
Des VasonA s de Jvdes*
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& IVärmande sig tili Farmgi., räditc lian iionom Lauden med en åtbörd ‘
af inueriigliet, psirad med Leila g, sägknde:

Gif mJg diti hand.

mm.. .
m“ Aärmande sig t!H Faringi, rUeklc lian iionom Lauden med en åtbörd

af inneriighet, parad med hehag, sägande:
Gif mig dia hand.

iUestjsen, hvars panna öfve.rsköljdes af kalisvctt, hvars nnsigtc var
hlekt, upprördt-, nastan förstäldl, tvehade nägot, innan Lan ulsträckte Lau-
den; slntligen Lande hau sig öfvervunnen; behcrrskad , nastan förtrollad,
gaf hau sin hand ,ät prinseu, soin tryekte den Lårdt oeh sade, enligt sitt
lands hrok:

Du läggcr ärligt din hand nti en ärlig välis. Denna hand shall
alltld vara öppen för dig. Farväl, Faringi. Jag kannet* mig nu ine-
ra värdig att knUhöja för engel n.

Och Dscltalma gick ui för alt sätla sig i vagnen oeh hcgifva sig tili
Adriennc.

I trots af siä vildhet, i trots af det liat hau hyste tnot hela menni-
skoslägtet, var due h Bohwanis hemska dyrkare öfvcrvnaneu af Dsekalmaa
Udla och miida ord. Hau sade med fasa tili sig sjclf:

Jag hai* vidrört hans hand! .
, . från denna sliuiil är hän helig

för mig.
Hien efter ett ögonhlieks tystnad och, sedän fönnouligcn eftertankan

fålt makt med lionom, ropade lian:
Ja ; rnen lian Ui* ieke helig för lionom, snm, enligt hvad man i

nait sade mig, skall viintä honom vid porien af delta hus.
Hau sprang in i ett angransande niin, som kade utsigt at gatan, lyf-

tade på ett hörn af gardinen, oeh sade «ngestfullti
Vagnen Löi* hoit! • • . mamien naikas Heivcle l Vagnen

for sin väg! . . jag ser ingenting meri
IV.

V A N T A N.

Genom en kesynnerlig tanharnas öfverenssläininelsc, liade Adriennc,
«ildcles som Dselvdtna, velat vara kliidd precist.på sainma sait, som då
hon första gången s;ig prlnsen, i det lilla huset vid gatan Blanelic.

Ti il skådeplats för delta högtidliga möte, så vigtigt för Adriennes
tillkommnnde sällhet, kade hon, med sin niedfödda takt, valt den Stora
raottagningssalongrn i liotellet CaWovilie, hvarest flera familjporlrättci
liängde på väggarna. De mest liknande af alla voro hennes far och hcn-
nes moi*. Dc nna salong, myeket stoi* oeh hög, var, i iikhet med alla de
andra nimmen i våningen, möhlcrad med ali den imposanta lyx, soin var
rådandc i Ludvig- XIV:s tid. Takct, måladt af Lebrun, förcställde Apoi-
los seger och uthrcdde sinä herrliga teckningar, sin glödande fargprakt,
inom en hred, förgylld karnis af det heundransvärdaste bildhoggcri; dec-
na karnis uppbars i alla fyra körnen af fyra hängande äfvcnledes förgyilda bil-
der, förcslallamle de fyra årstiderna. Tapeter afkannosinrpdt sidendamast,
omgifna med staikt förgyilda lister, tjenade tili botten för de vai och dyr-
bart infattade familjporträttcrna, soin ulgjorde en prydnad i delta stora mm.

Det in* lättarc att fatla Un att skildra de tusen olika rörclscr, hvaraf
de Cardovillc skakades, ju nUrmare ögoublicket för hennes möte
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DEX Vandrande Judeh,

tP 'med Dschalma nalkades. Deras närmamle tili hvarandra kade hittills mö*t
sä många smärtsamma hindcr. Adrienne visstc, att hennes fiender voro så
sluga, så verksamma, så trolösa, att Lon ännu tviflade på sin lycka. I
hvarje ögonklick och nastan ofrivilligt föll hennes klick på pendyTeu;

ännu några minutcr och mötcstimman sknllc slå.
Ändtligen slog då dcnna 'äTterlängtade timma.
Hvarjc pcndelns knäpp återljöd låugsamt i Adricnnes Ljcrta. Ilon

tänktc väl, att Dschalma, ulan tvifvel af artighct, cj sknllc tillåta sig att
komina före det af henne otsatta fimslaget, och långt ifrån att klandra
konom för dcnna ålerkällsarnhet, köli hon konom räkulng derför; nien i-
från delta ögonklick började hon att, vid iniusta knäpp i salougen, Laila
andan och LuppTulit lyssna.

Undcr de försla nynuterna, som följdc på det klockslag, då Adrien-
ne vänfade prinsen, kyste hon ingen allvarsam fruktan, ulan söfctc att stil-
la sin något oroliga längtan med en erinran, som synes ganska karusi ig,
ganska enfalldig i deras ögon, hvilka aldrig erfarit den fekeraktiga skak-
ningen af en säll väutan ; hon tänkte: klockorna i kuset vid gatan Blanche
konna jo möjligtvis gå några miuuler sednare, Un klockorna i kuset vid
gatan Anjou.

Men då dcnna förrnodade och i öfrigt ganska sannollka skilnad bör-
jade ntslräcka sig tili en fjerdedels timma, tili tjugu minutcr och deröf-
ver, kände Adrienne eii med hvarjc seknnd växande ångest. Tvä cllep

tre gåiiger slcg hon upp och gick med kögt klappande kjerta och på tå-
spetsarna att lyssna vid salongsdörrcn.

Ilon liordc ingenfin g.
Klockan slog hai f tre.
Då kon iefce längre kunde öfvervinna sin tilltagandc förskräckclse,

och ändä ville fästa sig- vid något hdpp det sista gick hon tili kä-
mmen och ringde, sedän hon, så tili sägandes, satt sitt ansigte i ordning,
alt del ej niålte röja kenties häftiga sinnesrörelsc.

Eftcr några ögonklick öppnades dörrea af en svartklädd, gråhårig
kauimartjenarc ; då tienne med vördnadsfnll tystnad afvaktade sin matmo-
ders befallning, yttrade Adrienne med godket:

Andre, kcd Hehe, att hon tar en llaska, som jag glömt på kauli-
nen i min sängkammare, och kär in don.

Andre 'kngade sig; men i saunoa ögonklick lian ville gå ut, för alt
efterkomma frökens befallning en befallning, den hon gaf endasl för
alt få gnra en fråga, hvars vigt hon icke ville uit hennes folk skulle för-
stå, helst de voro underrättade om prinsens väntade ankomst tillade
hon dcrföre, med en likgiltig klick på pendylen:

Går den kär klockan rält?
Andre drog upp sitt ur, kastade ögonen derpå och svarade:

Ja, fröken; jag ställde min klocka i morse efter Tuileries—-
klockan; min är också öfver hai f tre.

Det är hra .., jag .tackar er, sade Adrienne med godket.
Andre kngade sig, men, innan hau gick ut, sade hän tili Adrienne:

* M-.o 39. -
29*. j

lila--. igååk)
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Des Vasdrasde Jvbbs,

& Jag glömde säga fröken, a« marskalk Simon var här för en timnia ®>

sedän ; mc n sora frökens dörrar aro stängda för alla, atom prinsen, sade
jag marskalken, att fröken icke tög emot.

Det var råft, sade Adrienne,
Andre hugade sig äter och lemnade salongcnj allt återsjönk i sin

förra tyslnad.
Just emcdan Adrienne ända tili sista niinoten af det klockslag, som

var ntsatt tili inötc med Dsckalina, icke kyst det ringaste tvifvel, var den
felslagna väntan, hvaraf lion allt mcr hörjade plagas, dess mera smärtsam.
I dctsamma kastade hon ögonen pä ett af de porträttcr, sonr bängde midt
emot henne, på hvardera sidan om kuminen,, och utropade i en sinärtfuli
och. otröstlig ton:

Min mort
Knappast kade hon uttalat dessa tvenne ord, forrän det dofva bnllret

af en vagn, soin rullade in på gärden, satte fönsterrutorna i dallring.
Den unga Hiekan spratt tili och knndc icke återhålla ett sakta glädjeropj

hennes hjerta tyektes vilja hoppa tili Dschalmas möte, ty nu haude hon
inom sig, att det var hau. Ack, hon var så säker derpå, soin om hon
med sinä ögon kade skådat prinsen.

Hon satte sig åter, i det hon bortforkade en tär, som hängde i hen-
nes låuga ögonhär. Hennes hand darrade som ett asplöf.

Det temligen högljndda bnllret af några dörrar, soin öppnades och
jgenslogos, bcvisadc snart den unga aamen, att hennes aning var visshet.

Dc begge stora förgyllda flygelaörrarne i salongen knarrade nu pä si-
nä gångjern ocb flögo upp, Prinsen inträdde.

Mcdan en annan kammartjenare lillslöt dörrarna, giek Andre, som
hade inträdt ett par seknnder efter Dschalma, fram tili Adrienne, och
nedsatfe på ett bord framför henne en lifen förgylld silfvcrtallrik, hvar-
på den lilla flaskan låg, som fröken nyss hade begärt. I dctsamma lem-
uade Andre ruminet.

Prinsen och fröken de Cardoville blefvo aliena.

V.
4DRIEKSE OCH DSCHALMA,

Prinsen hade långsamt nunnat sig tili fröken.
Oaktadt den unge Hinduens häfliga passioner, var hans gång nu

så osäker, sä rädd, luen af en så intagande blyghet, att den förrådde hans
djupa sinucsrörelsc. Hän hade äniin icke vägat upplyfta sinä bliekar på
Adrienne, hau hade plötsligen hlifvit hoit blek, och hans vaekra händer,
fromt korslagda öfver bröstet, culigt hans lands sed, vid religiös dyrkan,
darrade synhart. Hän sfannade på några stegs afståud ilråu Adrienne,
med hufiudct nägot nedhöjdt.

Denna förlägenhef, som hos hvarje annan skulte värit löjlig, sar rö-
rande och intagande hos deu unga prinsen, denne ännu ickc tjuguånga
prins, med ett nastan fabclaktigt hjeltcmod, med en så ädel, sä upphöjd
karakter, att resande endast med benudran och vörduad lalade om kung

son.
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De y Va X URAKO E JvDEIT,

i 9 Ljufva rörelse! kyska blygbet! Unmi mer rntressant, elä in an bctUukcr^^^-
att ynglingens passioner voro så myeket lucra llammande, som dc biltllls
värit fulikomligen (jväfda.

Frökea de Cardovifle, id;e mindre brydd, icke mindre upprörd, lia-
dc forbllfvit sittande. Liksoin Dscbalma böll bon sinä o gon ucdslagun -

y
xnett bennes kinders brännande rodnad, den våldsamma hufuingen af licu-
nes jnngfruliga barin, röjde en sinnesnirelse, soin lion utomdess icke var
bågad att dölja.

Adrienne oaktadt fastheten i bennes ömsom så glada, öin soin sä
bchagligt satiriska lynne, oaktadt det beslutsamma i bennes oberoende
karakter visade dock vid delta tillfUlle, liksoin Dscbalma, en iilskvärd
tafalthet, ett förtjusande bryderi, delande den fullkomliga, men dock öf-
vergående tilliutetgörclse, Lvaruuder begge dessa fiirälskade, brinnande,
men reua sjiflar nu måste böja sig, liksoin kade ingendera af denr kunnat
ensani uthärda sjudandet inom sitt klappaude bröst ocb sitt bjerlas beru-
sande känslospänning.

Och änuu hade icke deras blickar mött Lvarandra.. Båda två tyektes
frukta denna ögats elektriska stöt, denna ocmotståndliga dragningskraft
eincllan tvenne älskande, denna beliga cld, som, snabbarc Un åskan, an-
tänder ocb uppbettar blodet, ocb soin ofta innon dc sjelfvc vei» ordet af,
ryeker dem ifrån jorden upp i himmeten; ly det är jualt narina sig Gud,
då inan med en religiös bänforelse öfvcrleinnar sig ,åt den ädiaste, den
ocinotståndligastc af alla dc böjclscr, di m bimlafadren bos oss nedlagt;
► ..den emiä böjelse, soin ali god gåfvas gifvarc bar velat belga, i det bau
meddelade den en giusta af sin egeu gudomliga skaparckraft.

. Dscbalma var den, som först upplyftc ögonen; dc voro på en gång
fnktiga ocb llammande. Styrkan af en öfverspänd kärlek, nngdomeus bräu-
nande, så länge qvafda begär, den exaltcrade benndra» en idealisti sk(in-
het väeker, alli delta kunde på en gång läsas I bans blick, bvilken icke
desin mindre bar stampeln af en vurdnadsfhll blyghet och gaf den sköna
ynglingens anletsdrag ett oefterbännligt, oemotståndligt bebag.

Oemotståndligt—ly Adrienne beböfdc blott möta prinsens blick, för
att erfara en darrying i alta nerver ocb kanna sig indragon i en magne-
tisk hvirfvel. Heilan tyckte bon, att bennes ögonlocfc tyugdes af en be-
rusande mattigbet, då bon, genom en våldsani viljcansträngnlng, med vär-
digbet besegrade delta ljufva bryderi, reste sig upp ifrån länstolen, der
bon sait, och yttrade med darrande röst tili Dscbalma:

Prins, jag finner mig lycklig att återse er bar bos mig.
Med en intagande åtbörd visade bon nu på eli af porträtlcrna, soin

bängde bredvid benne, ocb, liksoin det bade värit fråga om
en presentatipn, tiliadc bon, väud tili Dscbalma:

Prins! .
.

. della är min mor.
Det var en kansia af finaste grannlagenhcl, som liärtill bcvckte A-

drienne, ty bon ville, så tili sägandes, läta .I mor vara närvarande vid
bennes samtål mrd prins.cn.

Det var alt skydda både benne och D-ebalma från förförclscrna af

teden f&rsta Sannaan varon, så myckcl mora. iarlig, som Lada två visste sig ,

a.
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EK VaNBUAKDE JvDES.

™ vara outsägligt ålskadc, som dc häda voro fria och liade cndast att inför
j Gnd anavara för dc skatlcr af sällhet och tjusningskraft, hvarmcd de hå-

da voro så rift begåfvadc.
Prinsen förslod Adricnnes mcning; så suart dcn unga Hiekan hadc

pckat |iå sii> mors porlrält, gjorde Dsclialma en rörelse, fali af ukonstladt
Lchag; hai) Intgnde sig och höjdc ett knä för porträttet, hvarpfter hän med
sin manligt Ijnfva rösl sade, hiiekande upp på målniiigcn;

Jag shall älska er, jag skall välsigua er som min mor, och Uf-
ven min mor skall i min kauha vara närvarande, lihaso m ni är närvaran-
dc Los crt haro.

Man kunde iche hältrc hesvara dcn kansia, soin hadc förrnätt fröken-
dc Cardovillc, att stålla sig uuder sin mors beskydd. Från delta ögon-
hlick var tien älskvärda Hiekan trygg för Dsclialma, trygg för sig sjclf,
och fann sig-, så tili sägandcs, mera hcmmastadiL Salilictcns ljufva njnt-
uing cftcrträdde mi småningom dcn kansia af oro och hryderi, som först
kade upprört henne.

JV u lugnad, sade hou tili Dschalma, i det hon visade honam en stok,
som stod midt emot dcn, på hvilken hon nyss suitit::

Var god och äiti, min kaste kusin —och tillåt mig alt fä kalla
er så; ly jag linner för my cl;en e.tikett nti ordet prins ; hvad er angår,
så anhållcr jag, att ni niåttc kalla mig kusin,, ly fröken låter alldeles för
främmande. VI skola ,då friar.e och ledigare spr.åha -med hvarandra,
såsom guda vänner,.

Gerna, min kusin, sade Dsclialma, rodna.ndc viti delta förslag.
Såsom uppriktigliet är tillåten cmellan goda vänner, — återtogA-

drienne, så skall jag .geuast göra er en för eiråel se, tillade hon., i
det hon smålecnde såg på prlnsen,

Dcnnc satte sig iche, nfan förblef ståcnde, lutad mot kaminen, i en
hehaglig och -yördnadsiiti.ll stäUning.

Ja., min kusin, - åtcrtog Adrienne, en förcbråelse, som ni
kanske skall ursäkta att jag gör er ~ med ett o.rd . . . jag väntade cr
lilet tidigare.

Jag troddc, min kusin, att ni snararc sknllc förehrä mig, for det
jag icke koni sednarc.

.H-vad menar id?
I samma ögoblick som jag for liemifrån, koni en kari fram tili

vagneu och sade med en skenbar upprHitighet, hvarpå jag troddc: ,IVi
kan frälsa en mans lif, hvilkcn för er har värit soin eu far ,

. marskalk
Simon är i stor fara; men för att rädda lionom, mäste ni genast följa mig.

Det var en snara! ropade Adrienne lifligt. Marskalk Si-
mon var här för en knapp timma sedän.

lian! ropade Dsclialma .med glädje, och liksom en svår lyngd fal-
lit itiä n haus hröst. Ack! . ... då skall icke denna glädjedag hli för-
hittrad.

~ Men, min kusin, återtog Adrienne, hvarföre rnisstrodde ni ic-
ke dcn der hudbäraren? Sj

Sk- —aIM•1
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Den Van dbandb Jvden.

«3-VmP _ Några ord, dem lian sedän yltrade, ingåfvo mig tvifvel, sva- s
>

rade Dsckalma 5 men först följde jag konom, fruktande, att marskal-
ken verkligen var i fara, ty jag vet, att äfvcri kan Lar många fiender.

Då jag tänker efter, så gjorde ni deruti ganska rätt, min kusin,
sade Ädrienne. Några nya ränker kade ja kunnat blifva kopspunna

emot marskalken; det var icke osannolikt. Vid minsta förmodan derom,
kade ni hort iia tili konom.

Det vai* också hvad jag gjorde; ock likväl visste jag, att ni
väntadc mig.

Detta var en ädclmodig uppoffring, ock min kögakfning för cr
ökas derigenom, i fall den fcan ökas, sade Ädrienne med djup rörelse.

Men kur var det då med den der karien?
Jag kcfallde konom att stiga npp i min vagn, ock kan gjorde det.

På en gång orolig öfver marskalken ock förtvifläd att se en dyrbar tid
förrinna, en tid, som jag kundc få tillbringa med er, min kusin, öfver-
kopade jag karien med frågor. Flera gånger svarade kan mig med syn-
kart kryderi. Då föll det mig in, att raan kanskc utlade en snara för
mig. Erinrande mig, allt, kvad raan redan gjort, för att ncdsälta mig i
cra ögon, befallte jag kuskcn taga en annan väg, än den vi först körde.
liannen lios den karien, som följde mig, vaf dä så tydlig, alt jag icke
bort beköfva någon annan upplysning. Emellertid kände jag ännu några
lindriga samvctsagg vid tanken på marskalk Simon, mcu dessa kar ni
lyckligtvis skingrat, min älskvärda kusin,

De der menniskorna aro obevekliga! utropade Ädrienne.
Men vår sällbet skall dock vara sfarkarc, än dcras liat.

Efter ett ögonblicks tystnad, återtog kun med siä vanliga öppen-
kjertlghet.

Min bäste kusin; det är mig omöjligt alt förtiga ellcr dölja, kvad
jag kar på kjertat. Låtom oss änuu några ögonblicfc vänligt språka om
det framfarna, som de så förgiftat för oss; sedän skola vi glömma det,
liksoin maa glötnmcr en clak dröm,

Jag skall svara cr uppriktigt, med fara att skada mig sjelf,
sade prlnsen,

Hur kar ni kunnat förmä er tili att oflcntligen visa er i säll-
skap med . . .

Med den der unga Hiekan? ropade Dsckalma, fallande Adri-
cnne i talet.

Ja, min kusin, återtog Ädrienne, väntande med yttcrsta otå-
ligkct prinsens svar.

-- Obekant med detta lands scder ock krnk, svarade Dsckalma,
ulan ringasle brydcri, cmedan kan sade saat, vansinnig af förtviflan
ock misslcdd af en mans råd, kvilken kade sålt sig tili vara fiender, trod-
de jag, då kan sade mig, att, om jag låtsade mig kafva en annan älska-
riuua, jag skullc uppväcka svartsjuka kos er, ock alt . . .

Nog, >»io kusin, jag kcgriper allt, sade Ädrienne, i sin ord-
ning fallande Dsckalma i talet, för att bcspara konom en plågsam bckän-

? N:o 59'
30 ' J||

s

233



D-EX VAfitmAXVE Jcvjsy.

W ~~ ~ ~ 'S
nelse. Jag var ocksä hra betagen af förtviflan, dä jag icke kunde ana ®l

i tien der gemena koraplotten, synnerligast efter er lika dåmktiga som hjejU
temodiga bandiing. Alt bloltställa sitt lif, för att «pptaga min bu-
kett:! tillade Adricnne, ännu rysande vid denna bågkomst. ~ Annu
ett ord, .cbu.ru jag är nastan viss ora, bvad svar oi ger mig, tillade
bon.j Fiek ui aldrig det der brefvet, sora jag skr,ef tili er, morgonen
af samma (lag, du jag säg er pä spcktaklet?

Dsehalma svarade intet. Ett dystert raota drog sig bastigt öfver Lana
sköna- anictsdrag, ocb efter en stuud lingo de ett sä hotande. uftryck, att
Adrienn.e blef yerkligen förskräekt. Men snart stillades denna våldsam-
ina sinucsrörclse, liksoin af eftertankau, ocb Dscbalinas panna blef åter
lugn ocb klar.

Jag bar värit mildarc, än jag sjelf visste af, yttrade nn prin-
sen tili Adricnne, soin betraktade. bouuin mcd förvåning, Jag ville vara
cr fullkomligt värdig, då jag inställde mig bos er, ocb derföre tillgaf jag
den karien, soin, för alt tjena minä fiender, bade gifvit mig de fördertli-
gaste råd. Dcnne kari bar Ufven, derom är jag fulikoniligen viss, im-
dauliitUit mig ert bref . ,

. Nyss, då jag tänkle påalla de olyckliga stun-
der, lian ibrorsakat mig, faöil jag på -att ångra min skonsambet . . . men
då tänktc jag åter pä det bref, jag i går crhöll ifrån er, ocb min vrede
stillades genast.

Det är då sUit- ined delta sorgliga framfarna, med denna frnktan,
delta misstroende, dessa tvifvclsuiål, bvitka så länge plägat oss begge ocb
spin gjort, alt jag tviflat på er ocb ui på mig, O, Ja' . . , långt, långt
bort ifrån oss della olyebsaliga förflulna!

Så ropade Adricnne med innerlig glädje.
Ocb bon återlog, liksoin liade hon på en gäng befriat silt Ljerla från

alla de tankar, bvilka möjligen kunnat göra henne sorgsen;
Oss lillltör nu framlidcn - kela framtiden .

. . eu leciule, strå-
landc framtid, «tao moin, ulan binder; . . . en så skön borisont . . . så
klar, så ren . . . så oändlig, alt dess gränscr undfalla ögat.

Det vore omöjligt att söka återgifva den outsägliga bänförclse, (ket
svärmiskt Ijufva bopp, bvarmed Adricnne uttalade dessa ord, Ilastigt
Hltrycktc docfc hennes englasköna ansigte en rörande inelankoli, ocb bon
tillade med djupt rörd släinma:

Ocb att veta alt i denna stuud ändå finnas varelscr, soin lida!-
Delta åtcrfall tili ett okonstladt dcltagandc för olyckliga, i samma

ögonblick soin den ädla Hiekan nait böjdcn af idea 1 isli sällbct, gjorde så
djupt intryck pä Dscbalma, att lian ovilkorligcn föll på knä för Ädrieune,
bopknäpptc bänderna ocb böjde raot benne sitt sköna ansigte, hvaruti na-
stan an gudoinlig dyrkan stod alt läsa.

Derefter gömde ban ansigtel i sinä bänder oeb nedböjde bufvudet,
ulan att säga ett ord.

Det blef ett ög.onblicks djup tystnad.
Adricnne var den, som först bröt denna tystnad, då bon såg en tår

falla ned emellan Dscbalinas något åtskilda fingrar.
— Hvad fallos er, min väu? ~ ropade bon, ,

: M
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»led en rörelse, snahharc äa lännen, höjdc lion sl<y ned tili
och fattade hans händer, dem hau äunu hiili för ansiptet.

Hela d että sköna, intagande ansigle var öfversköljt af tårar.
IV! gråter! ropade fröken de Cardoville, så rörd, alt hon hc-

ho 11 Dschalmas händer nti sinä ; då den unge Mi-ndiicn nu var ur stånd
att konna aftorka sinä tårar, lat hän dem linna, droppe efter droppe, likt
Mara krislallpotlor, på hans kinders matta gold.

- I hela verldeu kan Ickc iinnas en sällhet, soin liknar min, sa-
de prinsen med sin rena och vihrerande röst, oeh med ett slags hänföran-
de känslospänning. Likväl käuuer jag en stor bedröfvelse . . . men det
h.ör ju så vara. iVi ger mig hirnlen .

. . nm jag deremot gåfvc er he-
la jo.rdcn, så vore jag ändock icke nog tacksain emot er. Ack! . . .

hvad kan menniskan göra att visa sig tacksam emot gndornen? välsig-
na, tillbcdja den „ .. . men aldrig återgäliia den de skatter, den slösar på
oss ~ . mcimiskans stolthet lidcr ju ingenting haraf ,

. men hennes
hjerta

, . .

Dsehulma talade utan öfverdrift. lian vt tr.a de hioit, hvad hän verk-
ligen täukte och kände, oeh den hyperholiska formen, hvarmed orieuleas
fearn äro så furtroliga, knnde ensam återgifva hans tanko.

Uttrycket af hans bedröfvelse var så uppriktigt, hans ödmjukhet så
okonstlad, så rörande, så ljuf, alt Adrienne, soul äfven uthrast i tårar,
svarade Isonom med innerlig ömliet:

»lin vän, vi stå hätiä på sällhetcns liöjd. Vår framtida lycksa-
lighet känner inga gränscr, och likväl, eliöni af olika orsak, halva sorg-
liga tankar uppstigit hos oss; det är derföre att det ges en sällhet,
hvars oiindlighet kurninee menniskan att häpna. Det ges ögonblick, då
sinnet, hjertat, själcn icke förmå att fatla den, att inrymma den . . , ty
den öfvcrslrömmar, den nedtryeker oss. Äfven hloinmorna höja sig ju
stundom, öfvcrväldigade af solcus hetaste strålar, och solen är docknleras
lif . .

. deras älskare. O, min van! .
•

. denua tauko är sorglig, men
den är ljuf. /

Då Adrienne ultalade dessa ord, sänktes hennes röst allt mer och
mer; hennes hufvud höjdc sig låugsamt, soin om hon verkligen hlifvit ned-
tryekt iindcr tyngden af sin sällhet.

Dsehaima iiadc förblifvit liggande framför henne, mfed bändeinä siili-
nä i hennes händer; så att, då Adrienne höjdc sig' ned, hennes gyllnc
lockar sakin vidrörde Dsckalmas amhrafärgade iiauna oeh cbenholssvarta här.

Oeh dc uoga älskandes milda, Ijtifva, tysta tårar nedrunno långsamt
oeh hlandades med hvarandra på deras vaekra, sammanslutna händer.

Medan delta tilldrog sig i liotellet Cardoville, hegaf Agricola Haudoin
sig tili gatan Vaugirård, tili herr Hardy, med ctt.href ifrån Adrienne.

VI.
EFTEHF ÖLJELSEN.

Ilerr Hardy hcboddc, såsom vi redan veta, en paviljong i det så kal-
lade Fridshuset (la maison i]e på gatan Vaugirard, der ett
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S® ]lgt anlal af mcdlemmarna af Jesu Sällshap hadc sin bostad. Ingenting
knndc vara lugnare och tystare, än dcnna boning; man talade der bcstän-
digt med lag röst, sjclfva fjcna>ne hadc någonfing bonungssött i silt tai,
någonling mjukt i sin gång.

Men liksoin allt, hvilkct på närrnarc cllcr fjcrmare båll bar ringaste
beröring med dessa menniskor, äfven bänncr inflytclscn af en viss tryc-
kande och olycksalig makt, så var ock i delta dyslert siiliä buS fullkom-
lig brist på lif. De, soin der inackordcrat sig, framsläpade sinä dagar
nnder en tryekande enformighet, en isande rcgclbnndcnket, endast då ocb
då afbruten af något gudfruktigt besök. Derföre, just I öfverensstärn-
melse med de vördade fädernes sluga beräkning smäktade mennisko-
själen ocb slappadcs stnåningom, emedan den saknade ali slags föda, ali
slags vcderqvicfcelse, ali gemenskap med den yttre verldcn. Hjertals slag
tyektes blifva alli långsammare, själen stelnade, förslåndet mattades små-
ningom ; slntjigcn utsläcktcs ali fri vilja, alli snndt omdoine; ocb de in-
ackorderade, bvilka mulerkastadcs samma lag af total själsförslappning,
soin sällskapcts noviser, blcfvo äfvenlcdcs lik i bänderna på fcongregatio-
nens fäder ocb förcståndarc.

Ändamålct med dessa manövrer var ganska hlart och begripligf. De
försäkrade ja framgång-en af de vördige fädernes bemödanden alt fån-
ga själar ett oaflåtligt mål för dessa presters sluga politik ocb obarm-
bertiga vinningslystnad. Förmcdelst de suminor, bvaraf de på delta sait
blefvo ägare eller förvaltare, fullföljde de sinä plancr ocb tryggade

af sinä ränker, om än mord, brand, uppror, ja alla det in-
bördes fcrigets fasor, af dem väekta ocb underblästa, skuile bloddränka
de ländcr, öfver bvilka de ulsträckt sin mörka makt.

Deras bäfstång är penningen, förvärfvad genom alla «pptänkliga me-
del, de nesligaste säväl soin dc brottsligastc; deras mål on despotisk makt
öfver själar ocb samveten, för alt med fördel kuona bearbeta dem tili je-
suiterordens gagu ocb nytta. Sädana halva dessa muukars medel ocb
ändatnäi värit, sådana skola de alltid förblifva.

Såledcs bade de vördige fäderne, bland and ra utvägar alt i deras all-
tid gapande kassakislor låta penningar inströmma, grundlagt det fridshus,

bvarest Hardy nu befann sig.
Personer med sjukt sinne, med brustet bjerta, med försvagad själ, vil-

ladc af en falsk* gudabligbet, eller eljest bedragna genom dc inflytclseri-
kaste partiprcstcrnns inställsamma rekommendationer, iiade blifvit dilloc-
kade, qvarhållna, småningom isolcrade, instängda och slutligen pluudradc
nti dcnna beliga fristad, allt på det frommaste sätt i verldcn, ad maja-
rem Dei gloriam, enligt detta bcderliga samfunds valspråk.

På jesnitisk rotvälska, såsom man kan se af deras skrymtaktiga pro-
spekter, ulgifna tili fromma menniskors nylta, menniskor, soin låta
uarra sig af deras knep, kallas sådana röfvarknior vanligtvis;

Helitja fristäder, öppna för de själar, som blifvit trötta vid
verldsbullret.

Eller också bcuämnas de
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Lugnar tillflyktsorter, hvaresl den troende, soin lyckligtvis hlif-
vil befriad ifrån förgängliga hand liiir nere och ifrån jordiska fämilj—-
förbindelser, slutligen kan, allena med sin Gud , kraftigt arbeta på sin
eviga lychsalighet, etc.

Om, sedän nyssnämnda förbållanden ofientligcn blifvit lagda i dagcn
och tyvärr bevisadc gcnom tuscndc exempel af ovärdiga konslgrepp, dem
man användt i Hera af de religiösa husen tili shada för många af de in-
ackordcrades familjcr om uågon rättänkande mcnniska då framkastar
den förcbråelsen tili staten, att den icke tillräckligt bevakar dessa vådli-
ga inrättniugar, då skall ma» få böra prestparticts skrik och jemmerrop öf-
ver att man lågger band på den individuclla frihetcn, en förfärlig klago-
lät öfver samvctstyrani.

Härpå skulle man kunna svara, att, på grnnd af dessa besynnerliga
anspråk, skulle personcr, som liälla biribi- och roulette-klubbar, äfvenledes
kunna åberopa den individuclla friheten att klaga öfvör de utslag, som
tillstängt dcras spelhus. ]Vär man rätt betänker, sä bar man ju ocksä
lagt band på de spclares frihet, hvilka sjelfmant koinma att i dessa hålor
bastigt och Instigt göra slut på sitt fädernearf. Man bar ju tyranniscrat
deras samveteu, hvilka tilläto dem att på ett enda- kort våga sinä famil-
jers hela vålfärd.

Ja vi fråga rent ut ocb på fullt allvar: bvad skilnad är det emel-
lan en man, soin p.å rouge et noir ruinerar ellcr ulplundrar de sinä, och
den, som rumcrar ellcr utplundrar de sinä, i det tvifvclaktiga boppet att
punktera lyckligt i det der hasardspelet om himmel ellcr helvete, som
vissa prcster haft den gudiösa djerfheten alt uppiinna, för att göra sig
sjclfva tili croupierer *).

Ingcnting kan väl vara mcra slridandc mot kristendomcns sauna gudom-
liga antia, än dessa fräcka rolferier. Det är ångern öfver begångna fel-
steg, det är utöfningen af alla slags dygder, det är barmbertighct emot
dem som lida, det är kärleken tili näsiän, som göra dss värdiga att kom-
ina i åtnjutande af bimmclrikeis glädje, men ickc en större eller mindre
penningsumma, insatt, liksoin på kort, 1 hopp att vin,na paradiset, ocb
på lint sätt borlkapad af falska prcster, som förstå att skiddigt siä voit

-*; Tidningarne La Democratie Pacefique och Le National liafva nyligen omtalat ett prest-
.knop, utfördl genom afskyvärda .medel. Det handlar om ett arf pä åtla millioner. Saken
kommer inom kori att npptagas vid domstoi. Vi införaha'r en not, som blifvit oss meddelad,
och för hvars sannfärdighet vi gå i borgen; men namnen anse vi oss af grannlagenhet böra
ute.lenma.

M—, en ganska rik jnanufakturist, ägare tili fabrikcn , närä , har nyligen, i när-
varo af notarien M—, i I'aris, gjort ,en donation af en million francs, tili stiftande, cfter hans
död, af eli jesuitiskt ordenshus. Barn blifva derslädes icke intagna, fiirrän man gjort sig no-
ga underrättade om VtSWildrarnes saml rnor- och farfuralJrarnes fromma ooh giulaktiga vandel.
Denna akt bar kostat de goda ffiderria mycken möda att få laglaten. Den har tili och med
rönt .mycket motstånd af Styrelsen ; men Ignatii siiners skicklighel har dock di illat igenom
saken.' De viirdigo fäderno "bafva dessutom tili den grad missbrukat testators lättrogenhel, att
hau ajlvarsamt påstär, att de vördige fäderne på gatau des Postes under förliden vinter skulle
dött af hunger, ;om icke ett underverk inträffat, hva/igenom de fäti, hvad de behefde. —< Herr
M— har visserljgep några filrmogna -slägtingar, men ocksa flera, .hyilka Jjc&nna sig uti en »lor,
nten oförvällad och aktningsvärd fatt^g-dom.

N:o 59. 50*.
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och genom oändllgt indrägtiga taskspelarkonster draga fördel af
svagheter.

Sadan var då denna lugua ocli oskyldiga fristad, inoiu bvars murar
herr Hardy befann sig.

Hän bebodde nedra våoingen af en paviljong, som Lade utsigt åt en
del af trädgården pä stället. Denna bostad bade med mycken sakkanne*
dora bllfvit vald ; ty man vet, med hvilken fin och djefvulsk slugbet fä-
derne begagna åsynen af materieila föremål, för atl lifligt inverka på be~
ängstade sinnen.

Man föreställe sig en ofantllg mur, som är enda perspektivet ifråu
fönstren. Denna mur är tili bäiftcn svart, tili bälften grä, och för det
mesta öfverväxt med murgrön, denna i ruiner sä yanliga planta. En dy-
ster alle af gamla idegranar, dessa grafvarnes träd med sin hemska gröu-
ska, går ifrån dcn hemska muren tili en liten grön halfrundel utanför
det mm, der Hardy vanligen vistas. Två eller tre kantade
med jemt och symetriskt kiippta buxbomsbäckar, fullkomna trädgårdena
skönbet, inen aro tili alla dclar lika med dem, som vanligen nläga omgif-
va grafvårdar.

Klockan var omkring tu pä eftermiddagcn; ehuru den vackra april-
solen sfcen, förmådde dess strålar, hämmade af den förut omnämnda böga
muren, icke mer intränga i denna del af trädgården, hvilken var mörk,
fuktig och kali sora en källare, oeh kvarifrän man bade ingäng tili del
mm, der herr Hardy merendels vistades.

Delta mm var möbleradt med den noggrannaste bcräkning på beqväm-
lighet. En mjuk matta betäckte golfvet; tjocka gardiner af grönt kasirnir,
af samma fculör som tapeterna, draperade den beqväma sängen, äfvensorn
dörren, hvilken leddc ut åt trädgården. IVågra mabognymöbler, ganska
enfcla, men glänsande och snygga, prydde rummet. Ofvanför skrifbyrån,
som stod midt emot sängen, såg man en Cbristusbild af elfenben, på svart
sammetsbottcn, med några äfvenledes i elfenben inkmsterade hemska in-
signier, såsom timglas, liar, dödskallar m. m.

Mä man nu beslöja denna talla med en dystcr balfdager; må man he-
tänka, att denna ensliga fristad var beständigt försänkt i en hemsk tystnad,
endast vid böncstuuderna störd afen klockas melankoliska klämtning från de
vördige fädernes kapcll och man skall falta den infernaliska skicklig*
het, bvarmed dessa farliga prester veta draga fördel af de yttre förcmå-
len, dem de på ett eller annat satt begagna, för att inverka på dem, som
de vilja fånga.

Men delta var icke allt.
- Sedän man bade vändt sig tili ögonen, måste man äfven Vanda sig

tili förslåndel.
Se här, på hvad sätt de vördige fäderne opererade:
En enda bok en enda lemnades, liksom bändelscvis, tili herr

Hardys dispositions
Denna bok var Christi Eflerföljelse.
Men som det möjligen kundi; hända ; att Hardy ej bade mod eller
att läsa den, så voro en mängd tänkcspråk och betraktelser ur denna
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is bok af obarmhertig misströstan, skrifna med Stora bokstäfvcr ocb
i Stora, svarta ramar, iippbängda i det inre af Hardys alkov, äfvensom påde af väggspcglarna, soin voro bans ögon närmast; så att lian, imder de
låuga ocb syssiolosa timmarna, muste ovilkorligen, emot sin vilja, fästa
ögonen derpå.

IVågra ciiationer af dc tänkespråb, bvarmed dcssa prtster omgifva
sinä offer, aro Lår nödvändiga. Man skall deraf se, i hvilken olycfcsalig
krets af misströstan inan inneslöt dcn staekars mannens mattade förståud,
som sedän någon tid var krossadt af de grymmaste sorger.

Se bar, hvad ban mekaniskt läste, i hvarje ögonbliek, så väl nait
som dag, då dcn välgörande sumnen flydde haus af tårar röda ögonlock *).

Den är mycket fåvisk, som sätter sitt hopp tili menniskor, eller
tili någon varelse, eko den vara må.

Delta timliga har snart en ända; tager vara på edra själar.
Menniskan, som lefver i dag, är i morgon ett intet . .

. Och
då hon försvunnit ifrån våra ögon, utplånas hon äfven snart ar vår
tanka.

När det är morgon, så tänk, att du kanhända icke upplefver
aftonen.

När det är afton , bör du icke smickra dig med hoppet att fåskåda morgonen.
Ho skall minnas dig, då du är död?
Ho skall bedja för dig?
Du bedrar dig, om du söker något annat, än lidandet.
Hela della jordlif är fullt af jemmer och eländc. Bär korset-,

tukia och späk ditt köli. Förakta dig sjelf, och önska dig andras
förakt,

Sök att öfvertyga dig om, att ditt lif bör vara en oaflåtlig död.
Ju mer en menniska dör sig sjelfvan, dess mer börjar hon attlefva Gudi.

Men det var icke nog att försänka olfrets själ i en obotlig förtviflan,
med tillbjelp af tröstlösa tänkcspråk; man muste äfven foruia dcn eflcr
Jesuiterordens likaktiga (cadaverique) lydnad. Således kade ocb de sluga
munkarne visligen valt några andra ställen ur Efterföljelsen ty man fin-
ner nti denna skräckfulia bok tuseu fasor, för att skrämma svaga själar,
tusen slafviska tänkcspråk, för att fäogsla ocb kufva klcnmodiga nien-
niskor.

Sålunda läste man äfven:
Det är menniskan nytligl att lefva i lydnadens batid, att hafva

en öfverherre och att icke■ sjelf vi.ru herre öfver sinä handlingar.

} Man låser uti Directorium följande, angående de medet, som böra anyändas, för att i Jesusamfund inlocka personer, af bvilka man viti draga fördel:
För att draga någon tili sällskapet, bör man icke gå yåldsamt tili ragat

man mäste afyakla något gynnande tillfälle, tili exempet då den personendrabbas af någon Mftig sorg, eller gör dåliga affärer. EU forträflTigt tili-fälle gifva oss sjelfva laster na vid hän den. (Se, i anledning häraf, herr Dezo-
mys förträffliga kommentarier öfver Jesuiterordens sladgar, uti hans arbele: Du Jesuitisme

k vainen par le Socialisrae. Paris, 1845).

* : : .. _jåå
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• Det är vida säkrare atl hjda, än att befalla. 8

Man är lycklig, då man beror endast af Gud, i och geno m
de förmäns personer, sotn aro i Guds stad och sialle.

Men ieke nog härmed; sedän man störtat silt ofler i förlyillan, sedän
man obotligen nedslagit allt dess mod, sedän man vant det af med ali
slags friliet, sedän maa böjt det nnder en blind, själsslappande lydnad,
sedän man med otrolig egoism och äkta presterligt högmod försäfcral, att,
då man underkastar sig den förstkommande audliges vilja, underkastar
man sig och Guds vilja , så måste offret äfven fastbållas vid detta hus,
der man för alltid tänkte fästa dess boja.

Såledcs läslcs äfven biand tänfccspråfccn:
Hvarthelst du ock må homma, skall du dock aldrig finna något

lugn, förrän du underkastar dig en förmans vilja.
Flera hafva blifvit bedragna af hoppet att annorstädes finna

något bältre, och af begäret efter ombyte.
Mä man nu föreställa sig Hardy, som sårad fördes tili detta hus;

ban, livars bjerta, krossadt, sönderslitet af förfärliga sorger, af ett rys-
ligt förräderi, blödde vida mer, än sårcn på hans kropp.

I början omgifvcn af de mest förckomrnande dmsorger och, tack väre

doktor Balciuiers kända skicklighet, ändamälsenligt skölt, blef Hardy
snart botad, och dc sår, lian fått, då hän rusade midt in nti branden, som
lade hans fabrik i aska, blefvo fullkomligt läkta.

Enieilejrtid kade, tili befräinjand.e af dc vördige fädernas afsigter, ett
vlsst medikament, t öfrlgt ganska oskyldigt, men ämnadt att inverka på
sjäjsförmögeuheterna, olla, enligt hvad vi lorut seit, blifvit af den sklck-
Jigc doktorn amändt, uiider särskilta vigliga omständigheter, och kade
nu äfven ordinerats för Hardy. Delta räkemedel köli honom läuge ien
viss tankens och sinnenas förslappning.

För ett sinne, sönderslitet af gäckadc förhoppningar, är det åt-
mi o stone sknlie det så tyekas en oskattbar lycka att vara försänkt i
detta slags domnjng, soin åtmins.tone bindrar en ifrån att tanka på det

i be.dröfliga fra mfarna, Hardy, som öfverlemuade sig åt denna fullkomliga
apati, koni slutligen derhän, att hän betraktade själens totaja domning
såsoni det högsta goda. Det var med honom som med de olyckliga,
livilka plågas af en svår och piusain sjukdoin; med tacksamhct och läng-
tan emottaga desse de opiidryeker, som Jångsamt döda, men åtmins.tone
döfva deras plågor,

Då vi i det föregåcnde gjorde ett flygtigt ulkast tili Hardys porträtt,
sökfc ii franiställa den utmärkta finkänslighctcn hos denna så omina själ,

> sanit hans plägsainma rcllighet i fråga om allt lågt eller elakt, äfveusoin
hans obeskriiliga godket, ärlighet, rätlskänsla och ädelmod.

Vi er inra nu om dessa vack.ra egenskaper, emedan vi måste ådaga-
Jägga, atl hos honoin, likasom hos nastan alla andra, hvilka äga sådana
egenskaper, de ieke förenas. omöjligcn kun.ua förehas, med en kraftig och
beslnlsam karakter. En beundransvärd ihärdighet i det goda gal den
förti ållligc mannens verfcsamhet en oemolståndlig kralt, men den var ej
befatlande; det >ar ieke med den sträfva energien, den något skarpa vib d
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jän, vanlig hos andra män med ett ädelt ocli varmt bjcrfa, soin Hardy
hade tillvägabringat sitt gemensamma boningshus för fabrikens arbotare;

det var gcnom vänlig öfvertalelse, ty en bevckande vältaligbct ersatte
hos bonom styrkan. Vid åsyueo af en lågbel, af «n orätlvisa, uppreste
ban sig icbe, retad och hotande; hän led. Hän anföll icke den eläke,
bröst emot bröst; tvärtom bortvände lian sinä ögon med bitterhet och be-
dröfvelse, för att siippa se bonom, Dertill koni, att detta älskande hjer-
ta, som var begåfvadt med en belt ocb bållet qvinlig grannlagenbet, bade
ett oeinotståndligt bebof af den välgörande beröring med alla själens Ijuf-
vaste känslor; det var de allena, som lifvade bonom. Sålunda dör den
späda fågelungen, stelnande af köld, om hän ej längre ban få trycka sig
iutill sinä syskon ocb af dem erbålla den milda vanne, som lifvar oeh
uppebålicr dem alla i det moderliga boet.

Ocb det var dcnna linkänsliga, raer äo andra ömtåliga natnr, som
drabbadcs, slag på slag, af gäckade förhoppningar, af så bittra sorger, att
en enda siilille värit nog, om icke att belt och bållet nedslå, åtminstone
att skaka den fastaste karakter.

Hardys mest bepröfvade, bittills trognaste, vän förrådde bonom på
ett nedrigt sätt.

En tillbcdd älskarinna öfvergaf bonom.
Byggnaden, som ban bade grundlagt för sinä arbetares sällhet, dem

ban älskade som sinä hröder, förvandlades tili ruiuer och aska.
Hvad blef följden?
Jo, att alla själens fjädrar sprnngo af.
För svag att åter konna resa sig, efter ett så förfärligt slag, för

grymt bedragen af dem, ban älskat, för att vilja knyta nya ömhctsband,
för myeket nedslagen att vilja bygga en ny fabrik, grunda en ny före-
uing af fabriksarbetare, se vi denua ädla själ, för bvilkcn dessutom
ali gemenskap med den öfriga verlden skickligt är afskurcn i en döf-
vande dvala söka glömskan af sig sjelf.

Men öm, det oaktadt, någon lifvets och tillgifvenhctens iustinkt da
och dä skulle oppvakna, om Hardy skulle någon gäug tili bälftcn öppua
förståndets ögon, dem ban med Uit hållcr tilislutna, för att icke se hvar-
ken det närvarande, det förflutna cller det tillkomrnande, om ban skul-
le blicka orakring sig bvad liuner ban då? Dessa sentenser, bvilka
hara prägeln af den vildastc förtvillan, såsom:

Du är icke annat Un stoft och aska.
Du är född tili smärta ocb tårar,
Förlita dig på ingenting jordiskt.
Det ges hvarken slägt eller vänner.
Alla ömbetskänslor bedraga.
Dö på morgonen, ocb du skall vara glömd innan qvällen.
Förödmjufca dig; förakta dig sjelf och laga, att du blir föraktad

af andra.
Tänk icke, räsonnera icke, lef icke; lemua ditt sorgliga öde i

!V:o 40. 31.
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pä en förmanj ban skall tanka för digs lian skall
i ditt sialle.

Du, du bör endast lida, gräta och tanka på dödcn.
Ja? döden ~ . endast döden. Den och ingenting annat bör vara

förcmålet och gränsen för alla dina tankar . • . ifall du tänker. Bäst är
att icke tanka.

Haf blott kansi an af ett bcständigt lidande, ty det är rätta sättet
att vinna himmelriket.

Man är ej täckelig för den fruktansvärde, Läranande Gud, vi
dyrka, annat än genom elände och marter.

Sådana voro de tröstegrunder, soin framställdcs för den olycklige.
Dä blef hän förskräckt, tillslöt åter ögonen, och fövsjönfc ånyo i denna
förderfllga själs- och kroppsdvala.

Att komma ut ur denna dysfra boning, det var honotti omöjligt; lian
icke ens önskade det, ty viljan fattades hononi; och vi måstc tilistä det

hau hade hunnit så längt, att hän vant sig vid slällct och fann
väl der. Man visade ju houom så tnycken grannlaga otnsorg; man leni-
nade ju honotti så allena tned sin smärta: det rådde, i delta lius, en graf-
vens tystnad, så öfverensstätnmande tned tystnadcn i hans hjerla, hvilkct
ej var annat äu en graf, hvarest sofvo för alltid nedmyllade hans
sista kärlek, hans sista vänskap, hans sista förhoppningar på en lycklig
framtid för hans arbetare. AU kraft var hos honoin uldöd.

Då började hän undergå en långsatn, men oundviklig förändring,
visligcn förutsedd af Rodin, soin ledde denna lina räukväfnad, ända tili
dess rninsta detaljer.

Hardy, soin i början skrämdes af de hemska tänkespråk, hän öfver-
allt såg, bade sniåningom vant sig vid att nastan inckanisfct läsa dem,
likasom fången, ttndcr sinä odrägiiga tiinmar af sysslolöshet, ruknar spi-
karna på sin fängelsedörr och riitoina i fönstergallret.

Detta var redan en stor vinst för de sluga numkarna.
Slundoin trälfades hans inattade förslånd af den skcubara riktigheten

i några af dcssa falska och nedslåcnde afbristner:
Man bör ej lita på tiUgifvenhet hos näyon varelse på Jonien.

Och lian hade ju verkligen sjelf blifvit på ett ovärdlgt sait bedragcn.
Menniskati är född, för alt lefva i bedröfvelse .

Och lian lefdc ju i bedröfvelse.
Det ges intet lugn, annat än i afsägelsen af ali tanka.

Och hans själsdvala var jn det emiä, soin lisadc hans smärta,

Tvenne öppningar, skickligt anbragta hakoni tapeterna i dcssa rum,
gåfvo tnunkarna tili t älle att när soin helst se och höra peusionärerna,
synnerligast att ge akt på deras fysionomier, deras vattor och alli, sodi

kan vara autnärkningsvärdt, dä meuniskan tror sig allena.
Några smärtsamma utrop, soin undföllo Hardy nti hans dystra enslig-

het, blefvo af en heinlig bevafcare noga framhurna tili pater d Aigrigny.
Dcnne vördige fader, sora i allt följde Rodins föreskrilter, hade hittills
ganska säilän besökt Hardy. Vi hafva nämt, att abbe d’Aigrigny, då |
hau blott ville, iade ett förföriskt, nastan oemotståndligt behag i silt unr-^^|

242



De Vahdrande Jvdeit.

i gängcssättr lakttagande vid sinä bcsök den finaste talit, den slugaste för-
bchållsambet, inställdc ban sig blott dä och då, för att underrätla sig om
Hardys helsa. Snart märfcte dogk den listige f. d. öfvevsten, om allt väl
underrättad af sin hemliga spion ocb dessutom ledd af sin naturlSga skarp-
sinnighet, Lvilken fördel man kunde draga af dennc pcnsionärs både fy-
siska och inteliektuella förslappning. På förband säker, att denne cj sinil-
le lyssna tili hans låtsade framställningap, talade ban Hera gånger med
bonom om ensllghcten ocb tystnaden i denna boning, låtsandc vänskaps-
fullt öfvertala bonom, att endera helt ocb bållet flytla dcrifrån, i fall den
derstädes rådandc enformigbeten plågade bonom, ellcr att åtminstöne
utombus söka några förströelser och nöjcn.

Att i den olyckliges närvarande tillstånd med bonom tala om nöjcn,
det var ju det säkraste inedcl alt få afslag. Så gick del ock. Pater d’Ai-
grigny försökte ickc strax att yinna Hardys förtroende; lian otnnämnde
icke med ett enda ord dennes sorger ; men hvarje gång ban såg bonom,
tyektes ban visa bonom ett ömt deltagaude, och yttrade endast några få,
enitla, men djupt ingripande ord. Småningom blefvo dessa samtal, sora
J början voro sällsynta och korta, längre ocb tätare. Begåfvad med en
bonuogssöf, intagande, öfvertygande vältaligbet, vaide pater dAigrigny
ranligen tili tema för sinä afkandlingar de nedslående grundsatser, på
bviika Hardys tankar oftast voro fästade.

Slng, smidig, försiglig, dessutom underrättad, att Hardy biftills ba-
de byllat den ädla uaturreligion, soin predikar en tacksam dyrkan för det
bögsta väsendet, kärlek tili hela menskligbeten, utöfningen af del gnda
ocb rätta, och soin, äsidosättande dogmeu, yrfcar samma vördnad för Mar-
cus Aurelius soin för Confucius, för Moses soin för Lycurgus, för-
sökte pater d’Aigrigny ej att genast omvända bonom. Hau började med
att oupphörligen framhålla för den olyckliges tanke för denne bekla-
gansvärde, hos hvilken ban ville döda allt hopp bnr förfärligt ban blif-
vit besviken. I ställct att för bonom framställa dessa svikna förhoppningar
såsom oskiljaktiga frän det menskliga lifvet; i stället att söka lugna, upp-
muntra och lifva bans nedslagna sinne; i stället att söka förmå Hardy att
mcdelst kraft ocb ibärdighet tili Lainpa sig glömska af tröst emot de lidna
sorgerna, samt håg ocb lust att åter söka uppfylla sinä pligter emot
menskligbcten, emot sinä bröder, dem ban hiltills bade så inncrligt älskat och
så kraftigt understödt, uppref pater d’Äigrigny den olyckliges blödande
sär, afmålade för bonom menniskornad alimäuhet med dc svartaste färger,
sökte bevisa bonom, att de alicsammans voro bedrägliga, otacksamma, ela-
ka, och lyckades såmcdclst alt göra bans förtviflan obotlig.

Då delta mål var bunnet, gick jesuiten ett steg längre. Underrättad
om Hardys goda bjerta ocb dragande fördel af bans im slöa förständ, ta-
lade hau om den tröst, soin en af sorger ocb förtviflan nedlyngd menni-
ska borde fmna nti den tron, att hvarje af dess lårar, i stället att vara
onödig, vore Gudi bcbaglig, ocb kunde befordra både ens egen och nä-
stans eviga saligbet med ett ord, att tro, liilalle den slnge pater d’Ai-
grigny, alt det är den troende ensam gifvet att göra sin sorg ngttig för

sora äro lika olyckliga, ocb att göra den välbehaglig för Herran.
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Ups*
Alit det nedslående och ogudaktiga, allt det grymrna och niaehiavelli-

stiskt politiska nti dessa afsfcyvärda salser, hvilka af Sfcaparen, soin är sä
oändligt god och faderlig, göra en obarmhertig Gud, deu der endast fin-
uer förnöjelse i ineoniskornas tårar älli detta doldes sålunda ganska
skickiigt för Hardys ögon, hvars medfödda ädla instinkter icke af sorgen
hlifvit utsiäekta. Snart fann (leima kärleksfulla och öuuna själ, soni af
de nedriga prcstcrna tvangs tili ett slags moraliskt sjelfmord, ett bittert
bchag i dcn inbillningen, att hans lidanden kunde åtmiustone gagna an-
dra menniskor. I början var detta visst icke annat än en fiktion; in en
ett mattadt förståad, sora finner lindring och tröst i en sådan fiktion, an-
tager dcn förr eller scdnare såsom verklighet, och har snart känuing af
alla dess följder.

Sådant var Hardys moraliska och fysisfca tillstånd, då hän af en mu-
tad uppassare, erböll ett bref från Agricola Baudein, soin anhöll otu ett
samtal.

Den utsatta dageu för della samtal var inne.
Ett 'par timinar före den af Agricola utsatta tiimaan, då hän skulle

komina, inträdde pater d’Aigrigny i Hardys mm.
VII.

B E S Ö K E T.

Då pater d’Aigrigny inträdde i Hardys rum, fann hän denne sillan-
de i en stor länstol. Sjelfva hans ställning tillkännagaf en outsäglig mat-
tighet. Bredvid honorn stod, på ett litet bord, ett af doktor Baleinicr
föreskrifvet medikament, ty Hardys kleua kroppsbyggnad hade hlifvit
våldsamt skakad af alla de grymma olyckor hän geuoingålt. Hän var en-
dast en sfcugga af hvad hän förut värit. Hans ansigte, ytterst blckt och

' afmagradt, uttryekte i denna stund ett slags dysterl Inga. På deuna kor-
ta tid hade hans hår hlifvit alldcles grått, deu skmuma blickcn irrade hit
och dit, smäktande, nastan slocknad. Hän lutade hufvudet emot stolens
ryggslöd, och de köttlösa händerna, som framstucko nr de vida armaina
af hans bruna nattrock, hviladc på länstolens båda kannar.

Pater d’Aigrigny liade, då hän nalkades honom, gifvit silt ansigte en
prägel af niildbct och deltagaode; hans blick var full af vänlighet och
godhet. Aldrig hade hans röst värit mera smekande.

IVåväl, min kare son! yttrade hän tili Hardy, i det hän med
skrymlaktig öndiet omfamnade honom (Jesuitern# bruka myeket alt omfam-
na folk) hur belinner ni er i dag?

Som vanligt, min far.
Ar ni ännn, min kare son, lika nöjd med de personers tjenst och

biträde, hvilka utgöra er dagliga omgifning?
Ja, min far.
Den här tystnaden, som ni älskar så myeket, har väl icke hlifvit

slörd, hoppas jag?
IVe j; jag tackar er derför.
Och er bostad behagar er lika myeket, soin föiT?

ä. Lika niveket.

<åk
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S® •—>- Och det fattas er ingenting? / *2
Ingenting, min far.
Vi linna «ss så lyckliga af att se er trifvas i vårt ringa hus, min

älskade son, att v,i gcrna .vilja gå alla erä önskniugar tili mölos.
Jag önskar ingenling, niin fap

. . . ingenting annat, än soma
..> Den är så välgörandc, den sömucn tiilade Hardy cfter en pans.

Silmnen ... det ,är glömskan. Och här på jorden hr det bätlre
att glömma än att miunas, ly mcnnjskorna aro så olacksamma, så claka,
att nastan hvarje Lågkoinst är bitter. ,Är det icke så, niin son^

- Ack jo, min far, det är alltför sant.
dag bcundrar er gud.fruktiga undcrgifvcnhet , min kare son.

Ack, bvad detta stundiga saklmod undcr olyckan är Gudi behagligt! Tro
uug, min känsloföllc son, cra färar och er onttöinliga smärta äro Herra-
noin ett oifer, hvilkct skajl gagna så.väl er sjelf, soin cra mcdmenniskor.
Ja, ty, cmedun mciiniskaii är född tili ingenting annat än att lida i den-
na vcrldcn, så är det dctsamma som att bedja, när man lidcr med under-

-gifvouliet och med tacksamjiet emot Gud , soin tillsänder oss alla vara li-
4

(lauden
.

.

. Och den, söin bcder, beder icke för sig allena, utau ock för
lida mcnskl jghotcji.

Ja - Hinilen gifve åtminsfone, att minä lidandcn ej måtte vara
onyltiga! yttrade Hardy. Att lida, det är alt bedja . . . upprcpade ban
hallhögt för sig sjelf, liksoin badc lian velat göra en bctra Istel se vid den-
na tanka, - Att lida ... det är alt bedja ... ocli att bedja för bela
incnskliglielen på en gång. XJkväl förekom det mig förr tiilade lian,
i det lian .gjorde väld på sig sjelf det förekom mig, som om mcuni-
skans öde ... i •

Fort far, min kare son .
. . säg cra tankar rent ut, sade d’Ai-

griguv, då lian tuärktc, att Hardy stannade midt i incniugcn.
Efter någon tvckan kade den sisluänindc, soin, undcr det ban talade,

rcsle sig Utet npp iirin stolcn, åter med sannna modlösbct sänki sig ncd
tillbaka, ocb ban mumlade mi, 4 .det ban ånyo hopsjönk:

Hva-rtijl ijcuar dct.att tänka? Det trötlar mig endast . . . jag ä-
ger icke slyrka alt tänka.

Ai bar gan ska rä-U, min soirl Ilvartill skulle tankarna tjcna? ...

Det är bättrc alt ,tro.
Ja, min far; det är iiäst att tro ocb lida; det är, framförallt, bäst

alt glömma ~.
. glömma! . .

Hardy fidlbordade icke incniugcn . .
. lian ncdiade långsamt lmfvu-

dct emot stulskarmea ocb liöl 1 li ande n för ögoncn.
Ack, min son! .

. . sade pater d’Aigrign.y med tårad blick och
gråtmild röst, i det den förlräfflige skådespe.lareu kastade sig på knä fram-
för Hardy ; —r- ack! . . . burn kunde den der vännen, som så skamlöst
förrådde cr kuru kunde lian misskänna ett hjerta, sådant soin ert ?

Men se, det är alltid så, när man cfterslräfvar någon nuyinlskas tillgif-
vcnlict, i ställct att tänka på Gud .. ~ . ;på Gud, ensanxt och lUteslutande.
Dcnne ovärdige väu

fe Nm 40.
‘ ‘
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>@ O, af barmhertighet tala icke om denna trolöshet .
.

. afbröt Har-
dy med hönfallande röst.

iVaviii, min stachars son . . • jag skall icke mcr tala derom. Nej
. . . nej ...vi raaste glömma dcn der mcnedaren, som en gång var er
vän. Förgät äfven den der olyckliga qvinnan, hvars brott var ganska
stort . .

. ty för cr skull trampade hon de helig-aste pligter nnder föttcr-
na. Hcrren sliall derföre grymt straffa henue ... ocb en dag ~ .

Hardy föll ånyo dAigrigny i talet, och sade med en dämpäd ton,
som dock förråddc en söndcrslitandc smärta:

Det är för myeket! . . . det är för mycliet! . .
. N\ anar ickc,

min far, huru ni sinärtar mig! . .
. nej, vid'Gnd! . . . det anar ni icke.

\ Förlåt! ...o, förlåt, min son! Men ack! . . . ni ser det! . . .

Llotla minnet af dcssa jordiska band förorsakar cr ännu i denna »tund en
outsäglig smärta. Just detta bör bäst bevisa er, att det är ofvanom den-
na förderfliga och förderfvade verld, som man böir söka eu alltid sä-
lscr tröst.

O, min Gud ! skall jag någonsin linna denna tröst? . . . ropade
den olycklige med förtviflansfull nedslagcnlset.

Om ni sk ali finna dcn, min gode och känslofulle son? ntbrast
pater d'Aigrigny, med en mästerligt spelad rörelse ; kan ni väl tvifla
derpå? ...O, hvilkcn skön dag skall det icke bli för mig, då ni, som
mcd hvarje stund går främät på den eviga lycksalighetens väg, hvilken ni
sjelf med era tårar banat, skall finna alit, hvad ännu förckommer er mörkt
och dystert, belyst af ett herrligt, ett gudoinligt Ijus. O, hvilken belig,
hvilken lycklig dag! .

. . när de sista hand, som ännu fängsla er vid den-
na jemmerfulla, snöda jord, blifva slitna '. . . när ni blifvit en af vara
och liksoin vi eftersträfvar ingcntiiig annat, än dcn eviga glädjen,

Ja , .
. döden!

Säg då det eviga lifvet , . . paradiset, min son ! Och ni . .
. ni

skall vinna en äroftill plats derstädcs . , . ickc långt ifrån den Allsmäk-
tige sjelf .

. . Alitt fadcrliga hjerta boppas det, lika liHigt, som det ön-
sksr det .

.
. ty crt namn inblandas hvarje dag i minä böner, likasom i

dc öfrige fromme fädcrnas.
Jag gör åtminstonc alit, hvad jag kan, för att komma tili denna

blinda tro, tili detta lösslitande från hela verlden, hvari jag skall, cnligt
er försäkran, min far slutligen finna lugnct.

Min stackars son! . . . om cr kristliga ödmj«ikbct tillstadde er
att göra en jemförelsc meihin hvad ni var uuder de första dagarna af cr
härvaro, och hvad ni nu är . .

. och det endast genoin crt allvarlig» sträf-
vande efter den rätta tron, så skulie ni tili aildcies förvånad. Min Gud,
hvilkcn skilnad cmcllau er dåvarande sinnesstämning, cra förtviflade sue-
kar, och det rcligiösa logn, soin nu efterträdt detta bedröfliga själsiill-
stånd! Har jag icke rätt?

Jo .
.

. det är sant, att stuodtals .
. . då jag lidit myeket ...li-

dit ontsägligt .
. . slår milt hjerta icke mer . .

. Jag är lugn ...dc
döda äro också lugna. Så talade Hardy, och lät hufvudet nedsjunka

<jg på bröstet. g.

Sp-jfS JtSRSB
<&&& : mm
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Min kare son! . . . min Isäre son! . . . ni kommer mitt bjerla att

brista, då jag stundom bör ei’ tala på det sättet. Jag börjar då alltid
frukta, att ni saknar det der vcrldsliga lifvet .

. , så fruktbart på svikna
förboppningar. I alla fall skall ni, i delta hiiaseende, undergä ett afgö-
raude prof.

Huru så, min far ?

Den der beskedlige smeden,en af dc bästa arbetarne vid er fabrik,
kommer och belsar på er.

Ack ja! sade Hardy, efter ett ögonblicks besinning; fy Frans
minne, liksoin bans förstånd, kade auseuligcn försvagats. Verkligcn!
.

. . Agricola kommer f .
. . Jag lycker, att jag med uöje skall se bonoin.

Valan, , v . min älskade son! . . . ert sammanträffande med Agri-
cola skall bli det prof, hvarom jag fiyss nämde. Den ne besfcedliga unge
mans närvaro skall erinra er om det verksamma lif, ni förut förde; kanske
skola dessa minnen komina er att med ett slags ömkan betrakta det gud-
liga lugn, ni här njuter j kanske skall ni åter vilja kasta er in på verk-
samhetens bana, knyta nya vänskapsband, ingå nya förbindclser med
ett ord lefva upp igen, lefva som förut, ett stojande, bullcrsamt lif.
Om dessa önskningar vakna bos er, sä är det derförc att ni ännu icke är
nrogen för eusligbetcn , . . men om dc vakna, så ållyd dem, rniu älska-
de son. Sök änyo nöjena, glädjcn, fester, förströelser. Minä välönsk-
ningar skola ständigt följa er, äfven midi under verldsbullret, Koin doek
alltid Ikåg, min goda son, alt, oi» er själ en dag blifvit ånyo söndersli-
ten af meuniskornas trolöshct ocb ondska, så står denna logoa fristad /er
alltid öppen; ni skall här alltid Anna mig, färdig att med er bcgråta de
jordiska ting’ens beklagansvärda fåfängligbet.

Ja mer pater d’Aigrigny taladc, dess «ner ökades den fasa, bvarmed
Hardy afbörde bonoin. Vid blotta tanken uppå att åter störta sigtbvirf-
veln af ett lif, hvaraf ban ägde en så sorglig erfarenbet, förskräektes
denna lidandc själ, ocb den stackars mamien sjönk åter tillsaminans,
darrande ocb svag. Dcrefter ropade den olycklige, i bönfallande ton:

Jag, min far! . , . jag återvända tili denna vcrld, der jag lidit
så myeket . . . der jag lemnat minä sista illusioner! . , , Jag söka nöjen
ocb förströelser! , . . Ack! . . . det är ett grymt skämt.

Det är intet skämt, min §on. Ni bör bereda er på, att åsynen af
denne ärlige arbetarc och bans tai måbända skola bos er uppväeka tankar,
dem ni mi, i denna stund, anser för alldeles ulslocknade. I det fallet,
min son, råder jag er att ännu en gångförsöka verldsbullret. Denna fri-
stad blir ju, i alla händclser, öppen för er, efter nya sorger, för-
villclser.

9

Store Gud! . . . Hvartill sirulle det väl tjena, att jag åter utsatte
mig för nya lidandcn? ropade Hardy i söndcrslitande ton. Jag kan ja
knappast utbärda, bvad jag rerlan lider ... O nej! ...aldng! ~ . aldrig!
...Glomska af allt, af mig sjelf . . . grafvens förlutelse .

.
. ända iu-

till grafven se der bvad jag hädanefter önskar.
Del förcfaller er så nu, min son, derförc att ingen röst ntifrån

s ännu kömmit ocb stört er lugna cnslighet eller försvagat cra hcliga för- gt

—- = - - jmfå
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. .

.s hoppningar, soin säga cr, att på and m sijan grafvcn skall ni ujuta Guds ®

Iteliga umgängelsc ...Men den der arbctaren, «öin mindrc tänker på ,er
eviga saligkct, än på silt timliga väl, skall komina ock . . .

O, min farl .
. . ro päde Hardy, faUande jcsuiten i talet, jag

kar ;värit så ly.cklig alt för minä arbefare kumia göra alli, Lvad i meu-
niskoniakt slår, alli kvad en hra kari möjligcu hau göra. Ollet bar docfc
icke tilläti-t mig att längrc foytfara denned. Jag bar helalat mcusklig-
heten min skuld. Minä krafter aro nu uttömda .. . Jag hegär biklanef-
tor ingcnting annat, Un lugo ock hylla , , . Är delta för myoket begärdt?

tillade den heklagansvardc mcd ett uhcskriiligt uttrye.k af tru Itket
ock förtyiflap.- ,

Ulan tylfvoJ, min kärc son, bar ert ädclmod värit ulan mcn
• det är just på grund af samma äd.elinod, som dcn der arbetareu skail

komina ocli vilja älägga cr nya uppolfringar , , . Ja , . . tv för lijertan,
sädana soin ert, kar det iorllutna Jiel.iga förbindclscr, oeh det sfcall kli cr
nastan omöjligt alt kumia afslå erä arbetares böner. IVi torde bli nödsa-
kad att dtertaga en ouppLörlig vcrksainhct, för alt u,r ruinerna uppföra ea
ny byggnad, oeh ånyo grunttlägga, bvad ni för tjugp år sedän jned kela
er nngdoms ifvcr oeh styrka grundlade; ni skail bli uödsakad att ålerkny-
ta .dessa kommerciella förbindelser, b.varaf cr sapivetsgranna rcdllgbct så
ofta blifvit sårad} att dtertaga dessa bojor af alla slag, liv ij ka Linda dcn
storc iudustriidkarcn v,id ett lif af aro ocli mada . . . Mcn också liv it-
ket mäll . .

. Elier några är shall ni, gcnom oaliälligt sträfyandc, binna
tili samma punkt, der ni yar före dcn olyckliga katastrufcn . . . Oeh
Lyad dessntoin bör nppmuntra er . . . är att ni uuder cra trägna arbeten
ej skail, liksom lorut, bli nar.rad af en ovärdig van, Lvars låtsade vän-

'skap förokoin oeh ulgjorde ert lifs behag. Ni skail ej längrc
ha att förebrå cr en kärlek, förknippad med äktenskapsbrott, en kärlek,
hvarutur ni dagligcp •trodde er hämta ny båg, ny kraft alt göra det goda;

ack! .
. . liksom det brottsliga någonsin skplle kurina ,fä en god ända

. . . Nej, ncj! dä :iii hunnit brauteu af er hana, dä lii insett det bedräg-
liga i yänskapen ocjh det fäfängliga af en brottslig passion, skail ni en-
sarn, alldeles ensam, modigt gå att äiinu en gäng trnisa lifvels slorniar.
Då ni lemnar denna Ingaa oeh fredliga boning, der intet butler slör erä
bctraktelser elier cr hvila, skail ulan tvifyel motsatsen i borjan bli stor

nien, sjelfya denna motsats .
.

.

JVog! ... af barmkerii gheti . . . nog! .
.

. ropade .Hardy, med
svag röst fallandc deu vördige fadren i talot , . . Då jag kör er talo nm
ett sådant ]ifs buller oek oro, får jag en förfärlig svindel .

.
. nillt buf-

vud kan knappast bärda ut ...O nej! .
. . nej! .

. . lugn! framför allt
Ingn! . .

. lugn upprepar jag cm det ock skall bli grafvens.
- Men kuru skall ni då kanna moista bandtverkarens böner?

sonj åtnjutit välgernmgar, kafva ånspråk på sinä välgörare,. Ni skall
ej kuuna motstå kans böner.

Nåväl, min far . . .om så är . . . så . .
. skall jag icke taga emot

kon o m .
. , Jag gjorde m,ig dock ett sjags nöje af delta möte , . . men nn

bliuuee jag, att del är klokast att afsiå derifrån.
f S
m,— ! mlii
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JP Men lian skall icfce afstå, han; lian sfcall vara enträgeti att
få vaka er.

Min far ~ , . «i skall ha dcn godbeten säga honom, att jag mår
lila . . att det är mig omöjligt eraotlaga honom,

Tro mig, min kare son, del går icfee an. I vara dagar råda Sto-
ra, olychsaliga fördomar emot Christi tjcnare. Just derförc alt ui fri-
villigt stannat qvar hos oss, sedän ni af en bändclse hlifvit döcnde hit-
burcn, siilille man, om rnan linge böra er vägra ett samtal, det ni en gång
Leviljat, falla på den tron, att ni stode under något främmande inflytan-
de. Ehuru orimlig denna förrnodan vore, så hmi «ie den doch nppstå, och
vi vilja icke ge fart åt dcnsamma , . , Såledcs blir det bättre, att ni
mottager den imge arbetaren,

Min far . > .
hyad ni nufordraraf mig, går öfver minä krafter...

Jag hänner mig vedan alldeles tillintctgjord . . . delta samtal bar uttömt
alla minä krafter.

Men, min kare son smeden kommer . . . om jag säger honom
aldrig så många gåugcr, att ni icke vill ta emot honom, så skall hän
dock icke tro mig.

Ack, niin far, . . . haf mecHidande mcd mig . .
. Jag försäkrar,

att jag omöjligt orfcar tala med någon . . . Jag är för myckct svag.
Valan! . . låtom oss tanka ut något medel ..,Om ni skulle

shrifva honom tili, så kunde man lemna honom brcfvet, när hän kommer
.

. . Ni kan ju utsätta en annan dag tili samtal ...I morgon tili
escmpcl.

- Ilvärien i morgon . .
. eller någonsin! ropade den olycklige,

soin var alldeles uttråkad. Jag vill icke se någon . . . elivein det vara
rnå .

. . jag vill vara cnsam . , . sländigt cnsam . . . det kan ju icke ska-
da någon menniska .

. . Skulle jag icke kunna få den frihet?
- Lugna er, min son . , . följ minä råd .

.
. mottag icke i dag den

der bcskcdliga gosscn , efter ui så myckct fruktar ett samtal med honom;
emellerlid kan ni ju låta bli att binda er för det tillkominande ...lät
ert löfte alt se hoitoni en annan gång vara obestiimdt.

Som ni vill, min far.
Men ehuru den tili handlvcrharcns besök utsatta timman ännu är

längt borta, återtog den listigc jesuiten så vorc det doefc bäst, att
ni gcnast skrefve honom tili.

Det orfcar jag icke.
- Ah jo , . .

försök,

—■ Omöjligt! , .. jag är för svag.
Se så ja . . , litet mod hara! .

. . sade den vördigc fadren.
lian gick tili en byrä, alt derifrän bämta nödiga skrifmatcriaiier. Då

hau ålerkom, lade ban en porlfölj och ett ark papper på Hardys knän,
böll sjclf bläckhornet och räckte honom pennan.

Jag försäkrar er, min far, att jag icke orkar skrifva, ytfrads
Hardy med inatt röst.

IV; o 40. 32.ig?
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Endast nägra ord, yttrade abbe d'Aigrigny mcd obarmbertig
enträgenliet ocb satte pennan emcllan Ilardys nastaa bortvissnade fingrar.

iVcj, min far, . . . niinä ögon aro sä sbumnia , atl jag icfce ser.
Den olycklige sade sant; hän bade ögonen fulla af tårar; ty alla de

rörelser, jesuiten väcbt bos honom, voro ja smärtsamma.
Var lugn, min fcärc son, sade denne; jag skali nog föra er

hand . . . Dibtera blott.
Min far, jag ber, att ni sjelf niåttc skrifva. Jag skali under-

teckna.
IVej, min son ...af tnsen skäl nej . . . Alltsammans muste vara

skrifvet af er cgen hand . . . IVågra rader är tillräckligt.
Men, min far . . .

Se så .
. . det mäste ske . . . annars så släppcr jag in den der »r-

-betaren, sade med mycken sträfbet pater d’Aigrigny, soin, då lian såg
Hardys förstånd mer ocb mcr försvagas, fann, att hän, i så vigtiga om*

sländigbeler som denna, kunde använda strängbet, fdrcsättande sig dock,
att en annan gång betjena sig af lindrigare mcdcl.

Oeh med sinä Stora grå ögon, j-nnda ocb blänkandc som en roffågels,
fixcrade hän den stackars Hardy med en sträng min. Den olycklige dar-
rade vid denna nastan förbexande blick ocb sade suckande;

Jag skali skrifva ...min far ~ . jag skali skrifva; .. . men jag
ber, att ni ville vara så god ocb diktera; . .

. milt bufvud är så svagt.
Pater d’Aigrigny diktcrade följande rader:

in kare Agricola! , . . jag bar tänkl cfter, att ett sain tul mcd er
skulle vara onytligt. Det skulle endast tjena tili uppväckande af minä
sorgliga minnen, dem jag värit nog lycklig att kanna förjaga, mcdelst
Guds bjelp ocb den ljufva tröst, rcligionen skänker”.

Pater d Aigrigny gjordc bär ett nppebäll. Hardy blefcnade alli mer,
ocb bans matta hand förmåddc knappt bålla pennan; hans panna öf*
versköljdes afkallsvctt. D’Aigrigny uppdrog en näsdnh ur sin ficka, ocb
sade mcd blid ocb inställsam röst, i det ban torkade offrets panna:

Se så, min älskade ocb ömmc son! ...Litet nu»d hara! ...Del
är ju ickc jag, som förmått er alt afstå från det der samtalcl? Tvärtom!
... Men dä ni, för crt Ingn skull, önskar uppskjuta det, så bjnd tili att
siula det bar brefvet . . . ty bvad är det jag cgentligen önskar? Ingenting
annat, än att jag en dag måtlc få se er rätt ujuta af ett verkligt ocb
ostördt lugn efter så mycken smärtsam oro.

Ja, min far . . . jag vet det ...ni är god svarade Hardy er-
känusamt. - Förlät min svagbct.

Orfcar ni fortsälta brefvet, min kare son?
Ja, min far.
Så skrif då.

Pater d’Äigrigny fortfor att diktera:
”Jag njnter ett fullkomligt lugn .

.
. Jag är omgifvcn af de ömmaste

omsorger, ocb, lack väre den gudomliga barmbertigbcten, hoppas jag att
ganska kristligt kuuna siula min lefnad , längt ifråu en vcrld, hvars få-

jag lärl känna . .. Jag säger icke farväl . . . men jag säger
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K*1Il bärnäst, min Läste Agricola ... ty jag önsbar mycbct, alt en gäng få 81

säga dig muntligcn alla de bjertliga önskningar, jag uppsänder för ditt och
dina besbedliga bamratcrs vai. Var min tolb för dera; så snart jag bän-
ner mig ha brafter nog att tala med dig, sbali jag låta säga dig tili; tro
cmellertid, att jag tilldess ocb för alltid förbiifver

din tillgifue, etc."
Derefter frågade d'Aigrigny den stacbars Hardy:

Tyeker »»i, att brefvet äc bra, miu san?
Ja, miu far.
Var dä god ocb undertecbna det.
Ja, min far.

Den olycblige mannen bände, da ban ändtligen hunnit saita sitt namn
nnder brefvet, alla sinä brafter uttömda; ban bastade sig tillbaba i län-
stelen.

Det är icbe alli, min son, återtog abbe d’Aigrigny, nppdragande
ett papper ur sin fieba ni måste äfven ha den godbeten undertecbna
detta papper, den nya fullmabten för den vördige fadren, vår proburator,
i fråga om den der vigtiga affären, ni vet.

O, min Gud, . . . min Gnd! . . . ännn något mer! ropade
Hardy med feberabtig ocb sjublig otalighet. Men ni scr väl, miu far,
att minä brafler äro slut.

Del är endast fråga om att läsa ocb undertecbna, min älsbade son!
Pater d’Aigrigny räcbte bonom ett stort, stämpladt papper, alldcles

fullsbrifvet med en nastan oläslig stil.
Alin far, . , . det der orbar jag icbe läsa i dag. ■

Men ni måste det, i alla fall ; . , . förlåt mig min eftcrbängsen-
bet . , . men vi äro mycbct fattiga, och ...

-

Alin far! ... jag sbali undertecbna.
Alen, ni måste läsa, hvad ni undertecbnar.
Hvartill tjenar det? . . . Gif bit! , , , gif bit! ropade Hardy,

nastan litoin sig öfver munbens obevebliga envisbet.
JVä så ~ . efter ni nödvändigt vill det, min son, sade denne ocb

framräcbte papperef.
Hardy sjönb tillbaba i sin förra mattigbet.
I detla ögonblicb bördes en knacbning på dörren ; men, då mgen

öppnade, inträdde en betjent och sade tili d’Aigrigny:
Herr Agricola Baudoin ber alt få tala med berr Hardy ; ban är

väntad af berrn, säger lian.
Det är bra! . . . ban fär vänta . . . ytfrade abbe d’Algrigny med

liba myeken barm, som förvåning, bvarefler ban tecbnade åt tjenaren att
gä ut. Hän söbte nu, så myeket sora möjligt, alt dölja sin förargelse,
och sade tili Hardy :

Den der värdige bandtverbareu längtar bra mycbet att få se er,
min älsbadc son, ty hau kommer närä tvenne timmar före den nisättä ti-
den. Hör på .. . ännu är det tid . . . vill ni ta emot bonom?

