbräcbt npp; men Rose-Pompons ansigte, som nyss
bade ett så rörande nttrycb af sorg, blarnade bastigt oeb böcjade stråla

.af gladj e,; ty bon Jgenkände signalen oeb ropade, blappande i bänderna:
Det Ur Pliileinon!
limu, Pbilemon? utbrast Adrienne, lifligt

N:o 59. 2(j+ o
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Ja, min älskare. Hä, den skälmen! . . . hän har på tå smugll
sig Lit upp, för att agera tupp en sadan dansmästarc!

I dctsamma hördes ett nytt, Unnu gäilare och mera utbållandc huche-
liku utanför dörren.

Min Gud, hvad den pojken är tohig och lustig! sade Rose—
Pompon; hän har alllid sain ma upptäg för sig, och alltid roar det mig
liha mychct. t (

Med afvigan af sin lilla hvita hand aftorhade hon från hinden de si-
sta tårarna, och skrattade som en toka åt Philenions upptäg, som alltid
förekom benne nytt och roligt, ehuru hon redan länge värit van dervid.

, Oppna icfce sade Adrlenne, som blef allt mer och mer förlä-
gen svara icke; jag faönfaller derom.

Men nyckeln sitter i dörren, och regeln är förskjuten då mär-
her väl Philcmon, att någon är inne.

Ja, det gör ju ingenting.
Ja, men det är ju hans mm, fröken vi äro ju här Leminä hos

honom.
Philcmon, som troligen ledsnade vid den föga verkan, hans tvcnnc

ornitoiogiska försök haft, kringvred nyckeln i låset, och, då hän icke
kunde- öppna, ropade hän genom dörren med en förfärlig basröst:

Uuni, min allra käraste hjertans sötunge! . . . äro vi instängda?
Halla vi på att bedja tili Saint-Flambard för Mon-mon s (Phile-

mons) snara ålerkomst.
Adrienne, som icke ville oka det lika brydsamraa som löjliga af det-

ta äfventyr, i det bon förlängde det mer, än skäligt var, gicfc dirckte tili
dörren och öppnade den, tili stor bäpnad för Pbilemou, som drog sig ett
par steg tillbaha.

Fröken de Cardoville kunde, oaktadt sin stora ledsnad öfvcr att ha
räkat ut för detta äfventyr, dock icke afhålla sig ifrån att småle, vid å-
synen af Rosc-Pompons älskare och de besynnerliga effekter, hän bar i
handen och under armon. v

Philcmon, en stor, rcslig muntcrgök, med mörkbrnn by, ännn bruna-
re nu, då hän kom hem ifrån resan, bade på bufvudet en hvit mössa, i
form af barett. Hans svarta och yfviga skägg nedföll i långa vägor på en
ljusblå väst ala Robespierre j en kort rock af mörkt olivfärgadt sammet
och ett par utoiuordentllgt vida pantalonger af storrutigl skottyg fullän-
dadc kostymen. De effekter, som aflockade Adrienne e,tt ofriyilligt små-
leende, voro: iso en kappsäck, hvarutur hufvudet ocb föttcrna af en slag-
tad gås framstucko; dcnna kappsäck bar Philcmon under annenj 2:o en
ofantligt stor hvit kanin, lifslefvaude och itistängd i en bur, sora studen-
ten bar i handen.

Ah, den lilla, sota, hvita kaninen! , . . hvad hän har, sköna, rö-
da ögon!

Dessa voro Rose-Pompons första ord, och Philcmon, tili hvilken dc
icke voro ställda, återkoin dock ifrån en låugresa; men sludcnten, långt
ifrån att linna sig stött öfvcr att se sig tillbakasalt för sin kamrat med

långa öronen och de stora rubinögonen, smålog förnöjd och glad
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öfverraskning, lian velat bereda sin älskarinna, blef så vä‘ 41 ■ver, att den
upptagcn.

Alit delta hade tilldragit sig ganska hastigt.
Medan Rose-Pompon knäböjde vid buren och utgöt sig iutrop afbe-

undran öfver den bvita kaninen, förde Philemon, som vid äsynen af frö-
ken de Cardoville betogs af ovilfcorlig* vördnad, handcn tili sin barelt,
och bugade sig högaktningsfuilt, i det lian drog sig tätt intill väggen.

Adrienne helsade tillbaka med en lika behagfull soin höflig värdighet,
skyndade lätt ulför trappan och försvann.

Philemon, lika bländad af Adrienncs stråiande skönhct, soin förvå-
nad öfver hennes ädla håilning och förnäraa ntscende, samt yllerst nyfi-
ken att veta, bur fan Rose-Pompon kuude ha sådana bckantskapcr, tillta-
lade henno liOigt, på sin ömma och förälskade rotvälska, sägaude:

Mon-mons ailrakäraste sötnos måste genast säga, hvad det der var
för en vacker dam.

En af minä fordna pensionskamrater, din äkta spefågel! sade Ro-
se-Pompon, som satt och retades med kaninen.

Dercfter kastade hon biicken på en burk, som Philemon hade stält
utmcd buren och kappsäcken, och ropadc:

Jag slår vad, att det är drufsylt, som du för med dig bcmifrån
åt mig!

Mon-mon hemför åt sin sockcrsnut hvad som är vida bättre än så
sade studenten och tryckte tvcnne långa smällkyssar på de rosiga kin-

derna af Rose-Pompon, som ändtligen hade stigit upp Mon-mon hem-
för sitt bjcrta!

Det vet jag förut sade grisetten, i det hon näit satte sin ven-
stra lumme på tippen af den lilla rosenröda näsan, öppnade sin lilla hand
och sakta viftade den.

Philemon svarade på denna skäfemaklighet såmedelst, att hän med en
kärleksfull blick slog sin arm kring Rose-Pompons smärta lif, och nu
skyndade det glada paret att stänga dörren.

SEXTONDE AFDELNINGEN.

I.

TR Ö S T,

Undcr Adriennes samtal med Rose-Pompon hade ett rörande uppträdc
ägt rum cmcllan Agricola och la Mayeux, hvilka båda voro högst förvå-
nade öfver fröken dc Cardovilles öfverseende med griscttcns djcrfhet.

Så snart- Adrienne hade lemnat ruiumct, kastade Agricola sig på knä
vid la Mayenx’s bädd och yttrade med djup rörelse:

s Vi äro allena; jag kan då ändtligen få säga dig hvad som ligger mig
fi
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' s så tungt på bjcrtat. Ilör du .. . det var försbräckligt .. . det
soin du förctog dig . . . Alt dö af clunde ...Ai förtyiflan

, , . ocb icke
skidiä cftcr mig!

Agricola ...bör mig!
• rVcj ... det lins för dig ingcn iirsUkt ... Min Gud! . .

. livartill
tjenade det vai, att vi kallat byacandra bror och gyster, att vi i fcmton
ärs tid gifvit hvarandra prof af dcn nppriktigastc tillgifvenhet, dä du, nar
olyckans dag bommer, fatlar det bcslutet att lemna verlden . . . utan att
bry dig öin dem, du (jvarlemnar? Då du tar lifvet af dig är det ju det
satuina, soin oia du sade tili dina Tanner: j ären ingenting för mig.

Förlåt, Agricola ...du bar rätt . . . det tänfcte jag icke på,
svarade la Mayeux med nedslagna ögon. Men". ... fattigdomen . . .

brist på arbete ...

Fattigdoml . . . brist på arbete? . . . Än jag d.å? *. . fanns då
iute jag?

Förtvillan ...

Förfviflan? Denna ädelmodiga fröken antager dig i sitt bus
ocb uppskatlar ditl värde; .

. . bon beraöter dig som en vän .
. . ocb

just i ett ögonblick, då du äger den säkraste borgen för framtida säMbet
då företar du dig, stackars barn, att plötsligt ryminä från fröken de

-.Cardoville, lermiande oss alla i, den förfärligaste ångest öfver ditt öde.
Jag . .

. jag . . . fruktade att yara min välgörariuua tili last .
. .

svarade la Mayeux slainmaude.
Du? . . . du tili last för fröken de Cardoville? . . . bon, som är så

rik . . . ocb så god sedän?
Jag fruktade, alt ej kuuna yara tystlåten .

. . sade Ia Mayeux,
allt raer ocb mer fdriägen,

I stäliet att svara sin fostersyster, iakttog Agricola en stunds tystnad,
byarunder ban betraktade benne med ett obeskrifligt uttryek. Hastigt ut-
ropade ban, liksoin bade ban besyarat en fråga, den hän gjort sig sjclf:

Hon sball förlåta, om Jag öfyerträder bennes förbud. Ja, jag
är säber derom.

Då la Mayeux såg på bonom med en allt mer och mer förvånad min,
yttrade ban i kort ocb afbrulen, men ganska rörd tonr

Jag vet, att jag är för «ppriktig; mea det bar utbärdar jag icke
med . . . Jag gör dig förebråelser , . , jag tadlar dig . . . men följer ej
mad miria tankar dc ord, jag nltalar. Jag tänker på Leit annat.

~ På bvad då, Agricola?
M ilt hjerta vill brista yid tankein på det onda, som jag gjort dig,.
Jag förstår dig icke, min -yäu

. . . Du bar aldrig gjort mig nå-
got omit.

Så-å? .
. . aldrig? .

.
. Icbc en gåug i fråga om småsafcer? . . ,

Som, tili cxempcl, då jag, i följd af en otäck harndomsvana, hundrade
gänger om dagew yar otidig emot dig . . . ocb det, oaktadt jag alskade
ocb bögaktade dig så myeket!

— Du otidig emot mig? .

Mk ,
*

, , smi
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m* e •
Hs 3 Ilvad annat, dä jag: innnerfort gaf dig ett lika afskyvärdt som

Jöjligt öknamn, i stälict att namua dig vid ditt rätta namu?
Vid dessa ord fästade la Mayeux med verklig fasa sinä ögon på sme-

den, ai' frnktan, alt lian var underrättad ora kenties hemlighet, oaktadt hoa
af froi; en Gardo ville erbållit de allvarligaste försäkringar öin motsalsen.
Emellertid lugnade lion sig vid tanken, att Agricola af sig sjelf kunnat
komina att kesinna den förödmjukelse, Lou måst kanna vid att stundligcn
liöra sig- lienäniuas la Mayeux, Ilon syarade derföre, i det hon keino-
dade' sig att smalct

lian du bedröfva dig öfver så litct? Det yar, som du säger,
en karndomsvana. Din goda och omina inor, hvilken kemötte inig soul
sin egen dotlcr, kallade mig också la Mayeux, som du vet.
• Och min mor ,

. , kom lion också och bcgärde dina råd, angåen-
de ntitt giftermål .

. . koin Lon, för att tala ora min fästmös siillsynta
sköniiet, för alt bedja dig se den unga Hiekan, studera benues karakter
.

.
. i hopp alt vinstinktcii af din tillgifvenbet för mig skulle upplysa dig,

i fali jag gjorde ett dåligt vai? Säg mig, o m min mor kannat begå
en sadan grymbet! ~ . Nej . . ncj ~ . det var jag, som söuderslet
ditt lijcrla.

La Mayenx’s fruktan vaknade änyo. Det var således Intel tvifyel meri
Agricola yar i hesittning af lie,mies bemiigbet. Ilon tycktc, att hon
ville dö af blygsel. Emellertid ville bon äunn ieke tro på denua upp-
täckt, och svag röst:

Du bar rätt, Agricola . . det var ieke din mor .
. . som talade

med mig om delta ... det var .du sjelf , .. och jag köli dig räk-
uissg ,

.
. för ett sådant bcvis på förtroende.

—-■ Dn böll mig räkning derför . . . beklagansvärda flickal—ropa-
dc smeden med tåriyllda ögon. JVcj; .det .är ieke saat! nej, ty jag
gjorde dig oulsägligt omit, Jag var obarmkertig, utan alt veta det.
O, min Gud! .

. .

Mcii, sade la Mayeux iticd en niistän obörbar röst} bvar-
före täuker du så?

Hvarföre? Emcdaa da älskade mig! ropade smeden iped en
af röreise darrande röst, och i det hän ibroderligt tryekte la Mayeux i
sinä armar.

O, min Gud! .
. . min Gud! stammade den olyckliga, som sök-

te dölja sitl ansigte i sinä bänder Hau vet allt!
Ja .

. . jag vet allt, svarade deu unge mannen med ett obe-
skrifligt uttryck af ömbet och bögabtning. —Jag vet allt, och jag vill
ieke, att .du skall rodua öfver en kansia, hväraf jag gör mig en beder,
ja hvaröfvcr jag liögmodas, Ja, jag vet allt . . . och jagsäger med
stoStliet, med fröjd, tili mig sjelf, att det liasta, det ädlaste kjerta i veri.
den har tillkört, tillhör oeb skall alltid llilliöra mig, Se så, Madelei-
ne! Lcmnom ali klygsel ,ät dem, sotii liysa dåliga passioner! ...Se så
~ . lyft upp din panna, slå upp ögonen ...se på mig! ~ Du vet,
om -milt ansigte någonsiu ljusit ... du vet, om en låtsad sinncsrörclse

li, N:0 59
-
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<® någonsin afspcglat sig der . . . IVaväl, se på mig, säger jag. Ise-
trakta mig . . . och du skall få läsa i minä anletsdrag, burn stolt jag är
. • . hör du det, Madeleine . . . rned skäl stolt öfver din kärlek.

La Mayeux, som var betagen af smärta ocb förkrossad af blvgsel,
hade hitlills icke vågat npplyfta sinä blickar tili Agricola; men den unge
smedens ord uttryekte en så djup öfvertygclse, bans darrande röst tillkän-
oagaf en så öm sinnesrörelse, att den anna väreisen kände, burn blygscla
småningom försvann; särdeles uär Agricola med stigaude hänförelse til-
lade:

Ja, du kan vara lugn, miu ädla ocb milda Madeleine; denna
hedrande kärlefc skall jag bcmöda mig att blifva värdig. Tro mig, då
jag försäkrar, att den hädanefter skall lillskynda dig lika myeken säHbet,
som den hittills förorsakat dig tårar. Hvarföre skulle då denna kärlck
vara för dig en orsak tili allägsnande, förlägenbet ocb fruktan? ...Ilvad
är då denna kärlck, sadan ditt ädla bjerta nppfallar den? Ett onppbör-
ligt utbyte af tillgifvenbet ocb ömbet; en djup ocb delad bögaktuiug; ett
ömsesidigt och bliudt förtroende. Nåväl, Madeleine, denna tillgifvcn-
het, denna ömbet, detfa förtroende skola vi bysa för bvarandra; ja ine-

ra iiu, än förr. Vid tnsende tilifulien ingaf din bemlighct dig frnktan
ocb misstroende . . . bädauefter dereroot skall du se mig så innerligen
glad öfver att ba ett mm i ditt goda förträffliga bjerta,'att du sjelf skall
bli lycklig sf den sällhet, du skänker mig . . . Ilvad jag un säger dig,
är egoistiskt . . . det må vara . . . men jag kan icke ljuga.

Ju rnera smeden talade, dess rner repade la Mayeux mod. Ilvad boa
mest bade fruktat vid upptäckten af heunes bemlighct, var alt se den mä-
täs af skämt, förakt eller en förudmjukandc örnkan. Långt derifrån! Gläd-
jen ocb sällheten afmålade sig vcrkligen på Ägricolas mauliga och redli-
ga ansigte. La Mayeux visste, det baii var ur stånd att förslälla sig. Så-
ledes nlbrast bou, denna gång litan förvirring, tvärtom äfven bon med ett
slags stoltbet:

Hvarjc uppriktig osb ren kärlek bar således det sköna, det goda
ocb tröstaude med sig, att den slulligen alltid tillviuncr sig ett bjerlligt
deltagande, så snart man lyckats bekämpa dess första stonn; den «kali så-
ledcs alltid bedra både del bjerta, soin inger, ocb det bjerta, som erfar
den. Tack väre dig, Agricola, tack väre dina tröstefulla ord, som npp-
böja mig i minä egna ögon, känner jag nu, att jag, i ställct att rodna
öfver denna kärlek, bör vara stolt deröfver, Min välgörarinna bar rätt
. .

. du bar rätt: hvarföre skulle jag då blygas? -- Är då icke min
kärlek beiig och ren? Att ständigt se dig, att älska dig, att säga dig
det och bcvisa del med en oskrymtad och oafbrutcn tillgifvenbet bvad
mer bar jag väl boppats? Ocb likväl ba blvgsel ocb frnktan i föreniug
med den svindel, som olyekau alltid inger, då den uppnår sin höjd, drif-
vit mig ända tili sjelfmord! Men, niin vän, man bör nrsäkta, ora en
varelsc, soin från sin spädaste barndom värit ett mål för åtlöje ocb för-
akt, skulle bysa misstroende tili ödet ocb tili hela verbien. Dessutom ...

skulle denna bemlighct ■ . . dö med mig . ■ ■ så viila icke en bäudclsc,
att förutsc, yppade den för dig. I delta fall bar du rätt: sä-
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«* kcr på mig sjelf och på dig, bade jag jn ingcnfing L-aft att frnktn. *

Mcn maa muste bcdöma mig skonsamt: misstroendet, det grvunua
misstroende man stundow hyscr tili sig sjelf, kommer en olyckligtvis att
ofta tvifla på andra. Låtom oss emellertid glömma alit det der! . . .

Hop på, Agricola, min ädelinodige bror . . . jag" sfcall nn säga lilt dig,
Lvad du nyss sade tili mig. Betrakta mig väl . .

. aldrig bcller har
mitt ansigte ljugit; det vct du ju? "Valan! Se då .

.
. se, om minä

ögon sl;y dina . . . Se, om jag någonsin i min lefuad har sett lyckliga-
re ut .

.
, ocb likväl var jag nyss färdig att do!

La Mayeux hade päti,
Sjelfva Agricola Lade ieke hoppats en så liastig vcrkan aif sfna ord.

Oaktadt de djupa spår, eländet, sorgen och sjukdomen hade tryekt på den
unga ilickans ansigte, strålade det nu af en hög, en reu sällhct, under
det Lcnnes blå ögon, milda och klara, soin liennes själ, otan förlägenhet
fästades på honom.

O, tack! tael;! ropade smeden med bäuförelse. Då jag sep

dig så lugn, så lycklig, Madeleine, är tacksamhet den känsiä jag erfar.
Ja, lugn och lycklig, återtog la Mayeux, ja för alltid

lycklig, ty hädaneftcr skall du få vcta mioa hemligasle tankar. «la,
lycklig ...tv denna så olyckligt hörjade dag slutar sora en gudomlig
dröm. Långt ifrån att frukta ditt niötc, såsoin jag under scdoarc tiden
gjort, betraktar jag dig nu mcd hopp, med förtjusuing. Jag bar åtcr-
fuunit min Udelmodiga välgörarinna, ocb är trygg i an§ccnde tili min o-
lyckliga systers framtid ... Ack, få vi icke suart se kennel . .ty bon
måste dela min glädje.