Men, min far! yttrade Hardy med ett slags smärtsam olåligbct :

9 IVi ser ju, i bvilbct tillstånd af svagbet jag är ... baf då något med- g
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® lidande mcd mig ~ , Jag hönfaller Los er om ... lugn .. . lugn! .

vore det ocfc grafvens .. , jag upprepar det ~. men ...för Guds sLull
» , . lugn! , . .

IVi sLali eu dag njuta det eviga lugoet bland Herrans utvalda,
min kare son, tv erä fårar och ert elände aro Gudi behagliga, sade
dAigrigny med uijuL ocL förbindlig röst.

Då Laa yttrat dessa ord, gick hän ut.
Hardy, soin hn blifvit enä«m, sammanknäppte förtviflad sinä händer,

utbrast i en flod af tårar, och ropade i det hän gled ner ifrån stolen och
föll på kuä:

Omin Gnd!.,.min Gud! tag mig bort ifrån denna verldenl ...

jag är för rnyckct olycktig!
Dcreflcr böjdc lian pannan, lade den emot stolsdynan, Letächte an-

sigtet med sinä bänder och fortfor att bittert gråta.
Plötsligt hördes ett sorl af röster, soin tilltog och koni allt närmare,

dereftcr ett slags brottning. Snart öppnades dörren våldsarnt genom en
slöt a|‘ abbe d’Aigrigny, soin for raglande några steg baklängcs,

Agricola hade med kraftig anu stölt honom tillbaka.
Min herrc, vågar ni Liu k a våld? ropade d‘Aigrigny, likblck af

raseri.
dag vågar allt, för att få se Lerr Hardy, svarade smcden.

Hän störladc frani tili sin fordne patroo, som hau såg ligga knäböjd
midt nti rumjnct.

VIII.
AGBICOLA HAUDOIN.

Pater d"Aigrigny, som knappast förniådde styra sin vrede, kastade ic-
ke allenast vredgade och hotande blickar pä Agricola, ulan tittade äfven,
gång cftcsr annan, med orolig och hannfull min åt dörren, som om hau
fruktat att få se inträda anon en person, hvars åsyn hau skydde.

Sä snart smedcn tick se sin fordne husbondes ansigte, slndsade ban;
träffad af en smärtsam öfvcrraskning j tili den grad voro Hardys anlets-
drag härjade af sorgen.

Dc ,trc dcltagarne i delta uppträde förblefvp allesammans tysta undcr
några seknnder.

Agricola Lade ännu ingen aniug om Hardys moraliska svaghet, så
van som handtvcrkaren var att Los denne förlrätllige maa linna ett lika
upplyst förslånd som innerlig godhet.

Pater d’A*igrigny v.ar den, som bröt lystnadcn, Läggande tön-
vigt på hvarje ord, yttrade lian tili Hardy;

Jag bcgriper ganska väl, min kare son, alt efter er nyligcn ut-
tryckliga tillkänuagifua vilja att cj taga emot . . . den här berrn . . . jag
begripcr, sägcr jag, att Lans närvaro nn måste förefalla er högst besvär-
lig .

. . Jag hoppas således alt Lerrn hän visade med en åthörd på sme-
den ~ måtte, såväl af skyldig höflighet, som af tacksarnhet emot er, min
son, göra slnt pä delta lika öpassande som redan långvariga upp-

. 9
1 1 äde, och genast gå sin väg. (
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* jäi j
P Agricola svarade id:e ett ord på bvad -dAigrigny sade, ulan Vaade ®

honom rygge.n och ti 111 a 1a<Je Hardy, bvilken hau un der uågra ögonblick
oafvändt betraktat, med en djup, innerlig rörclse, nnder det alt den cna
siora täre.B efter dcn andra nedtillrade från hau s ögon :

Aels, bcrr patron . . . hvad det är ljufl alt ätcrse er, eliöni ni
Knnu scr mycbet lidaude ut! . . . Hvad initt hjerta svaH:as, lugnas, glä-
der sig vid cr åsyn! . .

. Alina kamua ter sisulle linna sig bra lyekliga,
om de nu voro i mitt ställc . . , Om ui visstc allt, hvad de sagt och bedt
mig framföra til! cr! . . ty, i fråga om att älslsa oeb vörda cr, ha vi
allcsanunans iclse mer än en enda själ.

Pater dAigrigny kasta de på Ifardy en blicls, som tycktcs säga :

Hvad var det jag sade? Doreftcr ytlrade lian tili Agricola, i det ban o-
tåligt nännade sig tili denne:

Jag bar jti vedan sagt er, att -er närvaro bär var opassande.
Alen Agricola yltradc tili Hardy ,

litan alt Isasta en enda blicls på
d Aigrigny, och ulan alt värvda sig tili lumoin :

H err Hardy! . . . baf då dcn godbetcn oeb säg t±ll den der man-
nen, alt ban går sin yäg. Alin far oeli jag, vi kaima honom det vet
hau irryckct väl.

IVu först vändc smeden sig tili abbecn, oeb sade, i det ban med en
blicls af fprakt oeb afsl.y mätte honom från bufvudet tili fot.

Min herre, om ni ändlligen vill böra, bvad jag bar att säga tili
berr Hardy om er, så Isan ni återkornma om en stand; men nu bar jag alt
med min för della patron ta! a om enslsiita aalser, oeb att til! bonom Ira m-
lemua ett bref från fröken dc .Cardoville soin ocbså, olyckligtyis för
benne, Isänner cr..

Jesuiten förblcf denna gång belt kign och svarade;
Jag lar mig dcn Inhoten säga er, min v.än, alt ni vänder npp

oeb ned på roHcrna. Slär är jag heininä Los mig, och bar bär dcn aran

i iiysa bcrr Hardy. Det är således jag, soin bar bådc rättigbet oeb malst
! srtt .visa ut cr bärifrån ocii det genast; ocis ...

Alin far! . , . för Gsuls sknll sade Hardy fogligl ursäkla
Agricola Hans tillgifycnbet för mig gör, att lian går för längt .. . Alen
eftersom ban nu är bär oeb bar enslsiita saker att anförlro mig, så tiilåt
mig, niin far, att några ögonblick få sanitala med bonoin»

Jag tillittä, min kare son? ropade dAigrigny med lålsad förvå-
ning. tlvarförc ber ui mig om denna tillåtelse‘. ) Ar ni då icke full-
Isomligt cr egon lien e bär, och rår alt göra, byail ni bebagar “1 Var det

j iclse ni sjelf, soin nyss, i trots af allt, bvad jag deremot bade att invän-
da, envist nekade alt taga emot dcn bär manneu?

Det år sant, «iin far.
Efter dessa ord fann dAigrigny, alt ban icke, utan att begå den

största öböffigbet, kunde qvarstanna längre. Hän gick derföre fram tili
Hardy, oeb tryelsle bans hand, i drt ban med en uttrycksfnll ålbörd sade:

-- Vi rakas sivari, min son. Alen kuin ibåg det samlal, vi nyss ka-
de, oeb bvad jag då lorutsade cr.■ b i\:o 40. 32*. J

1I1& 1 —_—
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—Vi rakas snart ~ , min far! ~ , var lugn . , sade Hardy^i
sorgset.

Presten gick ut.
Agricola, förvirrad, flat, bcslört, frågadc sig sjclf, om det verkligen

var hans fordue kusbonde, som lian hörde kalla d'Aigrigny min far, och
det med så mycken vördnad och öduijukhet. Sedän, då sincden uppmärk-
sauit betraktade Hardys anletsdrag, iiiäikte han i dennes förvissnade fysio-
nonii en outsäglig svagbet, en mattigbet och trötthct, soin på en gång'
sinärtade och försbräckte bonoui. llemöiiaade sig att dölja sin starka sin-
uesiförclse, yttrade han nu:

Ändtligcn,, min gode, älskade herre, sfcall ni äiershänkas oss . . „

«cb vi skola se er midt ibland oss. Ack! .
. .er återkotast skall göra

många hjertan glada .

.
.. skall stilfa- mycken oro - . . ty . . . vore det

möjligt, skulle vi älska er ännu mer Un förr, sedän vi någou tid måst
frukta att förlora er»

Hederligc oeh besbedlige gosse! . . . sade Hardy med elt leende
af melankolisk godliet, ocb i det han räckte Agrioola sin hand. Jag. !iar
atdrig ett ögoublick tviflat, hvarken på dig eller på dina kamrater .: . .

Deras erkänsla bar alltid värit mig en lj,u£ belöiiiug- för det lilla goda, jag
kunnat göra dem.

Och som ni ännu kominer att göra dem, min. gode herre,. ty
ni » . ~

Hardy föll Agricola i taletr sägandet
Hör mig, min vän. Innan vi forfsätt» dctta samtai, bör jag tala

uppriktigt med dig, så att hvarken du eller dina kamrater längre mä hy-
sa ett hopp, sam icke kan förverkligas. Jag bar beslutal att hädanefler
lefva, on» ickc i hloster, åtmiustone i den djupaste ciisiighet ; ty jag är
trött, ser du, niin vän .

.. . myekc-t, niyckct trött.
Men vi äro icke trötta vitf att älska er, vi, ropäde sineden, alit

mer ocb mer förskräckt öfver Hardy» niedlagna fcraffer. i\u är det vår
tur att uppoflVa oss för er T alt koniin» er tili hjrlp, fiirmedelst arbete,
nit ocb oegennytta, så att fabrifcen, detta ert ädla ocb nyttig» vcrkr åler
inätte uppstå.

Hardy skakade sorgligt på bufvudef.
Min vän, jag upprepar det, återtog han; d.et verksamma lifvet

är slut för mig . .
. Inom en kort tid bar jag åldrats tjugu är, som du

ser. Jag bar ej mer hvarken kraft, lust eller mod alt aibeta, såsom förr.
Jag bar . ; . jag smickrar mig mcd dt»n tanken . . . g"jort alit bvad jag
kunnat för mensklighcten» vät . . . Jag bar betalt min sknid .

.
. Mcn nu

bar jag icke mer än en enda öuskan - ocb den är lugriet icke mer
än ett enda hopp och det är den tröst och den frid, soin rcligionen
skänkcr.

Hnrii, berre! utbrast Agricola, utom sig af häpnad. Ni tyeker
mer oin att lefva bär, i deniia dystra ensamhct, än atl lefva niidt ibland
oss, soin älska er så myeket. IVf tror, att ni skall vara lyeMigare bär,
hos dessa prcster, än i rr fahrik, då deu en gåug uppstått ur siiia ruiner,

åocb I*ll l- mcra blumstrande. än den imut var. s\

J* , M
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För mig lin nes icke mer någon sällbct på jorden, sade Hardy
bitlert.

Eftcr ett ögonbllclis tvekan, återtog Agricola lifligt ocb med dar--
randc röst;

Min berre, maa bedrar er, man missbrukar på ett ncdrigt sätt er
godtrogenbct.

Hvad incnar du, min' väri ?

Jag säger, er herr Hardy, att de 1 der presterna, som omgifva er,
bafva de brotlsligastc afsigter. Men, niin Gudy berre, ni vet då icke,
hvar ui är.

Hos goda munkar, af Jesu somfund,
- Ja, erä dödligaste liender.
Fieuder! Härvidi log Hardy med en smärfsamt likgiltig min. Jag'

bar icke mer några fieuder att frukfa . , . Hvar skutle de kutina sara mig?
Det fins ju icke mer någon punkf, der ett styug kundc trälfa inigl-

— De' vilja fränbäiida er dcn andef, er tijjkommer nti ett omatligt
arf, berre ropadc smeden. Det är en rncd iufernalisk sklcktiglict
anlagd pian. Marskalk Siinons döttrar, fröken de Cardovilley ui, Gabri-
el5, miu fostcrbror . . . ined ett ord alla, soin lillböra er familj , kafva
redan värit otsatta för dessa gemena räukcr, ocb så när blifvit offer der-
för. Jag säger er, att dessa prester bafva intet annat mål, än alt miss-
bruka ert fövtroeude. Det är derförc som de, då låbriken brann, lagade
så, att de fingo tag nti er ocb buro er, så rad, nastan döende, bit 1 lui-
set, just för att undundraga er allas blickar. Det är dcrföre som . . .

Du bedrar dig belt ocb bållei i din taoke om dessa prester, min
vän , ..

. De ba visat mig de ömniaste onisorger . . „ Oeh bvad det der
arfvet angår, Lvaniin du talar, så bvad skullc hädanefler alta verldeus
rikedornar gagna mig?. tiliade ban med en bemsk llkuöjdbet. - Affä-
rer ocb tiirgifvenbetsband, allt liär ne_rc i denna jemmcrdal, della tårar-
nas land, är im för rnig intet . . . Jag offrar Herran minä Hitauden. oeh
väntar, att ban skall kalla mig nti sin karmliertiglict,.

IVej .... . ncj - . min gode, min älskade berre, ..... det äe icke
möjligf, att ni kan vara tili den grad förändrad, utropade Agricola,
soin ännu icke ville tro på bvad ban börde. IVi, berr painui, ui . . .

skulle lyssna tili dessa nedslående grnudsafser? . . . ni, som alitit! tifvade
vår tro på ocb vån beundran för Guds outtömliga ocb faderligu godbcl!’
- , Ocb vi (rodde

.. .. .. ly Hän bade ju. 'kandi er tili oss.
Jag bör underkasta mig Hans vilja, emedan Hau ryekt mig ifrån

cr, minä vunueiy oeh det sannolikt dcrföre alt jag, oaktadt min goda vil-
ja, ieke tjenade. Honom så, som H m vi 11 vara tjenad. Jag bar alli iti
baft de skapade varclscrna mer i sigte, un Skaparen.

Oeb kuru kundc ni väl bältre tjena ocb Bra Gud, min*berre ?

ropade smeden, alli tuer ocb mer uedslagen. Alt uppimmtra oeb bc-
löna arbetet oeb redliglieten, att göra inenniskorna bättre, i det ni sö-rjde
för deras lyeka, alt beiiandla erä arbetarey som om dc värit erä bröder,
att ingifva dem ir»ak för det sköna, det goda, föröka deras välslånd, gc-

ert egel exempel, väeka bos dem kansioi- af broderligbet
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P» ,ocli hristlig kärlek .
. . Ack, min älskadcbusbondc! för att lilana er, bör *!

ni uli ei't minne återkalla endast det goda, ni gjort, ocb de dagliga väl-
signelserna af så många,'som bade er alt tacka för den ovänftad-e sälihet,
dc njöto.

Min vän, bvarlill tjenar- vai alt päminna oss det förflntnä? gen-
mälte Hardy saktmodigt. Ora jag hait dlat väl i Herrana ögon, så sbaii
lian hanske bafva det i å tanka. Långt ifrån att bögmodas, bör jag öd-
mjnka mig i stoftet, ly jag bar värit, sora jag frubtar, på en dålig väg
ocb långt ifrån kyrkan. Kanske bar bögmodet förvillat mig ... mig,
nsla, obelydliga matki ... tnedan så många Stora snil!cu ödinjukt under-
kastat sig denna kyrka, Del är i tårar, i enslighet, i föraakelscr af
alla siag, soin jag bör söka utplåna minä fel. Ja ...ocb i det bop-
pet, alt den bämminde Guden en gung rnåtte förlåta mig dem ...oeb att
minä lidanden åiminstone ickc må gå förlorade for dem, bviika aro ännu
brattsligare, än jag.

Agricola bade ieke ett ord att svara på allt delta. Hsn betraktade
H. rdy med slum förskräckclse, då ban börde bqnom med matt röst littala
dessa tröstlösa ord, ocb, när lian betraktade delta slappa, nastan sjäilösa
ansigte, frägade ban sig sjeif med en bemlig rysning,. genom bvilken
trolimakl dessa prester förmått, i det de begagnat sig af den olytkligc
niannens sorgnr ocb .sjålsdornning, så belt ocb liåilct afsklija heiloin ifrån
allt ocb ifrån alla, att förslöa ocb förinta ett af dc Ijiisaslc begrcpp, en
af de ädlasle naturer, en af dc liasta, niest npplysta oeb niest inennisko-
älskande själar, soin någonsin funnits på jorden.

Den «nge sincdens bäpnad var så stor, att hau hänil e sig äga bvar-
ken Just eller mod att vidare fortsätta ett for bonnm så ytterst smärtan-
de sainta 1. så m vrkrt mera bcdröfligl, soin ban med hvarje hlieh djnpare
nedträngdc i den boHeniös® -afgrund af obotiig misströstan, bvaruti de vör-
dige fäderne bade »torini den anne Hardy.

Denne deremot ncdsjönk åter i sin dystra sinneslöhet ocb förblef tyst,
me.dan lian s blickar irratie Li t ocb dii på de hemska täiikespråkea ur E [*■
terfölj elsen.

Slutligon fann doefc Agricola för godt att bryta tystnaden . uppdrog
ur fickan fröken dc Cardoviiies bref, detta bref, vid hvilket hau lasta*
de silt sista bopp, ocb sade, i det ban räckte det åt Hardy:

-- Min herre, ett fruntimmer, soin är slägt tili er, men soin n! tro-
ligca känner endast tili namnet, bar uppdragit mig att Icnma er della bref.

Hvurlill tjenar det. brefvet, min vänl
Jag bönfalicr, bäsle berre, att ni täcklcs taga kammioin deraf.

Fröken de Cardoville väntar «rt svar . . . Det är fråga om ganska vig-
liga saker.

För mig liris icke mer än en vigfig sak, genmältc Hardy, .1
det ban mof biimnelen böjde sinä af tårar röda ögon.

Herr Hardy, återtog smciicn, allt mera rörd läs detta bref
. . . läs det, jag bönfVllrr derom, vid den taeksamhet vi alla hysa för er,
ock stim vi skola in pian la Isos vara barn, hvflka ej , såsom vi, homma i
åttijntandc af den fyrkan alt hanaa er. Ja läs delta bref . . . ocb c.

såå
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orn ni, efter dess genomläsande., icke ändrar er mening . . , se då . .
. då,

licrr Hardy .. .. ~ luå alit vara slut för oss, fattiga arbetare. Vi lia då
för alltLtl förlorat vår välgörarc . . . dem, hvilken bcrnötte oss soni brö-
der, äiskade oss soin vätmcr .

. ...och oupphörligt nrcdikade .ett cxempel,
•det andra goda hjerlan förr elJcr sednaro sl;ji!le hafva följt .

. . så att
småningoni .. . . och steg för steg, den arbctandc klassens einanci pätion
skullc, gcsioni cr åtgärd, hafva börjat .

.
. Dock . . . bvad göu det att vi,

barn af fölket, -sjuuka tillbäka i vårt cländc? .. . Emeilertid skall ert min-
ne alltid vara oss heligt . . . o ja ,

...ja ...och vi shola aldrip-
nänniä «ert namn utan v&rdnad ..... utan rö.relse . . . ty *i kumia ju al-
drig .upphöra att beklaga er.

Sedän några ögonbliek hade Agricola taiat med bruten röst; lian kun-
de icke fullfolja. Hans siniicsrörelse hade nu nått sin liöjd. Oaktadt
dcn maiiliga fastheten i lians karakter, förinåddc ban icke återkålla sinä
tårar, då lian ropade:

Förlåt! . .
. förlåt, att ja;g gråter"! .. . . men det är icke för min

egcu shu-ll allena .....(ty .
.

. ser ni ...initt hjerta krossas af tauken på
alla de tårar, hviika läiige sko.la utgjirtas af en mängd beshed.iiga nienni-
skor, sain säga: Vi skola aldrig, aldrig mer återse berr Hardy!

Agricoilas sinnesitörelse, iians ton ocb blick, alit Tar så uppriktigt,
hans öppna, red.l/ga' ansigtc, öf.versköljdt af tårar, bar stämpeln af en så
rörande tillgifvejiliet, att Hardy, för försia gåugen efter sin ankomst tili
«Irsuilernas hus, kände sitt Jijcrla, så tili sägandes, litet uppväxindt, lilet
uppfriäkadt. Det Jörekoin hononi, soin om en lifgifvandc solstiåle ändt-
■ligen gcnoiiiträngde det fjocka och isiga mörker, hvaruti ban, sedän lång
tid, vegcterade.

Iliiily räckte Agricola "banden oeh sade nied .hörbart darrande röst:
Tack, min ,vän !

. .
. Het ta nya prof af din sakuad -f .

. of din här-
lck, din tillgifvenhet . ..

. alit della rör mig; . . . men det är en rörcl-
se, utan bitlerhct ...en Jjuf, mild rörclse, som gör mig- godt.

Acl;, iMM-re! ropade sineden mcd en stråle af — tvinga
cr icke; iägg ickc band på era käuslor . . . lyssna tili ert bjeitas röst.
i>en skail säga er, att ui bör bercda deras sällbct, som iilska cr , .

. och
alt se lyekligM men.niskor ouikring cr, är ju för cr detsamma, som att
sjelf vara lycklig. Se här, lag och läs dcn ädelmodiga frökens bref.
lion torde kuuna bvad j:ig endast ibörjat ..

.
. ocb om det ieke

bjelper, så få vi v,äl se.
Hå Agricola utta.la.de dessa ord, stannadc lian tvärt och kastadc

en boppfull blick M döiT«,n, bvarefter ban tiliada, i det ban ånyo fra in-

räckte frökens bref:
O, jag bcsvär er, min herre, läs, läs! . .

. Frökcn de Cardo-
ville bar s.igt mig, att jag skall intyga ;allt, ,bvad soni står i dctta bref,

■— IV ej. .
. iipj! . .

. jag Isör icke .....jsg borde icke läsa det,
sade Hardy, — Ilvaitill sjiali det tjeoa att ingifva mig saknad?
... ty ..

. ack, miu Gud! ... det är alltför sant , . jag älskadc eder alla
så inveket ... jag- hade så många planer för .er iramtid.—- Dessa «isla
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ord uttaiadc Hardy med ea ofrivillijy rörelse. Dereftep ätcrtog hara, käm-
|ia»de med denna lifvande och värmande erinring; Dock Lvartill
tjenar väl alt tanka på del? Det förllutna kara ickc återkalla».

~ IJvcm vet, herr Hardy, hvem vei? sajlc Agricola, aill mer
oeh iner glad öfver sin fordrae palrons tvekara. Läs först fröken de
Cardovilles bref.

Hardy, sodi ändtllgen gaf vika för Agricolaa böner, tog brefret, na-
stan emot sin vilja, bröt det oclr läste. Under täsningen nttrycktc hans
ausigte efter hand rörelse, erkänsla och beundran. Flcra gånger afbröt
ban sin läsning, för att med en öppenbet, hvaröfvcr bar» sjelf syntes för-
uudrad, säga tili Agricola:

O, det är bra! , . , det är vaekert?
Efter slutad läsning, sade ban tili smeden med en mclankolisk suck:

llviikot hjerta den der fröken de Cardoville mätte äga! . . .

Hvilkcn godbet! . . . hvilket förstånd! llviikon bög tankeflygt! , , .

Aek! . .
. aldrig skall jag glömma de ädla tänkesätt, soin framlysa i det

förslag, bon gör mig. Mätte bon åtuiiustoue bli lycklig i denna be-
dröfliga verld!

Ack, tro mig! ropade Agricola med bänförclsc. En verld,
som hyser en sadan varclse och Hera andra dertili, bvilka, ulan alt äga
denna förträffliga frökens osfcattbara värde, likväl förtjena att bcderligt
folk fäster sig vid den» 4 en sadan verld är iefce någon afgrnnd af för-
derf oeb elakbet .

. . Tvärtom är detla nägot, soin talar för incnskligbe-
ten. Det är denna verld, soni väntar er, soin kallar er åter, min herre.
Valan 1 .

.

. följ fröken de Cardovilles råd .
.

. autag dc tillbnd, bon
gör er. Atervänd tili oss , . , älervänd tili lifvet ... Delta hus det
är dödenl

Atervända tili eu verld, der Jag lidit så myeket! ,
.

. öfverge
denna lugnä fristad! sade Hardy, tvekande. ~ IVrj ~ . nej ...det
sknlle jagieke kuuna. Jag bör det icke.

Ab, jag bar icke räkmt på mig ensain att förmå cr dertill,
ropade smeden med väsande bopp, Der (kan pekade på dörren) bar jag
en mäklig bundsförvandt, soin jag gömt tili det afgöraude slaget, ocb soin
skall frainträda, när ni sjelf viti.

Hvad menar ni, min väti? frågade Hardy.
Se, det var äfven en god ide af fröken de Cardoville ...bon bar

inga andra au goda ideer . , . Soin bon visste, i bvilka farliga bänder ni
rakat, och soni bon ganska väl känner den trolösa lisien hos dem, soni

vilja fånga er, herr Hardy, sade bon tili mig: Herr Agricola! Herr
Hardys karakter är så ärlig ocb god, alt ban torde lätt låta narra sig...
ty redliga menniskor tro ieke gerna på nedrigbeter; dcssutom kan ban
ju tanka, alt det är af egennytta ni vill förmå linnoin att antaga milt till-
bnd; tag dcrförp med er en man, hvars bcliga pligl bör, under dessa om-
ständigbeter, ingifva berr Hardy ett fullkomligt förtroende; ty denne be-
undransvärde prest är vår slägting, ocb bar äfven värit ett offer för vår
familjs oförsonliga fiender,

— Ilvein är den presteu? frågade IFardy,
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Abbe Gabriel de Rcnnepont, min foslerbror, ropade smcdcn
med stoltbcl. -- Se, det är en Udel prest . . . Ack, herr patronl. .

.
. otn

ni Kade kUnt bonom förr, så hade ni boppats, i ställct att ui mi förtvif-
lar . ... Mi bade boppats, sUger jag; er badc icke motstått bans
tröstegrunder.

Den der prestcn, bvar är ban? frägade Hardy mad liha mye-
ken nyfifcenbct, soni förväning.

Der, i ert yttre mm. Mär pater d’Aigrigny såg bonom 1 rnitt
sällskap, blef ban urslnnig. Hän befallte oss alt gå vår väg; rnen min
bederlige Gabriel svaradc, alt ban kunde möjligcn ha några vigtiga safecr
att med er afbandla, bvarföre ban sfannade qvar. Jag, sodi är mindrc
tålig af mig, jag gaf abbe d'Aigrigny en dngtig knulf, då ban ville stän-
ga vägen för mig; ocb derrncd spraug jag in bit, ty jag längtade så myc-
ket alt få se er, min älskade Lerre. Ocb nu .

, . im tar ni ju emot
Gabriel? .. . . är det icbe så? . . . Hän ville ej gå in, förrän ni sjelf
önskade det . . . Jag skall gå efter bonom ...Mi talar om religionen
. . , det är bans religion, som är den sanoa, ly den gör godt, den upp-
muntrar, den tröstar. Mi skall få se . . . med elt ord . . . jag boppas
att ni, mcdelsf bans ocb fröken de Cardovilles bjelp, skall bli oss åter-
skankt, — utropade smeden, som icke längre kunde , qvufva sitt glada hopp.

Min van! . . . nej! .
. . jag vet .

. . jag fruktar sade Har-
dy med lilltagande fvekan, ebum ban, emot sin vilja> kände sig lifvad
ocb värmd af smedens bjcrtliga ord.

Denne, som begagnade sig af sin fordne busbondes lycktiga tvekan,
sprang tili dörpen, öppnadc den ocb ropade?

Gabriel, . , . min bror, -

.

- min gpda bror, -
- , koni,

. .
,

Herr Hardy önskar tala med dig.
- Min vän, återtog Hardy,, ännu tvekande, men icke desto

miudre, såsom det synles, nöjd att se sitt samtyeke aftvingadt; niin
vän, •

,
. hvad gör ni?
Jag inkallar vår oeb er räddare, svarade Agricola, utom sig

af glädje ocb säker pä den goda framgäugen af Gabriels beniedling.
Den värdige unga prestcn inträdde mi, på sin fosterbrors kallelsc, i

den sjukes rum.
IX.

GÖMSTÄ L L E T.

Vi bafva redan omfalat, att de sluge jesuiterne bade i grannskapet af
de flesta min, bvilka beboddes af inackorderade personer, anbragt rissa
sinä göinstallen, i ändamål att, så myeket möjiigt yar, onderlätta det oaf-
lätliga spionen, bvanned man omg'af dem, bvilka delta samfund löresatt
sig att bevaka. Som berr Hardy befann sig bland dessa, så bade man,
täit intill bans mm, inrältat en liten bemligbelsfull skrubb, hvarest Hera
personer på en gång kunde nppebålla sig. Ett slags skorstenspipa, myc-
ket stor ocb vld, insläppte luft ocb d»ger i detta lilla kyffe, der mynnin-
gen af ett språkrör var inpassad, bvarigenom minsta ord, soin talades i

näst intill, bördes fclart ocb lydligt i det lilla gömslället, S jess-
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«» utom funnos på åtskilliga sfällen af väggarna flcra -m nila hål, eburu gan- *

sLa skickligt maskeradc, Lvilka lemnade utsigt tili alit, hvad som tilldrog
sig' i nmunet.

Pater dAigiigny ocli Rodin hcfunno sig nu i detta gömställe.
JEfter .AgricoJas våldsamma jntriide ocli den unga missionärens bc-

slutsamina förkiaring-, alt lian ämnadc qvarstanna, för att tala mcd Jlarr
dy, i iaU den nc skulle kalla Lauoin, Lade pater dAigrigiiy, som ej ville
göra något bullcr, för att liiiidra följderna af samtalet ciiicllan Ilardv,
smedcn ocli missiouliren, elt saat tai, som kunde La så vådliga följder
för sällskapets plancr genast gått att rådfråga Rodin,

Dcnne soin, nnder sitt lyeklig» ocli Lastiga tilllfisbnand*:, bodde i
ett tillgiänsande Lus, JiviiJ;et äfvcu tijlhörde dc vvördigc fädcrna, insåg
genast, luun vigtig ocli maktpåliggande saken var; ocli r.Luru hau crkän-
dc, att d.Aigrigny Lade iniga ocli skickligt följt Lans föreskrifter angåen-
de sättet alt iiindraHardy från ett saiiunanträfFandc fued Agricola en ma-
növcr. som ganska vii! li.ide lyckats, såvida icke den unge smedcn köm-
mit för Liltida - så ville Lari dock se., Löra ocli döma sjelf, Lvarföre
Lan gick att ställa sig på lur i det lilla ofvanntimnda gömställct. Hau
tog dAigrigny mcd sig dit ; men först Lade lian afsändt ett Lud tili er-
Jscbiskopshiisct i vi skola fiamdeles se för hvad antamat

De bada vördige fädcriio Lade inkommit i skriibbcn midi tuider sam-
talet emellan Agricola ocli Havdv.

I Jiörjan ganska Jtigna, i anseendc tili den bedrößiga sinnesstbhct,
Lvarati dc. lyekafs försätta den olycklige .mamien, ooh jivar.utur smedens
enkla viiltaligbet cj förmådde ryeka Lonom, sågo dc. dock (aran våxa ocli
slutligen nå sin största Löjd i det ögonblick, då Hardy, som slutligcn
vid Agricolas eiitiäg.na böner börjadc vackla, samlychtc alt taga Itänne-
dom Om frokch de Cardovilles bret'; ocli dcras .ångcst slcg gradvis, aoda
tili det ögonblick, då Agricola i.nfördc Gabriel, för att gifva «is.ta stötfcu
.dt sin fordue patrons tveka,n.

Rodin, Lyais okufligt starka kar.akter g'ifvit Louom slyrka alt gonom-
gå doktor Baleiniers mcd Lonom ansUillda rysliga opc.ration, ,var nu all-
delcs utojin ali fara. ISan var nu så godt som fullkoinligt tillfrisknad,
rnen dock ännu för.färligt niager. som koni nppilrå.n ocli ned-
föll lodrält på Lans gnla ocL gliiusande Lufvudskål, på Lans Uöltlösa kiud-
bnotor ocli tunna näsa, framställde dcssa particr i ett ljus, ufcdan de
.öfriga delarnc af ansi.gtct voro täckta af starka skuggor.

Man Lade kuunal tro, att det yar en lefvande modcll tili enafspan-
ska målareskolans askctiska niuiikar, dessa Lcmska målningar, bvllka undcr
en tili bälften ncdfälld brun kapusctiong visa en Lufvudskål af samina
färg som på gain.mall clfenfcn, en likLlek kindknola ocli ett slocknandc
öga i djupet af en stor ögongrop, mcdan del öfriga af figurcn försvinner
1 en mörk Lalfsluigga, Lvarigenom mcd möda s.könjes en uiensklig sfcep-
nad, knULöjd ocli insvept i en kåpa, mcd en repgördel oin lifvet,

JDenna likliet var så myeket mera iMifallaudc, som Rodin, Lvilken i
största brådska skyiulat ut ifiån sin bostad, icke bade aflagt sin vida riatt-

L rocb af svart ylletyg; ocb, då Lan dcssutoiu var myeket kanslig för köld? ,
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V- så bade lian kastat öfver axlarna en gamma! svart klädeskragc mcd kapu-
seliong, för att dermed skydda sig för det starka dragel.

Pater d’Aigrigny, som icke stod inidt. uuden det genoin pipan rakt
■ledströminande Ijnset, var mela insvept i skugga ellen halfskymning

I ett ögonblick, då vi för läsaren framslälla de båda jesuiterna, bade
Agricola ju-t gått ut ur rummef, för att tili sin fordue patron kalla och
iuföra Gabriel,

; ,

Pater d’Aigrigny, som med stor ångest, blandad mcd harin, blickade
pä Kodin, hviskadc med lag- röst:

Om icke frökcn dc Cardovilles bref värit, så kade smedens böner
och föreställningar förblifvit fruktlösa. Denna fördömda unga flicka skall
då alltid och alicslädcs vara dcn klippa, niot bvilken vara bästa och klo-
kasfe planer skola stranda. Oakladt alli hvad inan kunnat göra, är hon
no åtcrförenad med den der H mduen. Om nu abbe Gabriel sätter kro- I
nau på verkot, så alt Hardy, genom hans åtgärd, undslipper oss . . .

hvad är då att göra? . . . flvad är att göra? . . . Ac;k, min far! ,
, ,

man kan verkligen missfrösta om framtiden.
Aej, svarade Kodin torrt. Såvlda man i erkebiskopshuset *

ickc dröjer att utföra minä befallningar.
Och i det fallct?
Kan jag ändå ansvara för, alt alli går bra, såvida jag inom en

half ti min a bar de ifrågavarandc papperen i minä bänder.
böra vara färdiga och underteeknade redan för två, ellen tre

dagsr sedän, ly, eflcr er befallning, skref jag sallima dag, cr operation
företogs .

. .

Kodin, i stället att fortsätta det bviskande samtalet, lade silt oga tätt
intill en af de öppningar, hvilka lilläto bouom att se allt, hvad som till-
droi>' sig i det angränsande rutnmelj sedän gjorde hän med handen ett
teehen åt pater d’Aigrigny, att denue skulle vara tyst.

X.
EN SANT KRISTLIG Pilli.ST.

I delta ögonbliek såg Kodin Agricola åter Inlräda i Hardys rum,
båliande Gabriel vid handen.

Aär varon af dessa begge unga.män, den ena med en så manlig, så
öppen ('Vsionorni, - den andra af en så cnglalik skönhet, bildade en så
inärkvärdig motsats tili de skrymtande skurkfysionomier, af hvilka Hardy
vanligen var omgifvcu, alt hau, redan något uppvärmd af bandtverkarens
bjerlliga ord, började tyeka, att bans bjerta, så länge hopkrympl och be-
klämdt, nu vidgades af en sällspordt välgörande inflytelse.

Gabriel blef, cbnrn lian aldrig bade seit Hardy, bestört öfver hans
förstörda anlelsdragv lian igenkände på delta lidaudc, nedslagna, sorgs-
na ausigtc, stämpeln af den enerverande lydnaden, lian igenkände den iuo-

raliska förstörelse, som alltid drabbar jesniternes efler, så snart de icke i
tili blifva rvckla undan deras mördande inflvtelse.

Kodin, som stod mcd ogat fasttryekl intill det lilla bålet på väggen,
A:o 40 3?*.
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•® ocb tTAigrigny, soin nppmärbsaint lyssnadc, förioradc icbe ett ord af föl- 8 ’
jande samtal, bvartill de voro osynliga vittnen.

~ Se bar är ban ...se här är min hederligc brnr, sade Agri-
cola tili Hardy, i det ban for bonoin presenterade Gabriel. Här är
ban, denne bäste och värdigaste af alla prester .

.
. Lyssna (ill hvad ban

säger, och ni sbali återfödas tili boppet, tili sällhcten .
.

. ni sbali åter-
sbänbas åt oss . . . Hör bonoin, oeb ui sbali få se, burn ban deniashcrar
dc sbälinarua, soin bedraga er mcdclst falska religionsmcningar. Ja, ja
.

.
. ban sbali demaskera deni; ty äfvcu ban bar värit ett ofl'er för des-

sa uslingar . . . Är det icfce så, Gabriel?
Den unge missionären gjorde en rörclsc med banden, för att fvgla

smedens bänslosvali, och sade tili Hardy med sin milda, välljiidande röst:
Om, nti de bcklagliga omständigbetcr, bvaruli ni beJlnner cr, min

berre, råd ocb tröst af en bland erä bröder i Christo ban vara cr tili nå-
gon nylta, så räbna på mig. Tillåt mig dessutom säga er, det jag re-
dau är med abtningsfull tillgifvcnbet fästad vid er.

Ni, herr abbe? <— sade Hardy.
Miu berre, återtog Gabriel, jag bänner er godhel emot

min fosterbror; jag bänner ert beundransvärda ädelmod emot erä arbetare;
de älsba ocb vörda cr. Måtte vissbclen om deras tacbsamhet, måtte den
säbra öfvcrtygelsen att bafva tjenat Gud, bvars eviga godhet finner glädje
i allt hvad soin är godt, utgöra en belöuiug för alla de välgcrningar, ni
redau gjort, ocb en uppmuntran tili dem, ni ännu bonnner alt göra.

Jag taebar cr, berr abbe svaraale Hardy, rörd af delta spräb,
så oliba det, pater d’Aigrigny förde. I den sorg, bvarutl jag är för-
sunbt, är del Ijnft för bjertat alt böra sig tili talas på ett tröstande sätt,
ocb . .

. jag tillstår, liilalle Hardy med tanhfull min, det uppböj-
da, del allvarliga i ert ansigtsuttryeb ocb ert sätt alt vara, ge stor vigt åt
cra ord.

Se der, bvad jag egcntligen frubtade, sade abbe d'Aig'rigny
tili R.idiu, soin stäudigt stod mcd sitt geiiomtrUngandc öga liksoin fastkli-
stradt vid det lilla hålct i väggen. Denne Gabriel skall göra alit, för
att ry cisa Hardy ur sin slöbct ocb återföra bonom tili clt verksamt lif.

Del fruklar jag icke, gcnmälte Ilodin med sin korta ocb bvassa
röst. Hardy skall väl ;;lomina sig för ett ögoriblick; mcn oin lian för-
söhjcr att gä, så linner ban nog, att Imns bcn aro sönderslagna.

Hvad är det då som ers vördigbet fruktar 1
Låiigsamhcteu Los dcu vördige fadren, som jag afsände tili bi-

skopsbusct.
Men bvad boppas ni af .. .

liouin, bvars iippmärksambet äter var spänd, afbröt, med ett tecken
af banden, pater dAigrigny, soih genast tystnade.

En tystnad af liågVa sekunder badc uppstått emcllan början af Gabri-
cls samtal med Hardv ocb fortsättningen af dctsanima. Hardy badc dcr-
under suttit djupt försiiukt i de betraktelser , som bos bonom väcktes af
Gabriels ord.

•_ Undcr denna tystnad hade Agricola mckanisbt kastat ögoncn på några
» ■ m
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'& af de bcmska sentenser, hvarmcd väggarnc i Hardys kammare voro så 8

godt som tapetserade. Hastigt fattade lian Gabriel i aruieu, ocli sade mcd
en utlrycbsfull åtbörd:

Ack, min bror, las dessa tänkespråk, och du sball begripa alli,
. ,

Min Gud, bvilkcn inenniska skulle. icke, om bon sulte i ensligbet och
hvar minut hade för ögat dessa misströstande tankar, falla i allra djupa-
ste förlviflan? . . . Ja .

.
. bon skulle gä annu längre ...bon skulle

bringas tili sjclfmord . . . Ack, det är förfärligt . . . det är ncdrigt, til-
lade bandtverkaren med förlrylelse. Det är ju elt sjulainord.

Du är uug, miu vän, yttrade Hardy, sakta skakandc på buf-
vudet, Du bar alltid värit lycklig; du bar aldrig rönt smärlan af alt
bli bedragenj således kunna dessa tänkespråk förefalla dig falska. Men
ack! . . . för mig och för större delcn af incnniskoslägtel Uro dc, tyvärr,
alltför sanna. Här uere är allt tomhet, elände, sinärta; ly uicuniskan
är född att lida. Är det icke sant, berr abbe? tillade ban, vändau-
de sig tili Gabriel.

Dcune hade äfven kastat ögonen på täukespråken, soin den ungcsme-
deu visat bonoin. Den redligc preslen kunde icke afbålla sig ifrån ett
bittert leeiule, vid tauken på den afsfcyvärda beräkning, soin hade ledt
valet af dessa sentenser. Ocksä svarade hau Hardy mcd vek röst:

Nej, nej, min berre; allt på jorden är icke tomhet, elände, lögn,
villfarclse ocb fåfänglighet .

. . Aej, menniskan är cj född att lida .
. .

Aoj, Gud, hvars hufvudegenskap är faderlig godhet, fioner icke bebag i
sinä varelsers lidanden, belst lian skapat dein att vara lyckliga, kärleks-
fulla och vcrksainma faär i verldeu.

O, bör ni, berr Hardy .
.

. bör ni? ropade smeden. Della
är ocksä eu prest; rneu en sann, en verklig, en subliiu prest, och ban
talar icke, som de andre.

Ack, berr abbe, sade Hardy. Dessa så sorgliga tänkespråk
äro likväl bämtade ur en bofc, bvilkcn skattas nastan lika bögt, soin en
gudoinlig uppcnbarclse.

Af denna bok, min berre, svarade Gabriel, kjn man göra
inissbruk, liksoin af bvarje annat menniskoverk. Skrifven för att fast-
kedja några stackars munkar vid försakelse, vid ensligbet, vid en bliud
sysslolös ocb ofruklbar lydnad, bar denna bok, i det den predikar lössli-
tandet fråu allt jordiskt, sjcllförakt, inisstroende tili nästan, samt en träl-
aktig, förkrossande lydnad, för ändamål att öfvcrtyga dc olycklige mun-
karna, det de rnarter, som mnnklifvet åläggcr dem delta lif, så belt
ocb hållet stridande mot Guds eviga afsigter med menniskoslägtet att
dessa rnarter, säger jag, skulle vara Gudi behagliga.

Ack, den boken, sålunda förklarad, börjar förefalla mig änuu för-
skräckligare, sade Hardy.

Det är en bädclse! forlfor Gabriel, ur stånd att längre åter-
båHa sin billiga förlrylelse. Det är eu gudlösbet, att våga belga lätt-
jan, ensligbcteu, mlsstrocndet tili allt, då det deremot i verldcn icke ges
nägot gndomligarc, än ett ärligt arbetc, en belig kärlek tili bröderna och

3 en redlig gemenskap med dcm. Det är en gudlösbet att söka bcvisa^^^
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I #det Gud, den outsägligt, dcn oändligt gode Fadren, sknlle glädjas öfver §

sinä barns lidanden .
. . lian! lian! . .

. rättfärdige hiinuicl! . . . lian,
soin ieke bar någon större fröjd, än sinä barns glädje, soin ingenting
bögre önskar, än deras sällbet, lian, soin i så yuinigt mäti tilidclat
dem alla skapelsens skatter, lian, slutligcn, soin geuom deras själars
udödligbet lörcnal dein med sin egon odödlighct! •

O! ...oia ord aro sköna . . , aro tröstande, —, utbrast Hardy,
alli mora vackiande. Vien säg mig, bvarförc iinuas då så niånga olyok-
liga jiä jorden, uaktadt Guds faderliga godbet?

- Ja, ja! .
.

. liär i verldcn (in nas försfcräekliga sorger ooh myeket
clände, ätertog Gabriel med rörelsc ooh smärta. O ja, niånga fattiga,
soin blifvil aliloja i I’råga om glädje ocb lioj)|j 4 soin hnngra, soin frysa,
sooi lida brist på kläder ocb Inisin m, ocb del midi ibland dc rikodoinar,
dem Gud uldeiat, ickc tili några få incniiiskors sällbet, litan tili allas ge-
inensaniina liasta; fy Hau ville, alt delningcn siilille skc med rättvisa ooh
billigliet *) ... .Vien några hafva genom list ocb \äid bemäktigat sig det
geinensaniina arfvet . . . ooh deröfier är Gud brdröfvad, Ack ja . .

.

säkert lider lian af alt se, burn kela rnassor af skapade varelscr oifras åt
ett* olyckligt öde, endast för att tillfredsstäila egennylt ni hus några få.
Oeisså hafva förtryckarne i alla lider, i alla ländcr, djerfts åberopa Gud
säsoni sin medbrottsling, oeb forenat sig att i Himlafadrens beliga namn
utbasuna den förfärliga satsen: Menuinhan är född alt lida; hennes
förödmjukelser, hennes lidanden äro Gudi hehatjliga ...Ja, della ba
de påstått, på det dc enfaldige målte tro, att, ju mer dc varelsers loit, af
bvilka de ville ilraga fördel, vore tung, hård, förödnijukande neli suiärt-
sain, ju mer de anna mcnuiskornas svett. tårar ocb blod utgötes, dcss mer
skulle Guds ära förherrligas. Så predifca dessa själaiuördare.

Aek, j 1 g förstår er , , , jag återlifvas , . . jag crinrar mig . . .

ropade plölsligen Hardy, som 0111 lian uppvaknat ur en dröin, soin om en
Ijnsstråle bastigt inträngt i hans fönnörkade inbillning. Ack ja , , .

det der Ur just, bvad jag aiitid trott . . . delta trodde jag, iunan dc för*
färliga sorgerua försvagåde milt begrcpp.

Ja, ,ni bar trott det, ädla oeb Stora bjerta! ropade Gabriel.
Då tänkle ni ieke, alt ai 11 bär på jorden var iiselbet, oeb det euiedanera
arbetarc, genom er försorg, lefde glada ocb lyekliga, cmedan ert bjerta
bvaijc dag njöl af erä bröders erkänsla. Alit var ieke tårar ocb mi-s-
-tröslan, emedan ni rundt omkring er såg leende ansiglen. Menniskorna
voro ieke då oäterkalleligcn bestamda åt olyckan, emedan ni öfverhopadc
dem med sällbet ..

. Aek, tro mig , .då man med ett varmt bjerta,
med kärlefc oeb tro omfaltar Guds sanoa afsigter . .

. den frälsande Gu-
dens, som bar sagt: älsher hvarandra inbördesl då ser, känncr ooh
vet man, att menskligbetens ändamål är allas bästa, ocb att menniskan

*] Läran, ickc om delnfng, utan om gemenskap, icke om afsöndring, ulan om förening,
äleilinnes tili sin gruud-idee pä fiiljande stålle af Aya Tes tamen Ie t:

"Och uti hela hopeu, som irodde, \ar ett hjerla oeh en sjiil; ooh ingeri af dem sade något
vara silt af det han ägde; utan de hade alli gemensamt. Och ingen var heller ibland dem,
som hägot fattades. Apostl:g. 4: v. 32, 34". g<

,— MM4\
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r föddcs, för att blifva 1ycklig. Acl:, min broder tillade Gabriel, r&rå
ända tili lårar, i det ban yisadc på tänkcspråken, h värin cd alla rummets
väggar voro fnikatta denua förfäcliga bok iiar gjort « myeket ondtt
. . . denna bok, livilken de baft den fräckhcten att kalla Jesu Christi
Efterföljelse tillade Gabriel med förtrytelse. llura skulle denna bok
vara en efterföljelse af Cbristi ord .

. . denna nedslåonde bok, som imie-
hållcr idcl lankar på bänid, förakt, död och förtviflan då dercmot
Gkristi ord inneböUo idcl frid, förlåtelse, hopp ock kSrlck!

O, jag tror er! . .ropade Hardy med Ijuf bänförelse. Jag bar
bcbof af att tro er.

O, min brodcr! , , . åtcrlog Gabriel, soin blef allt iner och mer
rörd, min broder! ~ , . tro på en cyigt god, evigt barmbertig ocl:
kiiricksril; Gud .

.
. Tro på en Gnd, som välsignar arbetet, som skulle

blifva myeket bedröfvad öfver sinä barn, i fall de, i stället att tili allas
gemcnsamma bästa anviinda dc gåfvor, lian slösat på dem, läte en för
dcm sjelfva och andra onyttig förtviflan aflägsna dem från gemenskapen
med niistän, NT ej, /iej ...så vill icke Gud .. . Stå npp, min broder
tillade Gabriel, bjertligt fattande vid banden herr Hardy, bvilken genast
reste sig npp, som orn hau kani verfcan af en välgörande maguetisering.

- Stå npp, broder! En hei skara af äriiga och llitiga arbctarc välsignar
er och kallar er tillbaka .

~. Lemua denua graf. Kom ut, koin ut i den
frl a luften, i det milda solskenef; kom ut ibland varma och likstämnjiga
hjerlan. Utbyt denna qväfvande atmosfer emot frihetens belsosamma och

| lifgifvande hifi; ntbyf denna hernska ödslighct emot en boning, sora Sif-
j vas af erä ar.belares glada sänger. Kom, kom att återfinna denna lilla

] verld af llitiga och redliga arbetare, bvars Försyn ni är. Hiiren på de-
i ras slarka ärmar, Iryckt -intiil deras varma bjertan, omgifvcn af glädje-

gråtamlM qvinnor, barn och gnbbar, sfcall ni tillfriskna och pånyttfödas
i ...Ni skall-åter hos er kanna Guds vilja ocli makt ~ , just för det

ni kan beroda erä broder så myeken sällhet.
Gabriel, du bar rätti .

. . det är dig, näst Gnd, som vårt stackars
lilla samballe af arbetate skall ba att tacka för sin välgörares återfående

ropade Agricola, kastande sig i Gahriels annar ocb tryekande honom
med öm rörelse tili sill bjerta, ~ Äck! mi fruktar jag ingenting mer.
Herr Hardy skall bli oss åtcrgifven.

Ja. du bar rätt .
. . det är honom, demic benndransvärde prest,

tienne prest cnligt Christi sinne, soin jag skall ba att tacka för min åter-
nppståndelse .... tv bär var jag lefvande inmurad i en grift, sade

| Hardy, i det ban reste sig npp, rak ocb stadig, med kiuderna färgade af en
s.vag rodnad ock ögonen glänsande af förståudets ~ ban, som nyss
var så blek, så nedslagen, så förstörd, så ncdböjd,

Ändlligen tillbör ni oss åter ropade smeden. Jag tvillar
i.eke mer derpå,

Jag boppas det, min väu, sade Hardy.
- Ni antager fröken de Cardovilles anbud?

Jag' skall suart skrifva bcmie tili i della ämne; me n först til-
V

* N:o 40. - 34. i
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o® lade lian incd allvarlig ocli vigtig min önskar jag att få tala allena
t”Bu u

.
,med min kroder. Härvid räcktc lian med öppenhjcrtighct sin hand åt

Gabriel. lian skall väl tillåta mig 'att gifva bonom det ädla n a innot
broder, hän, dcn äiilaste af- brödrakärickcns »postlar?

O! . . . jag- är lugn, då jag lemnar lionom med dig sade, Agri-
cola.' Jag skall emcllerlid springa tili fröken de Cardoville, för att
mcddcla henne denna goda nyliet. Men jag erinrar mig ..

. orn ui
flyttar härifrån i dag, berr Hardy bvar skall ni då bo? ...Vili ni,
att jag skall .. .

Jag skall med din värdige oeb förträfllige bror tala orn allt del-
ta, svarade Hardy. Gä, jag ber dig, tili fröken dc Cardoville;
facka för bennes tillbud ocb sug, att jag i afton skall ha aran besvara
benn es bref.

Ack, min älskade husbonde! . .
. jag får noga lialla reda på mitt

hufvud ocb mitt hjerta, för att ej bli tokig af glädje sade dcn gode
Agricola, i det lian öinsom förde händerna tili bufvudet, ömsom tili hjer-
tat, uttryekande med dessa åtbörder silt öfvermått af förnöjelse. Dcref-
ter sprang hau åter tili Gabriel, tryekte bonom anna en gång tili sitt
bjerta och hviskade bonom i orat:

Om en timma återkoinmer jag; men ickc ensatn. En hei hop ...

en massa ... Dn skall få se .
.

. Säg ingenting tili berr Hardy. Jag
bar min ide, jag.

Den unge srneden gick ut i ett obeskrifligt sällhetsrus.
Gabriel och Hardy blefvo allena.

Rodin och d’Aigrigny kade, som man vet, värit osynliga vittnen tili
denna scen.

JVäväl . . . bvad tänker ers vördighel? -yttrade d’Aigrig;iy med
bäpnad tili Rodin.

Jag tänker, att hiidet, soin jag skiekade tili erkebiskopshuset, bar
dröjt för länge, och att dcn der kätterske missionären skall förderfva allt

sade Rodin i det lian bet sig i naglarna, så att de blödde.
XI.

B 1 K T E N.

Så snart Agricola Icninat mmm et, gick Hardy frain tili Gabriel och
sade:

- II err abbe!
Xej, nej .

. . säg broder. Xi bar jti en gång gifvit mig delta
namn . . . och jag bcbåller det —sade med niycfccn tillgifvcnhet deu un-
ge missionären, räckande Hardy sin hand.

Dcnne tryekte ömt dcn franiräcfcta kauden.
Viilan, min broder! . . . cra ord hafva upplifvat rnig, hafva åter-

kallat mig tili minä pligter, bviika jag, under miii sorg, liclt och bållet
misskände. Alatte styrka icke nu fattas mig vid det nya prof, som jag
äninar genomgå!

Hvad menar ni ? frågadc Gabriel med deltagandc.
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Jag har svåra bcliännelscr aft göra er, åtcrtog Hardy cfler ett ö-
gonblicks besinning. Vili ni höra min bikt?

Jag ber cr, min brodcr, alt ni inåtte säga ert förlroeude och ic-
ke er bikt, genmälte Gabriel.

Vili ni då icfce höra mig i cgcnskap af bifctfar?
Så mycbet jag ban, undviber jag bibtcu, sade Gabriel. Den

officiella bikten, om jag så shall halla den, bar, enligt miu åsigt, sinä Sto-
ra olägenhcter. Men jag hänncr mig lycklig ...o! ...innerligt lyck-
lig, när jag förmår ingifva så mychet förtroende, alt en vän hommer sjelf-
mant och öppnar sitt bjerta för mig; när lian säger; jag lider, trösta mig
.

. . jag tviflar, räd mig ... jag är lycklig, dcla miu glädjc. Ser ni,
för mig är den bihten den allra Leligastc; det var så Cbristus mcnade,
dä ban sade: Hikien cdcr för bvarandra! ... Olycklig den, som under
hela sitt lif ej funnit nägot trogct och pålitligt bjerta', för hvilket hän
sålunda hau bikta. Ar det ickc så, min broder? Som jag cmellertid nöd-
gas underkasta mig kyrkans lag, tili följe af ett frivilligl aflagdt löfte,

tillade den ungc piesten, ulan att kiinaa återhålla en djup suck
så måste jag lyda denna lag . . , och om ni så önskar, miu broder .

.
.

skall jag säsom biktfar afhöra cr.
JVi lyder en lag, soin ni tili och med ogillar! ropade Hardy,

förvånad öfver en sadan undergifvenhet.
Min broder ätertog Gabriel sorgset; oakladt allt, hvad er-

farenhetcn lär oss, oaktadt allt, hvad den för oss afslöjar . . . så är dock
ett frivilligt, med veti och vilja aflagdt löfte, för en prest en helig lor-
bindelse och för en man af heder Jika bindande, som en cd. Så länge
jag tillhör kyrkan, måste jag underkasta mig dess disciplin, ehuru tung
den stundom förefaller mig.

Disciplin? . , . för er, min br idcr?
Ja, för oss, landtprestcr ellcr tjcnande prester i släderna, med ett

ord, för oss alla, som utgöra presterskapets underorduade tjenstemän,
simpla arbetarc i Hcrrans vingård. Ja, den aristokrati, som cftcr hand
insmygit sig inom kyrkan, behandlar oss ofta med en feodalisk stränghet.
Men det ligger i kristendomcns gudomliga väsende alt emofstå alla de
missbruk, som sträfva aft yanställa den; och det är just i det lägre pre-
sterskapets ringa grader jag bäst kan gagna de vanlottades heliga safc och
med ett visst oherocnde predika dcras cmancipatiou. Del är derföre, min
broder, som jag blir qvar vid kyrkan, och så länge jag är qvar vid den,
undcrkastar jag mig dess disciplin . . . Jag säger delta åt er, min bro-
der, tillade Gabriel med myeken förtrolighet ,

.
. just emedan ni och jag

hyHa samma lära. De arbetarc, dem ni inbjudit alt med er dcla frukten
af erä arbeten, äro icke mera vanlottade . .

. Sålcdcs tjenar ui Cbristum,
genom det goda ni gör, myeket kraftigare, än jag kan göra.

Och jag upprepar, att jag fortfaraude vill tjena Honom, så framt
jag bar styrka dertill, sade Hardy.

_ H yarföre skulle då denna styrka fattas er?
Om ni visste, kuru olycklig jag är , . . om ui visste alla de slag,

8 soin drahbat mig!
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JJtan tvifyel är dcn förstörclse, cr fabrik nndargått, ganska Le-
klaglig, och ...

>- Ack, »iin broder, sade Hardy, fallande Gabriel i talot ~ hvad
yil! det säga, mot ailt det öfriga? ..

. Store Gud! ..
. Milt mod skulle

ieke duka under för en olyeka, soin kan hjelpas-med penningar. Men
acl;, det ges förlustcr, soin af ingenting kuona ersättas . . . det ges förstö
relscr i bjertat, soin aldrig kunua botas . . . i\cjj Ocli likyäl kände jag
mig nyss så lifvad af cra ädla ord, alt framtiden, soin biltills förekommit

• n, ig sä mörk, uppklaruadc. IVi lifvade ocli uppmuntrad-e mig, i det ni
erinrade mig om min heliga bestämmelse på jorden.

IVåväl, min broder?
Ack! en ny farbåga bar nu kömmit öfver mig, vid blotta tauken

«ppä att åter inträda i denna, vcrld, hvarest jag lidit så myeket.
Men bvad är det då, soin väeker denna farbåga? frägade Gabriel

med ökadt intresse.
~ Hör på, min broder, åtcrtog Hardy. Alla de kanslor af ömbet

ocb tillgifvcnbet, soin bodde i milt bjerta, kade jag~ sammanträngt kring
tven ne varclser, en van, som jag trodde vara upprifctig, ocb ett ännn öm-

mare förcmål . . . Välinen bedrog mig på ett grymt sätt .
.

. ocb qvinnän,
soin for min skidi bade öfverträdl bcliga pliglcr, hade mod att . . . jag
kan ickc annat än dpbbelt högakla benne derför . . . bade'mod atl för sin
mors lugn uppoffra vär kärlek . . . bvarföre bon jemnade Frankrike . . .

Ack, jag fruktar, att dessa sorger aro obolliga, och att de skola keossa
mig, på dcn nya hana, ni vilj öfvertala mig alt beträda. Jag bekänuer
min svagbet . .

. do.n är stor .
.

. ocli dcn förskräeker mig så mvekcl mer,
som jag ieke bar rättigbet att lefva sysslolös, Jsolerad, så läugc jag ännn
förmår litratta någol Idi mcnskliglietens gagn. Ai, min broder, bar npp-
lyst mig angående de,nna pligt .

... Alen, oaktadt min gnda vilja, fruktar
jag . . . ännn en gång npprepar jag del, att styrkan sylkee mig, då jag
åter vill begynna alt leija ocb verka i denna vcrld, som bädanefter måste
förblifva kali ocb ödslig för mig.

Men dc bcskedlige arbetaine, som viintä er, soin älska cr så nvve-
ket skola ieke dc bädanefter ulgöra er vcrld?

- Jo, min broder, svarade Hardy sörgset. Men för-r var det
doek annorlunda: - med den Ijufva känslau att lauma gOra del goda,
blandadc sig tvenne audra Ijufva käuslor nyss omtalade. ömbetskänslor,
bvilka förljufvade väri lif ...De äro nu ieke mer, oeb jag känner, alt
de Los mig skola lemua en oändlig tomhet . ~ Jag bade räknat på religio-
nen, för alt fylla denna tombet; men ack!... tili ersätluing för hvad
sora orsakar mig en sådan bitter saknad, bar man tili föda åt min tröst-
lösa själ ieke gifvit annat än idel förtviflan . . . i det man sagt mig, att
ju mer jag sökte sorgen, ju mer marter jag lede . . . dess lättare skulle
jag linna nåd för Gud.

Man bar bedragit cr, min broder .
.

. jag försäkrar det; sällbct,
ieke smärta, är Gnds afsigt med rnenniskoslägtet. lian vill, att meuniskan
skali 1)1i Iva lyckli.gr, ocb just dcrförc vill Hän, att koti skidi vara iältä o-
kande oeb god.
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O, om jag förr hade hört dcssa hugsvalelsens ord! nlbrast Har. ™

dy ■; då sinille mitt hjertas sår blifvit lähla, i st iii 1cl för alt blifva o-
hotliga; jag sinille rcdan nu hafva åter börjat det vcrk, ni rädcr mig alt
fullfujja, jagp sinille kanskc deruti funnit tröst och glömska af minä olyc-
kor .

.
. hväremut nu * .. . O! . .

. hör mig . . . det är förfärligt alt
tilistä .

. . Main har gjurt inig så förtrolig med smärtan, in a n har tili
den grad inkarncrat mig med den, att jag tyeker den skall för alltid för-
lania «iin lifskraft.

Men Hardy tyektes i detsamma blygas öfver sitt återfall I denna
mattighct och slöliet, 'bvarföre bau tillade med lijertslitande röst, i det
ban dolde sitt ansigte i bändfirna:

O förlåt, förlåt min svaghet . . . Men, ora ni visste, hur det *år,
när en stackars varelse har sitt lif endast i hjwtat, och när den då mi-
ster alit på en gång. Hvad viii ni den skall göra? . . . l)«n söker på
alla sidor någonting att fästa sig vid •■ - • och dcss tvekan, dess fruktan
.
... ja ... . sjelfva dcss vanmakt tili och mcd liro .. . .. tro mig det, niera

förtjenta af medlidandc, iin af förakt.
Det lag någonting så söudcrslitande I ödmjukheten af denna bekån-

nclse, att Gabriel rwrdes deraf ända tili tårar.
\7 id detta anfall af nastan sjuklig inallighet, igenkände den ungc

missionären med fasa de förfärliga vcrkningarna af de nedriga presteruas
manövrer, dcssa prcster, så shickliga i Jsowsten att förgifta och .göra död-
liga de djupa «åi-cn bos känslofulla sjäiar, d-cm de vilja isolera ocli fäng-

ty de drypa i deras -sår det skarpa giitet af ncdslående förtviflans-
fulla rcligionsincningar.

Vetande dessulum, att förtviflans afgrund utöfvar «tt slags svindelgif-
vatide dragningsikraft, gräfva dcsse prestcr en sadan afgrund kring sinä
offe.r, tMldess att de, kisnandc, furtrolladc, oaHåtligen sanka sinä stcla och
brinnandc blickar ncd å delta djup, som skall uppsluka dem; ett rys-
ligt skeppskrott, dervid prcsternas omätliga girigbet bergar godset.

Förgäfves glittra solens gyllne strålar på himlahvalfvets rcna azur}
föngäfvcs känner den olycklige, att hau vore räddnd, om lian höjde sinä
ögon emot himmelcn . .. . förgäfves, tili och mcd, kastar ha-u då och då
en förstulen bliek dit upp . .

. snart gcr ban dock åter vika för den in-
fernaliska trollmakt, som dc förhexande preslerna utöfva på hononi och han
sänker åter sinä blickar i det framför honom gapandc svalget.
, Så va*- det nu med Hardy. Gabriel begrep hela vådan af den be-

klagansvärdcs tillstånd, och samlande ali sin styrka, för att mcd «ns ryc-
ka honnm ifrån afgrundens brädd, ropade han :

Hvad talar ni, min broder, om medlidandc, om föraht? Fins
då någonting Ijiifvare, någonting beligare i Guds, och äfven i menniskors
ögon, Un en själ, sojn söker tron, för att under passionernas stormar fast-
bålla sig vid den? Lugna cr, miu broder .

. . era sår aro ickc oläkli-
ga . .

. Tro mig, att de skola Jäkas, så fort ni bara koin sn er nt ur det-
ta hus.

Ab !
.

.
. huru skulle jag kuuna hoppas det?

fe JV:.o 40. 54*. 1
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•s Tro mig, rnin broder dc skola läkas 1 samma mån som era nt- V

ståndna »rnärtor, Jångt ifrån a(t väcka cr förtviflan, skola hos cr fiida trö-
standr, nastan Ijufva tankar.

Tanken på minä utståndna olyckor sinille förekomma mig Ijuf. , .

nastan tröstande! röpade Hardy, som ej kundc tro på hvad han hörde.
Ja återtog Gabriel, i det lian log mcd cnglalik mildket, Jaj

ty det fins, scr ni, myeken ljufhet, myekeu tröst i medlidandet oeh för-
låtelsen. Säg mig, min vän, oni ni någonsin hört, alt åsynen af dern,
som förrådde Christus, väekte hos honom några hänslor af liat, förtviflan
oeh hämd . . , IVcj, nej . . . hari fann alltid i sitt hjerta några milda och.
förlåtandc ord. Hai» smålog under tårar, med en Ijnf förlåtelsc både på
läpparna och i hjertat . . . sedän bad lian för sinä fiender . .

. Valan!
i stället att så grymt lida af en väns förräderi, bör ni bcklaga honom,
min broder . . . ni bör bcdja för honom ...ty säkert är, alt af cr båda
är ickc ni den olyckligaste. Säg mig ~ . hvilkeu skatt har icke denne bekla-
gansvärde förlorat, då lian förlorade er ädelmodiga viinskap! . . . Hvem har då
sagt cr, alt denne otrogne vän icke bittert ångrar sig, icke sönderslitcs af sam-
velsqtfal? . . . Det är visst sant, att, om ni ständigt tänker på det onda,
soin den trolöscs förräderi orsakat er, så skall ert hjerta brista af obotlig
förtviflan. Tänk derförc bellre på det ljnfva i förlåtelsen, på det trö-
sterika i böncn, och. crt hjerta skall vidgas, er själ glädjas, ty den lyder
då Guds vilja.

Alt för denna ädla, finkänsliga, älskandc natnr plölsligcn öppna för-
låtclsens och bönens heliga vägar, det var att vädja tili hans ädla böjelscr,
det var att rad da den olyckligc, då dcremot, att fastkedja honom vid en
hemsk och frnktlös förtviflan, var att långsamt döda honom, såsom dc vör-
digc fädernc lmde velat.

Hardy stod elt ögonblick liksoin bländad, vid åsynen af den strålan-
de horisont, sorn'Gabriels cvangeliska ord hade för andra gängen lielt och
hällct fraihställt för hans ögon.

Med hjertat klappande af alldeles stridiga rörclscr emot dem, hau
lorut kanit, ropade lian mi:

O, min broder! .
.

. hvad det lågar för en gudomlig kraft i er»
ord! Huru kan ni på dotta sätt nastan plötsligen förvandla bittcrhet i ljuf-
het? Jag tyeker mig rcdan kanna lugnct återfödas i min själ, då jag
såsom ni rådt mig ; tänker på förlåtelsen, på böncn ~ , , på den med
frid och hopp nttaladc böncn.

O, ni skall få se sade Gabriel med hänförelse, ni skall få
se, hvilka Ijufva fröjder vänta er: att bedja för den ni älskar ...att
bedja för den ni hai- älskat . . . att mcdelst böncn sätta Gud i gemenskap
med hvad ni har kärast. Och denna qvinna, hvars kärlek var cr så
dyrbaV . , . hvarförc skall ni göra hennes minne så sniärtande för cr?
. . i hvarföre fly detta minne? . . . Ack, min broder, långt ifrån att fly
det, bör ni tanka derpå; menför alt rena det, för att helga det genom
böncn. Låt en liiinmelsk kärlek efterträda den jordiska ...en kristlig

ia kärlek ... en brors rena kärlek för sin syster! . . . Och sedän . . . oni
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jji* dcnna qvinna värit brottslig i Guds ögon ~ . huru ljiift, biiru nödvän- *•

digt att bedja för hennc 1 . .
. hvilkcn outsäglig glädje att hvarje dag

kunna mcd Gud tala oui henne; mcd Gud, soin är så förlåtande, så-god-!
lian skall röras af era böncr, Han skall förlåta både er och kcnne; ty
Han skådar ju i djupct af menniskohjertat; Han vet, att mcnniskan Isan .
falla. Christus sjelf bad ju hos sin Fadcr för den ångcrfulla Magda-
lena ocb för den andra lastbafca qvinnan. Icke stöltc han de anna varel-
scrna ifrån sig, icke förbannade ban dein; .

. . ncj; ba-ii beklagadc dcm,
ban förlät de in . , . derföre att de hade myeket älskat, sade ju menni-
skoslägtets Frälsare."

—O! ...nu förstår jag er ändtligen, ropade Hardy. <
— Att

bedja, det är att älska . . . att bedja är att förlåta, i stället alt förban-
na . . . det är att hoppas, i stället att förtvilla . . , medettord, bönens
tårar äro sådana lårar, soin på hjertat återfalla, likt en välgörande dagg,
i stället för dessa tärar, som bränna. Ja, jag förstår 1 . .. er förstår
jag, emcdan ni icke säger: lida, det är att bedja, JVcj, nej, jag känner,
att ni säger sant, då ni yttrar: hoppas, förlåta, det är att bedja.— Ja
jag sfcall nu, tack varc er, åter inträda i det verksamma lifvet, och det
utan tvekan, ulan fruktan.

Mcd ögonen fulla af ljufva tårar, väckto ban nu armarna åt Gabriel,
utropande:

Äck, min broder! ni räddar mig för andra gången.
' De båda hederliga männen sjönko i hvarandras armar.

Rodin och d'Aigi'igny hade, som vi veta, värit osynliga vittncn tili
detta uppträde. Rodin, soin lyssnade med andlös ' npptnäi-ksamhet, hade
icke förlorat ett ord af hela samtalet,

I det ögonbliek, då Gabriel och herr Hardy kastade sig i hvarandras
armar, drog Rodin sitt huggormsöga tillbaka från hålet, hvarigenom ban
tittat.

Jesnitens ansigte hade ett djefvulskt uttryck af glädje ocb triumf.
Pater d'Aigiigny, Born dercmot blifvit alldelcs nedslagcn och rådlös vid
scenens upplösning, och som icke bcgrep, hvarifrån kamrntens segrande
miu härlcdde sig, betraktade lumoin mcd outsäglig förvåning.

Nu vet jag! sade Kodin med sin koria och hvassa röst.
Hvad menar ni? frågaded'Aigrigny, bestört.
Är här någon resvagn? frågade Rodin, utan att svara på d'Ai-

grignys fråga.
Denne, liögst förundrad vid ikmna fråga, gjorde stora ögon oeh upp-

repade mckaniskt:
En resvagn?
Ja

. . . ja, sade Rodin olåligt. Talar jag hebrciska? Fins
här någon resvagn? . . . Är det bcgripligt, hvad jag säger?

Utan tvifvcl . , . jag har min resvagn här,
Skicka då genast efter posthästar.
Ilvarföre?

% För alt borlföra. Hardy. %

s >

Bsjg«k —i ■,.,,.. 1 Sami
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Bortföra Hardy? upprepade d’Aigrigny, som troddc, att Ko-
din yradc.

Ja, svarade dennc. JVi sltall i afton föra bonoui tili Saint-
II iirein.

Hardy? * . , tili dcnnadjupa oeb «orgliga ensligbet?
Pater dAigrigny trodde sig drömina.

Ja, just Hardy, svarade Kodin, i det lian Löjde på axlarna.
Bortföra Hardy, uu , . . just nn .

.
. dä Gabriel uyss bar .

tl O
' ’ ' ’

liioin en Lal f timina skall Hardy på köä bedja mig alt bortföra
bonotn långt ifrån Paris, tili ycrldens ända . .. .. I en öisen, oui jag Isan,

Oeb Gabriel?
Äu brefvet dä, som jåg nyss erböll från erkebiskopsbuset?
Men ni sade ju nyss, att det var för sent?

,

Ja, ty nyss visste jag ännu icbe, burn jag sfculle taga sakon,
svarade Kodin, nied sin sträfva röst.

I delta ögoublick lemnade de Lada Jcsulterne silt gömställe.

XII.
BESÖKEX.

Det Mr öfverflödigt namua, att Gabriel medbedranda skonsambet bade
ätnöjt sig alt anlita de ädlaste mcdcl, för alt ryeka Hardy undasi jesuiter-
nas mördande inflytclsc. Det var molbjudande för deu unga missionärens
storsinta oeb sköna själ att nedlåta sig tili afslöjande af dessa presters
afskyvärda ränker. Hau sisulle ej tillgripit delta ytlcrsta medel, om icke
I nödfall, d. v. s„ om bans svärmande oeb sympatetiska ord bade Leit oeb
bället studsat tilibaka mot Hardys olycksaliga förblindclse.

Arbete, bön oeb förlätelsd! utropade Hardy med förtjusning,
I det ban t.ryekte Gabriel i sinä armar. Med dessa tre ord bar ni åter-
glfvit mig åt lifvet ,åt boppet.

Hän bade just uttalut dessa ord, då dörren öppuaclcs. En tjenare
Inträdde oeb lemnade tigand.e ett sto-rt bonvolutåt den unge presten, samt
aflägsnade sig genast.

Temligeu förvänad, fattade Gabriel paketet oeb blickade mekaniskt
derpåj dä lian bastigt varscblef I ett af dess börn en cgeu slags slämpel,
uppbröt ban det skyndsamt, samt fraintog oeb Jäste ett papper, som var
viket I fortn af en niinistcricl depcsch, oeb bvarvid ett sigiil bängde.

O, min Gud! ropade Gabriel med en smärtsain «pprörd stämma.
Derefter vände ban sig tili Hardy, sägande:

Förlåt min berre!
Hvad är det? Har ni fått någon ledsam nybet? frågade

denne med dcltagande.
O, ja! . . . alltför ledsam, svarade Gabriel, ytterst nedslagen,

Derefter tillade ban, liksoin för sig sjelf;
Såledcs var det dcrförc «iän befallte mig att .kotnnta tili Paris!

. . .
s|au bar icke en gång viirdigats böra mig , , . maa slår mig, utan att

tillåta mig att säga ett ori tili mill ratlfardigande.
Efler en ny tystnad, sade ban med en djup suck af undergifvenhet^^
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...®®ij 9 IJrt mä så vara! .., jag mäste lyda . . , jag bör lyda .

. . milt
löfle förbinder mig dciliil.

Hardy, bctraktande den nnga presten mcd lika myeket dellagandc,
soin oro, sade väuligt:

Kluiru min vänskap ocb niin erkänsla så nyligen blifvit cr hem-
bjtldna, så frågar jag dock, oni dc icke sk ui 1 e kumi» vara er nyttiga tili
nägot, Jag bar er ali ia cl;a för så myeket, del» jag skulle siialta mig
särdeles lyeklig, om jag pä nägot sait kunde afhörda nägot af min skuld.

,\i skall göra myeket för mig, nrn liruder, om ui iemnar mig ett
Ijuft minne af denna dag, sade Gabriel 5 ni skall såiunda för mig
laita nndergifvcnketens pligt nnder en grym sorg.

iVi bar en sorg? frågade Hardy litligl.
Ja elier, det är snarare en förlarlig öfverrasknlng, äter-

log Gabriel.
13 in li orl vände liufvudct, för alt aftorka en tär, som rann utför bans

kind, bvarefler lian forlfor:
Alen i det jag vänder mig tili Gud liil den rätlvise ocii gode

Gudcn skall jag icke lida brisi på tröst . . . Denna tröst börjar redan
genom medvetandet alt jag lemnar er pä sä goda vägar. Farväl dä,
min broderj vt återse snart bvara idra.

,j\T i iemnar mig?
Jag nödgas det, Först muste jag veta, burn della bref bar kun-

nat koonna mig tiilkanda . ,
. sedän må-le jag genasl ätlyda en just ml

Budfängcn order . .
. Alin beskedlige Agricola konnner rättuu hit, för alt

emoltaga erä befailningar; haa skall säga mig, bvad liesinl ni fattar ...

den bostad, der jag kan träffa er , , . saiat när ni öoskar att vi skola ä-
terse hvarandra.

Af höflighfet ocii för att ieke synas otidigt nyfiken, ville Hardy ej
göra nägra frägor angående Gabrlels bastiga sorgj ban sade hiotti

Ni frågar mig, när vi konna återse hvarandra, I niorgon. tyeker
jag, tv jag lemnar i dag delta (tus.

Sålcdes farväl tilfs i niorgon, min kare broderi sade Gabriel,
tryekande Hardys hand.

Alen just i det ögonbiick, dä Gabriel ville draga sin hand tili haka,
faltade Hardy den ånyo ooh tryckle den bärdt, mcd en ofrivillig, nastan
iustinktlik rörelsc, meiian sinä bäda bämler, soin om lian fruktat alt se
Lo.aom försviuua ocii velat qvarhålla linnoin hos sig.

Don unge presten blickade, liei.t fövvänad, pä Hardy. Dcnne små-
log väniigl ock sade, i det hän släppte liandeu, som lian liöll emclian sinä.

Fnrlåt mig min broder, men ni ser, alt jag, efter allt bvad jag
här lidit, bar blifvit som barnen $ de aro rädda, när man lemnar dem
allcna.

Alen jag är derenioi logn, i anscendc tili er. Jag lemnar er mcd
tröstande tankar, med säkra förhoppningar. Dc skola tiilräckligt sysscl-
sätla cr i ehsliglieten, tilldess den godeAgricola kommer, Annu en gäng
farväl, broder, tills i murgou!

K n
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Farväl tills i mopoon, min älskadc räddare! Försumma icke att 1
komina, ty jag har ännu mycket behof af crt välgörandc stöd under minä
första steg på den solglänsta hanan; . .

. jag, som suitit så länge orör-
lig J mörkret.

I morgon, sälcdcs sade Gabriel ocb tili dess mod, bopp
ocb bön!

- Mod, bopp ocb bön! upprepade Hardy. Mcd dessa tre ord
kan man vara mycket stark.

Ocb nu var lian ensam.
Horn besynnerligt! Den fruktan, ban känt 1 det ögonblick, då Gabri-

el lagade sig "tili att gå, framställdc sig'nu för hans sinne under en helt
annan form. Så snart den unge preslen var ute genom dörren, tycktc sig
jcsuilernas pensionär se en bemsk, ai 11 mera växaridc skngga eflcrträda
den strälande atmosfer, som i Gabriels närvaro bade onigifvit bonom.

Delta slags ålerverkan Var dessntom ganska begriplig, efter en dag af
så djnpa ocb så olifca sinncsrörclser, synnerligast om man betänker del
tilistäni! af andlig ocb lekainlig förslappning, bvarutl Hardy så länge
värit försänkt.

En (jerdedels timnia nngefär bade förflutit, sedän Gabriel lemnade
rummet, då en af de tili pensionärernas pppassning anställde tjenarue
iuiräddc ocb lemnade ett bref.

Frän bvcm är delta bref? frågade Hardy.
Från en inbyggare här i kuset, svarade betjenten bugande.

Denne man bade en inbunden ocb skenbelig fysionomi; bans bar var
slätkammadt, lian taladc sakta ocb köli beständigt ögouen nedsl./gna; Hie-

dan lian väntade på Hardys svar, lade hän bänderna i kors ocb rörilc mcd
gudsnådelig min tu/nmarna omkring i luftrin.

Hardy bröt.det erbälina brefvet ocb läste följandc:
”Min Herre!
Jag bar först i dag ocb af en bändelse fätt veta, att ni, liksoin jag,

befinner er i delta vördnadsvärda hus. En lång ocb svår sjukdom, som
hallit’ mig vid sängen, ocb den djnpa ensligbet, 1 bvilken jag lefver, sko-
la för er tillräckligt förklara min okunnighet om er bärvaro. Ebuni vi
hioit en enda gång bafva råkats, min herre, så var docfc den omständig-
bet, som förskaffade mig aran af er bekantskap, tili den grad vigtig, alt
jag svårligen vill tro, det nj kan bafva hoit ocb bållet glöml mig”.

Hardv gjorde bar en rörelse af öfverraskning ocb sainl de sinä min-
nen, men som ban icke fanu nägouting, bvilket kunde erinra bonom om
brefskrifvaren, fortfor ban att Tasa:

"Dcnna umständigbet väekte dessntom bos mig en så djup ocb så
bögaktningsfuli sympati för er, att jag icke kan emotstå min lifliga ön-
skan att få betyga er min aktning; isynnerbet som jag fått veta, alt ui
redan i dag ämnar leirinä delta hus; åtininstonc börde jag så nyss at den
värdige ocb förträffligc abbe Gabriel de Rennepont, en man, som jag på
det bögsta älskar, bögaklar ocb värderar”.

”Vågar jag boppas, min herre, att ni, i det ögonblick, då ui stär
färditr alt lemna denna frislad, för alt träda ut i vcrldcu, läcktes gynusamt «{
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dcnna kanske nägot obilliga begäran af en stackars gubbe, 8

sotn hädaneftcr egnar sig åt dcn djupasle cnsligbct, och som ej kau hop-
pas alt få råka er inidt i sällskapslifvets hvimmei, det ban för alltid
lemnat.”

"Undep afvaktan af ert ärade svar, min berre, ber jag er vara god
och einottaga min försäfcran om de känslor af djup högaktnlng och tillgif-
venbet, hvarmcd jag har den aran framhärda

Hiin faerrcs ödmjukaste och hörsammaste tjenare
Kodin."

Eftcr läsningen af detta bref och af underskriften, samladc Hardy på
nytt sinä minneu och sökte länge, mcn kunde dock ickc erinra sig hvar-
ken Rodins namn ellei’ den omständigbet, denne menade.

Efler en tciniigcn lång tystnad, sade ban tili betjenten :

Det är herr Rodin, som leinnat er detta bref?
Ja, min berre.
Ilvein är hau?
En gammat, bcsfcedlig berre, som nyss kömmit upp ur en svår

sjukdom, bvilken var närä alt lägga honom i grafven. IVu på några dagar
bar ban värit uppe, raen ban är dock sä svag och ser sä sorgsen ui, alt
det gör en ondt att se honom ; och det är verkligen stor skada, ly det
fins i hela kuset ingen värdigare och beskedligarc berre, än lian, om icke
herrn, som går fullkomligt npp emot herr Rodin, tilladc tjenaren,
vördsamt smickrande, och i det lian bugade sig.

Herr Rodin! npprepade Hardy, laukfull, det är besynner-
ligt . . . jag kan icke erinra mig del namnet, cj beller nägou bäudeise,
som dermed har gemenskap.

Om herrn vill vara god och ge mig svar, sade tjenaren, så
skall jag framföra det tili berr Rodin. Hän är nu hos pater dAigrigny,
dlt hau gick, för att aflägga sitt afskcdsbesök.

Afskcdsbesök !

Ja, min berre; posthästarne kommo nu,
För hvems räkuing?
För abbe d’Aigrignys.
Reser lian bort ? frågade Hardy, temligen förvånad, det anade

jag icke.
o

-- Ah, ban ärnar väl inte liii länge borla,,kan jag tro, sade tje-
naren i förtrolig ton, ty dcn vördigc fadren tae ingen tjenare med sig
och rnedför hioit bclt lilet saker. Föröfrigt kommer palern säkert hit och
tar afsked af herrn. Men bvad skall jag svara herr Rodin?

Brefvet, som Hardy hade (att, var jn aifattadt i så artiga ordalag;
der talades om Gabriel med så myeken aktning, att Hardy, som dessutom
drefs af en natnrlig nyfikenbet och ej säg något skäl att afslå det bcgärda
samtalct, i dcn stund hau stod färdig att lemna kuset, sade tili tjenaren:

Var bcskedlig och säg berr Rodin, att lian är välkommen, om ban
hehagar inhona sig bos mig; jag väntar honom här-

— Jag skall genast låta honom veta det, min berre sade tjenaren
med en djup bugniug, och lemuade rummet. ~

m på
'm&. :

275



SJ76 Dex Vaxx>eaxi>e Jvdeh.

HP *
~

p?*|l 3‘'”g>® Dä Hardy blcf cnsani, började lian, allt under det lian frågadc sj ( >

sjclf, bvcm herr Kodin kunde vara, alt göra några smä förberedelscr tili
sin aflyttning frän stället, För allt i verlden ville lian skynda sig deri-
fråu, oeh skulle ielie, tili bvad pris som lielst, velat lilliiringa ännu en
nait derstädes; för alt uppebälla silt tnod, crinrade lian sig, livarje ö-
gonblick, Gabriels milda cvangelisfca ord, alldclcs sora när de troende
läsa litanian, för att ieke duka under för frcstclscn.

Snart inträddc åter den skry mtaktige tjenaren ocb yttrade;
Herr Kodin är bär, min herre.
Bed lionoin komina in.

Kodin iuträdde, klädd i sin svarta natirock ocb bållandc J banden sin
ganila svarta silkcsnaUmössa.

Betjenten försvaun.
Skymningen började inbryta.
Hardy steg upp ocb gick emot Kodin, bvars anlctsdrag ban ännu ic-

ke kunde urskiljayrnen då den jesuitiske gubben koni fram tili det Ijusa-
re stället i rurnmet, närmare fönstret, kunde Hardy ej tillbakabålla ett
svagt utrop, framkalladt sä väl af bcstörlning, soin af ett plågsanil minne.

Sä snart denna första rörelsc <af förvåning ocb smärta var öfverstån-
den, heili tade Hardy sig ocb sade, med något staplandc röst, tili Kodin:

Ni bär, min horre! .la, ui bar rätt .
.
, den omsländigbet, un-

der hvilfcen jag första gängen såg er, var ganska vigtig.
' Äek, min bäste berre, sade Kodin med inställsam röst ocb i

förnöjd tou, jag var myeket sälier, att ni ickc bade g,lorut m\‘g.

XIII.
B Ö N E K.

/

Sian torde pannuna sig alt Kodin, utan alt fiinit kanna Hardy, bade
besökt hononi på fabriken, för att upptäcka herr de Bltssacs ovardiga för-
räderi ; ett förfiriigt slag, hvilkct några få ögonblick derefler följdes
af en ny olyeka, ieke mindre förgkräcklig ; ty det var i Kodins närvaro
Hardy fått vota, alt den (jviuna, lian tlllbad, bade rest bnrt. Sian kan
väl förcställa sig, att, efter siulana Ländelser, skulle Kodins oförmodade
närvaro förcfalia iionom yiterst plågsam. Likyäl bäintade hän sig småuin-
goni, tack väre det välgörande inflytnndet af Gabriels råd. På den fö.r-
vridning af bans anlctsdrag, som den första smär.lan bade framkallat, följ-
de ne ett sörgligt lugn., ocb ban yttrade tili Kodin:

Slin berre, jag väntade mig verkligen ieke den förmdnen alt få
ålersc cr bär i luiset.

Ack, niin Gnd, svarade Kodin, guekendc, jag trodde mig
ieke hcllcr behöfva komiini bit, för att bär siula minä sorgliga dagar, då
jag. ulan aH kanna er, endast i afsigt alt göra er en tjenst, koni oeliupp-
täckle för cr en ytlcrst ovärdig bandiing.

I sanning, min berre, ni gjorde uiig då esi verklig tjenst .
.

•

oeb jag fruktar nastan, att jag, i delta sorgliga ögonblick, alltför ill» g ,
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min tacksamhet, tv ... i samma ögonblick som ni badc för mig ®

upptäckt lierr de Klessacs trolösliet , .
.

Blef ni förhrossad af en annan för cr myeket smUrtsam nybet,
inföll Kodin. Jag glömmer aldrig, forlfor hän, . , . burn brådstörtan-
dc den der hleka fruii kom, . . . hur bcslört, ja ...alldeles ntom S 'lG
och ,

.
. ulan alt det ringaste bry sig om min närvaro, lion underrältade

cr, alt en person, livars tiilgifvenhet var cr myehet dyrbar, nyligen hade
lemuat Paris.

Ja, min herre, och ulan att ens tanka på att tacka cr förertjenst-
aktigbet, ,

. . slörlade jag ut, inföll Hardy, myehet melanholisht.
Vct ni, min herre, började Kodin efter några ögonblichs lyst-

nad, . . . att slundom sammanstöta händclserna på ett bögst besynner-
ligt sait.

Hvad inenar ni, min herre*?
Mcdan jag begaf mig- bort att för er upptäcka, burn ni på ett

sharnlöst sätt blef bedragen, så . . , vardt jag . ,
. fich jag sjelf . . ,

Kodin tvärstannade här, som om lian blifvit öfvcrväldigad af en djop
rörclse; hans fysionoml ulfrychle en så förfärlig smärta, att Hardy, som
cj litmde undgå att märkä det, sade med innerligt dcltagande;

Hvad fatlas er, min herre?
Förlät, sade.Kodin med ett hittert smälecndc. Genom den eng-

laliha abb.e Gabriels religiösa tröstegrunder har jag lärt mig nndergifven-
het. Del oahtadt hänner jag dock, vid vissa ininnen, en stickande smär-
ta ..

. Jag närnnde återiög Kodin, med mera säker röst att dagen
efter den, da jag koin tili er och sade: vian bedrar er, blef jag sjelf of-
fer för ett nedrigt hedrägeri . . . En fosterson, ett stackars fattigt barn,
som jag hade npptagit, .

..

Kodin afbröt åter, ströfc den darrande liandcn öfver ögonen och
fort for i

Förlåt, min herre, att jag kommer och talar med er om en stac-
kars gammal gnhbes bekvmmer, som, ehuru Stora, likväl . . .

Min h erre, jag har 1idit för myeket, att någon sorg sknlle kuuna
vara mig likgiltig, svarade Hardy, Dessulom Ur ni ingen frärnling för
mig. Ni har gjort mig en verkiig tjenst, och vi hysa ju båda en helig
vördnad for den nnge presten.

Abbe Gabriel! ropade Kodin, fallande Hardy i talet. Ack,
niin herre, det är min räddare, min välgörare .

. . Om ni visste hans ora-

sorger om mig, hans sjcliiippoliring under min långa sjnkdom, som bär-
rörde af en förfärlig sorg ... om ni visste, bvilka goda och belsosam-
ma råd hau gifvit mig.

Om jag vet det? ropade Hardy. Ack, jo! jag vet ganska
vai, huru ljuft hans inflytaude är.

Har jag icke rält deruti, min berre, att uti hans mun låta rcligio-
nens föreskrifter miidurc och tröslcfullare, än annars? atertbg Kodin
med lälsad hänförelsc. Aro icke hans läror lugnande? Lära dc en ic-
ke att älsfca och hoppaa, i stäHet att bala och darra ?

Njo 41. 35*.N;o 41
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Ack jo, min berre; just hup bar jag sjelf värit i tillfälle alt gö. '*■ra denna jemförclsc.
Jag, sa de Rodln var sä lycklig, att jag genast ficl: deu

cnglalike abbc Gabriel tili biktfader, eller snarare tili förtrogen.
Ja, svarade Hardy ; ban emottager liellre förtroende, än

Lila.
Hvad n! känner bonom väl! ntbrast Kudin, med en godlynt

ocb nppriklig ton, omöjlig att återgifva, bvarefter hän fortfor:
Gabriel är ingen menniska; .. . ban är en engel. Hans genom-

trängande, värmande ord skullc kumia omväuda deu inest förslockadc . . .

Jag .
.

. tili excinpel . . ♦ kade, litan att prccist vara ogudaktig, lefvat
nti en ÖlVcrlygelse, soin inan påstod vara naturreligion, nien den ojemför-
liga Gabriel slyrkle snråningom min vacklande tro oeb gaf den, så tili sä-
gandes, kropp oeb själ .

.
. med ett ord : ban gaf mig den raita Iron.

Ack, det är derföre att ban är en prest i kristendumens sauna auda,
en prest, so m predikar idel kärlek ocb förlåtelse ropade Hardy.

Ai bar rätt; jag Isan af egen erfarenliet besanna det, sade Kodin,
Jag kom iiit I bnset nastan ursinriig af sorg, då jag stundom tänkte pä

deu nslingen, som lönade minä faderliga välgerningar med den oerhörda-
ste otacksambet; ibland försjönk jag i en dyster slöbet, isig ocli bemsk
soin grafven. . . . Men bastigt visade sig abbe Gabriel . . . iiå skingrades
mörkr et ocb dagen frambröt åuyo.

Ai bar räit min berre, då ni säger, att händelserna stundom på
ett besynuerligt sait sammanstöta sade Hardy, gifvandc alit Iner vika
för den sympati, som naturligtvis skulle bos bonom väekas genom likbeten
1 bans egen ställning med Rodlus diktade. Ocb, tillade ban, upp-
riktigt taladt, så lyckönskar jag mig verfcligen att kalva träffat er, innan
jag lemnar delta hus. Om jag ännu en gäng värit i siånd att återfalla i
delta tillstånd af feg förslappniug, livari jag nu uiider, uågon tid befunnit
mig så skulle ert blolta exempel biudra mig derifrån. Sodan jag träffat
er ocb bört cr taia, känuer jag mig ännu mera uppmuntrad att beträda
den ädla väg, som för mig blifvlt öppnad af den englalika abben, såsom
ni kallar bonom.

Den stackars gubbcn skall sålcdcs icke behöfva ångra, att lian åt-
lydt sitt lijertas iure rörelsc, soin drog bonom tili er ~ sade Kodin med
elt rörande nttryek. Ai skall således ha den godbeten ocb miunas mig
i den bullersamma verld, dlt ni återväudcr,

Var viss derom, min berre; dock tillät mig en fråga: jag bar bört,
att ni stannar qvar bär 1 luiset?

Ja, bvad skall jag göra? Ulan njuter bär elt djupt lugn; man
Liir ieke störd i sinä böner. Ai skall veta tillade skrymlaren med
en ton af öppenbet ocb förtroligbet ni skall veta, att man bar gjort
mig så myeket ondt . .

. jag bar lidit så mycfcet , , . Den olyckliges upp-
förande, ban soin bedragit mig så gryint bar värit sä godlöst, ban
bar kastat sig in nti så afskyvärda oorduingar, att Gud säkerligen måste
vara myeket förtörnad på bonom . . . Jag är sä gammal, alt, elmru jag
tillbriugar större delcn af dygnet i de inest briunaude böner, byser jag
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doch föga liopp att hinna afväpna Herrana rätlvisa vrede .. . Del är abbe ,

Gabriel, soin nndervisat mig öin bunens hraft och Ijufbet , . , men äfven
ora de hcliga pligter, den ålägger.

Ja, i sanulng, . , . dessa pligter äro Stora och heliga sva-
rade Hardy.

Känner ni Ranceys lefnadsbistoria? frågadc Rodiu hastigt, i
det lian på Hardy hastade en besyunerlig blicb,

Grundläggaren af abbotstiftet La Trappc frågade Hardy, bc-
slört öfver Rodins fråga, Jag bar endast belt flyktigt och niycket läu-
ge sedän bört talas ora shälen tili hans omväudelse.

- Det fins, åtcrtog Rodiu, intet raer öfvertygamle, rner sha-
haude excuipel pä bönens fcraft och på det nastan exalterade tillstånd,
livari den hau försätta gudfruhtiga och troende själar. Så här lyder, i
få ord, baus tragiska och undervisande historia . . , doch, förlåt . . . jag
fruhtar, att jag tar er tid för mychcl i anspråk.

IVej . .
. nej . . . återtog Hardy lifligt. IVi hän tvärtom iche

förcställa er, burn inycket alit, hvad ni säger, iulrcsserar mig. Miltsara-
tal raed abbe Gabriel blef så tvärt afbrutet; men dä jag saintalar med cr,
tyeker jag mig höra iilvccklingen af hans tanhar, Tala derföre, jag be-
svär cr!

Älllför gerua; ty jag shulleönsha, att den nndervisning, jaghäm-
tat af den cnglalike abbeus bcråltelsc öin Raucey, blefve för er liha gag-
nclig, sora den värit för mig.

Det är sålcdes af Gabriel .
.

.

Det är Gabriel, sora, tili slöd för sinä uppraaningar, bar för mig
berältat delta slags liknelse, afbröt Rodiu. Ach, min Gud! . . . för
allt hvad soin uppfriskat, styrht och tröstat initt gamla förkrossade bjcrla

för allt sädaot bar jag att tacka Gabriel,
Då bör jag er med dubbelt iutresse.
Ilerr de Raucey var en verldsmau, berättade Rodin, i det hau

uppmärhsamt gaf akt på Hardy. Hän var krigare, ung, liflig ocb vae-
ker. lian älskade en llicfca af förnära börd. Hvilket binder, soin reste
sig emot deras förening, vet jag icke; men deras härleh förblcf liemiig.
Ilvarje afton koin herr de Raucey genora en lönntrappa upp tili sin äl-
skarinna. Det var, påstår inau, en sådan der passionerad härleh, somman
blott en gåug i lifvet erfar. Den heralighet, sora orngaf deras förbål-
lande, tili och raed den uppolfring, sora den unga Hiekan gjorde, i det
bou öfverträdde dygdens ocb sedlighetens bud, tychtes förläna ett nytt
behag åt denna brottsliga härleh. Sålunda tillbragte de båda älshande,
böljda af bemligbctens skugga, tvenne hela är, 1 en hjerlats yrsel ocb i
ett vällustcus rus, soin gränsade ända tili exlas.

Vid dessa ord spratt Hardy tili. För första gångcn ,
efter en lång

tids förlopp, betäektes hans panna af en brännande rodnad. Hans bjerta
slog väldsaral; lian erinrade sig, att lian sjelf belt nyligen hade Lätit rn-
set af en heintig ocb brottslig härleh.

teEburu solcn sjönh allt djupare, kumi e doch Rodin, dä lian på Hardy „

M
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kastade förstulna ocli gcnomtrSngande blickar, ganska väl märkä tiet in- 1
tryck, hans ord gjordc. Hän fortfor:

Stnndom tänkte docl; Rancey på alt bryta dessa så Ijufva hand,
belst när hän besinnade, hvllbeu fara hans älskarinna lopp, I fall dero s
Leinliga förbindelse blefve men dcn nnga Hiekan, berusad af
kärlck, kastade sig om sin älskares hals, hotande linnoin, i det mesi pas-
sioneradc språk, alt sjelf upptäcka allt och trotsa alla följder, oui lian
frambärdade i tankan på alt öfvergifva tienne. För mycket svag ocb
för mycket kär att kumia emoista den älskadcs böncr, gaf Ilancey vika
dcrför, öfverlemnande sig it bvirfvcln af den sallgiiet, soin Länförde bo-
nom? och de nnga, de lyckliga glömde under sin kärleksyrscl hela verl-
dcn, ja Gnd sjelf.

Hardy afuörde med spänd, slukande, fcbcraktig nppmärksanibet Ro-
dins berättelsc. Jesuitcns beräknade niålnlng af en sinlig ocb förbjuden
kärlek iifvade alltiner ocb nier de i djupet af Hardys själ glödande min-
nenä, som bittills värit dränkta i tårar. Det valgörande Ingn, hvarnti
Gabriels milda, hugsvalande ord hade lemnat Hardy, aHöstes nn af elt
doft, besynneriigt känslosvall, bvilket i förcning med alla de sinnesrörcl-
scr, som under dagens lopp bade skabat bouom, burjadc försänka hans
sinne nti ett slags yrsel.

Rodin, som redan kade näit det mål, lian föresatt sig, forlfor nu
•sälunda;

En olyckans dag inbröt ändtligen. Rancey, soin måste ut i krig,
nödgades lemua den nnga Hiekan, men efter ett kort fälttåg ålerkom hau,
mera passionerad, än någonsin. Hau bade skrifvit benne tili, alt ban
skulle anlända niistä® på sanana gång, som hans bref. lian koin; det
var om iialtcn; hau går euligt vanan uppför lönntrappan, som förde
tili älskarinnans rmn; lian inträder ,

med bjertat klappande af bopp neli
hcgär. Hans Slskarinna var död bade dölt om morgonen*

Ha! ropäde Hardy, döljande ansigtct i sinä liänder.
Hon var död, åtcrtog Rodin. Tvenne vaxljns brunno ut-

rned kenties likbädd. Rancey tror ickc, vill icke tro, att bou är död.
Han kastar sig på knä bredvid sängen. I siu yrsel fattar ban med båda
bänderna tag i det nnga, sköna, älskade, tiilbedda bufvudet, för att be-
täeka det mexl kyssar . . Della förtjusande bufvud går löst ifrän krop-
pen och sfannar qvar i hans liänder. Ja, sade Rodin, dä ban såg
Hardy, blek och stura vackla tillbaka; ja, , . den nnga Hiekan bade
blifvit angripen af en så bastig, så besynnerlig sjukdoin, att bou ej hun-
nit undfå de heliga sakramenten. Efter hennes död bade läkarne, för att
söka upptäcka orsaken tili denna plötsliga död, obducerat henue; —stye-
bat denna sköna kropp.

VJd denna punkt i bcräftelsen led dagert tili sitt alut; i det tysta rmn-
met berrskade nu endast en svag skymning, liraru li Rodins bemska och
bicfca ligur otydligt visade sig, med sin långa, släpande, svarta nallrock.
Haas ögon gnistrade af en djcfvulsk cld.

Hardy, Jielt ocb bållet under imflytande af de bäftiga rörelser, bvaraf
ban greps vid denna Leriittclse, så sällsamt uppblaudad med lankar på
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P dcn, på väilust, 1;ärl eli ooh fasa, förhief orörllg, förkrossad, afvaktande, **

med en sälisarnt blandad kausia af nyfikenhet, ångest och feniitän, fort-
sättuingrn a f Sodi ns Lcrätlelse.

An llancey? frågade lian sodan med darrande röst, i det hän
torkade sin af fcailsvctt öfversköljda panna,

Efter Ivonne dagar, hvarunder lian öfverlät sig åt en oförnuftig
förlvillan, återtog Kodin, skiljde hän sig från verlden neli inneslöl
sig i en ogenointränglig cnslighet. Första liden af hans ensamma lef-
nad var förfärlig . ... i sin förtviflan uppgaf lian höga rop af ångest ooh
rascri, hvilka hördes på långt hali ; . .

. tvenne gånger försökte hau döda
sig, för att undslippa de ohyggliga synerna.

Made hän syner? frågade Hardy med fördnhblad nyfihenhet och
ångest.

Ja, svarade Kodin med böglidlig röst; hän hade rysliga syner,
Den unga flichan, soin för hans skull dog i ett tilisfånd af dödlig

synd, såg lian störtad i de eviga lågorna, ilonnes shöna ansigte var van-
stäldt af eviga marter, och från hennes mun skallade de olyeksaliges för-
tviilansfiilla hånskratt. llcnnes tänder gnisslade af raseri, lion vred
häudorna af vända, hon gret biod, och mcd ångestfull, hämdgirig röst
ropade lion tili sin förförare: -—■ Du, som värit ors.aken tili mitt förderf,
väre du, förhannad! ,„ . förhannad! , , . förbannad! . . .

O n man botänker det tiilstånd af matligliet, oro deb skrämsel, hvar-
nlä Hardy iiefaon sig; öin mau betänker, att jesniion hade i djupet af den
olychligcs själ frainletat och upprört alla håde sioliga och andiiga frön af
en genom tårar afhyld, itien ingalunda slochnad, härleh; o m nian erinrar
sig, Lnru äfven Hardy förebrädde sig att hafva förfört en qvinna, hvll-
ben för sin öfverlrådelse hnmlo, eniigt katolska religioncns dogmer, blif-
va dömd tili de eviga lågorna så skal! man lätt begripa den förstö-
rande verkan af deuna fanlasniagori, framkallad i en sådan cnslighet, un-
der djup skymning, af en hemsk presl med ett ohyggligt ansigte.

Oeksu Lie f denna verkaa förshrächlig för Hardy; den blcf sä inyckel
farligare, soin jcsnllcn iefce gjorde annat Un alt med djefvulsk list, så tili
sägandes, ntvcckla Gabricls ideer, eluun nr en helt annan synpnnlst.

Iladc icke deu unge prestea öfvcrtygat Hardy, stt iugenting vore
ljufvare och saligare, än att bedja Gnd o m förlätelse för dem, sora tillfo-
gat oss något omit, och för dem, vl hafva förledl?

Förlåtelse innefattar ja bogreppet oin stralf ocb det var della stralf,
Kodin bernödade sig att för sitt ofier utmåla med de hiskligaste färger.

Hardy, som sait med saninianknäppta bänder ocb med ögonslenarna
vidgade af fasa, darrade i alla leder. lian tyektes ännu afhora Kodin,
churu denne upphört att tala, och iipprcpadc, sakta och mekauiskt:
Förhannad! . . . förhannad! , , . förhannad!

Dcrcfter ropade lian plötsligt i clt slags yrsel:
Ooh jag .

.
.

jag skall också bli förbannad! , . . Den qvinna, jag
förlcdt tili förgätande af sinä, i mensklighctens ögon heliga pligter, som
jag fört tili en i Guds ögon oförlåtlig svud . , , denna qvinna skall äf-

fe|. Ä
'
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ven en gäng, slörtad i dc eviga lågorna, ... vridande liänilerna I öfver- ®

måttet af sinä plågor . . , och gråtande blod, rnpa tili mig ur afgrundens
djnp: Förbannad, förbannad, förbannad! En dag tillnde lian med
stigande bemskhet en dag- . .

. ocli li vein vet? . . . kanske i denna
sainrna stund förbannar lion mi g- ,

. . Tv denna resa öfver oceanen, . . .

om den gått olyekligt.. . om ett skeppsbrott ...O, min Gud! .
,

. lion
.

.
. äfven hon . .

. död nti ett tiilstånd af dödlig synd . .
. Lon . .

.

för cvigt fördörnd! ... o! ...förbarmande med licnnc! ...o min
Gud! öfverbopa mig .

. . rnig . .
. med din vrede , .. . men skona hen-

ue, .
.

. haf förbarmande med bejiuc, . . , jag ensam är brottslig.
Den olyckligc föll, under sln yrscl, på knä med sainuiånknäppta

Länder.
Min berrev ropade ilodin, med vänlig ocli rörd stämma

min berre, .
. . min bäsle vän, . . . lugna er, . .

. bämla cr .. . Jagsknlle
vara otröstlig, om jag bedröfvat er. . , Delta var ingalunda milt uppsåt.

Förbannad! . .•. förbannad! ~
. Och hon skäll förbanna mig, äf-

ven hon, . . . hon, sora af mig värit så liögt älskad . . , hon skall störtas
i dc eviga lågorna! innmladc Hardy med rysning, och tyektes ieke
höra, hvad Ilodin sade.

Men, min bästa herre, så hör då ropade denne. Hör mig.
. jag bönfallcr derom . . . Låt. mig siuta min berältelse, och ui skall

då linna den lika tröstande, soin den nu förekommer cr ryslig . . . I
Guds namu, erinra cr vär englalike abbe Gabriels ord, angående bönens
Ijufhet.

Vld det Ijufva naninct Gabriel, kom Hardy åter tili sans och ro-
pade med skärande röst:

Ack ja .
. . hans ord voro milda och väigörände . . . hvar äro

de nu? O, af barinlierligbct, npprepa för mig dessa tröstande ord!
Vår englalike abbe Gabriel taladc om bönens Ijufhet;— sade Ilodin,
Äek ja!

.
.

. bönen
- Nåväl, min bästa herre, hör mig, och ni skall förnimma, att det

var bönen, soni fräisade llancey', bönen, som af hononi gjorde ett helgon.
Ja ... dc der ohyggliga synerna, som jag målade för er . . . dessa

botande syner . . . det var bönen, som besvor deiu, soin förbytte dem 1
bimmelsk Ijufhet,

Jag bönfallcr! sade Hardy med matt röst tala med mig om
Gabriel... faia med mig om tiimien !...O! . . . men ieke mer om dessa
lågor . . . om della heivete . . . der brottsliga qvinnor gråla blod.

Ncj, nej, sade ilodin, och lika botande och skarp, som hans
röst bade värit under målningen af belvetcts fasor, lika öin och varm
blcf den nu, då hau uttalade följande ord: Nej .. . ieke mera denna
bild af förtviflan, , .'. ty, som jag säger: efter att bafva utstått en
helvetisti förtviflan, kom llancey i åtnjutande af paradisets fröjd.

Paradisets. fröjd! upprepade Hardy, som lyssuade med längtan.
Kodin fortfor:

En dag, uuder den djupaste smärtan kom en prest ... en god
prest. . . ea abbc Gabriel tili llancey. O sällhet! o Försyu !
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, . Inom några fä dagar inviger lian .den olyclsllgc 1 bönens Ijtlfva my- 6

sterier . . . i denna gudoniligt berrliga gcmenskap emrllan det skapade
väscndet ocb Skaparen, tili/npprättelse för en af biminclcns vrede förkros-
sad själ. Då tycks Ranccy blifva förvandlad, hans smärla slillas . ..ban
beder . , , och ju mora lian beder, dess rner ökas bans ifver och bans bopp
. . . lian känner, alt Gud biinhör honom ...I stället alt glötnma den
älskadc Hiekan, tillbringar lian kela limmar med att tanka på benne, att'

u . i

bedja för bennes saligbcf. Ja, med glädjc innesluten i den mörka cellen,
ensain med det älskadc ininnet . . , tillbringar lian dagar ocli nätter med
alt bedja för benne . . . ocb del under en Ijnf •

. . brinnande . . . jag
skulle niistän kumia säga .

. . föriilskad hänförelse.
Det är omöjligt att beskrifva den tonvigt af niistän siulig kraft»,

Rodin I ade på ordet förälshad.
Hardy darrade af en på en gång brännande och isande frossa . . .

För första gängen blcf bans nu svaga förständ slaget af ideen on» ascctis-
mens olycksaliga vällust, ora extasen, denna beklagansvärda , ofta erofiska
själens katalepsi bos en Sancfa Tbercsia en Sand Äubierge, m, 11.

Rodin, sora genomskådade IJardys tankar, fortfor;
O, Ranccy kunde leke åtnöja- sig med en matt, tankspridd bön,

uppsänd bar och der, midt under de verldsliga sysselsättningarna, soin in*
blanda.sig i bönen ocb bindra den att framtränga tili Ilerrans ora . . .

Nej, nej! .
. . i den allra djnpastc enslighet söker lian iinnu att göra

sin bön mera kraftig; så lifligt önskar lian vilinä den tillbcdda qvinnans
lycksaligbel på andra sidan grafven.

Men bvad gjorde ban då? . , , o, bvad gjorde ban då i den der
djupa ensligbeten? ropade Hardy, som nu var försvarslös lemnad åt je
suitens inllvlandc.

-- Först sade Rodin med myeken tonvigt på de efterföljande or-
den gjorde ban sig tili niunk.

Munk! npprepade Hardy med tankfull min.
Ja, åtcrtog Rodin; ban gjorde sig tili munk, emedan ban

viil visste, att bans bön då skulle bli nädigare upptagen af Herran .
. .

och soin ban tyckte, alt ban . . . eburu lian lefde i en djup enslighet, än-
då blcf förströdd af verldsliga tankar, sä fastade ban, späktc sig, gisslade
sig ocb kufvade bos sig, sä myeket möjligt var, alit som var kötlsligt, för
att bli heit ocb bållct ande, jiå det att bönen måtte uv bans bröst upp-
stiga klar ocb ren som en låga ocb säsom en rökelse tili Ilerrans Sra.

O, h villien hänförande dröm ! ropade Hardy, soin koin allt mer ocb
nier under förtrollningcn af jesuitens tai För att så myeket kraftigare
kuuna bedja för ett älskadt förcniål, bör rnau blifva ande .

. . vällukt
ljus !

. . .

Ja ande . . . vällukt . . . ljus! sade Rodin, i det Lan lade
tonvigt på orden. Men det är icke en dröm. Huru många tnunkar,
burn många crcmitcr bafva icke, i likbet med Rancey, kunnat försätta sig
i delta slägs extas, rnedelst bön, költels korsfästandc, fasta ocb späkning?

O, ora ni kände den bimmclsfca vällustcn af denna hänförelse! . . .

På de rysliga syner, soin först bade plågat Ranccy, följde de niest förtju-

»il M
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il
sandc, sedän lian blifvil muni: .

.
, Uuni många gänger inträlTade ieke, ef-

ter en fastcdag ooh en nait, tillbragt i bön och späkning, att lian nedföll
vanmäklig på golftiljorna i cellen . .

. Då svingade sig själen från krop-
pcns mattighct upp tili de himmelska regionerna. En oiitsäglig' vällust
bemäktigade sig alla bans sinncn ...en bimmclsk musil: siuektc bans iju-
sta ora ...ett sisen, på en gäug bländandc och Ijuft, ett sisen, soin icbe
tiilhör denna verldcn, trängde gcnom hans tillslutna ögonlock; då . . . då
...undcr dc barmonisba ackorderua af seräfcrnas guldbarpur, midi Igeoom
cu gloria af ljus, i jemförelse mcd irviiken solen Ur matt, såg munkeii sin
tillbedda . . .

Ilcnne, som lian ändtligcn genom sinä böner lyckats rvcka ur de'
cviga lågorna? - frågade Hardy mcd fläuitande röst.

- Ja, benne sjelf, åtcrtog Hudin med verkligt liänförande välta-
ligliet, tv delta missfostcr talade alla slags språk. Och då ...då gret
iclsc deu sböna qvinnan blod , . . beimes plugor bade upphört, ty Iler-
rcn bade bört bcnncs älshares böner;
under belvetiska fconviilsioner. Nej .
sen gångcr skönare, än bon någunsin
rad af englarnes eviga skönbet, log
skare .

. . ocb mcd ögon, strälaude
bonom:

Ära väre H erran! . .
. ära

beddc älskare! . . . Dina outtröttliga

bon vred icbe nier sinä händer
. . uej! .. . alitid skön! ...o, tu-
var bar på joiden ..

. sfcön, förkla-
bon med outsaglig Ijufbct åt sin iil-
af en kimmelsi; låga, sade bon tili

%

varo ock dig, o, min inncrligt till-
böncr ocb din stränga späkning baf-

va räddat mig . . . Herren bar förflyliat mig bland de utvalda. O, tack
och pris väre dig, min evigt dyrkadc älskare! Strälaude i sin bimmebska
saligbct, böjde bon sig då ocb vidrörde mcd sinä af •bimmclsk vällubt dof-
tande läppar deu bäiiryekta muiikcns , . . och sn.rt försmälte deras själar
j en kyss af väihist, brianande som käricken, kysk som uådeu, oäudlig soin
cvigLeien *). \

—O! » ropadc Hardy,, soin nu var ett rof för deu fullkomiigaste
yrsel, o, ett beil lif af bön, fasta ocb marter för ett dylikt ögonblick
mcd benne, som jag begrålcr . .

. med benne, bvars fördumclsc jag torde
bafva förorsakat!

Ilvad säger ui! ... ett sådant ögonblick!— sade Kodin, bvars gnla
jiiifvudskal var öfverböljd af svelt, alldcles som hufvudet på en magueli-
sör, lian log bärvid Hardys hand, för att närmare tala bonom tili, lifc-
som bade lian bokstafligen velat hos bonom Inblåsa deu förderfliga yrsel n;

det var ieke en enda gång i sitt li f, ulan del var nastan bvarje da g,
soin JKancey, försänkt i bebaget af en gudomlig späkning, smakade deuna
ljufva, onlsägliga, öfversvinncliga, öfvcrmcnskliga vällust, bvilken, i jem>
föreise med den jordiska lycksaligbcteii, Ur, bvad evigbeten är emot jord-
lifvet.

*) Säsora csempel på en dylik andlig estää, kuuna vi här ieke, ens i beslöjade ordalag, citera ut-
brotlen af deu jlciiga Theresias erotiska yrsei, under iuflytelsen af heunes hänryekta kärlek tili
Cbristas. Beskrifaingen pu sädaua sjukdomar kan «udas! i en Låk arsyeleuskapeus Dik-
ticiiår eller i Jesui loruaa Compaudium iaina plats.
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V Då Podin nti Iroligcn Sög Hardy på den puukt, dit lian ville kalva
Loiiota, neli då mörkret dessutoin Lade Leit ocL bållcl inbrutit, koslalle
den vördige fadren tienne gångcr, på ett ganska bctydelscfullt sätt, och
yånde dervid ögonen ät dörren. I delta ögonblick ropade Hardy, med
bönfallande, nrs ioni g röst:

te celJ! . .
„ en graf! . . . och ett sådant ögonblick med lienne,

som jag bcgrätcr!
Dörren tili rummct öppnades och Pater d'Aigrigny inträddc med en

kappa på arnico,

En betjent följdc Lonom med ett ljus i kauden.

Tio minuter efter delta upptråde vandrade ett (Inssin starha, resliga
karlar med rasha och öppna fysionoraicr, anförda af Agricola fram på ga-
tan Vaugirard; meri lätta steg slyrde de kosan tili jesuiternes hus.

Det var en dVpnlation af Hardys fordna arbetare ; de Lommo, för att
kaiuta honom och lacka hunom, för det hau ämnade ålcrvända tili dem.

Agricola gicls i spetsen för dem. Hastigl varseblcf hän en resvagn,
som körde nt genom porton tili Fridshwset ; käsiänne påmanadcs af postil-
joneu med dngiiga piskslångar och kommo sättandes i fullt traf.

Var det en tillfäiligbet ellcr instinkt? Ju mer vagnen närtnade sig tili
den af Agricola anförda truppen, jn hårdare slog den onge smedens hj^rta.

. Hana sinnesiörelse blcf så stark, att den snart förbyttes tili en för-
fifflig aning ; och just i det ögonblicfc då kupevagnrn, hvars alla jalusier
voro väl tillslutna, siilille köra förbi Agricola, lydde deune en röst, som
oemotståndligt taladc inom honom, störtade fram emot kastama och ro-
pade:

Hilat, minä Vänner!
Postiljon’! . . tio louisdorerl 1 galopp, fort som blixten ! ro-

.
päde, innanför det stängda vagnsfönslrel, pater d’Aigrignys militäriska
stämma.

Dct var midi under varsta koleratidcn. Postiljonen Lade hört talas
om gifthlaudarnes massakrering; redan myeket förskräekt vid Agricolaa
häftiga framrusande, gaf hän honom med piskskaftet ett häftigt slag öfver
hufvndet, så att den unge smeden, alldeles döfvad, störtade tili markeu.
Dercftcr sporrade postiljonen sin ridhäst, så att lian så när uppristat bu-
ken på botiom, och satte dc trenne draghästarna 5 galopp, hvarigenom
vagnen skyndsamt försvann, medan Agricolaa fcainratcr, som icke begrepo
meningen, hvarken med hans framrusande ellcr haus ord, trängde sig om*
kring den staakars emc den och -sökte återkalla honom tili saus.

XIV.
Atererinringar.

Anclra händeker tilldrogo sig några dagar efter den olyckliga afton,
då Hardy, förtrollad och ända tili vansinuighet betagen af den oiycksful-

iV:o 4i. s(}+.

285



De a Va kve a k d r. «7 t r i

Wj&W «'m*

w? .....la, mystisba exaltation, Rodin lycbats ingifva bonom, bade mcd samman-
bnäppta händcr bönfallit hos pater d’Aigrigny, att ban ville föra honorn
långt bort ifrån Paris, tili någon mycbet enslig ort, der ban bunde, fjer-
ran ifrån verldcn, belt ocb bället egna sigr åt bön, fasta ocb deu slränga-
ste botöfning.

Marshall; Simon bebodde, sedän sin ankomst tili Paris, tilliba mcd
sinä båda döttrar, ett bus vid gatan Trois-Frcres.

Innan vi införa läsarcn i denna tarlliga boning, nödgas vi i hana
minne suinmarisbt åtcrballa några bändeiscr.

Samina dag, då cldsvådan ödclade Hardys fabrib, bade marsbalb Si-
mon diikommit, för att rådfråga sin far i ett för marsbalken ytterst vig-
tigt ämne, ocb gifva bonom förtroende af den förfärliga oro, soin hana
döltrars tilltagandc sorgsenbet förorsabade bonom, en sorgsenbet, bvars
orsab ban ej" förmådde utleta,

Man erinrar sig väl, att marsbalb Simon egnade den aflidnc bejsarens
minne en nastan gudomlig dyrban; hans taebsambet emot denne bans bjel-
tc bade värit gränslös, bans, bängifvenbet blind, bans entusiasm grundad
på förnuftsbäl, ocb bans tillgifvenhet lika varm, soin den uppribtigaste,
mest passionerade vänsbap.

Delta yar icbe alli:
En dag bade bcjsarcn, i ett öfvcrmätt af glädje ocb fadersbärlcb, fört

marsbalken frain tili den sofvande bonungens af Rom vagga, mcd stultbet
gjort bonom nppmärbsam på barnets sbönhet, ocb sagt:

Min gamle vän, svär, alt du hclgar din tillgifvcnbet åt sonen,
libsom du gjort det åt fadren.

Marsbalben bade aflagt denna ed ocb äfven hallit den.
Då ban, under restaurationen, ställt sig i spetsen för en tili förmän

för Napoleon II företagen revolntion, bade ban, clinru förgäfves, söbt vin-
na ett bavalleriregemcntc, då koimncndcradt af marbis d’Äigrigny; förrådd
ocb anblagad, bade marsbalken, cfler en bäftig ducll mcd den sedermera
blifvande jesuiten, lycbats liv öfver tili Polen ocb salmilla uudbommit del
bonom ådömda dödsstraifct.

Det är onödigt alt erinra om de händelser som förde marsbalken ifrån
Polen tili Indien ocb derifrån tillbaba tili Paris, sedän, efter julirevolutio-
uen flera af bans fordna vapenbamrater, marsbalken ovetande, utverkat re-

geringens tillåtclse för bonom att bära den tilcl, bejsaren före slaget vid
VVatcrloo bade tiliagt bonom.

Vid sin återbomst tili Paris, efter en sä långvarig ledsflybt, bade mar-
sbalbcn, oabtadt ali den sällhet ban kände vid att få omfamna sinä döttrar,
blifvit djnpt förbrossad af underrättclsen om deras mors död, denna qvin-
na, som ban tillbad. Ända intill sista ögonblicbet bade ban boppats ålcr-
finna henne i Paris; verban af delta svibna hopp var försbräeklig ocb ban
bände den grymt, eburu ban i sinä barns ömbet söbte en Ijuf tröst.

Snart bastades, genom Rodius bonster, ett frö af oro ocb sorg i mar-
-Bsbalbens husliga lif.
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r' Mcdelst jcsultens bemliga ocb sluga ränker vid bofvct i Wien, kom
en af lians utskiekade soin väl var i stånd att väcfca förlroendc, både
genom sitt föregående lif ocb i anseende dertill, att lian, tili stöd för
sinä förslag ocb löften, framlade de tili ulscendet mest ojäfafcliga bevis
ocb fakta tili marskalk Simon ocb sade:

"Kejsarens son båller på att dö, ett offer för den fruktan, soni blotta
namnet Napoleon ännu väeker i Europa.

"Från dcnna långsamma dödskamp torde ni, marskalk Simon, ni, soin

var en af Kejsarens trognaste vänner, möjligcn kuuna rädda deu olyckli-
ga prinsen.

”Dcn brcfvexling, jag här bar Uran leinna, bevisar, att man ntan
ringaste fara kau sätta sig i beröring med en af de mest inlKlelserika
personer bland dem, so\ji omgifva konungen af Rom, ocb denna person
är bugad att understödja prinsens borlförandc.

”Del är således möjligt att, medeist ett oförmodadt, ett djerft försök,
bortröfva Napoleon II från Osterrike, som låtcr bonom så småningom ut-
slockna i en för bonom dödlig atmosfer.

"Förctaget är drisligl, men bar ali möjlig ulsigt tili framgång, ocb
ingen sisulle såsom ni, marskalk Simon, konna bereda dess framgång; tv
cr tÄlgifvenbet för kejsarcn är känd, ocb man vet, med bvilkcn äfven-tyrlig djerfhet ni redan år loit» konsplreradc i Napoleon II:s namu”.

Det aftyningstillstånd, livari konungen af Rom befann sig, var då i
Frankrike allmänt kändl; man gick tili och med ända derbän alt pasta,
det kejsarens son var af ränkfulla presler nppfostrad i en fnllkomlig o-
kunnigbet om äran ocb om bans fars bjcltenamn, samt alt man, medeist
nedriga ränfcer, sökte att med bvarje dag qväfva ocb utsläcfca de iustink-
ter af tapperbet ocb ädelbet, som gåfvo sig tillkänna hos det olyckliga
barnet. De kallaste själar bicfvo rörda vid bcrättelsen om bans bekla*
gansvärda öde.

Om man crinrar sig marskalk Simons ridderliga karakter, om man
fattar bans passionerade dyrkan för kejsaren, då inser man lait, att Rosaa
ocb Blendas fader sisulle, mer än någon annan, lifligt intressera sig för
den unge prinsens öde, ocb att, om tillfälle erbjöd sig, marskalfcen sisulle
anse sig liksoin förpligtigad att ej inskränka sig tili blotta medömkan.

Hvad angår äktheten af den brcfvexling, som Rodins utskiekade kade
att framvisa, så kade dcnna brcfvexling blifvit af marskalken nnderkastad
en noggrann pröfning, genom en af marskalkens fordna krigskamrater,
som läpge värit anställd vid franslsa beslsickningen i Wien; resultatet af
dcnna nndersökning, verkställd med lika myeken försiglighet, som skiek-lighct, så att ingenling mätte utspridas, blef, alt marskalken kunde tryggtafböra de förslag, som gjordes bonom.

Från denna stund försänkte dessa förslag Rosas och Rlendas far i en
grym själsvånda; ty, ville hän förelaga någouting så farligt, så djerft,
mslste lian ju öfvergifva sinä döttrar. Om lian äter, afskräckt af denna
skilsmessa, öfvergåfve tanken på att rädda konungen af Rom, bvars bc-

fe Q^r öfliga svagiietstillståud ocb långsamma dödskamp icke var diktad, ntän
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& veri;! ig och af alla känd, ansäg sig marskalken såsom en menedare, fäsnm
öfvcrträdare af de beliga löften, lian gifvil kejsarcru

För alt nu göra ett slut på denna plågsanuna tvckan, gick marskal-
ken, soin kunti e sin -ganile fars ärligbet, samvetsgrannbct ocli osvi kllga
karakter, sacnt satte fullt förtrocnde dcrtill, liem tili gnbben, att af ko-
nntn begära råd; tili ali olycka blef den gamlc repnblikanske arbetaren
diidligt sårad vid anfailet på Hardys fabrik; men med taukarna, äfven un-
der sinä sista ögonblick fästade på de vigtiga förlroenden, bans son nyss
gjort bonam, ytlrndc lian, just i det lian uppgaf andan;

"Min son, du bar en belig pligt att uppfylla; vid äfventyT att icke
längre anses soin bederlig kari, vid äfventyr att misskänna min sista vilja
.. . bor du .

. ulan .att tvcka ~ .

”

Men obyckligtvis uttaladcs den gainle bandtverkarens sista ord, hvilka
sk ui le fullända bans nicning, med slocknande, fnllkomligt olydlig röst;
Lan dog såledcs, lemnandc marskalk Simon I så niychet större ångest,
som ett af de tvcnnc parlier, lian bade alt taga, var formligen ogilladt
af bans far, tili h.vars onidöine lian satte det ovilkorligaste, del mest grun-
dade förtroende.

Med ett ordr Lan piågade sig med att utgrunda, om fadrens mening
värit, att i pligtens ocb Lederns namu räda dionom, alt icke öfvergifva
sinä dötfrar ocb att afstå från ett ailtför vågsamt företag; ellei- om gnb-
Len tvärtoin bade velat råda honom, att ulan tvekan på nägon tid .lemua
sinä barn, för alt halla den cd lian gifvit kejsarcn, ocb åtminstone försö-
l:a att rycba Napoleon II ur en mördande fåugenskap.

Denna beklagausvärda ovissbct, som blef Uunu grymmare gcnoin oin-
ständigheter, dem ,vi sedän sbola nämna; den djupa smärta, marskalken
erfor, dels öfvcr den gainle bcderlige fadrens tragiska ded, dels gcnoin
den ständiga, smärIsa mma saknaden af bans maka, som dött i landsilykt,
oeh slutligen den djnpa liedröfvclsc, soin bvarjc dag piågade honom, ,då
lian såg Rosas ocb Blendas lijitagande sorgsenbet —ai 11 della gjor.de marskalk
Simon mycket, -rayckct olycklig; tilläggom att, oaktudl Hans nalurliga och
rnedfödda hjelteniod, sä berrligt ädagalagdt under tjiigu års blodiga krig,
kolerana härjningar, denna obyggliga sjukdom, för bvitken bans älskadc
maka bade i Sibcrien fållit ett otfer, VUckte bos marskalken en ovilkorlig
bäfvan; ja, dennc ma n af jcrn, som i sä inanga slaglningar med köld
bade trutsat dödcn, kände nu, icke säilän, sin vanliga karaktcrsfastbet
rubbas vid de nppträden af förtviflan, död ocb sorg, soin Paris vid bvar-
je .steg erbjöd.

Emellertid, då frökcn de Cardoville bade kring sig församiat mcd-
lemmarna af sin familj , för alt väpna dem emot dcras geniensaninia ficn-
ders räitker, tyckles Adriennes ömbet och tillgifvcnbet för Rosa ocb-Blcu-
da utöfva en så välgörande inflytclse på dcras sorgsna sinncn, att mar-
skaiken, soin för någo.n tid glöinde sinä många andra bckymrner, tänkte
på ingcnting annat, iin att ujuta af denna kycktiga föräudring, bvilkcu
dock, lyvärr, var af så liten varaktighcl.

Efler dessa förntsklqkadc crinringar och förklaringar., gå vi -att fort-
sätta vår berättclse. Sj
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jMarskalk Simon bebodde, soin vl rcdan nämt, ett tarfligt bns på ga
lan Trois-Frercs.

Kioekan slog tu på dagcn} slagen klingadc från en pendyl, soin stod
i marskalk Simons sängkaminare, hvilkcn vai- möblcrad med militärisk
cnkclbet. Ofver sängen säg man en vapeni-ustning, sammansatt af de ya-

pen, rnarsfcalken begaguat under sinä fälttåg; på skrlfbyrån, midi emot
sängen, stod en lilen bronsstaly, förestälkmde kcjsar Xapoleon, oeb soin
utgjorde det lariliga rumincls enda prydnad.

Ute var ternperaturen långt ifrån ljuin. Marskalken, som under sitt
långvariga yistamie i Indien, blifvlt särdeles öinlålig för köld, bade låtit
i sängkammarspiscin upptända en stor cldbrasa.

En tapctdörr, ledande tili planen vid en kökstrappa , öppnadcs läng-
samt. En kari visade sig. Elän bar en korg med hnggen ycd oeb gick
med långsamma steg fram tili kaminen, der lian föll på knä oeb började
alt symetriskt upprada vedträden nti en bredvid ståpndc låda; efter några
ininnter steg lian npp oeb framskred sakta tili en annan dörr, icke långt
ifrån kaminen, der lian lade orat intill, liksoin för alt lyssna, öin uågot
taladcs i uästa niin.

Denne kari, bviiken der i buset var ansfälld såsom hjelpkarl ellei-så
kaikui linsdräng, säg så narrakligl (luin nt, att man aldrig kun tanka sig
bans like. iSans syssla besfod i alt kara upp ved oeb litratta ärender m.
m. Hän betraklades som elt slags narr af det öfriga tjcnstefolkct, oeb
under ett ögonbliek af godt lynne, bade Dagoberl, soin bärstädes var ett
slags hofmästare, gifvit den d n minä karien namn af Jocrissc. Della ök-
namn fick hän bebålla; elt i alla afseenden vai förljent öknamn, såväl i
anscende tili den sällsainma individens klnrnpighet, tafalthet oeb objelp-
ligi,dumlict, som i anscende tili bans piatla ansigte, oyanligt breda näsa,
nastan omärkliga haka oeb intet sägande, långt ifrån iivarandra sittande,
ögon., Om man n n tili allt delta lägger bans klädsel, som- bestod af en
röd vadmalströja, på bvars framdel triangeln af ett bvitt förklädc afleek-
nade sig, samt dertill ett par gnla skinnbyxor så niåste man tilistä,
att karien gjorde fnllkomligen skäl för det erbållna öknamnet.

Icke desto mindre bände sig, att, under det Jocrisse egnade en så
liflig upprnärksambet ål det, soin möjligen knnde talas i aiigränsandc rum-
niet, en gnista af Ijust begrepp lifyade delta vanligeu så duuirna och
slöa ansigte.

Sedän Jocrisse sålunda i några ögonbliek lyssnat vid dörren, smog
lian på knäna tili Dalia tili kaminen. Dcreftcr steg lian npp, tog sin korg,
som var tili bälften fylld af ved, närmade sig ånyo tili dörren, vid bvii-
ken lian nyss bade lyssnat, oeb kiappade sakta på.

Ingen öppnadc, ingen lakille,
lian kiappade äimu en gåug något starkarc.
Samma tystnad.
IV: O 41.femm,.
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Dä sade lian meden ganska lies, skarp, gnnllandc ocb besynnerlig röst :

Beböfva fröknarna någon ved i splseln der inne?
Då lian icke erliöll något svar, nedsatte lian sin korg på golfvet,

öppnade sakta dörren, giek iin i angränsande ruinmel, cfter att hafva ka-
stat en flyklig blick (litin, oeb utkom cfter några sekundcr, scendc sig
omkring åt alla sidor, liksoni kade hän utförl någonting vigtigt ocb iiem-
Hgbctsfiillt.

Hän ålertog sin korg ocb lagade sig tili att gå ut tir inarskalk Si-
mons mm, när tapetdörren, soin ledde tili köfcstrappan, åtcr långsamt ocb
försigtigt öppnades, ocb en person ånyo inträdde. Det var Dagobert.

Soldaten, synbart förvånad öfver Jocrisses närvaro, rynkade ögon-
brynen oeb ropade tvärt:

Hvad gör du der?
Vid delta plötsliga ti IIrop, belcdsagadt af en dof morrnlng från Ra-

bat-Joie, som giek i sin Imsbondes spär, uppgaf Jocrisse ett verkligl eller
låtsadt utrop af förskräckelse; för att nu gifva niera sannolibbet ål sin
skrärnsc), släppte vår förniente Dummer Jöns, liksom af bestörtning oeb
fruktan, sin vedkorg på golfvet.

Hvad gör du der, ditt fårhnfvud! upprepade Dagobert, bvars
fysionomi var mycket sorgsen, ocb som syntes föga böjd att skralta åt
den dumme drängens rädsla.

Ack, lierr Dagobert, ropade denne, hvad jag blef rädd!
Hvilken skada, ali jag icke bar en stor bög med tallrickar; det bade icke
värit niill fel, om jag slagit sönder dem allibop,

Jag frågar dig, hvad du bar här alt göra, återtog Dagobert.
Ai ser väl, herr Dagobert, svaradc Jocrisse, pekande på fcor-

gen jag bar npp ved i hertigens mm . . . så alt ban kan få cl da, i
fall bau fryser .

.
, för si att ...

Det är bra . .
. tag upp din korg ocb ge dig af.

Ack, herr Dagobert! jag är äunu alldcies krokig i knäna af bara
skrämscl. Ack bvad jag blef rädd . .

. hvad jag blef rädd! -- -

Vili du gå din väg, ditt crkenöl*? ropade veleranen.
lian tog nu Jocrisse i armarna ocb sköt bonom åt dörren, medan

Rabat-Joie, som lade sinä spetsiga öron långs utåt ryggen ocb borstade
upp sig lik ett piggsvin, syntes betänkt på att ytterligare päskynda drän-
gens aftågande.

Jag går ju . , , jag går jn, herr Dagobert, svarade Jocrisse, som
bastigt upptog sin korg; var bara sä god ocb säg åt herr Rabat-Joie,
att hän ...

Sä gå då för fan i våld, din dinnmc pratmakare! röt Dago-
bert, i det ban skuffade Jocrisse nt genom dörren.

Dagobert sköt nu regeln för tapetdörren ocb giek sedän fram tili den
andra dörren, hvilken ledde tili dc båda fröknarnas rum, ocb i bvars lås
hän kringvred nyckeln.

Den gamle skyndade sedän tili alkoven, kröp in emcllan sängen ocb
väggen, oeb nedlöste från den förut omtalta krigsrustningen ett par lad-

•w dade fältpistoler, från bvilka lian sorgfälligt borttog knallbattarna, bvar • «fm m
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l s ut ur rummet, ocb, soin lian apporlerade nfmärkt väl (enlig.t bvad lian nyss **

• ådagalagt), så tog lian, då lian såg Jocrisse fälla brefvet, delta liell var-
sani! cm elian tänderna ocii gick ut ur rummet, i haiun odi häl efter Jo-
crisse, bvilkeu alldeles icke varsehlef delta nya prof på Ilabat-Joies
sklckligliciL

XVI.
DE ATiONYMA BREFVEN.

Vi sbola sedermera ointala, bvad det blef af brefvet, soin Rabat-Joie
hiili 1 niininen, ocb bvarföre lian iemnade sin busbonde, då denne sprang
eniot Agricola. *

Dagobert hade icke på flcra dagar seit sin son. Hän omfanmade bo-
nom derfure tiu så myeket bjeriligare, ocb infördc honoin sedän i ett af
de små niminen på nedra botten, som nfgjordc ba«s bostad.

Ilur mår din kusini? frågade soldaten sin son.
Jag tackar, min for 3 lion mår hra.

Men då Dagobert inärkte sig sons npprörda utscende, sade haut
Du ser sorgsen ut. Har det händt dig något ledsamt, sedän jag

•sist såg dig?
Min farl . . . allt är förbi! . . . lian är förlorad för gss sade

«den unge sineden, nied för (villa 11 i toa ocb äthiirder.
Om k vein talar du?
Ota berr Hardy.
lian? . .

. Men du skullc ju, för tre dagar sedän, gä ocb belsa
på Louom?

Ja, min far 5 jag trälfade konnin } min värdige bror, Gabriel, var
bfven nied , , . ocb hau talade vid honoin .

.
. som hän plägar . . . med

sjn inilda oeb ljufva röst. Också lycksdcs ksn tili den grad att trösta ocb
1 upplifva berr Hardy, att denne beslöt ålervaiida tili oss. Då sprang jag,

litoin mi g af glädjc, att för uågra af kamraterna, som väntade på mig,
för alt få veta utgången af mitt samtal med berr.Hardy, förkunna deima
glädjcfnlla nyhet. Jag återvände med deni, för att tacka honoin. VI vo-
ro ungcfär liundra steg från svartrockarnes hus . .

.

Svartrockarnes? iiiföli Dagobert nied dyster min. Då vet
jag, att någou olyeka år i farvattnet; jag känner det der folkct, jag.

.JVi liedrar er ieke, min Far svarade Agricola med en tIJII p suck.
- Jag koni således med ett Jussin af minä kamrater, då jag på afstånd

varsehlef en resvagn. Jag vet icke, bvad det var för en auing som sade
mig, att det var berr Hardy, soin bortfördes,

Med våld? frågade Dagobert lifligt,
Nej, svarade Agricola med bitterket} dertill äro dessa prester

alltför sluga. De förslå alllid att göra sinä olfcr mcdbroltsliga i det 011-
da, de ‘tilifoga dem. Vi minnas väi, burn dc kuro sig åt med min stac-
kars mor.

Xo 41. 57*.

|L j||
Hirn 11
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Ja „ . . den värdiga qvinnanf ,

.
. åter en stackars fluga, som de ®

snärjt i sinä spindeluät .
. * Hien hur var det med vagnen, hvarom du

talade?
Då jag säg denna vagn komina ut genom svartrockarnes povt,

återtog Agricola, kändc jag mitt hjcrta sammanpressas; fattad af en in-
re rörelse, för hvilkcn jag ej sjelf kunde göra mig redo, kastade jag mig
emot kästarna och ropadc minä kamritter tili hjelp. Hien postiljonen gaf
mig med piskskaftet ett slag i hufvudet, så att jag föll omkull oeh förlo-
rade sansningen. IVär jag åter kom mig före, var vagnen långt horla.

Du blef väl icfce sårad 1 frågadc Dagobert, i det lian oroligt
betraktade sin son.

IVej, miu far ; jag fiefc endast en skråma.
Hien bvad gjorde du då, min gosse ?

Jag sprang tili vår goda engel, tili fröken de Cardovillc, oeh berät-
tade alltsammans. ”JMi måste," sade hon, "genast följa Hardy i spåren.
Tag en af minä vagnar och posthästar; herr Dupont skall följa med. iVi
far efter Hardy, fråu sfation tili station, och om ni är nog lycklig att
träffa lumoin , så torde cr närvaro och erä böner kuuna öfvervinna det o-
lycksaliga inflytande, presterna vunnlt öfver honom,”

Det var det bästa man kunde göra. Den beskedliga fröken kade
ganska rätt.

, En timma derefter voro vi herr Hardy pä spärcrr, ly vi hade af
återvåndaode posfiljoner fått veta, att hän var på väg tili Orleaps. Vi följ-
de bonom ända tili Etanopes ; der sade man oss, att hän vihit af, för att
hegifva sig tili ett enstaka hus, belägct i en dal, fyra mil fråu stora lands-
vägeu. Hlan sade vidare, att dctfa hus hette Val-de-Saint-llerem, och
att presfer voro ägare derafj rnen man rådde oss tillika, att hellre ligga
qvar på värdshuset, än att resa längrc, eniedan natten var mörk och vä-
garne ytterst däliga. Vi följde delta råd, och så snart det blef dager,
satte vi oss åter i vagnen. En fjerdedels timma efter afresan fråu gäslgif-
varegärdcn, veko vi af frän stora landsvagcn och följde en ödslig bergvägj
öfverallt synles blott sandstensklippor, sparsamt bevuxna med björfc. Ju
längre fram vi kommo, dess vildare blef landskapct. Man skulle trott sig
vara hundrade mil från Paris. Ändtcligeu kommo vi tili ett stort, gam-
malt, svartaktigt hus, försedt med nägra få, myeket små fonster, och bygdt
vid foten af ett högt, skrofligt sandstensberg. I hela min lefnad bar jag
väl aldrig sett något ödsligare och otrefligaic sialle. Vi stego ur vagnciij
jag vingde pä en porl ; en kari kom och öppnade. Abbe d’Aigrig-
ny bar i »att kömmit hit, i sällskap med en herre, sade jag helt frimo-
digt. Var god och underrätta den herr», att bar är någon, som önskar,
alt i ett ganska vigtigt ärende tala vid honom, oeh det nu genast. Den-
ne man, som trodde mig vara i samräd med abben, släppte oss g-enast in j
efter en iiten stiind öppnade d’Aigrigny dörren tili rummet, der vi hefun-
no oss, men drog sig genast tillhaka oeh försvann. Dock voro icke fern
ininufer förllutna, innan jag hefann mig ansigtc mot ausigtc med herr Hardy.

IMåväl? frågadc Dagobert, ytterst nyfiken.
Agricola skakade sorgligt på hufvudet och fortfon

i '. - ■ - - - - . ..
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__ f #p| ja g, kastade ögoncn på herr Hardy» ansigte, såg jag,
aill hopp var fiirbi. Hän tilitaladc mig med vänlig, mcn beslutsam röst
sålundar ”Jag begriper, tili och med ursäktar de skäl, soin hitföra digj
men jag har bcslutat alt hädancfter tillbringa mitt lif i enslighet och bön.
Det är frivilligt *ocb af egeir böjclse, som jag fåttat della beslut, och det
derföre, alt jag är mån om min själs saligbel. Säg dina kamrater, alt
de disposilioner, jag gjort, äro sudana, alt minä fordna arbctare alltid
skola bibehålla ett minne af mig”. IMär jag nu ville tala, afbröt bcrr
Hardy, sägander "Det är fåfängt, min vän, alt du säger något, ly
milt beslut är oryggligt. Skrif mig itke tili, ty dina bref skola Mi obe-
svarade. Bönen skall hädanefter helt och hållet upptaga mig. Ursäkla
att jag lemnar dig, men resan bar tröltat mig så myckct”, Hän sade
sant, ty hän var blefc, som en vålnadj såsom jag tyckte, röjde sig tili
och med i hans ögon en viss grad af sinnesrubbning, och hau liade, blott
sedän föregående dag, blifvit alldcles oigenkännelig. lianden, som hän
räckte mig tili afskerf, var torr och fehcrbet. Abbe dAigrigny koin nu
åtcr In. Min far, sade Hardy tili bonom, vill ni ha dcn godheten och
föija ut Agricola Baudoin? Då hän sagt dcssa ord, gjorde hau med han-
deu en afskedsbelsning åt mig och gick in i rummel näst intili. Alit var
slulj hau var för oss evigt förlorad.

Ja, sade Dagobert, dc der svartrockarne ha förtrollat ho-
notit, liksoin de gjort med så många andra.

Då återtog Agricola förtviflad, nödgades jag och herr Du-
pont resa tillbaka. Se der, hvad presterne förmått göra af herr Hardy,

. .af dcnne ädte maa, som skapade öfver trelumdrade arbptares lycka,
i det hän utvecklade deras begrepp, förädladc drras hjorlan och gjorde
sig tillbedd af dessa menniskor, livilkas fader och Försyn hän var. I
stället har herr Hardy nu egnat sig åt ett lif af bctraktclse . . , ett dy-
stert, onyttigt lif.

O, de svartrockarne 1 ropade Dagobert rysande och ur siäml
att dölja en oöfvervinnelig fasa. Ju längre jag vandrar v ju mera rädd
blir jag för dem . .

. Du vet, bvad de gjorde med diu stackars mor .
. •

du scr, hvad de gjort med herr Hardy. Dokannee deras komplotter emot mi-
nä arma små moderlösa, emot den ädelmodiga fröken de Caidovi.lle. O,
de menuiskorna äro mycket mäktiga! . . . Jag skulle hcllre vilja trotsa
en hei pluton grenadierer, än ett dussin af dessa kaftaner. Men,
låtom oss ickc mer tala derom;, jag har väl andra orsakcr tili sorg och
fruktan.

Då nn den gamle soldaten såg Agricolas bedröfvade utseende, kunde
hän icke längre bemästra sin sinnesrörelsc. lian kastade sig i soneus ar-
inat och ropade med qväfd röst:

Jag kan icke längre uthärda! . . . Mitt bjerta öfversvallar 1 . . ,

At Lvcm skall jag förtro mig, om icke åt dig?
Min far! . . . ni förskräcker migl sade Agricola. Hvad är

det då som tilldrar sig faär?
Hör på, min gosse; om icke du värit och de små flickorna, så

hade jag hundrade gänger värit frestad att skjuta mig för pannan ...
sÄla, .

... Jmm

293



Den Vaxdrandb Jcdeh,

pr
.

uiS® hellre än att se, livad jag ser ... framförallt att frukta, hvad jag fruktar.
livad fruklar ni dä, min far?
Jo, sedän nägra dagar vet jag icke, hvad som fatfas marskalfcen;

men hau rifcligt skräinmcr mig.
Men lians sista samtal nied fröken de Cardoville har jn . . ,

Ja, sedän dess var hän litet hätlre. Den äd!a fröken iiade, mcd
sinä Jjnfva ord, gjniit liksoin litet balsain i hans hjertas sår. Den uage
llinduens närvaro kade äfvcn förstrött honom något. Sian såg icke rncr
sä bckyrarad ut, och hans anna sinä ilickor hade ocfcså känning af denna
lyckliga förändring . . Men am, på nägra dagar, vet jag icke hvad det
är för en .omi andc, som hlifvit iössläppt emot hela familjen. Det Ur så
att mau kan hii gaien. Jag är säker, att de anonyma hrefven, soinen
tid hade upphört, ånyo börjat

IJvitka bref, min far?
Dc anonyrua brcfven.
Hvad kuuna de åsyfta de der brcfven'?
Du känner marskalkcns rättmätiga hat tili den der renegaten abbe

d Aigrigny. JVär hau fick veta, alt den der förrädarea var l»är, ocb atl
lian hade förföljt bans båda unga, oskyldiga döttrar, liksoin ban förföljde
deras mor . , . äuda in i döden . .

. men alt .haa på sednare tiden blif-
vit prest „ . . irodde jag, att marsfealken skulie biifva tokig af Larin och
raseri . . . Hän ville genast gå tili renegaten. Med ett enda ord stilla-
de jag hononi. lian är prest, sade jag; förgäfvcs skall ni säga honom
de mest äreröriga saker ni skall tili och med få piska upp honom, och_
han skall dock icke dueilera med er,j det der är juhelt naturligt . . .

det är icke en ggng värdt alt spotta på. Men jag måste väl 1 alla fall -
tukta hononi för alit det onda ,

hän tillfogat .minä stackars barn jag
måste väl på honom 'hämnas ,min hnstrus död! ropade marsfcalfccn,
ntöni sig. IVi vet väl, att ingeu annan, än domstolcn ban hämnas de
oförrätter, ni lidit, sade jag. Fröken de Cardoville har ju stämt
renegaten, för det att haa instängt erä barn i ett kioster. Man måste ge
sig ro ocb vänta.

Ja sade Agricola sorgset men olyckligtvis fattas dc mot
abhe d’Aigrigny erforderliga bevisen , . . Häromdagen, då jag af frö-
ken de Cardoviiles advokat blef tillspord angående vårtinträngande på

) Man vet, huru förtroliga de vördige Jesuiterfäderne firo med anonyma angifvelser, hotelser
och smädelser. Den vördnadsvärde kardinal de Lalour-d’Auvergne har nyligen nti ett i tid-
niugarna infördt bref beklagat sig öfver de ovärdiga cbikaner och de mänga .anonyma hotelser,
som bestormat honom, för det hari ej obetingadt ville gilia herr de Boualds herdabref emot
berrDitpins ulgifna Handbck, hvilkeu, i trots af prestparliet, ali tid. skall förblifva en regel för
allt hvad rättvisa, förnuft och oberoende beler. Vi hafva nyligen med cgna ögon sett hand-
lingarnai ett ariTörsnillningsmål, som nu är under föredragning i Deriblaud funiios en
stor mängd anonyma bref, skrifna tiilen gubbe, hvars egendom presterne ville lura at sig,
och innehållandc dels hotelser emot honom, om hau icke gjorde sinä brorsbarn arflösa, del s de
afskyyäidasle anklagelscr emgt hans aktningsvärda familj. Af rättegångshandjingariia inhani-
’*as sintligen, alt de der anonyma brefven aro skrifna af tvenne inuakar och en nunna, hvilkaallösamraans hade omgifvit gubbeu under den sednare lideu af hans lefnad, och som aldrig
lemnade honom uuder hans slsia stunder, saml slutligeu plundrade hans rättuuitiga arfvingar
på en summa af 500,000 frauc*.

M
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V> efter lian, mcd en djup~snck, satte vapnen tillbnka på dcras plafs. Hän **

höll just på att Icmna alkovcn, då lian bcslnnade sig ocb faitade en in-
dlsk kaujiar mcd ganska bvass egg, nfdrog den ur dess förgyllda silfver-
fodral ocli afbröt niiden på detta alllför mordiska vapen 5 dcn afbrutna
udden stack lian sedän uuder en af de jerntrissor, soni voro aubragta uo-
der sängfötterna.

Dagobert gick mi att åtcr öppna de båda dörrarna, ocb närrnadc sig
sedän långsamt tili kaininen, moi favllken lian, med sorgsen ock tankfull
min, stöddc sig. Rabat-Joie, soni lag bopfcrupeii framför eldbrasan följ-
de mcd uppmärksam blicfc alla busbondens rörelser, Den trogna kuuden

.

visade tili ocb mcd ett prof på sällsynt förstånd. Soldatcn kade, då lian
ur ilckan ujipdrog sin näsduk, ovetande låtit en pappersrullc, innchållan-
de tuggtobak, nedfalla på golfvct. Rabat-Joie, bvilken apporterade rätt

, så bra soin någon retriever af Rutlandsrascn, tng pappersrullcn emcllan
• tändcrna ocb presenterade den vörduadsfullt för Dagobert, i det lian restc

sig på bakfötterna. Alen gtibben emottog pappersrullen kelt nickauiskt,
ocb syntcs fullkoinligl likgillig för bundeus slughet.

Den gainle f, d, grenadierens ansigte uttryekte lika mycken sorg, soin
ängslan. Sedän lian några ögonblick med en orörlig, tankfull blick stått
brcdvid kaininen, började lian att spatsera af ocb an i rummct, uuder syn-
bae oro, oeb bållande ena banden emellan rcvcrerna af sin långa, åuda
npp tili balsen igenknäppta, blå inilitärrock, dcn andra ncdstucken i en af
bakfickorua.

Tid efter annan tvärslannade dcn gainle, oeb, svarande li el t bögt på
sin själs tysla tankar, lät lian soin oftast mullalla sig några utrop af tvif-
vel ocb fruktan 5 slutligcn vände Iran sig tili den pä väggen uppsatte va-
pcnrustningcn ocb sade, i det lian sorgligt skakade på bufvudet:

Det är detsamina . , . denna fruktan är barnslig -

.

. mcn ban bar
pä de två sista dagarna värit så besynnerlig. Emcllertid är detta försig-
tigast.

Hän började ånyo att gå fram ocb tillbaka, ocb sade, efter en ny
tystnad :

Ja, ban inåste säga mig bvad det är . . . lian gör mig för myc-
kct orolig . . , Ocb de der små llickorna sedän , . , Ack !

•
• - det är så,

att bjcrtat kan liristä.
Dagobert vred bäfligt sinä mustascher emellan tummien ocb pekfingret;

en nastan kouvulsivisk åUliini, soin syubart betecknade en bäftig sin-
nearörelse.

Några minuter derefter återtog soldatcn, ständigt svarande på sinä in-
rc tankar : $

Hvad månne det kan vara? Inte kan det väl vara de der brefven?
• . . nej, de voro alllför infama . .

. sådant förafctar lian ... ocb likväi
• .

. nej, nej! , .
. Hän är öfver allt sådant der,

> D.agobert började åter spatsera med skyndsamma steg.
Piölsligt spelsadc Rabat-Joie öronen, vände bufvudet åt dörren ocb

började att sakta moria. Några ögonblick derefter bördes en knackning på
dörren. ‘ ,
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ITvcm är der? frågadc Dagobert,

Ingen svarade, incu det klappades på nytt.
G* c^; den Ba»ile8 a »ile alt öppna, och Jocrisscs dnnima ligur möttelians öga.

Hvarföre svarar du inlc, när jagr frågar, hvcni soin knackar? sade
soldalcn, förtretad.

llcVr Dagobert, sade harien, eftersom ni nyss hörde ut mig, så
vägade j«g iche säga, h vein jag var; för si jag var rädd, ni shulle bli ond,
när ni fick höra, att det var jag.

Hvad vill du? . . > så säg, tala dä! ...Alen så hoin då in!
ropade Dagobert, i det hän drog in Jocrissc, som kade stannat på tröskcln.

~ Herr Dagobert ...se bär ...se här är jag nu hei oc!h hallen;
blif hara into ond .

.
. Jag skall säga . . . det är enung inan J , .

An se’n? /
Man säger, att hän genast vill (ala med herr Dagobert.
Hans nainn?
Hans nanm, herr Dagobert sade Jocrissc, i det ban vaggade

hit och dit, och grinade med ytterst dum min, hans namu! . . .

Ja hans nainn, ja så tala då, din åsna!
Hå, Herre Gud, herr Dagobert, det är väl hara på narri ni frå-

gar mig om hans nainn.
Din lymtncl, du har då föresatt dig alt göra niig ursinnig med lii-

na duinbeterl ropade Dagobert, iåltande Jocrissc i fcragen. Säg mig,
hvad den harien hetex, som begär att få tala med mig.

-r- Se så, herr Dagobert blif då inte ond, litan !iör på, hvad jag sä-
ger. Det är visst into värdt att säga cr den «nge harlcns namu, ty det
måtte ni väl aiIra bäst veta sjelf.

■— Kors, ett sådant erhefä!— ropade Dagobert, med hnntna näfvar.
Men det är riktig sanning, att ni vet hans namu, åtcrtog Jocris-

se; ja, det gör ni; ty den mannen är er egen son, och lian står.
der nere och ber atl-strax på stunden få tala med er.

Jocrissc spejade siu Jönsroll så väl, att Dagobert blef Inrad deraf;
mera ömhansfult, äu vred, öfver en sadan nötahtigiict, betrahtade lian drän-
gen med stadig blich ; derefter höjdc hän på axlarna och gich ut åt trap-
pan, sägande:

Följ mig'l
Jocrissc lydde, men, innon lian tillslöt dörren efter sig, famlade lian

i siu ficka och nppdrog obeinärht ett bref, som ban hastade hakoin sig, li-

tan att se sig om; i detsamma sade ban tili Dagobert, sannolikt för alt
sysselsätta dennes nppmärksambet:

Er son är der nere på gården, herr Dagobert. Hän ville icke gå
upp; derförc slannade lian der nere.

Jocrisse slängdc nu dörren, troende brefvet ligga myeket säkert på
marskalkens sängkaiymargolf.

Alen .1ocrisse kade iche eriarat sig Rabat-Joie.
Den ovärderlige bunden Lade, endern derförc att lian fann det klokast,

■ ig, eller ock af skyldig aktning för tvåfotingarna, faunit för godt att gå sist

296



Des Vasdbande Jvdes.

m~~
P klostergården, sade lian mig, att ban livarje ögonhliek stötte pu liiuder

för proeessens lyckliga ntförande, ocb det i Lrist af bindande bcvis, tv
j>resteenä lära Lafva tagit sinä mält och steg så väl, alt anklagelscn torde
Lii utan påföljd.

Det är just livad marskalkeu ocksä tror, initt barn, ocb hans för-
argelse öfver en sadan orättvisa iikas mcd livarje dag.

Hun borde fiirakta dc der nslingarna.
An dc anouvma brefven då?

t/ mJa, min far ~ bur hänger det Ihop ihed dem?
Du skall få veta allt. Tapper och redlig, sora niarskalkcn är,

fann hän, då hans första vredes uppsvallning var öfver, alt, om lian för-
olämpadc den der uslc renegaten, sedän lian haft den fegheten att göra
sig tili prest, sä vore det sak saroina, soin om lian förolätnpade en qvinna
eilcr en, gubbe. Sian föraktade hoitoni derföre och bjöd tili att glörnma
bonoin, så myeket raöjllgt var. Alen se, då ankotnmo livarje dag med pe-
sten anonyma bref, oeii i dessa bref sökte rnan, på alla upptänkliga sait,
att åter väcfca marskalkens vrede mot renegateh, i det ma n upprepade allt
det onda, soin d’Aigrigny tillfogat mars Ira lken, hans luisten och barn.
Slutiigen förebrådde rnan inarskalken, alt lian kundc vara nog feg att icke
bäninas på den nedrige presten, hans dyrkade makas plågare, hans älska-
de hsrns förföljare, bvilken livarje dag satt och gjorde narr af honoin.

Från livem tror da att dc der brefven kunde vara, min far?
Det vet jag ieke .

.
. Alan kan bli tol.ig af allt delta . . . Sä-

kerligen komina dc från marskalkens fiender 3 och hau bar Inga andra fien-
der, än svartrockarnc.

JVej, min far} då dc der brefven uppreta inarskalken emot abbe
d’Aigrigny, så kanna de ju icke vara skrifna af prester.

Det är just hvad jag sagt mig sjelf.
Alen hvad kan meningen vara med dessa bref?
Alening? ropade Dagöbcrt. Ali, den är alitför klar, tyeker

jag. M arskalkcn är myeket betsig. lian bar lusen skäl att vilja hänmas
på renegaten. Alen lian vill icke sjelf utkräfva rättvisa; och någon an-
nan rättvisa nteblifver belt säkert .

. . Då besinnar lian sig . . . imu bju-
der tili att glömnva och glömrner, Alen se, då kumma ju hvarjo dag dc
försmädliga ocb relande brefven, soin med sitt bcgahberi, sinä olidigbeter
ocb elakhcter, iifva ocb nppegga marskalkens välgnmdade liat. - Tusan
dj—r! • • . inte bar jag' svagare bnfvud, än någon annan; men en sadan
lek sirolle, i längdcn, kirnua göra mig tokig.

Ack, min far! ...en sadan pian vore furfårlig, vore afgruu-
den värdig.

- AI en det är icke allt. „

Hvad säger ni?
AI arskalkcn bar äfven crbållit andra bref, sora lian docfc icke vi-

sat mig. IVär ba-n läste det första af deni, blef hän liksoin krossad af ett
bårdl slag . . . och sade med lag röst: icke ens det vörda del -- O,

Aro 41.j|~ 38.
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det är för mycbet!,,. det är för mycbet! ~ . Och hän helächte sitt an- ®

sigtc med häda hlinderna oeh gret.
Hän? .

.
. marsbalben? . . . gret lian? ropade Agricola, som

Lade svårt att tro, hvad lian hörde.
Ja; sade Dagobcrt; hau gret som ett barn. ‘

evad bunde de brefven innehålla , min far?
Det vägade jag icbe fråga bonom, ty haa såg för mycbet olycb-

lig ut.
Men dä den staebars marsbalben är tili denna grad retad oeh plå-

gad, och det dagligen och stundiigen, så måtte hän lefva ett förfärligt lif.
An de staebars små flieborna dä, som lian ser med hvarje dag

mera nedslagna och bedröfvade, ulan att burnia utfundcra orsäbeu tili den-
na sorg? Och hans fars död, sedän? . .

. denne vördnadsvärdc guhhe, som
dog en så olyeblig död och uppgaf andan i sonens armar? JVu tyeber du
väl, alt det sbulle burnia vara nog med alit dell iiär? Är det icbe så?
Men uej! . . . jag är viss på, alt marsbalben har en ähn n större och
hiltrare sorg. Sedän nägon tid är hau alldeles oigenbännclig. För den
allra ringaste lapprisak blir lian ond .

.
. tar il Ia vid sig .

. . ja, blir lopp-
rasande. - Efter en stunds tveban, återtog soldalen; jag ban väl
säga det för dig . . . min besbediiga gosse , . . För en stuud sedän var
jag uppe i marsbalbens bainmare och tog bort bnallhattarna från hans
laddade pistoler.

Äcb, min far! ropade Agricola; du sbulle kutina frubla .

I det tillstånd af öfverretning, hvaruti jag såg bonom i går, är
det sbäl att frukta alli.

Hvad var del dä, som tilldrog sig?
Jo, du sball få hara. Marsbalben hfir, sedän lätigre tid, haft tätä

och läuga samtal med en Lcrre, hvilben ser ut som en gamma! militär,
som en hederlig och hra kari, Jag har märbt, alt hvarje gäng, då denne
värit här, har marsbalbens oro och sorgsenhet ökats. Två cller tre gän-
ger har jag med bonom taiat derom; men jag har af hans min funnit, att
det misshagade houom, och har icbe vägat fortsätta.