La Mayeux fan n sig nu så lycklig, att den mamien hvarken
vågade eller ville ännu underrätta bennc om systerns död, bvilkcn nybet han
sedän ämnade långsamt och på ett ytterst skonsaint sätt meddela hennc.
Han svarade derföre:

,

r- Celie har, just för det bon var mera frisk och stark än du, blif-
vit så våldsamt gripen af oset, att enligt hvad man nyss sade mig
det blir försigtigast lemua hennc i allia yttersta stillbct hela denna
dagen.

Jag skall således vänfa. Jag har nog det, soin kan skingra min
otåligbet; jag bar ju så myeket att säga dig.

Älskade, goda Madeleine!
Hör på, min vän! utropadc la Mayeux, fallande Agricola i ta-

let och gråtande af glädje, jag kan omöjligco för dig uftryeka, hvad
jag känner, då jag hör dig kalla mig Madeleine. Det är någonting så
ljuft, så uppfriskande, så välgörande, alt tnitt hjerta vidgas dervid.

Olvckliga Uicka! .
•

. miu Gud, hvad hon måtte ba lidit, då hon
så kan glädjas åt alt böra sig näinnas vid sitt rätta, anspråkslösa iianui !

ropade smeden med outsäglig rörelsc.
Mcn besinna då, min vän, inföll la Mayeux - att detta namu,

i din muu inncfattar för mig ett belt nytt lif. Om du kunde fatta ali
den sällbet, jag i detta ögonblick hoppas af framtiden. Om du visste

fe min ömbets ärclystnad! Din bustru, den unga ocb intagande Angela
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incd sitt en g la.msirrin ocli sln cnglasjäl ...o se pä mig, Agricola!
.

se, om icke hennes namu är ljuft på minä lappar ocli i mltt hjerta. Ja,
den goda ocli inlagande Angela skall också kalla mig Madeleine .

.
. och

dina barn, Agricola . . dina barn .. . när du fär nägra . .
. dessa småälskvärda, tillbedda varejser

.
.

. äfven för dem skall jag vara Madeleine
. . deras goda Madeleine. Genom den kärlek, jag skall hysa för dem,skola de tiliköra mig lika tnyeket, som *lc lillhöra sin mor. Tv jao-
vili också ha niin andel ide moderliga omsorgau;na ~

. JJarnen skola ja
tiliköra oss a^a tee. Ar det ieke så, Agricola ? O, lät mig gråla
•

. . låtmig . . dc göra så godt, dessa tärar otan liiltcrlict, som manicl.c hehöfver dölja. Gud väre lofvad, och tackad väre du min ,vän
lidandets tårekälla är för alltid nllorkad.

IJnder dc sista ögonblicken iiade denna rörande scen kaft ett osyn-
ligt viUnc.

Snvcdcn ocb Ia Mayeux Lado. värit för mycket uppiörda, att varseblif-
\a fröken dc Cardoville, som badc konunit ocb-sCannat på dörrtröskeln.

Sälcdes bade, «nligt hvad la Mayeux sagt, deana dag, som börjat un-
der så sorgliga förebud, blifvit en dag af outsäglig sällbet.

Afven Adrienne var strålande glad■: Dschalma var benne trogen;
Dscbnlma älskade benne med passion. Det afskyvärda sl;cn, «oin värit c-
mot honom, oc.h för bvill;cl Adrienne niistän blifvit ett offcr, var ju san-
noliktcn ny ränkcväfnad afßfodin, ocii for fröken de Cardoville återstod n«
ir.genting mer, än att utforska ändamålet med alla dessa intriger. Men
äniiu en glädje var benne .äinnad.

I fi;åga oin sällhet är det ingenting, som gör menniskan skarpsynta-
re, iin jnst ajelfva sällbcicn. Adrienne bade af la Mayeux's sista ord
slntat, att ingen bemiighet vidare fanns emcllan ,'båda fostersyskonen.
Hon kunde sålcdes ieke afhålla sig ifrån att «tropa:

Ack[ . • . .denna dag: ur den siiönastc i min lefnad, ty jag är ieke
den enda, soin är Jyeklig.

Agricola ocb la Rfayerhx: vände sigl Lasligt ora.
Fröken, sade siuedcn, oaktaöt det löfic, jag gaf cr, för-

mådde jag ieke -dölja för Madeleine, att jag var underrättad om bennes
kärlek tili mig.

IVu, då j.ig ieke lättgre inför Agricola Todnar .öfyer denna kärlek,
burn skulle jag då inför er, min fröben, kuuna rodna derför"? ~ . . inför
er, soin nyss sade tili rnig-i var stolt öfver denna kärlek, ty den är ädel
ocb ren. Så lalade la Mayeux öeb förnöjelscn gaf benne styrka ali re-

sa sig npp ocb stödja sig på Agricolas arin.

Godt, godt, min vän, sade Adrienne, gick fram tili benne
ocb outslot benne mcd en af sinä sköna armar, för att äfven stödja ben-
ne. Ett ord blolt mäste jag anföra tili ursäkt för den brist på ordliål-
liguet, soiu ni torde ba skäl att föyebrå °hijg. Grsakcn, Lvarftire jag
meddclade berr Agricola er bemligbct, var den att •

• •

Vet du bvarföre, Madeleine? föll smedqn Adrienne i talct.
Annu elt bevis på denna bjertats granmlagenbet, som bos fröken al-

, drig förnckar sig. Jag bar länge tvebat att anförtro Cr en h&mligbct, J
HL . Jm

V
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j sade (Voisen denna morgon tili mij. -Men no har jag föresatt mig det. Vi
ålerliuua er fostersyster; ni bar för henne värit deo Läste af bröder, men, ulan
alt veta det cller tanka derpå, bar ni sarat, många gånger grymt sarat benne.
IVn, då ni bänner bennes bemligbet, förlitar jag migpå ert bjerta,*att ni bespa-
rar det arnia barnet tusende iidanden, deni lion bittills fått erfara .. . lidanden, 1
så myeket bittrare, sora de komina från er, och bon måst lida i tystbet,

Sålcdes, när ni lalar öin er unga kusini ocb om er busliga siili bet,
så gör det med ali möjlig skonsambet, så att ni ej krossar delta goda, äd-
la och ömma bjerta. Ja, IVladeleinc, derföre bar fröken gjort sig skyl-
dig tili bvad bon kallar hrist på ordbålligbet och förrädt din bemligbet.

Ord fattas mig att tacka fröken, uu ocb alltid, sade la Mayeux.
Mark då, miu van, ~ inföll Adrienne, burn de ondas liat

gcmenllgeu lyktas med deras egen skada. Man fruktade er tillgifvenbet
for mig , . . man bade befallt den stackars Florinc, alt bortsnappa er
dagbok . .

,

För att tvinga mig att af blygscl öfverge eri bus min fröken, ty
jag visste ju, att minä bemligaste tankar skullo blifva ett måi för allas
begabberi Ja, an, mi tviflar jag icke derpå, sade la Mayeux.

IV 1i bar gissat alldelcs rätt, mitt barn. IVäväl! denna grymma e-
lakbet, sora höll på att kosta er lifvet, vänder sig un tili de elakas egen
skam, ty deras ränker aro afslöjade . . . den bar ätminstone och lyckligt-
vis också många andra, sade Adrienne, i det bon tänkte på Rose-
Pompon,

Dcrefter tilladc bon med inncrlig glädjc :

•>- Ändlligcn ’ «ro vi då älcr förenade ocb lyckligare, 3n någonsin;
vi skola i sjelfva vår sai Ib et linna nya krafter tili strid emot våra iiender,
Jag säger våra fiender, ty allt bvad som andas kärlck är en styggelse
för dessa uslingar. Dock, mod ! tiden är inne; nu blir det bcderligt
folks tur att segra.

Gud ske lof, min fröken! ropade snieden. Hvad mig an-
gäf, så fattas mig visst icke nit. Hvilken sällbet att kunna ryeka ma-
sken af de elaka!

r- Tillåt mig påminna er, min herre, att nl i morgon måste ha ett
snmtal mcd berr Hardy.

Det bar jag icke glömt, nådiga fröl;cn, lita litet som ert ädelmo-
diga anbud.

Det är bclt enkelt; lian är juen af dc minä. Säg hciiom, hvad jag
dessutom sj.clf skall skrifva bonom tili i afton, nämligen att de medel lian kan
bcböfva, för att äter uppbygga sin fabrik och siitta den i stånd, kunna af honoia
få disponeras nUr soin belst. Det är icke aHenast för bans egen sknll jag
viii bjelpa bonom, utan för de niänga familjer, som blifvit bragta tili
tiggarstafvcn . . . Bed bonotn framför alit, att har», så fort som möjligt,
Icmi.ar det beuiska buset, dit man fört bonom ; af tusen skäl Lör lian
misstro alit, soin der omger bonom.

Var lugn, frökcn ; det bref, ban skrcf mig tili svar på det, jag
lyckatles att bemligt tillstälja bonom, var vänligt, eburu kort och myckct

j. JV:o 59.
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® sorgligt, Hän beviljar mig ett samtal. Jag är säkcr på«att kunna
vertala bonom . . . icke allcnast att lemua deu der otrefiiga bostaden, ntan
ock att följa med mig. Hän bar allticl byst myeket förtroeude tili min
trohet och tillgifvenbet.

Ja, låt oss vara vid godt mod, herr Baudein, sade Adriennc,
i det hon satte sin kappa på la Mayeux ocb insvepte benne myeket väl.

Låt oss fara, ty det är sent. Så snart vi komina hein tili mig:, skall
jag lemua cr ett bref tili herr Hardy, och i morgon fcommer ni ju och
berättar mig utgången af ert besök. Men bär rättade sig Adriennc och
fortfor, med en lindrig rodnad: IVej

.
.

• icke i morgon, Skrif en-
dast i morgon; men kom i öfvermorgon, efter klockan 12.

JVågra ögonblick derefter gick den unga sönimerskan, stödd på frö-
kens ocb Agricolaa armar, utför trapporna tili det dystra kuset. Innan
hon uppsteg i frökens vagn, begärde bon enständigt att fä se sin syster,
men Agricola svarade, alt hon dermed måste nppskjuta tili morgondagen.

Tili följe af dc undcrrättelser, Rose-Pompon hade gifvit fröfcen de
Cardovillc, angäeude Bschalma, ansåg hon sig böra misstro hela bans
omgifning, men trodde sig derjemte nu hafva påfunuit ett medel att, än-
nu denna afton, i prinseus bänder kuuna praktiscra ett bref från hen-
ne sjeif.

f

11.
DE BÅDA VAGNARNE.

Det var aftonen af den dag, då fröken de Cardoville hade räddat Ia
Mayeux från sjelfmord.

Klockan slog elfva; nallen var mörk; vinden blåsfc häftigt och upp-
jagade tjocka, svarta moln, bvilka helt och bållet beläckte manan och för-
tog d,ess sken.

En hyrvagn rulladc långsamt och mödosamt uppför den branta bac-
ken på gatan Blanche, men den körde temligen fort, när den kom när-
mare barrieren, i bvars närbet det af Dschalma bebodda huset var beläget.

Vagnen stannade. Kiisken, soin brummade öfver den ändlösa vägen
ocb, tili råga på allt, den otäeka backen, vände sig om på kuskbocken,
lutade sig emot vagnsfönstret på frarasidan, ocb sade med snäsig ton tili
den person, soin satt inuti:

IVä, är det ändtligcn slut bär? Från öfra ändan af gatan Vau-
girard och hit tili barrieren vid ändan af gatan Blanche, det är minsann
vaekra styeket, det ; och på köpet är det så befängdt mörkt, att maa in-
to ser banden för sig; och det dcrföre att man liite beh gar tända lyktor-
na, för si det skall vara månljust, kan tanka, fast del iute är ett just
hyggligt polismånsken!

Gå ocb sök rätt på en liten port med skärmtak öfver ... se der
. ,

. gå dilåt ...en tjugu steg ungefär .
. . Vid den porien stannar

ni . .gå längs utmed muren l— Så kommenderade en skrikande ocb
otålig kariröst, som bröt alldeles gruiligt på italicnska.

s Det der är en förbannad tysk, som låter mig springa narr här, .«

m,.
-

'
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sade ilcn surmulnc l;usl;en för sig- sjelf, hvarcftcr han tilladc med liög
I röst: Ilen, för dj ...! då ui Lör, att jag inte scr . . . livar f. .

.

viii ni då, att jag skall få rätt på cr fördömda lilla port?
iXfi har då icke det ringaste begrepp. FölJ muren längs efter,

tili höger . . . alldcles sä, att ni stryker utined den, Skcnet af erä vagns-
iyktor skall nog lysa er . . . nl skall då lait fä reda på den lilla porien
♦ . . den kominer strax efter lV:o 50. Om ni inte fär rätt på den, så
är det för det ni är full.

Så talade åter den skrikiga rösten med den italienska brytningen.
Kosken, i stället att svara, svor soin en hedning. Hän satte sig åter

npp på kuskboeken och slog på sinä llåsmätta bästar. Körande helt närä
intill ena husraden, ansträngde lian nu sinä ögon, för att med biträde af
det matta skcnet från vagnens dunkla lyktor kuuna läsa liusniinirorna.

Efter några sekunders långsamt franirullande, stannade vagnen ånyo.
Nu bar jag kört förbi N:o 50, och här är en litcn port, sade

kosken, Är det den jag- skall klappa på?
Ja, ~ svarade rösten. Kör några steg längre .frain och stan-

na sedän.
Godt.
Nu skall ui sfiga ned af kuskboeken och gä att klappa två gänger

tre slag på den der lilla porien, som vi uyss körde förbi. Ni förslår
väl? Två gångcr tre slag!

Ja så: det skall Tälle vara drickspengarne, ni lofvade mig, det der
ropade kusken, som var alldeles desperaf.

När ni kört mig- tilli»al;a tili Fauhourg Saint-Gcrmain, der jag
bor, så skall ni få hcderliga drickspeuningar, så vida ni är beskedlig,
svarde rösten.

Se så der ja! härifrån tili Fauhourg Saint-Gcrrnain! ...en så’n
helvetes väg! ...jo, jag tackar jag, murnladc kusken med knfvad vre-
de. Jag, som körde minä häslar trötta, för att komina tili bulevarden
vid spektaklets slut . . , Dj . , . anaalina sådant narrverk! .

Emellertid erinrade hän sig det förnyade löftet om de hcderliga
drickspenuingarna, och beslöt derföre att hålla god min i elakt spel, hvar-
förc lian sade: Jag skall således gå och klappa på den lilla porien?

Skulle jag icke slå sex slag?
Jo; först tre slag . . . så ett uppchåll . . . sä tre slag igen.

Begriper ni nu?
An sedän?
Sedän skall ni säga tili karien, som kommer och öppnar porien:Man väotar på er hvarcftcr ni för honom liit tili vaguen.
Må dj—n anamma dig med hull och hår! uuimladc kusken

sakta, och tillade, i det hän smällde på sinä hästar: Den der tysfcc
skojaren bar säkert maskopi med frimnrare eller kanske med lorendrägarc;det är miusann troligt, efter vi aro sä närä tullen .

.
. Hau förtjente väl

att jag- angåfve honom, för det lian narrat mig att köra ända hit Jfråu
$ gatan Vaugirard,

215Dee Vas draeoe Jvdex,



Ben Vandraneb Juoen.

Då lian kori ungefär tjngn stcg förbi den lilla porten, slannade ban
ocb eteg af, för att efterkomma de erfaållna befallningarna.

IVär Lan ändtligen koni fram tili den lilla porten, Llappadc Lan, en-
ligt den anvisniog Lan fått, först tre slag och sedän, efter ett uppeLåll,
åter tre slag.

Några moln, som yoro mindre tätä, mindre svarta än de, LvxlLa hit»
ti 11s borlskymt månans skifva, niedförde nägon Ijusning, så att kusken,
då, efter den gifna signalen, porten öppnadcs, såg en man af medelinåt-
tig storlck, insvcpt i en kappa, samt njed en underlig, kuiört mössa på
Lufvuilct, komtna ut derifrån.

Denne man gick ett par stcg fram på gatan, efter alt bafva mycket
yäl igenstängt porten.

Man yäntar cr, sade kasken, jag skall föra er tili vagnen
der koria.

Gående framför karien i slängkappan, soin kade svarat lionorn endast
med en Löjning på Lufvudet, förde lian nu denne tili vagnen. Hän
lagade sig tili alt öppna vagnsdörren ocL nedfälla fotsteget, då rösten in-
ifrån ropade:

Det bcliöfs icke , . . Herrn skall icke åka. Jag vill blott ta-
la med Lonom genom vagnsfönstret. J\i skall fä veta, när det blir tid
att fara.

Det vill säga, att jag får god tid att skieka dig at fannoina,
nmmlade kiisken emcllan tänderna. Det skall doefc icke liindra mig att
promenera litct, för att sträeka ut lienen.

Han började spatsera af och an, längs utnied muren bredvid den Ul-
la porten.

m Efter några niinuter börde lian ett aflägset vagnsbnller, som alltmcr
närmade sig. Denna vagn rulladc lait ocli fort uppför backen, och stan-
nade på något afstånd, vid andra ändan af trädgården.

Det der är en herrskapsvagn, mumlade kusken för sig sjelf.
Dngtiga bästar, minsann . . . som så lätt kirnua springa uppför den djef-
la Dlancbcbackcn.

Kusken kade just siulat denna aninärkning, då hän, 1 det blcka män-
skenet, såg en lierre stiga ur den nyss anlända vagnen, stanna ett ögon-
blick vid den lilla porten, öppna den och gå in genom deusamma, sarat
igcnläsa den väl efter sig.

Se så ja . . . det der går hra ibop det, sade kusken åter för
sig sjelf. AT är den ene går ut, kommer en annan in.

lian närmade sig tili den andra vagnen. Den yar ståtligt förspänd
med ett par ystra ocli hulliga kato par. Kusken, som satt orörlig, i sin
kapprock nied tio kragar, köli piskan upprätt, med skaftet stödt emot liö-
gra kiiäct, såsoni det skall vara.