■— I går afton, så der i sbymningen, bom den der herrn åter hit
och qvarhlef ända tili blocban elfva på qvällen, dä hans fru hämtade ho-
nöm i en hyrvagn. Sedän hän farit, gicb jag npp, för alt se, om mar-
sbalben behöfde något; hän var ylterst bleb, men lugn, taebade mig och
sade, alt hah iiigenting heliöfde; hijrarefter jag åter gicb ned. Du vet, att
min bammare, här bredvid, ligger alldeles under marsbalbens sängbamma-
re. Så snart jag bom ned tili mig, hörde jag marsbalben gå af och an,
som om lian värit mycbet upprörd, men snart tyebte jag, att det lät, som
om hän häftigt kullvräbt möblerna i rummet. Försbräcbl Springer jag
upp; mrd vredgad min frågar hän, hvad jag vill, och hclåller mig att gå
ut, Men jag hlef qvar, jag, då jag såg bonom i ett sådant tillstånd.
Hau hlef ond, men då jag märbtc, att en stol och ett bord lågo ornbull,
visade jag honoin dem med en ätbörd, så sorgsen, att hän förstod, hvad
jag menade. Och som lian är innerligt god, ja, , den hästa mennisba i
verlden, så fattar lian min hand och säger: Förlåt alt jag oroar dig

3© -V-
Ilg,

- ———
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så liär, min l)esl<eillSg-e Dagobert; men jag hade nyss ett anfall af sin-
nesyrscl * ,

. jag vlsste icke, hvad jag gjorde .
. . jag tror, alt jag hade

kastat mig ui genom fönslret, om det värit öppet. Bara inte minä älska-
dc små flickor, hörl, hvilket väsende jag hallit! tlllade lian, i det hän
pä tå gick att öppna dörren tili det rnm, som stöter inlill hans döttrars
sofrum. Efter att en liten stund hafva ängsligt lyssnat vid deras dörr,
återvände lian tili mig. Dc sofva lyckligtvis, sade hän. —Då frågade
jag, hvad som kunde ha förorsafcat hans häftiga oro; om lian, oaktadt min
vaksamhet, hade kunnat erhålla något sådant der anonymt bref. Nej,
svarade lian med dyster min. Men lemua mig, min vän; jag känner mig
hättre nn; det gjorde mig godt att få se dig. God natt, min gamlc kam-
rat; gå nn ned tili dig och lägg dig. Men jag aktade mig väl alt gå
ned, jag. Jag låtsade, som orn jag hade gått, men smog mig upp igen,
satte mig på öfversta steget af frappan och lyssnade. Etan tvifvel hade
niarskalken, för att lugna sig, gått att omfamna sinä döllrar; ty jag hör-
dc de dörrar, som leda tili deras mm, öppnas och tillslutas. Sedän åter-
fcom lian och spatscrade ännu länge af och an i sin sängkammare, men
med lugnarc sleg, än förnt ; slutligcn hörde jag honorn kasta sig på sän-
gen, och jag gick icke ned tili mig, förrän det var dager. Lyckligtvis
tycktc jag, alt lian tillbragte en lugn morgon.

Men, min far, hvad kan det fattas niarskalken?
Jag vet icke. När jag åter kouri upp, blef jag förfärad öfver för-

ändriugen i hans anletsdrag, öfver den underliga glanscn i hans ögon.
Om lian haft yrsel cller brinnande feher, så kunde lian ej värit annorlnn-
da .

. . Och dä jag hörde honom säga, att, om fönstret stått öppet, så
hade hän kastat sig ut derigenom, trodde jag det vara häst att bortlaga
knallhattarna från pistolerna.

Jag kan icke begripa det, sade Agricola. En man, sadan
som marskalkcn , . . så stadig . . , så oförskräckt! , , . så lugn .. . och
hafva sådana utbrott af raseri!

Jag säger dig, återtog Dagobert, att något bcsynnerligt mätte
föregå inom honom. Undcr två dagars tid bar hän Icke velat se sinä
barn, hvilket ali tid är ett elakl tecken hos honom. Man kan förcställa
sig, hvad sådant skall kosta pä dc arma haroen; ja, de aro alldeles otröst-
liga, emedan de föreställa sig, att dc gifvit sin far någon orsak tili miss-
nöje, och delta fördnhblar deras sorgsenhet. De göra honom missnöje?
Om du visste, burn de tillbriuga sinä dagar. En promenad hvarje dag,
tili fots cller i vagn, med mig och deras gnvernant; ty jag låter dem al-
drig fara nt, ulan alt jag är med. Sedän återvända dc och sätta sig att
arheta läsa, skrifva eller hrodera, alltid tillsammans, och så gå de och
lägga sig. Deras guvernant, soin är, enligt hvad jag tror, en heskedlig
menniska, påstår sig hafva sctl dem gräla i sömnen. Stackars barn, hit-
tili» ha de känt föga sällhct, sade soldaten suckande.

I detta ögonhliek hörde Dagobert någon gå pä gården. lian tittade
ut och såg niarskalken hlek, med förstördt utseende, och hållande med
båda händerna ett href, det hän med yttersta åugest syntes läsa.

j lii'
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XVII.

BEN GVLDENE STADEN.

Hiedan marskalken gick igenom trädgärden och nied upprörd min lä-
ste det bref, hau gcnoin Rabat-Joies sälisamma mellankomst bade eibtil-
lit, befunno sig Rosa och Blenda aliena nti salongen, der de vanligen
vistadcs, och der bade smygit sig in, medan de en stund värit
frånvarande.

Dc stachars barnen tycktcs vara offradc åt beständiga sorgcr. Just
då sorgtiden efter deras nior led tili slnt, bade farfadrens död änyo in-
svept dem i ett dystert sorgdor,

Buda två voro alldcles svartklädda ocb sutto på en soffa, nied ett ar-
bctsbord framför sig.

Sorgen bar slundom samtna verkan, so m tiden: dcn föråidrar. Så-
ledes bade Rosa ocb Blenda på några få månader blifvit falit utbildade
flickor. Bcbaget af deras barusiiga ansigten, fordora så trinda ocb roscn-
röiia, sedcrmera så blcka ocb afmagrade, bade nu lemuat rum för ett ut-
tryck af röratide sorgsenbet. Deras Stora, milda, azurblä, sländigt dröin-
mande ögon, voro aldrig iner fuktade af dc glada tårar, soin ett godt, friskt
ocb oskyldigt skratt framlockade i deras långa silfceslena ögonbår, på dcn
tiden, då Dagobcrts komiska kallblodigbet ellor något slumt npptåg af
Rabat-Joic koni att irpplifva deras långa och besvärliga pilgrimslåg.

Med ett ord dessa förtjusande auletcn, dcui Grcuzes blonisfrande
penscl aliena då skulle kunnat aCmala i kela deras sammetsiena friskbet,
voro nu värdiga att inspirera den odödlige Aug. Sebeffeisunelankoliskt i-
dealiska penscl lian, som mälat Mignard, saknande ii immele n, ocb
Margaretha, tänkande på Faust.

Rosa, bvilande tuot soflans ryggslöd, köli bufvudet något nedlutadt
emot bröstet, bvarpå en svart krusllorsbalsdnk låg i‘ ko,rs. Dagern, som
inströrasnade gcuom ett fönster midt emot benne, lekte millit på bennes
rena och hvita panna, prydd med tvenne tjocka, kaslanjcbruna bårflätor.
II ennes blick var stirrande ocb ögonbrynensfina bågar, som nu voro nå-
got hopdragna, tillkännagåfvo, att en smärtsain tanke fängslade bennes själ,
Dc sinä, bvita, men mygkct afmagrade, bänderna bade nedfaliit på knäet,
bållande ännu det broderi, bvarmed hon var sysselsalt.

Blenda, som nu vände profilcn åt fönstret, ocb något Intade bufvndet
emot sin syster, med ett uttryck af ömt och innerligt dellagandc, betrakta-
de benne, bållande mekaniskt sin synål instucken i hårdukuu, liksom ba-
de bon ItäUit på att sy.

Min svster, sade Blenda med mild röst, efter några ögonblick,
bvarnnder tårarnc sfcgo benne i ögonen, min syster, bvad är det du
tänker på*? Du scr myeket sorgsen ut.

Jag tänker på våra drönunars gyldene stad svarade Rosa med
låiigsam ocb sakta röst, efter ett ögonblicks fystnad.

Blenda förstod det bittiä i bennes ord ; ulan att säga ett enda ord,
kastade bon sig tili systerns bröst ocb Icianadc sinä tårar frilt

JllHi
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få Stackars unga flickor! .
.

. Deras drimmarf gyldene stad det var
Paris . . . och deras far. Paris, glädjens och festernas bcundransvärd*
l.ufvudslad, öfver livilken fadrens ansigte hade, i dc moderlösas inbill-
ning, lyst, så leende ocli glädjestråiande.

Mm aek ! den sköna gyldene staden bar för dem förvandlats tili en
lårarnas, dödens ocb sorgens stad ; deu förfärliga landsplåga, som i det
inre af Siberien dödat deras mor i deras aruiar, tyektes bafva följt dem,
soin ett rnörkt och dystert jnoln, hvilket ständigt sväfvade öfver dem,
städse for deras ögou bade skyint den blå himmelen och soiens lifgifvan-
de glans.

!>eras drömmars gyldene stad! Det var äfven den stad, hvarest de-
ras far en dag sinille bafva yttrat tili dem, i det ban för dem framställt
tvcimc friare, goda ocb älskvärda, som de sjclfva voro: "Dessc älska
eder .

.
. deras själar aro edra själar värdiga .

. . måtte en bvar af eder
ha en bror .

. . ocb jag tvenne söner!” Då ' hvilket kysfct och för-
tjusande bryderi för de moderlösa, hvilkas kristallrena bjertan aldrig ha-
de afspeglat uågon annan bild, än deu bimmelska hiiden af erkcengelen
Gabriel, sänd af deras mor, för att bcskvdda dem.

JM an kan således lätt fatta den djnpa bcdröfvelse, Blenda skulle er- |
fara, då lion börde sin syster med bitter vcmodiglicl yttra dessa ord, bvil-
ka målade deras gemensamma tillstånd:

Jag tänker pä vara drömmars g-yldcne stad.
Ilvein vei? - sade Blenda, aftorkande syslcrns lårar; kanske

«kali sällbeten frarndelcs komina.
Ack! ...då vi, oaktadt vår fars närvaro icke aro lyekliga, burn

skola vi då någonsin blifva det?
- Jo, när vi bli åtcrförenade med vår mor, genmälte Blenda,

böjande sinä ögon 'emot himmelen.
Då, min syster, är det väl ett förebnd ..,den der drömmen .. .

drömmen, soin vi hade . . . liksoin förut .
.

. i Tyskland.
Skilnadcn bestod blolt dernti, att då nedsteg erkeengelen Gabriel

frän binunelen, för att komina tili oss; nn deremot förde ban oss bort i-
från (lennä jorden, för att ledsaga oss tili vår mor.

Den drömmen «kali kanske slå in, liksoin den andra, miu syster.
Vi dröindc ju, att erkcengelen Gabriel koin att beskydda oss, det

var ban, som räddade oss frän skeppsbrotlet.
Ja denna sista gång droimie vi, att ban förde oss upp i him-

len; li varförc Aktille icke det .också slå in?
Men dcrtill fordras ju, att lian dör, ban också . . . vår Gabriel,

soin räddade oss under stormeu? .. . i\ej . .
nej ~ . det skall icke

bäuda !
.

. . bcdjpm Gud, att det icke måtte bända!
JVej, det skall icke bända; . . . scr du . . - det är endasl den ho-

noin liknande gode engelen Gabriel, soin vi ha sett i drömmen.
Så besynnerlig dröm! . . . Denna gång, liksoin i Tyskland, ha vi

båda baft Sainina dröm . . . och tre gångcr å rad samma dröm.
Det är saut. Engelen Gabriel lutade sig emot oss, betraktade oss

V. 41 58+"
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nu å d in!id och sorglig blick, sägande: Kommcn, minä barn . . . kom- ®

mpn, minä systrar, er mor vänlar eder. Stackars barn! 4 . . ti Ilacl e hau
mcd sin Ijnfva, ömbetsfulla röst; konina så långt ifrän, skolcn j haf-
va farit öfver hela jorden, froinma och oskyldiga, soin Ivonne dnfvor, en-
dast för att slutligeu för alltid få hvila nt i det modcrliga boet!

Ja; . , . elettä var just erkcengelens ord, *- sade dcu andra mo-
derlösa tankfull min. Vi ha ju aldrig gjort en tnenniska något
ondt .

. . vi ha älskat dem, soin älskat oss . . , hvarföre skulle vi fruk-
ta alt dö?

Oclsså vet du väl, miu sysler, att vi snarare smålugo, Un grcto,
då erheengelen, utbrcdaude sinä stora, hvita yingar, förde oss mcd slg
upp i dcn blä hiuunelen.

I hiuimclcn, . . . der vår rnor räcbte oss sinä armar . . , rncd aa-
sigtet badande i tärar.

Act, min systeri .
. . man bar icke sådaua der drömmar förgäf-

ves .
. . Dcssutom, tillade bon, i det hon mcd ett hjcrtslilande smålc-

cude af bcmligt förslånd betraktade Rosa, skulle det kanskc göra slut
på en sfor sorg, hvarlill vi äro orsai; en ...du vet väl.

Ack, min Gud! , , . det är ju icke vårt fel! .
. . vi älska honom

så mycket! . . . Men vi äro i hans närvaro så rädda, så sorgsna, att hän
måbända tror, att vi icke älska honom.

Dä Rosa sade dcssa ord, ville hon taga sin näsduk, för att aftorka
sinä tårar; hon fattadc dcrpå sin något stora arbetskorg, hvarnti bon ka-
de lagt näsdukcn ; men just dä hon uppdrog densamma, föll derntur ett
papper, viket soin ett bref.

Vid denna syn darrade de bäda systrarna oeb tryc.kte sig bårdt intill
Lvarandra; Rosa sade, med darrande röst, tili Blenda:

Äter ett sådant der bref! . , . O, jag är rädd, att det liknar dc
öfriga . .

. och del gör det säkcrt.
Vi mäste fort taga upp det, så att ingcn må fä se det ...du

vet väl sade Rlenda, i del hon böjdc sig och sfcyndsamt fattade pap-
perct annars tillade bon, kunde de personer, som vilja oss väl,
råka i stor fara.

- Men hur bar det brefvet kömmit dit?
—• Ja .

.
, hur ha de andra brefven kömmit oss tiilhauda? ... och

det alltid i vår guvernants frånvaro ?

Det är sant. Men li varti 11 tjenar det att söfca uttydning på den-
na gåta? . . . den finna vi Undå aldrig. ~ , Latoni oss läsa brefvet! ,

..

Kanskc är det bäftre, äo det förra.
De bäda systrarna läste följaude:
”Fort(arcn, kära barn, att älska och vörda eder far, ty hau är myc-

ket olyeklig, och det är ni, som, emot eder vilja, förorsaken honom så
myeken sorg, J kunnen aldrig förcställa eder de grymma uppoffringar,
som eder närvaro älägger honom; . -. dock, . . . hau är ju ett olfer för
sin faderliga pligt. - Hans sorger äro nu grymmare, än någonsin; j
niåstcn för alt del bespara honom dessa ömhets- och kärleksbcvis, soin gif-

honom mera bcdröfvclsc, än sällbet ; hvarje af edra smckuiugar är
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r* för bonom ett dolkstvng, ty ba» ser nti cdcr dcn oskyldiga orsaken tili ®

alla sinä plågor.
”Ocb ändå inåsfen j icke förtvifla, älsbade barn! Ora j bafven

nog välde öfver eder att icbe sätta bonom på det bårda profvet af en
alltior slor öinbet, så yaren förbcbållsanima, eburu vänliga, ocb j skolcn
på della sait ganska myeket lindra hans smärla. Mcn bevaren hemlig-
beten sopgÄilligt, äfven för den gode Dagobcrt, som älskar er så myeket:
ty annars skall hän, såväl soin eder far, j sjclfva ocb den okände vännen
som'skrifver eder tili, råfca i stor fara, ty j ären omgifna af förfärliga
ocb frnkt.nisvärda fiender.

”Jklod ocb hopp! . . . ty man önskar göra eder fars ömhet för eder
ren ifräu alla^sorger; ocb dä bvilken skön dagl Kanskc är denna dag
icke långt borfa!

"Biännen upp delta bre-f, liksom de förra”.
Brefvct vai- skrifvet med så myeken illistigbet, alt, om ock de mo-

dcrlösa kade visat det för sln far ellcr för Dagobert, så skulle dessa ra-
der på sin böjd kunnat betraktas som en besynnerlig ocb förarglig pro-
dnkt af oförstånd, eburu nastan ursäkllig, att döma cflcr tonen 1 dessa
rader, soin dock verkade så myeket ondt. Ingcnting i verlden kunde vara
svekfullarc ocb illpKktigare utlänfct, om man besinnar den grymma obe-
slutsamhct, bvaruti marskalk Simon befann sig, då lian ouppbörligt känr-
pade mot smärtan alt på nytl öfverge sinä dottrar ocb skammen att bryta
naot hvad lian ausåg för sin pligl ja —■ för dcn bcligasle af alla plig-
ter, emedan hän med ett förbuudit sig att skydda. kejsarens son. Dc nnga
ttickornas för alla intryck öppna bjertan hade n», genom dessa afgrunds-
konsler, blifvit uppinärksamma på bvad de annars aidrig bade anat. De
varseblefvo suart, alt deras närvaro var på en gäng ljuf ocb smärtsam för
deras far; ty stundom, då lian var med dem, kunde lian sig ur slånd alt
öfvergifva dem, ocb dä väektes bos bonom, emot bans vilja, känslan af
cu öfverträdd belig pligt, bvilken kansia genast fördystrade bans ansigte.

Sallimia knndc de aima baruen icke annat än efter innebällct af dc
anonyma brefven tolka denna fadrens sinnesstämning. Dc voro öfverty-
gade, att deras närvaro, af ett bemligt skäl, det de icke förmådde ut-
grnnda, var plågande för dcn älskade fadren.

Derifrån härlcdde sig Bosas ocb Blendas beständigt lillväxande sorg,
derifrän ett slags rädsla, ett slags förbehållsambct, som, tvärt emot deras
vilja, lade band på deras barnsliga kärlck; en pinsam förlägcnbet, ett bc-
synncrligt tvång, som niarskalkcn, ä sin sida bedragen af elt för bonom
oförklarllgt sken, ansåg för kallsinnigbct bos dötlrarna. Då tyckte lian,
att bans bjerta ville brista; bans maniiga ansigte förrådde en bitter sorg,
ocb ofta nödgades ban, för att dölja sinä tärar, plötsligt lemna sinä barn,

Då sade de arma modcrlösa sins emellan: Vi aro orsaken tili vår
fars sorg; del Ur vår härvaro, som gör linnoin så olyclilig.

Må man nu föreställa sig, bvilken härjning en sadan fix, onpphörlig
tanka skulle åstadkomma i dessa unga, kärlcksfulla, blyga ocb oskyldiga
bjertan, Ocb burn skulle väl dessa oerfarna barn kumia misstro de der

' s anonyma skrifvelserua, hvilka med vördnad talade om allt, bvad de äl-

lila,.
—.— T
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och dcssutom syntes för hvarje dag rättfärdigas af dcras fars upp
förandc? Sora dc rcdaa värit offer för otaliga räukcr och dagligcn Jiörde,
att dc voro omgifna af liciulcr, så begriper mäii lätt, hvarföre dc, trogna
dc upptnaniogar dc crliöllo af den okände vanuen , aldrig liade aiiförtruU
Daguhert oågot om dcssa skrifvelscr, Lvaruti dcn ganilc soldatens värde
var så rättvist nppskatladt.

Andanaålct mcd alla dcssa lillslällningar var lielt enkeli följande:
Då man sålunda från alla hali oroade och plågadc niarskalken, då man öt-
vertygade hononi, att hans barns öinhet för hoiiom hade kalinat, så trod-
dc unin sig kuona på clt naturligt sätt öfverviima den tvekan, soin änrii)

afhöll ho nom ifrån att öfvcrgifva sinä hain och kasta sig in uli ett lika
vådligt, soin äfvcntyrligt, företag. Alan ville göra marskalkens lii så
bitter!, att lian ansåge för cu siili het alt i stonnarna af clt djirft, ädeit
och riddcrligt företag söka en giöniska af sinä själslidandcn. •- Sådant
var det mål, Kodin hade föresatt sig, och delta var itke allcnast slugt
uttäukt, utan ock ganska möjligt att emä.
>

Efter läsningen af ofvan cilcrade hrcf, sullo dc unga ilickoma en
läng stund tysta och bedröfvade; hvarefler Rosa, soin köli papperet, steg
Lastigt upp, nämiade sig tili kaurinen och kastade hrefvet i elden, sägau-
de, med en röst, soin röjde fruktan:

Vi inåstc skynda oss alt hränna upp delta hrcf; anuars torde nå-
gon stor olyeka hända.

Ah, sade Rlenda det kan icke hända någon större olyeka,
an sora redan bändit, Hvad kan vara anledningcn dcrtiJJ, alt vi förorsaka
vår far så myckeu sorgil

Kanske, Blcnda, svarade Rosa, hvars tårar längsaint runno ut-
för kiuderna, kanske finner hän oss icke så, soin lian ville ha oss.
Hän ätskar oss visst, såsom döttrar af vår staekaks raör, hvilfcen lian tili?
bad ; , . , nicu vi torde dock för houom icke vara sådana döttrar, hau
väntat sig. Förslär du, min syster?

Ja, inycket väl; det är kanske det, sora så myeket oroar honom.
Vi äro så litct bildade, så hlyga, så schåpiga, att hän skäuis för oss; och
sora lian icke desto inindrc älskar oss, så lider hän.

- Men ack! . , . det är ju icke vårt fel. Vår stackars mor uppfo-
strade oss, der i öknen, så godt hon ktiudc.

Ah . . , säkert linner vår far, att lian icke kan förebrå oss våra
hrister . , . men . , . sora du säger . • . lian lider deraf.

Ja, i synnerhet ora hän har vänner, hvilkas döttrar äuo myeke 1
sk ona, talangfulla och qvicka . . . då sörjer hau öfver, att vi ickc också
äro sådana.

Komincr du ihäg, då hän förde oss tili vår slägting, fröken Adri-
enne, sora var så god, så öin emot oss, burn haa sedän raed yttersta be-
uudran sade tili oss : Såg ni, minä barn, burn skön fröken Adricnne
var! . .

. Hvilket förslånd! hvilket ädeit hjerta! . . . Och dertill Lvil-
ket hehag! . . . hvilket intagaude väsende! . .

.
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Acfc Ja, - . . det Sr alltför saat Frökeu dc Cardoviile var så

— li ennes röst så Jjuf, alt när maa såg oeli börde bcanc, knudc
maa nastan glömma alla sinä sorgcr.

Ocli scr da, min syster, det är deiTöre, som vår far, då banjem-
iä r oss mcil vår älskvärda slägling ocli mcd så många andra nnga tliebor,
ej Isan vara stolt öfvcr oss . . . Haa, som är så älskad, så Lögabtad . . .

bau siialle så geraa vilja vara stolt öfvcr siaa liarn.
Ilasllgt lado Rosa baaden på Systems arm oeli sade mcd ängest;

Hör • . . hörl . . . Det talas myeket bårdt i vår fars kaitimarc.
Ja, du bar rätt, sade Rlenda, soin äfven lyssnade ocb så

går någon der med bäftiga steg .
. . Det är bans gång.

Aeb, min Gud! . . . bvad lian böjer rösteu ... baa måtte vara
Oiyebct ond . . . Kansbe Laa bomiocr hit.

Ocb vld blotla tankan på, alt deras far skulle komina, deras far, som
dock tiilbad dcm, sågo dc modcrlösa på bvarandra med syabar fruktan.

Då de talande rösterna blcfvo alltmer Lögijudda, aHlmcr vredgade,
\yltradc Rosa, litit darrande tili siä systeri

Latoni oss ickc stanaa — Loin ia i vår kamuiare.
Hvarfsre det‘l
Jo, tv liär sbola vi mol vår vilja Löra, bvad vår far säger; ocblian vei ja ickc, alt vi aro bär.
Dn bar rält .

. . Loin „ . . Loin syarade I! leml a, t det bon
skyndsamt sleg npp.
,

‘ “r sade Rosa jag bar aldrig bört bonoin tala
i en så vrod ton.

Aeb, min ‘Gnd! ropade Rlenda, 1 det bon blcLnade oeb ovil-borligt stannadej det är tili Dngobert ban så talar.
Hvad bar då Ländt, efter ban tili talar Lonom på det visel?Mene Gud! .

.
. någon ol.yeba bar vissi Ländt.

Aek, syster, latoni oss iebc slå Lari . . . det gör imV för mvebetondt alt Löra Dagobcrt så tilllalas.
SLrällea af någonting-, soin nrdkasladcs ocb söndcrslogs 1 det anprän-sande r n muiet, förskräekte tili dea grad de båda fliekorna, att dc, blekaocb darrande störtade in i siä kannnare och tiilslöto dörrcu cfler sig.Förklaroai itu orsakea tili marskalkcas Läftiga vrede.

XVIII.
DET SÄRADE LE JONET.

Ai vilje nu besk.rifva det uppträde, bvara f Lullrct bade iså höggirad skrämt Rosa ocb Ricolla.
Först bade marskalken, soin var allcna i sitt rnm ocb befann sig- iett npprördt oeb reladt tillstånd, omöjligt att besbrifva, böijat att med

bastiga steg spatscra af ocb an på golfvct. Hans nianligt sköna ansigte
var vanstäldt af vrede, ögoiiwi guistrad e af barin ocb förlrytclse, inedan

1 N:0 59.
PJ? <Ma Ä

305



Den Panohan de Jvdes.

...
. .

«•»
™ några ikiroi- på lians breda, böga, af gråsprängdt, I:urflilipj>l liår omgifna ®,

panna nppsvälldc så, att man kunnat räkna deras pulsslag, ja så, att
dc syntcs färdiga att biisiä» I)å ocb då syntcs hans svarta mustaselier af
en konvulsivisk rörelse rycfcas bit ocb dit, en rörei.c, ieke myeket
oiik den, som förvrider det vredgade lojonels fysi. iii.ini. Ocli iikasom
CU såradt, rcladl. af tnsende osynliga »tyng piugadt lejon (jäi--mrd vildt
rasepi af ooh an i hiiren, der det iiålk-s fängsladt, så gick tien npprörde
ocb vredgade marskaik Simon, fiämtande ocb rnan skuile näsi än konna
säga boppande af ocb an i sitt niin. An vandrade ii n keokig, liksoin
bade hän värit ncdböjd tmder tyngden af sin vrede; iin äter stann.-dc lian
bäfiigt, rätade tipp sig, ställde sig i en stadig oeh trotsande slätlning,,
lade ai-marna 1 kors öfver det breda bröstet, ocb rned lingbnren panna
ocb hotande bliek tycklcs ban sålunda vilja uimana en föefäriig, cburii
osynlig fiende, i det ban mumlade några orediga utrop. Då vai- det
krigaren i hela dess oförfärade stridsifver.

Rätt soin det var, stannade inai-skalken med ens, stampade in-sinnigt
i golfvct, gick fram tili kaminen ocb i-fngdc så våldsamt, att kloe.ksträn•
gen brast ocb blef qvar i handen på honom.

En betjent skyndade, vid deona förfärliga ringning. in genorn dörren.
Du bar då icke s..gf til! Dagobert, alt jag ville Sala med linnoin?

ropade marskalken.
Jag bar utfort bertigens befallning; m-eri lieri- !’ gober! föijdcsin

son ned tili porien ocb » . .

Det är bra sade marskalken med en biifiig oeh befailande åt-
börd, soin befydde, att betjenlen bordt- aflägsna sig.

Denne gick. neli hans berre fortfoe alt spaUera med stora sfeg, barm-
fnllt gnnggande ett beef, som lian böll i veustra kauden. Delta hm-f bade
blifvit I.onom Leit oskyidigt lemnadt af Rahat Joie, som, då Lasi såg mar-
skalkeo komina hein, bade sprungit att fiigna bonoin.

Slntligen öppnades dörren, ocb Dagobert inträdde.
Det är bra längc sedän jag skiekade efter er, min berre! ro-

pade marskalken i vredgad lon.
Dagobert, mera bekymrad, än bestört, öfver delta nya anfall af vre-

de, hvil k et ban med skäl tillskrefdcl tillstånd af onalnrlig ocb nastan be-
ständig öfvcrrclniiig, livaruli marskalken befann sig, svarade saktmodigl;

Min general, ursäkta mig; men jag- följdc min son ut, ocb . . .

Las della, min berre! ropade marskalken-, tvärt afbrytande lians
tai ocb räckande, bonoin brefvet, som lian bade i banden.

Medan Dagobert lasit-, fortfor marskalken med stigande vrede, i det
ban sparkade omkuli en slol, som stod bonoin i vägen:

eget hus, anila in vid min egon per-
hviika med obarmbertig iliärdigbet
. Aäväl, bar ni läst, min berre?

råga på alla de öfriga, sade Da-

Sålcdes lins det, än da i mitt
son, uslingar, troligcn kopla af dem,
föresatt sig alt sländigt plåga mig .

Det är en ny gemenbet, tili
gobert kalit.

Ocb den gamlc kasladc brefvet i spiseln.
gmk
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lpp
-- Brcfvet är gement, men det säger sant, äfertog marskalkcn.
Dagobcrt såg på bonom, ulan att förslå horniin..
M■nshall.cn fortfort

Vet ui väl, hvein som lemuat det der brcfvet i minä händer ?

Man siilille kuuna säga , att djefvulen är med i spclct .
. . Det var cr

liund.
Rabat—Joie? ropade Dagobert,. ufoni sig af bestörlning.
Ja, svaradc marskalkcn. Det är säkert ett skäint af er npp-

finning.
Jag bar föga lust alt skämta, min general, sade Dagobcrf, allt

mer neli- mcr bcdröfvad öfver det uppretadc tiliständ, hvaruti lian såg
marskaiken; ..

.
, jag kari hara icke begripa, burn allt detta hänger ihop

. . . Rahat-Joic apporterar ganska snäilt; troligcn bar hau hillat brcfvet
här i Iniset , ocb då bar ...

Ooh hvem bar lagt hit brcfvet? . .
. Jag är då omgifven af för-

rädare? . ... Du bevakar ingcnting, du ,
. * tili bvilken jag satt så myc-

kct fortroeude,.
Min general! .

.
. hör inig! . . .

Men iimrsbalken fortfor, litan att vilja böra ; y

Hur tusan dj—r skall jag förslå della ?
.
. . Jag bar i fem ocb

tjugn är värit i fält; j»g bar besegrat annecr; jag bar segcrrikt b ekäm-
pät rie sväraste tidcr, lidcr af land.sförvisning oeb biltogbet; jag bar einot-
stäft klnbbslag , . , oeb jag skall im falla för knappnålsslyng .

.
, Kuru?

•- • j ;l g skall då, förföljd ända in i niilt eget hus, blifva ostralfadt re-
lad, förolämpad, pinad i bvarje ögonblick, tili folje af jag vet icke
bvad för ett lumpet Imi? IVär jag säger, alt jag icke vet, så bar jag docfe
orätt .

. . renegaten d’Aigrigny är på boltcn af allt det der . , . derorn
är jag säker .

.
. Jag bar, i hela verbien, icke mer än en fiende, ocb

det är den karien .
.

. Jag måste uppgöra min räkning med bonum . , .

Jag bar fröttnat nn . . . det är för myeket.
Men min general, betänk, att ban är prest, ocb att lian .. .

Hvad frågar jag efter , att ban är prest? . . . Jag bar seit lin-
noin handtera värjan j jag skall nog jaga bans soldatbiod upp i ansigtet
pä bonum.

Men, min general . . .

Jag säger dig, alt jag måste taga ibop med nägon , ropade
marskaiken, ytterst förbittrad. Jag säger dig, att jag måste ba ett namn
oeb en person tili alla dessa murha nedrigheter, för att en gång fä slut
på dem . . . De kläinnia mig pä alla sidor . . . de göra initt lii* tili elt
belvete . . . Du vet ju alltsamnians! . . . Oeb man gör ingcnting alt be-
spara mig denna barin, som steher mig vid sakta eld .

,
. jag är ej så

lycklig, alt jag kan lila på nägon.
Min general, det der hän jag icke låta passera, sade Dagobcrt,

l en ingn, men stadig ocb ti]lika rörd, lon.
Ilvad betyder det?

- Min general, jag kan icke höra er säga, att ui bar ingen att lila
påj m hunde slulligcn börja tro det, ocb det vore ändå bårdare för er

f ' tim- -.. Mm
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sjelf, än för dem, sorn vcta, burudan deras tillgifvcnbet för er Ur .ocb som akulle kasia sig i elden för er, om det gällde. Och jag är
en bland dessa, jag . . , det rct ni.

Oessa veka ord, uttalade af Dagoberl med en djupt rörd stämma, å-terfördc marskalkcn tili ty hans rcdliga oeh ädla karakter kun-dc väl då oeb då låta känföra sig- af vrede och sorg, men åtcrfog snartsin vanliga fastbet. Sälcdes tilltalade lian on Dagobert i en ton, sotii variniudic tvär, tuen dock förrådde cu myeket upprörd kansia?
Du bar rält: på dig bcbölVcr jag icke tviila . * . min vrede drif-ver mig för långt ...det der fördömda brefvet bar gjort tnig allddes

ursumjg , . man Isan bli i-ent af galen. Jag är o-rättvis . „gro f,otaeksam. Otaeksam! „ . . oeb emot bvem? , .. „ jo, tili oeh mcd emotdigJ
' Latoni oss icke tala orn nrig, min general, ty mcd sddana der

ord kan ni komina mig- alt gråla . . . Men bvad är det som bändi ?

Alarskalkens lysionumi bJef dystrare, än någonsiii, och L&n svarade
oicd kori ocb stadig röst:

Det bar faändt mig alt * . man föraktar mig.
- Lr ,er

. . herr general?
just mig, återtog marskalkcn bitlert. Hvarföre skullej»g för dig dölja delta nya sår? . . . Jag bar tviflat på dig ocb är digskyldig upprätlelsc} såledcs må du fä veta alli . . . Jag bar på någou tid

niärkt, alt, då jag råfcat minä gauila vapenkamraler, Jia de liksoin dragiteig undan för mig . ,

liiiru? , , . sknlle väl det der brefvet nyss . „ .

Det brefvet gjorde anspegling derjiå ..,. Ja i . och det sade
sant, åtcrlog marskalkcn med en djup sudi, framlvkigad af Larin oeb
förtrytelse„

alen det är ju omcjligt, min general! , „ „ Ni, som är så älskadl
. . . så bögaklad!

■— Alit det der är hara praf, det, ,men jag talar om bandlingar,
jag. När jag nalkas, bänder icke sälien, att ett påbrgyudt samtal ofstan-
nar. I släjlet att hein ota mig som en gamma! kamrat, iakliager man e-
mot mig en ntsökt, men kali, böflighet. Det fins, med ett ord, tosen
småsaker, Insen ininer och ord, soin sårar bjertat , men bvaröfver man ej
kan dppet beklaga sig.

Hvad ni nu bekagat säga , min general, gör mig alldeles förbluf-
fad, sade Dagobert, med m-dslagct utseende. Då nå försäkrar mig
om en sai:, bör jag tro er, oeb doek , . .

Det van odrägligt, fortsalte marskalkcn. I rnorsc var jag
bos general dllauriiieoiwt. lian odi jag voro på en oeb samma gång öf-
verstar vid kejs.crliga gardet. Hän är sjclfva hedern oeh ärligbctcu.
Jag böijar märkä, sade jag, alt man visar mig kallsinnigbel. Något för-
tai uni mig måltc vara gäugsc. Säg mig npprikllgl, bvad det kan vara.
Säg mig alilsamnians rent ut ; då jag känner, bvad man lägger mig tili
lasi, så kan jag Jorsvara mig bögt ocb «ppet.

■— Nåväl, miu general? g
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< D'Haurincourt förblcf obevehlig. På minä frågor svarade kan

ccrcmoniöst och halit : Jag vet icUe, lierr marskalk, att något clakt
rykte angående cp liar kringlopit. Här är icke fråga oin att halla mig
lierr marskalk, min kiire d'llaiirincourt; vi äro ju soldater och gauila
kamratcr. Min hedcrskänsla är något ömtålig, jag; tilistär det, och den
säras deraf, att minä kamratcr ickc bcuiöta mig lika hjertligt soin förr.
Detta är något, som ickc kan förnekas : jag- ser, jag- vct, jag känncr
det. På dctta svarar mig" nu d'llaurincourt med sainina köld : «lag
liar aldrig märkt, att någon felat i uppmärksamlict emot er. Jag talar
ickc om uppmärksamhct, ropade jag, i det jag varmt och bjcrtligt tryck-
te hans hand, då !>an svagt och tvunget hcsvaradc min tryckning. Jag
har ganska väl märkt, att icke alit är soin förr. Jag mcnar den hjcrtlig-
hct, det förtrocnde, som inan förr visada mig, hvaremot man nu bemöter
mig alit mer och mer som en främling. Hvarföre det? .

. . Hvarifrån
denna förändring? Lika kali och förbchäilsani, som förut, svarade
d'Haiirinconrt: Det der är ett så grannlaga ämne, herr marshalk, att
jag derom rj kan ge cr ringaste upplysning. Mitt hjerta ömsom sväll-
de af Yrede, . . . ömsom beklämdes af smärta; men hvad var att göra?

Att längre vilja truga d'Haurincourt tili förfclaring, hade värit ända-
målslöst: af känsiä för min cgen värdighet afbröt jag säledes detta sam-
tal, som alltför väl hade besannat min fruktan. Säledes, tillade mar-
skallien, i det lian alit mer och mer förifrade sig, säledes är jag då
uteslutcn från den högaktning, hvartill jag har sä fullhomlig rätt ; förak-
tad, utan att ens få vcta orsaken . . . Är iche detta odrägligl? . . . Om
mau bara med en enda stafvelse ville upplysa mig oin nägon handling,
något ryhtc . . . hvilhet som hclst, så kun dc jag åtminstone svara, häm-
nas ellcr fiirsvara mig . . . Alen ingenting . . , ingenting! En iskall köf-
lighct, lika sårande, som en förolämpning . . . O •

• ■ jag säger änuu en
gång, alt alit dctta är för myeket, cinedan dcrtill homma ännu andra sor-
gcr . .

. Hvilhet lif bar jag ickc haft, alit sedän min far dog! .
.

. Fin-
ner jag- ens någon sällhet, något lugn, inom mitt eget hus? . .

. IVej! . . .

Jag konimcr hcm endast för alt få läsa gemena bref. Och det varsta af
alit tillade rnarshalhen i sönderslitande ton, efter någon tvekän jag
finner ju minä cgna barn alit mer och mer likgiltiga inot mig ...Ja

tillade han, då lian såg Dagoberts beslörtniug ja; . .
.

och de vcta
iche, burn hara dc äro mig.

Era döltrar lihnöjda mot cr! ~ ropade Dagobert med häpnad.
O, min general! . . . kan ni viii göra dem en sadan förebråelsc?

IVå, min Gud! . . . jag gor dem ingen förcbråelse ...de ha ju
knappasl haft lid alt lära kanna mig.

Dc ha haft tid att lära hänna er? npprcpade soldatcn i en ton
af förcbråelse ocli förifrandc sig i sin ordning. Ach! . . . hvarom tror
ni väl alt dcras mor talade mcd dem, om det icke var om ev? . . . An
jag då? . . . Var ni iche ständigt närvarande bland oss? . . . Och hvad
skulle vi väl ha lärt cra barn, om icke att känua och älska er?

jfe N:o 42. 39*. 1
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Dn försvarar Jeni .

. . Det är rält . . . ty de älska dig mer, Un ®>-

mig sade marskalken med en bitter kansia.
Dagobert kändc sig sä sinärtsaint upprörd, alt ban betrakfade marskal-

kcn, utan att svara bonom.
IVå ja ropade marskalken med sorglig uppriklighet —nå ja

••
• ja{f medgcr, att det är lågl ocb otacksamt .. . mcn, .. . jag kan

icke kjclpa det. Tjngu gånger bar jag värit afvnndsjuk, ...ja . . .

grymt atvundsjuk öfver det tillltsfulla förtroendc, soin minä barn visa
dig, under det att de mot inig visa sig skygga ocb förbebållsamrna. Om
deras melankoliska ansigtcn då ocb då lifvas af en kansia, soin är nägon
srnula gladare Un vanligl, så är det när de se dig, när de tala med dig,
under det att de för mig hysa ingcnting annat, äu vördnad . , , tvång
. . . köld .

.
. Det der dödar mig, Säfccr om minä barns tillgifvcubet,

skulle jag trotsat allt . . . öfvervunnit allt.
Då nu marskalken säg Dagobert skynda tili den dörr, soin forde tili

Rosas ocb Rlcndas mm, ropade bon:
Hvarl tar du vägen ?

Jag gär att hämta erä döttrar, min general.
Hvarföre det?
For att ställa dem midt framför cr ocb säga tili dcm: Minä barn.,

er far tror, att ni icke älsken bonom , .

• Jag bcböfvcr icke säga mer än
det ocb , . . ni skall få se .

.
.

Det förbjiider jag dig, Dagobert ropade marskalken bäftigt.
Här är icke fråga om Dagobert nu, utan om det, att ni icke bar

rättighet tili nägon orällvisa mot erä stackars små flickor.
Den gamle soldatcn tng ännu ett steg närmarc dörren.

Dagobert, . . , jag bcfaller dig alt stanna här ropade marskal-
ken, ännn högre, än förnt.

Hör på, min general, sade den gamle, Jag är cr soldat, er
underordnade, er tjenare, om ni så vill mcn det ges ingen grad ocb
iugen rang , som bällcr mig lillbaka , då fråga är om att försvara erä
döttrar .

.
. Allt skall förklaras . . . Att ställa den ena hcdcrliga men-

uiskan inför den andra . . . det är det bästa sätt jag känner.
Blif qvar! sade marskalken i sä bcfallande ton, att soldaten,

som var van vid lydnad, sänkte bufvudet ocb rördc sig icke ur fläeken.
Hvad äninar du göra? åtcrtog , Simon. Gä ocb säga tili minä

döttrar, att jag tror, det de icke älska mig, ocb sålunda framkalla ntgju-
telser af en ömbet, som de stackars barnen icke känna . . . Det Ur icke
deras fel , . . det är litan tvifvel milt.

Ack, min general - sade Dagobert i sinärtsaint rörd ton nu
är det icke längrc vrede, jag känner, då jag bör cr tala så om erä barn
.

. . det är sorg . . . det är bedröfvelse! ... ni sondcrslitcr milt bjerla.
Marskalken, rörd af det uttryck, bvaraf Dagobcrts ausigte nu stämp-

lades, fortfor i en mindre barsk ton:
IVfå-nä . .

. fär sä vara . .
. jag bar väl orätt nu igen .

. . Men
nu frågar jag dig, ulan bitterbet . . . utan afvund: äro icke minä döttrar
rucra öppenlijertiga, merc förtroliga mot dig än emot mig?

|S|a
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Wi .S5* För tusau, min general, ropade den gamle f. d. grenadieren “

—om ui utgår från den synpunkten, så kau jag också säga, att de äro
förtroligare mot Rabat-Joie, än emot mig , . . IMi Ur deras far . . . och
cluiru gud en far mä vara, så inger Lan dock alltid vördnad . . . Dc äro
förtroliga mot mig! . ..ja, det tror jag förliaunadt väl . . . Hvad dj-n
vill ni dc skola ha för aktning för mig, som, med undantag af minä Sto-
ra mnstasclicr och minä sex fot i längd, är som en gammal dada ål dem
.

•
. ty jag har ju vaggat dem, vet jag .

. . Ocli sedän så ...om jag skall
säga rent ut . . . så bar ni

,
min general, allt ifrän cr fars död, värit

sorgsen, tanbspridd . , . Barnen li a märkt det, ocb livad ni anser för kali*
, siunigbet bos dem, är ieke annat än oro öfver cr, derom är jag säbcr .. .

Ja, ja, min general ; ni är orättvis .
.

. ni bebiagar er öfver, att barnen
hålla för myeket af er . . .

Jag bebiagar mig öfver, att jag lidcr sade marsbalfccn med
smärtfnll ifver. Jag ensain bänner böjdeu af minä lidandcn.

Ja, de måttc vara bittra, dessa lidanden sade Dagobert, emot
sin vilja bänförd af sin tillgifvenbct för flickorna, vida längre, än ban
sjelf bäde tänktc och ville. Ja, cra lidanden måtte vara rysliga, ty alla,
som älska er, hafva känning deraf.

Ater förcbråelser, min berre!
IVåväl, min general . . . förcbråelser, ja ropade Dagobert.

Det är snararc erä barn, som ha skäl att beklaga sig öfver er, att aubla-
ga cr. för kallsinnighet, emedan ni sålunda misskänner dem.

Min berre sade marskalkcn, som knappast kunde styra sig
min berre . . . det är nog . . . det är för myeket.

Ah ja, det är nog återtog Dagobert med ökad sinnesrörelse.
I alla fall .

.
. bvartill tjenar det väl att försvara dessa olyckliga barn,

som icfce kurina annat än underkasta sig sitt öde ocb egna er sin kärlek ?

I ...Hvartill skulle det tjena att försvara dem emot er olyckliga för-
blindelse.

Marskalkcn gjorde en rörelse af otåligbet och vrede, bvarefter hän,
med tillkämpad kallblodigbct, fortfor:

Jag behöfver påminna mig allt, bvad du gjort för mig .
.

. och
jag skall ieke glörnma det . . . cluiru .

. .

Men, min general, inföll Dagobert, hvarföre tillåter ni Ickc,
att jag går efter erä barn?

Bcgriper du då ieke, att delta nppträdc förkrossar ... . dödar mig?
ropade marskalkcn utom sig. Du vill väl ieke göra minä döttrar tili

vittnen af bvad jag lidcr . . . En fars sorg bar sin värdighel ... du
borde vörda den.

Vörda den? ...IVej ...ty det är orättvisa som är orsaken dertili.
IVog, miu berre .

.
. nog!

Ocb ieke nog dermed, fortfor Dagobert, som ieke längre lade
något hand pä sig ieke nog dermed, att ni plägar er sjelf, , . . ulan
ni tar lifvet af cra barn . . . ni dödar dem hara gcnoin sorg, förstår ni
. . . ocb det var ieke dcrföre, som jag förde dem bit ifrån det inre af
Asicu. v.
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«IHvad! Förebräelser!
Ja; ty den verkliga otacksamheten emot mig består dcruli, atl nl

gör erä döttrau olycbliga.
Gä ut! ,

. . gä genast ut! skrck marskalken, alidelcs «loin sig
ocb i en sadan vrede, alt Ragobcrt, ångrande alt liafva ‘ gatt för långt,
åtcrtog: Min general, jag bar orätt .

. . Jag bar inåbända felat i vörd-
nad emot er ~ . förlåt mig . . . men .. ,

Se så ja . .
. jag förlåter dig, men jag anhäller, att du genast

måtte lemua mig allena yttrade marskalken, soin mcd moda kufvadc
sin barin.

Min general! ~, ett ord!
Jag ber dig sam en nåd, att du lemnar mig allena . .

. jag ber
dig derom som en tjenst, ocb det bör vara nog, lycker jag sade raar-

skaikcn, i det hau fördubblade sinä bemödandcn, för att kufva sin olit
mer ocb mcr uppsvallandc vrede.

En förfärlig blekbet följde nn på dcn starka rodnad, som under kela
delta obebagliga uppträde hade färgat rnarskalk Simons ansigtc. Dagobcrt,
förskräckt öfver denna symplom, fördubblade sin cnträgcnbet.

Jag bönfalier, mii? general, sade hän mcd bruten röst tillåt
mig, hara på ett ögonbliek, alt .

. .

Emedan ui fordrar det, min herre, så skall det vai bli jag, som
lemnar rummet sade marskalken ocb gick ät dörren.

Dessa ord yltrades på ett sait, alt Dag-obert icke längre vägade vara
envis. Hän ncdböjde bufvudet. Tillintelgjord, förtvillad, betraktade lian
anna en gång marskalken uuder tystnad ocb med en ytterst bönfallaude
min; men vid en ny rörelsc af vrede, soin Rosas ocb Rleodas far cj för-
rnådde ätcrbålla, ulgick veteranen mcd låugsamma steg.

Knappt voro nägra minuter förlidna, sedän Dagobert lemnat rummet,
då marskalken, som, efter en lång ocb plågsam tystnad, hade flere gån-
ger nannat sig dcn dörr, bvilken ledde in tili Laos döllrars rum ocb äter
med en ångcstfull tvekan gått derifrån, äodtligen gjorde nytt våid på sig,
aftorkade svetten, som öfversköljde hans panna, sökle, så rnyeket möjligt
var, att dölja sin npprörda siuuesstämning, ocb inträdde i den kammare,
der Rosa ocb Blenda voro.

XIX.
PROFYET,

Dagobert hade haft rätt i att försvara sinä bavn
, säsom bau fader-

ligt kallade Rosa och Blönda, men icke desto raindre var marskalkens
Iruktan för hvad lian kallade ijumhet bos döltrarna olyckligtvis grundad
på ett yttre sken. Sålunda kunde ban, säsom hän hade sagt tili sin far,
omöjligen utgrunda orsaken tili den sorgliga förlägenbct, ja skyggbet,
som döltrarna visade i hans närvaro, ocb ban börj-ade slutligen alt i

kallsinnighet för bonom, för deras cgeo, äls lialle far, söka denna orsak.
An förebrådde hän sig blttert, att hau icke i deras närvaro lagt nog hand |
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på don smärta,, som deras mors död liatle förorsakat Lonom, ocli att lian
eåmcdclst kömmit dem att tro, det de voro m slånd att trösta lionom; än
fruktade Lan, att lian icke visat sig nog öm, nog bjertlig emot dcm, att
lian möjligen kunnat shrämma dem jypmiiu sin militäriska sträfliet. Sluti-
dom åter sade lian nied sönderslitandc smärta tili sig- sjclf, att, soin lian
alitit! nödgats lefva länjjl aflägsnad ifrån sinä barn, hade lian ju förblif-
vit nastan främmande för dem. Mcd ett ord: de minst grundade miss-
tankar framställde sig- oupphörligt för Lans sinne, oeh så snart sådana
frön af tviiVel, misstroende och fruktan blifvit inkastade i en ömhetskän-
sla, så utveckla dc sig; småningrom med olycksbringande fruktsamhct.

Oaktadl denna inliillade köld, livaraf lian led så myeket, var mar-
skalkens tillgifvenhet för sinä döttrar så innerlig, att blotta sorgen öfver
att nödgras öfvergifva dcm ensam förorsakadc den gryinma tanken, bvilkcn
gjorde lionom lifvet så odrägligt. Det var en oaflåtlig kamp cmcllan liaus
faderskärlck och en pligt, den lian betraktade såsom helig.

Hvad åter den olyckliga verkan af förtalet angår, detla förtal, som
var med ali nödig skicklighet utspridt, för att bcderliga män, af marskal-
kens fordna krigskamratcr, kunde sätta tro dertill, så badc detta förtal
med en förfärande slugliet blifvit uppfunnet och kringspridt af prinsessan
de Saint-Dizicr. Man skall sedermera få veta både innchållet och ända-
målet med dessa afskyvärda rykten, hvilka, i förening mcd så många
andra frätande sår, dem marskalkens hjerta hade erbållit, rågade måttet af
hans sorg och förtviflan.

Ilänförd af den öfverrctning, hvilken hos lionom vållades af dessa
ouppliörliga knappnålsstyng, såsom Lan kallade dem, och dertill stött af
några ord, hvilka uudfallit Dagobert, bade han rytit åt denne; men då
den- gamle sohlaten lemuat rummet, hade marskalkcn, som under en in-
fallandc tyslnad vid mognare eftertanka erinrade sig de öfvertygande och
varma uttryeken hos hans döttrars försvarare, känt iiiom sig något tvif-
vel uppstå angåcnde den köld han förcbrådde Aickorna, och, efter att
hafva fattat ett rysligt beslut, i fall det prof, han nu ville anställa, skulle
bekräfta hans ncdslående farhåga, inträdde han, såsom vi ofvanföre nänil,
tili sinä döttrar.

Hans tvist mcd Dagobert hade värit så högljudd, att marskalkens
röst, genom salongen, såledcs genom tvenne dörrar, hade oredigt framträngt
tili dc båda systrarnas öron, i deras sängkammare, dit de tagit sin till-
flykt. Också uttryekte, vid fadrens inträde, deras bleka ansigten fasa och
ångcst. Vid åsynen af marskalken, hvars anletsdrag voro icke mindre
upprörda, hade dc båda fiickorna vördnadsfullt stigit upp; men de stan-
nadc midt pågolfvct, tryekande sig tätt intill hvaraudra, synbart darrande.

Likväl var det icke vrede.och hårdhet, som de läste på fadrens an-
sigtej det var en djup, nastan bönfallandc smärta, som tyektes säga:

Minä barn! . . . jag lfder . .
. jag tar min tillflykt tili eder, . .

trösten mig . . . älskcn mig eller jag dör.
Uttrycket i marskalkens ausigte var i detta ögonhlick så talande, att,

då rädslans loista intryck var öfverståndet, voro de moderlösa på väg att
JS.o 42. 40.
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sig i fadrens armarj men crinrande sig den aiionyma skrifvclscn,
soin sade, burn plågsamt nttryckct af deras ömhet vore för fadren, vcx*
lade de en hastig blick och ladc hand på sin kansia.

Af en grym tillfällighct kände marskalken. sig' just i samma ögon-
blick fattad af en innerlig Inst att för sinä barn öppna sinä arrnar. lian
belraktade dcm nied afgndadyrkan. Hau gjordc tili ocli mcd en sakta
rörelse, liksoin för att kalla den» tili sig, men vågade ickc göra mer, af
fruktan alt ej blifva förstådd. Dock de slackars barncn, förstenade af
de trolösa rådcn, stodo der stumma, ororliga, darrande.

Vid dcnna skenbara köld, kände marskalkcn sitl hjerta sammandragas.
Det var ickc mer något tvifvel lians döttrar förstodo hvarken bans
förfärliga smärta eller bans förlvifladc ömbct. Alltid samma köld,
tänkte hän. »lag bar då icke bedragit mig.

Emellertid söktc lian dölja, bvad som föregick inom honom; hau gick
fram tili flickorna ocb sade, mcd en så stadig röst, hän förmådde:

God dag,. minä barn.
God dag, min far *— sade Rosa, som var mindrc rädd, än systcrn.
Ja g kunde icke få se cr .

.
. i går sade marskalkcn med stap-

lande röst. Jag var så sysselsatt, scr ni .
. . det var vigtiga affärer

jag hade att uppgöra . . . sakcr, som rörde min tjenst .•>, . IVå , . . j
ären väl Inte onda på mig, för det att jag försummar er.. lian försökte
småle, men vågade icke säga, att hän förliden natt hade, för att stillasin
ångest, gått att betrakla dcm under deras sömn. Ar det icke så
fortfor hän j förläten väl, alt jag glömde er.

Ja, min far! -- sade Blenda med nedslagna ögon.
An om jag nödsakades resa bort för någon längre tid sade

marskalken långsamt så skulle ni väl trösta er öfver min frånvaro?
. . . Ar det icke så?

Vi skulle vara myeket ledsna, om ni det allra ringaste besvärade
er för vår skidi sade Rosa, erinrande sig den anonyma skrifvelsen, som
talade om den uppoffring, flickornas närvaro förorsakade deras far.

Vid delta svar, afgifvet med lika myeken förlägenbet som blygbet,
och hvaruti marskalken trodde sig se idel liknöjdbet, betviflade hau icke
mer sinä döttrars kallsinnighct för honom.

Det är förbi, tänkte den olycklige fadren, i det ban bctrafcta-
de sinä barn. lugen ömmare känsla för mig lefver i deras bröst . . .

Om jag reser, eller om jag blir qvar . . . det qvittar dcm lika . . . IVej
. . . nej ...de hålla icke af mig . . . när i detta bögtidliga ögonblick . . .

då de kanbända se mig för sista gången, .. . den barnsliga instinkten icke \

säger dem, att deras ömhet skulle kuuna rädda mig.
Under denna sorgliga betraktelse hade Simon oaflåtligen, med djupa-

ste rörelse, betraktat sinä döttrar. Hans tnanliga ansigte fick dernndcr
ett så rörande, så sönderslitande uttryck, bans blick talade så tydligt om
bans själs smärta, marter, ocb förtvillan, att Rosa ocb Blenda, förskräek-
ta, alldeles utom sig, gåfvo vika för en ofrivillig, oöfverlagd rörelse, ka-
stade sig ora fadrens bals och höljde honom med tårar ocb kyssar. s
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■® Marshall: Simon liadc icke sagt ett ord ; hans döttrar hade icke hei- ®

Icr sagt nägof, och likväl liade de alla tre förstått hvarandra . . . En sym-patetisk stöt hade i ett enda ögonblick elektriserat och sammansmält des-
sa tre lijertan.

Gnm dlosa farhågor, tornina tvifvelsmål, lögnaktiga uppgifter, trolösa
räd .. . allt ~ , alli var glömdt ..

. aill liadc vihit för den oemotstånd-
l'ga känslan, som kaslade barnen i fadrens armar. En plötslig föiklaring
ingaf dem Iron på hvarandra, just i det ögonblick, då ett obotligt miss-
troende var på väg att för alltid åtskilja dem.

I en enda sekund kändc marskalkcn alli delta, men ord fcladcs Lo-
nom att uttryeka sinä känslor. Darrande, forvirrad, utom sigr af glädje,
kysste lian sinä döttrars mun, panna, hår ocii liändcr, gråtandc, suckan-
de, Iccnde önisom. Hän var från sinä sinnen, lian yrade, hän var rusig
af sällhct. Slutligen utropade lian:

Jag har återfunnit dcm . . . eller snarare , . . jag har aldrig,
aldrig furlorat dem . , . De älskade mig ... o! . , , nu hetviflar jag det
jcke mcra ....de älskade mig . . , men de vågade icfce säga mig det
. . . Jag ingaf dem rädsla och fruktan , , , Och jag, som trodde , , .

men, det är alltsammans mitt fel ...Ack, min Gud, bvad detta gör
godt! . , , hvad det ger styrka, mod och hopp! .

. . Ha! ...ha! . . ,

ropade hau, skrattande och grätande på en gång och öfverbopande sinä
döttrar med nya smekningar må de nu komina och förakta mig, förar-
ga, förolämpa mig , . . nu trotsar jag allt, Se så, minä vaekra blå ö-
gon, minä ljufva blå ögon . . . se på mig . .

. riktigt . . . riktigt , . ,

iunerst in i ögat . . . detta skall ge mig nytt lif.
O min far! . . . ni älskar oss då lika myeket, som vi älska cr?

ropade Rosa, med intagande oskuld.
Vi fä dä/ofta, myeket ofta .. . alla dagar kasta oss tili ert bröst,

omfamna cr och säga, huru lyckliga vi linna oss af att få vara hos er
sade Blenda.

Vi få då visa cr, min far, de skatter af ömhet och kärlek
tili er, som vi nti vara bjertan hafva samlat, och som vi värit så ledsna
öfver att ej få slösa på er.

Vi få då säga er belt högt, hvad vi tanka inom oss.
Ja, ni kunnen det ni kunnen det! sade marskalken, stam-

mande af glädje. Och hvem nekar er det, minä barn? . . . Dock nej!
~ . nej! ~

, svara mig icfce. JVog om det framfarua! ... jag vet allt
.

. , jag hegriper allt .
. . min sorgsenhet . . . min tankspriddhet , . .

allt detta har ni tolkat på ett sätt som . . . Ja, jag förstår . . . detta he-
dröfvadc er , . . Er sorgsenhet deremot . . . förstår ni . ,

. den tolkade
jag på mitt vis . . . emedan . . , ser ni . , . men hör hara , . . jag
tänker ju icke på något enda af de ord, jag talar tili er . . . Jag tänker
på ingenting annat, än att betrakta er. Det bländar mig .., jag sviud-
lar af glädje.

O, betrakta oss, min far! . . . skåda in i våra ögon, ned i dju-
pet af våra hjertan! ropade Rosa med förtjusuing.

|
pet
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-- IVi skall der läsa vår auvarande sällhct och vår kärlck tili er
tllladc Blomia.

JVi! . . . ni! sade marskalken 1 en lon af raild förcbråelse.
Hvad skall det bctyda? Vili ni vara så goda och kalla inig du? , . .

jag säger ni, jag, för det j ären två.
Mln far, din hand! sade Blcnda, faltande sin fars hand ocb

läggande den pä sitt hjerta,
Miu far, din hand ! sade likaledes Rosa ocb fattade marskal-

kens andra hand.
Tror du nu på vår lycka och på vår kärlck tili dig ? åtcrtog

Blcnda.
Det var omöjligt att beskrifva den intagande stolthet ocb den strä-

lande, barnsliga kari el:, soin afmälade sig i de båda unga flickornas för-
tjnsaudc ansigte, medan deras far, med de tappra händerna tryckla nmt
deras vanna hjcrtau, hänryckt räknade deras hjcrtans glada och snabba
pulsslag.

Ack ja! ... endast glädjen och kärleken kansålunda komina bjer-
tat att klappa, sade marskalken.

Ett slags grof ocb qväfd suck, soin hördes frän dörren, hvilkcn blif-
vlt letnnad öppen, kommo de båda brunetta hufvudena och det gråa hufvu-
det att vända sig om, och de sägo nu Dagobeits Stora ansigle, lutadt emot
nosen af Rabat-Joie, bvilkeu bade rest sig upp emot sin husbonde.

Soldatcn, som med sin lilla blårutiga näsduk torkade sinä ögon och
sinä mnstascber, förblef för resten orörlig, såsom guden Termes. Då
kan ändtligen förmådde tala, skakadc lian på bufvudet och sade tili mar-
skaiken med hes röstj ty den gude gnbben bade tårarna i haisen:

Jag sade . . . ju .
. . det der . . .jag!

Tyst! sade marskalfceu ,
i det hau gaf houom ett tecken af

hemligt förstånd. Du var en vida bättre far, iin jag, min gamle van
♦ . . Iloin nu och omfaiuna ilickorna , . . Jag skall ickc längre vara
svartsjuk.

Marskalken räckte handen åt den gamle soldaten, som hjertligt tryck-
te den, medan de båda Ilickorna kastade sig om gubbens hals, och Rabat-
Joie, soin enligt sin vana, ville vara med om glädjen, reste sig på bak-
fötterua och lade framtassarna på sin husbondcs rygg.

Det var ett ögonblicks djup tystnad.
Marskalkens, haas båda döttrars och den gamle trogne vännens him-

melska saligbet, under detta ögonblick af innerlig förtrolighet, afbröts
nu genom ett gläfsande af Rabat-Joie, som i detsamma lemnade sin två*
fotaställningen.

Den lyckliga gruppen åtskiljdes, blickade åt sidan, och varseblef Jo-
crisses dumnia ausigtc. Hau såg ändå inera nölaktig ut och gapade vida
mera, än någonsin förut. Hau stod som en bild i dörroppuingeu, med
stirrande ögon, hållande på ena armen sin eviga vedkorg och en qvast
under den andra.

klugreuting försätter olemushan i sd gliidtigt Ivnne, som sällheten. sM
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1 Ocfcså, oakfadt bcsökct i öfrigt var störandc och föga välkommct, skalla-

de vid dcnna grotcska syn ett friskl ocL bjertligt skratt från Rosas ocb
Blendas läppar.

Jocrisse, som narradc marskalkcns döttrar att skralla, sedän de så
länge värit bcdröfvade och nedslagna, bade sålcdcs rätt tili midsccudc af
marsbalken, soin sade tili bonom med niycken godbet;

Hvad vill du, min gosse?
Min bertig, det är icke jag, sade Jocrisse, läggande banden

på silt bröst, soin om ban bade aflagt en cd. I dctsanmia tappade ban
qvasten, söin ban köli under armen.

De unga flickornas skraft fördubbladcs.
Uuni, Sr det icke du*? sade marskalkcn.
Härät, Rakat-Joie! ropade Dagobert, ty den kloka och snälla

burnien tyektes bafva nägon elafc aning angående det förmenta dumbufvu-
det, bvarföre ban med arg min nalkadcs bonom.

IVej, berr bertig, det är icke jag, återtog Jocrisse. Det var
kammartjenaren, som sa’ åt mig, då jag skulle bära upp ved, att jag skul-
le säga tili berr Dagobert, eftersorn jag bar upp ved, att ban skulle säga
tili hertigen, att berr Robert ville tala med bertigen,

Vid berr Roberts narnn studsade marsbalken.
Herr Robert var Rodins bcmliga utskiekade, angående det möjliga,

eburu äfvcntyrliga företaget, I fråga om försöket att bortföra Napoleon 11.
Eflcr ett ögonblicks lystnad yttrade marsbalken, bvars ansigte ännu

strålade af sällbcts tili Jocrisse:
Min gosse, bed berr Robert, att ban ett ögonblick väntar der nere.
Ja, berr bertig, svarade denne och bugade sig ända ned tili golfvet.

Da den duonne karien nu lemnadc ruunnet, sade marsbalken med
glädtig röst tili sinä döttrar:

J begripen väl, alt, på en sadan dag ocb i en sadan stund som
dcnna, lemnar man icke sinä barn icke ens för berr Robert.

—O, så myeket bättre, min far! ropade Rlenda, ytterst gladj ty
berr Robert bar alitid misshagat mig.

Ilar ni skrifdon der*? frägadc marskalkcn vidare.
Ja, min far, der, på bordet, svarade Rosa lifligt, i det hon visa-

de marskalkcn tili ett Htet bord, som stod under ett af fönstren i rummet,
och dit marsbalken nu ställdc sinä steg.

Af skyldig grannlagenbet stannade de båda flickorna qvar vid kami-
nen, bvarest dc stodo ocb böllo hvarandra ömt omfamuade, liksoin för att
sins emellan fröjda sig öfver dcnna ovänlade glädjcdag.

Marskalkcn satte sig vid sinä döttrars skrifbord, ocb gaf tecken åt
Dagobert alt närinä sig.

Under det ban, fort ocb med stadig hand, skref några rader, yttrade
lian tili soldatcn, leende, och så lägt, att döttrarna omöjligcn kunde upp-
fatta, bvad ban sade :

Vct du, bvad jag nastan bade beslutit mig tili, för en stund se-
dän, innan jag gick hitin? '

N:o 42 40*.
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Hvad bade ni då bcslutit, nila general?
Atl skjuta tnig för pannan . . . Det är minä barn, soin jag bar

att tacka för initt 1 ifs räddning.
Marskalken fortfor att skrifva.
Vid delta förtrocndc gjorde Dagobert en bastig rörclse; dcrcfter sva-

rade hän, likaledcs med lag röst:
Atininstone badc det icke blifvit med cra. pistolcr, som »ni köm-

mit alt skjuta er, ty jag kade borttaglt knallbattarna.
M arskaiken vande sig hastigt om och såg med bestört min pä dcn

gamle,
Soldaten böjde bekräftande på Lnfvudet och tillade: {lud ske lof,

det är nu slut med alla de der ideerna!
1 stället för svar, pekade marskalken med tärfull, mcn tillika glädjc-

strälande blick, på sinä döttrar; derefter förseglade lian den af några ra-
der hestående hiijetten, ocb gaf dcn åt veteranen, sägande:

Lemua delta tili herr Robert 5 jag skall konnaa tili honom i
morgon.

Dagobert tog hiijetten och gick nt.
Marskalken, som återvände tili sinä döttrar, yttrade gladt, i det hän

sträckte armarna åt dem:
Se så, minä fröknar! . . . två sköna kyssar, för det jag åt cr upp-

offrat d.en sfackars herr Robert! . . . Kanske jag icke förtjent dem?
Rosa och Blenda störtade tili fadrens bröst.

Ungefär vid satama tld, som dcssa händolser tilldrogo sig i Paris,
funnos tvenne resande, iivilka, ehuru längt skilda från hvarandra, gcnom
rymdeu vexlade hemlighetsfulla tankar.

XX.

REINEUNA AF KLOSTRET SAINT—JEAN—EE—DECAPITE.

Solen är i nedgängen.
Längst in nti en ofantlig granskog, 1 den allra dystrastc enslighet,

höja sig ruinerna af ett förfallet kloster, fordom helgadt åt Saint-Jean-
Le-Decapite.

Murgrön, parasitväxter och niossa bctäcka nastan hoit och hållct dc
svarta och förvittrade stenarna; några mesi ncdramlade hvalfbågar, några
med hväifda fönster försedda murar, stå der ännu och afteckna sig mot
den svarta skogens mörka botten.

Beherrskande hela denna massa af stcn och grus, upprält stående pä
sin hörniga picdcslal, som tili hälftcn betäckes af slingväxter, bar en
kolossa!, bar och der stympad, stenstaty förblifvit någorlunda skonad af
tidens tand.

Den na staty är hemsk och obygglig.■y Den föreställer en maa ulan hnfvud.
v; 1
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W Iklädd dcn antiko togan, håller hän 1 sinä händer ett fat . . . på det-
ta fat ligger ett imfvud. l>etta luifvnd hr hans eget.

Det hr den Hclige Martyrcn, Johannes Döparen, som pä hefallning
af Herodias allifvad,cs.

Tystnaden är högtidlig.
Tid efter annan höres dock det dofva suset i de ofantliga trädens

grenar, vaggade hit och dit af vinden,
Tunga moln, kopparfärgade af den nedgäende solcn, draga långsamt

öfver skogen och spegla sig i en litcn häcfc, som flyler förhi kloslenui-
nerna och tar sitt utlopp midt igenom en massa af oerhörda klippor.

Vattnet rinner, moinen tåga förhi, de hundraåriga träden rista sig
och nordanvinden tjuter.

Plötsligen visar sig en mcnniskogestalt pä den lilla öppna platsen
emolla n dessa oväknc.liga stammar, hvilkas rötter förlora sig i ett hotten-
löst djup.

Det är en qvinna.
Ilon går långsamt fram tili ruinerna .

.
. uppnår dcm . . . vidrör den

fordom hcliga marken.
Bcnna qvinna är hl ok j hennes ansiglc är hennes långa,

fliddrande klädning är, äfvensom hennes fötter, betäekt af damj hennes
gång och vacklande.

Ett stenblpck liggcr vld hrädden af källan, tätt bredvid det hals-
huggna helgonets staty.

På detta stenblock nedsjunker den trötta qvinnan, utmattad och
ilämtandc.

Och likväl bar hon, i många dagar, många år, många sekler gått,..
gått . .

. utan alt tröttna,
IVu känner hon, för första gängen, en oöfvervinnelig trötthet . . .

för första gången äro hennes fötter omina»
Hon, som med jeninä, stadiga och säkra steg gick öfver de hrännan-

de öknarnes rörliga lava, under det hela karavaner slukades af den glöd-
heta sandens vägor . . »

Hon, som med fasta och llkgiltiga fjät trampade de nordliga regio-
nernas cviga snö , vandrade genom isiga ödemarker, der ingen mennisko-
varclse kan lefva .

. .

Hon, sora skonades af brandens fråssande lågor och af flodens hm-
sande höljor . . ,

Hon slutligen, som i sä många sekler hade haft ingenting mer
gemensamt med uiensklighetcn, . . , hon känner no, för första gången
kroppsiig smärta.

Hennes fötter blöda; , . , hennes lemmar äro förlamade af trötthet . . ♦

en brännande törst pldgar henne.
Hon känner dessa vedcrmödor ... hon lider deraf,., och likväl vå-

gar hon knappast tro derpå.
Hennes glädje skulle dä vara för ulomordentlig.
Emellertid sammandrager sig alit mer och mer hennes torra strupe

,
...hela hennes bröst tyekes brinna invertes .. . Hon varseblir källan ocl^^
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störtar sig pä fcnii, för att släcka sla törst uti delta krlstallklara vatien, s
genoraskinligt soin ca spcgeli

Hvad händer?
Knappast hafva henncs brännlieta läppar vidrört den rena ocli friska

koljan, förrän kon, soin ännu ligger knäböjd, mcd kåda känderna stödda
mot liällbrädden, bastigt uppliör att dricka och dercmut nppraärksanit be-
shädar sin bild i den Clara, svala vattenspegeln.

Glönimande den törst, sora ännu förtär hennc, uppgifver bon plöts-
ligt ett högt rop . . , ett rop af innerlig, outsäglig, from glädje ... så-
som ett oändligt tackoffer åt Herran,

I den klara spegeln bar bon varscblifvit, att bon åldrats.
På några dagar, på några timraar, pä några minuter kanbända, bar

kon hunnit incdeiäldern.
Ilon, soin i iner Un aderton bundrade år alltid värit tjngofem årgain-

mal, ocb som genom verlden ocb generationerna släpadc deuna öförgahg-
liga nugdom . .

.

Ilon bade åldrats; . . . bon kunde såledcs . . . äfven bon, boppas på
dödcn.

Hon visstc nu, att hvarje minut af bennes lif fördc bcnne närraa-
re grafven.

Hänförd af delta ljufva hopp, rcscr hon sig upp, lyftcr ansigtet mot
binunelcn, saminanknäppcr känderna ocb antagcr en ställning af brinnan-
de, andäktig böu.

Dä fästas oförmodadt bennes blicfcar på den Stora stenkildcu, som fö-
reställer den balsbuggnc Johannes Döparen.

Hufvudet, soin martyren bär i sinä händer, tyckes, ur de genom dö-
den halfslulna ögonstenarna af granit, kasta en klicfc af öiukan ocb dcl-
tagande på den irrande Judinnan.

Det är verkligen hon , . . det är Herodias . . . bon . . . sora
ruset af en lied nlsk fest, bad ora belgonets bnfvud.

Ocb det är vid foten af den kelige marlyrcus bild, som den odöd-
lighet, bvllken i så många århundraden tyngt Herodias, nu tycks vara
lättad.

”0, du ogcnomträngliga beinligbct , . . du gudoraliga hopp! ut-
ropade hon. Andtligen mildras bimlcns vrede. Herrans hand leder
mig tili foten af denne belige martyrs bild ;

. , det är bär jag åter bör-
jar blifva en mensklig varelse. Ocb det var dock för alt bäinnas mar-
tyrcns död, soin Herren dömde mig att evigt vandra!

”0, miu Gud! .
. . raåtte jag icke vara den cuda, sora fått förlätclse!

. . . Hau . .
, den der bandtverkarcn, bvilkcn, likasora jag, konunga-

dottreo, äfvenledes vahdrar från sekcl tili sekel, kan äfven lian, lik-
soin jag, boppas att en gång kinua målct för sin eviga vändring:

”Hvår är lian, o Hr.rre? . .
. bvar är ban? . .

. Har du fräntagit
mig den förmåga jag bade, alt, oaktadt den ryind, sora skiljde oss åt,
böra ocli se bonom? Älergif rnig ... o, ätergif mig i delta bögtidli-
ga ögonblick dcnna gudoraliga gåfva . . . Ätergif mig den, o Herre! ...

i samma mån jag känner dessa vcrfcnlugar af den menskliga bräckli sjlf
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* heten, dcm jag välsignar såsom förcLud tili det annalkandc slnlet pitoina

eviga lidandcn, i samma mån förlorar min syn kraften alt tränga ge-
nom oändligbctcn, och milt öra förmågan att höra den från verldciis cnaända tili den andra irrande mannen”.

Xattcn inbröt, möik och stormig. Det blåste 1 den böga granskogen,
Ofvcr fnrornas mörka toppar började niånans silfverskifva uppstiga,

långsamt befriande sig från några dystra moln, hvaraf den Littills värit Löljd.
Den vandrande Judinnans bön bade måbända bllfvit börd.
Ilastigt saiumanföllo bennes ögonlock, bänderna hopknäpptes och bonförblef stilla, knäböjd, vid foten af ruinerua . . . orörlig, som en bildstod

emellan grafvar.
Hon bade då en sällsam syn.

XXI
KCLLEN MED KORSET.

Sadan var Herodias’ syn:
111

s l)etsen af ett bögt, kait, skrolligt och Lrant berg höier sig enkulle med ett fcors. J 0

Solcn än nedgången, liksom då den vandrande Judinnan, matt ocb ut-tröttad släpade sig tili ruinerna af Saint-Jcan-le-Dccapite.
Den Stora christusbildcn på korset, som beberrskar* böjden och denotruktbara, ensl.ga, oändliga slätteu _ den stora cbristusbilden aftccknar

sig, bvit och hlek, nmt de mörkblå skyar, soin öfverallt betäeka bin.me-ien, och som antaga en mörk violett färg, ju mCr de siunfca mot kori-sonten ...
Mot borisonten . . . bvarest den nedgäende solen qvarlemnat etthemskt ♦ .

. Llodfargadt sken. *

Så långt ögat kan nå, synes ingen den ringaste växtlighct på dennaobyggwga ödemarfc, endast betäekt med saud och kisselsten, liksom en ut-torkad oceans urgamla bädd.
En dödstystnad berrskar i denna ödsliga trakt.Då ocb då homma jättestora gamar, svarta, med nakna röda balsarocb gula blänkande ögon, långsamt flygande öfver ödemarken, för attderstudes blodigt fråssa af del rof de fångal i mindre vilda trafcter.Muru bar delta kors bllfvit upprest, sä fjerran, fjerran bort ifrånhvarje mennisLobouing?

1
J°rT dct

.

hf’ ",ed B *or fcos ‘"ad, bllfvit nppfördt af en ångerfull syn-dare. Denne bade gjort sinä medraenniskor myeket ondt .. . ocb, för attVinna forlatelse för sinä brott, bade hän på knä krupit «ppför berget ocbbhfvit cenob.t det vil säga, att lian, ända tili sin död, bade bottvid foten a det ofyannämnda Stora korset, skyld endast af ett uselt balm-taß, tili det mesta bortsopadt af vinden.
Solcn sänker sig alltmer.
Uimien blir allt mörkare, de lysande ränderna vid borisonten, bvilkanyss voro purpurfärgadc, börja småningom fördunfclas, alldeles som jern-

kX:o 42, A .41.41.
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stänger, hvilka blifvit glödgade i eldeu och sedän smäniiigom kalina ocli
mörkua.

Plötsligt höres, bortom höjdens vestra slutlning, hullret af några
lossnande stenar, hvilka mcd mycket brafc rulla ända ncd tili foten af berget."

En resaude, soin kade gålt öfver siälien och i en tinimas tid hallit
på att klättra uppför det lirauta berget, hade rned siu fot lossal dessa stenar.

Ännu syntes icke vandringsmannen, men hm s långsamina, afmätta steg
höras. Andtiigen hinner lian bergets spets ocb hans rcsliga växt afleck-
uar sig niot den niolnböijda himmelen.

Den resande är lika biek, soin Christus på korsetj på bans breda pan-
na sträeker sig, från den ena tinningen tili den andra, en svart rand.

Det är Jerusalems Skornakare.
Det är bandtverkaren , som genom fattigdoni, orävttvisa ocb förtryck,

blef hård och elak ,
.

, det är lian, bvilken otan medlidande med guda-
menniskan, som bar korset, hade från sln boning bortstött deune, , . . i
det hän mcd sträf röst ropade:

Gå! .
.

. Gå! . . . Gä!
Och alllifrån den dagen bar den bämnande Gnden sagt tili Jerusa-

lems Skornakare:
Gå! . . . Gå! .

. . Gå!
Och lian har gätt .

. . oupphörligt gått!
Och Herren, som icke dcrtil! inskränkte sln hämd, ville stundom fä-

sta döden vid den irrande mannens spår . .
, ville, att oräkneliga grafvar

akulle vara de tuscnfaldiga gränsstenarne för hans mördande gång genom
verldcn.

Och det var för den oupphörligt vandrande miinnen lugna stunder
nnder hans oändliga smärtä, .

.
. dessa stunder, då Ilcrrans osynliga hand

sköt honom in i djupa ödemarker, sådana soin den öken, der lian nu fram-
släpade sinä steg; ty då hau vandrade öfver denna öde slätt, då hau klätt-
rade uppför denna branta fclippa, då åtminstone slapp hän höra de hem-
ska dödsklockorna, hvilka annars utan uppehör klänitadc för hans öron i
de bebodda trakterna.

Hela dagen, och ännu i denna stund, hade den irrande mannen, mcd
hela sin själ försänkt i sinä tankars svarta, bottcnlösa djup, gäende dit
den osynliga banden förde honom, vandrat med hufvudet nedsänht emot
bröstet, mcd ögonen fästade på marken, tvärs öfver slättcn och upp tili
spetsen af det branta berget .

. . utan att blicka upp tili himuielcn . . .

utan att varsebiifva kulien . . . utan alt se Christus på korset.
Den vandrande Jnden tänkte på de sista telningarna af sin slägt . . .

lian tänkte med hjertaf sönderslitet af tusende smarlor, på dc raänga och
Stora faror, soin ännu hotade dem.

Och med bitter förtviflan, en förtviflan , så djup som oceanen, satte
sig Jerusalems Skornakare vid foten af kulien.

I detta ögamhlick fcastade en af solens sista strålar, som vid borison-
ten genotnlrängde den tunga, mörka molnmassan, sitt guld på bergets topp
och gaf åt kulien en glans, bjert och blodig, som skenet af eu eldsvåda.

«Suden stöude i delta ögonhlick siu panua mot banden . . . hans långa
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XWy> hår, hvarmed aftonstormen loiste, hade beslöjat det blcka ansigtet, då lian
plötsligt bortslrök lockarna från panna ocli ögon, ocli spratt tili af för-
undrau; lian, soin på så lång tid aldrig hade fömndrat sig öfver nå-
gonling.

Mcd en lång, slukandc blick bctraktade lian dcn länga kariesten,
soin hau hoi! i handen ♦ . . Hän märktc då, atl hans bar, nyss så svart
som natten, hade blifvlt grått.

Hau, llkasom Herodias, hade åldrats.
Loppct af hans åldcr, sedän aderton århundraden afstannadt, hade nu

. återtagit sin fart.
Säledes knnde äfvcn hän, i likbet mcd den vaudrande Judinnan,

hoppas på grafven.
Kastande sig på knä, höjde hän ansigte och händer mot himlen . . .

för att af Gud bcgära förklaring på dcnna heralighet, som ingaf honom
ett så förtjusande hopp.

Da stannade hans hlickar för första gängcn på den korsfäste Chri-
stns, som höjde sig öfver kulien, alldeies som den vandrande Judinnan
hade Pastat sin blick på Johannes Döparens granitöga.

Chrisfusbilden, hvars hufvud var nedböjdt nnder törnekronans tyngd,
tyckles, från höjden af silt kors, med uiildbct och föriåtelse skåda ned
tili denuc handtverkare, den hän från sckel tili sefcel hade förbannat,
och soin mi, liggande på knä, mcd kroppen lillbakalutad, i en slällning af
förskräcfcelse och häpnad, sträekte mot honom sinä bönfallande händer.