Det är ett bundväder i ijväll, för alt traska så bär omkring med-
erä präktiga liäslM1 , kamrat, sade den simpla Siyrkusken tili den repu-
lerliga berrskapskusken, hvilken sait alldeles orörlig och lycktes icke «ns
ana, att någon tilltalade bonom.

liuu förstår inte franska . . . lian ätr cngclsman . . . det kunde j

k ■
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inan ock genast se på lians bästar, sade byrkusken, tolfcande sålonda den
andres tyslnad. Dcrcfter varseblef lian en jcttelik betjent, som stod vidvagnsdörren, klädd i en lång ocb vid gnlgrå iivreroek med Ijusblå krage
ocb silfverfcnappar. Kasken tilUalade denne beit familjcrt ocb utan att va-ricra sitl tenia:

Det är just ett hundvädcr i qyäli, för att så här kuska omkring,
kaunat.

Sainina orubbliga tystnad bos lakojen.
Dc äro engclsmän båda två, tänkte kasken, heh filosofiskt-, ocb,

«hara förvånad öfver Lundclscn med den lilla porien, började hän åter
ain promenad ocb närmadc sig något incr tili sin hyrvagn.

Emellerlid fortforo mannen i kappaa ocb mannen med den italienska
jbrytningeu att samtala sins emellan, den ene sittande inuti vagnen, den
andre stående utanför, med kauden på fönsterkantcn.

Samtalct bölls på italienska. Att det handlade om någon frånvaran»
de person, kan rnan döma af följande ord-.

Således, sade rösten inuti vagnen, således är det öfverens*
kommet?

- Ja, Monseigneur, svarade karien i kappaa, men endast i
det fall, att örnen skulle bli orm.

Ocb i motsatt fall , . „ så snart ni erhåller andra, hälften af det
der clfenbenskracifixet, som jag nyss lemnailc cr, så . .

„

Så får jag veta, bvad det vill säga, Monseigneur.
Söfc alitid att tillvinna er ocb att bibebåila bans förtroendc.
Ja, jag skall tillvinna mig det ocb äfven bibebåila det, Monscig-

ncnr, just för del jag bcundrar ocb bögaktar denne man, som är så starfc
i förståod, mod ocb vilja ja starkare, än de högst uppsatte på jor-
dcn. Jag' bar ödnijukt böjt knä inför honom, säsom inför dc trenne
afgudar, bviika sfå emellan Holmani oeh bennes tillbcdjare . . . ty hän,
liksoin jag, bar tili rcligion alt förvandla lifvet tili ett intet.

—=- Hm! bm! sade rösten ien temligen förlägcn ton. — Det är allt-
fcir onödiga ocb opassandc jcmförelser . . . Tänh bara på att lyda bonom,
ulan att bcsinna, bvarförc ni lydcr.

- Mä ban (ala
. . . ocb jag skall lyda! . . . Jag är nti bans bänder

som ett Uh, e'nligt bans mesi äiskadc uttryck, Uan scr ju alla dagar prof
af min tillgifvenbet, gcnom de tjenster, jag gör bonom bos prins Dschal-
ma . , . Om lian sade: inörda! . . , så skulle denne konungason .

. .

För Guds skull, bys icfce säilänä tanbar • . . afbröt rösten inifråji
vagnen, - Man skall, Gud väre lof! .

.
. aldrig begära dylika lydnads-

' prof af er.
- Hvad man bcfaller mig, skall jag göra. Holmani ser mig.
• Jag tviflar ieke på ert nit. Jag vet, att ni är ett lelvande

skrank emellan prinscn ocb så mänga brottsliga intresseu; ocb emedan
man för mig talar om ert nit, ora cr skickligbet att bevaka den ungeUiminen, ocb cr blinda lydnad, i fråga om ntförandct af de befallnin-
gar, man ger er, bar jag velat underrätta er om allt, JVi äf fanatiskt •

IV;o 59. gg.
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>® tillgifvcn den ni tjenar ... det är bra! Mcnniskan bör vara en
slaf af den Gud, hon valt sig.

Ja, Monseigneur, så länge gnden förblifver gud.
Vi förstå bvarandra fullkomligt. Hvad er bclöning angår, så

bänner ni niinä löftcn.
Min belöning? Den bar jag redan crbållit, Monseigneur
Huru? . , .

Jag vet väl, Lvad jag menar,
Må vara! Hvad kemlighetcn angår , . .

IVi bar ju borgen, Monseigneur!
Ja, och den som är tiliräcklig.
Dessutom tyeker jag, att sjeifva den sakens intresse, som jag tje-

nar, bör kunna vara er en tiliräcklig borgen för milt nit ocb min tvst-
låtenhet.

Ja, det är sant; ni är en man med fasl ocb värin öfvertygelse.
Jag bjuder åtminstone tili att vara det, Monseigneur.
Ocb framför allt myeket religiös, . . . enligt erä åsigter. Det är

för öfrigt ganska bcrömvärdt, redan det, att bafva nägon åsigt I religions-
ämnen, burudan den än må vara, helst i vär ogudaktiga tid; framför allt
är det väl, att cra åsigter tillåta er tjena mig ocb förvissa mig om ert nit.

Jag försäkrar er derom, Monseigneur, af sarnma orsak som en rask jä-
gare föredrager en scbakal för tio räfvar, en tiger för tio schakaler, ett lejou
för tio tigrar ocb en uelmis för tio lejon.

Uelmis! . . , bvad är det för slag?
Det är bvad anden är för materien, klingan för baljan, välluktcn

för blomman, bufvudet för kroppen.
Jag förstår. Aldrig bar en jcmförelse värit inera riktig . . . IVi

är en man med godt omdöme. Erinra er alitit!, bvad ni nu sagf mig,
och gör er allt mer ocb mer värdig dens fiörlrocnde, soin är er afgud
er gud.

Blir lian snart i stånd att höra mig, Monseigneur?
Ja, inom två cllcr tre dagar på sin böjd ... I gär räddades ban

nastan genom ett underverfc . . . Hän är begåfvad med en så kraftfull
vilja, att hans tillfrisknande säkert kommer att gå myeket fort.

Kommer ni att räka honom i morgon, Monseigneur?
Ja; före min afresa mäste jag säga bonom farväl.
Så säg honom då en sak, som är honom alldeles obekant, och

bvarom jag ej kunnat underrätta bonom, emedan bändclseh tiildrog sig
först i går.

Tala!
Jag bade gått tili de dödas lustgård; öfvcrallt begrafuingar,

brinnande bloss i den svarta natten, facklor, flammande meihin grafvar.
Bohwani log i sin clfenbensbimmel. Medan jag tänktc på denna tillin-
tetgörelsens bcliga gndomlighct, åsåg jag med glädje, buru en stor vagn,
alldeles fullpackad med likkistor, uttömdes. Den ofantiiga gropen gapa-
de, soin ett af belvetessvalgcn; man kastade deruli lik på lik, men ändå

den. Plötsligen varseblef jag, vid skenet af ett bloss, en blt^^
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s fert grätande gubbe .. . Den gubben badc jag sett förut, . . . det var en
oifeis

jude . . . Pet är ban, soin vaktar det der kuset på gatan .
.

. Saiut-Fran-
sois, ni vot . .

.

Karien i kappan ryste ocb tvärstannade i sitt tai.
Ja, jag vet. —• Men bvad fattas er, efter ni så der stannar midt

i meniugen?
Jo, i det der luiset fins, sedän lunni ra ferntio år tillbaka, porträttet af

en maa . •>
. af en man . . . sora jag en gång moite längst in nti ludien

. . . på stranden af Ganges. *

Den i kappan insvepta karien kunde icke återbålla en ny rysning ocb
fystnade ånyo.

En sällsam likbet, ufan tvifvel.
Ja, Mouseigneur en sällsam likbet, . . . ingenting annat.
Men den gamlc juden?. , . den gamle jnden?
Jag vill nu tala ora honoin, Mouseigneur. Den gamle juden

gret onppbörligt ocb sade tili en dödgräfvare: "JVåväl, kistan? Ni
bar rätt; jag fann den på andra raden af den der gropen der koria, sva-
rade dödgräfvaren; visst var den raärkt med ett kors, bestående af sjn
svarta punkter, men burn kunde ui veta, bvad märke ocb plats kistan ka-
de? Ack, bvad bryr det er? suckade den gamle juden med bitter
smärta. Ni scr, tiliade bau, att jag är alltför noga nnderrättad. Hvar
är kistan? Bakom den der stora grafven af svart mannor; ni vet väl?
Den Hgger täti vid jordytan; men ni måste skynda er. Vid det buller
ocb oväsen soin nu är, skall man ingenting märkä, tiliade dödgrufvaren

IVi bar betalt mig väl, bifogade hau vidare, ocb jag önskar att ni
måtte lydkas i eri förcbafvande.”

JVå, men hvar gjorde den gamle juden af den der likkistan, sora
var märkt med sjn svarta punkter?

Tvenne karlar följde bonom, Mouseigneur; de buro en bär, för-
sedd med svarta gardiner. Juden tände en lykta, som ban bar, ocb, åt-
följd af de bäda karlarna, begaf ban sig tili det af dödgräfvaren uppgif-
na stälhet. En trängsel af likvagnar fcom mig att förlora den gamle
juden ur slgte; ehurn jag bade föresatt mig att följa bans spår emellan
grafvarna, var det mig alldcies omöjligt att återiinna bonom.

Det der är vcrkligcu besynnerligt. Hvad kunde judgubben ba
i sinne med likkistan?

Man säger, att ban använder Hk tili beredande af trollmedel.
. Ja, ja ... de der otrogne äro i slåud tili allt, vore det ock han-

del med menniskornas fieude. 1 alla fall skall man komina ibåg det
der. Upptäcktcn torde vara af vigt.

I detsamma. hördes en klocka på afstånd slå tolf.
Hvad? .

. . är det redan midnatt?
Ja, Monseigncur.
Då måste jag fara. Farväll . . , Således svär ni mig ännn en

gång, att, så snart den omtalade händelsen inträflfar, så båller ni geuast
ert löfte, ocb det i sainma ögoublick ni bekommer andra bälftcn af det
elfeubenskrucifix jag nyss gaf er ? |p!
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wf vm
Ja, Monseigneur, jag Lar ju svnrlt det vid Dobwani. v

~ r lioin »oksa ihåg att, tili yttcrmera säkcrbet, skall den person,
soin lenina r er dcn åierståendc balfva*n af krucifixct, säga tili er . . . Låt
böra , , , hvad var det den pcrsones skulle säga?

Hän sjiall säga-; Det är lånyt em.ellan bäjaren och läpparna!
Myeket rätt. Farväl ! .

. . Hemligbct ocli trohet!
-— ■ Hcmlighet ocb trohet, Monseigneur! svarade mannen i kappan.
IVågra ögonblick jderefter for iyrvagnen bort med kardinal Malipieri,

ty det var lian, soni kade saintalat med karien i kappan.
D.cnnc spdnare, i kvilken läsuren troligcn igenkänner Faringi, åter-

v'ände tili dcn lilla porien af trädgården, soin tillbörde det af Dschal-
ma bebodda kuset. Mcn just i det ögonblick, då ban skulle sätta nyc-fceln i låset, öppuades porton ooh en kari träddc ut derigenoin.

Faringi rusade på den okände , fattade bonom våldsamt i kragen
pcb ropade:

» Hvern ä,r ni ? , , , bvarifrän kominer ni?
Sannolikt fann den okände tonen, hvarmed dessa frågor framställ-

des, föga ariig, ty, i stället att svara, gjorde ban allt hvad ban kunde,
för att siippa ur Faringis näfvar, ocb ropade in cd dundraude röslj

Pierre* , . , koni liiti
Genast kom vagnen, soin stod på några stegs afstånd, framrullamle i

friskt Jtraf, ocb Pierre, dcn jettejike lakojen, fattade Faringi i axlarna,
slungade honom några steg tillbaka ocb befriade sålunda den okände.

JVu, min horre, sade denne, i det'lian uuder den resliga betjen-
tens beskydd iordningsatte siu rubbade klädscl, im är jag i stånd att
besyara erä frågor, eliurn ni på ett alltfor pluinpt och opassande sätt be-
möter en gamma] bckant. Ja, just en gammal bekanl; ty jag är Du-
pont, för delta förvaltare på slottct Cardoyille

... det yill säga så mye-
ket som alt det yar jag, soin hjelpte tili att fiska upp er, då det der skep-
pet, hvarpå ni var om bord, förliste vid vår kust.

Mcstiscn ijgenkände verkligen, vid skenet ifrån vagnslyktorna, det go-
da och ärliga ansjgtet af dcn gamtc Dupont, tillforcne förvaltare på näm-
de gods, men nu intendent hos fröken de Cardoville.

Man bar kansia; icke glömt, att det yar Dupont, som skref tili frö-
ken de Cardoville, för att väeka heunes dcltagande för Dschalrna, hvilken
då vistades på slottet Cardoville, der qyarhällcn af ett sår, det ban vid
skcppsbroltet fått.

Mcn, min herre, hvad bar ni gjort Lär ?
»

. hvarföre har ni så
bär bemligbetsfnllt insmygit er i buset ? sade Faringi, I butter ocb
misstäuksain ton.

Jag skall knnna bevisa er, att i hela mitt nppförande fins ingen-
ting hemlighctsfnllt. Jag bar kömmit bit i min älskade ocb aktningsvär-
da matmoders, fröken dc Cardovilles, ekipage, ocb åtföljd af benues be-
tjeujng, för att euligt hennes noggranna, uttrycbliga befallning, öfver-
bemna ett bref från henne tili hennes kusin, Dsphalma, i bans egna hän-
der, svarade berr Dupont med väpdigbet.

Vid dessa ord skalf Faringi åt stumt raseri. lian åtcrtogs J|||
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|pf Hvarföre sisulle min licrre just komma på denna scna timmal .
.

bvarförc inträda genom denna lilla port ?

Jag koinmcr vid den bär tiilen, för det fröken de Cardoville be-
falll mig det, ocb jag bar inträdt genoin den bär lilla porien, emedan
■uun bar ali anlcilning tili den förmodan alt, om jag inställt mig vid Sto-
ra porien, hade det värit mig omöjligt alt få tala mcd prinsen sjelf.

JVi bcdrar er, min horre, svarade mcslisen.
Det Sr möjligt ~ . mcn då maa visste, att prinsen vanligen plä-

gar tillbringa en storre del af natten i den lilla salongen, soin bar ge-
mcnskap med drifhuset, bvartill jag bär bar nyckcln, och tili bvars dörr frö-
ken de Cardoville alllid bebållit två nyeblar, alli sedän bon hyrdc kuset,
sä var jag nastan säker, att, om jag inlrädde den vägen, skulle jag i prin-
scns egna bäuder få öfverlemna brcfvet ifråu hans kusin, fröken de Car-
doville, ocb det Sr just bvad jag nu baft aran göra. Jag blcf helt rörd
af den välvilja, hvarmed prinsen bebagade mottaga mig ocb crinra sig
min ringa person.

ilvein bar underrältat er, min bcrre, om prinsens vaneri frå-
I gade Faringi, ur stånd alt bcherrska sin barin ocb vrede.

Om jag blifvit väl underråtlad om hans vanor, så bar jag deremot
[ icke fått så noga reda på cra, min bcrre, svarade Dupont vresigt;

tv jag försäfcrar er, att jag lika litct förmodade råka er bär, soin oi vän-
tade alt få råka mig.

Dervid tog Dupont temligen tvärt afsked af mestisen, stcg upp i
vagnen och afliigsnadc sig basfigt, qvarlcmnande Faringi, lika öfverraskad
soin förargad.

111.
MÖTET.

Dagen efter den dä Dupont bade uträttat sin beskiekning bos prin-
sen, spatscrade deune olåligt och med brådskandc steg nti den lilla indi-
ska salongen, i luiset vid gatan Blancbe; delta rum hade, som man vet,
gemenskap med drifbnset, der ban för forsta gängen hade sett Adricnne.
Tili minne' af denna dag ,

hade prinsen velat kläda sig alldcles som hau
då var klädd. Hän bar en tunik af bvitt kasimir, en körsbärsfärgad tur-
haan ocb en gördcl af samma färg. Hans bögröda silfverbroderade sam-
mctsdauiaskor smögo sig täit efter den plastiskt rena formen af hans ben,
ocb voro Lnstuckna i ett par små tolilor af bvitt marokin mcd röd»
klackar.

Sälibetcn bar en så ovilkorlig, en så, jag vill säga, materiel inflytel-
se på unga, liiliga ocb eldiga sinnen, alt Dscbalma, som ännu aftonen lor-
ut värit dyster, nedslagcn ocb förlviflad, nu var näsiän oigenkännclig.
En likaktig biekbet förställde ickc längre den matta guldfärgen af hans
genomskinliga by. Dc stora ögoustenarue, förut öfverdragna af ett dna-
keli fior, liksoin man tänker sig tvenne diani,inter, höljda af imina, lyste
nu af en klar ocb mild glans, inidt nti det pcrlcmorlika Ifvitögat. Hans
läppar, som läiige värit blcka, bade nu en frisfc ocb liflig färg, voro nu

ktfio 59. 28*.
.

221



Den Vandiianhe Jvven.

W~~- ~

*
lika sl-.ära, liha sannnelslika, sora någo,nsin en af hana hcralands skönaste ®s

Llommor.
Simuloin afbröt lian sin liastiga gång, stannade tvärt, uppdrog ur bar-

men ett med mycken orasorg sammanviket papper, ocb tryckte det mcd
utomordcntlig förtjusning tili sinä läppar. Dä förmäddc lian icke längre
Lejda sinä öfverströmmandc sällhetskanslor; med ett enda hopp var lian
vid det ofolieradc spegclglaset, sora skiljde salongcn ifrån drifbuset, der
ban kade för första gången seit fröken de Cardoville.

Märkvärdiga minncts malttia... bcundransvärda förmåga bos ett sin-
ne, soin Sr intsgef, bcberrskadt af en enda, fix, utcslnfande idel Ofta ba-
de Dscbalma trott sig se, eller rättare hän bade verkligcu sctt Ädri-
ennes tillbcdda bild visa sig på andra sidan ora den klara kristalldörren;
ocb denna sinnesvilla bade värit sä fullkomlig, alt ban, med ögonen fii-
stade på den berrliga syncn, bade förmält, mcdelst en i karmin doppad
pensel ’), följa ocb med iorvänande likhet afteckna silbouetten af det ide-
aiiska ansigte, bans yrande inbilining framställde för bans blickar.

Det var framför dessa drag af den graunaste karmin, soin Dsebalma
bade satt sig, i djnp betraktelsc, efter atf bafva läst ocb åter
läst, kysst ocb åter kysst brefvet, som ban aftonen förut lladc £ff Dupouts
bänder crbållit från Ädrienne.

Dscbalma var icke allcna.
Faringi var inne i rummet ocb följde med slug, uppmSrksam ocb

dyster blicfc alla prinsens rörelser, hållande sig på vördnadsfullf afslånd
i ett hörn af salongen. Mcstisen var sysselsatt alt nppvika ocb utbreda
Dscbalmas bcdej , ett slags mantel af ett indiskt mjukt ocb lätt sidcnfyg,
bvars brnna bottcn nastan skyldes af det prydligastc guld- ocb silfver—-
brodcri.