”0, Christns! ropade Judon. Ilcrrans hämnande hand bar
fört mig tili foten af delta så tunga kors, hvilket du, dignande af trött-
het, bar. O Christns! ... du ville stanna för alt bvila dig på tröskcln
af min fattiga boning, och jag, i min obevekliga hårdhet, bortstötte dig
och sade: Gå! . . . Gå! .

. . och nu, efter mitt långa, irrande 11f, belin-
ner jag mig äter vid foten af detta ditt kors . , . och nu , . . nu först
finner jag, att mitt hår gränat ...O Clnistns! . . . bar du då i din gu-
domliga nåd, i din onlsägliga godhet, förlätit mig? •

.
. Har jag då köm-

mit tili målct af min eviga hana ?
.

. . Månne din himmelska barmbertig-
bet slutligeu förunuar mig grafvens hvila, som biltills beständigt flytt mig?
...O, ohi din miidhet nedsänker sig tili mig, ♦ , , mä den då äfven
sänfca sig ned tili denna qvinna, hvars strafl’ är lika med mitt! Besfcyd-
da äfven de sista afkomliugarna af min slägt! .♦ . Hvad blir deras öde,
o Ilerre? . . . Den ende bland dem alla, som af olyekan blef förderfvad,
har redan försvunnit från denna jord , . . Är det derföre, som mitt hår
har grånat? . . . Blir mitt brott ickc försonadt förr, än ingen enda tcl-
nmg af vår förbannade slägt rner liunes qvar på jorden? Eller kanske
detta bevis på din allsväldiga godhet, o Ilerre, hvilket återger mig åt
menskligheten, bebådar de minas räddning och sällhet? , , . Sfcola de■ slutligeu segrande genomgä de hotande farorna? Skola de, i utförandet
af allt det goda, soin deras stamfader anbefallte dem, förljena nåd för sig
sjelfva och för mig? eller skola de, af dig, o Slcrrc, oåtcrkalleligcn
förbannade,' såsom afkomlingar af en förbannad slägt, aftvå den mcdföd-s da fläck, hviikeu genoni mitt brott vidlåder dem?
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% @ O, säg-, säg Herre slsall jag jemte dem blifva förlåten? ... Skola*
dc jemte mig blifva straflade?"

Förgäfves liade skymningeu lemnat rum för tm svart ocb stormig
, . . • ännu alltid bad Juden, bad, ständigt kuäböjd fot.nattj

SJUTTONDE AFDELNINGEN.
I.

kådplXgningen.
Följande sceu tilldrog sig i botellet Saint-Dizier, tvenne dagar ef-ter den, då marskalk Simuus och bans döttrars inbördes förklaring äjrt

rum. ö “

Prinsessan afbör med yltersta uppmärksamhet Rodins ord. Den vör-
dige fadren står, enligt sin vana, med ryggen stödd emot spiseln, bållan-
de händerna nedstoppade i bakfickorna på den gamla bruna rocken. Hans
Stora, smutsiga skodon Lafva lemnat fula märfcen efter sig på hermclins-
mattan, som omgifver det främre af spiseln. En iunerlig tillfredsställel-
se står att läsa på jesuitens likaktiga ansigtc.

Prinsessan de Saint-Dizier, klädd med deuna för en kyrkans moder
så passande, förtäekta bcliagsjuka, som bon nuni era ständigt förstod att i-
akttaga, vände intet ögonblick sinä ögon ifrän Rodin, ty denne bade belt
och håilct utstnekit abbe d’Aigrigny, i fråga ora prinsessana ynnest. Fleg-
man, djerfbeten, det öfverlägsna snillct, den sträfva ocb herrsklystna ka-
rakteren hos denne cx-socins, gjorde intryck på den stolta qvinnan, kuf-
vade benne ocb ingaf benne en nppriktig beundran, nastan förtjusning 5det fauns ingenling hos denna prest, Unda tili bans cyniska snuskigbct,
ända tili bans icke säilän föroläinpandc ocb pinnipä svar, som icke för
prinsessana skämda sinä!: bade något tilldragandc, ingenting, som bon icke
im vida föredrog fraraför den vaekre pater d'Aigrignys prydliga ocb väl-luktdoftande figtir.

Ja, madame, sade Rodin med allvarlig ocb öfvertvgande ton;
ty delta slags folk demaskera sig aldrig, icke eris inför sinä medbrottsli-
ga; ja, madame; uuderrättelserua från värt kioster, Saint-!lerera, låta
förträffligt. Hardy, ... fritankaren ~ . kättaren, bar slnlligen kastat sig
i vår beliga, katolska, apostoliskt—romerska kyrfcas sköte.

Sedän Rodin med skrymlaktig min bade taiat dessa sisla ord i näsan,böjde den skenheliga damen vördnadsfullt på bufvndet.
IVädens hand bar vidrört denne ogudaktlge, fortfor Rodin,

ocb bar skakat bonom så starkt, att hän, i sin aseetiska entnsiasm, genast
velat aflägga de löftcn, som fästa bonom vid värt beliga samfund.

Så snart, min far? sade prinsessan förvånad.
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såå
Vara stadgar förbjuda en sädau brådska , . . sä vida det iekc äp

fråga om en botgörarc, soin befinner sig’ in articulo morlis (i dödstill-
stånd), och anscr såsom väsendtligen nödvändigt för sin salighet att dö
uti vår drägt och att åt oss testamcutera alla sinä ägodelar . . . tili Uer.
rans äras utbredande.

Skulle då Hardy verkligcn bcfinna sig nti en så förtviflad belä-
genhcl, min fadcr?

Ja, ty fcbern förtär honom. Eftcr sä många på hvarandra föl-
jande slag, hvilba tillsammans bidragit alt inleda honom på salighetens
väg, sade Rodin mcd låtsad andakt, har denna så bräckliga, så lina
natur ändtligcn blifvit förstörd, bäde i fysiskt och moraliskt hänsecnde.
Oekså skola de stränga ordenspliglerna, späkningarna och öfvcrretningcns
gudoinliga njutiiing, vida fortare, än eljest vorc fallct, för honom jemna
vägcn tili det eviga lifvet. Det är icke omöjiigt att efter några dagar . , ,

Presten skakade på hufvudct med en hcmsk min.
Så snart, som om några dagar, min far?
Det är nastan säkcrt. ,4 Jag har såledcs, i kraft af min fullmnkt

att meddcla dispcns, kunnat tillåla, att deune älskclige botgörarc, in ar-
ticulo mortis, upptagcs såsom medlem af vårt beliga satnfund, tili hvilket
lian, enligt reglorna, afträdt allt, hvad lian nu äger och framdeles kan
komma att äga . , . sä att hän nu för närvaraude har ingcnting att skö-
ta om, annat än sin själs salighet. Se der åter ett lilosofismcns offer, som
blifvit ryckt undan Satans klor.

Acfc, min far! ropade den sfcenheliga, full af beundran,
detta är en märkvärdig omvändelse. Pater d’Aigrigny bar sagt mig, ku-
ru myckrt ni haft att käinpä mot abbe Gabricls inflytande.

Abbe Gabriel, inföll Rodin har blifvit tuktad dcrför, att
lian blandadc sig i sådant, som icke angick honom, jemte äiinu myckrt
mer. Jag har begärt interdikt emot honom . . . och lian har af sin bi-
skop blifvit förklarad I bann, samt afsatt ifråu sin kyrkoberdcbeställning.
Sian säger, att lian, för att fördrifva tidcn, Springer på kolcrasjukhusen,
i akt och mcning alt der sprida kristlig tröst, detta är nägot, som man
icke kan hindra. Mcn den der ambulatoriska tröstaren luktar kättare
på en balf mils afstånd.

Det är en farlig kari, yltrade prinsessan, •- ty lian bar myc-
kct inflytande på folk i allmäuhet. Oekså fordradcs det er beundransvär-
da, oemotslåndliga vällalighet, för att lilliuletgöra de afskyvärda verknin-
garna af abbe Gabriels räd, då hau hade föresatt sig att ålcrföra Hardy
tili det verldsliga, praktiska lifvet. 1 sanning, miu fader, ni är en an-
nan Sand Ghrysostomus.

Vackert, vackrrt, madame, sade Rodin, vrcsigtj ty hän var fö-
ga trakterad af delta smicker.

Jag säger er, alt ni är en Sand Chiysostomns, ålertog prin-
sessan ifrigt, ty ni förljeuar, liksoin lian, tillnaranet af den Ilelige
Johannes mcd tjuldmnnnen,

Prat, niin prinsessa sade Rodin snäsigt ocb böjande på axlar-

kiVio 4(2. 41*.
fiSlk' S
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19 na ; jag, en guldmun? Jag har der tili för Llcka läppar och för
svarta tänder. JVi skämtar med er guldmun.

Men, min far • • •

- Men, madame ... jag nappar icke pä sådana krokar, jag å-
tertog Rod in vresigt. Jag hatar komplimanger, jag sätter alldclcs inte
Värde på dcm.

- Må cr blygsamhet förlåta mig, min far! ...sade dcn skenheliga
frun ödmjukt. Jag har icke kunnat emotstå mitt Legär att få-belyga
er min bcundran ; ty, alldeles sora ni förntsade . . . eller förutsåg, för
några få veckor sedän, aro nu redan tvenne medlemmar af familjen Ren-
nepont skilda från allt atispråk på arfvet.

Rodin bctraktade prinsessan de Saiut-Dizier med en mildare och me-
ra gillande blick, då ban hördc benne sålunda benämna bans stälining
tili de bäda allidna arfvingarna. Ty, enligt Rodins mening, kunde Har-
dy, i anscende tili sin donation och sin mördaude ascetism, icke längre
anses tillhöra verlden.

Den skenbeliga damen fortfor;
En af dessa menniskor, den uslc handtvcrkaren, blef af sinä lastcr

dragcn i förderfvet; . . . den andrc bar ni fört på saligbetens väg, i det
ni exalteradc bans omina och meuniskoälskande böjelser. Arad väre säle-
des ni, min far, för erä förutsägelser! ty ni sade jus "Det är tili
passionerna, jag skall vända mig, för alt binna målet.” \

Triumfera bara icke för hastigt, jag ber sade Rodin otåligt.
Än er brordotter då ?

...och marskalk Simona döttrar? Hafva
dessa personcr också fått ett kristligl slul*? eller ha de slagit arfsfrå-
gan ur bågen, så att vi så der hastigt kanna gläda oss?

IVej, tyvärr.
IVäväl . . . ni ser det sjclf, min prinsessa! Låtom oss icke for-

lora tiden med att lyckönska oss öfver det förflutna ... tänkom hellre
på det kommande. Den stora dagen nalkas; vi ha Icke långt tili den 1
Juni , , , Himlen gifve, att vi icke måtte få se de fyra medlemmarna af
familjen, hvilka ännu lefva, frambärda i obotfärdighet intill denna dag
och slutligen komina i besittning af delta omälliga arf ... ett medel tili
förderf i deras bänder, men ett medel tili Hcrrans äras och Hans heliga
kyrkas förhcrrligande, om det fölle i bänderna på Jesu samfuud!

Det är sant, min far,
I anledning häraf, bordc ni, miu prinsessa, besoka erä afiarsmän,

i ii’åga om er brordotter.
Jag har besökt dem, min far; och chiiru oviss framgången Ur af

det, hvarom jag talade med er, så kan man dock försöka. Jag boppas i
dag få veta, om det på laglig väg är möjligt.

Kanske torde man . .
. under det mellansfånd, hvaruti denna nya

stälining skall försätta henne, linna medel .. . tili hennes omvändelse
sade Rodin med ett besynnerligt och ohyggligt småleendc; ty hittills,
alllifrån den tid, då hou lyckades närinä sig tili Hinduen, synes dessa
båda bedningars sällhet vara oföränderlig och strålande som diamanten

326

326



Des Va X BRAX DE tl V D EX*

w H
. . « ingcnting Isan bita (leipä, icke ens Faringis tand. Men låtom oss
boppas, alt Herran skall tukia denna fåfänga och brollsliga sällhet.
* Detta samtal afbröts af pater d’Aigrigny, soin inträdde i salongen

och ropade, så snart ban koin i dörren:
Victoria!
Hvad säger ni? frågade prinsessan.
lian bar rest ban reste i nait! , . . sade d’Aigrigny.
Hvern då? frågade Rodin.
Alarskalk Simon, svarade d’Aigrigny.
Andtligen! utbrast Rodin, som icke kunde dölja sin innerli-

ga glädje.
Det är tvifvelsutan bans samtal med general d'Havrincourt, som

gjort slag i saken, ropade prinsessan ty jag vet, alt ban baft ett
samtal med generalen, bvilken, i likhet med så många andra, satt tro tili
de mer eller mindre grundade rykten, jag sali i omlopp . . . Alla medei
aro goda, då det är fråga om att kornina åt de ogudaktige, tilladc prin-
sessan såsom ursäkt.

Har ni några närmare underrättelser? frågade Rodin.
Jag kommer nu frän Robert, svarade d’Aigrigny. Dennes

åldcr och signalement kan alldeles passa in på marskalkens åldcr och sig-
nalciiient. Robert har rest med papperen. Det var blott en sak, som i
bögsta grad förvånadc er agent.

Hvad då för sak? frågade Rodin.
JO5 ban hade bittills baft myeket svårt att besegra marskalkens

tvekan; . . , ban bade, bland annat, märkl, att marskalken yar dyster och
nedslagen, I gär deremot fann ban bonom så lycklig, så glädjestrå-
lande, att ban ej kunde uuderlåta att fråga bonom om orsaken tili denna
förändring.

IVåväl? utropade på en gång Rodin och prinsessan, ganska
förvånadc.

Jag är i sanning den lyckligaste man på jorden skulle mar-
skalken svarat; ty med glädje och sällhet går jag att uppfylla en he-
lig pligt.

De treunc deltagarne i detta uppträde betraktade hvarandra slillaligande.
Hvad har kunnat åstadkornma denna hastiga förändring nti mar-

skalkens lynne? ytlrade prinsessan med tankfull min. Ulan räknade
just tvärtom på sorger och allt slags förtret, för att inleda bonom i detta
äfventyrliga förclag.

Jag grubblar förgäfves derpå sade Rodin, eftersinnande.
Dock . . . ban bar emellertid rest, och vi måste, ntan att förlora ett ögon-
blick, söka inverka på bans döttrar. —• Tog ban den förbaunade soida-
teu med sig?

IVej, svarade d’Aigrigny, olyckligtvis icke. Denne, som af
det förflutna lärt sig att vara misstrogen, skall nu fördubbla sinä försig-
tighctsmått; och en man, som i detta förtviflade fall bade kunnat vara oss
tili myeken bjelp emot bonom, bar blifvit augripen af smittan.

Ilvein då? frågade prinsessan.
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Morok. Jag kunde räkna pä honotn utl alli . . . för allt , . . öf-

ver allt . .
. och lian är förlorad; ty ora haa ock går igenom sjukdoinen,

så dukar lian förmodligcn uudcr för ett obotligt och ändå förskräckli-
garc ondt. ,

Hvad menar nl ?

lian blef, för få dagar sedän, hiten af en, menageriet tillhörig,
stor dogg; följande dagen hefanns, alt h uuden hade vattuskräeh.

Ha! . . . det är förskräckligt! ropade prinsessan. Hvar är
den olyckligc?

Hau är förd tili ett af de i Paris inrättade provisoriska sj äkilli-
sen; ty hitti!ls har endast koleran yppat sig hos honom . , .och . . .jag
upprepar det ännu cu gång det var för oss en dubbel olyeka, ty hau
var oss tillgifven, och en kari, soin var beslutsam och färdig tili allt.
Dcssutom skall soldatcn, flickornas väktare, bli omöjlig att nalkas, och
det är dock endast genöm honom sora nian kau komina åt inarskalk Si-
mons döltrar.

Det är påtagligt, sade Rodin,
Synnerligast, sedän de anonyma brefven ånyo väekt hans misstan-

kar, tillade dAigrigny -- och . . .

Eftcr vi tala am de der anonyma brefven, inföll Rodin hastigt,-
så är det en sak, som kau vara god för cr att veta; jag skall säga er

bvarföre.
Hvad är det?
Utom de bref, ni vet, har inarskalk Simon erhållit många andra,

hvarom ni är okunnig, ooh i hvilka tnan , genom alla upptänkliga medel,
sökt uppreta hans rascri mot er, i det man erinrat honom omalla de skäl,
hän hade att liata cr , och gycklat öfver, alt er egenskap af andlig satte
er i skydd för hans härad.

Abbe d’Aigrigny såg med bestörtning på Rodin, och rodnade mot
sin vilja,

Men i hvad ändamål har ers vördighet handlat så? frågadc lian.
Först och främst för att ifrän mig afvända de raisstankar, som af

dessa bref kunde väekas; sedän för alt ända tili ursinnighet uppreta mar-
skalkens vrede mot er, i det man oallätligen tipprepade för honom de rätt-
mätiga skäl, hän hade att hata cr, jemle omöjligheten för honom att kom-
ina åt cr. Delta, i förening med alla de frön tili sorg, tili vrede, tili
förbittring, som satte denne krigares passioner i skakning, var beräknadt
att drifva honom tili det galna företag, soin är följden af och straffet för
del afguderi, hän egnar en eländig våldskräktare.

Må så vara, svarade pater d’Äi,grigny med tvungen min;
men jag tar mig dock friheteu göra ers vördighet uppinärfcsam på, alt det
kanhända är farligt att sålunda reta marskalkcn emot mig.

Hvarföre det? frågade Rodin, i det hän på d’Aigrigny fäsle
en genomträngande b 1 icl:.

Derföre, att marskalken, drifven tili det yttersla och erinrande
sig vårt ömsesidiga liat, kunde uppsöka mig . . . och , . . trälfa mig.

— Aå än sedän? frågade Rodin.
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«sagay
Äu sedän? . . . lian kuude möjligeu glöinraa, alt jag är prest .

.
•

ecb
Ah! . . . ui är rädd! sade Rod in med föralillig min, fallandc

dAigrigny i talet.
A7 id dessa Rodins ord: "Ai är rädd” hoppade abben upp af

stulen, inen äterfick snart sin ballblodigbct och sade:
Ers vördigbet bedrar sig icke; ,

. . ja . „
. jag är rädd . . . En-

der en dylik omständigbct . .
. är jag rädd att jag bunde glömma, det

jag är prest . . . för att alltför myeket ibågbomma, alt jag värit soldat.
Verbligeu? ytlrade Rodiu med en ton aföfverlägset förabt.—

3Vi står ännu på sain ma punbt? IVi hänger då äunu fast yid deuna duur-
ina ocb yilda hederskänsla? Er preslrock bar således icke släckt den-
na vaekra eld? Således, om denne sabelbjclte, bvars lilla trånga hjerna,
tom ocb ibålig, soni en trninma, jag var säker att kuuna rubba ur dess
esse, endast genom alt uttala dc för dessa dumma slagskämpar niagiska
orden; ” militärisk heder . . . ed . .

. Napoleon II" om denne sabel-
hjelte tiiläte sig någon våldsambet emot er, sä skulle ni ba myeket svårt
att visa er lugn?

Rodin fästade ånyo siu genomträngande blick på dAigrigny,
Det är, efter bvad jag tror, onödlgt, att ers vördigbet framställer

sådana der förmodanden, sade dAigrigny, soin hade svårt alt kufva
sin sinnesrörelse.

Säsom er förman, ålcrtog Rodin med strängbet, bar jag
rättighet att fråga, bvad ni skulle göra, ifall uiarskalkcn bure bänder på er,

Alin berre! ropade abbe dAigrigny.
Här fins ingen berre . . . bär finnas endast prester, sade Ro-

din kanit.
Pater dAigrigny sänkte bufvudet, ocb hade svårt att kufva siu vrede,

Jag frågar er, återtog Rodin envist, kuru ni skulle förbålla
er, ifall marskalken skulle slå er? Är della tydligt nog?

Tyst, tyst, för Guds skull! sade pater dAigrigny. Tyst,
jag ber!

Ellcr, om ni tyeker mer om, att jag ultrycker mig så: om
marskalken gåfve er ett par örfilar? återtog Rodiu med balsstarrig
flegma.

Abbe dAigrigny, gulblck, bänderna knutna ocb tänderna saminan-
bitna, anfölls af ett slags svindel vid blotta tanken på en sadan skymf,
medan Rodin, soin säkert icke för ro skull framställt deuna fråga, upp-
lyfte sinä slappa ögonlocfc ocb syntes uppmärksamt iakttaga de betydelse-
fulla symptomer, soin förrådde sig på den fordue öfverstens förslörda
auletc.

Den skcnbeliga prinsessan, allt mer ocb mer kommen under förlroll-
ningen af ex-socins, fani» pater dAigrignys ställning lika plågsam, soin
falsk, ocb kände sin beundran för Rodin tillväxa.

Slutligen återtog d Aigrigny småningom sin ballblodigbct, och svarade
Rodiu med koustladt lugn:

V N:0 * 2-
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f* Om det blcfvc mitt öde alt nndergä en sadan skymf, så skulle jag ®

bedja Herran förläna mig undergifvenhet ocli ödrajukhet.
Och säkert sisulle Herran höra erä böner, sade Rodin kalit,

eburu hän var tillfreds med det prof, lian lålit d’Aigrigny undergå.
Emellcrtid är er uppmärksainlmt väekt, och det är löga sannolikt, til-
lade hän mcd ett hemskt leende, alt marskalk Simon någonsin åter-
kommer bit, för att så grynit pröfva cr ödmjnkhct. Mcn om hän åter-
komme? och Rodin fästade ånyo sin sisarpa, gcuouiträngande blick på
abben; om hän åtcrkoinme, så skulle ni tvifvelsutan kumia möta den-
ne råa sabclhjeltcs väldsainhetcr med ali den undergifvenhet och ödmjuk-
het, sodi iinnas hos en vcrkligt kristlig själ.

Tvcnne sakla slag pä dörren afbröto samtalct för nägra ögonblick.
En kanimarljenare inträdde, bärande på en bricka ett stort, förseg-

ladt konvolut, soin lian lemnade prinsessan, hvarefter hän åter gick ut.
Prinsessan de Saint-Dizier, soin med en blick på Rodin bad om tiliä-

telse att få öppna konvolutet, genomögnade det hasligt, hvarvid en grym
glädje lyste i den claka qvinnans anletsdrag.

Det är hopp! ropade hon, vänd tili Rodin. Frågan är full-
komligt laglig . , . nnderdomstolcn tillstyrker, att hon skall sättas under
förmyndare; . , . följdcrna kumia blifva sådaoa, vi önska. Med ett
ord min brordotter kan redan i margon dag, vara hotad af det
förfärligaste elände . . . Hon! . . ; så slösaktig! . . , hviihen omstöpning
af hela hennes lif!

Säkert skulle man dä kunna fä nägon makt med denna okufiiga
karakter, sade Rodin med fundersam min, ty hittills bar allt miss-
lyckats. —.Man skulle nastan kumia säga, att vissa lyckliga bändclscr
göra menniskan osårbar, muniladc jesuiten, i det hän naggade sinä svar-
ta och platta naglar.

Men, för att homma tili det önskade rcsultatet, mäste man tili allra
yttersta grad reta min brordotters stolthetj det är såledcs oundvikligt,
alt jag far tili henne och språkar med heuue sade fru dc Saint-Dizier
tankfull.

Fröfccn deCardovillc skall vägra cr detta samtal, sade d’Aigrigny,
Kanske, svarade prinsessan. Hon är nu så lycklig, att hennes

djerfbet bör hafva hunnit sin höjd. Ja .
. . ja . . . jag känner henne!

• • • Men jag skall skrifva henne tili i sådaua ordalag, att hon kommer
tili mig.

Tror ni det? frågade Rodin med tvifvclaktig min.
fvifla icfce derpä, min far, ätcrtog prinsessan. Hon kommer

noBb Och lyekas man blott att reta hennes stolthet, så kan man hop-
pas allt.

Man måste således handia, madame handia fermt och snart,
• atertog Rodin. Ögonblicket nalkas; hatet och mlsstroendet äro yäckta.

Här är cj en minut att förlora.
. Hvad hatet angår, sade prinsessan, —så har fiöken de Car-

doville sett, hnrn långt hon kömmit med den process, hon anställde mot
1 anledniug af hvad hon kallar silt olagliga instängande nti en in-^^|
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> rältning för svagsinta och fröknarna Simons qvarhållande i Sit Maric-

kiostret. Gud väre lof, vi ha öfverailt vänlicr; jag vet mcd säkcrhet, att
. hennaa skrik blifvit lemnadt ulan afseende, och det i brist af bcvis; oak-

tadt hätskhelcn hos vissa parlamcntariska lagkarlar, soin skola bli bränn-
märkta, och det med besked, lita man på det.

Undcr sådana omsländigheter, ätcrfog Rodin, hommer mar-
skalkcns resa väl tili pass. Man tnäste oförlöfvadt verka på hans dötlrar.

Men på hvad sätt? frägadc prinsessan.
Först måstc man besöka dem, svarade Rodin. Man måste

prata med dem . . . studera dem . . . och sedän baudia i öfvcrcnsstämmel*
se dermed.

Men soldaten ekall Intel ögoubliek Icmna dem sade abbe d’Ai-
grigny. .

Då får man lof, i soldafens nUrvaro, språka med dem och leda
honom på vär sida, genmälte Rodin.

Hän? . .. delta är orimligt att boppas, ropade pajer d Aigrigny.
Ni känner icke denna militäriska redlighet .

. . ni känuer icke
den karien.

Jag icke kanna honom ? sade Rodin, höjande på axlarna. —-

Fröken de Cardoville presenterade mig ju för honom, såsom sin befriare,
den der gången, då jag koin och augaf er för alt vara själcn i hela den-
na pian? .

. . Var det icke jag, soin hos doktor Baleinicr ätergaf honom
hans löjliga kejsarrelifc . . . hans hederskors? . . . Var det icke jag också,
soin nr klostrct återskaffade dc unga flickorua och förde dem i ladrens
armar?

Ja, återtog prinsessan. Men sedän den tiden hae min för-
dömda hrordotter gissat allt, upptäckt allt , , . Hon sade ju er sjelf, min
far . . .

. ,

Att hon ansåg mig soin sin dödligasfe fiende, inföll Rodin.
Må vara. Men bar hon sagt det tili raarskalken ? Manne hon nämt
mig för honom? Äfven orn hon det gjort är det väl så gifvet, alt
marskalken meddclat denna omständighet åt sin soldat? Det kan väl
hända, men icke är det säkert. I alla fall måste man underrätta sig
derom: i fall soldaten bemöter mig som uppenbar fiende . , . så få vi
väl se . , . men jag sfcall först försöka, ora jag kan bli eraottagen som väu.

JVär då? fragade prinsessan.
I morgon hittida, svarade Rodin.
Store Gud! .

. . min bäste far! ropade frn de Saint-Dizier mcd
svnbar Tentitän. Om soldaten hetraktar er som fiende, så . . . tag er
tili vara.

Jag tar mig alltid tili vara, prinsessa! . .
. Jag har väl slagit mig

ut med värre kamrater, än så . . , Koleran, tili cxempcl.
Jesuiten visade sinä svarta tänder, i det lian log.

Men, ora lian bemöter er som fiende, så nekar hän att emottaga
cr. Hur skall ni då kumia tränga er fram tili fröfcnarne Simon ? sa-

pattjr d’Aigrigny. |
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Det vet jag just icke nu, svarade Rodin; meu liar jag fö*

resatt mig alt hinna delta mål, så binner jag det ocfc.
Alin far, inföll prinsessan liastigt, efter någon besinning,

de der unga flickorna La aldrig seit mig. Om jag kunde, under nå-
gon förevändning, praktiscra mig in tili dem?

Delta Tore fullkomligt onödigt, madame; ty jag bör från början
Tcta, bvad jag bar att rätta mig efter, i anseende tili de modcrlösa.
Kosta bvad det vill, så måste jag komraa in tili dem ocb samtala med
dem, både länge ocb väl. JVär jag då väl hunnit nppgöra min pian,
iän ert biträde blifva mig tili nytta ... I alla fall tacktes ni vara fär-
dig i morgon bittida alt ätfölja mig.

livari, miu far*?
Tili marskalk Simon.
Tili 1,onoin ?

Just tili bonom: ni åkar i er vagn ocb jag tar en byrvagn. Jag
skall söka skaffa mig inträde Los de unga flickorna. Under tiden båller
ni med ert ckipage några steg ifrån marskalkcns port. Om jag lyckas ocb
bar bebof af er bjelp, så gär jag tili cr vagn ocb talar med er. Jag skall
då gifva er minä iustruktioner, ocb ingenting skall synas aftaldt oss e-
mellan.

Det går an, vördige fader ; men . , . i sanning darrar jag ie'
ie, då jag tänker pä ert möte med den barske soldaten, sade prim
sessan.

Herran skall vaka öfver sin tjenare, svarade Rodin. • Hvad
cr, pater, angår, tillade ban, i det lian vände sig tili d‘Aigrigny,
så skall ni på ögonblicket låta tili Wien afsända den färdiga noten, soin
tillkäunagifver för bonom, ni vet, marskalkcns afresa härifrån ocb snara
ditkomst. Alit är förutsedt, I afton skall jag skrifva utförligare.

Följande morgon, omkring kl. 8, sait prinsessan de Saint-Dlzicr i
sig vagn ocb Rodin i en byrvagn, ocb båda två styrde kosan tili det af
marskalk Simon bebodda kuset.

11.

SUIHET,
Marskalk Simon bade, för trenne dagar sedän, rest bort. Klockan var

åtta på rnorgonen. Dagobcrt, gåendc ytterst försigtigt på täspetsarna, för
att icfcc åstadkomma någon knarruing i golfvet, klef sakta tvärs öfver salon-
gen, som gränsade intill Rosas ocb Blcndas sängkammare, ocb lade orat
tätt intill de unga flickornas dörr. Rabat-Joic följdc noga sin berre, ocb
tyektes gä lika försigtigt som ban.

Soldateus utscende var oroligt, tankfullt; under det ban nSrmade sig
dörren, sade ban halfbögt:

Bara inte de sota barnen bört någol i nait! . . , Det skulle skrämt
«fe dem. Det är bättre, att de, så sent soin möjligt, få del af bändclscn, gIL. J
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i Ben underrällelsen vorc I stånd alt göra dcm grnfligt ledsna, Stackaxs små! S ’
dc aro så glada och så lyekliga mi, sedän de vcta, burn niycket deras

far Läller af dcm .
. . De ba så modigt burit baus bortresa, Kara dc

inte fä vcta, bvad som bändt i nattj Det sisulle göra dcm så ledsna!Soldaten lyssnade ånyo, hvarefter lian fortfor:
«lag kör ingenting , . . ingenting! De som annars aro så

tidigt vabna! Det är Isansbc sorgen, soin gör dem så lysta.
Dagobcrts bctrabtelscr afbrötos af en skrattsalfva med en förtjusande

silfverklang, hvilkcn plötsligcn ulbröt ifrån det inre af dc unga llickor-
nas sofrnrn.

,

•—■ JVå, det var vai; —de äro inte så ledsna; som jag fruktade,
sade Dagobcrt. Sannolibt veta de ingenting.

Snart fördubbladcs sbraltct tili den grad, att den gamle soldaten, för-
tjust öfver della glädjeutbrott, så ovauligt bos hans ”älskade harn,” kän-
dc slg i hörjan bclt rörd. För ett blcf lian så vcb, att
bans ögon fuktades af tårar, vid tanlsen uppä att de moderlösa ändlligen
återfunnit sin ålders glädtigliet ; sedän öfvergick lian ifrån vörelse tili
glädje; ocb, med orat ännu sländigt tätt invid dörren, broppen framlntad
oeh bii nderoa stödda mot kuuna, började lian, leeude, slrålande af förnö-
jelsc, läppänia uppdragna med ett uttrycb af stnm glädtigliet, och sabta
sbakande på hufvudet, alt med ett qväfdt skratt bcledsaga de begge tvillin-
garnes tilltagandc niiintcrbet. Mcn slutligen ~, dä ingenting i yerlden
är så sinittsamt, som glädjcn, ocb då den gamle soldaten hunnit blifya
riktigt npprynid, siulalle lian med att skratla belt högt ocb af alla si-
nä krafter, ulan att vcta hyarföre, endast för det att Rosa och Blenda
slsratlade af alli sitt bjerta.

Rabat-Joie bade aldrig sett sin busbonde i ett sädant uthrolt af
glädtigliet; försl såg hau på honom med djup och tyst förundran, deref-
ter började lian gläfsa lilet smått, liksoin för att göra frågor.

Vid della alli för bekanta Ijud, uppbördc på en gång de båda systrar-
nas skratt, och en frisfc, ungdoinlig röst, ännu litct darrande af den gla-
da rörclsen, ropade:

~ Ja så det är du, Rabat—Joie, som konimer och väeker oss?
Rabal-Joie förstod, alt man lilltalude bonom; lian viftade på svansen,

sköt öronen tillbaka, lade sig, soin en jagtbund, tätt utmed dörren, och
besvarade med en sakfa morruing den unga raatmodrens tili tai.

Herr Rabat-Joie, sade Rosa, som med möda återböll ett nytt
skratt, ni är ailtför tidigt uppe.

Då kan m yäl också säga oss, hyad klockan är, berr Rabat-Joie,
■ tillade Rlcmla.

Ja, niinä fröknar, klockan är åtta, sade Dagoberts grofva röst,
och med ett fruktansvärdt gapskratt beledsagade lian denna qvickhct.

Ett lätt pop af glad förvåning lät nu böra sig, hvarefter Rosa återtog.
God morgon, Dagobert.
God morgon, minä barn, J ären bra lala i dag, , .

. ntan fö-
rcbråelse likyäl,

N:o 42. 42*-
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Det är icke värt fel; den beskcdliga Augustille bar ännu icke

kömmit ia tili oss; vi vaata på benne, sade Rosa.
Se der ha vi det! sade Dagobcrt, hvars anlefsdrag åfer blcfvo

naulaa och bckymrade. Dcrcftcr yltrade hau, la cit högt, i en teuimcligca
osäbcr ton, ly den goda matinea hade myel;et svärt för att ljuga:

M ina barn! . .
. cr boune gick ut helt lidigt i morsc 5 ...bon

for åt laudet .
.

. för att . , . för att uppgöra några aflarer ...Ilon
kouimer inte igen förr än om några dagar j . . såledcs är det bäst, alt
ni i dag stiga upp utau nägun lijelp.

Den goda fru Augustille! inföll Blcndas röst med deltagandc.
Det måUe väl inte bändt henue någontlng ledsamt, soin kunnat förmå

benne alt resa så der bastigt? , . . Det är väl inte någontlng sådant, Da-
gobert?

IVej . . , nej, svarade den gamle. Det är ingenting ledsamt.
Ilon har rest i affärer . , , rest att hclsa på slägtingar.

Nä, så myeket bättre, sade Rosa. Hör på, Dagobcrt; när
vi ropa dig, så konimer du in. s

Jag komnier igen om en fjenicdels timma, sade soldatcn, af-
lägsnande sig. Sedän tänkte lian för sig sjclf: Jag får lof att lexa
upp det der kreatnret, Joerisse, ty hau är så dnm och så slamudcraklig,
att ban kan utsprida ali ti

Efter det förmenta duinbufvudet nu blifvit uäindt, begaguc vi till-
■fället att yppa orsaken tili dc håda llickornas munterbet •, ty de skralladc
åt ingenting annat, än denne lymmels dnmbeter.

De båda flickorna hade stigit upp oc!i klädt sig, nied hvarandras till-
hjelp. Rosa bade kammat Blenda; nu var det Blcndas tur att liani ma Ro-
sa. De unga iliekorna, såluuda grapperade, ulgjorde en behaglig, intagan-
de tafla.

Rosa satt framför en toalcttspegcl. System, ståendc bakom benne,
flätade bennes vaekra, bruna bär.

Säilä, förljusande åldcr, soni ännu gränsar så närä intill barndomen,
alt det närvarande ögonbliekets glädjc borfjagar intryeket af utståndna sor-

ger! Men det var mer än glädje, de modcrlösa kände, det var sällhet.
~ Ja, en verklig och innerlig sällhet, soin bädanefler aldrig af nägol
skulle störas . . . så trodde de. Dcras far tillbad dem; långt ifrän att
deras närvaro plågade bononi, var den boi-iom tvärtoin en kalla tili ohe-
skriflig glädjc. Och hän, llkalcdes lugnad i afseende på döltrarnas öin-
het för bonom, tyckle sig icke bellcr ha någon vidare sorg att frukta.
Hvad var väl nu en fcort skiljsincssa för dessa trenne varelscr, soin voro
så säkra om sin öinsesidiga tillgifvcnliet‘l

Häraf kan nian lätt förstå, burn de unga flickorna, oaktadt sin fara
borlresa, kunde vara så muntra, och nian kan lätt förklara sig det glada,
lyckliga utlryck, soin stämpladc deras förljusande anlclcn, bvarpä de förr
så matta färgerna åter började upphlomstra. Deras förtröstan på framtl-
den gaf deras fysiononiier någontlng kraftigt och bcslutsamt, som lånade
en ny rctelse åt deras förljusande drag.

Dleuda släppte kämmen i goifvct, under det bon kammade systernsIS gfl
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’ J hår. Ilon lutadc sig ncd, för att npptaga den; Rosa förekom henno ocb

älcrgaf henno hammen, sägande:
Om den gått sönder, så skullc du lagt den i grepkorgen.

De båda fliehorna började alt storskratta vid dessa ord, som bade af-
seende på en af Jocrisscs durnbeter.

Den förmcnle idioten hade. brntit af grepen på en bopp. Bå dc un-
ga fliebornas gnvernant bannade bonom derför, hade lian svaraf: ”Det
gör ingenting, kara fru; .

‘

. jag har lagt grepen i grepkorgen." Grep-
korgen! .

.. bvad är del för slag? ”Jo, scr frun* del Ur der jag sam-
!ar alla grepar, soin jag afbrulil ellcr bädanefter råkar att afbryta”.

Min Gud! sade Rosa, torkamle sinä tärfyllda ögon, bvad det
Undå är löjiigt, att man så hän shralta åt dessa galenskaper!

da, rnen kuru skulle nian också kuuna afhålla sig derifrän ?
, . .

det är ju så narraktigt, sade Bienda,
Det euda jag är ledsen öfver, är att vår far icke kan böra oss

skratta så bär.
Ja; lian, soin fann sig så lyeklig, när ban såg oss glada.

—' Vi mäsle i dag skrifva honom tili ocb kerältä histurien om grepkorgen.
Ja ocb liisterien o m qvastc.n sedän. Det måste vi, för att visa

bonom, alt vi icke äro ledsna under bans frånvaro.
Skrifva bonom tiili . . . men nej, min syster ...du niins ju,

ban sad/;, att lian väl skall skrifva tili oss, men att vi icke kuuna svara
bonom.

Det är sant .
. j men . .

. något fallcr mig in .
.

. Lätom oss i
alla fall skrifva bonom tili, efter bans adress bär, Dagobcrt skall bära
brefven på posten, ocb, när pappa kommer hein, får ban läsa vår kor-
respondens.

Du bar rätti . . . det blir förträffligt! Hvad galenskaper vi
skola skrifva, efter lian tyeker om det,

Ocb vi med . . .ty vi måste tilistä: ingenling är roligarc, Un
att vara glad.

~ Ja visst. Vår fars sista ord ingåfvo oss mod. Är det icke
så, syster?

Ja, ty dä jag börde dem, blef jag tryggad i afseende på ändamålet
med bans bortresa.

Ocb när ban sade: ”Mina Lain, jag vi 11 im förtro er, bvad jag
kan förtro cr. Jag hade en helig pligt att uppfylla . . . fördcuskull
uödgades jag Icmna cr på någon tid; .

.
. ocb, eiiuru jag var nog bliud

alt kumia bclvifla er ömbet, kunde jag dock icke besluta mig tili att öf-
vergifva cr . . . Emellcrlid var mitt samvete upprördt ocb oroligt; sor-
gen nedslår tili den grad, att jag icke ägde slyrka att fatta ett algörande
beslul; ocb dagarne förflöto sälunda under en plägsam, ångcstfull Ivekan.
Men så snart jag blef öfverlygad om eder ömbet, så försvann genast ali
obeslulsarnbct, Jag förstod då, att bär icke var fråga om att uppoffra
den cua pligtcn för den andra ocb sålunda ådraga mig en ständig sam-
vctsförcbråelse; utau jag måste uppfylla tvenne pligtcr på en gäng, båda

IA^|
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tvd lielig-a pligter; ocli det gör jag nu med glädje, med sällhet, mcd
friskt mod".

O, tala, fa!a, min syster; forlfar! ropade Blenda, i det lion
steg upp, för att närinä sig- tili Rosa. Jag tyclser mig liöra vdr far.
Latoni oss ofla, ganska ofta, upprepa lians ord; det sball gifva oss mod
ocli kraft, i fall vi skullc börja att blifva ledsna öfver lians frånvaro.

Ja, sd är det, min syster. Meu då vär far äiinu vidare sade s
"I ställct att vara sorgsna öfver min frånvaro, bören j, minä älskade barn,
vara glada och stolta deröfver. Jag lemnar er, fiii’ att utföra uågonting
stort ocli ädelt. flöreu mig : föreställcn eder, att det fins någorslä-
des eh stackars faderlös yngling, lidande, förtryekt, af alla öfvergifyen
alt denne ynglings far värit min välgörare, oeb att jag svurit alt nppolfra
mig för sonens vai. Läggen bärtill, att denne sons lif nu sväfvar i fara,
oeb sägen mig sedän, minä barn skullen j sorja öfver att se mig Ha
tili den fade.rlöses bistånd 1".

O nej, ncj , älskade, tappre far! svarade vi; dd skullc vi jn
icke vara dina döttrar, inföll Blenda med hänförelse, Res du ocli
lita på oss, Vi skulle linna oss myeket olyckliga, om vi visste, alt vär
sorgsenbet bade i ndgon mdn nedslagit ditt mod. Res, res, oeb vi skola,
hvarje dag, mcd stoltiict säga tili bvarandra: Det är för att uppfylla en
stor oeb ädel pligt, soin vdr far lemuat oss pd en tid 5 det blir oss
således dubbelt ljuft att vänta bonom tillbaka.

Ilvad det är ljuft! .
. . Hvad tanken om tillgifvcnbet ocli sjelf-

uppoffring inger mod oeb slyrka! inföll Rosa mcd bänryekniug.
Ser du, den ger vdr far mod alt litan sorg lemua oss, oeb den ger oss
mod att muntra oeb glada afbida bans dterkomst.

Oeb hvad vi njnle för ett lugu, nu för tiden! sade Blenda.
De der ledsamma drömmarne, som en tid pldgade oss, otoa oss nu icke mera.

IVej, det är som jag sagt dlg, syster, vi äro nu fullkomligt
lyckliga.

Ja, oeb sedän . . . är det sd med dig oeksd? . . . Jag tyeker, alt
jag mi käuner mig starfcare oeb modigare, oeb att jag skulle kumia trotsa
alla möjliga olyeknr.

Ja, sd förbdlier det sig yerkligen. Se hara, bvad vi nu aro Star*
ka; Pappa i midteu, du pd eua sidan, jag pd den andra ocli .

. *

Oeb Dagobert i frouteu och Rahat Joie sdsorn eftertnipp se sd
är arnicen fullstäudig. Md nian nu komina oeb aulalla oss! ... . Bornber
oeb granater! .

.
.

Sdlunda fulländade gubben Dagobcrts grofva oeb glädtiga röst den
unga flickans pdbörjade mening. Strax derpd gläntade gubben pd dörren
oeb visade sig. Man skullc sett, kuru lycklig, bura gladjcstrdlande hau
säg ut; ty deu gamle skälmen bade cu stund lyssuat pd de uuga fllckor-
nas satutat, Innan lian gaf sig tillkänna.

Ja sd, du lyssnade på oss, du nyflkne! ropade glädtigt Rosa,
som, tillika med systern, kom ut ur sängkammareii. De drogo Dagobert
med sig tili midteu af salongen, der de bjertligt oeb inncrligt mnfam-

bonom. , >
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P Jag tror Täi, att jag lyssnade på er, minä barn, sade dennej S ’
men jag var hara ledsen öfver en sak, ocb det var, aft jag ieke hade

så Stora öron soin Rabat-Joie, ty jag hade velat liöra ännu iner, äu bvad
jag börde. liasi:;» se nu tyeker jag on» er ...lilen smnla lustig-
het skall det vara . . . Rositta! jag tyeker mig böra er säga tili sorgen:
Ilöger om, marsch !

.
. . nog nu .

, . för fan i våld!
Se så, nu skall du få se, att ban lär oss svärja tili på köpet,

yttrade Rosa tili sin syster, kiknande af skratt.
IVå ja, det säger jag inte nej för, gcnmälde soldaten. Ibland

gör det en rätt godt att få svärja Hiet , . . det tröstar . . . det lättar .
.

.

ty bur skulle man vai kanna uttiärda så myeket eläude af alla slag, om
man, inte tlngc svärja sinä skock atlan millioncr tunnor tusan , . .

Men så tig då! ropade Rosa, i det kon lade sin vaekra hand
Öfver Dagobcrts grå mustaseber, för att tysta bonom. Tänk, om fru
Augusline börde dig, dä . . ,

Stacfcars gumma! hon som är så stilla, så saktmodig! tilladc Blcnda.
ISvad du skulle skrämma benne! återtog Rosa.
Ja, ja, sade Dagobert, som sökte döija sin återvaknaude förvir-

ringj men se nu bör iion oss ieke, ty bon bar ju rest utlandct.
Den goda, bederliga qvinnan! utbrast Rlenda med en ton af

inncrligt dcltagande. ~ Hon sade oss en gång, angäende dig, Dagobert,
några riktigt rörande ord, som bevisa hennes förlräffliga bjerla.

Ja, det gjorde hon, inföll Rlenda. En gång, då hon faladc om
dig, sade bon: Ack, niinä fröknar, jag vet väl, alt min tillgifvcnbet
för er, som ännu är så ny, torde synas er ganska matt ocb obetydlig i
jemförclse med Dagoberts, ocb alt j ieke behöfven den . .

. men jag käu-
ner doek inom mig någgt, som säger mig, att äfven jag bar rättighet att
uppoliVa mig för er.

Etan tvifvel . . . ulan tvifvcl var hon . . . är bon . . . vill jag
säga ... ett bjerta af guld. Det är då också förbanuadt, tilladc Da-
gobert sakta för sig sjelf det är dä också förbannadt, att de just alltid
skola vända talet på. den stackars tnenniskan.

Ja-ja, pappa förstod nog, bvem ban Taide, hän, återtog Rosa,
Augustille är enkä efter en gamma! militär, som värit i fält med vår far.

På den tiden, då vi voro så sorgsna, sade Rlenda, då bade du
bort se bennes oro, bennes dcltagande, ocb allt bvad bon gjorde, för att
skingra vår bedröfvclse.

Tjugu gångcr såg jag Stora tårar glänsa i bennes ögon, då bon
betraktade oss, vidtog Rosa. Ack, bon ätskar oss ganska ömt, ocb vi
äro också myeket tacksamma derför. »Men bör på, Dagobert, eftersom vi
tala derom, så vill jag säga, att vi ba ett förslag, som skall sättas i ver-
ket, så snart vår far kommer hem . .

.

Tyst, min syster, ropade Rlenda. Dagobert skall ej kanna tiga.
Hari?
Hör du, Dagobert, du tiger ju?
Ab ja ... ja visst • sade den gamle, bvars förvirring tilltogn-.o 45. 45.
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iu-1 alit mer ocb mer. I alla fall vore det rätt så godt, att ni . . . in-
genting omtalade.

Ja så, du lian då ingenting döija för Augustina? sade Rosa,
Aha, berr Dagobert! ..

. herr Dagobert! ropade Rleuda, i
det bon med pckfingret hotade den gatnle, jag börjar misslänba, att
du söker sialla dig in bos vår gamla bonne.

Jag sialla mig in? ropade soldatcii. *

Dagobcrts tou och uttryefc, då ban yltrade dessa ord, voro tili den
grad löjliga, att de bäda tliekurna änyo ulbrusto i ett gapsfcratt. Dcras
munterbet hade just nålt siu böjd, då Jocrisse inträdde i salongen och
med bög röst anmäldc: Herr Kodin!

I harmi och bäl efter bonoru smog sig jesuiten skyndsanit in i rutn-
met, liksoin för alt, så fort soin rnöjligt, taga terrängen i besittning. En
gäng väl iuboimncn, troddc ban sig bafva spelet vunnet, och vld denna
tanka tindrade bans buggorrnsögon.

Det voro svärt att skildra dc bäda fröknarnes öfverraskning ocb Da-
goberts barm, vid detta oförutsedda besök.

Dagobert sprang genast tili Jocrisse, faltadc boaorn I kragen ocb ropade:
Hvem bar gifvit dig lof att insläppa någon bar, ulan att först

uuderrätta rnig, alt'bar var främmande ?

IVäd, berr Dagobert! ropade Jocrisse, kastade sig pä knä ocb
knäppte ibop bänderna nied en lika du m , soin bönfallandc min,

Gå din väg . . , ocb ni också gär nt bärifrån ♦ . . ni först ocb
frätaist tillade soldaten med en hotande min

,
i det ban vände sig ät

Kodin, soin redan med leende uppsyn nalkadcs de nnga flickorna, i det
ban tog pä sig en riktigt btild besfcyddannin.

Jag är färdig att lyda cr, min bäslc berre, sade jesuiten öd-
nijukt, i det ban bugade sig djupt, dock utan att röra sig ur fläeken,

Går du din väg? ropade Dagobert ytterligare åt drängen, soin

änmi låg på knä ocb, just tili följe af denua ställniug, kuude komina åt
att säga en hei hop, imun Dagobert kuude få ut bonom.

Herr Dagobert! sade Jocrisse med ängslig röst; förlät mig,
att jag släppte in den der herra, utan att först komnia och säga er tili;
, . . men si . . • det är så . . . att mitt bufvud är alldcles upp- ocb
nedvändt nu . . . sedän den der olyekan bäude fru Augustille i natt,

Hvad för en olyeka? ropade på en gång Rosa och Blcnda,
samt trängde sig tätt intill Jocrisse, under det deras ansigtcn antogo
nttryeket af högsta oro.

Vili du gä din väg? röt Dagobert, i det ban bakifrån bögg
Jocrisse i kragen, ocb dugtigl ristade bonom, för att förmä bonom att
stiga upp,

Tala, tala! åfertog Blcnda, som trängde sig eracllau soldaten
ocb drängen. Säg .

• , hvad bar bändt fru Augustina?
Fröken, skyndade Jocrisse att säga, 1 trots af Dagobcrts ristnin-

gar; frn Augustina sjuknade i natt 1 koleran, och de ha fört .
. .

Jocrisse förmädde icke vidare fortfara, ty Dagobert gaf bonom pä
käften ett det allra väldigaste slag, ban på långliga tider utdelat, bvarefter^^
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en gamlc grenadiercn, begagnandc sig af den för hans ålder alldeles förvå-
™

nande slyrka, hän ännu ägdc qvar, med ett kraftigt tag reste Joerisse på
Lcnen igen, neli nied en eljjerlryekiig sparl: forslade nt honom i näsiä
rum, der hän i farten tnmladc kullerbytta på golfvet.

Nu vände hän sig tiil Kodin, Hans kuulee flammade och hans ögon
gnislrade ännu af vrede. Den gamlc soldalen visade jesuiten dörren, och
det med den uttrychsfullaste ätbörd i verlden, sägandc rned vredgad röst:

IVu kommer er tur, i fall ni inle går . , . oeh det genast.
Jo . . . jo . , . jag skall ha den aran sade Kodin, och drog

sig baklängcs åt dörren, idkcligeu bugande sig för dc unga fröknarna.

111.

P L I G T E N.

Kodin verkslällde långsamt sin relrätt, nnder den beständiga elden af
Dogobcrts yredgade ögonkast; slutligen nåddc hän dörren, under det hän
kastade förstnlna , men genomträngande blickar på flickorna , bvilka
voro synbart nppskakade afJocrisscs beräknade sqvallerakligbet. (Dagobert
hade strängt förbjudit honom alt i fröknarnas närraro nämna ringaste ord
oin naltens tilldragelse, men den farmeille stolicn bade ändock gjort tvärt
emot, hvad honom blifvit anbcfaldt).

Rosa sprang hclt ängsligl frain 'tili soldalen, och ropade:

—■ Min Gud! ~ . är det då sant, alt den stackars fru Augusti-
ne sjuknat i koleran?

IVej . , . det vet jag inte af . . . det tror jag inle, sade den gamle
tveksamt. För resten . . . hvad gör det er?

Dagobert, du vill för oss dölja en olyeka, sade Blenda. Jag
erinrar inig nu, burn förlägen du blef nyss, då yi talade om yår gu-
vernant.

Ora hon är sjuk, inföll Rosa så böra vi icke öfvergifva hen-
ne. Hon bar visat oss deltagaude i våra sorgerj vi böra visa henne det-
samraa lillbaka.

Kom, min syster, låtom oss gä in i bennes kammarc, sade
Blenda, i det hon tog ett steg åt dörren, der Kodin hade stannat, lånan-
de en stigande nppniärksamhet åt detta oförutsedda uppträde, sora tyektes
gifva honom myeket att fnndera på.

Ni komina icke ut härifrån, sade soldatcn strängt, i det lian
säg på de bäda systrarna.

Dagobert, sade Rosa, Lär är fråga om en belig pligt, och det
vore lågt, om vi öfverträdde den,

Jag säger er, att ni icke få gå ut, svarade gubben, otåligt
stampande med foton.

Min van, sade Blenda med icke mindre beslntsam min, än systern,
och med ett slags högsinthet, som gaf en ny glans åt bennes intagande
anlete 5 yår far gaf ju, i det hän lemnade oss, ett beundransvärdt fö-
rcdömc af pligtkänsla. Hän skulle aldrig förlåta oss, om vi icke nu lyss-
nade tili pligtens röst.11 U A
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Horn! ropade Dagobert, alldelcs utoni sig, i det lian mcd ett ®

par steg närmade sig de liåda systrarna. J tron, att, o m cr guvernant
Lado koleran, jag sknlle tiliåta er att, nnder förevändning af pligt, gå
in tili heunc? Ingalunda! Er pligrt är att lefva lyckliga . .

, för er far
. * . och för mig tili på fcöpct. ickc ett ord mer om den sakeni

Vi löpa ju ingen fara vid att gå in i vår guvernants rum, sade
Rosa. *

- OcL om det också voro fara dcrvid tillade Blenda, så böra vi
dock icke tveka. Således, Dagoberl , . . var beskedlig och låt oss få gå!

Rod!», som med allt större ocli störrc upptnärksamhet kade affiört det
föregäcnde, spratt liastigt tili ; lian ögon guistrade, och en helvetisk glä-
dje lifvåde hela hans ansigte.

Dagobert, nefca oss iekc! bad Blenda. ~ Du sknlle säkerligcn gö-
ra för oss, hvad du im förebrår oss att vilja göra Tor en annan.

Dagobert bade hittilU så tili sägandes stängt vägen för jesuiten och
for de båda flickorna, i det hän hade stått midt för dörren. Eftcr ett
ögonblieks bcsinuing, höjde hän på axlarna, gick ur vägen och sade heit
lugnt:

~ Jag var en gammat narr; . . , gän, minä fröknar, gdn! .
. . Om

j ha nou fru Augustille här i luiset, så tlllåter jag cr att fd vara hos henne.
Försagda vid Dagoberts sista, med så myeken öfvertygelse, yttrade

ord, blefvo dc unga flickorna stående orörliga ocb obeslutsamma.
Om vår guvernant ickc är här, så hvar är hou då? sade Rosa,
JVi tro, kanhända, alt jag ämnar säga er det, då ni aro så der

upprörda, svarade Dagobert,
Hou är död! ropade Rosa, bleknandc.
Ncj, ncj! •

. . lugna cr, sade gubben lifligt, ]Vcj, jag svär vid
er far, att lion ickc är död , . . Hou anköll blott, då hoa fick det försla
anfallct af smittan, att hon sknlle blifva förd ur kuset, emedan hon fruk-
tade att smitta dera, som boddc här.

Goda och modiga qvinna ! ropade Blenda, rörd. Och dn vill
icke .

, .

Jag vill icke, att ni komina utom porien, afbröt Dagobert} och
det skola ni icke heller, ty jag ämnar stänga in er nti den här kamma-
ren. Vredgad starnpade den garale härvid i golfvet. Sedän crinrade
ban sig, att dpt var Jocrisses pratsjuka, som ensamt hade förorsakat ali
denna oreda; då tillade ban med ökad vrede:

Minsann skall jag icke slå af min käpp på den der skojarens rygg!
I det lian yttrade delta, vände hau sig åt dörren, hvarest Rodin qvar-

stod, tyst och tankfull, döljande, nnder sin vanliga låuta likglltighet, det
grynima hopp, lian hade fatlat.

De båda unga flickorna, som icke tviflade på, att deras guvernant var
bortförd nr kuset, och som väl visste, att Dagobert ingalunda skulle säga,
hvar hon fanns, stodo tysta, tankfulla och sorggna.

Vid åsynen af jesuiten, som lian ett ögonblick hade glömt, käude
soldatcn sin vrede ökas, och hau sade snäsigt:

Hvad? IVi är ännu qvar?
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9 Min liasta kerro, tsade Rodin mcd saklmodigastc min i verbien,
ja lf ville blott göra er uppmärksam på den oiusländighcten, att, då ni

stod midt framför dörren, så kunde jag viil icke gå ut.
■*“ Nä, så är det åtminstonc nu ingonting, som bindrar cr. Ut hara!

Genast, kära herre 5 ckuru jag tror raig bafva rältigkct att förvåna
mig .öfver ett sådant emottagande.

Här är icke fråga om emottagande, utan om afsked. Se så, ut!
Min herre . . . jag kom kit, för att mcd er tala om , , .

Jag kar icke tid att tala.
Det haudlar om vigliga affärer.
Jag bar inga vigtigarc affärer, än att vara lios barnen bär.
Må så vara, min kare herre, sade Rodin, som redan med fo-

ton vidrörde truskeln. Jag skall icke besvära cr längre. Ursäkta min
näsvishet. Jag täukte, att, efter jag medför nnderrättelser, förträliliga im-
derrättelser ifrän marskalk Simon, så skullc jag . . -»

Undcrrättelser ifrån vår far, ropade Rosa med yttersta lifligbct.
O, så tala, tala, min liasta Lerrc! bad Rlenda.
Ni medför nnderrättelser ifrån marskalken, ni ? sade Dagobcrt, i

det lian på Rodin kastade en misslänksam blick. Hvad är det för nn-
derrättelser, om jag får fråga?

Men Rodin, i stället att dirckte besvara denna fråga, lemnade trö-
' skcln, gick åter fram i salongen ocb sade, i det ban med beundrun tyek-

tes betrakta Rosa och Rlenda:
- Hvilkcn sällbet för mig alt åter kunna göra dessa älskvärda frök-

nar någon glädje! Ja, de äro precist sådaua, jag lemnade dem, alltid be-
bagliga, intagåndc, förtjusande, eburu mindre sorgsna nu, än den der da-
gen, då jag gick att hemta dem ur det der otäeka klostret, der maa köli
dem fångna. Iluru lycfclig var jag icke, då jag såg dem falla sin äroful-
le far i armarna! t

Det' var deras plats . . . men er plats är icke bär sade Dago-
bert sträft, i. det hän sländigt köli ena dörrllygcln öppen för Rodin.

Tilistä ätrninstöne, att min plats var Los doktor Ralcinier, sade
jesuiten, i det ban med slug min betraktade soldaten. NT rains väl ...
i det der kuset för svagsinta . . . den der dagen, då jag återgaf er det ä-
rofulla korset, soin ni så mycfcet saknade . . . den der samnra dagen, då
den goda fröken de Cardoville, i del bon sade, att jag var hennes
rc, bindrade cr ifrån att strypa mig ~ . . som ni köli på alt göra . . .

min kära herre. Ja . . . det är verkligen sant, som jag nu säger, minä
nådiga fröknar, tillade Rodin leende. Den bär beskedligc mamien köli
på att strypa mig. Väre delta sagdt, ulan att på något sätt vilja förarga
konom . men lian bar ...> för sin ålder, en riktig jernnäfve, Ile! ke!
ke! Prcussare och Kossackcr lära vefa det ännu bättre, än jag.

Dessa få ord erinrade Dagobert och de båda flickorna om de tjenster,
Rodin verkligen gjort dem. Eburu marskalk Simon kade bört fröken de
Cardoville beskrifva Rodin såsom en ylterst farlig menniska, af hvilkcn

N-.o 43. 45*.
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(pi|3 l»oa blifvit bcdragcn, bade Rosas ocli Blendas far, soin ifrån alla hali var

™

Lcsvärad ocli plågad, «j kömmit att meddcla Dagobert denna omständigbel;
men, lärd af erfarenbelcn, käudc dcnne, oaktadt så många för jesuitcn
gynnande ornständigbetcr, en oöfvervinnelig afsky för bonoin. Öckså ä-
tertog lian tvärt;

Här är icke fräga ora, Imruvida jag bar en jernnäfve eller icke,
ulan ~

.

Ora jag gjorde anspelning på er ganska ursäktliga käfligket, min
liasta lierre, afbröt Rollin nied sraliande ton, under det lian, medeist
ett slags ormsliugring, sora var hononi egen, raer och mer närmade sig
dc unga flickorna, ora jaggjorde anspelning derpå, åtcrtog lian, så var
det derföre att jag, emot min vilja, erinrade mig de små tjenster, jag vä-
rit nog lycklig att kuntia göra er,

Dagobert fixerade Rodin, soin genast ncddrog sinä slappa, bängande
ögoulock.

Först ocb främst ytlradc soldaten, efter ett ögonblicks tystnad,
händer det aldrig, att en bra kari talar ora de tjenster, lian gjort an-

dra . . . ocb ni bar nu, tre gångcr på denna korta stund, taiat ora dc
tjenster, ni gjort oss. ,

Men, Dagobert, sade Rosa sakta, ora bau medför underrätlel-
scr ora vår far? . . .

Soldatcn gjorde en rörelse med hauden, liksoin för alt bedja den lin-
jaa Hiekan låta bonom tala ensam, hvarefter lian forlfor, i det hau oaiiåt-
Jigen lixerade Kodin:

IVI är en lufver, ni . , . men, så Ur jag ingen dufunge heiler.
Jag ...en lufver? sade Kodin med helig min.

—• Ja, 1 hög grad. Ni tror cr kuuna snärja mig med erä vaekra
frascr , . . men det tar inte skruf, skall jag säga er . , . Hör på, hvad
jag im säger: Någon af ert band, ni svartrockar, hade fräustulit mig mitt
kors ...ni återställde mig det, raå så vara! Någon af ert hand kade
fränröfvat mig dessa barn . , . ni Lämtade dem tillbafca , . . hvad mer?
Ni angaf renegaten d’Aigrigny . . . också sant .

, . men allt delta bevi-
sar blott tvenne saker: först, alt ui värit usel nog att tjena dessa skojare
såsom medbrottsling , . . för det andra, alt ni kunnat vara usel nog att
angifva dem. Ser ni, de der båda sakerna aro afskyvärda . . . Således
är ni mig misstänkt. Skynda er, skynda cr fort ut härifrån ,

.
, er äsyn

är icke bclsosain för de bar barneu.
Men, min bäste väu . . .

Inga men, sade Dagobert i uppretad ton; när en sadan kari,
som ni, gör något godt, så kan man lita på, alt nägot elakt ligger tili

-grund. Man måste vara på sin vakt . . . ocb jag är det nu.
Jag begriper nog, yttrade Rodin kalit ocb döljande sin tilltagan-

de förtret, ty ban bade trott sig ganska lätt kuuna narra den gamle spl-
daten, jag begriper nog, att ipan icke rår för, oia man fattar misstro-
ende tili nägon . . , Men i alla fall . . . om ni tänker rält efter .

. .

hvad skulle jag ba för godt af att bedraga er? , , , och bvaruti skulle jag
er?
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m m "y> i\'i matle siikcrligcn liafva någon afsigt nied alt ijvarstanna liär c- ®»

mot niin vilja, då jag sä mäuga gängcr tillsagt er alt gå.
Jag har ja baft aran tillkäimagifva ändamålet med mitt besök,

miu biisiä iän!
Underrättclser ifrån marskalkcn var det ej s4?
Jo, just det. Jag är lycklig nog alt kuuna Icmna underrällelsep

ifrån marskalkeu gcnmälde Rodin, i det hau åuyo närmade sig tili de
båda fliekorna, liksoin för att åter taga den förlorade terrängen i besitt-
ning. Hau tiilade mi:

Ja, minä älskvärda fröknar, jag medför underrältelser o m er
tappre far,

Så koin då genast med ocb lemua mig del af dessa nnderrättel-
ser, sade Dagobcrt.

Uuni I , .
. ni kunde ka den grymhcten att beröfva de sota frök-

narna den glädjen alt få del af undcrrätlclser , . . soin .
.

.

För tasan dj-r, min herre! ropade Dagobert med dundrande röst.
JVi scr, att jag ogerna vill kasta en man af er dldcr ut geuom dörren.

Men, om ickc detla tar siat, så .
. .

Se så, se så, sade Rodin, saktmodigt förifra er icke emot en
gamma! beskedlig giibbe, soin jag, Tyeker ui det lönar mudan? Lätom
oss da gå in tili er, så skall jag mcddela er, hvad jag bar att heratta
. . . ocb ui skall ångra, att ni icke lätit mig tala i fröknarnas nurvaro j
det skall bli ert straff, elaka menniska!

Rodin bugade sig ånyo, ocb döljande sin harm ocb förtrcl utgick lian
före Dagobert, som stängdc dörren efter sig, sedän lian först gjort ett
teckcu af bemligt förständ åt fliekorna, som im förblefvo aliena.

Dagobert, hvad är det för nyheter ifrån vär far? —frågade Rosa
lifligt, då soldaten, efter nngefär en fjerdcdcls timmas förlopp åtcrkom,
sedän ban följt Rodin ut ocb taiat med bonom.

Jo, den der gamle trollgubben ve.t verkligcn, att marskalkcn är
bortrest, ocb att lian var glad, då Lan reste. Hän sade niig, att ban kän-
iier Robert. Ilur tasan bar ban kunnat bli underrättad om alit det der?
Jag kan ickc begripa det tiilade gubben, tankfull men delta är ett
skäl mer alt misstro honorn.

Men nyheterna från vår far . . . bvilka äro de? frågade Blenda.
En vän eller bekant tili den der nslingen . . . (det är jag viss

på) känner, sade ban, er berr far, oeb bar träffat bonom tjngu mil bär-
ifrån. Då marskalkcn fått veta, att denne ämnade sig direkte tili Paris,
bade ban aumodat bonom att säga er eller låla säga cr, att er berr far är
vid fullkomligt god belsa ocb boppas att snart få återsc er,

Ack, bvilkcn glädje! ropade Rosa.
Du ser nu, att du gjorde orätt i att misstänka den beskedliga

gubben, kära Dagobert, tiilade Blenda. Ooh da bchandlade bonom
bra bårdt.

Det är möjligtj men jag ängrar det icke.
limu då?
Jag har minä skälj det första ock bästa är, ptt, då jag såg
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uom inträda kär ocli smyga och sliugra sig omkring er, gick en rysning «j
genom merg ocli Len på mig, utan att jagr ka n förklara Lvarföre , , .

Om jag kade seit en orin slingra sig- inpå er, kade jag aldrig kannat bli
iner förskräekt . . . Jag visste väl, att hän, i min närvaro, cj kunde göra
er något il!a . . . men .

. * kanna ni tro det, minä barn? .
. . oaktadt

de tjenster, hän i alla fall gjort oss, köli jag mig på fyra stegs afslånd
ifrån honoin, för alt cj hli frestad att kasta honom ut genom fönstret
. . . Jag måstc tilistä, att delta sätt att tyda sin erkänsla icke är det na-
turligaste; mau måste sålcdes misstro de personer, hvilka inglfva oss så-
dana idecr.

Godt, Dagobert, det är din tillgifvenhet för oss, som gör dig så
der misslänksam, sade Rosa i smekande ton. Det bevisar, kuru myc-
ket dn kållcr af oss.

Uuni myeket du kållcr af dinabarn tilladc Blcnda, i det kon,
med en kemligkctsfull blick på systern, närmåde sig tili Dagoberl, soin

om båda värit sinnade att utföra nägoa under den gamles frånvaro af-
talad pian.

Dennc, som na var vid ett särdcles misstroget lynne, betraktade skif-
tevis de båda moderiösa, kvarcflcr hän, skakande på kufvudet, yltrade:

Hm ! ni smeka mig så myeket .
, . ni ka sokeri något alt ke mig ora.

Näväl, ja , , .du vet, att vi aldrig ljuga, sade Rosa.
Hör, Dagobert . , . var kara rättvis , , . det är allt, kvad vi

vilja ke dig om, tilladc Rlenda.
Båda två gingo nu fram tili den gamle, som stod midt på golfvel;

de lade sinä känder på hans axlar oek sägo konom i ögouen, i det de
smålogo på det mest förföriska sätt i vcrldcn.

Se så ...se så tala och lät mig köra ! sade Dagobert, secn-
de än på den ena, än på den andra. klir det att kålla sig rak,
det roärker jag. Säfcerl kandlar det om något, som är rasande svårt att
fä beviljadt, det ger jag mig fan på.

Så kör då, du som är så kederlig, så god, så rättvis; du, som så
ofta berömt oss, för det vi värit kelijertade, såsom krigardöttrar cguar
ock anstår.

Tili sakeni . . . tili sakeni ropade Dagobert, som började LII oro-
lig vid alla dessa oratoriska prclndier.

Den unga Hiekan ämnade just börja sitt tai, då det sakta klappadc på
dörren. (Den lexa, Dagobert gifvit Jocrissc, liade värit af en kelsosam
verkan; kan kade nyss kört den förraente stollen på porien).

Hvcm der? frägade Dagobert.
Det är jag Justin, kerr Dagobert, svarade en röst.
Koin in!

En af kusets betjenter, en redlig och trogen kari, visade sig 1 dörren.
Ilvad är det om? frågade soidaten,
Herr Dagobert, svarade Justin, det. siltcr en fru der nere, i

ett grant ckipage. Ilon skiekade npp sin låkej, för alt fråga, om kon
kunde få lof att stiga upp och tala med kerilgen ock fräknarna. Man

säga, att kertigen icke var heininä, men att fröknarna voro bar
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. . då begärde bon alt få tala med dem, ocb sade, alt det yar fråga on»

en insamliug.
Såg du den der frun? Har lion nämt sitt namu?
Det Lar Lon iclse, herr Dagobert - .

. men det scr ut att vara en
förnäm dan» . . . ett stätligt ekipage . . . beljening i grant livre.

Den der daraen Lommcr i och för en insamling, sade Rosa tili
Dagobert; sannolikt samlar hon in för någon fattig . .

. Man bar sagt,
att vi aro lieminä ,♦, yi Luuna sålcdcs icbe undviba att taga emot benne
.

. . tyeker jag.
Hvad menar du, Dagobert? frågade Blenda.
Ett fruntinnner * ..näja . . det är något belt annat, än den

der gamle skälmcn, soin nyss yar bar .
. . Dessutom så .

.
. går jag leke

från er, sade soldaten. Derefter vände ban sig tili Justiu, sägandei
Red den frännnande dameu stiga upp.

Betjeutcn gick.
Huru, Dagobert, du missfror äfven denna dam,somdu icbe Länncr?
Hör på , minä barn; jag bade ingen orsak att missfro min ärliga

ocb beskedliga bustru .
.

. af det ieke så? JVåväl! . . . Det oakladt lem-
nade bon cr i bänderna pä de fördömda svarlrockarna . . . ocb Hkväl är
bon sjclf ickc i stånd alt göra något ondt ... ty, bvad hon gjorde, gjor-
de hon blott för alt lyda sin skojarc tili bifctfar.

Stackars g'unima! . . , det är sant . . . och bon böll åndå så myc-ket af oss, sade Rosa, tankfuil.
När fick du undcrrattclse från benne? frågadc Blenda.
I förrgår .

. . Ilennes belsa blir allt bättre ocb bättre. Landt-
luften gör benne godt, ty det är en skön landsort, der Gabriel bar sitt
kyrkoberdcboslälle. Hon sköter busbållct der, Hiedanhan är borta ocb ..

.

I delta ögonblick uppslogos salongeus båda flygcldörrar, ocb prin-
sessan dc Saint-Dizicr inträdde, efter en artig nigoing. Ilon bar i ban-
den en af dessa röda sammetspåsar, soin kollektinsainlerskor pläga be-
gagna i ky ikonia.

IV

I NS AHLIN GEN.

Såsom yi förut nämt, kunde prinsessan de Saint-Dlzier, så snart det
yar förenligt med bennes plauer, autaga det mest förbindliga i sitt yttre,anlägga den mest inlagande yänskapsmask. Soin hon dessutom bade bi-
bcbållit sitt bebagliga ungdomskicfc ocb ett smekande, särdclcs inställsamt
kokeilen, använde bon nu allt della tili befräinjande af sinä gudligbets-intriger, liksoin förr, tili att befordra framgången af sinä kärleksintriger.
La iörnäm datns skick ocb bållning, stundom förmildrad af en bjertlig
enkel het. bvarunder bon förlräffligt spelade rolicn af en gammal tant, öka-
de ännu mer bebaget af bennes förledande yllre.

Sadan yar prinsessan, då hon yisade sig för marskalk Siinons döttrar
ocb lör Dagobert. Ilcaues kludning af tjockt, svart moire, bade ett ovan-

k N:o 43. 44,
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1 Jigt långt snibblif, soin var ämnadt att dölja hennes fctma. En litcn

rund, svart samrnctshalt prydde liufvudet, ocli en otalig mängd af hion-
da lockar ncdföll på hvardera sidan o m det med en trcveckad jsterhaka
försedda ansigtet, soin ännu var ganska belragligt, och hvaråt en inlagan-
dc vänlig blick, ett täckt stnålecnde, soin i hela deras glans visade de
ganska livita tänderna, gåfvo ett nttryck af den älskvärdaste välvilja.

Dagobcrt, oaktadt silt claka lynne, Rosa ocb Blenda, oaktadt sin na-
turliga blyghet, kände sig alla Intagna af prinsessan de Saint-Dizier.
Donna, soin narinalle sig tili de unga Hiehoina, hclsadc dem med en den
allra nättaste halfnigning, ocli sade med utomordcntligt välljudaudc röst:

Det är jn fröknarna dc Ligny, g>cd hvilka jag bar aran att tala?
Rosa och Blenda, soin ej voro vaiVa alt höra sig benämnas med delta

namn, sora tillkom dem, cnligt deras faders bederstitcl, rodnade och sågo
på bvarandra, ulan att svara.

Dagobcrt, som ville bjelpa dem ur deras förlägcnhet, sade tili

QWO

prinsessan:
Ja, min fru; de unga fröknarna aro döttrar tili bertigen af Ligny;

, . . men dc benämnas vanligcn rält ocb slätt fröknarna Simon.
Det förnndrar rnig ickc, sade prinsessan att blygsambet ut-

gör en bland de älskvärda egenskaper, som pryda marskalk Simons dött-
rar; må de ursäkta mig, att jag näint dem vid ett namn, som erinrar otn

en af deras fars ärofullastc segrar!
Vid dessa smickrande och välvilliga ord, kastade Rosa och Blenda

en erkännsam blick på prinsessan dc Saint-Dizier, »icdan Dagobcrt, lyck-
lig och stolt öfver delta heroin, soin på en gång egnades marskalfcen och
hans döttrar, kände, liksoin de, sitt förtroende för den bchagliga insam-
lerskan mer och mer ökas.

Dcnna fortfor i beveklig ton:
Jag är hitkommen tili eder, minä fröknar, nppmuntrad af det äd-

la föredömc af frikostighet, soin eder herr fader, marskalken, gifvit eder,
jag är hitkommen att anropa eder barmhertighel om understöd åt offren
för koleran. Jag är en af de fruar, som deltaga i direklioncn af cu uöd-
hjclpsanstalt, och ehuru stor eller litcn eder gåfva Un må blifva, minä
fröknar, sä skall den dock med lifligaste erkänsla emottagas.

Det är vi, min fru, som få tacka er, för det ni behagat ihågkom-
ma oss och bereda oss tili talle att deltaga i ett sådant barmhcrtighetsverk,

yttrade Blenda bchagfullt,
Tillåt mig, min fru, tillade Rosa, att gå och hämta allt

det lilla, hvaröfver vi, under vår fars frånvaro, kumia frltt disponera.
Eftcr att med systern hafva vcxlat en blick, lemnade den unga flie*

kan salongcn, och gick in i den derintill gränsande sängkammaren.
- Min fru, sade med ytlersta vördnad Dagobcrt, allt mer och

mer förblindad af prinsessans bchagliga sätt att vara, var af den god-
heten och sitt, tills Rosa återkommer med sin lilla sparpenuing.

Derefter fortfor den gamlc, sedän hän preseuterat en stol åt prin-
ig sessab, som satte sig derpå:
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P” Förundra er icke, miu fru, att jag teli sini peli säger Rosa, dä
jag taiar om en af marskalkcns döttrar ; men . . . jag bar seit fröknarna
i vaggan.

Ocli, näst vår far, liafvc vi ingen öinm aie, ingen tillglfnarc vän,
än Dagobcrt, yltrade Blcnda, vändande sig tili prinsessan.

Det tror jag nog, min fröken, svarade den gudliga damen;
ty ui ooh er intagande syster syuas mig alitför. värdiga en sadan tillgif-
venbet, ...en tillgifvcnbet lillade prinsessan tncd en blick på Dago-
bert ej mindre bedrande för dem, hvilka ingifva, än för den, som by-
ser densamma.

Ja, ininsann bar ni icke rält, min fru, sade Dagobert; —jag
finner mig både bedrad ocb smickrad deraf, ty det är verkligcn något alt
berömma sig af . . . Men se der bominee Rosa igen med sin pung.

Den unga Hiekan trädde vcrkligcn nt ur kammaren, bärande i banden
en börs af grönt silke, som var ternligen full. Hou iemnade den åt
prinsessan, som redau tvenne med synbar oläligbet bliekat åt den
dörr, bvarigenom hon inkommit, alldcles soin orn bon bade väntat en per-
son, bviikon ännu icke var koinmeu. Deuna rörclse blef doefc icke bc-
märkt af Dagobert.

Vi skulle gerna gifva er mer, min fru, sade Rosa, men
delta är allt, bvad vi äga.

Hunt? .. . gold! sade skrymterskan, då bon genom maskorna
på börsen säg åtskilliga louisdorer blänka, Eder hli/gsatnma gärd,
minä fröknar, är af en sällsynt frikostigbet. Prinsessan tillade sedermera,
i det hon med låtsad rörelse betraktade de unga flickorna:

Donna summa var utan tvifvcl bestämd för eder toalelt? Del-
la ger gåfvan ännu bögrc värde. Ack! ..

. jag kade rätt, då jag Los e-
der anade sådana bjertan. J väeken min bcundran, just genom denna,
för unga flickor eljcst sä påkostandc, försakclsc.

Min fru, sade Rosa brydd, var försäkrad, att denna gäfva in-
galuuda är någon uppoffring för oss.

IVå ja ...jag tror er sade prinsessan förbindligt. J ären
alltför vaekra att beböfva dessa toalettens öfverllödiga hjelpmcdel . . . ocb
edra själar äro för sköna, alt icke föredraga menniskokärlckens njulning
framför alla andra nöjen. ,

Min fru!
Se sä, minä fröknar! sade fru dc Saint-Dizier, i det bon tog

på sig sin tantmin blifvcn.icke brydda öfver mitt beröm. Vid min
åldcr bryr man sig föga med att smiekra, , .

, ocb jag taiar tili eder som
en mor . , . bvad säger jag? . . . som en morraor; jag är dcrlill
gammal nog.

Vi skulle ansc oss myeket lyckliga, min fru, om vår lilla gåfva
kunde i någon mån bidraga tili lindrande af de olyckligas nöd, åt hvil-
ka ui insamlar, sade Rosa. -- Eländct måstc vara förfärligt.

Ja, alldcles förfärligt! svarade den falska. Men bvad som
i någon mån kan inge tröst under sådana olyckor, är att se det deltagan-
dc, den medomkan, de väeka inom alla sambällsklasser ... I cgenskajj^^
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SIP’ffli ■ , m,|S af insamlerska är jag, mer än någon annan, i tillfällc alt uppskalla en
sjelfuppoffring, soin blir -

•
- så tili sägandes . . . smittsam; . . . ty . .

.

Höra frökuarna? afbröt Dagobert triumferande, cincdan hau af
Lennes md ville harata försvar, för det lian sait s% emot dc unga moder-
lösas begäran att få bcsöka sin sjuka guveruant.—Höra ni, bvad frun sä-
gerl. . . I vissa fall blir sjelfuppoflringcn ett slags smitta; men ingenting
är så farligt sora sulitta , . . ocii . , .

Soldaten fich cj tid att forlfara, cmedan en betjent inträddc och
bad bonom koinma ut, ty det var någon, som genast ville tala vid bonom.

Prinsessan dolde förträffligt sin glädjc öfver denna för benne icke o-
väntade omständigbet, sora på nägra ögonbllck allägsnade Dagobert från
de unga flickorna.

Dagobert, något ledsen öfver att beböfva lemna rurnmet, lagade sig
tili att gå, ocb sade dervid åt prinsessan, i det Lan med en min af bem-
ligt förstånd säg på benner

Jag tackar cr, min fru, för er yttrade mening angäende sjelfnpp-
oifringens smitta, oeb Jag ber, att ni värijigas, innan ni går, säga några
ord af samma syftning åt dessa unga flickor; . . , ni skall derigenom gö-
ra både dem ocb deras far en stor tjenst. Jag kommer strax igen, min
fruj lY jag måste ännu en gång tacka er.

Sedän gich Dagobert belt närä förbi de unga flickorna, och sade med
sakta röst;

Lyssncn väl på hvad den liär beskedliga frun säger, minä barn; j
Itunnen icke göra bättre. Den ganilc gick nu ut, vördnadsfullt bngande
sig för prinsessan de Saint—Dizier.

Så snait lian var utgåiigen, yttrade hycklerskan tili de unga flickor-
na, i en lugn ton oeb på det mest obesvärade sätt i verlden,'elniru ifrig-
lion var att draga nytta af Dagoberts korta fränvaro, för att väl kuuna
ulföra de instruktioncr, lion af Rodin iiyligcn crbållit:'

Jag förstod iche er gamle väns sisla ord .
. . ellcr snararc . . .

jag tror, att lian orält tolkat minä, dä jag nyss talade med er om sjelf-
uppoffringens ädla smitta . . . Väre långt ifrån inig att vilja Isasta skug-
ga på en kansia, för hvilken jag sjelf byser dcu djnpastc benndran.

O ja! , . . så är det, min fru! .
.

. ropade Rosa lifligt. Så är
det vi liafva tolkat era ord.

Oeli oin ni kundc föreställa er, rain fru, huru dessa era ord kom-
ina viii tili pass för oss tilladc Blenda med en blick på sin syster.

Jag var säker på, att era bjertan sknllc förstå mig 5 återtcrg
bedragcrskan. . Visserligcn bar sjelfuppoifi-ingcn sin smitta, men det är
en ädcl, en heroisk smitta. Om ni visste, hvilka rörandc, tillbedjans-
värda drag jag livarje dag får bevittna, huru många bandlingar af mod
och försakelse, som stun.dligen kömmit initt bjerla att klappa af iiänförcl-
se! Ja, ja ■— Herran varc pris ocb ära! lillade dyeu skcnkcliga med
låtsad andakt; alla samhällets klasser, folk af alla stånd ocb vilkor,
täfla i nit och kristlig välgörenhet. Ack, om ni kundc, föreslälla eder
kuru, vid de sjukvårdsanstalter, hvilka blifvit inrättade, för att gifva den

k, första och angclägiiastc vården åt personcr, som blifvit li-äffndc af farso-fef \
§Ä& ; 1 M
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s ten, kuru man der ser eu verklig tallan i bjelpsamhet och sjelfförsa- *>

l:clse. Fatliga ocli rika, ynglingar och gubbar, qvinuor af alla slåiid och
åldrar, trängas der omkring de sjuha och anse som en utraärkelse, en ä-
ra, om man tillåler dcm att få vårda , . . uppmuntra ...trösta de o-
lyckliga.

Och det är för alldcles främmandc pcrsoner, sora dessa Udla men-

niskor betyga så rnyckct deltagandc! sade Rosa med rörd och inncrlig
ton tili sin syster.

litan tvifvel, svarade prinsessan. Hörcn mig: 1 går blcf jag
rörd ända tili tårar. Jag bcsijktc en provisorisk sjukvårdsanstalt, just
här i trakten .. . cndast några steg ifrån delta hus. En af salama var
nastan öfverfylld af arma varelser ur den faltigare Hassen, som blifvit dit-
burua, nastan döende. Helt oförmodadt säg jag en fru af minä he-
hanta inträda, åtföljd af sinä begge dötlrar, unga, intagande och raedlid-
samma, liksoin ni, minä fröknar, och straxt derpå ser jag dessa trenne
fruntimmer, såsom Herrans sanoa tjenarinnor, urderkasta sig läkarnes be-
fallningar, för att sköta dc*olyckliga.

De båda systrarna vexlade en talande bliek
,

då dc hörde prinsessaus
ord, svekfullt beräknnde att ända tili hjeltemod stegra de unga flickornas
ädla böjelser, ty Rudiu hade icke glörat att omtala dcras djupa rörelse,
när dc fingo underrättelse om sin guvernants hastiga sjukdom. Jesuitens
snabba och genomträngande skarpblick hade genast förstått att draga för-
del af denna omständighet, och lian hade ålagt fru de Saint-Dizicr att
handia i öfverensstämmelse dermed.

Den listiga fortfor således, i det hon allt cmellanåt kastade på de mo-
derlösa en pröfvande blick.

J kumien väl förstå, att man ser Herrans tjcnare i främsta ledcr-
na af dcm, hvilka egoa sig åt denna barmhertighetsöfning. Just denna
morgon blef jag —■ vid en af dessa nödhjelpsanstaltcr, som är belägcn ic-
ke långt härifrån liksom så måuga audra intageu af beundran, vid å-
syncu af eu ung prest . . . nej hvad säger jag! en engel var det,
som syntes nedsfigen ifrån himlcn, cndast för att bära rcligionens tröst och
bugsvalelse tili de arma qvinnorna. Ja, denne unge prest är en engla-
lik varelse ...ty, om ni, liksom jag, bcvittnat dessa bedröfliga scener,
och sctt huru abbe Gabriel . .

.

Abbe Gabriel! ropade de båda llickorna, i det de vexlade en
blick af öfverraskning och glädje.

J lännen honom? frågade prinsessan, med låtsad förvåning.
Om vi kaima honom, min fru? .

.
. Hau bar räddat våra lif.

Vid ett skeppsbrott, då vl ulan hans hjelp skulle förgåtts.
Abbe Gabriel bar räddat edra lif? utropade prinsessan, som

syntes allt mer och mer förvånad. Månnc j icke Bcdragen eder?
O nej, nej, min fru, Rfi talade ju om modig sjelfuppoffring,

om bcundrasvärdt ädelmod; . . . det måste vara ban.
Dessutom, tillade Rosa oskyldigt, är det alltför lätf att i-

genkäuna Gabriel . . . Hau är sköu som en erkeengel.
® IV:o 43. 44*.
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Hän har längt, ljust, lockigt bär, sade Blcnda.
Och blå ögon, så milda, så goda, att man känner sig Leit rörd,

då man ser på dcm.
Intet tvifvel mer ..,det måtte vara lian sade prinsessan. —Då

tunnen j fatta den dyrkan, man visar bonotn, och den otroliga ifver, hans
cxempel ingifver alit slags folk. Ack, om ni hört, med hvilken hcundran
hän, just denna morgon, taladc om de ädclmodiga frunlimmer, sora haf-
va, sade hän, det tillbcdjansvärda modct alt homma och vårda, Lista och
trösta andra «jvinnor, dcras kristcudomssystrar, nti denna Ildandets boning.

Ack! . . . jag tillslår, Horren anbcfaller oss ödmjufchct och blygsam-
Let; likväl kan jag icke neka, alt, då jag i morse hörde abbe Gabriel så
tala, kunde jag icke afvärja en viss kausia af from stolthet. Ja, emot
min vilja tog jag åt mig en liten del af det beröm, hän gaf de fruntim-
mer, hvilka, cnligt hans rörande uttryck, tyekas i hvarje fattig och sjuk
qvinua, utmed hvilken de knäböja, for att egna heunc sin vård, igenkän-
na en älskad syster.

Hör du, min syster, sade Blenda med hänförelse tili Rosa; —-

hvad man bör linna sig stolt öfver alt förtjena ett sådant beröm!
Ja, , .ja, ropade prinsessan med iätsad entusiasra; man kan

verkligen vara stolt deröfver; ty det är i mcnsklighetens, det är i Guds
namn, soin ban utdclar delta beröm, ocb man sknlle verkligen kunna sä-
ga, att Gud talar geuom bans mun,

Min fru, —• sade lifligt Rosa, hvars hjerta klappade af hänryck-
ning vid den skenhcligas ord. VI ha ingen mor; vår far är frånvaran-
de .

. . ni har en så skön själ, ett så ädelt hjerta, att vi ej kunna vända
oss tili någon bältrc, än cr, ♦ . . för att bcgära ett råd.

Ilvilkct råd, mitt bästa barn? frågade fru de Saint-Dizier med
inställsam röst, Ja, mitt sota barn; * , . tillåt mig att få benämna er
så . . . det är mera passande för er och min ålder.

Det sfcall bli ljuft för oss att få kallas erä barn, min fru, sade
Blenda, hvarefter hon tillade ; —Vi hade en guvernant; bon bevisade
oss alltid den ömmaste tillgifvenhet. I nait sjuknade bon i koleran . ♦ .

; O, min Gud ! ropade den falska, med låtsadt deltagande, Och
hur är det med henne?

Ack, min fru! .. . vi veta det icke.
Iluru? . . . J hafven ännu icke värit hos henne?
Beskyll oss icke för Hknöjdhet eller otacksamhet, min fru, sa-

de Rosa, sorgsetj det är icke vårt fel, att vi icke länge sedän äro hos
vår guvernant.

Men hvem bindrar er att gä dit?
Dagobert, vår gamlc vän, hvilken ni nyss såg här inne.
Hau? . . . Hvarföre sätter hän sig emot utöfnlngen af en erkäns-

lans och mcnsklighetens pligt?
~ Det är således sant, min fru,v att det är vår pligt att besöka den

sjuka guvernanten?
Prinsessan de Saint-Dizier såg örasevis på de unga flickorna, liksoin

5 hade hon värit betagen af yttersta förväning, hvarefter hon yttrade
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J frågen mig, om det är edcr pligt? . , . J, bvilkas själar äro så
ädla ocb kändofulla , . . j kurnien göra mig en sadan frågaf

Vår första fanke var att skynda tili den sjuka, det försäkrar jag
er, min fru , sade Blcnda; meu Dagobcrt älskar oss så mycket, att
lian besfandigt fruktar for ess,

Dcssutom tillade Rosa bar var far anförtrott oss ät bononi;
delta gör, att lian, i sin ömma vård om oss, öfvcrdrifvcr den fara, för
bvllken vi torde utsätta oss, i det vi besöka vår guvcrnant,

Den förträfllige gnbbens skrnplcr äro ursäktliga, sade prinses-
san; nien bans fruktan är, säsoni j sägen, öfverdrifven. Jag bar nu i
så många dar besokt kolcrabospitalen; många frunlimnier af minä bekanta
bafva gjort detsarama, ocb biltilis bar ingen af oss haft den riugaste kän-
ning af sjukdomen, bvilkcn dessotorn icke är smittsam . . . detta bar pu
blifvit bevisadt, Således . . . trösten edcr.

Om det är fara dcrvid eller icke, så kallar pligten oss i alla fali
tili vår guvcrnant, sade Rosa.

l>et vill jag medge, niinä barn; i annat fall skulle bon ha skäl
att anklaga eder för olacksamhef eller fcghet. Dcssutom, tillade
prinsessan nied låtsad gudligbet, är det icke fråga om att blolt för-
tjena verldens bi Fall ...imin måste äfven hellitä sig ora alt vinna Guds
näd . . . för sig ocb de sinä, J bafven således baft den oiyckan att
förlora edcr nior?

Ack ja, min frnl
Nåväl, minä barn; eburu det visserligen icke är att betvilla, det

bon ju befinner sig i paradiset, bland de'ulvalda, ty bon dog ju som en
krisfen , är det icke så? .. . Hon erböll ju vår moderliga kyrfcas he-
liga sakramenter? tillade prinsessan, i forni af parentes.

Min fru, svarade Rosa sorgset, vi lefde i en ödemark i
det inre af Siberien . , . Vår mor dog i koleran; . . . der fanns ingen
prest i närfaeten, som kuude bistå henne,

Skulle det vara möjligt? ropade prinsessan nied bekymrad min.
Er mor dog, ulan bistånd af en Herrans tjenare?

Min syster ocb jag vakade hos benne, sedän vi bade svept benne;
«cb deruuder bådo vi Gnd för benne, på bästa sätt vi förstodo att bedja

hvarefter Dagobert gräfde den graf, der bon bvilar, sade Rosa,
badande i tårar.

Ack, minä älskade barnl ropade bedragerskan, i det bon låt-
sade den djupasfe bedröfvelse.

Hvad fattas er, min fru? frågadc flickorna.
O Gudl . . , Er stackars mor bar då, oaktadt alla sinä dygder,

äunu icke kömmit npp i himmeleu, tili Guds utvalda,
Hvad säger ni, min fru?
Ilon bar ju olyckligtvis dött, utan att erhålla andlig bugsvalelse.

I följd deraf irrar bennes själ bland själarna i skärselden, afbidande ti-
den, då Herrans barmbertighet värdes befria benne ...en befrielse, som
kan påskyndas medelst de böner, man bvarje dag laser ikyrkan förolyck-
liga själars frälsning.
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Prinsessan de Saint-Dizier tog på sig en så tröstlös, så innerligt öf- *l,
vertygad ocii andäfctig min, när bon uttalude dessa ord, ocb de unga flic-
korna liyste en så djup kansia af barnslig kärlek, att dc, sotii i sin en-
faldigbet trodde, bvad prinsessan sade om deras mor, började att med
verklig sorg förcbrå sig, att de för at icke vetat dctta.

Bedragerskan-, soin på den förtviflan , hvilken i hast spriddc sig öf-
vcr dc unga tvillingarnas skona anlcten, märkte, att hebnes sfcrymtaktiga
kncp kade lychals, skyndade sig att tiliäpä:

Man bör icke misströsta, minä barn. Förr eller sednarc skall
Hcrren kalia eder mor tili sitt paradis. Dcssutom kumien j ju sjelfva
päskynda tiinmån för denna älskade själs frälsning?

Vi, min fru? ...O säg, säg! tv de ord, ni yttrat, angåcnde
vår mor, förskräcka oss,

Stackars barn! ~ . bvad de aro iatrtissanta! sade prinsessan
med djnp röreise, i det Lon kramade de moderlösas bändcr i sinä.
Lugna eder, bar jag ju sagt återtog bon; j kumien verka rnyeket,
i afsecnde pä eder mor. Ja bättrc än någon annan, kumien j af Her-
ran utverka denna älskade själs befrielse från skärseldcn; bättre än någon
annan kunnen j förmå Ho noin att upptaga hcnne i sitt beliga rike.

Vi, min fru? . . . Min Gud! ~ . på-bvad sätt?
Jo, derigenom att ni nied en belig vandel söken göra eder vär-

diga Ilcrrans nåd. Så, tili excrapel, kunnen j icke vara bonom välbe-
hagliga, utan att emot eder sjuka guvcruant nppfylla tillgifvenbetens ocb
erkäuslans pligt. Ja jag är derom öfvcrtygad detta prof af krist-
ligt nit, såsom abbc Gabriel kallar det, skall inför Herraa kraftigt gälla,
i fråga om eder mors befrielse; ty Gud upptager, i sin godhet, framför
allt bönerna af de döttrar, hvilka bcdja för sinä raödrar, ocb som genom
beliga handlingar söka tillviana sig* Hans nåd.

Ack! . . .Det är såledcs icke blott om vår guvernant, som det
nu är fråga,, sade Blenda.

IVu kommer Dagobert sade bastigt Rosa, som lyssnade och ge-
nom väggen börde den gamles steg, då hän gick uppför trappaÄ’.

Luguen eder . . .sen glada ut! . .
. Sägen ingcnting åt den för-

träffliga manncn yttrade prinsessan lifligt. Hän skulle onödrgtvis
oroa sig, ocb fcanske lägga bindcr i vägen för edert ädelraodiga bcslut.

Men burn skola vi bära oss åt att få veta, hvar vår guvernantär?
sade Rosa. /

Det skall vi nog få vetn ... Förtron eder åt mig! - svaradc
skrymterskan sakta. Jag skall komma ocb belsa pä eder, och vi skola
konspirera tillsammans; ja vi skall kouspirera för eder mors olyckliga själs
snara befrielse ur skärseldcn.

Knappast hade prinsessan, med låtsad andakt, littalat dessa ord, förr-
Un Dagobert inträdde med glad och strålande fysionomi. I sitt hjertas in-
nerliga fömöjclse varseblef ban icke de båda ilickoruas djupa röreise, den
de icke gcnast knndc dölja.

Fm de Saint-Dizier, som ville skingra soldateus uppmärksambct, sa-
.9 de, i det bon steg upp ocb gick emot bonom:
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w ■ ; : vm
y Jag bar icke velat Inga afsked af fröknarna, innan jag, inför er, ä

min berre, fått utgjuta min benndran öfvcr deras sällsynta egenskaper.
Hvad ni säger, min firji, förvänar mig icke; .

. . j«g finner mig
ickc derföre mindre lycldig deraf, sade lian. IVå . . . jag lioppas,
att ni lexat upp de liär srnå elaka Hiekoilla för sjelfförsalselscns smilta.

Var !ugn, min berre, sade prinsessan, i det lion med de uqga
fliekorna vcxlade en blick af liemligt försländ. Jag bar sagt dera allt,
hvad jag bcböfde säga; . . .vi förstå bvarandra nu. *

Dessa 'ord tillfredsställde fullkondigt Dagobert. Prinsessan de Saint-
Dizier, tog ett ganska vänligt afsked och gick ned, för att salia sig isin
vagn, hvarefter bon åter träilade Hudin, som väntade bcnue några steg
ifrän kuset, nylikcn att få veta sarutalets utgång.

V.

DET PROVISOniSKA SJDKHUSET.
Bland en mängd af provisoriska sjnkhus, som under koloratiden öpp-

nades i alla den franska bufvudstadens qvartcr, kade man äfvcn inrättat
ett sådant på nedra bottncn af ett slörre hus vid gatan Mont-Blanc.
Denna våniug, som för tillfället stod obebodd, kade af husets ägare ädcl-
modigt blifvit uppläten tili polismyndighcternas disposition. Uit fördes
alla fattiga sjuka, som, hastigt angripua af smittan, befunnos vara alltför
cländiga, att kumia transporteras tili hospitalen.

Så myckct måste man säga tili Parisarnes beröm, att icke allcnast
frivilliga gåfvor af alla slag strömmade tili dessa anstalter, utan äfven'
att folk af alla klasser, såsom kandiverkare, fabrikanter, artister, m. fl.,
gingo dit, qvarblefvo der både nait och dag, sanit erbjödo sin tjcnst, dels
lör att bevaka ordningeu, dels för att hafva öfverinsecnde öfver de pro-
visoriska bospitalcn ocb gå läkaroc tiilhanda, samt ulföra deras befall-
uingar ock eflerhounna deras föreskrifter, angåeude de kolerasjuka.

Qvinnor af alla klasser deladc denna ifver af ädelmodigt deltagande
i de olyckligas öde, och ingenting kau väl vara mer aktningsvärdt, än
den blygsamma välgörenlet, kvilken otackad gjorde sä mycket godt. Så-
som ett exempel bland tuscnde kunne vi anföra tvenne unga, intagande
dainer, af hvilka den ena tillbörde adeln, den andra den rikarc borgar-
klassCn, bvilka båda, under dc fem a sex dagar, då sjukdonicn rasade sora
värst, hvarje morgon bommo för att med de beundransvärda barmhertig-
bets systrarua dela den farliga ocb besvärliga vård, som dessa egnade åf.
de beklagansvärda, hvilka intogos på de provisoriska sjuhbusen i Paris,

Dessa bcvis på menniskukärlek, i förening med så många andra dy-
lika, bvilka vår tid bar att upjivisa, ådagalägga, burn ogruudade ocb egen-
kiira somliga ultraraontancrs fräcka påståeudcn aro. Ville raan tro dem,
så är det blott de eller deras munkar, som, i kraft af sitt lösslitande från
alla jordiska förbiudelser, aro i stånd att gifva verlden sådana beundrans-
värda efterdömen af försakelse och verksamt deltagande, bvilka utgöra

N:o 43. * 43.
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1 c
(L meuniskoslägtefs stolthet. I deras tanke fins, tili exempel, inom hela

snrahället ingenting, suin Isan jemföras mcd modet oeh sjclfuppoffringen
hos en prcst, sotu går att hugsvala en döende, Ingen Isan i deras tyche
vara mei’a beundransvärd, än Ttappisten, soin sinille man väl tro det?

drifver afsägclscn af verlden äuda dcrliän, att shöla, ja att sjelf odla,
dc landfegcndoraar, soin tillhöra hans orden . . , Är ielse detta idealistit?
. . . är det icke gudomligl? . .

. Plöja och så en jord, hvars afkasining
tiUfaller en sjelf? I sanuing det är verkligeu någonting stort!
oclisä beundra vi det öfvcr ali måtta.

Med crbännande af allt drt goda, sora ban finnas bos en god prest,
tage vi oss frilicteu fråga, om de aro munbar, blerber eller prester:

Dcssc fattigläbare, bvllba, bvarje timma soin bclst på dygnqt, väre
sig natt eller dag, ila tili den lidandcs usla lägcr:

Desse läbarc, bvilba, under koleratiden, tusende gånger vägade silt
lif, och del med liha mycben ocgennytta, sora outfröttligbet.

Desse lärda, desse unga dobtorer, sora, af bärlek tili vetcnskapen och
mensklighcten, anböilo soin en nåd oeh sora en Hra, alt få fara tili Spa-
nieli och trotsa döden, just under det alt guia fehern rasade der sora varsi?

Var det väl celibatet, afsägeisen af allt verdsligt, sora gaf styrba åt
dessa ädelmodiga män? Tvebade de att uppoffra sitt lif, ehuru de voro
npplagne af sinä nöjen eller af familjelifvets Ijufva pligter ? IVej
ingcn ihlaud dem var, sora icke gerna ville afsäga sig verldens fröjder.
De flesta hade hustrur och haen, och just för det att de bände och vär-
derade äktenskapcts sällhct, faderskänslans Ij n f het, just derföre hade de
mod att utsätta sig för döden, hlott för att rädda sinä bröders makar och
harn. Att de med så inycket ntod, sä uiycken sjelfförsabclse gjorde godt,
var ändtligen derföre, att de lefde culigt Sbajiarens visa afsigtcr; ty lian
bar skapat rucuniskau för familjelifvet och icke för blostrcts onyttiga
enslighet.

Äro dc Trappislcr, dessa millioner af jordbrubare, dessa dagsverkare
på landet, sora plöja och i sitt anletes svctt vattua fält, hvilka icke äro
deras egna, och det för en dagspcnning otillräcklig tili deras barns
underhåll?

Slutligcn (detta argumcnt sball kauske synas barnsligt, men vi
anse det såsora ovederläggligt) äro de inuukar, blerber eller prester,
desse oförskräckte män, hvilka, hvad timma soin bclst på dyguet, med o-
trolig behjertenhet störla sig midt iii uti lågorna och glödugnen, klättra
på brinuande bjelbar, klifva i glödhelt grus, för alt rädda gods, soin icke
är deras eget, för alt frälsa menniskor, sora äro dera alldcles främmande,
och detta helt anspråkslöst, ulan stolthet, utun prål, utan utraärkeise, u-
tan annan belöning, än det kommissbröd de älä, utan annat ärofullt he-
derstccken, “än den soldatuniform de bära, och framför allt . . . utan att
af verlden begära ringaste monopoliani för sitt mod, eller för sin sjelf-
uppoffring fordra åtminstone den förhoppningen att en dag blifva kano-
niscrade och skrinlagda? Och likväl skulle vi tro, aitalla dessa djerf-
va sappörer, soin vågat sinä lif i tjogtals eldsvådor, soin ur lågorna ryckt

I qvinuor, guhbar och harn, som frälsat hela städer ifrän eldens harjuin-
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f gar, hafva åtminstone gjort sig lika förljenta inför Gud ocL af meusklig-

hctcu, soin Sand Policarpus, Sand Fruduostis och Hera and ra 'störri;
cllcr niindre hclgon.

Acj, nej, taek vaee alla seklers, alla folksslaga, alla filosofers scdelä-
ror, töek väre mcnniskoslägtcts framskridande emancipation, liafva välgö-
r.cnhetens, sjelfuppoifringens, brödrakärlekens känslor nastan bliivit natur-
liga insiinkter, och utveckla sig på ett beundransvärdt sätt lios menniskan,
då hon konuner i åtnjutandc af den sällliet, bvartill Gud skrpat benue.

Nej s nej, vlssa ränkfulla ocb skr af! and e uitramontaner bibehålla icke
ensamma, såsom dc skullc vilja inbilla vcrldcn, tradilioncrna om meuni-
skors sjelfuppoffring för menniskors skull , om den ena individens sjelf-
försakelse för den andras lycka, säväl i teori, som praktik. Plato gär
fullkomligt upp emot Sanct Augustinus, Confucius emot Sanct Chri-
sostomus ; ända frän den aflägsnasfe forntid intiil vara dagar hafva
modersUärleken, vänskapeti, härlehen, vetenskapen , aran, fmhden ,

ulan ali ortodoxi , en hei atirne af ärofulla namu ,
af heundransvärda

martyrer, att uppställa raot kalendcrns hclgon och marlyrer. Ja,
vl upprepa det : aldrig hafva de rciigiösa ordnar, hvilka som allra
rnest skrutit af sinä uppoffringar för mensklighctens väl, gjort för si
na bröder, Un så många nnga fritänfcare, så många hehagsjuka och intagan-
de unga fnmtlmmer, så många liednlska artister, så många panteistiska
lärde, så många materialistiska läkare gjorde under kolcrans rysliga dagar.

Tvenne dagar kade förflutit sedän prinsessan de Saint-Jlizicrs besök
hos fröfcnarna Simon. Klocfcan var ungefär tio pä morgonen. De perso-
ner, hvilka frivilligt tillhragt natten hos de sjuka på det provisoriska sjuk-
huset, beläget vid gatan Mont-Blanc, skullc nu ailösas af andra frivilliga
tjcnarc.

IVåväl, minä herrar, sade en af de nyligen anlände, kuru
förhållcr det sig nu? , , . Ilar i natt värit någon minskning i de sjukas
antal? ...

IVej, guuäs! . . . Lakarne tro, att smittan nu uppnått sin yttersta
höjd af intcnsilet.

Då är åtminstone hopp att snart få se den i aftagande.
Har ingen hland de herrar, vl nu komina att aflösa, blifvit angri-

pen af sjukdomen ?

Jo; vi hitkommo elfva i går aftons; nu aro vi icke flerc, än nio.
Det är hedröfligt. Och de der tvenne persouerna, blefvo de

hastigt angripne?
Ett af olfren ... en ung man om fem och tjugu ärs ålder, kaval-

leriolficer . , . hlef, så tili sägandes, slagen.på stället. liioin en fjerde-
dels tinima var lian död. Ehuru sådana fall icke aro sällsynta, blefvo vi
alla myeket häpna.

Stackars unge man!
Hän kade, tili hvar och en af oss, ett ord af uppmuntran och

tröst. Hän lyckades tili den grad uppmuntra flera sjuka, att en del af dera,
hvilka iniudre hade blifvit angripne af sjelfva koleran, än af fruktan för
sjukdomen, ufgått härifråu nastan alldeles friska.

1m
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ä Hvilfcen skada på en så bederlig yngling! .
.

. Dock, lian bar
modigt, och det är lika mycken ära i en sadan död, soni i döden på slag-
fältet.

■— Dd fin® icke mci* än en, sora kan stälias i bredd med bonom; det
ar en ung prest rned ett vcrkligt engla-anlcte

. . . man kallat* houom abbe
Gabriel. Hän är alldelcs oultröttlig; knappast tar lian sig några tim-
mars hvila. lian Springer från den cna sjiiksängen tili den andra och
tjenar alla; ingen glömmer ban. De tröstegmnder, ban bämtar nr djupet
af sitt bjerta, aro leke lärda utanlexor, dem ban upprepar af vana, ellcr
derföre att det bör tili bans kali; nej jag bar seit hoitoni gråta öfver
en stackars qvinnas död, bvars ögon ban tillslöt, sedän hon kämpät enbård dödskamp. Ack, ora alla prester liknade bonom!

litan tvifvel är en rättskaffens prest någonting bra vördnadsvärdt.
Men bvem var det andra dodsolfret i natt? . » , jag raenar bland ber-

rarua, sora vakade.
O, tala icke derom . . . det var en ryslig död . , , Jag bar än-

nu denna biskliga talla för ögonen.
En kolera-attack, fcnall ocb fall?
IVcj ; ora den olycklige dött af farsoten, så akulle nl icke se mig

så förskräekt vid blotta bågkousten af bonom.
Hvaraf dog ban dä?
Ah, det är en hei historia, men en bemsk historia. För tre

dagar sedän bitförde man en kari, som troddes vara angripeu af koleran;
. . . ni bar förmodligen bört talas öin den personen , , , Det är ägaren
ocb tämjaren af de vilda djuren, bilka narrade hela Paris att springa tili
Porte-Saint-Martiu.

Jag vet; ban bette Morok, den der. Hän gaf ett slags scen med
en tam, svart panter.

Precist. Jag var med på en af dessa besynnerliga representa-
tioner, vid bvars slut en utländniug, en Hindu, tili följe af ett vad, som
man säger, boppade in på tcatern ocb dödade pantern,

IVåväl, bos denne Morok, bvilken först infördes såsom kolcrasjnk,
och verkligcn företedde symptomer af smitta, bar sedermera en förfärlig
sjukdom yppat sig.

Hvilken då?
Vattuskräcfc.
Ocb ban bar räfcat i raseri?
Ja; ban bar, under rediga mellaustundcr, upplyst, att ban blif-

vit biten af en bund vid menagerict . . . Olyckliglvis nämde lian icke
delta förr än efter den olycfcliga bändclse, som kostade vår olvcfcliga kara-
rat lifvet.

Men burn gick det tili?
Morok innehade ett rnm, tillika med trenne andra. Ilasligt an-

fallen af en rasande yrsel, Springer ban upp ur sängen, uppger de vilda-
ste rop ocb rusar som en gaining ut i korridoren. Den olycklige, bvars
död vi bcklaga, skyndar emot bonom och söker fastbålla bonom. Mot-
ståndet uppretar äunu raera Moro*ks raseri; ban kastar sig öfver den, som s
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liejda lians lopp, bitcr lionom . . . sargar kouom . . . och faUer se-
dan i dc fasligasle konvulsioncr.

Ja, ni har rätt, dä ni säger att detta var rysligt. Och Moroks
offer har . , . oaktadt alla räddniugsförsök . . .

Uppgifvit andan; och det under de förfärllgaste lidandenj ty gif-
tet hade värit så starkt, att en häftig hjernfebep genast följde.

An Morofc . , , är hän också död?
Jag vet icke. lian skullc i morsc transporteras tili ett hospital,

hvarförc man under det förslappnlngstillstånd, som vanligen följcr på så-
dana der häftiga kriser, bemäktigade sig honom. Men, under afvaktan af
lägligt tili Tälle att föra honom härifrån, har man iustängt honom i ett
rum, i öfra våningen af detta hus.

Men hän är väl förlorad?
• Förmodligcn är lian mi länge sedän död. Läharne sade, att hän

ej lain dc lefva i tjugufyra timmar.
De, som liöllo detta samtal, hefunno sig i ett förraah på nedra hot-

ten, hvarest de personer vanligen församladc sig, hvilha hommo, för att
friviiligt erhjuda sin hjelp och sitt histånd.

På cna sidan gränsade detta rum tili sjuksalarna, och på andra sidan
tili förstngan, hvars föustcr åt gården stod öppet.

Ack, min Gud! sade en af de samtalande herrarna, Lii cl;ande nt
genom fönstret, se, hvilka förtjusande nnga flichor stiga ur den der
granna vagnen! Hvad de liima hvarandra! En sådan likhet är i
sanuing verkligen heundransvärd.

Ja ...de aro Leit visst tvillingar. Stackars nnga flichor! . . «

De äro sorgklädda. Kanshe sakna de far eller moi*.
Det scr ut, som om dc ämnade sig hit.
Ja, de homma uppför trappan här.

Rosa och Blcnda iuträdde verkligen i förmaket, mcd ett hlygt, O-
roligt utseende, churu ett slags religiös hänförelse lyste i deras ögon.

En af de tvenne herrarna , som språkade sins emellan, blef rörd af
de nnga flickornas synbara bryderi, gick emot dem, sägande med förekom-
maude artigket;

• Onshen j något, minä damer?
—Är ickc detta kolerahospitalel vid gatan Mont-Blanc? <— frågadc

Rosa.
Jo, ganska rikligt.
En fru, vid namn Augustin® de Tremblay, lärer hafva blifvit hit-

förd, efter hvad vi hört sägas. Skulle det vara möjligt att få gå in tili
henne?

Jag tror mig böra erinra eder, minä nnga damer, att det har nå-
gon fara med sig att gå in i sjuksalarna.

Det är en kär vän, som vl vilja besöka, sade Rosa med en
mild, men stadig röst, som noga tillkännagaf hennes förakt för faran.

Jag ka'n dessutom icke försäkra er om, att den ni söker, verkli-
gen fins här , återtog herra, med hvilken de talade j men om da-
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•S*1 mcrna vilja vara så goda och stiga in i det bar mmmet tili venster, så &

finna de derstädes dcn goda syster Martha, ty det är bcnncs kabiuelt. Ilon
bar uppsigt öfvcr qvinnoruas sai, ocb Isan ge eder alla crforderliga upp-
lysningar.

Tack, min herre, sade Blenda med en behagfull nigning, ocb
gicb, tillika med sin syster, in i det anvista mmmet.

Dc aro i sanning förljusande, sade mamien, i det ban med ö-
gonen följde de båda systrarna, soin snart försvunno. Det vore stor
skada, om . . .

Hän fick ickc tid att fortsätta ; ty plötsligt bördes ett förfärligt bul-
ler, blaudadt med dc fasansfullaste skrik ifråu rummen innanföre; nastan
i samrna ögonblick nppstöttes våldsamt de båda dörrarne, som ledde tili
de nästgränsande salama, ocb en stor mängd sjuka, de fleste balfnakna,
blcka, utmagrade, förfärliga, med anletsdrag vanställda af fasa, störladc in
i rummet, ropande: Ujelp! . . . bjelp! ...den vansinnige! .

.
.

Det är omöjligt att skildra den förtviflade, den ursinniga kamp, som
uppstod emellan dessa stackars förskrämda sjuklingar, hvilfca, för att und-
siippa den frnbtade faran, saramanskoekade sig i den enda dörr, som led-
de tili förstugan, ocb der, knuflande, skuifande, trampande bvarandra, slo-
gos om

,
hvem som först skulle komnia ut.

I samma ögonblick den siste af dessa olyckliga var nog lycklig att
komma ut genom dörren, i det hän slänade sig på sinä blodiga bänder,
ty ban bade under striden blifvit omkullskuffad ocb nastan krossad, visa-
de sig föremålet för ali denna förfärelse, visade sig Morok.
.

, lian var förfärlig att skåda. En trasa af ett täcke satt som en gör-
del kriug bans böfter ; hela dcn blekblå ocb sonderslagna öfra dclen af
kroppen var naken, äfvensom benen, kring bvilka man ännu såg lemnin-
gar af de band, bvarmed ban värit fängslad, ocb som ban nyss kade af-
slitit. Hans tjocka, gulaktiga hår bade rest sig öfver bjessan, och sjelfva
skägget tyektes vilja rakna, tili följe af samma slags hudrysning (borripi-
lation). Ogonen, förvirrade ocb blodiga, rullade i sinä gropar ocb lyste
af en glasartad glans. Läpparna omgåfvos af sknm. Tid efter annan upp-
gaf ban besynncrliga, vilda strupljud; ådrorna på bans jcrnhårda lemmar
voro så spända, att de syntes vilja brista. Hän sprang, skuttade som ett
vildt djur, sträekande framförsig sinä knotiga ocb sammankrinnpna fingrar.

1 det ögonblick, då Morok ualkades utgångsdörren, bade dc, bvilka
ban förföljde, just nyss hunnit undan; några vid inrättningen tjenstgö-
rande personer lyckades att stänga denna dörr, äfvensom dc båda andra, ,

bvilka förde tili de angränsande sjuksalarua.
Morok såg sig fåugen.
Då sprang ban tili fönstret, i afsigt att slå sönder det och kasta sig

ut på gärdeu ; men plötsligen stannade ban ocb drog sig tillbaka för ru-
tornas spegelglans, emedan ban, liksoin alla, bvilka äro augripna af vat-
tuskräck, kände en oöfverviuuelig afsky för allt bläukaude, i synnerbet
glas.

De sjuka,, dem hau förföljt, ocb som nn stodo sammanskockade på
a gården, sågo bonom suart genom fönstret; de sågo, kuru ban förgäfves
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.s nttöuide sinä kraftcr, för att öppna dörrarna, som man hade stängt för

honom. Sedän, då lian niärfcte, luiru fåfänga lians bemödanden voro, bör- |
jade lian 'alt nppgifva de viidaste tjut och springa rundt ombring salen,
likt elt vilddjur, soin förgäfves söfccr komina ut nr sin bur.

Mcn dc af åskådarue, hvilka stodo med ansigtena niot fönsterrutor-
na, nppgåfvo plötsligen ett häftigt rop af ångest och fasa.

Morofc hade varseblifvit den lilla dörren, som förde tili det kabinelt,
M artha innehade, och dit Rosa och Blenda några ögonbllck förut hade
inträdt.

Morok, som hoppades att den vägen kornina ut, drog häftigt åt sig
denna dörr och lyckades att få upp den på glänt, i trots af det motständ,
man inifrån gjorde.

Under ett ögonbllck sågo de på gärden sammanskockade syster Mar-
thas och de nnga fröknarnas spända armar med alla kraftcr bjuda tili att
draga igen dörren.

VI.
YATTUSKRÄCKEN.

Då de på gården församlade sjuke sågo ursinnighelen af Moroks för-
söfc att öppna dörren tili kanunaren, der sysler Martha och tviilingarna
voro instängda, förökades deras ångest och fasa.

Den goda systern är förlorad! ropade man, utom sig af för-
skräckelsc.

Dörren ger snart vika.
Och kabiuettet har ingen annan utgång,
Det är tvä nnga, sorgklädda flickor inne hos henne,
Man kan, i alla fall, icke lemua de arma fruutimren tili rof för

den ursinnige. Hitåt, minä vänner! ropade hehjertadt en af de be-
tjenaude, som sågo på; i det sammasprang hän upp pä den lilla trappan,
som ledde tili förstugan, och ville dcrifrån skynda in i förmaket.

Det är för sent; . , . det är att förgäfves utsätta er för lifsfara,
ropade Hera personer och qvarhöllo den hjelpsamme mot hans viljä,

I delta ögonblick hörde man ropas:
Der kommer abbe Gabriel.
Hän skyndar ned; . . , hän har hört bullret.
Hau frågar, hyad det är,
Hyad kan hän göra 1?

Gabriel, som i en af de angränsande salama egnat sin omsorg åt en
döende, hade fätt veta, att Morok siitit sin‘a hand och flytt genom en
trång lucka på den (sammare, der man för tillfäilet hade instängt honom.

Förutsecnde den förskräckliga olyeka, som kunde blifva fuijden der-
af, att djurtämjarcu kömmit lös, ilade den uuge missionären, som icke
rådfrågadc annat än sitt mod, ned på gården, i hopp att kuuna förekom*
ma de slörsta olyckor.

På hans bcfallning åtföljde honom en sjnkvaktare, bärande ett por> g 1



fyrfat, uppfyldt med glödande koi, livaruti Idgo Hera hvitglödgade
jern, af kvilka läkarne kctjenade sig vid förlviflade kolerafall,

Gabriels caglalifca ansigte var blcfct; men en lugn beslutsamket kvi-
lade pd hans ädla panna. lian gicl: bastigt genom förstugan, undansköt
sakta, tili höger ock venster, dcn folkhop, soin trängde sig i vägen för
hononi, ock pskyndadc tili förmaket. I det saiuma sade en af de sjuka
med klagande röst,

Äek, here abbe, det är slut; - . . dc, som äro pd gården ock titta
in genom fönstren, säga, att syster Martha är förlorad.

Gabriel svarade ickc, ulan fattade käftigt I dörrldset; meu, innan lian
gick in 1 rumrnct, dcrMorokvar, vände hau sig tili sjukvaktaren ock sade:

Aro erä jern glödgade, så att de äro kvita?
Ja, kerr abbe.
Vänta snig kär ock kåll er färdig. Ock ni, minä vänner,

yttrade kan tili några sjuka, som stodo der ock skälfde af köld, så
snart jag gått in, skolen j tillstänga dörren efter mig. Jag svarar för
allt. JVi, vaktmästare, koni icke in, förr än jag kallar cr.

Derefter fattade den unge missionären i vredet tili dörrldset-
I delta ögonblick atstöttes ifrdn alla bröst ett skri af fasa, af niedli-

dande, af bcundran; ock deltagarne i delta uppträde skyndade sig bort på
några ögonblick, öfvcrväldigadc af en ofrivillig rysning.

Efter att bafva köjt ögonen emot Limmelen, liksom för att anropa
Gud o m bistånd i dctfa maktpåliggandc ögonblick, rycfcte Gabriel upp
dörren ock tillslöt dcn genast efter sig.

IVn befann kan sig ensam med Morok.
Bjurtämjaren kade, medclst ett ytterligare, ursinnigt bemödande, lyc-

kats alt nastan kelt ock kdllct öppna dörren tili kabiuettet, der Martha
ock fröknarne Simon befunno sig, kalfdöda af förskräckelse ock uppgif-
vande de mesi förtviflade rop.

Vid ljudet af Gabriels steg, vände Morok sig bastigt om.
Långt ifrdn att vidare fortfara med sitt bemödande alt intränga 1 ka-

binetfet, rusade kan nu, med ett enda skult, på den nnga missionären.
Martha ock de moderlösa, som voro oknnniga om orsaken tili deras

förföljares oförmodade retfätt ock ville begagna sig af delta ögonblieks
rast, slogo bastigt igen dörren, sköto inväudigt en regel före, ock satte
sig sdlunda i skygd för ett nytt anfall,

Morok kade, med vildt rnllandc ögon ock konvnlsiviskt sammanbitna
tänder, rusat emot Gabriel, kdllande känderna ulsträckta, för att fatta ko-
nom i strnpen. Missionären rnötte tappert delta anfall; sedän kan med
ett snabbt ögonkast gissat tili sin motståhdares afsigt, fattade kan konom
vid båda kandlcdcrna oek nedhöll med kraftfnll ansträngning kans bänder.

Under en sekund stodo Morok ock Gabriel sdlunda, stumma, 11uin-
tan.de, orörliga, rnätande kvarandra med blickarna; derefter stälide sig
missionären stadigt på sinä böfter, lutade kroppen bakåt ock sökte till-
iutetgöra den ursinniges bemödanden, kvilken genom käftiga Inflsprdng
sökte koniQia lös, för att sedän med framsträekt kufvud kasta sig öfyer
konom ock sönderslita konom.aouom ocu äouuersuiu uuuum. e
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s^laHastigt synfes djurtämjarcn vackla; lians knän svigladc, hans gnlble- *'■ka, vanställda hufvud nedböjdes emot axcln; . . . lian tillslöt ögonen.

Missionären, som troddc, att en bastig’ mattighet un skullc följa på uslin-
gcns raseri, och att hän Löit på att falla, npphörde att halla honom, i
akt och mening att nu hurma stödja den olyckligc, Men Morok, som
genom denna list gjorde sig lös, rcste sig hastigt upp, för alt med hela
styrhan af sitt raseri kasta sig öfver Gabriel, Öfverrashad af delta oför-
modade anfall, vachlade denne, och snart sig fnttad af och in-
snärjd nti den ursinnig.es jcrnannar.

Fördubblande sinä krafter och sinä hemödanden, hämpande bröst emot
hröst och fot emot fol, hom slutligcn äfvcn missionären sin motståndare
att vackla, och lychades att, med ett väldigt tag, hullslå honom, änyo
fatta hans händer och halla honom, nastan orörlig, under sinä hnän. Då
hän sålunda, fullkornligt herre öfver den olyckligc, vände sig om, för att
kalla på hjelp, lyckades Morok, medelst en förlviflad ansträngning, att
sätta sig upp och få missionärens venstra arm emellan sinä tänder.

Vid detta hvassa, djnpa, förfärliga bett, som trängde långt in i köt-
tet, kunde missionären ickc återbålla ett skri af smärta och fasa,' För-
gäfves ville hän göra sig lös; hans arm förblef fastpressad, som i ett
skrufstäd, emellan Moroks konvulsiviska käftar, hvilka icke släpptc sitt tag.

Delta förfärliga uppträde hade tilldragit sig på vida mindre tid, än
som erfordras att uppteekna det, dä dörren ifrån förstugan våldsarat öpp-
nades och Hera behjertade rnän, som af de skrämda sjuklingarna hade fått
veta, i hvilken fara den unge presten sväfvadc, ilade tili hans hjelp, i
trots af hans uppmaning att icke inträda, förrän hän kallade.

Sjukvaktaren, som har fyrfatet med de hvitglödgade jernen, inkom
äfvcn. Då Gabriel blef honom varse, ropade hän med sväfvaudc röst:

Fort . .
. fort, miu vän! . .

. hil med erä jeni , . , Jag tänktc
derpå , Gud väre lof!

En af de inrusande hade lyckligtvis försett sig med ett ylletäcke, och,
1 saunna ögonblick missionären lyckades att ryeka sin arm ur gapet på
Morok, som hän ännu liöll nnder sinä knän, kastade förbcmälte person
täeket öfver hufvudet på den ursiunige, som sålunda blef insvept och fån-
gen, i trots af sitt förtviflade motstånd.

Då rcste Gabriel sig upp, söndcrref ärmen på sin preslrock, strök
npp skjortan ifrån sin venstra arin, hvarpå syntes ett djupt bett, blödan-
de och blåaktigt, gaf teckcn åt sjukvaktaren att nalkas, faltadc ett af de
hvitglödgade jernen, och förde, med säker hand och med förvånande hjcl-
temod, det brännande stålet tvenue gåuger öfver såret, tili alla åskådarnes
Stora häpnad.

Men snart- hade sä många olika sinncsrörelser, hvilka så modigt blif-vit öfvervunna, en onndvikligt förstörande verkan. Gabricls panna per-
ladcs af stora svettdroppar; hans långa, ljusa hår klibbade fast vid tin-
ningarna .

.
. Hän blekuadc . .

. vackladc , , , förlorade sansniugcn ochblef förd tili ett annat mm, för att der erhålla nödig läfcarevård.
>
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17EN S/AN DEAN HE ÖVDEN,

'® En lätt förklarlig tillfällighet hadesåledes, prinsessan de Saint-Dizicr
ovetande, gjort en af kenties lögner tili sanning. För att desto bättre
lianna förmå dc stackars flickorna att begifva sig tili det provisoriska ko-
lerahospitalet, hade hon hittat på den nppglftcn, att Gabriel var der,
bvilket hou docfc var längt ifrån att tro; tv då hade hon gjort allt, för
att hindra delta möte, som knndc blifva så menligt för bennes planer,
emedan hon ganska väl kände misssonärens tillgifvcuhet för dc uuga
flickorna.

En litcn stund efter nyss beskrifna, rysliga scen, iuträdde Rosa och
Blenda, beiedsagade af syster Martha, i en stor sai af ett sällsamt, heinskt
utseende, dit maa bade fört en mängd qvinnor, bviika bastigt insjuknat
i koleran.

Dcnna ansenliga våning, ädelmodigt nppläten tili sjukrum, var prydd
med utomordenllig iyx. Det rum, som innehades af de sjuka qvinnorna,
var eljest en emottagningssaloug. De hvita väggpanclcrna och taklister-
na lyste af dyrbara förgyllningar, präktigt infattade speglar upptogo vägg-
rummen cmcllau fönstren, genom bviika maa såg de friska, gröna gräs-
mattorna i en förtjusaude trädgård, primkandc I majgrönskans leende prakt.

Midi ibland dcnna lyx, dessa förgyllda panclningar, på ettgotf, in-
lagdt af dyrbart, rlfct inkrnsteradt trä, sågos, symetriskl uppställda, fyra
rader sängar af alla slags fasoner, bviika oekså voro frivllliga gåfvor, än-
da ifrån deu simpla och anspråkslösa tältsängcn, tili den dyrbara sängen
af skulpteradt mahogny.

Delta långa mm hade blifvit afbalkadt längs efter midten genom en
för tillfällct uppförd brädvägg af fyra tili fem fots höjd; på delta sait
bade man undanröjt svärigheten att kunna anbringa fyra rader sängar.
Denna skiljevägg sluladc på något afstånd ifrån salongens båda ändar, ty
der hade den fått bibchålla hela sin bredd. På denna plats stodo inga
sängar, utan nppehöllo sig här de frivilligt betjenande personerna, då dc
sjnke icfce behöfde deras omsorger. Vid en af dessa salongsändar var en
dyrbar marmorkamin, med förgyllda bronssirater; deruti såg man åtskil-
liga dryeker värmas. Slutdraget i denna märkvärdiga tafla, bildade qvin-

som, tillhörande de mest olika saiuhällsklasser, frivilligt åtagit sig
ätt sköta de sjuka, bvilkas klagoljud och snyftningar af dem möttes med
ord af tröst och hopp.

Sådant var det på en gång nnderliga och hemsfca ställc, dit Rosa
och Blenda, hand i hand, inträdde, en stund efter sedän Gabriel hade
ådagalagt ett sådant hjeltcmod i sin kamp med Morok.

Syster Martha följde marskalk Simons döttrar in. Efter att sakta
hafva tillhviskat dem några ord, anvisade hon hvarsln sida om afplanh*
ningen, hvarest sängarne voro uppradade, och gick sedän tili audra än-
dan af salen, för att utdela några befallningar.

De unga moderlösa, äunu under inilytandet af den förfärliga skräm-
seln och skafcningen vid den rysliga fara, hvarutur Gabriel ovetande hade
frälst dem, voro ytterligt bleka; icke desto mindre stod en orygglig be-
slufsamhet att läsa i deras ögon. Det var för dem icfce allenast fråga om

uppfylla en crkänslans pligt och att sålunda visa sig värdiga
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01" _ _ .**2By> tspprc fadcr; det gällde ju äfven deras mors salighet; ty inan hade ju
sagt dera, att hennes eviga vai berodde på de prof af kristlig sjclfuppoff-
ring, de kundc hembära Herran. Beliöfvcr inan vai tillägga, alt prinses-
san de Sainl-Dizier, noga följandc Rodins föreskrifter, bade, vid ett nylt
samtai emellan henno och de unga ilickorna, hvilket ägt rum utan Dago-
berts vctskap, ömsom förledt, exaltcrat ocb fanatiserat dcssa slacbars lät-
trogna, oskyldiga ocb ädla själar, i det bon ända tili den olycksaligastc
öfvcrdrift uppstegrat alla.de bänslor af själsbögbet ocb sinucsstyrka, soni
hus dein funnos.

Da de unga fruknarna frägat syster Martha om fru Augustina dc
Trcmblay blifvit förd tili detta sjubhus, hade nunnan svarat, att bon icke
visste det; men att de sjclfva lätt bunde underruUa sig dcrom, ifall de
ville gå genom alla qvinnosalarna. Förhållandct var, att den afskyvärda
prinsessan, soni var Rodins mcdbroltsling, hade, för att blottställa de
stacbars barnen för en dödlig fara, ljugit för dera ocb förcgifvit, att de-
ras guvernant bcfann sig på delta sjukhus.

Marsbalk Simons döttrar bade, både undcr sin landsflykt ocb under
den yttcrst bcsvärliga resan i sällskap med Dagobert, bcstått rnänga bärda
prof; men aldrig hade de bevittnat ett så bcdröfligt skådespcl, sora det,
hvilkct nu teddc sig för deras blickar.

Dcnna långa rad af sängar, der så många varclser plågadcs, der sora-
liga med böga klagorop vrcdo sig undcr de grufligaste niarfcr, andra lato
böra dofva dödsrosslingar, en del undcr feberyrscln utbröto i snyftningar
eller med böga rop påkallade de personer, spin voro kara för deras bjer-
tan och från bvilkeu döden nu skullc skilja dcm ; detta äfven för män,
bviika värit i fält, så förfärliga skådespcl skulle nastan oundvikligen, eu-
ligt Rodins och hans medbrottslingars uträkning, ntöfva ett racnligt infly-
tande på dc stackars flicknrna, hvilka af en hjertats bänförelse, lika ädel
sora oöfverlagd, drcfvos tili detta farliga besök.

Dcrtill koin ännu en bedrödig omständigbct, sora så tili sägandes icke
nppenbarade sig för deras minne i hela dess förfärliga ryslighct, förrän
de kommo tili de försla sjuksäugarna; . , . det var ju i koleran, i deuna
fasliga sjukdora, soin de stackars flickoruas mor hade dött.

Må man då föreställa sig de båda systrarna, vid deras inträde i den- •

na Stora sai, der allt var så hemskt ocb så fasaväekaude, helst dc ännu
voro djupt skakade af den förskräckclse,' Morok ingifvit dem. De börja-
de un silt långsainma sökande bland de olyckliga, hvilkas plågor, dodskamp
och död i hvarje ögonblick erinrade dein om deras mors lidande och sorg-
liga slut.

Vid åsynen af denna obyggliga sai, kände Rosa och Rlcnda, för ett
ögonblick, sin bcslutsamhct vackla, och en mörfc aning koin dem att
ångra sitt lika bjcltemodiga, som obetänksainraa, företag. Dessutoin hade
de, sedän några minuter, känt de dofva rysningarna af en isande, feber-
artad frossa, och emcllanåt flögo smärtsamma ilningar upp åt tinning-
pulsarna, men emedau de trodde dcssa symptomer, hvilkas försfcräckliga
betydelse de icke anade, bärröra från den skrämscl, Morok bade föror-

I sakat dcm, återlifvadcs deras mod, och båda två, Rosa på den ena, Rlen-^|
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® da på den andra sidan otn brädväggen, började siä ledsaimna efterforsk- S
nlng bland de sjnka.

Gabriel, spm bilfvit förd tili läkarnes ruin, hade snart åtcrfått siä v
sansning. Tili följe af lians ovanliga själsnärvaro ocb beiindransyärda
mod, kunde såret, som i tid hlifvilj ändaraälsenligt bchandladt, iel:c med-
föra några farliga följder. Så suart lian biifvit förbnnden, ville lian å-
tervända tili qvinnosalen ; ty det var jn der hau värit sysselsatt med att
trösta en döende, då maa hoin och uiulcrrättade honom, att M.orok siitit
sig lös, och förberedde honom på de farliga följder, som deraf kunde upp-
homma.

Kort innan raissionären inträdde i sjuksalen, hade Rosa och Blenda
på en gång hunnit mälet för sitt fäfänga sökande, sedän den ena genom-
gätt den högra gången af sjufcsängar, den andra den venstra, på hyardera
sidan om afbalkningen.

De bäda systrarna hade ännu ickc råkats.
Dcras steg blefyo allt mera vacklande ; allt eftersom de framgingo,

liände de sig mattarc och nödgades stödja sig emot sängarna, Lvilka de
gingo förbi; tili den grad hade deras fcrafter aflagit.

Fattade af ett slags svimlel, smärta och förskräckclse, tyektes de im-
mera eudast handia mekaniskt.

Ack ! de modcrlösa hade på en gång biifvit angripna af kolerans för-
färliga symptomer. I öfverensstäramclse med det slags fysiologiska af oss
förut omnämde fenomen, sora är så vanligt bos tvillingar, och som redan
förnt hade företclt sig under de sjukdomar, hvaraf de unga flickorna ha-
de på en gång biifvit angripna, tyektes äfven nu en hemlig orsak, som
underkastade deras organisation samtidiga sensalioner och inflytelser, gif-
va dem likhet med tvenne blommor på en och samma qvist, hyllka sklf-
tevis återlifvas och vissna tillsaramans.

Dessutora hade åsynen af alla de lidanden, af ali den dödskamp,
hvartill de under sin långsarama vandring genom den Stora salon värit vitt-
nen, ännn mer påskyudat den blixtsnabba sjukdomens utbrott. Rosa och
Blenda buro redan på sinä af smärta oigenkänneliga auletcn den dödliga
smittans prägel, då båda två raöttes, efter att hafva genomgått salen, n-
tan att linna sin guvernant.

De båda systrarna, hittills åtskilda af den höga brädväggen, sora
sträekte sig längs utät rummet, hade hittills icke kunnat se hvarandra;
♦ .

. men, då de slutligcn kastade ögonen på hvarandra, inträlfade en sön-
derslitande scen.

VII.
SKYDDSEN6ELN.

Den förtjusande friskheiten af Rosas och Blendas hy hade nu biifvit
förbytt i en gulafctig blekhet; deras Stora, blå ögon, som nu biifvit ihå-
liga och allt mora drogo sig in i ögongroparna, syntes ofantliga, i jera-
förelse med hvad de förr värit, Deras förr så rosenröda läppar öfverdro-

af en violcttblå färg, . , . och innan kort äfven deras runda kinder
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_1 och dna fingrar . . . Roscn och purpurn på deras intagande anlcten för- S

yaudladcs srnåningom undcr pusien af dödcns blåaktiga och iskällä läppar.
Dä tvillingarna, utmattade, hnnppast i sla ml alt halla sig- nppc, hom-

me midi frauiför hvarandra, uppgåfvo de Lada på en gång ett genomträn-
gande shr! ; båda två ntropade, yid äsynen af den förfärliga föräudring,
soin de ömsesidigt nndergålt:

Min systeri ...du ochså ,
.
. är sjuh!

Dc störtade hastlgt i hvarandras armar och smälte i tärar; derefter
betraktade de åter hvarandra.

Min Gud, Rosa, hvad du är blek!
Likaså du, min goda Blenda!
Känner du iche en isande frossa?
Jo . , , och jag är så mäti . . . det skymlar för minä ögon.
ai itt hröst brinner.
Systeri . . . Kanhända skola yi dö.
Gcrna . . . blott vi få dö tillsammans.
An yår stackars far? . . .

Och Dagobcrt?
Systeri . .

. Vår dröm . . . den slär in ropade bastigt Rosa,
som redan yrade. Hon slog armarna om systerns hals. Se, se, Blen-
da ; ...eugeln konuner och häntar oss.

I Samina ögonblick inlrädde verkligen Gabriel i en af dc balfrunder,
soin voro yid hvardera äudan af salongen.

H iinrnel! . . . hvad ser jag! ... marskalk Simona döttrar! ro-
pade den nnge presten.

I dctsannna ilade hau fratn och emottog tvillingarna i sinä armar; ty
de förmådde icke längre halla sig- npprätt. Redan började deras slock-
nande ögon, deras tunga andedrägt, atl bchåda dödens annalkande.

Syster Martha var endast några få steg derifrån. Vid Gabriels ul-
rop, skymlade hon frani; understödd af denua fronima qyinna, blcf den
unge presten i slånd att föra de unga flickorna tili den säng, som annara
begagnades af salcns läkare.

På det icke skådespelet af denna sönderslitande dödskatnp skulle gö-
ra för starkt intryck på de sjuka, soin he.funno sig i närheten, drogsyster
Martha en stor gardin före, och dc båda unga fröknarua blefvo såledcs
afskilda från den öfriga delen af salen.

Deras händer hade så hårdt sammanflätats under ett anfall af nerv-
kramp, att man omöjligen fcunde skilja de bopkrympla fingrarna från bvar-
andra. Undcr sådana omständigbeler niåste man gifva dem den första
bjelpen, en hjelp, som var för svag att öfvervinna det onda, men som
åtminstone för en stund döfvade den väldsararaa smärtau och spridde ett
svagt ljus i deras af febern förmörkade själar.

Gabriel, slåcnde vid deras bufvudgärd och lutande sig öfver dem, be-
traktade dem med outsäglig smärla. Med krossadt hjerta och ansigtet öf-
yerströmmadt af tårar, tänkte hän fasande på det besynnerliga öde, soin
gjorde honom tili vitlne af de unga flickornas död, dessa unga flickor,
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;® livijka voro hans sliigting-ar, ocli dcm hän, untlcr få rnånader förut, hade
rydit undan stortnens laseri. Oahtadt den unge missionäreus fasta ksrak -

ier, kutädc hän icke afbålla sig- ifrån alt rysä, vld lankea på dc arma bar-
nens öde , , . på Jacques Renneponts död .

.
. sanat på den för Far aadc lisl,

som kade fört herr Hardy tili klostrct Saint—Herems hemska cnslighet
ocb gjort honom, nastan i satuina sfund lian uppgaf andan, tili en
mcdlein af Jcsn sainfuud *). Den unge missionären efterlänkte,
att fyra rncdleijiinar af famlljcn de Rennepont, af hans, Gabriels
egen familj, hade efter hvarandra blifvit traHa dc af flera sarnmanstötande
olyckliga omständigheter; med fasa gjorde lian sig slutligen den frägan',
burn Ignatil Loyolas söners gemena intressen kannat blifva sä understöd-
da af olyckliga skickelser. Den unge missionärens förundran siialle letn-
nat rum för den djnpaste afsky, orn hän kunnat ana den del, Rodin och
hans mcdbrottsliga liaft uti Jacques Reuueponts död, i det de g-enoni Mo-
rok ända tili yttersla grad rctat denne iiandtverkares dåliga böjclscr, Saint

k ) Det lorde tiär icke vara ur sitt ställe att införa följande bref, som man nyligen raeddelat oss,
och för hyars äkthet vi kunne gå i borgen. Af kansia för det passande, vilje ti dock endast
utsätta initialerna tili ifrågavarande personers naran.

”Aliu horre! ”

»Se här ett lockelseknep, som Jesuiterne just i dessa dagar (d. 20 Juli 1843) lyckats ut-
fdra; delta skall bevisa er vidden af deras makt, samt burn myeket ondt de kanna anstifla:

»Sonen tili urmakaren M. . gatan
, huset N;o ,är tjugufem år gammal. Hän

innehar en lärostol vid collegiura i . Det ser ut, som om Jesuiterne inträngt i denna läroan-
stalt och genast ifrån början öfvertalat den unge mannen att inträda i det andeliga ständet.

Fadren, urmakaren M. . har i trettiosex är bott pä gatan och är känd för en af de
akluingsvärdasto medborgare der på trakten. Flora medaijer och hederslegionskorsct, hviika
blifvit honom tilldelade såsom belöuingar för visadt mod och handlingar af sjelfuppolfring, samt
officersgrad vid nationalgardet, honom tillerkänd genom hans medborgares vai, bevisa nogsamt,
hnru hederlig och förträillig man hän är. Men just dejföre har hän aldrig kunnat Samia nå—-
gon förmögenhet. Fader tili en lalrik familj, räknade hän förnämligast på sin äldsta sons
slöd för sin ålderdom och för de öfriga barnens fortkomst. Denne son hade alltid bevisat ho-
nom den fullkomligaste tillgifvenhet och ömmasle barnsliga kärlek; lian ville, hade hän alltid
sagt, förmedelst frnkten af sitt arbete, ”åt sin far köpa en landtegendom, der-denne kunde
hvila ut, efter sinä långa raödor;” hän lofvade äfven att ”försörja sinä yngre bröder och blif-
va sinä systrars beskvddare.” Hän tyektes ock hafva goda utsigter att ernå delta mäl. Dtom
de 4,000 franes, som utgjorde hans len, hade hän goda inkomster af de enskilta föreläsningar,
hän gaf, och kunde gora sig minst 10,000 franes om året. Dertill ägde hän godt hopp att en
dag erhålla en plats i Sorbonne eller Franska Institutet. Sadan var den unge mannens ställ-
ning och goda hjerta ett godt kap för Jesuiterna; de hafva ock bemäktigat sig det. Den
unge M .. . blir Jesuit; hän reser tili Rom, dit generalen kallar honom. På fadrens tå-
rar och förtviflan, på hans bröders och systrars, sora väntade allt af honom, svarar den nye
adeplen, hvars hittills så ädla hjerta redan är förtorkadt och känslolöst, helt kalit: —"Uimien
har annorlunda beslutat.” Och dä den vördnadsvärde fadren ntropar: Än dessa löften då,
som du gifvit mig och dina syskon; hvad har det blifvit af dem? ”Gud har förkunnat
sin vilja”. Delta är den nye jesuitadeptens enda svar. Det har värit alldeles omöjligt att fä
ett ord vidare af denne unge man, förut sä god, sä förtrolig, så tiilgifven sin familj; hän har
ej mer nägot hjerta .

, . hän reser tili Rom. Den olyckligaste af fäder berältade mig i gårdelta grymma beslut, och tillade: "Om de buro honom tili kyckogården, så skulle jag begräta
honom såsom död; men att veta, att hän lefver ntan själ, utån hjerta, sedän hän blef dessa
nedriga själaförderfvares offer ...det är värre. Un döden.”

Med ali aktning etc.
* *

* Advokat vid La Cour Royale i Paris.»
Vi låta hvarje familjefader och hvarje familjemoder sjelfva bedöma della afskyvärda knep.

Och prestpartiet, som tager sinä order från Rom och som ntöfvar en så förfärande inflytelse
på ungdoraen, äfven utom Seminarierna , vågar fordra lika andel i allmänha undervisningen
med lehmän! Och delta parti har nog oblyghet att förundra sig öfver, att förnuftigt folk icke
vill bevilja dem mer än en trängt begränsad rättighet att dellaga i undervisningen, dessutom
försigtigtvis kringskansad af de ytterligaste förbehåll, de strängaste inskränkningar och en oaf-
låtlig direkt, omedolbar uppsyn! E. S.
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® den del dc ägdc i Rosas och Rlendas snart förestäendc siat, i det att
prinsessan de Sainl-Dizier cxalterat de unga flickornas ädla höjclscr ända
tili en tnördandc lieroisiu.

Rosa och Bienda, som för nägra ögonhlick Länitade sig ifrån den
plågsannna dvala, livari de värit försankta, öppnadc tili hälften sinä redan
slalomia, halfslocknade ögon. Sodan fäsle dc Lada, nnder allt nier och
iner tillfagande yrsel, en stirrande, liänrycht Llick pä Gabriel.

Alin syster, sade Rosa incd svag rösl: Ser du erkcengeln,
liksoin i vår druin i Tyskland?

da och för tre dagar sedän sågo vi honom likalcdcs.
lian koinmer . . * för alt häuifa oss.
Ack .

. , månnc vår död . . , skall frälsa , . , vår stackars mor .

ur skärselden?
ErkecngcU ~. Hcligc erkcengel! .. . Led Gud för vår mor och

... för oss!
Hiilillä hade Gabriel, slagen af förvåning och srnärta, nastan qväfd

af snyftningar, ickc kunnat linna ord, för att uttryeka, hvad hau kände;
nicu vid deSsa, de unga Hickoruas ytlrandcn, ropade lian:

Älskade harn, hvarföre hetvifla cdi * moders saliglict? . . . Ack!
.

.
. aldrig bar nägon renare och heligare sjiii Hat upp tili Skaparen . . .

Eder mor! .
. . Men jag vet ju, genom min fosterfar, att hennes dygdfer,

hennes mod, ntgjorde allas Leundran, soin kände henne. Ocksä bar Gud
gjovt henne salig; . . . tron mig, hvad jag säger.

Ack, hör du, min syster! ropade Rosa, och en blixt af klm-
mclsk glädje upplyste för en sekund deu arma Hickaus likhlcka ansigle.

Vår mor är salig Los Gud!
Ja, ja, sade Gabriel. Skingrcn dessa sorgliga tankar . . . Stac-

kars barn! , .
. Fatten mod . .

. J skoien ieke dö . . . Tänken på eder far!
Vår far! ropade Bienda och spralt tili; hvarefter hon, med en

blandning af förnuft och yrsel, soin skulle sönderslitit äfven den kallaste
själ, forlfor: Ack! .

.
. lian skall ickc linna oss .

. . vid sin återkomst
. . . Förlåt oss, min far! . . . vi trodde oss icke göra nägot illa . . , Vi
ville, iiksom du, göra något ädelmodigt och vaekert, i det vi gingo att
histå vår guvernant.

Dessutom kunde vi visst icke tro, att vi skulle dö sä fort och sä
snart, sade Rosa. Vi voro ju ännu i går, så glada, så lycfcliga.

O, du gode crkcengel! återtog Rlcnda; du skall för vår far
visa dig i drömmen, liksoin du ofla visat dig för oss, i våra drörnmar;
... du skall säga honom, att , . * att , . . då hans barn dogo . . . var hän
deras sista tanke.

Det var ulan Dagoberts vetskap vi stnögo oss hit, sade Rosa.
Bara vår far icke hannar honom!

Ilelige erkeengcl! slaimnade Bienda med ännu svagare röst Un
förut; för Dagobcrt ocksä ... skall du visa dig • . . och säga, att .

.

vi hedjä honom . . . om förlåtelse . . . för den sorg, vi göra honom.
Mä vår gode vän . .

. pä våra vägnar . . . smeka den stackars Rabat-Joie

|,
~ . vår trogna väktare tillade hon, i det hon försökte smäle.

jjs'3R&.
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|S Vidare tillade Rosa med alit svagare röst, skall du lofva
oss att . . . visa dig .

.
. för två personer tili . . . soin värit goda niot

oss; . . . bar vår hclsning tili dcm . .
. tili dcn goda Mayeux ... ocb

den sköna . . . frökcn de Cardoville.
VI glömma ingcn ...af alla dcm, som .

•
. älskat oss sade

Rlenda med otroiigt bemödande.
IVu . . . gifve dcn gode Ginien ...att vl måtte träffa . . . vår

mor, , . . för alt aldrig mcr . , , skiljas ifrån henne!
Du bar, sade Rosa du bar lofvat oss det , . . gode crbc-

engel . . . i drömmen , , , då du sade: - "Stackars barn, .
. . konina

sä längt ifräu . . , bafven j . . . farit öfver , . . kela jorden . . . cndast för
att... gå ocb bvila cder . . . för alltid . . . i dcn modcrliga famneu”.

O! ...det är förskräckligt . . . förskräckligt . . . så un ga .
.

.

ocb intet bopp att kuuna rädda dem! yltrade Gabriel, i det hau med
bäuderna betäcktc sitt upprörda, sorgsna anlete. Herre! ISerre! dina
vägar aro outransakliga! . . , O! . . • hvarföre slå dcssa älskvärda barn
med en sä grym död?

Rosa uppgaf en djup snck ocb sade med slocknande röst: Siä vi
blifva • . . begrafna , . . tilläammans .

. . pä det vi .. . efter dödeu ...

liksoin under kela vårt lif . .
. mä få vara tillsanunaus.

De bäda systrarna vände mot Gabriel sinä slocknande blickar ocb
utsträckte, bedjande, sinä bänder emot honom.

O, heliga martyrcr af den ädlaste sjelfförsakelsc! utropadc
missionurcn, böjandc mot hiimnelcn sinä tärdränkta ögon englalil.a
själar! .

.
. skatter af oskuld ocli rcnhet! . . . ätergän tili lumien .

. . erne-
dan Gud dit äterkallar cder . . . liksoin ickc jorden vore värdig att äga eder!

Min systeri min far!
Dessa voro de sista ord, tvillingarna med döende röst uttalade.
Derefter tyektes de bäda systrarna, tili följe af en instintlik rörelse,

vilja tryeka sig intill hvarandra; deras lunga ögonlock öppuades tili bälf-
ten, liksoin för att ännu en gäng vexla en blick. Dä ryckte dc pä sig
ett par gånger; deras lemmar började stclna, ocb en djup suck framträug,
de fråu deras hai loppua, violblå läppar.

Rosa ocb Rlenda voro döda.
Gabriel ocb syster Martha folio, efter att hafva tillslutit de dödas

ögonlock, pä knä, för att bedja pä bvar sin sida orn sängen,
Hastigt uppstod ett bullcr i salen . . .

Man hörde skyndsamma steg oeb häftiga ulrop. Snärt upplyftes gar-
dinen, soin dolde det sorgliga uppträdet, ocli Dagobert framstörtade, blek,
förvirrad, med här ocb klädcr i oordning,

Vid äsynen af Gabriel ocb nunnan, som knäböjde vid luin s barns
lik, utstötte den förstenade soldaten ett förfärligt ångestrop, ocb försökte
att taga ett steg; men förgäfves ty innan Gabriel bann skynda bonom
tili bjelp, föll den arrae gubben baklängcs ned pä golfvet ocb bans grä
hufvud slog emot steuarna.
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Det är natt ...en mörk och stormig natt.
Klockan har slag-it ett i kyrkan Mont-Martre.
Det är tili Mont-Martrcs kyrkogård sora man, sanana dag, fört Ro-

sas och Blcndas lii;, cnligt deras sista önskan inneslutna i en och sam-
ana kista.

I det tjocka mörker, som insvepcr de dödas slad, skådar man ett svagt,
irrande ljus.

Det är dödgräfvaren, som gär sakta och försigtigt med en hlindlykta
i handen.

En man, väl insvept i en kappa, följcr honom . . . Hän yandrar
med ncdsänkt hnfvnd . . . hän gråter.

Det är Samuel.
Samuel . , . den gamle Juden . . . vaktaren a f luiset på Salnt-Fran-

cois-gatan.
Den natten, då man begrof Jacques Rennepont, deu af de sju arf-

vingarna, som först dog, kom Samuel också tili kyrkogården, för att i
hemlighet samtala med dödgräfvaren . . . för att genom guld utverka sig
af honom en ynnest .

.
.

Sällsamma och förfärande ynnest!
Eftcr att hafva genomvandrat många med cypresser kantade gångar,

strukit förbi många grafrar, kommo Juden och dödgräfvaren tili en li-
ten öppen plats, helägen vid vestra kyrkogärdsmuren.

Natten var ännu så mörk, att man knappast såg handen framför sig.
Sedän dödgräfvaren en stund vankat af och an, lysande sig med lyk-

tan nedvid marken, visade hän Samuel, vid foten af en stor idegran, som
sträekte sinä långa mörka grenar åt alla hali, en större jordhög, nyli-
gen uppkastad, sägaude:

Här är det!
Ar ni säker på det? frågadc guhhen.

~ ja; tvä lik I en och samma kista .
.

, sådant träffar man icke
alla dagar.

O Gud! . , . häda två i samma kista! sade Juden suckandc.
Nu, då ni känner platsen, hvad vill ni nu mera? frägade död-

gräfvaren.
Samuel svarade icke; men lian föll på knä och böjde andaktsfullt

sitt bvita hufvud emot grafven; sedän reste hän sig upp, med kinderna
öfversköljda ai tårar. Hän nalkadcs dödgräfvaren och tilltaladc honom
helt sakta . . . hviskade honom helt tyst i örat . . , ehuru de voro allena,
längst bort på den ödsliga kyrkogården.

Dödgräfvaren, förskräekt öfver hvad Samuel föreslog, svarade icke
genast.

Men då Juden, efter hvartannat, försökte öfvertalelse, böner, tårar
och slutligen frestclsen med guld, som redan hördes klinga, lycktes död-
gräfvaren, efter ett långt motstånd, ändlligen blifva öfvervnnnen. E-
huru hau ryste vid tanken på det hän lofvade Samuel, yttrade hän med
darrande röst:

Ij. :o 44 i ’7' .f
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Jag skall vara Lakoin den der tnnren, sade Samuel, i det lian
mcd lyktan visade åt deu långa kyrkogärdsmuren. Tili signal skall Jal-kasta tre stenar in på kyrkogården.

Ja . . . tili sig-nal ...tre slenar! svarade dödg-räfvaren ry-
sande ock borttorkade kallsvetten, som flödade öfver Laos panna.

Samuel, som för sin ålder ägde en ovanlig vighet, klättrade mcdelst
tillhjelp af hål efter Lortfallna stenar i muren, mcd temmelig lättbet öf-
ver, på ett ställc, der det icke var så Lögt, och försvann.

Dödgräfvarcu skyndade med stora steg hem tili sin boning, litet
ernellanät seende sig ora, under häftig försfcräckelse, liksom bade hän vä-
rit fdrföljd af något rysligt spöfce.

Sainma afton, då Rosa och Blenda begrofvos, skref Rodin två biljetter.
Den första, adresserad tili hans okäude korrespondent i Rom, antyd-

de Jacques Rcnneponts sarat Rosa och Blenda Simons död, knepct med
Hardy ocb Gabriels donation; händelser, som förminskadc arfvingar-
nes antal tili endast två: fröken de Cardoville och Dschalma.

Denna första biljelt, skrifven af Rodin och adresserad tili Rom, in-
ncholl följande ord :

Fem ifrån sju, siat' två igen.
Låt kardinalen veta delta resultat ...ly .. . jag Itommer

mälet alli närmare . . . närmare .
. . närmare.

Den andra biljetten, skrifven med förvänd stil, var adresserad tili
marskalk Simon, och Rodin var säker, att den sknlle homma honom
tillhanda.

Den innehöll dessa få ord:
Om det änn.u ärtid, såskgnda er t{llbahas erä döttrar aro död a,

Ni skall få veta, hvem som dödat dem.

VIII.
KUIN,

Det är dagen efter fröknarna Simons död.
Fröken de Cardoville är ännu okunnig om sinä unga slägtingars

sorgliga öde; hennes ansigte strålar af glädjc, Aldrig har hon värit skö-
narc; aldrig hafva hennes ögon värit mera lysande, hennes hy mera bländ-
hvit, hennes korall-läppar mera fuktiga. Enligt sin något excentriska
vana att lieminä hos sig kläda sig på ett ovanligt och pittoreskt sätt, bär
Adrienne, ehuru klockan är tre på eftermiddageu, en klädning af Ijns-
grönt moire med ganska vid kjortei, och hvars rosenröda vidt utskurna
lif och ärmar siras af snörmakerier, gjorda af ntmärkt fina, bvita gagat-
perlor. Ett lätt nät af samma slags perlor, som döljcr den sköna llic-
fcans tjocka härfläta, utgör ett slags oriedtalisfc hufvudbonad af förtju-
sande originalitet, förträffligt passande tili den unga flickans långa lockar,
hvilka på båda sidor om det sköna anlctet falla ända ned på hröslet.

Med ett uttryck af outsäglig sällhet, som sprider sig öfver fröken
de Cardovilles ansigte, förenar sig en viss beslutsam min, en skämtsam,
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min, soin Los henne ieke Sr vanlig, Det förljusande Lufviulet
tyckes, rnera stolt än vanligt, bäras på den välformade Laisen, hyit ocli
mjiik soni svänens; en il la dold 'hetsighet yidgar bcnncs rosenröda näs-
borrar och med högdragcn otåligbet syncs Lon afvakta ögdnblicket for
en kamp af ironi och stichord.

Närä iuiill Adriennc sittcr la Mayeux ; Lon bar återtagit den plats
der i Iniset, hon förnt innebade. Den unga Hiekan bär sorgdrägt efter
sin syster; på bcnncs ansigte stär att läsa en inild ocb stilla sdrgsenbct.
Ilon betrahtar fröken de Cardoville med förvåning, ty ännu aldrig bar
hon sett den unga adclsdamcns sböua anlcte siani pla dt af så mycken djerf-
bet ocb ironi.

Fröken de Cardoville yisste icbc, bvad bebagsjuba, i ordets inskränk-
tare bemärkelse, var; det oaktadt kastade bou esoniöftast en frågande blick
i spegcln, framför hvilken hon stod. Hon älcrgåf åt en af sinä långa,
guldfärgade lockar dess elastiska mjukhet, i det hon för ett ögöublick upp-
rullade den på sinä elfcnbertslivita fingrar, byarefter Lon med liata Lau-
den utplånade några niistän omärkliga yeck, som bildat sig genom det
tjocka sidentygets rynkning omkring bcnncs täcka 1if.

Denna vörelse och den hon gjorde, dä hon tili hälften vände ryggen
åt spegeln, för alt se, om klädning-en sait fullkomligt yäl, framtcdde, ge-
nom en vågTormig slingring, hela det vällustiga bebaget, alla de gudoin-
liga skatterna af denna fylliga, lina och smidiga växt; ty oaktadt den
plastisia rundningen af bcnncs höfter och af dc hvita sknldrorna, lina,
fasta ocb glänsandc, som den utsöklaslc pcntcliciska tnarmor, yar Adrien-
ne en af dessa naturens utkorade, soin kunna nyttja sitt strnmpband tili
skärp.

Sedän dessa intagande manövrer af qvinlig bebagsjuba rned en för-
tjnsande gråce blifvit utförda, vände sig Adriennc tili la Mayeux, hvars
förvåning tilltog med hvar minut, sägande:

Uusia Madeleine, gör ieke för myeket narr af min fråga; . ...

men bvad skulle du säga om en {alla, som föreställde mig så bär?
Jo, min fröken .

.
.

Hvad? . , . fröken? sade Adriennc
, i en ton af inild för e-

bråelse.
Jo, . . . Adriennc, återtog la Mayeux, jag skulle säga, att

jäg såge en förtjusande talla, och att ai nn, liksoin alltid, är klädd med
utsökt smak.

Ja så . . . du finner mig i dag ieke bältrc klädd, än vanligt?, . .

Min poetiska vän, . , , jag vlll börja med den förklaringcn, alt det ieke
är för min egon skull jag gör denna fråga, tillade Adricnne glädtigt.

—i— Jag fönöodar det, svarade la Mayeux småleende. Nåväl,
för att säga sanningen, så kan man omöjligt upptänka en för cr raera för-
delaktig toalott. Denna klädning af ljusgrönt och Jjusrödt, förhöjd af de
hvita gagatperlornas milda glans, så väl harmonieraude med ert gyllene bår
.

. , allt delta gör, att jag .
.

. aldrig i min lefnad, jag upprepar det än
en gång, bar sett en vacfcrare talla.

Hvad la Mayeux sade, tänkte hon äfven, ocb det var henne en glä-

ik
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® dje att öppet konna säga det; ty vi kanna ju denna poetiska själs he- H
undran för allt sköut.

iVåväl, återtog Adrienne, jag är förtjust öfver, alt du i dag
finner mig vackrare, än vanligt, min goda van.

Endast tillade la Mayenx, tvekande.
Endast? upprepade Adrienne, i det lion med en frägandc min

belraktade deu unga söinmcrskan.
Endast med dcn skilnaden, återtog la Mayenx. att, om jag

aldrig sett er vackrare, så bar jag ock aldrig i erä anlctsdrag sett delta
beslutsamma, ironiska uttryck, som ni nyss hade . . . Det liknade ett ut-
tryck af otäligt trots.

Det är så också, min lilla goda Madeleine, sade Adrienne, i
det bon med glädtig ömhct kastade sig om la Mayenx' bals. Jag må-
ste omfamna dig, för det att du så väl gissat tili hvad, som föregår inom
mig ; . . . ty, scr du, om jag verkligen bar denna något trotsiga min, så
är det derförc att jag väntar miu älskade tant,

fVn prinsessan dc Saint-Dizier? ropade la Mayenx rädd;
dcn der förnäma frun, som är så elak, och som gjort er så myeket ondt?

Just densarama. Oon bar bedt mig om ett ögonblicks samtai,
ocb jag gör mig ett nöje af att emottaga henne.