Mestisens ansigte «ttryckle mycket bekymmer ocb stor dysferbet.
Endast det af Dupont tili Dscbalma öfverlemnade brefvet ifrån fröken dc
Cardovillc knnde förorsaka en sadan glädjeyrsel bos prinsen, ty sannollkt
visste ban sig vara Ulskad. I det fallet var den tystnad, lian iakllagit e-
mot Faringi, ailt ifrån dennes inträde i rummet, bögst besynnerlig, ocb
ban visste icke, bar ban skulle förklara den.

Ora aftonen, då Faringi i ett lätt bcgripligt tillständ af ängest bade
skiljts vid Dupont, bade ban hastigt skyndat in tili prinsen, för alt göra
sig underrättad om verkan af fröken de Cardovilles href; nien då lian äm-
nade inträda i salongcn, fann ban dörren sfängd. lian kiappade på ; in~
gen svarade, Då skyndade ban sigv , eburti natten var långt framskrideu;
alt tili Rodin afsända en not, bvari ban tillkannagaf sä väl Duponts bc-
sök, soin det sannolika Sndamålet denned.

Dscbalma bade verkligen tillbringat nallen i en cxfas af sällbet ocb
bopp, ien otåliglietsfebcr, omöjlig att bcskrifva. Mot morgonen bade
lian dock inlrädt i sin sängkanimare, lagit sig några ögoubiicks bvila ocb
klädt sig sjclf.

») I vissa konstkabinelter förvaras sådana teckningar, alster af den indiska konstcn, med beun-
dransvärd skicklighol ulfiirda.
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Flcra gängcr, men förgäfves, hade mestisen sakta klappat på clörren ®>

tili Dschalmas mm; först omkring klockan liaif ett på dagen kade prin-
sen ringt, för att tillsäga, att hans vagn skullc vara förspänd och fram-
körd klockan half tre. Faringi hade inställt sig, och prinsen liadc med-
detat honom ilei ma bcfallning litan att se på lionom, och med samma min,
hvarraed hau skullc tilltalat kvarje annan tjenare som kelst, Var detta
misstroende, kalisiunighet ellcr tankspriddhet Los prinsen? Sailana vo-
ro de frågor, soin mestisen med tiiltagande ängest gjorde sig, tv de pla-
ner, hvilkas verksammaste och outtrötlligastc redskap hau var, kuude lätt
förstöras, o m Dschalma fattade misstankar.

O, de timmarna, de timmarnal . . . hvad dc aro långa! . . . ropa-
de den unge Ilinducn med dof och flamtande röst.

Timmarna ... de aro myeket långa, sade ni äfven i förrgår, ers
höghet.

Då Faringi uttalade dessa ord, närmade hän sig tili Dschalma, j af-
sigt att ådraga sig hans uppmärksambet. Då lian såg, att haa icke lyc-
kades, gick hän ännu några steg närraare, och fortfor:

Er glädje tycks vara myeket stor, ers höghet; låt er stackars trog-
ne tjenare fä veta orsakeu dertill, att lian må kanna glädjas med er.

Om Dschalma hade hört Jjudet af mestisens röst, så hade hän åtmin-
stone icke lyssnat tili hans ord. Hän svarade icke. De Stora svarta ögo-
nen stirrade i lomina rymden; lian tyckfes smålcende tlllbedja en förtju-
sande bild; ty hän höll händerna korslagda öfver bröstet, såsom hans lauds-
män pläga göra, då de hedja.

Efter att i detta slags bctraktclse hafva tillbragt några minuter, sa-
de ban:

Hvad Ur klockan?
Men det såg ut, som hade ban ställt denna fråga tili sig sjelf, sna-

rare an tili någon annan,
Klockan är snart tu, ers höghet, sade Faringi,

Dschalma satte sig, sedän hau hört detta svar, ned på en sotia, och
gömde ansigtet i sinä händer, liksom för att helt och hållet försänka sig
i tankar.

Faringi, som nu hade nått höjdcn af sin ängest, och som tili hvad
pris som helst ville ådraga sig Dschalmas uppmärksambet, nalkadcs honom
och, nastan säker på verkan af de ord, lian Umnadc littala, sade hän lång-
samt och med tonvigt:

Monscigneur, för den sällhet, som nu hänför er, bar ui säkert
fröken de Cardoville att tacka.

Knappt var detta namu uttaladt, förrän Dschalma spratt tili ech sprang
upp af stolen, Stirrande på mestisen, ropade hän, soin om hau nu först
varschlifvit honom:

Faringi: ... du här? . , hvad vill du?
Er trogne tjenare delar er glädje, Monseigneur
llviilien glädje?
Den ni erfar af fröken de Cardowlles href.

Dschalma svarade icke; men hans blick lyste af så myeken sällhet,
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så my cl:en rcn förtjusning, att meilisen lande sig plötsligen . Ingnad.
lotet enda moln af lvi fvei ellcr inisstroende, icl;e ens den allra lällaste /

sky, fördunklade prinsens anletsdrag.
Eftcr några ögonblicks tystnad, liöjdc lian emot mestiscu sinä Stora

svarta ögon, tili liälftcn skymda af en glädjetår, och svarade med den
hänförclsc, soin hvarje Jijcrta erfar, då det öfverströmmas af härlek och
g 1adje :

~ O, denna sälllict, deuna sällkct! . . . den är god och stor som
Gud! . , . den är Gud!

Denna sälllict har då ändtligcn fdrunnats er, Monseigneur, eftcr
sä många lidandcn! . .

, sade Faringi.
IVär var det jag led? . .

. ackjo! . ,
. jag liar lidit förr . . . förr,

då jag var på Java . , . men det är hela år sedän dess.
I alla fall är jag alldelcs ickc förundrad öfver denna lyckliga

, framgåug, ers högliet, återtog Faringi. Hrad var det jag sade?
Misslrösla cj , .

. Låtsa, soin om ni vore dödligt kär i en annan och den
stolta Hiekan skall . . .

Vid dessa ord kastade prinsen en så genomträngande bliefc på mcsli.*
sen, att denne tvärtystnade. Men snart yttrade Dschalma med innerlig
godhet:

Fortfar: jag hör dig.
IVu stödde lian kakan emot lisndeo och annhägen emot knäet, och he*

traktade Faringi med ofrånväud hlick, men tillika med en sadan outsäg-
lig godhet, att Faringi, mannen med jernsjälen, käudc sig ett ögonhlick
liksoin gripen af ånger.

Jag säger, Monseigncnr, återtog denne, att ni, i det ni följt er
trogne slafs råd och låtsat med passion älska en annan qvinna, fdrmått
denna så stolta, så högmodiga fröfccn dc Cardoville att möta er pä half-
ya vägen. Det var ju det jag alltid sade.

- Ja , du sade det, svarade Dschalma, som fortfor att sitta med arm* »

hågcn stödd emot knäet, ocli hetraktade mestisen lika uppmarksamt, men
med samma nttryck af innerlig godhet.

Faringis förvåning ökndes. Prinsen, som väl aldrig Lemött honom
med härdliet, iaktlog doek gemcnligen emot honom den höga herrskarton,
som var hruklig 5 deras gemensamma fädcrncsland, och hade aldrig tili ta-
iat honom med en sadan godhet som nu. Då hän visste med sig sjelf,
kuru myeket ondt hän haje tilifogat prinsen, och då hau, liksom alla elä*
ka menniskor, var misstrogen, tänkte lian ett ögonhlick, att hans herres
godhet omiasi var en snara, hvarföre lian, med miudre säkerhet i rösten,
fortfor:

Tro rnig, ers högliet, att, om ni i dag visste begagna alla ©ra

fördclar, så skulle denna dag godtgöra alla erä lidandcn; och erä li*
danden ha värit stora ...ty ännu i gär . . . ehuru ni har det ädelmoalet
att vilja glöinnla det . , . ännu i går led ni fbrskräckligt . . . Men m
var ieke den ende, som led; den der stolta unga Hiekan led äfven.

Tror du det? . . , frägade Dschalma.
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& O ja, jag Sr viss dcrom. Döm blott, Lvad bon borde kanna, då ®il
bon såg er på spektaklct, i sällskap mcd ett annat fruntimmer Om lion

’> byser blott en svag böjelse for er, så borde bennes egenkärleb luina sig
«ilrad ~ . «in bon deremot för er byser en verklig passion, så bar bon
I>liivit stungen i bjertat. Oeksä går bon er tili mötes nu, sedän bon
tiöttnat atl lida. ,1 , a ■

Så, alt du Sr på alli sait öfvertygad, alt bon måtte bafva lidit . .
.

lidit myeket oeb det gör di® ieke oiult? sade Dscbalma mcd tvun-
gen röst, inen äunu med saipiita ~ton af iiiuerlig’ godbet.

liinan jag täuker på alt.bekiaga andraS sorger, beklagar jag erä, Mon-
seigueur; de röra mig alitför myeket, atl jag sltulle kuuna ba något
mcdlidan dc öfrigt för andra, tillade Faringi skrymtaktigt} ty .Rodlns e-
xciopcl hade redan värit en god skola för Stryparen.

Delta är besynnerligt . .
. sade Dscbalma liksom för sig sjelf, I

det ban på mestisen kastade en skarp blick, raen äniui full af godbet ocb
öfvcrsccmle>

livad är det soin förcfaller ers liögbct så besynnerligt? frågade
denne. . . , ,

Ingenting. Meu eflerspin diaa räd bittills bevisat sig så nytti-
ga, så ban du väi säga mig, hyad du råder mig tili bädanefter?

~ HädanefJcr, ers bögliet?
da bädanefter . .

. jag menar ora en filiima redan, ty då skali
jag vara iios fröken de Cardovillc.

' Det är maktpåliggaude, Mouscigncur ~ , kela er framlid beror
på delta första uiole.

Det var just, livad jag nyss tänkte.
Tro mig, llouscigueur, frnntiiuren bli aldrig rätt kära i någon

annan, än den, byars djerfbet besparar dem bryderict af ett afslag,
Förklara dig uärmare.
Nåväl, ers högbet, dc förakta en blyg ocb smäktande älskarc, som

mcd ödmjuk röst anliålier om bvad lian borde. taga.
Men jag besöker ju i dag fröken de Cardovillc för första gången.
Monseigncnr, ni bar tusen gångcr sett h enne i erä drömmar, oeb

j bon bar äfvenlcdes seit cr i sinä drömmar, emedan bon älskar er, Ni
i ■ bar Jeke faaCt en enda kärickstauka, soin ickc funnit eko i kenties bjerta

| >. . Samina dyrkan, ni egnat beune, bar bon egnat er . . . Kärleken
bar icke mer äu ett språb, oeb, litan ait se bvarandra, bafvcn j sagt bvar-

| andÄi alli, livad som kau sägas. —Nu . > . nu ... redan i deuna dag
bör ni baudia soin berrsbare oeb bon tillhör cr.

Besynnerligt .
.

. besynnerligt ...sade Dscbalma den ena gången
efter den andra, ulan alt taga sinä ögon ifråu Faringis.

Mestisen, soin alidcles misttog sig på men ingen med dessa prinsens
ord, fortfor såiunda:

,
Tro mig, nådigste berre, eburu besynnerligt det mä låta, så är

det dock sant. Erinra er det frainfarna. Var det genom att spela
rolien af en blvg älskare, som ni förde den stolta Hiekan tili cra fötter ?

fe.
' 59'

'

29'
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—, IVej, det var först dä ni låtsade forsmå hcnnc för en annan qvinnas s
skuil. Således ingen svagbet! Lejonct suckar icfcc som en turtnrdufva;
denne skogens stoltc suitan bryr sig- Icke 0111 lejoninnasis klagande rytande,
ty hon är rnera vrcdgad än erkänsam för bans härda oeb vilda smeknin-
gar; men snart finner bon sig lycklig deraf, så att bon, lydigocb under-
gifvciij kryper i lierrsbarcns fbtspår. Tro mi g, Monseigneur, våga, vu-
ga hara och ni skall redan i denna dag vara en tillbcdd sullaji för den-
na unga lii eka, hvars sköubet bela Paris bcundrar.

Efter några mimiters tystnad skakade Dscbalraa på bufvwdet med ett
»ttryck af ömt medlidandc. ocb sade tili mestisen med sin Ijufva ocb
milda röst:

Hvarföre så bedraga mig? hvarföre så ondskcfullt råda mig
att anvånda våld, skräinsel ocb öfverraskning emot denna bullia engel
.i. ■ hvilken jag vördar, soni om bon vore min egen det dig’
icke nog att bafva slagit dig på de fienders sida, bvilka förföljt mig, se-
dän jag var på Java?

Om Dscbaima med gnistrande ögon ocb lyftad dolk bade rusat på
mestisen, sknlle denna måbända blifvil mindre förvånad, mindre förskräekt,
än nu, dä lian hörde prinsen nied sin saktmodigt förebrående röst tala
om bans förräderi.

Faringi tog ett steg baklänges, soni om ban bade velat sätta sig i
försvarstillstånd.

Dscbalma åtcrtog med samma fogligbetr
Frukta ingenling. I går skulie jag mördat dig, det försäkrar jag

~
. men i dag gör den lyckliga kärlekcn mig skonsam ocb inild. Jag

byser för dig en mcdömkan utan galla .
,
„ jag bcklagur dig’ . , - Du

måtte ba värit hra olyeklig, innan du kunnat bli så elak.
Jag Monseigneur? sade mestisen med lilltagandc ångest.
Men du bar väl lidit myeket de måtte ba värit ylterst obarm-

bertiga mot dig, stackars varelse, då du kan vara så oblidk/lig i dilt hat,
ocb då en sali het, sadan soin min, icke förmår afväpna dig. Det är
verkligen sant, att, då jag- nyss börde dig tala, käude jag ett nppriktigt
mcdlidande med dig, uär jag märkte, burn du frambärdade i ditt hat.

Ers böghct, , . . jag vet icke . .
. men . . .

Den stammande mestisen fann icke ord tili ett redigt svar.
Låt böra: hvad ondt bar jag gjort dig?
Men ...ers böghet . . . ingenting svarade Faringi,
IVå, bvarföre skall du då kata mig så förskräckligt? Hvarföre

med sådan oförsonligbet vilja mig ondt? Var det dig icke nog, att ge
,

mig det trolösa rådet att låtsa en skenhclig och förnedrande kärlek för
den der unga Hiekan, soin du förde liit ..

. och soin, sedän bon tröttuat
vid den usla roll, ,bon bos mig spelade, rymdc ur defta hus?

Ers böghet, sade Faringi, soin stnåniugom repade mod: er
låtsade .kärlek för den Hiekan öfvervann kallsinnigbcten bos . . .

Säg icke det, afbröt bonom prinsen i samma milda och fogli*
ga ton, som förut. Att jag nu njulcr en sällbet, hvilken gör mig med-
lidsam emot dig och höjer mig öfver mig sjclf, det är för det at^^^
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W
P frökcn de Cardoville im vet, alt jag aldrig ett enda* ögonblick uppbört

ali älskå bcnnc, ocb det så sotii bon bör älskas —det vill säga med
bögaktning ocb tillhcdjan. Alen din afsigt, då du rådt mig som du
gjort, bar värit alt fbralltid adägsna migifrån hcnne. Du var närä alt Ivckas.

Ers höghct . . . uin ni tänker så om mig, så lian ni icke annat Un
anse mig för cr varsta fiende , . . ocb . ...

Frukta ingenting säger jag dig. Jag bar ej rälf att blandra
dig ...I min ursinniga smärta iyssnade jag tili dina ord . . . Jag följ-
dc dina råd, riien jag var icke din narr, ulan din medbrottsling. Du
måstc dock tillslå en sak: då du såg mig i dilt våid, nedslagcn, för-
tvillad var det då icke grymt af dig att räda mig tili bvad som en-
dast kunde bercda min störsfa olycka?

AI itt bfinnanile nit bar kunnat Torvilla mig, MoHseignew,
Jag skullc vilja tro dig . , . men, ser du . . , Uinui i denna dag

Libringar du mig skadliga råd. Du deltar lika litet i min lycka, som
miu olycka, Det gliidjerus, bvaraf du ser mitl hjerla bctaget, ingcr
dig blott en enda önskan den alt furvandla delta rus i förlviftan.

Jag? . , . jag, Afonseignenr!
Jaj du trodde, att, om jag föfjde dina råd, skullc jag sjunka, vpn-

hedra mig i fröken de Cardovilles ögon, ocb det för alltid. Hör på
. .

. säg mig, bvarifrån kommer della oblidkcliga liat? bvarföre ba-
far du mig? Annu en gångr bvad bar jag gjort dig?

Aådige hierre 1
. . .

ni dömcr mig orätt . . . ocb
,

• -

Hör mig, Faringi -
. . Jag vill icke, att du längre skall vara elak ocb

förrädiskj jag vill göra dig god. I värt land tjnsar man de farligaste
ormar; man lämjcr tigrar. Valan! .

. ,
jag vill då försöka, att mcdelst

godlict öfvervinna dig, som är menniska . .
. dig, soin fått ett förstånd,

bvilkct kan leda dig, ocb ett hjerla, soin skolle kuuna Ulska. Dcuna
dag skUnker mig en outsäglig sällhet .

. , du måstc välsigna denna dag.
Hvad kan jag göra för dig? Ilvad åstundar du?

.
.

. Guld? Du
skall få guld. Vili du ha iner, Un guld? . . . vill du ha en vUn, bvars
omina vänskap kan trösla dig, kan koimua dig alt glömma de sorger, som
gjort dig elak, ocb förvandla dig tili en god menniska? Vili du, att jag
skall bli denna viin? Ebuni jag är en konungason, vill jag bli det.
Ja i trots af det onda ..

. nej . . just tili följc af det onda, som
du gjort mig, skall jag för dig bli en uppriktig van, lycklig, om jag kan
säga tili mig sjelf s - samina dag, då engelea yppade för mig, att bon
Ulskadc mig-, blef min sällbet ganska ty jag hade om morgonen en
lätsk fiende, ocb om aftonen var bans liat förbylt tili vänskap ... Se
så, Faringi, tro mig: olyckan gör mcuniskor elaka, sällbcten gör dem go-
da. Var derföre lycklig ocb . , .

I delta ögonblick slog klockan tu.
Prinscn spratt tili. Det var det ögonblick, då ban borde fara, för

att begifva sig tili Ädrienne.
Dscbalmas beundransvärda ansigte, ännu mer förskönadt geoom det

milda ocb välvilliga uttryck det fick, då ban talade med Faringi, tycktes

tnu upplysas af en gudomlig stråle.
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