Ett nöje!
Ett nöje , . , visserligen ett något spefullt .

. . något ironiskt,
elakt nöje, återtog Adrienne glädtigf. Dörn sjelf: bon saknar sin
knrtis, sin skönbet, sin nngdom, dcn der heliga qvinnan ; . .

. dertill är
bon besvärad af sin fetma; . .

. nu skall bon se mig, nng, skön, älskad
ocb .

.
. smal—ja, smal, framför allt, tillade Adrienne, skratlande

som en toka, bvarefter bon tillade: Ty du fcan aldrig föreställa dig,
min van, dcn bittra afund, dcn vilda förtviflan, som åsynen af en nng
smal flicka vaeker hos en bcbagsjuk, äldre, lunsig qvinna med däraktiga
pretentioner på skönbet! \

Min vän, sade la Mayenx allvarsamt ; ni skämtar, ocb lifc-
väl vet jag ickc, bvarföre prinsessans oväntade hitfcomst förskräeker mig.

Adla ocb omina vän, lugna dig, återtog Adrienne. Jag
fruktar icke denna qvinna ..

. jag fruktar henne ickc mer. För att nn
bevisa henne det ocb göra henno alldcles olröstlig, skall jag bernöta ben-
ne .

.
. henne ett odjur af skrymtcri, elakhet och nedrigbet .. .henne

som sannolikt kommer hit i något ohyggligt uppsåt -- jag skall be-
möta henne som en oförarglig ocjh löjlig qvinna med ett ord: som en
bobba.

Adrienne började åter att skratta.
En lakej inträdde och afbröt dcn bäftiga yttringen af Adriennes

barnsliga glädje, i det lian sade:
Fru prinsessan de Saint-Dizier låter fråga, ora fröken kan taga

emot henne.
Ja visst, svarade Adrienne.

Bctjenten gick.
La Mayenx steg npp, för att lemna rnramet,
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Adrienne qvarliöll benne, ocb sade mcd en ton af allvarlig ömbet, i
det bon fattade bennes hand:

Min vän, blif qvar . . , jag- ber dig derom.
Ai vill ~

.

Ja, jag: vill det . . . af idel bämd, åtcrtog Adrienne, sinälecn-
de; jag vill visa fru de Saint-DJzier, att jag bar en tillgifvcn vän..,
med ett ord, att jag njuter ali slags sällhct på en gåug.

-rr Men, Adrienne, inföll la Mayenx blygt, betänk då, att ...

Tyst! .
. . prinsessan boimner ... stanna qvar! Jag ber dig

. . . jag anbåller derorn soin en stor tjenst. Ditt ädia hjertas sällsyn-
■ta instinkt skall kanske gissa tili det för mig dolda ändainålet med ben-
nes besök . . . Var det icke dina aningar, soin upplyste mig orn den af-
skyvärde Rodins ränker?

För e'u sadan bön måstc la Mayeux gifva vika; hon blef qvar, men
tog nägra steg, för att draga sig tillbafca ocli ställa sig utined spiscln.
Adrienne fattade tienne vid banden ocli nödgade benne att silta qvar i
Sainina länstol, der bon nyss suitit, sägandc:

Min kara Madeleine, behåll din plats; du är fru de Saint-Dizier
ingeuting skyldig ...Med mig är det Jielt annorlunda; det är mig
bon kominer tili.

Kuappast hade Adrienne littalat dessa ord, förrän prinsessan inträd-
dc med bögburet bufvud, vördnadsbjudande hållning, stadiga steg ocb
stolt gåug. (Vi veta, att hon kunde se ytterst föniäm ut, när bon ville).

De klokaste bufvuden, dc eftertänksammaste sinnen, bafva näsiän all-
tid nägon punkt, tillgänglig för barnsliga svagbeter. En förfärlig afnnd,
väekt af Adriennes skönhet, qvickbet ocb älskvärdbet, bade alltid haft sin
Stora del uti prinscssans bat tili brordottern, eburu det var omöjligt att
med Adrienne tällä i nägon af dessa cgenskaper, ocb eburu prinsessan
sjelf aldrig med allvar tänkte derpä. Prinsessan hade icke kunnat afbälla
sig ifrån att, i ocb för det tillämnade besöket, göra en' utsöktare toalctt
än vanligt, ocb, så myeket görligt var, låta suora, spänna ocb åtdragif sin
klädning af skiftande taft, en ätdragning, sora gaf bennes ansigte en vi-
da bögrödare färg, än det vanligcn bade. Alcd ett ord, den Ström af

, liatTulla ocb afuiidsjuka känslor, soin genomfor benne vid blotta tanken
på Adrienne, bade, vid erinringen om della möte, vallat en sadan oreda
i prinscssans auuars så lugua ocb beräknande sinne, att hon, i ställct för
den eukla ocb föga i ögonen fallande fclädsel, den hon cljcst, såsom ett
fruntimmer af takt ocb god ton, vanligcn bar, i dag begått den oskicklig-
belen alt påtaga denna skiftande, dufhalsfärgade taftsklädning, ocb dertiii
en granatfärgad hatt, prydd med en kostbar paradlsfågelsfjäder.

Hat, afnnd ocb känsla af triumf (omien tänkte på den lömska illslug-
het, hvanncd bon bade skiekat marskalk Simons döllrar tili en nastan
säker död), ett afskyvärdt ocb illa doldt bopp att iyekas uti nya rän-
ker alli detta stod att läsa i prinscssans ausigte, då bon inträddc tili
siu brordotfer.

Adrienne, utan att gå sin tant ett enda steg tili mötes, nppsteg dock

Sk
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rncd mycken bölligbel ur soffan, der lion satt, och gjorde en half nigning,' H
full af bebag >cli värdighet, livarcfter bon åter satte sig , i det bon med
en åtbörd visade prinsessan en länstol midt emot kaminen, utlncd bvilken
la Mayenx satt, vid ena hörnet, och Adrienne sjelf vid del andra, eburu
i sotfau.

Var sä god ocb sitt, min prinsessa! sade Adrienne.
Prinsessan vardt aildeies blodröd i ansigtet, förbief stående och ka-

sfade en blick af spotsl; ocb föraktfull öfverraskning på la Maycnx, soin,
trogen Adricnnes föresfcrift, bade endast gjort en lätt nigning för prin-
sessan, litan att erbjuda benne sin plats.

Var så god ocb sitt, madame ! åtcrtog Adrienne med sin nai-
da röst, ånyo pekande på den lediga stolen.

Det samla!, bvaroin jag bett er, min fröken, bör vara bcmligt,
svarade prinsessan.

Jag bar inga bemligbeter för min bästa vän, svarade Adrien-
ne; ni kan sålcdcs lala i mamsells närvaro.

Jag vet, sedän lång tid ti i 1ka ka, inföll prinsessan med bitter
ironi, att ni, i allt hvad ni gör, föga bryr er o m bcmligbct, ocb att
nl icke är nogräknad i valet af bvad ni kallar erä vänner. Men ni
torde tillåta mig att handia annorlunda, än ni gör. Om ni ieke bar nå-
gon bcmligbet för den der mallisella, så bar jag det . . , och jag har ic-
ke lärt mig att tili förtrogen väljä den förstkommande . .

.

Den skenheliga kastade ånyo en föraktfull blick på la Maycnx.
Dcnna, soin sårades af priusessans fräeka och färolämpandc ton, sva-

rade saktmodigt och okonstladt:
Jag kan icke inse, hvilken skilnad det kan vara mcllan den först-

kommande cller sistkommande hos fröken dc Cardoville.
bör jag? den taiat'! ropade prinsessan i en ton af

stolt och
o krossande förakt.

Atminstone kan man säga, att den svarar, återtog la Maycnx,
i lugtt och stilla ton,

Jag vill tala med er utan vlttnen, min fröken; förstår ni? sa-
de prinsessan otåligt tili sin brordotter.

Förlåt mig . , . jag förstår er icke, yttrade Adrienne med
förundrad min. Mamsell här, som' hedrar mig med sin vänskap, bar
värit så god och samlyekt att vara närvarande vid det samtal, nl bedt mig
om; jag säger med Uit värit sä god, emedan det verkligen fordras en bög
grad af tillgifvcnhet, för alt slå ut med att af pur vänskap för mig

afhöra alla de behagliga .
. , välvilliga . . . sköna saker, dem ni san-

nolikt kommer att meddcla mig.
Men, min fröken! ropade prinsessan lilligt.
Tiliåt mig att falla er i talet, madame, återtog Adrienne med

fullkomlig vänlighet, och liksoin bon hade sagt den skenbeliga de mest
smickrande arlighetcr. —. För att genast öfvertyga er, att mamsell gerna
kan inlåtas 1 crt förtroende, skyndar jag att underrätta er, det hou bar
kännedom af ali den heliga trolöshet ... ali den fromraa nedrighet ~

,

ali den gudfruktiga låghet, . , . hvarmedelst ni vcMt göra mig tili ett of-

J
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fpr, och deruti närä nog lyekats.' Ilon vet äfven, att ni är en kyr-
kans raoder, sadan njan ickc ofla får s'c, Kan jag nu hoppas ett siat
på er grannlaga och intressanta förbchållsarnbct?

S sanuing! ulropade prinsessan, lika förblulfad sora uppbragt;
ja g yct ickc, ora jag' Ur vaken eller om jag drömmer.

Ack, min Gud! ropade Adricnne med bckyrarad min; det
tvifvel, ni nu yttrar, är vcrkligen oroande, min prinsessa! Biodct stiger
säkeet npp åt bufvudet på cr; .

. . ty ert ansigte är aildclcs cldrödt.m fyekes vara beklämd .
,

, tryekt ~. ja, alldeles förtryckl; , . . kanske
(man kan ju säga det, fruntimmer emcllau) . . . kanske ui är för bårdt
snörd ?

Dessa ord, dem Adricnne ytlrade med en oeftcrbärrnlig ton af naivt
deltagande, hade så när kömmit prinsessan att spricka af haroi, eburn
hon, för allt i verbien , icke ville visa det. Ilon blef karmosinröd i an-
sigtet och satte sig häftigt, sägande:

Valan, .. . ma så vara, min fröken! . . . Jag föredrager det der
beraötandet framför livarjc annat; . . . det lättar mitt sinne . . , ocb in-
ger raig frirnodighet.

Ja, är det icke så, madame? sade Adricnne, småleende; —åt-
minstone kunna vi nu uppriktigt säga bvarandra allt, bvad sora ligger oss
på bjertat, . .

. bvilket mäste för er bafva nybetens bebag .
. . Hör på

. . . oss enieilan sagdl, kan ni icke annat än siä i förbindelse bos mig,
för det ni, genom min tillbjclp, får för några ögonblick allägga den för-
argliga raask af gudsfruktan, mildbet ocb godhet, sora så myeket måttc
besvära och plåga cr.

I)å Ia Maycux hörde Adrieunes sarkasmer en i sanning ganska
oskyldig bämd, då man bclänker allt det onda prinsessan tillfogat eller
velat tiilfoga siu brordotter k and e hon sitt bjerta sammanpressas; ty
rner än Adricnne, ocb med myeket sfcäl, fruktade bon prinsessan, soin
med största kallblodighet i verlden svarade:

~ Tasan tack, min fröken, för er välmening ocb de känslor, ni hy-
ser för mig; jag- nppskaltar dem efler deras värde, och hoppas att genast
kunna bevisa cr det.

Lät böra ...låt höra! ropad" Adricnne glädtigt. Haf den
godheten att ulan omsvep berätta allt. Jag är så otålig ~. så nyfiken
...så. . .

Oeb likväl, inföll prinsessan, som å sin sida låtsade en iro-
nisk och bitter inuntcrbet; likväl är ni långt ifrån att aua det, hvar-
ora jag nu ärnar nnderrätta er.

Vcrfcligcn'? Jag frulstar blott, min fru, att er uppriLtigliet, er
blygsamhet hedrnga er, återlog Ådrienne mcd sainina sLämtsatnma vän-
ligliet; ty det ges få saker, som, då dc Lomina från er, sLutle Luuna
förvåna mig. Vet ui då icke, att af er väntar jag mig alit?

KansLe, min frökcn, sade den elalsa, ocli ladc tonvigt på hvar-
je af de ord, hon nu låiigsamt uttalade. Oin jag, tili cxempel, sade
er, att ni . .

. inom tjugwfyra tiuunar härefter skulle försättas i fattig-
doni oeh eländc?
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f* Detta vai’ så oförväntadt, att Adricnne, eniot sin vilja, gjordc en. ®
rörclse af öfverrasfcning, och att la Mayeux darrade.

Ha! miu fröken sade prinsessan med triumferandc glädje i en
artigt grym ton, då hon såg sin brordotters tilllagandc bcslörtning
medgif nu, att jag Isan förvåna er, ehuru ui nyss sade, att få saker sisul-
le vara i ständ att hos er väcka dcnna kansia, så vida dc komina från
niig-, Hvad ni gjorde rätt, då ni åt vårt samtal gaf den vänduing, det
nu tagit! Jag skulle annars behöft en bel hop omsvep, för alt kunna
säga er: Min fröken! i morgon skall ni vara lika fattig, soin ni i dag är
rik . . Men se, nu sägcr jag er det belt eukelt ... belt okonstladt ~.

belt öppct.
JVär första känslan af fprvånlug väl var öfver, återtog Adricnne,

smålcende med ett lugn, som förundrade den skenheliga:
Naväl! . - jag tillstår uppriktigt, att jag blcf öfvcrraskad ;. . >

ty jag väutadc yerbligen någon af de svarta elakheler, dem ni är så hem-
inastadd nti, ellcr någon väi uttänkt och mycket obarrnberlig troiöshet.
Men ingalunda trodde jag, alt ni skulle göra så mycket vasen af en li-
ten småsak.

Att bli ruinerad ..., fullkomligt ruinerad! ropade prinsessan;
att bli ruinerad, vedan i morgon, ni, soin är så märkvärdigt slösaktigj

Att se icke allcnast cra inkotnster, utan ock detta hotell, cra möbler, cra
bästar, cra nipper, med ett ord: allt hvad ni äger, ända tili erä löjliga
grannlåtcr, som aro så fåfängliga .

.
. att se allt delta undandragas er

.
.

. kallar ni det en småsak? Ai, som belt likgiitigt utger tusentals
louisdorer, ni skall se er nödsakad alt lefva af en årlig pension, vida
mindrc, äti den lön, ni gcr en af erä kammarjungfrur! ocb det kallar
ni en småsak?

Adricnne, allt mer ocb mer luguad, då hon märkte tantcns bestört-
ning, ämmille just svara henno, då salongsdörren öppnadcs ocb prins
Dscbaltna inträdde, utan att låta anmäla sig.

En svännamle och stolt ömhet spridde sig i detta ögonblick öfver
Adricnucs glädjcstrålande ansjgte, vid äsynen af prinscn; och det är o-
möjligt att beskrifva dcu blick af lriuinferande förakt, bon hastade på
prinsessan åe Saiut-Dizier.

Ocliså hade Dschalma aldrig värit så idealiskt sl;öns aldrig' liade en
raera hiniifielsk sUUliet strålat på något menniskoanlete.

Den unge Ilindnen bar en lång klädning af hvitt/liasimir nied rån-
der af purpur och gnld; hans turhan var af samina slags tyg, och en dyr-
bar indisl; sckal tjenade honom tili gördcl.

Vid äsyncn af Hinduen, soin prinsessan icke hade vantat att få träf-
fa bos frölsen de Cardoville, kunde hou i början icke dölja sin djiipa
förvåning.

Emclian prinsessan de Saint-Dizier, Adrienne, la Mayeux och Dschal-
ma Sgde nu följande uppträde rum.
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Dschalma, som aldrig förr träfFat fru de Saint-Dizier hos Adricnnc,
blef i början tcmligen förundrad öfver hcnncs uärvaro. Prinsessan, som
under nägra ögonblick förblef tyst, belrabtadc mcd ett slumt hat och o-
försonlig afund sfciftevis dessa båda nnga personer, så sböna, sä föräl-
skadc, så lyckliga. Hsstigt spratt lion tili, som om hon erinrat sig nå-
gonting inycket vigtigt; under nägra minufer stod Lon alldeles försäukt
i tankar.

Adrienne och Dschalma bcgagnadc dessa ögonblick, för att berusa
sig af livarandras äskådandc; de bctraktade hvarandra nied ett slags lä-
gande afgoderi, som gaf dcras ögon en öfverjordisfc glansj slutligen vid
en rörclse, som prinsessan gjorde, då hon vaknade npp ur sin tankfuli-
Let, sade frökcn de Cardoville lecnde tili Ilinducn:

Min bästa kusin, jag skall nu godtgöra en glömska, som dock,
jag bekänncr det, är ganska frivillig (ni skall sedän fä veta hvarföre)
i det jag nn för första gängen prcsentcrar för er en af minä slägtiugar,prinsessan dc Saint-Dizier.

Dschalma bugade sig.
Fröken de Cardoville återtog lifligt, just då tanten var i begrcpp

att svara :

Fru de Saint Bizier har nyss mcd största bebag i verlden gifvitmig del af en den allia lyckligaste bändelsc för mig, .
. . h varoin jag se-

dcrmera skall underrätta er, min kusin, så vida icke den goda prinsessan
bcröfvar mig nöjct att sjelf få göra er delta förtroende.

Dsclialinas oväntade ankomst, åfvensoin det minne, hvilket så plöts-
ligt hade vaknat hos prinsessan, ändrade utan tvifvel hcnnes första beslui;
tv 1 stället att fortsätta samtalet angående Adriennes räin, svarade fru
de Saint-Dizicr, i det bon sniålog med en söt min, som dolde en bitterdubbelmening:

Min prins, jag skulle vara otröstlig, om jag beröfvadc min älsk-
värda öch älskade brordotter det nöjet att sjelf meddtla er den nyhet,
bvarom bon talar och bvaroin jag, i egenskap af en tillgifven slägtiug,
skyndat att underrätta henne. - Se här, i anledning deraf, uägra band-
lingar, bvilka jag boppas skola tydligt bevisa fröken sanningen af bvad
jag säger.

I detsanima framräckte bon några papper åt A(liienne.
Tusen tack, min bästa tant! sade Adrienne, som med bcnnd-ransvärd likgiltfgbet emottog papperen; detta försigtigbctsmätt . .

.detta bevis var alldclcs öfverflödigt; ni vet, att jag alltid tror er på eraord, så snart det är fråga om cr välvilja för mig.
Oaktadt sin okunnigliet om civilisationcns förfinade grymbeter ocb

raflinerade trolöshct, erfor Dsehalma, som, i likbet med alla olsonstlade
IV:o M. . 48 ä
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ocb ytterst känsliga naturer, var begåfvad mcd en ganska fin talit, ett
slags moraiiskt illamående, då lian burde utbytet af dessa falska artigkc-
fer; ban kunde väl icke gissa tili deras rätta mening, mcn —de ijödo
falskt i bans öron. Derefler, väre sig af instinkt eller af aning, bände
ban ett slags afsky för prinsessan de Saint-Dizier,

Dennas utscendc för tillfället var ock vcrkligcn egnadt att väeka
en sadan kansia. Då bon tänkte på vigtcn af hvad hou hade i sinnet,
kunde bon knappast bemäslra sig den inre rörelsc, soin förrädde sig i
ansigtets tllltagande rodnad, i det biltra leendet oc!i i den ondskefulla blic-
kens glans. Också förmädde Dsebalnia, vid betraktandet af denna qvinna,
icke öfvervinna en tilltagande antipatia lian stod der, tyst oeh uppmärk-
sain, under det bans beundransvärdt sköna anletsdrag förjorade en del af
sin ursprnngliga renbet.

La Mayeus kände sig likaledes under inflytandet af en alit nier och
raer tryekande kansia; bon kastade, tid efter annan, rädda blickar på
prinsessan, saint bönfallandc på Adrienne, liksoin för att anropa den sed-
nare ora uppbörandet af ett sarntal, bvaraf den unga flicfcan anade de för-
färligastc följder.

Mcu olyckligtvis fann prinsessan de Saint-Dizier allt för myeket sin
räkning: vid att förlänga detta samtal, och fröken de Cardoville, soin af
den tillbeddcs närvaro fattade nytt mod, ny förtröstan, ville allt för mye-
ket ujuta af hycklerskans bittra karin, vid äsynen af en lycklig kärlek
... en kärlek, som ännu bibcböll sig, i trols af alla bennes ocb bennes
medbrottsliges nedriga komplottcr. Efter ett ögonblicks tystnad, tog fru
de Saint-Dizier åter ordet ocb sade med en söt och inställsam ton:

Min Gud, prins, ...ui kan icke begnpa, med bvilken förljus-
ning jag af allmänna ryktet man talar mi om ingenting annat .

. . ocb
det med skäl fått böra omtalas er dyrkansfulla tillgifvcnbet för min
älskade brordotter; ty, litan att ana det, ryeker ni mig ur ett stort bryderi.

Dsebalnia svarade icke; men ban säg på fröken de Cardoville med
bekymrad, nastan sorgsen min, liksom för att fråga benne, bvad bennes
tant kunde meua.

Prinsessan, sora märktc den stnmma*frågan, svarade:
Jag vill förklara mig närmare, min prins. Med ett ord, ni

förstär väl, att, dä jag är närmaste släglingcn tili denna lilla claka
bon blickade på fröken de Cardoville så var jag i vcrldcns ögon mer
eller mindre ansvarig för bennes framtid; ocb, se,r ni, min prins, dä an-
ländcr ni just i rättan tid, från en annan vcrld, för alt belt godtroget
åtaga er den framtid, soin gjorde mig sä myeket bekymmer . .

. Så lyck-
Ugtl , . . så förträfiligt! . . . Också frägar man bvarandra, bvad som är
mest att benndra, er lycka eller ert mod.

Prinsessan kastade bärvid på Adrienne en blick af djcfvnlsk elakhcf,
afvaktandc svarct på denna utmaning.

Hör väl på, hvad min goda tant säger, min älskade kusin! sade
Adrienne bastigt. Från det ugonbliek denna omina slägling ser oss
tillsammans, lyckliga ocb förenade genom kärlckens ljufva hand, är bon

gcnomträngd af glädje, att bon bar bebof af att utgjuta sig; ocb ni |
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jp kan aldrig förcställa cr, hurudana en så skön själs nfgjutclscr maste vara.

Litet tålainod hara, och ui I sjelf döma derom.
Derefter fortfor Adrienne på det otvungnaste, naturligaste sätt i verl-

den:
Jag vet icke, bvarföre jag under min fants utgjntelse ty det

cna liar vissi icke uågon gcmcnslsap med det andra jag vet icke, hvar-
före jag just du skall påniinna mig, livad ni, min kusin, en gång berätta-
de mig om vissa buggormsarfer nti crt land . , . JVi sade, att de ofta,
vid ett vanmäktigt bett, afbryta tänderna, genom bvilka giftet nlflytcr,
oeh att della, som da icke Isan utströmma, angriper ocb dödar dcrn sjelf-
va, så alt de blifva offer for det gift dc sjclfva byst. Iför, min bästa
fant ...ni, som bar ett så godt hjerta . . , jag är viss på, att ni intres*
serar cr ömt för dessa staclsars bnggormar . .

.

Den skenheliga kastade en obarmberfig blick på sin systerdotter, och
ytlradc med sväfvande röst:

Jag ban icke rätt fatla meningen af den der naturbistorislsa obser-
vationen; än ni då, min prins?

Dscbalma svarade iclse; stödd emot splscllsantcn, Isastade hän allfme-
ra dystra och genomträngande bliclsar på prinsessan; ett ofrivilligt hat
tili denna (pinna väehtes i hans hjerta.

Ack, min bästa tant, äterlog Adrienne, I en ton af mild fö-
rebråelse sisulle jag så huimat rnisstäga mig om crt goda hjerta? . , .

Ai bar iclse ens någon sympati för bnggormar? . .
. För bvem sisulle ni

då ha det? Min Gud ! men defta hän väl också möjligcn förhlaras
tilladc Adrienne, liksoin talandc för sig sjelf; de aro så smala . . .

Dock letnnom detta skämt återtog bou glädtigf, då hon märlstc prin-
sessans qväfda raseri, Säg oss fort oeh på en gång, bästa tant, alla de
vaekra saker, som åsynen af vår sällkct kan ingifva er.

Ja, det skall ni nog fa höra, min älskvärda brordotter! Först
och främst kan jag iclse nog lyekönska denne intagande prins, att hafva
hitkommit ifrån det inrc af ludicii, för alt på god tro och med tillslutna
«gon åtaga sig er .

.
. den gode uaboben, . . . cr . , . stackars barn, . . .

hvilken man nödgats instänga såsom svagsint . . . (för alt ge ett anstän-
digt narun åt erä tygellösheter) ...ni mins väl . . . för den der vaekra
gossens skull . . . soin man fanu gömd hos cr, . . . hvad hette hän nu
igen? . .

. ni har väl icke kunnat glömma hans namu .
. . lilla slygga o-

trognal ...en rätt hygglig gosse . . . och poet tili, om så behagas .
. ,

en viss Agricola Haudoin .
, . som påfanns i en litcn skrubb ,

. . bclt
täti inllll cr sängkammarc ...en ful skandal, hvarom hela Paris talade!
. . . Ty, jag skall säga cr, min prins, det är icke med ett fruntimmer ulan
ryktc ni gifter er . ,

. tvärtom är er fästmös namu nti hvars mans mun.
Då Adrienne, Dscbalma och la Mayeux vid dessa oväntade och för-

skräckliga ord, ehuru de erforo hell olika intryck, för ett ögonblick förstum-
mades af öfvcrraskning- , brydde prinsessan sig Icke längre om alt dölja
sin djefvulska glädjc och sitt trinmferaude liat, ulan ropade, i det hon med
flammande kinder och gnistrande «gon steg upp och gick fram tili A-
drienne:
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Ja, jag trotsar er att kunna beslå mig med osanning. Har man
icl;e virit nödsakad att stanza in cr, under förevändning af svagsinthet?
. . . Fann mau icke den der gesällen, er då varande älskare, gömd i er
sängkammarc'?

Vid denna förfärliga anklagclse, blef Dschalmas by, eljest guldfärgad
och genomskinlig soin ambra, ien kast matt och mörk som bly. Hans
Stora, stcla ocb viduppua ögon omgåfvos af en bvit cirkcl; öfra läppen,
liiti som blod, uppdrogs, liksom af en ofrivillig ryekning, ocb visaile de
små hvita, konvulsiviskt snminaubitna tänderna: med ett ord: lians fy-
sionomi blef i dctta ögonblick så fasaväckande , så hotande ocb vild , att
la Mayeux darradc af förskräckelse.

Den unge Hinducn, bvars blod kokade i ådrorna, kände sig liksom
fattad af en svindel af oöfverlagdt , ofrivilligt rascri ; det gnistrade för
hans ögon, ocb hau erfor ett intryck, liknande det, som ifrån lijcrl.it drif-
ver blodet uppåt ögonen ocb förvirrar bjernan på en bederlig kari, då
han får ett slag i ansigtet.

Om, i detta förfärliga ögonblick, hastigt som en blixt, bvilken klyf-
vev moinen, handlingen hade omcdeibart följt på Dschalmas tanke, så ha-
dc prinsessan, Adrienne, la Mayeux och han sjelf blifvit förstörda genom
en explosion, lika plötsiig som den af en minä.

Han siilille mördat prinsessan, derföre att hon beskyllde Adrienne
för ett lågt förrädcri; han skulle dernäst hafva mördat Adrienne, derföre
att bon kundc misstänkas för något så uselt; kan skulle mördat la Mayeux,
för det bon var vittne tili anklagclsen, och sist sig sjelf, emcdan han o-
möjligen kannat öfverlefva en så förfärlig tiilintetgörelse af alla förhopp-
ningar.

Men . .
. bvilkct underverk! . . .hans blodgiriga, vansinniga blick

mötte Adriennes, bvilken var full af värdighet, af lugn och oskuldsfull
tillförsigt, ocb s» genast försvann, som ett nioln för vinden, Hin-
duens vilda raseri.

Men ännu mcr; med största förvåning sågo prinsessan och den unga
sömmerskan, alt i samina mån de hlickar, Dschalma fästadc på Adrienne,
blefvo alit mera skarpa ocb gcnqmtränganiic, ocli ju mcr de om mau
så får uttryeka sig uppfattade och begrepo deuna så reua, så sköna
sjä), i samina mån stillade sig den ungc Uinunen . . . ja, han förvandla-
de genast utscende; den nyss så förfärligt vanställda fysiouomien klarnade,
och snart återspeglade den Adriennes ädla lugn och säkerhet.

Låtom oss nu gifva en fysiologisk förklaring af denna moraliska re-
volution, så glädjaude för la Mayeux, bvilken i början var så förskräckt,
och sä nedslåcnde för den elaka prinsessan.

Knappast hade den seduares giftiga tunga utgjutit den gemena smU-
delscn, förräu Dschalma, som då var ståcnde vid spiscln, hade, i första
stormen af sin vrede, tagit ett hastigt steg emot .prinsessan, hvarvid han,
liksom för att tygla sitt raseri, gripit tag i spiscln, bvars inarmor tyektes
lätt skola söndcrsmulas under baus jernhårda näfvc; en konvnlsivisk darr-
ning skakade hela hans kropp, och hans anietsdrag, hopkryinpfa, oigen-

, känneliga, hlefvo 'allt mera förfärliga. d

iåa
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Adrienne hade ä sin sida gifvit vika för en hastig rörelse af vrede
och förtrytclse, Ukseni Dsclialma blindt lydt första känslan af silt raseri.
Ilon hade, med blickcn gnistrande af sårad stolthet, stijjit upp ifrån sof-
fanj men nastan i samma ögonblick ihägkom hon sin oskuld, stiliadcs hon
af medvetandet om sin renhet, och det sköna ansigtet åtcrlick genast en
tillbedjansrärd klarhet. Det var då bennes blick mötte Dschalmas.
För en sekund blef den unga Hiekan bedröfvad, ja mera bedröfvad,
än förskräekt, öfver det hotande, förfärande uttryeket i Hinduens ansig-
te, En så nedrig, dum och ogrnndad beskyllning kan så hänföra ho-
nom, . , . ban misstänker mig dä! tänkte hon för sig sjelf.

Men på denna betraktelse, lika bastlgt öfvergående soin den var plåg-
sam, följde en oinåttlig glädje, då Adrienne, soin länge bade fästat sinä
blickar på prinsens, sniåningotn såg hans vilda drag mildras, liksoni ge-
nom en förtrollning, och åter blifva strålande och förtjusta, såsom de för*
ut voro.

Såledcs tillintctgjordes prinsessan de Saint-Diziers nedriga pian af
det värdiga, förtröstansfnlla och uppriktlga nti Adriennes fysionomi.

Men delta var icke allt:
I det ögonblick, då prinsessan, bvilken bevittnade denna stamma,

men uttrvcksfulla sceu, soin så väl bevisade den nndransvärda sympatien
cmellan två menniskovarelser, hvilka, utan att säga ett ord och endast
förmedelst några talande blickar, hade förstått hvarandra, ömsesidigt för-
klarat sig och ömsesidigt hlifvit lugnade i det ögonblick, då prin-
sessan var närä att qväfvas af harin, räckfe Adrienne, med ett förtjusan-
de sinålcendc, sin vaekra hand åt Dsclialma, som kastade sig på knä, och
tryekte på denna hand en lång, eldig kyss, hvars varma framkallade ett
lätt, rosenrödt moln på den unga Hickans sköna panna.

Hinduen satte sig på bermclinsmattan vid Adriennes fötter, i en
ställning full af behag och vördnad, stödde haken emot en af sinä händer
och försjönb I slmn tilibedjan. Så sait lian och beskådade Adrienne, som,
lutad emot honom, småleende och strålande af salighet, speglade, som det
stär i visan, sinä ögoti i hans ögon, med så myeken kärlek och förljus-
niug, som om den elaka tanten alldeles icke hade värit der.

Men snart tycfcte Adrienne, att någonting felades I bennes lycka,
hvarföre hon med en vinfc kallade la Mayeux och bad henne sätta sig
bredvid henne. Då, med cna lian den sluten i denna förträfiliga väns hand,
smälog Adrienne åt den tillbcdjande Dsclialma, och kastade på den allt
mer och nier bestörta prinsessan en blick, på en gång så lugn, så ren, så
beslutsam och så väl uttryekande det ädla medvetandet af hennes lyckas
trygghet och den oåtkomliga höjden af hennes förakt för allt nedrigt
förtal, att prinsessan dc Saint-Dizicr, försagd och skamHat, stammade nå-
gra obcgripliga och osammanhängande ord, och slutligen, då hon förlora-
de ali faltning, rusade ut genom dörren.

Men la Mayeux, soin fruktade något försåt, någon komplott eller nå-
got trolöst spioneri,' steg genast upp och beslöt att, efter en blick, vex-
lad med Adrienne, fölia prinsessan ända ued tili vagnen.

, jV:o 44. 48*.
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5 Qe>Prinsessans vrcde, harm och blygsel, då hon såg sigr sålnnda bcled-
sagad ocb bevakad af la Maycux, förcföllo fröfcen de Gardoville sä löjli-
ga, att hon ej kunde afliålla sig ifrån att gapskratta; det var sålcdes vid
Ijadet af denna försmädliga munterliet, som hycklcrskan, atldeles utom sig
af raseri och förtviflau, lemnade delta hus, dit hon hoppats bringa bekym-
mer och olycba.

Adrienne och Dschalma voro allena.
Innan vi gå att beskrifva, hvad som tilldrog sig dem emellan, aro

några upplysande ord nödvandiga.
Man kan lätt förstå, att, så snart fröken de Gardoville och Hinduen,

eftei* så många ledsamhetcr och mlssödcn, hade narinat sig tili hvarandra,
deras dagar förflöto nti en oafbruten lycksalighet. Adrienne bemödade
sig framför allt att lakttaga hvarje tiilfälle, då Dschalmas ädla cgenska-
per, hvarotn hon i buekcr kade läst så mångcn lysaude beskrifning, kuu*
de läggas i dagen.

Adrienne hade älagt sig delta omina och tåliga studioin af Dschalmas
karakter, icke blott för att rältfiirdiga den svärmiska kärlek, hon hyste för
bonom, utan ock derföre, att della slags pröfvotid, hvars mål hon sjelf
bestämt, hjelpte henne alt tygla’ och förströ Dschalmas passion ... en
försigtigbet, så mycket mera förtjenstfull af soin hon sjelf er-
for Samina otåliga yra, samma passionerade eld. Hos dcssa båda af
Skaparen så rikt begåfvade varclser, uppvägdes sinnenas brinnande begär
af de mest upphöjda själssträfvanden, och märkvärdigt uog,
i ömsesidig spänstighet 5 ty Gud hade begåfvat de begge älskande, icke
allenast med den sällsyntaste fcroppsliga skönhet, utan ock med bjertats
dyrkansvärdaste egcnskaper, liksom för att rättvisa den oemotståndliga
dragnlngskraft, som fästade dem vid hvarandra. .

Hvaruti skolle då slutet af denna plågsamma pröfning bestå, som A-
drienue underkastade Dschalma och sig sjelf? Det är delta hon gick
att raeddela prinsen i det samtal, hon hade med houom, efter prinsessaa
de Saint-Diziers snöpliga bortfärd.

X.

PItÖFNINGEN.

Fröken de Gardoville och Dschalma voro allena.
Sä stort var det ädla förlroende, som i den unga Hindue.ns själ badc

följt på hans första känsiä af oöfverlagdt raseri, då hän hörde prinsessaa
de Saint-Diziers nedriga anklagelse, att hän nu, blefven allena med A*
drienne, icke nämde ett enda ord om den ovärdiga beskyllningen.

Hoo, å sin sida, rar för stolt och Lade för mycbet medvetande af siu
Jsärleks renhet, för att nedlåta sig tili ett rättfärdigande Inför Dschalma.
Hon skulle trott sig dermed förolämpa honom och förnedra sig sjclf.
Dessa båda hjertan förstodo hvarandra, ntan att behöfra yttra ett enda
ord.
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De Lada älskande började dcrföre sitl saintal, som om dcn af prinses- ®4
san väckta förargelscn aldrig ägt rum,

Sainina förakt sträckte sig äfven tili pappcrcu , bvilka, enligt prin-
sessan® förmcuande, skulle ådagalägga Adricnnes fullbouiiiga ruin. Den
nnga fröken kade lagl denna skrift, utan alt läsa den, på ett litet Lord
bredvid tienne. Mcd en åtbörd af outsägligt bcliag gaf lion prinsen tcc-
ben att komina och sätta sig bredvid henno i soitan; ban lyddc genast,
men ienmade itke utan saknad dcn plats, ban innehaft vid sin berrska-
rinnas fötler.

—Min van, sade Adrienne, ien allvarlig ocb öm ton; —du bar I
ofta ocb mcd myc.ken olåligbcl frågat mig, när slutct skulle nalkas af den
pröfvotid, vi ålagt oss Lada; . , . denna pröfning lider nu tili sitt slut.

Dscbalrna spratt tili, och kunde icke återbälla ett sakta utrop afsäll-
bet och öfverraskning; men della nastan darrande utrop var så stilla, så
ljuft, att det tyektes vara uttryeket af en outsäglig crkänsla.

Adrienne fortfor:
Alskilda . .. omglfna af försåt, af lögner .

. . båda förda bakom
ljuset angående våra ömsesidiga känslor, bafve vi dock älskat bvarandra
lika varmt. Deruti bafve vi ioljt en säker ocb oemotståndlig dragnings-
kraft, vida starkare, än bändelsernas rnakt. Men sedermera, under dessa
dagar som vi tillbragt i en långvarig ensligbet, afsöndradc från alla, baf-
ve vi lärt att älska och värdera bvarandra vida mer, än förut. Ofver-
lemuade åt oss sjclfva och båda två fria, bafve vi dock haft mod alt öf-
vervinna passionens glödande berusning, för att förvärfva oss rättighet,
att sedermera utan ånger öfvcrlemna oss dcråt. Under dessa dagar, då
vara bjertan värit öppnade för bvarandra, bafve vi läst . . . läst i bvar-
andras bjertan, Dscbalrna! Ocbså tror jag på dig och du pä mig. '

Jag linner Los dig, hvad du finner hos mig; är det icke sai Vi
finne bos bvarandra ali upptänklig borgen för den önskvärdaste jordlska
sällhet. Men för denna kärlck fattas ännu en helgande stadfästelse,.

.

ocb i verldens ögon . .
, inför denna verld, i bvilkcn vi äro kallalle att

lefva, fins icke mer, an en enda sadan: det är äktenskapet . .
. och

delta sammankedjar för hela lifvel.
Dscbalrna betraktade benne mcd förvåuing.

Ja, för hela lifvet. Men bvem är dock den, som kan ansvara
för sinä känslor, hela lifvet igenom? återtog fröken de Cardoville.
Blotl en Gud, som kände menniskobjertas framtid, skulle oåterkalleligen
konna sammanfoga tvenne varelscr tili deras inbördcs lycka. Mcnack!
för menniskors ögon är framtidcu ogenomtränglig, och då man icke med
säkerbet kan ansvara för uppriktigbeten af sinä känslor, för längre tid,
än för det närvarande är det icke då oförståndigt, egoistiskt, ja gud-
löst, att pålägga sig oupplösliga hand?

Det är bedröfligt att tanka derpå sade Dscbalrna efter ett ö-
gonblicks besiuning, men det dock riktigt. Sedän betraktade
ban Adrienne mcd ett uttryck af tilltagandc bcstörlning.

Adrienne skyndade att i en öm och känslofull ton tillägga:
Missförslå mig icke! Kärlekeu bos tvenne personer, bvilka, liksom^^
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i
vi, efter tuscnde hjcrtats, själens och slnncts prof, Los hvarandra funnit
ali upptänklig borgcn för jordisk lycka, en sadan kärlck, soin vår, är
sä ädel, så stor, så gudomlig, att den icke kan umbära rcligionens hei-
gelse . . . Jag bar icke nägon messreligion, soin min vördnadsvärda tanl;
men jag bar tron på Gud. Från houoin är vår brinnande kärlek kom-
men, och genoni den vill Hän blifva ärad. Under det vi med djup er-
känsla anropa Honom, böre vi således . .

, icke svärja att beständigt äl-
ska hvarandra, att oupplösligen tillhöra hvarandra . . .

Hvad säger du? ropade Dschalma.
JVej, återtog Adrienne, ty ingen kan nttala en sådan ed, utan

att Ijuga cller begå en dårskap; . . . men vi kunna, i känslan af vår
uppriktiga kärlek, svärja att göra hvarandra så lyckliga, som i mcnsklig
förraåga står, på det att vår kärlek alltid må räcka tili och att vi alltid
må tillhöra hvarandra. Vi böre icke påtaga oss några oupplösliga hand,
ty, om vi alltid älske hvarandra, hvartill tjena då dessa band? Om der-
emot vår kärlek förkolnar, hvartill gagna då dessa bojor, soin då icke
blifva annat, än ett grymt tyranni? Jag frågar dig, min vän.

Dschalma svarade icke; men med en nästan vurdnadsfull åtbörd teck-
hade lian åt Adrienne, att bon skulle fortfara.

Ytterligare fortfor bon med en blaudning af ömhct och stolt-
het, vill jag, af aktning för både din och min värdigbet, min vän, al-
drig svärja att cftcrfölja en lag, som af manncn med en rå och förakt-
full sjelfviskhct blifvit stiftad emot qvinnan; en lag, som tyekcs frän-
känna heune själ, förstånd och bjerta; en lag, som hon aldrig kan crkäu-
na, utan att blifva slafvinna cller menederska; en lag, hvilken fråntager
henne det namn, hon bnrit såsora flicka *), förklarar heune såsom maha **)
i ett tillstånd af obotlig förståndsslöhet, då den ställer henne under ett
förnedrande förmynderskap; en lag, bvilken förvägrar henne såsom mor ***)
ali rätt, allt välde öfver sinä barn, och gör heune såsom mentiiska ****)
tili träl, i det den för alltid fastkedjar henue vid en annan menniskas

*) Hustrun antager sin maas namn. Men den qvinliga delen af den högre aristokratien
har sedän länge visat sig upprorisk emot detta besynnerllga anspråk af den fulare och skäg-
giga delen af mcnniskoslägtet, som rätt mycket tycker om att i afseende pä äktenskapet vara
icke en hälft, utan allt. Sä tili exempel, cfå en ung friiken vid namn Montmorency gifte
sig med en man, som helle Crillon, gjorde hon dot vilkor alt efter giftermålet alltid få skrifva
sig Montmorency de Crillon.

**) Qvinnan är i ett beständigt omyndighetstillstånd, och kan ingalunda förfoga öfver sin egendom.
***) Fadren ensam äger att leda barnens uppfostran; fadren ensam har rättighet att lemna

samtycke tili deras giftermål; om modren samtycker eller icke, gör föga UH saken. Men
hvem känner dock icko modershjertats beundransvärda skarpsynthet och mttrkvärdiga instinkt,
synnerligast i fråga om döttrarna?

****) Huslrun skall alltid följa sin maa, ehvart han behagar, från polarländerna alit intill deu
brännande zonen, utan att minsta afseende göres på helsa och tycke hos denna vid den man-
-I'ga nyckon faStkedjade menniskovarelse, Tore det ock dbdande för hennes hjerta att lemna
en mor eller ett barn, som hon afgudar. Mannen kan äfven förvägra hustruns slägt att sätta
foten öfver hans triiskel. Osksä är han i åtnjutande ar mänga andra artiga .

. . rätt ar-
tiga husbondrättiglieter, hvilkas uppräknande här blefve alit för vidlyftigt. E. S.

Det tordc icke behöfva erinras, att ofvanstående af förfatlaren päpekade äktenskapsfbrhål-
landen aro grundade på fransk lag, ocb. att de enligt yår svenska giftermålsbalk ä'ro mer eller
mindre modifieräde. Ofv. Anin.
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K*
.

.

. r
.f godlycke, hvilkcn dock inför Gud Ur licuncs like. Du vct, min vän,

lil l .ide den unga Hiekan mcd passionerad hänförelsc, dii vei, kuru
inycket jag ärar dig, ditj, bvärs far kallades den ädelsinnndes fnder;

jag fruktar såiedes ieke, ädle och tappre man, alt sk dig emot mig
utöfva dessa tyranniska rätligheter; . . . mcn jag har aldrig i min lefnad
Ijngit, (ich vår käriek är för kelig, för hinamelsk, att underkastas en hel-
gclsc, köpt mcd en dubkcl mened. ; IVej, aldrig skulle jag kunna med

. ed förbinda mig alt lyda en lag, soin min värdighet, mitt förnuft ogil-
lar. Om lagen medgäfve äktenskapsskilnad , ..

. om qvinnans rätligbetcr
erkändes, . , . då skulle jag iakttaga dess föreskrifter, cmcdan de vore i
öfvcrensslämmelse med mitt förstånd ocb mitt bjerta, . . . i öfverens-
stämmelse med hvad soin är rätt, meuskligt och möjligt. Adricnne af-
bröt bar, och tillade med en rörclse, så djup, så vana, så innerlig, alt
en lår skymde bennes skö uv öga: —• O, min vän, om du visste, hvad
din kiiri cl; är för mig, . . , om du visste, huru dyrbar, hur hclig din
sällbet är mig! . , . Du skulle då ursäkta, du skulle då veta att rätt npp-
fatta elt älskande och rcdligt hjertas ädla vidskepelsc, sora nti en lögn-
aktig och mcnedisk ceremoni endast skulle se ett olycklJgt förebud.
Det cnda jag vill, är att fängsla dig genom hehag oeh älskvärdhet, me-
delst lycksaligbct fastkedja dig vid min person . . . och för öfrigt låta
dig vara fri, endast hunden af pligterna mot din egen sällhct.

Dscbalma liade med passionerad uppniärksambet lyssnat tili den unga
flickans ord. Stolt och ädel, soin hau var, afgndade lian denna stolta
och ädla karakter. Eftcr ett ögonbiicks eltcrtanka, sade hau med sln
klara och välljudandc röst:

Liksoin du, uppröres jag af lögn, mened och orältvisa; liksoin du,
tänker jag, att en man förnedrar sig genom antagandet sf rätlighetcn att
vara tyrannisk och lågsinnad, Ebuni fast hcsluten att aldrig begagna
mig af en sådan rättigbet, skulle jag lika Hiet, sora du, kunna tänka, att
det ieke vore ditt bjerta allena, utan det eviga tvångct af ett oupplösligt
hand, sora jag kade att tacka för hvad jag ieke ville erhålla af någon an-
nan än dig. Jag tänker, sora du, att utom frihet fms ingen värdighet
, . . Men da har sagt, att du för en så stor, så gudoinlig käriek fordrar
något, soin helgar den; och,omdu förkastar alla eder, sora du cj,utan
att göra dig skyldig tili mened cllcr dårskap, kan allägga, så finnas der-
eraot andra, bvilka du kan allägga,* emedan ditt förnuft och ditt bjerta
erkäuner och gillar dein, Denna gudornliga belgclse . . . hveni sfcall
glfva oss den 1?

.
.

, Denna ed ..
. i bvilkcns härider skole vi allägga den?

liioin få dagar hoppas jag kuuna säga dig det, min vän , sva-
rade lion. Ilvarje aflon, sedän du gått bort, bar det värit min enda
tanke att pålinna något medel, hyarigeiiöm vi kunde förbinda oss örasesi-
digt, i Gnds ögon, men utom lagarna och endast inom de gränser, för-
nuflet gillar . . . och allt della, utan att stöta vanorna och fordrlngarna
af eu verld, hvars umgänge det framdeles kan falla oss in att .söka, och

N:0 44. 49.
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i*9 bvars skenbara grannlagenhet man icke bör sära, Ja, min vän, när du 1
får veta, i bvilka iiänder jag ville föreslå dig att saaunausluta vara, . . .

bvilken dcn är, soin tilli ka med oss skall prisa Gud för dcnna förcning,
... en förcning, som blifver helig, men docfc .skall lemua oss fria, på
det vi alltid må förblifva hvarandra värdiga, , . . då skall du, libsomjag,
säga, att renare liänder aldrig kunnat läggas på våra linfvuden. För-
låt, min vän , . . delta är allvarligt . > . allvarligt som vår sällhct, all-
varligt soi» vår kärlek. Öin minä fankar förefalla dig besynnerliga,
minä ord oförnuftiga . . , sä säg nt . .

. säg ut , . . min vän! Vi
skole då upptänka nägot bätfre mcdel att med det, vi äro skyldige Gud,
förena det, vi äro skyldige verldcn, ocb det, vi äro skyldige oss sjelfva.

Man påstår, att älskandc personer ej äro rätt vid sinä sinneu til-
lade den älsfcvärda Hiekan, småleende; jag deremot påstår, att ingen
kan vara förnuftigarc, äo den, som är verkligt kär.

Då jag hör dig sälnnda tala om vår sällhet, sade Dscbalma,
djnpt rörd; då jag hör dig taia med denna allvarliga och lugna ömhet,
tycher jag mig ouppbörligen höra en mor, sysselsatt med sin afgudade
sons framtid . . . omgifvande honom med allt, hvad sorn hän göra bo-
nom tapper, stop och ädel . , . bortrödjande från hans väg allt, hvad som
icke är shönt och värdigt. Du ber mig säga rent ut, i fall dina tan-
kar shulle förcfalla mig bcsynnerliga ; , , . men du glömmer då, bvad
som utgör min tro, mitt förlitande på din kärlck, * , . nämligen, att jag
under inflytandat derutaf delar alla dina kanslor: bvad dig sårar, särar
äfven mig . . . hvad som slöter dig, stöter äfven rnig. då du
talade om delta lands lagar, bvilka i qvinnan iche högakta modren . . .

då tänktc jag med stoltbet uppå, att i vära barbariska ländcr, der qviu-
nan är slafvinna, hon ätminstone blir fri, så suart hon blir mor . . »

JVej, nej , , . de franska lagarna passa hvarken för mig eller dig. Ar
det icke att öppet visa den beliga vördnad, du hyser för vår käriek, då
du vill höja mig öfver delta ovärdiga slafveri, som skullc hafva befläckat
dig? , . . Adrienne, . . . jag hörde ofta presterna i vårt iand säga, att
det funncs varelser, bvilka vore gudomen underlägsna, men alla andra
skapade väsenden öfverlägsna; . . » jag trodde icke dessa prester; nu tror
jag dem!

Dessa sista ord uttalades, icke i smickrets ton, utan i touen af den
uppriktigasfe öfvertygelse, med delta slags passioncrade dyrkan, med den-
na näsiän blyga andakt, som utmärker den sant troende, då ban talar ora
sin tro; men hvad som är omöjligt att bcskrifva, det är den outsägliga
harmonien emellau bans nastan religiösa ord ocb den på en gång ljufva
ocb allvarliga tonen i bans röst; hvad som är omöjligt att måla, är det
uttryck af kärleksfull ocb brinnande melankoli, som åt bans iutagaude an-
letsdrag förlänade ett ocmotståndligt bchag.

Adrienne hade med en obeskriflig blandning af glädje, erkänsla ocb
stoltbet afliört Dscbalrnas ord. Kort dcrefter lade hon banden på sitt
brösl, liksoin för att bejda dess allt fö r bäftiga slag, ocb återtog, i det

med häaförelse såg på priusen; i|
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Ack, jag känner igen honom !

. . . alltiii god, alltid rätlvis, ali-
tid storsint! ...O, mitt bjerta !

.
.

, mitt hjcrtaT . . . hvad det slår
..

. så stolt och glädjespritlandc! Pris och tack väre dig, o Gnd, soin
s kapat mig för denne tillhedde älskare ! Du vill förväna verlden med
dc underverk af ömhet och menniskokärlck, en sådan kärlek kan alstra.
Sian känner icke ännu allmakten af en lycklig, brinnande ocb ren kär-
lek! . . . Ack, Dschalma; är det icke så? . .

. vi skole laga, att på deu
dag, då vara bähder blifva sammanlagda, hymner af glädje och erkänsla
från många hali uppstiga tili himlen . .

. IVej, nej, man vet icke, af
hvilfcen oändiig, hvilkcn otnätlig glädje och lycksalighet tvenne älskaude
sjäiar, sådana som vara, hafva hehof. , . Sian hai* icke hegrepp om, man
fattar icke ali den outtömliga glädje, soin strålar från den hirnmclska glo-
rian af deras brinnande hjertan ... Ja ...ja ...ja!.. . jag känner
det . . . många tårar skola aftorkas . . , inånga af sorg isade hjertan sko-
la återlifvas rncdelst den gudomliga elden af vår kärlefc . , . Och det är
af hulpna likars välsignelser inan skall sluta tili det heliga ruset af vå,r
salighet, -

För Dschalmas bländande ögon hlef Adrienne allt rner och mer en
idealisk varelsc , tiilhörande biminelcn i anseende tili de outtömliga skat-
terna af sin godhet, inen sinneverlden i anseende tili sin varma; ty Adri-
enne, soin emot sin vilja gaf vika för passionens hänfurelse, fäslade kär-
leksgnistrande hlickar på Dschalma.

Berusad, sig sjelf icke mera mäklig, störtade Hinduen tili den unga
flickans fötter och ropade, i bönfallandc ton;

JVåd! .
. . jag förniår ickc mer .

.
. barmhertighet! . , . tala icke

så .
. . O, denna dag ~ . . denna dag;. .

. hurji många år af mitt lif skul-
Ic jag ickc gifva, för alt påskynda dess annatkande!

Tyst . . . tyst . .. Dschalma! . ,
. ingen hädelse! ... dina år

. . . tillhöra mig.
Adrienne! . . , du älskar mig?

Adrienne svarade icke, men heunes btick, som var djnp, brinnande,
tili hälften skynul af tårar, gaf sista stöten åt Dschalmas förnuft; fattande
Lennes båda bänder i sinä, ropade ynglingen med flämtande röst:

Denna dag . ,
. denna lycksaliga dag .

. . denna dag, då vi skole
inträda i paradiset . . . denna dag, som skall göra oss tili gudar i sällhet
och godhet .

.
. denna dag . . . hvarföre aflägsna den?

Emcdan vår kärlek bör, för att vara fri och öppen, helgas af Guds
välsignelse.

Aro vi icke fria?
Jo, jo, min älskadc . . , min afgud! vi aro fria ...men la-

toni oss ock vara värdiga vår frihet!
Adrienne! . *. näd!
Och jag , ,

. jag anropar också dig om nåd och förbarniande . . ♦

ja förharmande med vår kärlefcs helighcl . . .
Vanhelga den icke i dess

hiomina! Tro mitt hjerta , . . tro minä aniugar; .
.

. det vore att

döda eller förnedra den. Mod, miu van . . , niin tUlbedde älskare
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.
. Ännu några dagar ,

. , och himmclens salighet skall ulan ängcr . .

utan samvetsagg .
.

. tiilliöra oss.
Men tili dess, tili dess, helvete ocli namnlösa qval . . . Ty du,

vet icke, du . . . nej, du vet icke, huru hvarje aftoa . . . sedän jag
lemuat din boning . , . miunet af dig följer mig . . . huru det omger mig
, ,

. faränner mig; alitit! lycker jag din andedrägt sätta mig i låga.
Du Isan lehe göra dig en föreställning om minä sömnlösa nätter; .

.
.

jag har iche äonu taiat derom ; , ,
. men vet .

. . hvarje nait ropar jag
i min yrsel ditt namu , . . jag gråter . . . jag titbrister i snyftningar . . ,

alldcles likasom jag ropade dig, likasom jag gret och snyftade deu tiden,
då jag trodde, att du icke älskade mig; , , . och likväl vet jag nu, att
du älskar mig . . . att du är min. Hien också ..att se dig ...att
se dig hvarje dag mera skön, mora tillbedd . . , hvarje afton uödgas lem-
na dig . . , mera bernsad! ... Nej . , . nej ...du vet icke , , .

Dschalma kunde icke fortfara. _

,

Hvad hän sade om sinä söndcrslitande qval, det hade Adrienne ock-
så erfarit, kanhända i ännu högre mätt, än hän. Ilon blef såledcs förvir-
rad, bernsad af den clektriska tonen hos Dschalma, så skön, så passiona-
rad. Hon kände sitt mod vaekla. Redan började en ocmotslåndlig (rä-
nad att förlama heunes krafter, hennes förnuft, då hon plötsligen, lifvad
af en kysfc vilja, steg upp, rusade åt dörren, som ledde tili la Mayeux’
kammare och ropade:

- Min systeri . . . min systeri .

•
• rädda mig! . . . rädda oss!

Knappast hade en sefcund förflutlt, och fröfccn de Cardoville, med
ansigtet öfversköljdt af tärar, ännu lika skön, ännu lika ren, tryekte den
nnga söinmerskan i sinä armar, under det att Dschalma lag vördnadsfullt
knäböjd vid dörren, hvars tröskel hän icke vågade öfverstiga.

XI

ÄRELYSTNADEN.

Några dagar efter föreståcnde samlal emellan Adriennc och Dschal-
ma, spatserade Rodin ensam i sin sängkammare, i huset vid gatan Vaugi-
rard, der hän så modigt hade undergått doktor Baleiniers härdhändta he-
handling. Med båda händerna instuckna pä den garnja rockcn och huf-
vudet ncdsänkt emot bröstet, gick jesuiten i djupa betraklelser; de ömsom
långsamma, ömsom hastiga stegen förrådde hans starka sinnesrörclse.

Från Roni, -r sade hän för sig sjelf, kr jag lugn ; . . , allt
går hra ...afsägelseii är så godt som mcdgifvcn . . . och hara jag för-
mår betala dem efter aftal . , . så har prinsen kardinalen lofvat, att jag,
i nästa konklav, skall erhålla nio rösters majoritet; . . . vår general är
pä min sida; .

, . de misstänkår, kardiual Malipicri hade fattat, äro skin-
grade . . . eller hafva cj tiågot eko der borta. leke desto mindre är
jag icke utan oro i fräga om abbe d’Aigrignys brefvexling med kardiual

9 Malipieri, efter hvad mun sagt mig ...Det har värit mig ornöjiigt aU
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Ä 1

jp lauma ertappa något dcraf. Nå lika mycket! .. . den der fordna 8

sabeihjelten är redan . . . dömd; hans process är afgjord . , . litet tåiamod
bara, och hän skall bli ,

. . uffiirdad.
Rodins klekblåa läppar sainmandrogos af ett Lland dessa ohyggliga

leenden, som gäfvo ett djefvulsfct uttryck ål lians ansigte.
Efter en paus återtog lian;

- Begratiiingen efler den der fritänkaren .
.

. cftcr den der filantro-
pisfca handtverkaryännen, försiggick i förrgår, vid Saint-Herem , , . Fran-
cois Hardy slocknadc undcr ett an Tall af extasisk yrsel . . . Jag hade väl
lians donatiun; . . . nien delta är dock säkrare . . . Alit kan man proces-
sa om; .

.
. itien de döda processa icke.

Rodin stod några ögonblick tankfull; sedän sade ban med satnman-
pressad ton:

Äterstå den der rödkåriga och bennes mulatt . . . vi ha i dag den
27 Maj . , . den 1 Jimi nai kas, och dc der förälskade stararne tyekas va-
ra osårbara! . .

. Prinsessan trodde sig hafva hittat på rätta medlet . . .

så trodde jag också ,
. . Det var en förträfflig ide alt påminna om Agrico-

la Baudoias erlappande hos den der tokan . , . ty den indiske tigern röt
dervid af vild svartsjuka; .

.
. nien knappast hade den förälskade dufvan

kuttrat med sin roscnröda näbb, förrän den svaga tigern koin och vred
sig för bennes fötter, i det hän drog in klorna; . - . det var skada . . ,

det hade kunnat bli något af,
Rodins gång förråddc allt starkare sinncsrörelse.

Ingcnting är märkvärdigare,— återtog lian, —än ideernas födsel
den eriä af den andra. Då jag jeniför den der rödhåriga näsperlan med
eu dufva, . . hvarföre skall jag just då komina ihåg den der käringen
Sainte-Colombe *), soin kurtiseras af den der tjoeka nairen Jacques Du-
mouiin, och soin, hoppas jag, abhe Corbinet slutligcn skall bearbeta tili
vår nytta? .

. . Jag bar ofta märkt, att, liksom den märkvärdigaste slump
ofta ger riinmaren de ypperligaslc rimslut, likaså finnes ofta fröct tili de
förträftligasle ideer i ett ord, i en lika orimlig sammanställning, som den
härs Sainte-Colombe, den otäeka trollpackan, och den sköna Adrienne de
Cardoville . . . Det der passar just ihop, som en ring passar åt en katt,
ett haisband åt en fisk. Men ...prat! , . . hvad bar jag för gagn
af sådanl der snack!

Knappt hade Rodin utsagt dessa ord, förrän lian spratt tili; hans an-
sigte stråladc genast af en hein s k glädje; snart antog det dock ett uttryck
af tankfull förundran, alldeles liksom fallet är, då en bändclse förer den
hänryekte lärde på någon oväntad upptäckt.

Snart rätade Rodin upp. sig; med pannan högburen, ögonen öppna
och gnislrandc , de slappa och tomma kuulema darrande under ett slags
högmodig uppblåsning, lade ban, med ett uttryck af obeskriflig triumf,
armarne ikors och . utropade:

Ah! . .
. det ligger dock något skönt, beundransvärdt och under-

bart i själens beinligbetsfulla machincri, . .
. i tankarues obegripliga

f ‘
") Helig dulva.

A;o 44. 49*.
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'en Vandrande Juden,

<® såramankedjande, ... hvilka ofla ntgå från ett enda lilct obegripligt ord,
9*^

och slutligen leda tili en snillrik, lysande, omätlig ide . . . Är delta
svagbet? . .

. är del storhet? . , , Bcsynnerligt! . . . besynncrligt! . .
.

besynnerligl! Mark, burn jag jemförde den rödbåriga mcd en dufva;
dcnna jemförelse påminner mig cm den der furien, soin schackrat

med så rnånga stackarcs kropp och själ
.

.
. Aågra pöbclaktiga ordstäfven

falla mig in: en ring åt en katt! ... ett halsband åt en fisk! . .
. Och

just soin jag ordet halsband, slår blixfcn mig i ögat och upplyser
det mörker, livari jag nyss fördjupade mig, vid tanken på de der osårba-
ra älskaude ... Ja delta enda ordet halsband, bar värit den gyldene
nyckel, som i min bjerna öppnat ett nytt fack, hvilkef så uötaktigt värit
tillslutet, jag vet itke burn länge.

Kodin gick med bastiga steg af ocb an på golfvet, ocb återtog efter
en stund:

Ja
.

.
. det går an att försöka; .

.
.

jli mer jag tänker derpå, ju
mer verkslällbart synes mig dctla förslag . .

. Kara det der trollet Sainte-
Colornbe .

.
. men genom bvad medel?

. . . Jo, den der tjocke narren
. . . Jacques Dumoulin

.
.

. godt; .
. . men den andra .

.
. bvar träffa

henno? .
.

. burn sedän kunna öfvcrlala • • deri iigger knuten
jag bar ropat Victoria för bittida.

Kodin började åter spatsCra af och an, i det hän med ett utomordent-
ligt tankfullt utseende het på naglarna; för någrä ögonblick var hau tili
den grad upprörd, var hatt i en sadan sjätsspänning, att Stora sveltdrop-
par perladc från hans gula, smulsiga' panna; lian gick, vände om, stanna-
de, stampade med foten, böjde än ögonen emot bimmelen, liksoin för att
söka en ingifvelsc, lät än, under det hän gnagde på högra handens naglar
och ref sig i hufvudet med den venstra, då ocb då nndfalla sig några ut-
rop af harin, af vrede eller af ett stundom vaknande, stundom slocknan-
dc hopp.

Om icke anledningen tili missfostrets tankfullbet värit så ryslig,
skulle det värit ett lika sällsamt som intressant skådespel att bcvittna dcn-
na mäktiga hjernas födslovåuda, att följa, så tili sägandes, en i sender dc
idecr, soin allöste hvarandra på delta rörliga ansigle, bvilket återspeglade
alla dc förslag, på hvilkas outtömlighet lian stödde sitt rika snillcs alla planer.

Andtligen tyektes arbetet gå framåt och lofva att snart vara färdigt,
ty Kodin återtog:

Ja . .
• ja , . . det är vågadt .

. . det är djerft . . . det är äf-
ventyrligt . .

. men det verkar fort •
. . och följdcrna kunna vara obe-

räkneliga. Ilvein kan förutse följderna af en ininas explosion?
Derefter gaf hän vika för en rörclse af entusiasm, soin var honom

föga nalurlig, ocb ropade med strålande blick:
O, de passionerna! ... de passionerna! . . , hvilken magisk kla-

viatnr för den, som förstår att deröfver låta en lätt , skieklig och
kraftfull hand framlöpa! Ack, burn skön är icke tankana makt! . . . miu
Gud, hiiru skön! ... Må man för mig gerna tala om den underbara
kraften i ollonet, som blir en ek, i sädeskornet, som blir ett ax; . .

,

axet fordrar månader, för att utveckla sig ~. ollonet heböfver sek-
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Icr, för alt itppnå s!n slorhet . . , livarcmot bär Molla ordet halsband,' >
sammansatt af ätta boksläfver, ja . .

. delta cnda ord, delta enda frökorn,
som för nägra minliler sedän föll in i min bjerna, växte . . . växte nied
blixlens bastighet och bar nu blifvit någonting .

.
. någonting lika stort,

som en ek. Ja, delta ord, delta enda ord bar värit fröct tili en ide,
bvilken, i likbet nied eken, bar tusende rötter under jord . . . bvilkeu,
lifc eken, höjer sig upp tili skyarna. Det är tili utbredande af llcp-
rans ära jag handlar ... ja, Herran .. .. sadan soin de skapa sig bonorn . . .

sadan de gifva hononi åt foiket . . . sådan jag allfid ämnar bibebålla bo-
nom . . . om jag när niålet . . . ocb jag skall nå det , . . ty de der nsla
Rennepcrffis sfcola försvinna som skuggor. Oelr hvad gör det i alla fall
den moraliska ordningen, hvars Messias jag skall blifva . . . hvad gör det
den, om de der menniskorna lefva cller dö? . . , hvad väga sädana lif i
verldsplanens stora vågskål? . . . livarcmot delta arf, som jag, . . , jag
och ingen annan, med dristig hand skall kasia i vågskålen, förer mig
npp tili en böjd, bvarifrån man . .

.. dc mä lanaa ocb skrika så myeket
de orka .

.
. beherrskar många konnngar . . . mänga folkslag, De en-

faldiga staekarne . . , de erk eniten . . . doek nej . . . tvärtom ... de goda
...de beliga ... de älskvärda nöten . . . tro sig förkrossa oss, prester,
i det de'' grötmyndigt säga: j skolcn få det andliga . . . men vi, godt
folk, vi bebålla det tiinliga för vår räkning. O! ...måtte deras sam-
vetsgrannbet och blygsamhet allt framgent ingifva dem den tauken alt al-
drig göra anspråk pä något af del andliga ...alt afstå det andliga . . ,

förakta det andliga; man ser också alllför vai, att de icke halva nå-
got dermed att skaffa. O, de beskcdliga åsnorna! . * . de märkä icke,
dc, alt, liksoin de gå vägen rakt fram tili qvarnen, likaså är det just gc-
nom det andliga som vi gå raha vägen tili det tiinliga ~ , Liksoin det
icke vore genom anden man beherrskar kroppen . . . De lemna oss det
andliga ...de försmä det andliga , , .

d, v. s, väldet öfver samveten,
själar, sinnen, bjertan ocb oindömcn , ,

. d. v, s. makten att i Guds namn
utdela sfraff, förlåtelse, belöning ocb näpst . . . och allt delta ulan kon-
troll , . . allt delta i bifctstolcns skugga och löuligbct . . . alli della, ulan
att den der oxmickeln, det tiinliga, äger att i fråga derom lägga sin bjer-
na i blöt . . . Honom tillhör allt hvad kropp är och matcric . . . och i
bjertans glädje gnuggar den beskcdlige karien sinä bänder , . . Slutligen
märker ban dock, efter längt bclänkandc . . . ban märker, fastän något
sent . .

, alt, om ban påstår sig halva kropparna, så bafve vi deremot sjä-
larna . . . ocb, alldenstund sjäien regerar kroppen, så slutas del dermed,
att kropparne också tiilböra oss; . .

. tili stor bäpnad för den der besked-
liga karien, del ti.nliga , som slår der så storögd ocb gapar, med bän-
derna öfver magen, sägande: Kors i Herrana namn, är det möjligl?

llärvid ulstöttc Rodin ett gapskratt af vildt förakt, bvarefler lian å-
tertog, under del lian marseberade med stora steg:

O! . . > låt mig hara en gång uppnå Sixti V:s lycka, så skall
vcrldcn en dag, vid sitt uppvaknaude, fä se, hvad den andliga mäkien
vill säga, då den koiiimcr i bänder, sådana som minä, dä den kommer i
Vändcrna på en fcintioårig prest, som ända tili den åldern värit suuskig, gj
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} mättlig och absolnt kysk, som, äfvca om hau skulle Lii påfve, skall dö
suuskig, mättiig- och kysk.

luodin blcf förfärande, vid det lian taladc sålunda.
Ali dcn vilda, gudlösa, afshyvärda ärclyslnad, soin funnits hos nägra

beryktade påfvar, tycktcs nu i blodsdrag stå att läsa på dcnoc Ignatii
sons panna; en aill utcslutande berrsklyslnad wpprörde jesuilcns orcna
blod; en brännamie svctt öfversköljde honoin, ocb ett slags rå, frän dunst
spridde sig rundt omkring bonom.

Hastigt ådrog sig en poslvagn, som börde in på gården tili buset
vid gatan Vangirard, Ilodins hela uppmärksambet.-> Ledsen alt bafva lä-
tit sä bänföra sig af sin passion, uppdrog ban sin smutsiga, röd- och
hvitruliga näsduk, doppade ett hörn deraf 1 ett glas vatien och aftorbade
såmedelst pannan, tinningarna ocb kindcrna, undcr det ban närmade sig
tili fönstret, för att se, hvad det kundc vara för en resande, som bade
anländt.

Men ett skärmtak öfver porien, vid hvilken vagncn bade staunat,
hindradc llodin att se, hvem det var.

Det är dctsamma, sade ban, i det ban småningom ätervann sin
kallblodigbet, jag får snart veta,-- bvein det var som koin . .

. Men
först muste jag sfcrifva tili den der narren, Jacques Duuioulin, att ban
genast begifvcr sig liit . . . Haii bar redan förut troget tjenat mig, i frå-
ga om den der lilla lumpna Hiekan på gatan Glovis, soin pinade mig med
sinä omqvädcn ur den fördömdc Beranger . ,

. JVu kan Duuioulin åter gö-
ra mig en god tjenst .

.
. Jag bar bouom på minä fem fingrar . . . Hän

måste lyda.
llodin satte sig vid sin byrä och skref.
Efter en liten stiind bördes en knackning på bans dörr, sora, emot

ordens regior, var läst i dubbla lås. Men llodin, soin, undcr förevänd-
ning af ordeus intresse, af sin general för en viss tid utverkat sig befri-
clse från det besvärliga sällskapet af en socius, bade, säker om sin vigt
ocb inflytelse, ofta tillåtit sig afvikelser ifrån ordcusreglorna.

En fjcnarc inträdde och leinnade ett bref.
Kodin tog brefvet, men innan ban öppnadet det, sade ban tili karien:

Hvad var det för ett åkdon, soin koin?
Det bar kömmit ifrån Roni, miu far, svarade tjenären, bu-

gande,
Från Rora? upprepade Rodin, ocb emot bans vilja mälade sig

i bans anletsdrag en bestämd oro. Men ban lugnade sig ocb tillade, un-
der det ban äuuu böll i kauden det bref, soin banemottagit, utan att
genast öppna det:

Hvem är det då, som åker i vagnen?
En vördig pater af vårt heliga sainfund, min far,

Oaktadt sin brinnande nylikenbet ty ban visste, att en vördig
pater, soin reste i poslvagn, alltid är skiekad i någqt vigtigt ocb ange-
läget ärende gjorde Rodin icke någon vidare fråga I ämnet, utan sade,
pekande på brefvet, soin ban böll i kauden:

Hvarifrån är delta bref?
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Från vårt lius vid Saint-Hercm, min far.

Rodin såg nogare pä ntanskriften, pch fann, att det var pater d’Ai-
grignys stii, ty denne hade blifvit anmodad att vara närvarande under
Hardys sista stunder,

Brcfvet innehöll följande:
”Jag afsänder en express tili ers vördighct, för att tillkännagifva ea

omständighet, måhända * mera besynnerlig, än vigtig. Eftcr herr Fran-
cois Hardys begrafning, hade i.islan , sora innehöll hans jordiska qvarlef-
vor, tills vidare blifvit nedförd i ett källarhvalf under vårt bapell, för
att sedermera vid blifvande lägeubet transporteras tili närmaste stads kyr-
kogård. I morse, dä vårt folk nedgick i källarcn, för att träffa nödiga
förberedolser tili likets bortförande, var det, jemte kistan försvunnet”, -

Rodin gjorde en rörelse af förvifning och sade:
Dctta är 1 sanning besynnerligt!

Derefter fortfor hän att läsa:
”Alla spaningar efter gerningsmannen tili delta helgerån bafva värit

fruktl osa. Då kapcllct, säsotn ni sjelf vet, ligger afsides ifrån vårt hiis
och ieke är försedt med vakt, så bar man visscrligen utan buller kunnat
insmyga sig der. Det enda vi fuunit är, att marken, sora var nppblött
efter regnet, visade spår efter en vagn, men på något afsländ ifrån ka-
pellet bafva dessa spår förlorat sig i saaden, så att det värit omöjligt att
upptäcka någonting vidare”.

Sivein bar kunnat bortföra liket? sade Rodin med tankfull min,
och bvein kan väl ha någon fördel af ett liks bortröfvande?

Hau läste vidare:
’ Tili ali lycka är dödsbeviset i bebörig ordning och lagligen bevitt-

•nadt; en läkare från Etampes kitkoin, på min begäran, för att konstatera
Hardys död. Hans frånfälle är sålcdes i vederbörlig ordning intygadt,
och i kraft deraf äro yåra rättigheter tili hans ål oss genom gåfvobref
öfverlälna egendorn i alla afseenden obestridliga och gällande. Jag bar
dock trotl min skyldighet vara att tili ers vördighet affärda en express,
för att underrätta ora hvad soin förefallit”.

Efter ett ögonblicks fundering, sade Rodin för sig sjelf:
D’Aigrigny har rätt , . . det är mer besynnerligt, än vigtigt.

leke desto miudre ger det mig att fundera pä, Vi skole tanka på det der.
Derefter vände hän sig tili tjenaren, soin bade inburit brefvet, och

yttrade, i det lian leinnade honom biljetten tili Dumoulin:
Låt genast bära bort det här brefvet; budet skall vänta pä svar,
Ja, min far.

I samma ögonblick tjenaren leinnade Rodins kammare, inträdde en
af de yördiga fäderne och sade:

Den vördige fadren, Caboeciiii från Rom, bar just nn anländt;
harhan något att meddela ers vördighet ifrån vårt öfverhufvud, generalen.

Vid dessa ord förekom det Rodin, soin om allt hans blod stelnade i
ådrorna; men hän bibehöll ett yttre, skenbart, orubbligt lugn, och sade
helt enkeli:

A:o M. V. 50.
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Den Vandrande Juden.

Hvar är fadren Caboccini?
I rummet näst intill, mi» far.
Bed honom komina in, och Imuna oss, sade Rodin.

E» sekund dcrefter inträdde deu vördige pater Cabocciui fråa Roni,
ocli befann sig: allcna med Rodin.

XII.
X NN D EN SOCIUB,

Romerska jesuiten, pater Caboccini, soin inträdde tili Rodin, var eu
liten kari; på sin böjd trettio år gammal, fct, trind ocb frodig, med en
istcrrnage, soin rundade dcn svarta prcstrockcn i balfcirkel.

Den lille beskedlige patcrn var enögd, ipcn det öga, lian kade qvar,
lyste med så mycket större glans. Hans blomslrandc ansigte var leende,
fryntligt, förckomtuande och rikligen prydt med ett tjockt, kastanjebrunt
bar, lockigt liksoin på en genius af vax; bans åtbörder, hjcrlliga ända
tili förtroligbct, och bans fria, mantra skick bannonierade fullkomligt
med bans ansigte.

Inom en, bandvändning bade Rodin fyllest studerat den italienska nt-
skiekades fysionomi; ocb som hän på sinä fem fingrar kände Jesn säll-
skap och Rums sedyana, erfor hän genast ett slags bemsk aning, vid åsy-
nen af denue lilla pater med sinä väuliga fasoner. Hän skullc mindre
hafva fruktat eu låug ocb knotig presl, med ett strängt, graflikt ansigte;
ty ban visste, att sällskapet söker, sä mycket soin möjligt, alt medelst
sinä agenters utseende ocb sätt att vara, leda alla forskningar på villospår.
Ty om Rodin gissade rätt, bade denne lilla prest, att döma af bans bjert-
liga ocb förekommande min, fått något för Rodin ganska farligt uppdrag.

Misstrogen, uppmärksam, med vakande öga och sinne, lifc en gammal
varg, som vädrar anfail eller försåt, bade Rodin, enligt sin vana, lång-
samt ocb slingrande nalkats dcn lilla enögde maunen, för att hafva tid att
noga granska ocb säkert genomtränga detta jovialiska skal; men Romaren
lemnade honom icke tid bärtill, 1 bäftigbctcn af sin outina vänskap, ru-
sade ban ifrän dörren, kastade sig om haisen på Rodin, tryekte honom
med förtjusning i sinä armar , omfamnade honom Hera gånger ocb kysste
honom på begge kinderna, så eftertryckligt, så smällande, alt de vidun-
derliga kyssarne genijödo från eua ändan af rummet tili den andra.

I hela sin lefnad bade Rodin aldrig värit ute för något dylikt; alit
mer ocb raer orolig öfver det bofstreck, som sannolikt låg doldt under sä
varma oinfamningar, dessutom doft aggad af sinä plågsamma aningar,
gjorde den franske jesuiten allt hvad ban kunde, för att undandraga sig
den romerske jesuitens temligen öfverdrifna örabctsbetygelser; men denne
sednarc lät sig icke förtyeka. Hans armar, ehuru korta, voro'ganska
starka, och Rodin kysstes gång på gäng af den lilla enögde, ända tills
denne seduare förlorade audcdrägten. s?

- .
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Man torde ej behöfva niininä, att dcssa nrsinniga vänskapsyltringar
beledsagadcs af de broderligaste , dc ömmastc, de vänskapligaste utrop 5
alltsairnnans på tcmligen god fransyska, rnen mcd dcn starkaste italienska
accent, för bvilkcu vj "viije förskona läsarcn , i det vi bedje linnani att
sje 1f i inbillningcn snpplera detta slags tcmligen löjiiga rotvelska, sedän
vi förut lemuat en fräs tili prof.

Man torde erinra sig, att Bodin, besiniiaudc de faror, som tili följe
af hans ärelystna planer knnde bota honom, ocb kännande af bistorien,
alt bruket af förgift ofta i Roni nnsetts såsom en statspolitisk nödvändig-
bet, bade fattal misstankar vid bardina) Malipicris ankoinst, ocb att ban,
då ban så plöfsligt angreps af koleran, inen iiniiu var oknnnig om, att de
grymma plågor, hän kände, knnde vara symplomer af smittan, bade ropat,
i det ban slungadc en ursinnig blick på den romerske prelatcn:

Jag är förgifven!
Ovilkorligt väektes uu samma frnktan bos jcsuilen, ocb nnder det

ban gjorde bäftiga men fruktlösa ansträngningar att undslippa de plåg-
samma omfamningarna af sin generals sändcbnd, sade ban sakta för sig
sjclf:

Den här eno gde är fasligt öm och vänligj hara det iche är gift
i hans Judashyssar.

Ändtligcn var den lille flåsande patern tvungen att släppa Rodins
bals, då denne, soin lagade i ordning sin flottiga rockkrage, sin haisduk
ocb sin ganila väst, hvilfca blifvit mest besvärade af denna smekningsor-
kaiij sade i sin vanliga bultra tou :

Tjenare, pater, . . . tjenare ... IVi beböfver ickc kyssa så der.
Men utan att svara bärpä, fäste den lille beskedligc patern sitt enda

öga på Bodin, mcd ett ultryck af entusiasm, bvarefter ban, bcledsagande
sinä ord med sprittande ätbörder, utropade:

Enfin te la vois citte soupårbe loumiure de noutre sinte c oum-
pu gnie, te pouis la sarrer contre mon cur ...si ...si encotire, en—-
coure. (Slntligen fär jag då se honom .

.
. detta vårt bcliga samfunds

herrliga Ijäs; .
. . jag kan då fä tryeka honom tili mitt bjerta! ... Ja

, , . ja ...ännn . . . ännu en gång!)
Ocb som den lille tjocke patern du bade tillräckligt bämtat andan,

beredde ban sig att åler rusa på Bodin, för att ånyo haka sig fast vid
hans bals 5 men denne drog sig hastigt baklänges ocb sträckle armarna
framför sig, liksoin för att saita sig tili motvärn ; bvarvid ban ytlrade tili
den skonslösc onifamnaren i det ban gjorde anspeluing på den af pater
Caboccini föga logiskf gjorda jemförelsen;

Godt . . . godt, min far! . . . Först och främst tryeker man
leke ett ljus emot sitt bjerta ; för det andra är jag ickc något Ijns
, . . jag är blott en simpel ocb ödmjufc arbelare i Herrans vingård.

Bomarcn återtog med hänfurclse, med riktig emfas:
Ni bar rätt, miu far . . , man tryeker icke ett ljus tili sitt bjer-

ta; men man knäböjcr för detsamma, för att beundra dess herrliga, strå-
laudc glaus.
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; : : rii 9 Caboccini ämnadc låta sinä ord ätföljas af handling, och var just 1
bcgrepp att kasta sig på knä för Rodin, då denne lyckades förekomma
deuna afgudiska rörcise, i det ban fattade Romarcn i armon ocb sade med
myeken otåligbct:

Del der stöter på afgudadyrkan, min far ! ... Låt vara ...lät
vara allt sådant, oeh säg mig hellre ändamålet med er hitresa, Hvad
är ert ändamål?

Detta äudamål, min bäste fader, detta ändamål fyller mig med
glädje, med sällhet, med ömhet, Jag bar sökt betyga cr denna ömbet
genom minä smekningar ocb minä omfamningar, ty mitt bjerta flödar öf-
ver ; jag bar baft ali möda att under den långa vägen bälla det tillbaka,
ty det ville ständigt ila tili er, tili er, min älskade far !

. . . Ändamålet
med min bitresa förljusar, häuryeker mig . . . detta ändamål .

.
.

Men det der ändamålet, som förtjusar er, afbröt Rodin, förar-
gad öfver ali denna söderländska öfverdrift, hvaruti består det?

Denna skrifvelse från vär högvördige och allra förträffligaste ge-
neral skall underrätta cr derotn, min vördige fader!

Pater Caboccini uppdrog ur sin portfölj ett med tre sigill förscgladt
konvolut, bvilket ban vördnadsfullt kysste, innan ban lemnadc det åt Ro-
din, soin tog det, kysste det likaledcs ocb bröt i starfc ängest förscglingen.

Under läsningcn förblefvo jesnitens anletsdrag orörliga; bans inre rö-
relse märktes endast af den häftigbet, bvarmed tinningspulsarne slogo.

Emellcrlid stoppade ban belt kalit brefvet i fickan, säg på Romaren,
ocb sade:

Det skall ske, såsom vår allra förträffligaste general befallcr.
Säledcs, ropade Caboccini med ett nytt nppkok af allt slags

förtjnsning ocb beundran
,

således är det jag, som skall bli skuggan
tili ert Ijus, som skall bli en annan ni sjelf; jag skall åtnjuta den sällhe-
ten att aldrig, bvarken natt cller dag, beböfva lemua er, med ett ord,
att vara cr socius, emedan vår allra förträffligaste general, eflcr att bafva
beviljat er rättigbeten att under en längre tid ickc bafva uågon socius,
enligt er begäran, samt i ocb för framgången af vår beliga ordens ange-
lägenbcter, nu fiuner lämpligt att ifrån Ram sända mig hit, för att hos
er bestrida denna funktion ; en gunst , den jag aldrig kunnat hoppas, en
omätlig gunst, som nppfyller mig med tacksambct för vår general ocb
med ömbet för er, min älskade ocb vördade fader!

Bra ageradt! tänkte Rodin; men mig narrar man dock icke
så lätt, ocb det är blott i de blindas rike den cnögde är konung.

Samina afton som detta uppträde tilldrog sig cmellan Rodin ocb bans
nye socius, begaf sig IVini—Moniin, sedän ban, 1 Caboccinis närvaro, af
Rodin erhållit nödiga förbållningsordcr, tili frn de la Saiule-Colombe.
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XIII.
FRU DE LA SAINTE-COLOMBE.

Fru de la Sainte-Colombe, som i körjan af dcnna berättelse kom för
att bcsc godsct och slottct dc Cardoville, i afsigt alt böpa dcnna cgendom,
hade sain lal sin förmögenhet derigenom, att hon köli elt modcmagasin,
un<ler trägallcrierna i Palais-Royal, på den tid, då de allierade inryckte
i Paris; ett märkvärdigt magasin, der de arbetande flicfcorna alltid vo-
ro skärare och vackrare, än de af dcin sydda battarne.

Det vore teinligen svårt att säga, genom bvilka mcdcl dcnna varelsc
kade kunnat samla en så anscnlig förmögenhet, bvarpå de vördigc fäder-
ne, fullkomligt obckymrade om sättet, kuru rikcdornar tillkommit, blott
de C ad majorem Dei gloriamj få stoppa dcm i sin Seka, hade allvarsam-
ina afsigter. De hade g’ått tili väga enligt sitt yrkes reglor. Gumman
var inskränkt, rå och obildad. De vördigc fäderne, som lyckats göra hen-
nes bckantskap, hade just icke särdeies myeket klandrat hennes fordna
vandel, churu afskyvärd den värit. De hade tili och med bittat på råd
att förringa viglen af dessa småsynder, ty deras moral är myeket artig
och bcqväm; rnen de hade tillika sagt tienne,' att liksoin en kalf växer
tili tjur, li kasa tillväxa ock synderna, i obotfärdighetens tillstånd, och
att, om småsynder fritt få växa , tills en menniska blir gammat, så antaga
de slutligen fonn och skapnad af svåra dödssynder, och tili slraff för des-
sa dödssynder komme då djefvulen med sinä horu, lågor och gafilar, hvare-
mot, ifall srnåsyndcrna i riittan tid stäckles medelst någon liten donation tili
dem och deras sällskap, åtoge sig de vördige fäderne att forsla Lucifer
tillbaka tili sinä ugnar och att försäkra fru de Sainte-Colombe om en god
plats iblaud de ulvalda, ..allt eftervärdet i hennes gåfvor i fast ellcr löst.

Oaktadt dessa mcdels vanliga verksambet, hade dcnna omvändclse
likväl haft talrika svårigheter, Fru de Sainte-Colombe, som tid efter an-
nan angreps at starka ungdomsrecidiver, hade redan nttröttat två eller tre
andcliga ledarc. Slutligen kom Nini—Moniin, som med ens gjorde slag
i saken. Med allvarsamma afsigter på den lastbara varelsens förmögenhet
och säsom tvungen följd bäraf på hennes hand, hade lian i betyd-
lig mån korsat de goda fädernes planer;

Då den rcligiösa skribenten bcgaf sig tili fru de la.Sainte-Colombe,
säsom agent för Rodin, bebodde hon första vauingen af ett hus på Rl-
cbcl ieu-gatau, ty, fastäu hon var temiigen tili åren, fann hon ett obe- I
skritligt nöje nti det döfvande bullrct och det brokiga hvimlet af en folk-
rik och builersain gata, Dcnna bostad var rikt möblerad, men nastan all-
tid ostädad. och smutsig, oaktadt, eller snarare just tili följe af, de om-
sorger, som två eller tre tjcnstebjon egnade den. Med dessa tjenstebjon
lefde la Sainte-Colombe uuderstundom i såtaste vänskap och förtroiighet,
underslundom frätte hon ursionigt på dcm,

Vi införa iäsareu i det allra heligaste, der dcnna qvinna <jn längrc
stund suttit i hemligt samtal med IVini-Moulih.
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en mahögnysoffa, klädd med karmosinrödt sidon, Ilon liadc två kattor på
sinä knän ocli en hand vid sinä fölter; en stor, grä papegojhane spafse-
rade på soffkarmen, och en grön papcgojhona, rnindre tam ellei 1 mindre
favoriserad, skrcfc då neli då, bunden vid sin stäng, närä fönsternischen.
Hänen skrek icke, mcn blandade sig stundoui, helt oombcdd, i samtalet,
i det att lian med en skallandc röst lät Löra de förfäriigaste edcr, eller på
det tydligaste sätt i vcrlden framskorrade en hop ord, hämtade från inån-
gelskornas språk eller inlärda på de oanständiga ställcn, der fågelns barn--
(loni badc förrunnit 5 med ett ord dcnna la Sainte-Colombes gamla
kordskamrat hade af sin inatinoder, före bcnnes omvändelsc, erbållit en
uppfoslran, soin vittnade 01a den skola, livari lion blifvit nppfödd, och
badc äfven fätt ett af de fuiaste namn i verlden; inen detta namu hade
nu, sedän Ia Saintc-Colombe blifvit froin och afsvurit sinä fordna villor,
utbytls emot det mer ärbara uamnet Barnahe.

Frn de la Sainte-Colombe var en stor grof qvinna, omkring femtio
år gamma], Henncs ansigle var bredt, liade stark färg och visade spår
af skägg; rösten liknade en fcarls, tlou var, denna afton', klädd i ett slags
orangefärgad turhan oeh en violett sammetsklädning, ehuru man var i slu-
tet af Maj 5 dessutoin bar hon riugar på alla fingrarna och på pannan en
ferronnierc af diamanter.

Nini-M oulin hade bortlagt den nägot ofasonliga säckpaletå, ban van-
ligen bar, och hade nu en komplett svart klädning sarnt en stor hvit väst
a la Robespterre. Håret låg väl slätstruket omkring bans Jinniga panna,
och hän hade autagit en den gndligaste min, ett det froimnaste faeteende,
hvilket hän fann lämpligare tili motvägande af abbe Corbinets inflytande,
än den sorglösa dagdrifvarton, hän förut alfekterat.

Vid detta tili Tälle lemnade den religiöse skribenten sinä cgna intres-
sen helt och hållet å sido, oeh tänkte endast på att väl kunna uträtta det
graunlaga uppdrag, hän fått af Rodin ett uppdrag, som jesuiten, med
mycfccn slughet framställt för honora i bästa dagcr, och hvars,. i allmän-
faet att tala, goda och lofvärda ändamål ursäktade de nägot vågsamma
medlen.

Således sade Nlui-Moulin, som fortsatte ett redan börjadt sam-
tai således är hon tjugu år?

På sin höjd svarade la Sainte-Colombe, som fycktes vara plå-
gad af yttersta nyhkenhet; men det är väl i alla fall bara gycfcel,
hvad ni nu säger mig, niin fjocka Libi? (La Sainte-Colombe stöd, såsom
man hnner, redan på en ljuft förtrolig fot tili den religiöse tidningsskrif-
varen.)

Gyckel är väl kanske icke rätta ordet, min värdiga van ~ sade
Nini-Moulin med uppbygglig min. Det är rörande . , . iutressant
. . . hvad ni tiu behagar säga; ty om ni tills i morgon knndc få rätt på
den ifrågavarande personen, sä , . .

För fan i våld! .. , tills I morgon, min skatt! - ropade fru la
Sainte-Colombe helt karlavulet, Så ui talar! .., det är ju öfver
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P sedän, jag hörde talas om tienne. Men . . . lysti . . . gc mig se .

.
.

Antonia, som jag Jräffade för en måuad sedän, sade uiig, livar lion fins.
AT å, siilille inan då icke, genom det medel, ni nyss oninäinde, kon-

na få rätt på henne?
Ali jo, tjocke bibi! . . . men de äro en smula motbjudande nn,

de der inedlen, sedän man vant sig af mcd deni.
fluru, min sköna vän! .

. . ni, som är så fro tn ...n!, som så
flitigt arbetar på er saligbet , . , ni siilille rygga tillbaka för några me-
del . . . om ocbså obebagliga . . . när det är fråga ora en exemplarisk
bandling-, . . . när det är fråga om att rycka denna unga flicka nr sa-
tans g-arn ...

Papegojan Barnabe drog bärvid tili mcd tvcnne de mustigaste svor-
domar, ganska tydligt uttalade.

I första liarmcn bäröfver, vände sig la Sainte-Colombe häftigt om åt
Barnabe, ocb ropade med förargad min:

Den der .
.

. (ett ord, fullkomligt lika groft, som det Barnabc
nyss littalat) .

.
. viii då aldrig låta sig förbättras. Vjll du tiga, du?

,
.

. (En bel raui3a af andra ord ur papegojans uppbyggliga ordbok) .
.

.

Det låter som om bon gjorde det mcd flit sade matmodrcn. I
går skämdc bon så ut sig, att Corbinet rodnade ända upp öfver öroneit
. .

. Vili du tiga, du?
Om ni ständigt på detta sätt bannar Barnabe för Lennes förvillcl-

scr, så blir hon nog tili slut lielt oeb hållet förbättrad sade iYini-
Moulin, mcd orubblig allvarsamhet. Men för att nu åtcrkomma tili
vara affärer . .

. var, som ni är af nafuren, min vördnadsvärda vän, . . .

förbindlig ocb medgörlig} bidrag tili en i dubbelt hänseende god gerning:
först och främst, såsom jag nyss sade, att rycka en ung flieka ur satans
garn, i det man försäkrar henne om en bcderlig ntkomst, d. v. s. rnedel
att kunna återvända på dygdens väg; för det andra, .

,
. någonting lika

vigligt ... att sålunda kanske lyckas återge förståndetåt en stackars mor,
som blifvit tokig af sorg. För att viima alit detta, hvad bchöfver man
väl göra? . . . taga några obetydliga mått ocb steg . . . det är allt-
sammaus.

Men hvarförc den Hiekan bellre, än någon annan, min tjocke bi-
bi? . . » Hon inålle riktigt vara en raritet, den der?

Visserligen, min vördnadsvärda vän; annars skulle ickc den stac-
kars tokiga tnodrcn, som man viii göra kiok igen, bli så slagen vid ben-
nes blotla åsyn.

Ja, det är sant,
Se så ja . . . valan . . . bara en liten ansträngning, min vär-

diga vänl
Så må gå då, spektakclmakare! sade la Sainte-Colombe med

en vek eftergifvenbet. Jag får väl lof att göra alit, hvad ni begär.
Ni lofvar således? frågade Dumoulin liillgt.
Jag lofvar . .

. ocb hvad än bättre är . . . jag ämnar genast bege
mig diC . ♦ ♦ jag vet nog jag , . . det blir det säkraste. Keulan i af- s
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Ji I
ton får jag vcta, hvad nian bar att rätla sig efter, .. . och om det gåt ?

pller iute.
Då fra de la Saintc-Colombe liade sagt dcssa ord, steg hon upp, icke

ulan myckct besvär, lade de båda kattama i soflan, sköt nied fotcn hun-
den ifrån sig ooh ringde häftigt.

Ni är ett guld sade IVini-Moulin mcd mycken värdighet.
Jag skali aldrig i min lefnad glömma .. ,

Bcsvära cr icke, min tjockc patron, afbröt frn de la Saintc-
Colombe. Jag gör det icke för er skull,

För hvems skull då? ellcr för hvad? frågadc Dumouiin.
Ah, det tiger jag väl med, svarade bon.

Derefter yttrade hon tili sin kammarpiga, som nyss hadc inlrädt i
rnmmet:

Var snäll, min nnge, och säg åt Ratisbonnc, att hän skaffar mig
en hyrvagn, och ge mig liit min yalimoröda samraetshatt med piymerna.

Mcdan jungfrun gick att uträtta sin matmoders befallning, närmade
sig IVini-Moulin tili den sednare, och sade halfhögt, mcn i en myeket
blygsam och öm ton:

IVi hör ätminstone bafva märkt, min vaekra vän, att jag i qväll
icke sagt er ett enda ord ora min kärlek. JVi häller mig ju räkuing
för min tystlåtenhct?

Just i della ögonblick hade la Sainte-Colorabe aftagit sin turhan; hon
rände sig hastigt om, satte den på JVlui-Moulins kala skalle, och gaf tili
ett gapskratt.

Den religiösc tidaingsredaktören syntes oändligen förtjust öfver del-
ta tecken tili förtroende, och i det ögonblick, då pigan återkoni med
fruns schal och hatt, kysste hän- med passion den gala turbanen och ka-
stade förstulna blickar på ägarinnan.

Dagen efter denna scen giek Kodin, mcd triuraferande niin, sjelf på
posten mcd' ett bref.

Ufanskriften på detta bref lydde:
Tili Herr Agricola Haudoin,

Gatan Brise-Michc, N:o 8.
Paris.

Högst angeläget.

XIV.
FARINGIS KARL E K.

Då Däcbalma första gången fick veta, att !ian var ålskad af Adrien-
ue, bade han, såsom läsaren tordc erinra sig, i rusct af sin saligbet ytt-
rat tili Fai-ingi, bvars förräderi lian då nyss upptäckt:

"Du bar förbundit dig mcd minä liender, fastän jag aldrig gjort dig
något ondt. ~ Du är eläk, cuiedan du förrnodligen är. olycklig .

. . Jag
te viii göra dig lycklig, på det du må blifva god. Vili dii ha guld* J.. ■
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I du skall få det .. , Vili du lia en van? .
... du är slaf ~

. jag är en
konungs son; . , . men jag tillhjnder dig min vänskap”.

Begåfvad med ulmärkt försländ ocli ovanlig förställningsgåfva hade
mestisen ulan svårighet lyckats om sin uppriktiga ångcr, sin cviga cr-
känsla och varma tillgifvenhet öfvertyga en man med en så öppen, för-
troendefnll och ädel karakter, som Osehalma. Dessutom hvad skäl
kunde denne hädanefter kalva att misstro sin slaf, som numera blifvit
haus vän? Viss om fröken dc Cardovilles härlefc, hos hvilken lian tlll-
bragte alla dagar, skullc lian också, genom den älskvärda flickans helso-
samma inflytande värit skyddad emot de försåtliga räden, det illsluga för-
talet af mestisen

,
detla trogna och hcmliga redskap åt Rodin, som hade

förstått att Jnförlifva hononi med Jcsu sällskap; men Faringi, som hade
ganska lin takt, handladc icke obetänksamt; hän talade aldrig med prin-
seu om fröken de Cardoviile, utan afbidade med grannlagenhet de för-
troenden, Osehalma då och då, i sin glädjes fullbet, gjorde honom.

Ett par dagar efter den, då Adrienne, genom den allfid segrande
ansträngningen af en fullkoinligt kysk och ren vilja, undsluppit det smit-
tande rnset af Dschalmas passionerade kärlek, och dagen efter den, då
Rodin, säker om en god framgång af det uppdrag, hän gifvit Nini-Mou-
-1 iu. tili fru de la Saiute-Colombe, sjclf hade värit pä posten med ett bref
tili Agricola Raudoin, hade mestisen, som under en längre tid visat sig
myeket ncdslagen, tyckts vara angripen af en häftig sorg, hvilken tilltog
tili den grad, att prinsen, förvänad öfver det förtviflade utseendet hos
deune man, den lian genom vänskap och lycka ville äterföra tili det go-
da, Hera gångcr frägade honom om orsaken tili denna synbara bedröfvel-
ses men mestisen hade, oaktadt hän med myeken rörelse tackade prinsen
för haus deltagande, iakttagit en sfräng förbchällsamhet.

Man skall nu lältare begripa följande uppträde:
Det tilldrog sig midt pä dagen, i det lilla huset pä gatan Clichy, be-

hodt af llinduen.
Dschalma hade, mot sin vana, icke tiilbragt denna dag hos Adrienne.

Hau hade, aftonen förut, blifvit af sin älskarinna underrättad, att hon af
hononi fordrade uppoffringen af hela denfia dag, emedan hon ämnade an-
vända den tili vidtagandet af nödiga åtgärder, att deras åktenskap måtte
hlifva hclgadt och giltigt i verldens ögon, oaktadt de inskränkningar, bå-
de hon ocli Dschalma önskade, Hvilka medel den uuga Hiekan ämnade
använda, för att komina tili delta resullat, hvilken den så rena och vörd-
nadsyärda person var, som skullc helga deras förening, detla var en
hemlighet, som icke tillhörde Adrienne ensam, och således ej kunde för-
tros åt Osehalma.

För prinsen, som så länge värit van att åt den tilihedda egna hvarje
ögoublick af dagen, var det en evighet att tillhringa en hei dag skild i-
från Ilonne, Annu mer: efter det passionerade uppträde, då fröken
de Cardoviile så när dukat under, hade hon, misstroende sitt mod, anhe-
fallt la Maycux att aldrig mera leilinä henue allena med hennes älskare.
Dschalmas plågsamma otålighet hade således nått sin höjd.

|f ?:0 SI. -g.
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& Omsom plåp,ad af en brännande oro, ömsom försjunken i ett slags
dvala, bvarmedclst lian söhte söfva de tankar, som orsakade Lottoni så
g:m liiga marter, lag Dschalma utsträekt pädivanen, med hätiderna för an-
sigtct, som om hän velat nndlly en alltför retande syu,

Hastigt inträdde Faringi, utan att först hafva klappat på dörren, hvil-
ket var alideles emot bans vana.

Vid det bullcr, mestisens inträde väekte, spratt Dschalma tili, upp-
lyfte hufvudet och biiekade förvånad omkring sig; men vid åsynen af
tjenarens bleka och förstörda ansigte, steg haa hastigt upp, gick några
steg emot honom och ropade:

Hvad fattas dig, Faringi?
Efter ett ögonhlicks tystuad, och liksom hän gifvit vika för en plåg-

sam tvekan, kastade faringi sig för Dschalmas fötler, och mumladc med
svag röst och förtviflad nedslagenhet, nastan bönfallande:

Jag är myeket olyekiig; ,
.

. haf medlidande med mig, Monseignenr!
Mestisens ton var så rörande, ytferligbeten af den smärla, lian tycfc-

tes erfara, förlänade åt hans anlctsdrag, cljest hårda och orörliga liksoin
på en hronsmask, ett så hjertslitandc uttryck, att Dschalma kände sig
djupt rörd. Hän höjde sig ned, för att uppresa mestisen, och sade med
godhet:

■ - Tala, tala! förtroendet lindrar hjerfats plågor . * . Haf förtro-ende tili mig, ,
.

, räkna på mig . * . Engeln sade mig härom dageu, att
en lycklig fcärlek icke täi att se några tårar.

Alen en olyekiig kärlek ...en eländig kärlek ...en förrådd kär-
lek . . . den gjuter tårar af blod sade Faringi med smärtsam ned-
slagenhct.

Hvad är det for en föpPcldd kärlek 9 som du talar om ? -

Dschalma, bestört.
Jag taian om min fcärlek, sade mestisen med dyster min,
Om din kärlek? sade Dschalma, alit mer och mer förvånad;leke för det Faringi, som ännu var ung och hvars ansigte hade ett slagsdyster skönhet, ansågs af honom oförraögcn att iugifva clier erfara en öm-

mare
>

känsiä ; men för det hän hittills trott honom ur stånd att käuua en
så djup bedröfvelse.

Monseignenr! återlog mestisen ~ m sade en gång: olyekan
har gjort dig elak. \ar lycklig, och du skall bli god .. . Oessa ord ...

inneliöllo ett förebnd; man skulle kumia säg», att en ädel kärlek, för att
taga sin boning i milt hjerta, blott väntade på, att hatet och sveket veko
borl derifrån. Jag, tili hälften en vilde, fann en ung och vaeker flic-
ka, som besvarade min kärlek; åtminstone trodde jag så. Men jag kade
värit en förrädare mot er, Monseignenr, och för en förrädare, äfven den
ängerfullastc, ges ingen sällhct. Jag bar, i min ordning, hlifvit he-
dragen . , , nedrigl bedragen.

Då mestisen märkte priusens stigande förvåning, tillade hän, som om
lian värit krossad af hlygsel.

Af barmhertighet, Monseignenr, . . . skratta icke åt mig. De
marter skulle icke aftvuugit mig denua ömkliga hekännelse;
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r , , . inen ni, .en konungs son, ni bar värdigats säga tili cr slaf: var

min vän !

Och tienne vän skall veta motsvara ditt förtroende sade Dschal-
ina lifligt . , , Långt ifrän alt sitratta åt dig, sl:all hau trösta dig. Var
lugn! . . . Kuru? jag . . , skratta åt dig?

En förrädd kärlek .
. . är ett mäl för sä myeket förabt, så mån-

ga försmädiiga bvisslingar sade Faringi med bitlcrhet. Afven de
dåligaste menniskor tyeka sig bafva" rättigiiet atl peka fingrarna åt en för-
sinädd älskare; .

.
. ty I delta land är det så, alt när rnenniskorna se en,

soin blifvlt bedragen i hvad soin utgör bans själs själ . ,
. bans blods

blod . . , bans lifs lif , • . sä höja dc på axlarna och utbrista i gap>
skratt.

Mcn är du dä säker pä delta förräderi ? frågade Dscbaltna
mildt, bvarefter ban tilladc, med en tvekan, som röjde bans hjertas god-
bet:

Hör pä, Faringi, ocb förlät mig, för det att jag med dig falar
om det förflutna . . , Det skall för öfrigt bevisa dig, att jag icke hyser
ringaste oviija mot dig, ocb att jag sätter tro tili den änger ocb tillgif-
venhet, dn dagligcn ocb stundligen visar mig. Koni ibåg, att det vai*
en tid, dä afven jag trodde, att den engel, som nu utgör hela mitt lifs
sali het, icke älskade mig; .

. » och likväl var delta blott en faisk för-
modan. Hvcm säger dig, att icke du, liksoni jag, kan vara bedragen
af ett villande sken?

Ack .
. . Monseignenr! . . , jag önskade tro det, men jag vägar

icke hoppas något sådant. Under denna ovissbet bar mitt bnfvud blifvit
alldeles förvirradt, Det afslag, bon ger mig, i det hon skyller pä sinä
pligter . . , och sedän ... mestisen afbröt. Man tyektes gifva vika för
en inre röst, ocb tillade, efter nägra miuuters tystnad:

Med ett ord, Monscigneur . .
. bon resonnerar om sin kärlek; . . .

delta bevisar, att bon icke älskar mig, ellei1 att hon uppbört att älska
mig.

Delta kan snarare bevisa, att hon älskar dig mera, etnedan hon är
mån om att bevara sin kärlek ren och belig.

Ja, så säga de alla; återtog mestisen med bittraste ironi, i
det ban pä Dschalma fästade en läng, dröjande blick. Atminstone sä-
ga de så, de soin älska ljumt ; men de, som älska upprikligt, visa aldrig
delta förolämpandc misslroeude . . . För dem är ett ord af den man, de
tillbedja, en lag1 ; ... de dagfinga icke, för alt bereda sig det grymma
nöjet att nppreta sinä älskares passioner ända tili yrsel och sedän så myc-
ket säkrare kunna beherrska dem, IVej . , . nej . .

. bvad hclst deras
älskare af dem beghra, . . , skulle det än kosta dem lifvet, . ,

. bedern,
. . . det bcvilja de, emedan deras älskares vilja är för dem öfver ali gu-
domlig lag . .

, öfver alla mcnskliga afseenden. Men qvinnor af sam-
ma slag son* den, hvilken plågar mig, .

.
, dessa lisliga qvinnor, som

sätta en ära i att kufva mannen ...att beherrska bonom .
.

. de handia
på'alldeles motsatt vis- v Ju stoltare deras älskare är ocb ju otäligare ban

j bär oket, dess mer roa de sig att reta bans passion, i det de stundom låt- g

403



K X AXDn 1X Jt E VJ)E X.

P® 5

sa sig vilja gifva viha dcrför. Dessa qvinnor äro afgrundsandar ...
«

i

de glädja sig åt mannens plågor . . . åt hans tårar, .
•

• den starke man-
ncns, . . . som älskar dem nied ett barns olyckliga svaghet. Under det
lian af kärlek är färdig att dö vid dc.ra s fötter, sitta de trolösa varelserna
och beräkna mcd mycken slnghct veikan af sitt afslag . . . ty de få icke
göra sitt offer helt och liållct förtvifladt. O, hvad de äro kalla och
dåliga i jemförelse mcd dcssa passioncrade, behjertade qvinnor, som, nto m
sig af kärlek, säga tili den de älska : i dag är jag diu . . . cftcr din
önskan .

. . din . . . helt och hållet din; . . . må i morgon blifva min
lott att öfvergifvas, må vanära, död vänta mig ... stor sak! vai* dulyck-
lig! mitt lif uppväger icke en af dina tårar.

Dschalinas panna hade nnder mestisens tai småningom mörknat; ty
han hadc for denne maa iakttagit den djupastc tystnad , angåcndc alla de
oinständighcter, som rörde hans passion för frölscn de Cardovillc; och
kundc således icke anse hans ord anfiorlimda, än som en oafsigtlig och
tillfällig anspelning på Adriennes berusande afslag; ocli lifcväl kände
Dschalma för ett ögonblick sin stolllict sårad, vid tanken nppå, att det
verkligen, såsom Faringi sade, kunde ges afseenden och pligter, som en
älskande qvinna satte framför sin kärlek; men denna bittra ocli plågsamr
ma tanka vek snart iir Dscbalmas själ, vid det ljnfva minnct af Adrien—-
ne. Hans panna klnrnade smäningoin, och lian svarade mestisen, som for-
skande snegladc på liononi:

Sorgen villar dig . . . Oin du icke bar något annat skäl att tvifla
på den du älskar, än hennes afslag, . . . dem ditt misstrogna sinne ge-
-110111 obcsläinda misstankar på alit sätt sökcr förvärra, så lugna dig; . , .

du är älskad, . . . kanskc mcr, än du nägonsin anar.
Ack, att ni sade sant, iUonseigneiir! svarade, efter ett ögon-

blicks tystnad, mestisen nied mycken ncdslagenhet, och liksom rftrd af
Dschalmas ord. Och likväl säger jag tili mig sjelf: Det ges då för,
denna flicka någonling högre, än hennes kärlek tili mig; .

. . grannlagen-
bet . . . betänliligheler . . . värdighct .

.
. bedcv ... må vara; men

hön älskar mig icke nog, att Jor min skull uppoffra denna granrilagenhet
.

. . dessa bctänklighetcr . . . denna värdighct . .
. denna hedcr.

Må så vara . . . täuker jag ; . . . men tili sluts kommer det derhän, att
hon uppoffrar min kärlek.

Min vän, du bedrar dig, svarade Dschalma mildt, ehuru mesti-
sens ord redan väckt en bitter kansia hos honom ; ja, du bedrar dig;
ju större en qvinuas kärlek är, dess renare och kyskare är den; . . . det
är kärlcken ensam, som väcker alla dessa bctänklighetcr; . .

. han beherr-
skar alit . . . i stället att af alit beherrskas.

Det är sant, Monseigneur åteitog mestisen nied bitter ironi.
Den Hiekan påtvingar mig sitt sätt att älska; ... det är jag, som får
underkasta mig ...

Här afbröt Faringi, gömde ansigtet i sinä händer, och nppgaf en
djup, klagande suck. Hans anletsdrag uttryekte en blandning af liat, ra-
seri och förtvifian, på en gång så förskräcklig och så smärtsam, att Dschal-
ma, allt mer och mer rörd, faltade hans hand och ropade: *
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... . MStilla elin bäftigbet ocli lyssna tili vänskapens röstj .. . den skall “

besvärja dessa Littra känslor , . . Tala . . . tala , . .

Aej » . , det är alllför rysligt . . .

Tala, säger jag.
Aclt! lemua en olyeklig at sin obotliga förtviflan.
Tror du mig i slånd dertill? sade Dscbalrna med lika myeken

värdigbet som mildhet. Della tyektes göra intrych pä mestisen.
Ack! svarade ban, ännu mera tvekande, JVi vill det då,

Monseigneur?
da, jag vill det.
Valan! .

. . Jag bar icke sagt er allf; . . . ty det ögonblick, då
Jag ämuade aflägga min bekånnclse, återliölls jag af blygsel ocb af fruk-
tan för åtlöjc .

. . Ni frågade mig, bvad jag bade för skul att tro på ett
förräderi; . . . jag svarade undvikande, i det jag talade om obeslämda
misstankar, om afslag . . . om köld . . ♦ Ack! det var icke allt. 1 af-
ton . . . bar den Hiekan .

. .

—• Fortfar.
Hon bar aftalt ett möte med den, hon föredrager framför idig,
Ilvein bar sagt dig det?
En obekant, som lyckte synd om mig.
An om den obekante bedrar dig , . . bedrar sig sjelf?
Hän bar crbjudit mig bevis.
Hvad för bevis?

,

Att i afton göra mig tili vittne af detta möte . . . Det är möjligtj
sade hän, att samtalct ej innehåller uägonting brottsligt, ehuru ske-

net är emot ...JVi bör sjelf döma derom, tillade mannen; baf mod
att bestå detta prof, ocb cra plågande tvifvclsmål skola med ens nppböra.

—' JVä, hvad svarade dn?
Ingenting, Monseigneur; mitt hufvud var alldclcs förvirradt . , ,

då, liksoin mi. Det föll mig då in att begära råd af er, Monseigneur.
Efter en förtviflansfull åtbörd, återtog mestisen, sedän ban först ut

brustit i ett vildt skratt:
Ett råd! ...ett råd! . , . Det var slidan af min kandjiar, som

jag bade bort rådfräga; . » . den skulie hafva sagt: Blod! . , . blod!
Mestisen slöt konvulsiviskt banden om sin länga dolk, som bängde på

sidan om bans bälte.
I somliga känsloyttringar ligger en olyeklig, bemsk suvitta.
Vid äsynen af Faringis anletsdrag, så vanställda af svartsjuka ocb

ursinnigbet, påminte Dscbalrna sig det anfall af raseri, för bvilkct ban
sjelf nyligen var utsatt, då prinsessan de Saint-Bizier steg frara tili A-
drienne odi trotsande frågade benne, om bon kunde neka, att Agricola
Haudoin, bennes förmente älskare, fnnnits görad i hennes sängkammare.

Dock, i näsiä ögonblick bade ju Dscbalrna, lugnad af den älskvärda
flickaus värdiga ocb stolta bållning, icke känt annat, än det djupaste för-
akt för detta nedriga förtal, bvarpå Adrienue icke ens vårdat sig att avara»

M en, liksoin en blixt efter stormens slut stundom genomkorsar den
fe J\T :o AH. öl*.
fefSäfeÄ jajil
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klaraste liimmel, sä kade likväl, tre eller fyra gångcr eftcråt, niiimet af ”lj
dcniia ovärdiga anfclagclse soin en eldblixt genornfarit den im ge Hinducns
själj mcn det hade nastan i sain ma ögonblick försvunnit, vid laukea på
hans molufria sällhet och hans lijcrtas fasta, orubbliga förtrocnde tili A-
drienne.

Delta minne, jerntc hågkomsten af Adriennes' passioncradc afslag,
väckte nu åter en vemodig kansia hos Dscbalma, och gjorde lionoin mera
mcdlidsani mot Faringi, än hau skulle värit, orn det ickc funnits eu be-
synnerlig likbet emellan mestisens ställning och hans cgen. Hän visste
af erfarenhet, tili bvilken yrsel ett blindt rascri kan föra," förcsatte sig
derförc att yttcrligarc kufva Faringi medelst godhet, och yttrade tili to-
lloin mcd allvarlig och mild röst:

Jag bar tillbjndit dig min vänskap j . . . och som en vän vill jag
handia mot dig.

Men mestisen, soin tycktes vara ett rof för ett stumt och blindt rase-
ri, stod med ögonen stirrande och stcla, och tycktes icke böra, hvad prin-
scn sade.

Denne åtcrtog då, läggandc sin hand på mestisens axel: ■Faringi, . . . Lör mig,
- Monseignenr! sade mestisen, hvilken liksom yrvaken hastigt

spratt tili, förlåt . . . men ...

I den ångcst, hvari dina grymnia misstankar försänkt dig, är det
icke af din kandjiar du bör begära råds . .

. det är af en vän ... och jag
har ju sagt, att jag vill vara din vän.

M onseigiieur.! • ♦ .

Du bör iulinna dig vid det der mötet, som skall bevisa din älskarin-
nas oskuld eller trolöshet.

Ja ...ja! sade mestisen med dof röst och ett hemskt leende;
ja! .

. . jag skall gå dit.
Men, icke ensam.
Hvad menar ni, Monseignenr 1 ropade Faringi. Ilvein skall

då följa mig?
Jag.
Ni, Monseignenr!
Ja, för att kanske bespara dig ett brott; ... tv jag vet, burn

blinda och orättvisa vredens första rörelse kan göra oss.
Men också är det vredens första ögonblick, som hämnar oss,

genmälte mestisen med ett gryrat smälcende.
Faringi ~ . denna dag tilihör mig helt och liållct .. . jag lem-

nar dig icke, sade prinsen beslutsamt, Endera går du icke tili det-
ta möte, eller följcr jag med dig.

Mestisen syntes öfvervunnen af denna ädelmodiga enträgenhet.
lian kastade sig för prinsens fötter, tog hans hand, förde dsn vördnads-
fullt tili sinä läppar och sade :

Monseignenr! . . . ni måste sträeka ert ädeltnod ända derhän, att
ni förlåtcr mig.

Hvad vill du jag skall förlåta? s

—

jm
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lialle jag den djerfva af- c »
UT

'

;
P Jo, . .

. ilman jag gick in tili er,
sipien alt begära, . . . hvad ni nu sjclf liaft det ädelmodet att crbjuda
mig. Ja, emedan jag icke visste, burn långt raseriel kunde föra tnig,
„ . . ämnade jag bos cr, Monseigneur, bönfalla oui delta prof af godbet,
soin ni kunliända icke ens torde bevilja uågou af era Jikap; .

. . men se-
dän . . s. vågade jag icke. Jag skyggade också tili haka för bekännel-
sen om det befarade förräderiet, och koni slutligen hit, endast i afsigt
att säga cr, att jag är myeket olyeklig, . , . emedan ni är den ende, . .

den ende i kela vcrldcn, åt bvilkeu jag kan förtro mig,
Ma n kan svärligcn föreställa sig, mrd bvilken uppriktig enkelbet

mestisen uttaladc dessa sisla ord, .
. . med bvilken vek, djupt rörd, nä-

siän gråtande ton ban yttrade de kansioi’, som nu föjjde på bans förra
viida bäftigbct.

Dscbaltna, djnpt rörd, räckte bonom banden, uppreste bonom ocb sade;
Du hade rätligJiet att af mig begäfa ett vänsfcapsprof. Det fäg-

nar mig, alt jag förekoni dig .
. , Se så . . . mod nu! . . . mod oeb bopp !

. . . Jag skall följa dig tili ställct, . , . ocb är det så som jag tror oeh ■öuskar, . . . så bar du blifvit bedragen af ett falski sken.

Så snart natten var inbruten, stego Dscbalma ocb Faringi i en Lyp-
vagn. De voro båda väl insvepta i kappor,

Faringi gaf kusken adress på fru de la Saintc-Colornbes boning.

XV.

EN AFTONSTUND HOS FRU DE LA SAINXE-COLOMBE.

Dscbalma ocb Faringi kade sligit i en hyrvagn ocb slyrt kosan tili
Ia Sainte-Colombcs boning.

In nan vi beskrifve denna scen, torde nägra upplysande ord vara nödiga.
Xini-Monlin, soin ännn var okunnig om verkliga afsiglen med de

mått oeb steg, ban efter Rodins föreskrift lagit, kade aftonen förut, på
denne sednares befallning, bjudit la Sainte-Colombe en ansenlig summa,
för att af denna gemena varelsc, som alltid var ytterst vinningslysten,
utverka sig tillåtelsen alt för en afton begagna bennes rum. La Sainte-
Colombe, som gerna gålt in på detta förslag, hade om morgonen rest bort
med sinä tjenstcbjon, dem bon, tili belöning för deras trogna tjenst, sade
sig vilja roa med en litcn Insttur åt laudet.

Så snart Rodin blifvit berre öfver våningcn, hade ban, med svart
peruk på sin kala bjessa oeh blå glasögou på uäsau, insvept i en kappa
ocb kakan begrafven i en stor yllekalsduk, med ett ord, alldeles förklädd,
belt tidigt på morgonen, i sällskap med Faringi, koonnit tili kuset, för
att taga en öfversigt af niininen ocb gifva mestisen nödiga förbållnings-
order. Denne kade, så snart jesuiten gålt kori, nppbjudit ali sin slughet

s ocb fintlighet, för att inom tvenne timmar Iralla nödiga austalter, bvar-^|
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<P?|■ cflcr lian hastigt ätcrvändt tili Dsclialma, för att hos honom med oför- *

likncligt hyckleri spela den roll, vi i föregående kapitel seit,
Under färden ifrän gatau Clichy, tili gatan Dichelieu, der la Saintc-

Colorahe bodde, syntcs Faringi försänkt I en plägsam dvala, Hastigt ytt-
rade lian tili Dsclialma, med dof och kort röst:

Monseigneur, , , . om jag är fiirråd, . , . så måste jag ändå haf-
va hämd!

Föraktet är en förfärlig hämd, svarade Dsclialma.
IVeJ, ~ . nej!,— sade, Faringi med qväfdt raseri Nej, .. .

det är icke nog. Ju mer ögonblicket nalkas, dess mer iinner jag, att
det fordras blod.

Hör mig . , .

Monseigneur, baf mcdlidande med mig! . . . Jag var feg, . . ,

jag var rädd, , . . jag ryggade tillbaka för min bämd. Nu deremot,
nu skullc jag, för att tili I’redss’tälla den . . , löna qvalmed qval. Mon-
seigneur, . . , tillåt mig att lemna er; . . . jag skall gåensaurtill detta möte»

Faringi gjorde Lärvid en rörelse, som om hau velat kasta sig ur vagnen.
Dsclialma fattade honom häftigt i armon ,• q.varhöll honom och sade:

Blif qvar! .
. . Jag lemnar dig icke . , . Om du är bedragen,

så skall du icke utgjuta blod. Föraktet skall hämua, vänskapen trö-
sta dig.

Nej, , . . nej, Monseigneur! . . .Jag bar faltat raitt beslut: närjag
har dödat, skall jag döda mig sjclf, ropade mestisen med vild ifver. At
förrädarne denna kandjiar! (hau fattade härvid tag i den länga dolk, som
hängdc vid hans gördel) åt mig det gift, som denna dolk göramer i
silt fäste.

Faringi!
Monseigneur! förlåt, om jag gör motstånd . . , mitt öde måste

gå i fnllhordan.
Tidcn var dyrhar; Dsclialma, som misströstade om att kunna tygla

mestisens vilda raseri, bcslöt att använda list.
Eftei- några minuters tystnad yttrade hau :

Jag 1cmnar dig icke; jag skall göra alit, för att afvärja ett hrott;
. , . om jag det icke förmår .

.
. om du icke lyssnar tili min röst, så mä

det blod, du utgjuter, falla på ditt eget hufvud! .
.
. Äldrig mer i mitt

lif skall min hand vidröra din,
DeSsa ord syntcs göra ett djupt intryck pä Faringi 5 hän uppgaf en

lång, klagande suck, fällde sitt hufvud emot hröstet och satt länge orör-
lig och försäukt i djupa tankar. Dsclialma ämnade, vid det svaga sken,
som lyktorna kastade in 1 vagnen, hegagna list eller våld, för att afväp-
na mestisen, då denne, som med en förstulen blick märkte prinsens af-
sigt, hastigt förde hantien tili sin kandjiar, drog den, instucken i slidan,
ur bältet, höll den i kauden och yttrade tili prinsen, i en lika höglidlig
som vild ton:

Denna dolk, handterad af en säker hand, är förfärlig; denna
llaska, här i fästet, förvarar ett gift, liut och starkt, såsom alla gifter i

s vårt lan ti.

( v'
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Mcstisen tryckte liärvid på en fjädcr i delkfästet; knappeu lyfte sig
då, liksoin ett lock, ocb lät se haisen af' en litcn, Leit liten kristallfla-
ska , gömd innti skaftet tili detta mordvapen.

Två cller tre droppar af detta gift på läpparna, ätertog inc-
stisen, ocl» döden följer, , ,

, men långsam , . , sti 11a och Ijuf , . .

utan dödskamp . . . först efter timmar; , . . första symptomen är,
att naglarna Llifva blå . . . Men den, som tömmer denna flaska i ett
drag-, . •

. den nedfaller död på stället, liksom siagen af åsfcan; ... docls
ntan plågor, utan lidande.

Ja, svarade Dscbalma, jag vet, att 1 värt land linnas bem-
liga giftsörter, hviika småningom isä hvar Lloddroppe eller ock döda med
blixtens bastighel . .

. Dock, .
,

. hvarföre uppcbålia dig så myeket vid
delta mordvapens eysliga egenskaper"

För att bevisa er, Monseignenr, alt denna dolk försäkrar inig o m
en ostralfad bämd, Med denna dolk dödar jag . . . mcdclst delta gift
undslipper jag, genom en liastig död, menniskoruas rättvisa . . . Ock lik-
väl lenmar jag denna dolk åt er, Monseignenr . , . Tag den! . ,

. Hcllre
afstår jag ifrån min bämd, än jag gör mig ovärdig att framdeles vidröra
er hand.

Mcstisen räckle dolken åt Dscbalma.
Dcunc, lika glad som öfverraskad af detta oförmodade beslut, skyn-

dade att i sin gördei insticka det förfärliga mordvapnet, bvarvid mcstisen
sade med rörd stämma:

Behäll denna dolk, Monseignenr; när nl bört ocb sett alli, skall
ni endera åtcrgifva mig mordvapnet ocb jag skall dermed straffa en ni-
ding, . . . cller ock skall ni gc mig giflflaskan . .. ocb jag skall dö, li-
tan att bämnas . , . Det är ni, som befaller; . . . jag, soin lyder.

Just som Dscbalma var i begrcpp att svara, staunade vagnen utanför
la Salnto-Colombes boniog.

Prinsen och mestiseu, väl insvepta i sinä kappor, inträdde i en
mörk portgång.

Inkörsporten tillslöts efter dem.
Faringi vexlade uågra ord med portvaktaren, som lemnade bonom en

nyckel,
Snart kommo de, båda Hinduerne tili en af de dörrar, som ledde tili

la Saiote-Colombes våning. Denna bade tvenne ingängar ifrån förstu-
gan och en bakifrån gårdcn.

Faringi, som mi stod i begrcpp att sätta uyckeln i låsct, yttrade med
sväfvande röst tili Dscbalma:

- Monseigneiir, . . , haf förbarmande med min svaghet; ,
.

, men
.

.
. i della förfärliga ögonblicfc . . . darrar jag; . . . jag fvekar; * . .

kanske vore det bältre, att jag förblefve ett rof för minä tvifvelsmål ♦. .

cller ock att jag glömde ...

Men, just som prinsen öppnade munnen, för att svara, utropade mes-
tisen:

Nej, nej! . , . ingen fcgbet!
k IV:o 43.

■

32. Sf
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S® Der mpd öppnade lian hastigt dörrcn och gick in. «

Dschalma följdc honom.
Då dörrcn åter var tillsluten, befunno sig prinscn ocli mcsliscn i en

träng korridor, midt i det tjockaste inörfcer.
Er hand, Monseigneur! . . . Låt mig leda er, , .

. och gå sak-
ta! sade Faringi- nied lag röst,

lian rdekte handcn åt prinscn, som fatlade den.
Dada två fraragiugo lysla i mörkref.
Sedän lian låtit Dschalma göra en teraligen lång omväg, i det att

Hera inm passeradcs, flera dörrar öppnades och stängdes, stannade rnes-
tiscn Leit tvärt ocli hvishadc tili prinscn:

Monseigneur, ,
.

. det afgörande ögonhlicket nalkas. Vänta Mr
en litcn stnnd.

En lång och djup tystnad följde pä dessa ord.
Mörkret var så ogcnomträngligt, att Dsclialma ej knnde nrskilja nä-

got enda föreraål. Efter en minut Lörde lian Faringi aflägsnasig ifrån
honom, hvarpå genast en dörr öppnades och igenlästes i dnhbelt las.

Delta plötsliga försvinnaude började oroa Dsclialma. Med en raachin-
messig rörelse förde hän Lauden tili dolken, och log hastigt några stcg
åt det hali, der lian förmodade en ulgång,

Hastigt nåddc nicstiscns röst prinscns öra ; och , litan att lian för-
måddc utrcda, Lvar deu person, soin talade, befann sig, uppfattadc Lan
tydligt dessa ord:

Mouseigiiciir, .
, . ni bar yttrat tili mig: Var min viin!

jag Landlar nu som van emot cr. Jag har hrukat list, för att narra
cr bit, ty hliudhetcn af er passion akulle hindrat er att komina frivilligt.

Prinsessan de Saint-Dizier uätundc för er Agricola Haudoin, fröken
de Cardovilles älskare. Så hör nu sjelf: hör, ... se ...ocb döm!

Dösien tyslnade; den tycktes komina från ett hörn af rummet,
Dschalma, stäodigt försänkt i djupaste mörker, fann nu, ehnru alit-

för sent, i hvilkcn snara lian rakat. Hau darrade af raseri, nastan af
fasa.

Faringi! ropade han. Hvar är jag? . , . Hvar är du?
Om ditt lif är dig kärt, så öppna; ~. jag viii genast g'å ut.

Dschalma utsträckte liänderaa framför sig, tog några brådskande steg
och koni tili en tapetserad den hau följdc, trcfvandc ined fiograr-
na i hopp att linna någon dörr. Hau fano oi: li vcrkligen en; me n den
var stängd. Förgäfves rycktc Lan palaset; det emotstod alla hans beinö-
dandcu, Fortsättande sinä spaningar, kom han tili en spisel, livars brasa
var fullkomligcn utslocknad; dercfter tili en annan dörr, likalcdes stängd.
Inoin ia sekunder liadc ban salmilla gjort en tur omkring hela riiannet,
ocb befann sig åtcr vid spiscln, der han nyss värit,

Prinscus ångest ökades ined hvarje ögonblick. Med vredgad stäimna
ropade ban Faringi.

Ingen svarade.
Utanför rådde djupaste tystnad.

K Inne herrskade det fullkoraligaste niörker.
WL, , ,

-

jäi
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Snart utbrcdde sig, i det lilla mm, der Dsclialma liefann sig, ett *

slags välluktande doft, Jjnf, hehaglig och fin, inen ganska stark och «-

nomträngande. Man siilille kannat Iro, afl denna halsamiska doft genom
inyimingcn af ett rör flöt in i kammaren.

Dschalma, upptageli af sinä förfäfdiga tankar ocli skälfvande af vrc-
de, fäste ingen uppmärksamhet vid denna lulst; men snart började bans
tinningpnlsar att siä häftigare, ocb en brännande hetfa genomlopp alla
bans ådror; lian erfor en oheskriflig känsiä af välbefimiande. De bäftiga
sinnesrörclser, soin nyss skakat honom, tyektes, emot fians vilja, smånin-
gom utslockna och förhytäs i en oulsägiig ljuf dvala, otan att hän sjelf
ägde fullt medyelande af den förändring, som med honom loregiek.

Men ännu en gång tog Dsclialma sin glocknande vilja tili hjelp, och
gick på mäfå att ånyo uppleta och försöka öppna en dörr, som hän ocfc-
så verkligcn fan n; men på detta s tälle af rumihet var den halsamiska ån-
gan/så stark, att dess verkan och snart förmädde Dsclialma
cj att taga ett enda steg, otan måsle. stödja sig emot panelniugen *).

Då inträifade någonting ganska besynnerligt.
Ett svagt sken spridde sig smäningom ifrån ett tillgränsande rum.

Dsclialma, försäukt i en fullkomlig sinilevillä, märkte mi tilivaron af ett
slags oxöga, som eflcr. behag insläppte elier horttog dagern ifrån det rnm,
der lian befann sig.

På den sidan, sdm vette ät prinsen, var denna öppning försedd med
ett jernträdsgallcr, lika starkt som lätt, och nastan omärkligt för ögat.
På andra sidan hcfanns, i sjclfva tjocka muren, en glasrnta anbragt, två
a tre tuin ifrån nämdc slåltrådsgaller.

Det rnm, hvilkct Dschalma genom denna glasrnta såg smäningom upp-
Ivsas med ett mildt, darrande och svagt Ijns, var tcmligen rikl möbleradt.

Emellun de häda med karmonsinrödt siden draperade fönstren hcfanns
ett stort spegclshåp, som tjenade tili Psyche. Midi emot spiseln, der en
brasa af glödande blodröda koi synles, var en bred och lång divan, för-
sedd med nödiga dynor,

Efler ungefär en sekunds förlopp inträddc ett fruntimmer i detta
rnm. Man kunde icke urskilja livarkcn hennes anletsdrag ellcr hennes
växt, emedan hon var sorgfälligt iusvept i en lång vid kappa med kapu-
schong, af undcrlig snitt och mörk färg.

Asyncn af denna kappa koin Dschalma att darra. På det välbefinnan-
de, hän nyss hade erfarlt, följde en feheraktig oro, lik den, som infinner
sig vid de stigande veikningarna af ett ms. Det snsade i hans öron, lik-
som då niau dyker tili bolten i en sjö.

Dschalma betraktade med ett slags häpnad, hvad soin lllldrog sig i
det angränsande ruoimct.

Fruntimrct, som. visade sig der, hade inträdt med myeken försigtig.
het; det såg nastan ut, som om hon värit rädd. Först gick hon att fö-

*} Sådan är den besynnerliga verkningen af wa mb ay, ett kådlikt gumrai, som fås af en bnske
på Himalaja, och hvars utduustning bar en döfvande verkan, vida starkare, an den af opium,
af hachich etc. Man tillskrifver detta guniini det slags sinilevillä, som trälfade de olyckli-

Ö ga, dem mördarnes fnrste (den Gamle på berget) gjorde tili redskap för sin hämd,

IL. .ji&lis

411



D'E X Va X OP, AXI)E Sv T)EX.

• ra

'rSfrfeKl
<• r;^S

ö®s
ra i sär de sammanslutna gardincrna och kastade genom jalusicrna en
Idicfc ut åt gatan; sedän träddc hon långsamt frani tili spiscln, mot hvil-
ken hon under nägra ögonblick stödde sig, tankfull, såsom det syntes, och
ständigt insvept i sin kappa.

Dscbalma, soin mi helt ocb håliet var fängslad sf den sligande vra,
bvilken förvirrade hans förstånd, ocb alldeles hade glömt Faringi, jemte
alla de oniständigbeter, soin fört bonom tili detta hus, samlade im hela
styrkan af sin nppmärksanibct omkring det skudespcl, soin visalle sig för
hans ögon och förekorn bonom likt en dröui. Hans ögon voro oailåtli-
gen fäsladc på friintirnret.

Men plötsligen såg hän henno leinna spiscln och väuda tilibaka tili
spcgeln; hon ställde sig inidt framför densamma och iät kappan, soin för-
ut hade betäekt hela bennes geslalt, nedbalka ända tili fötterna.

Dscbalma stod liksoin siagen af åskan.
Hän hade för sinä ögon Adrienne de Cardoville.
Ja, hän trodde sig se Adrienne de Cardoville, sadan ban aftonon för-

ut hade sett benne, och klädd alldeles pä samma sätt, soin hon var, dä
hon emottog besök af prinsessan de Saint-Dizicr, nämligen i en Ijnsgrön
klädning, med rosenrödl lif, siradt rncd snörmakeri af hvita gagatpcrlor.
Ett härnät, äfvcnledes af hvita gagatpcrlor, bcläcktc den tjocka hårflätan
hafc i naeken, ocb hannonierade förträflligt med det glänsande guldgula
bäret, Så myeket ätminstone tyckte Ilinducn sig kuuna skönja vid det
bleka sken, soin, darrande genorn , nastan liknade en skym-
ning. Det var Adriennes nyniflika växt, hennes alabasterskuldror, bennes
svauhals, så slolt ocb så bebagfnll.

Med ett ord, det var fröken de Cardoville. lian kunde icke tvilla
derpå, hän tvillade icke.

En hrännande svett ströinmade öfver den olyckliges panna. Hans
sinnesyrsel tilltog tncd hvarje ögonblick. Med inllanmieradc ögon, fläm-
tande. bröst ocb orörliga leminar betraktade lian Hiekan, utan att vara mäk-
tig af en enda redig tanke.

Den iinga datnen vände ständigt ryggen åt Dscbalma, Sedän hon med
förtjusande beliagsjuka lagat sinä rika lockar 1 ordning, aftog hon pcrl-
nälet ifrån bufvudet, lade det pä spiselkransen, och gjorde sedän en rö-
relse, liksoin för att häkta upp sin klädning; men hon lernnade nu spc-
geln, framför livilken hon en läng stund hade slått, och försvanu belt
och håliet för Dscbalmas blickar.

Hon viintar Agricola Haudoin, sin ulshare sade då den bc-
synnerliga rösteo, som tyektes komina frän väggen af det mörka mm, der
Dscbalma befann sig, '

Oaktadt den sinnesförvirring, livari den olycklige prinsen befann sig,
blef ban dock genast siagen af dc förskräckliga orden: Hon viintar A-
cjricola Haudoin, sin älskare. De genomforo hans bjerta ocb bjerna,
bvassa, hrännande, som eldpilar. Ett hlodmoln drog förbi hans syn; ~ .

lian uppgaf ett doft rytande, som för glasets tjocklek ej kunde intränga
i nästa rum, och den olycklige söndcrref sinä naglar, i det lian försöktc
bortrveka slåltrådsgallret pä oxögat. &

fea? ■

iSlä. mm
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I denna paroxysm af yrande raseri, såg Dschalrna det dtmkla sken,
soin nyss upplyst rumnict bredvid, småningom blifva aiii inaltare, liksom
hade man med Uit försvagat det. Sedän såg lian, i detta töekniga half-
duukel, den unga Hiekan återkomma, klädd 1 en lång, hvit badkappa, som
blottadc de sköna armarna ocb axlarna, öfver hvilka de långa bucklor.na
af bennes bar fiaddrade.

Ilon gick varsamt och styrde sinä steg tili en dörr, som Dschalrna
icke knndc se.

I detta ögonblick öppnadcs sakta, af en osynlig hand, en dörr i sam-
nia mm, der priuseu befanu sig, ocb på sainma vägg, der oxögat var aa-
hragt, Dschalrna märkte det på läsels gnisslande och på den friskare luft,
som fläkladc mot bans ansigte, ty intet ljus trängde tili hans egon.

Donna utgäng, som man hade öppnat för Dschalrna, förde, äfvensom
en dörr ifrån nasta mm, der den unga flickan befann sig, tili ett yttre
mm, näst intill trappan, hvarifrån man suart hörde någon uppkomma,
stanna utanföre och klappa tvenne gånger på yttre dörren.

Det är Agricola Boudoin , . . Lyssna och sei sade i mörkret
den röst, som Dscbalma redan förut hade hört.

Ilusig, vansinnig, rnen ock med den rusiges och vansinniges heslntsamhet
och fixa ide, drog Dscbalma dolken, som Faringi hade lemnat honom.
Sedän stod hän orörlig och vänlade.

Knappast hade de tvenne slagen på dörren hlifvit hörda, förrän den
unga Hiekan gick nt ifrån det svagt upplysta rnmmet och sprang tili dör-
ren åt trappan, så att ett matt ljus trängde tili den halföppna skrubb,
der Dschalrna stod nedbukad, med dolken i Lauden.

Derifrån säg ban den unga flickan springa igenom yttre rummet tili
dörren utåt trappan, och hörde henne sakta fråga;

Ilvein är der?
«lag, . . . Agricola Baudoin, svarades utanföre af en manlig

och stark röst.
Ilvad sedermera tilldrog sig, var så hastigt, så hlixtsnahbt, att endast

tanken fönnår ätergifva det.
Knappast hade den unga flickan dragit regeln ifrån dörren, . . .

knappast hade Agricola Baudoin stigit öfver tröskeln, förrän Dschalrna
hoppade fram soin en tiger, och ncdstack näsiän på en gång, ty så
blixtsnabba voro hans styng, både den unga flickan, soin genast ned- •

föll död, och Agricola Baudoin, som, litan alt vara dödligt sårad, vackla-
de och stupade umkull bredvid den olyckligas döda kropp.

Denna mordseen, hastig som blixten, hade tilldragit sig i ett half-
mörker ; men plötsligt utsläcktes hoit och hällct det svaga skenet i det
ruin, der den unga flickan förut hade värit, och en sekund derefter hän—-
de Dscbalma, soin nu åter befann sig i ett fullkomligt mörker, burn en
jcrnhård näfve fattade hans arin, och hän hörde Faringis röst säga:

Du är hämnad , . . koin . . . flykten är säker.
Dschalrna, rusig, sinncsslö, modlös efter mordet, gjorde intel mot-

IV:o 45. 52*. '

Äa , i
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.
.....

lii
o® stånd, otan lät släpa sig af mestisea tili det inre af våningcn, som liade

två utgångai'.

Då Rodin, i sin beiindran öfver tankarnes besynncrliga sammanlänk-
nlng, hade ulropat, att ordct Halsband värit fröet tili den belvctiska
plau, hvarlill lian dä gjorde första utkastct, hade sliunpen nyss erinrat
kononi om den beryktade halshandsaffären, livarnti ett fruntimmer, som
mycket liknade drottning Marie Antoinette, badc, klädd alldelcs som bon
ocli gynnad af en halfskymning, så väl spelat rollen af denna olyckliga
drottning, att kardinalen, prins Rokan, churu Lemmastadd vid bofvet, blef
narrad deraf.

Så snart Rodin Lunnit bcslnta sig för den afskyvärda pianon, hade
hän affardat Jacques Dmnoulin tili frn la Sainlc-Colomhe, utan att för
honom yppa det egcntliga ändainålet med hans uppdrag, soin inskränkte
sig tili att fråga denna erfarna qvinna, om Lon icke kände någon ung,
lång, vaeker, rödliårig flicka. Så snart Hiekan var funnen, anskaffades
en kostyin, alldcles lika med den prinsessan de Saint-Dizicr beskrifvit för
Rodin. ocli som horde göra iltusionen fnllkomlig.

Vi inåstc tilistä, alt prinsessan alis icke hade iki gon aning om denna
nya ränkväfnad. »

Mm vet eller gissar det öfriga. Den olyckliga Hiekan, som skulle
föreslälla Adricnne, hade spelat den roll, maa inlärt henne, i deu tro,
att alltsammans blott var ett narri.

Agricola hade fått ett bref, hvaruti lian uppmanades att hegifva sig
tili ett möte, som kunde hlifva af mycfcen vlgt för fröken de Cardoville.

XVI,

1 brudsXngen.

Del milda skenet ifrån en klotrnnd lainpa af oricntalisk alahaster,
som hängde i taket på trenne silfvcrkedjor, upplyser svagt Adricnne de
Cardovilles sängkammare.

Den breda elfenbenssängen, inkrnsterad med pcrlemor, står ännu tom.
Den gömmer sig tili hälftcn under böljor af hvitt musslin ocli valencien-

* ne, lätta gardiner, gcnomskinliga ocli dunstlika som skyar.
På den livita marmorkainincii, hvars koleld kastar ett roscnrödt sken

på hermclinsinaltan, står en stor korg, efter vanligketen fylld med en liu-
ske af naturliga friska roscnröda kamelier, med sinä glänsaode gröna blad.

En bekaglig aromatisk lukt sprider sig ifrån ett badkar af kristall,
Pulit med ljumt, parfymeradt vatien; denna väilukt intränger i sängkam-
maren genom deu Italtoipua dörreu tili Adriennes badruin.

Utanföre är alli tyst och stilla.
Klockan är nngefär elfva på aftonen.
Elfenbensdörren, midt emot den, som.går tili badrummet, öppnas

belt sakta . . .

Dsehalina inträdcr

■mm
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■SfJP?' ■^p
Tvenne timmar bafva förflutit, sedän lian bcgick ett dnbbelt mcrd,■;

ocb hän tror sig bafva mördat Adrienne, uudcr ett anfall af ursinnig
svartsjnka.

Fröken dc Cardovilles folb, som voro vana att se prinscn ditkomma
alla dagar, litan att de beliöfde anmäla bonpui, ocb som ej hadc erhållit
någon ny befallning i delta bänscende, blefvo icke öfvcrraskade af Siindu-
ens ankomst, cbnru det var sent, emcdan fröken ännn var uppe och sys-
sclsalt mcd nägot arbetc i ett af niminen på nedra botlen.

Annu aldrig kade Dsebalma värit inne i den unga flickans sängkam-
inare; men då lian visstc, att benncs bvardagsruin voro belägna en trappa
upp, bittadc lian läti dit,

I det ögonblick, då Dsebalma intrådde i denna jnngfruliga belgedom,
var bans ansigte tcmligcn lugut, tili denna grad förmådde hait att bebcrr-
ska sig ; knappast sågs en lindrig blekliet på bans sköna, ambrafärgade
anletsdrag. Hän var denna dag klädd ien pnrpurröd kasimirsklädning
med silfvcrrändcr, sä att man icke knnde se de många blodlläekar, soin
bade stänkt på bans granna drägt, då lian sårade den utiga guldbåriga Hie-
kan ocb Agricola Haudoin.

Dsebalma stängde dörren efter sig och kaslade sin bvita turhan långt
ifrån sig, ty den tryekte soin en brännande jernring bans panna. Det
blåsvarta båret infattade med sinä lockar bans lileka ocb sköna ansigte,
Läggande armaina i kors öfver bröstet, blickailc hän långsamt rundt oin-

kring sig. IVår bans ögon nu fästades på Adriennes säng, tog lian kas»
tigt ett steg, hän skalf synbart och bans ansigte pnrprades; men snarl
strök hän banden öfver pannan, säokte bufvudet och förblef uudcr någ-
ra ögonblick orörlig soin en staty.

Efter nägra ininufers heinsk och dysler eftersinning, föll Dsebalma
på fcnä ocli lyfte silt hufvud emot höjden,

liitu! uens ansigte, som nu öfversköljdcs af färar, visade intet spår
tili någon våldsam passion; kvarkein liat eiler förtviilan slod alt läsa på
bans ansigte, icke den vilda giädjen öfver en mättad bämd, ufan snarare
utlrycket af en, om man så får säga, lika barnslig soin oändlig sorg.

För nägra ögonblick qväfdcs lian af snyftningar, ocb tårarna sliöin-
made öfver bans kiuder.

Död! . , . död! mnmlade lian mcd dof röst Död! . . . bon
soin ännn i morse bvilade sä lycklig bär i ruinmet! . . , Jag bar mördat
henne! ... Au, då bon är död . . . bvad gör mi g nu bennes trolös-
bel? Jag bade icke bnrt mörda benne för det . . . Hun bedrog mig,

, bon älskade den der karien, som jag också ge.iomborradc; . .
. hoit

älskadc bonom, för det jag icke förstod att göra mig älskvärdarc, äu ban
tilladc ban med ängerfull rcsigualion och djup rörelse. Jag, stac-

kars balfvilde, .
. . bvarmed kuude jag förljena benncs hjerta? . .

, bvil-
ka rättigheter bade jag‘? ~

. hvilken förmåga alt bebaga7 Om bon icke
alskade mig, . . . sä var det ju mitt eget fel; .

. . alltid ädclmodig, dol-
de lion siu kallsinnighct nnder ett sken af tillgifvenbet, för att icke göra
mig alltför olyeklig; . . . och derföre bar jag nu mördat henne . . .

Hvad bade bon förbrutit? . . . Koni bon icke frivilligt tili mig? ... ö
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w TS
® öppnade hon ielte sin boning för mig? . . . f illat hon mig icke att tili-

bringa hela dagarna hos henne? . . . Sannolikt ville hou älska mig, men
knndc icke .

. . Jag, jag älskade henne raod hela min själs styrka ; men
min kärlek var icke sadan kenties hjerta önskade . . . jag hade dcrföre
icke bort döda henne . . , Men en olyeksalig svindel faltade mig . . .

och, efter brottet, vaknade jag lifcsom ur en dröm .
. . Men ack, det är

ingen dröm! . . . Jag har dödat henne . . . Och llkväl . . . ända ti!! den-
na afton . . . bvilken sällhct har jag icke haft att tacka henne för? . . ,

hvilket oulsägligt saligt hopp? , . . hvilket längvarigt sälllictsrus? . . .

Och huru myeket hättre, ädlare, renare gjorde hon icke mitt hjerta! . .

.

Denna gåfva af henne . . . den hade jag ju åtminstone qvar tillade
den arme Hinduen, under tilltagande snyftningar, Denna skatt, bergad
från det förilutna, den kunde ju ingen beröfva mig . .

. den hade bort
trösta mig . . , Dock, hvarföre tanka derpä? . . . Hou och den der" itar-
ien . , . jag mördade dem båda . . . Ett fegt mord .

. . utan kamp . . .

den vilda tigerns grymhet, då lian rytande sönderslifer ett värnlöst öffer!
Dschalma gömde, i djup smärta, silt ansigte i sinä händer; derefter

fortfor hän, aftorkande sinä tärar:
Jag vet väl, att jag skall döda mig sjelf också; . . . men min

död återger ju icke lifvet åt henne.
Dschalma reste sig långsamt upp, drog ur sin gördel Faringis hlodi-

ga dolk, framtog ur fästet den lilla kristallflaskan, soin innehöll giftet,
och slungade sedän den blodiga dolken på den hvita hermeiinsmattan,
soin dervid svagt blodlläckades.

Ja ätcrtog Dschalma, tryekande llaskan konvulsiviskt i sinä’ hän-
der ja, jag vet väl, att jag skall döda mig; .

. . jag bör det; .
. .

biod för blod; min död skall hamua henne. Ilurn kom det tili, att icke
sfålct vände sig emot mig sjelf, när jag nedstsek henne? . . . Jag vet det «■

icke; . . . meri lika rayeket, hon dog . .
. dog för min hand . . . Lyck-

ligtvis är mitt hjerta fnllt af änger, sorg och outsäglig ömhet för henne;
derföre ville jag komina lait och dö.

Här , .
. i delta mm, återtog hän med sväfvande röst; 1

denna hlmmel för minä brinnaade dröiiiniar !

Ater ropade lian, i suuderslitande ton, döljande ansiglet i sinä känder:
Hon död! . .

. död!
Efter några snyftnlugar fortfor hän, med stadig röst:

Vähin, äfven jag skall snart vara död; . . . nej, jag vill dö lång-
snmt, icke snart. Med Ingn blick betraktade lian härvid flaskan. --

Delta gift kan döda på ögonhlicket; det ka» ochså verka långsamt, men
alltid säkert, sade mig Faringi. Derföre har jag nog af några få drop-
par . .

. Så snart jag blir säker nrn att dö, skola minä samvctsqval blif-
va mindre rysliga ...I går, då jag lemnade henne och hon tryekte niin
hand... hvem shulie då hafva sagt delta?

Uiminen förde heslutsamt Haukan tili sinä läppar och drack några
droppar, hvarefter lian satte den ifrån sig på ett litet elfenbensbord, soin

stod uttned Adriennes säng.
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pl
T . <^lp Dcnna vätska är skarp och brännandc, sade lian. IVu är jag

dock säker att få dö. O, må jag åtminstonc få tid att bernsa mig af
detta rnuimets åsyn ocb af dess vällukl! . .-. Må jag åtminstone få livila
mitt döende liufvud pä denna bädd, der hennes Lvilade!

Dschalma knäböjdc vid sängen ocb stödde mot deu sin feberbeta panna.
I samina ögonblick kördes en elfenbcnsdörr, soin ledde tili Adrienues

badrum, safcta knarra pä sinä gängjcrn, och Adriennc inlräddc.
Den unga fröken hade nyss bortskiekat kammarjungfriiina, som värit

tillstädes vid benqes nattloalett.
n >ll var klädd i en lång badkappa af bländhvitt mnsslin. Det gnld-

färgade hårct, med intagande behagsjnka flätadt för natten i srnå fina flä-
tor, forrnerade på detta-sätt tvenne breda bindlar, soin åt bennes sköna
ansigte gåfvo en förtjusande ungdomlighet, Hennes snöbvita by var nå-
got lifvad af det Ijunnna, parfyrnerade badet, hvaruti bon sänkte sig nå-
gra minuter bvarje afton innan bon gick tili sängs.

I)å bon öppnade elfenbensdörren tili sängkaminarcn ocb på dess mju-
fca benneiinsmatta satte sin lilla blottade fot, instucken i en hvit satins-
toffel, var bon hänförande skön. I hennes ögon, pä hennes panna, i he-
la bennes hållning strälade säliket. f— Alla svårigbcter, i afseende pä den
förening bon äninade ingå, voro im undanröjda. Inom tvenne dagar skul-
le bon tilihöra Dschalma, ocb åsynen af brudkammaren väekte bos benne
en obeskriflig, ljuf läogtan, för iivilfcen bon sjelf ickc kunde göra sig reda.

Elfenbensdörren bade så långsamt vändt sig på sinä gängjern, den
unga llickans första steg på den maltan bade värit så lätta, att Dscbal-
ma, som Säg kuäböjd vid sängen, med pannan stödd dereraot, ingenting
bade bört.

Ett piötslig rop af beslörtning och häptsad träffadc bans ora, Hän
v‘ånde sig bastigt on.

Adriennc stod för kans ögon.
Med en ofrivillig känsla af qvinlig blygsel skyndade Adriennc att draga

badkappan öfver sin blottade barin; ocb tog nägra steg baklänges, tnera
ledsen äu vred, emedau bon trodde, att Dschalma, under ett' anfall af
tygcllös passion, lifvad af ett brottsligt liopp, hade smuglt sin in tili
benne.

Den unga Hiekan, djupt särad af delta-oredliga försök, öppnade just
munnen tili förebfåelser, då bon varseblef dolken på maltan,

Vid åsynen af detta mordvapen, vid åsynen af den fasa, den bäpnad,
som förstenade Dscbaluias drag, nnder det ban fortfor att ligga knäböjd, -

orörlig, med kroppeu tillbakadragen och armarna sträekta framför sig, ö-
gonen stirrande, vidt nppspärrade, frnktade Adriennc icke lätigre någou
kärlckcns öfvcrraskning, men bon greps af en ovilkorlig fasa. -I stället
att fly prinsen, tog bon nn några steg närmarc honoin , och sade med
bäfvande röst, i det bon pekade på kandjiarn:

. -Min vän! .. . bur lioin du bit? . Hvad fattas «lig ?.
, • bvar-

förc dcnna dolk ?

Dschalma svarade ickc.
.Jäi iV:O 40. ö5. «e
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I början liade åsynen af Adrienne föreboimnit bonotn sotn en syn,
dcn haa tillskref siä förvirrade hjerna, hvilkeu lian redan trodde vara
försvagad af det intagna giftet.

Men då den älskades Ijufva röst hade nait hans öra , då hans hjerta
spruttit tili vid det slags clektriska stöt, lian alltid käude, då lian fick
skåda dcnna så innerligt älskadc och tillbedda qviana; dä lian hade sctt
delta dyrkansvärda ansigte, så roscnrödt så friskt, så logot, oaktndt dcss
uttryck af liflig ovo; då bcgrep Dsckaltna, alt hän icke var dårad af nå-
gon dröm, ulan att det verkligeu var Adrienne de Cardovillc, som stod
för hans ögon.

1 dcn mån hän, så tili sägandes, genoraträngdes af den tankcn, att
Adrienne icke var död, och ehuru hän icke kunde förklara sig denna åter-
uppståndelse, förvandlades mi Ilindncns ansigte: den blekgnia hyn blef
åter varm och röd; ögoncu, fördunfclade af ångrens tärar, lifvades och
började åter stråla; hans anletsdrag, nyss förvridna af ursinnig sorg, ut-
trycktc alla gradationerna af en yr, ursinnig, vildt stormande glädje.

På knä uärmande sig tili Adrienne, lyftandc mot hcnnc sinä sam-
manknäppta händcr, ali tför upprörd att kunna fratnföra ett enda ord, be-
traktadc lian heunc med en blick, så full af häpnad, af kärlek, afdyrkan,
af erkänsla; ja, erkänsla för det hon lefde, att dcn unga Hiekan , förtrol-
lad af denna oförklarliga blick, likaledes stnm, orörlig, kändc på sitt hjer*
tas ovanligt häftiga slag, på en ofrivillig rysning af förskräckelse, att det
var frågan om någon förfärllg hemligliet.

Slutligen ropade Dschalma, med ständigt sammanknäppta händcr och
med en ton, omöjlig att härmä:

- Du är då icke död!
Död! upprepade Adrienne, hestört.
Det var icke dig . . . det var icke dig . . . jag mördadc. —•

Gud är god och rättvis. •
I det den olycklige med vansianig glädje uttalade dessa ord, glöm-

de hau det oskyldiga offer, hau i sin villfarelse hade dödat.
Alit mer oeh nier förskräckt, kastade itou ånyo sinä blickar på dol-

ken, och, då hon märkte, att den var hlodig, en förfärlig upptäckt,
soin hekräflade Dschalmas rysliga ord, ropade hon:

Hvad? » . , mördat? » . » du, Dschalma. O, min Gud! hvad
Ur det hän säger? . . . Jag kan hli ursinnig af alli delta.

Du lefver . . . jag ser dig ...du är här! sade Dschalma
med flämtande, herusad röstj det är du, . . . lika skön . , . lika ren,
.. . ty det var icke du, ... o ncj! det var icke du; .

.
. om det värit

du, så hade som jag nyss sade stålet vändt sig emot mig sjelf.
Du bar mördat! skrek Adrienne, nastan rubbad tili sinä sin-

nen af denna oförmodade upptäckt, i det hon med fasa hopknäppte .sinä
händcr. Hvarförc? hvcm har du mördat?

Hvad vet jag? ...en qvinna . . . som liknadc dig . , . och sedän
. . . en kari .., som jag troddc vara din älskare. Det var en villa . . .

en ryslig dröm . . . Duck, du lefver, , , . ty du är ju här.
Hiuduen snyftade af glädje OeJ
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jo>*
. mjs En dröm! . . . mcn det Se iclte en dröm . , . På denna doll; *4På denna dolk

är blod! ropade den unga Hiekan, i det hon mcd en förfärad åtkörd
visade på kandjiarn. Hör du, del är blod på dolken.

Ja ty nyss baslade jag den ifrån mig, for alt taga in giftet,
emedan jag troddc mig hafva mördat dig.

Giftet! -- ropade Adrienne, ocb hennes tänder skallrade konvul-
sivisbt. llvad för g-ift?

Jag trodde mig Lafva mördat dig, , . . ocb -ville bomma Lii, för
alt dö bär.

Dö? , ,
. burn, dö? . . .O, min Gud! . . . hvarföre? . . . Dö?

Men hvciu skall då dö? ropade Adrienne, nastan yrande.
Jag , , . det är jag, som sball dö, syarade Dscbalma med obe-

sbrifligt saktmod; jag trodde mig bafva mördat dig . .
. ocb derföre

tog jag in gift.
Du! ropade Adrienne, bleb som ett lik, du!! . , ,

Ja.
Det är icbe sant! sade hon med en åtbörd af sublim förnekclse.
Se bit! sade Uiminen.
Hän vände mekanistit bufvudet åt sängen, tili det lilla elfcnbcns-

bordet, der kristallflaskan glindrade.
Tili följe af en ofrivillig rörelse, snabbare än tanken, kanske tili ocb

med snabbare, än bennes vilja, ilade Adrienne tili bordet, faltade, llaskan
ocb förde den bastigl tili sinä läppar.

Dscbalma, som ända hittills legat på knä, var med ett hopp bredvid
den älskade, ocb, 1 det ban uppgaf ett förfärligt skri, frånrycktc lian ben-
ne llaskan, som bon böll tryekt emot sinä läppar.

Det gör detsamma , . . jag bar druckit lika myeket som du,
sade Adrienne med bemsk ocb triurnferande tillfrcdsställelse.

För en stund berrskade en förfärlig tystnad.
Adrienne ocb Dscbalma betraktade bvaraudra stumma, orörliga, för-

färade.
Adrienne var den, som först bröt denna bemska tystnad, i det bon sade

med brnten röst, den bon försökte att göra sfadig;
Nåväl !

,
. . bvad är då bäruti för utomordentligt? .

.
. Du bar

mördat, ...du ville genom döden torsona dilt brott, .
.

. della var rätt-

vist .. . Jag viil icke öfvcrlefva dig, ~ . det är bclt naturligt. Hvar-
före'scr du på mig så? .. , Delta gift är myeket skarpt ..,på läppar-
na; , . . är dess verkan hastig ?

. . . Säg , min Dscbalma!
Prinscn svarade icke; darraude i alla lemmar kastade ban en blick

på sinä bänder.
Faring i hade sagt sant; en lätt anstrykning af violblått syntes redau

på den unge Ilinducns gtalla naglar.
Döden nalkades, långsamt, smygande, ännu nastan obemärkt, mcn sä-

keet.
Dscbalma, krossad af förtvillan, vid tanken uppå, alt Adrienne oekså

skulle dö, kände sitt mod öfvergifva bonom. Hän uppgaf ett langl klagoljud.
bans knäu vacklade, ocb ban ncdföll på sängen, utined bvilkeu ban slått.
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Rcdau! ropadc Adricnnc uloin sig-, i det kort störtade på knä
bredvid bouoin. Redan döende !

. . . dn görnmer ditt ansigte för mig.
I sin ångest fallade Lon prinsens håda bänder och drog dem ifrån

Laus ansigte, hvilket var öfverslrömmadt af tårar.
IVej . .

. id:e äniiu ~ , bar döden kömmit,' stammade hän
cmcllan snyftningarnä; detta gift . .. verkar längsamf.

Är det sant! ropadc Ädriennc med outsäglig glädje, hvarefter
hon åter fattade öschalmas häixdcr, kyste dem med outsäglig öinhet, och
tlllade:

K

Eftersom giftet verkar hvarföre grålei’ du då ?

Men du,'
. . . raen du!! sade Hinduen med sönderslifande ton.

Det är icke fråga onx mig, yttrade Adrieixne beslötsamt; du
har miPedat .

.
. vi skola tiilsarnmans torsona ditt hrott. Jag är ukuu-

nig om hvad som tilldragit sig; . , , uxen jag svär vid vär kärleh, alt du
icke gjort bsxdt för det oudas skull; . . . det ligger någon förfäriig iiein-
lighet derunder,

Ja, återtog Dschaltna med brådskande och flämtande röst;
nnder eu förevändixing, som Jag ansåg för grundad, förde mig Faringi
tili ett fränxmaude hus . . . Der sade hau mig, att du bedrog mig; .

.
.

Jag troddc det icke 1 början, men jag vet icke hvad för eu svindel koru
öfver mig . . , och sxxaxt blef jag dig varse i det halfmörker, som råd-
dc der.

H

- Mig? '
Nej . . . icke dig . .

. utan en fllcka, klädd 1 som du; . .
. hon

iiknade dig så myeket, •. . att jag .
. i det rus, som förvirrade mitt

förnnft . . . tog synvilian för verhlighct. Siulligen kora en kari, , .
.

du kprang emot honom . .
. Då blcf jag ursinoig af svartsjnka ; . .

. Jag
släek ihjel . . . först qvinnan .

.
. och sedän mäntien ; . . . jag säg dem

ixedfalia döda; ~ . då kom jag hit, . . för att dö här ~ . Jag återfia-
ner dig i lifvet .

.
, men blott för att ändå förorsaka din död! ... O,

höjden af ali olyeka! ... du skulie då dö genom mig!!
Dschalma, denne fruktansvärdt kraftfulle man, började ånyo med ett

barns svaghet utbrista i snyftningar.
Vid åsynen af denna så djupa, så x’Örande, så stormande förtviflan

tog Adrienne sin tillflykt tili det mod, som; i fråga om käriefc, qvinnan
aiiena äger. Ilon tänkte nu icke på annat, än att trösta Dschalma.
Då hon af prinsens bcrättelse fann, att en helvetisk komplott värit sknl-
den tili allt, blcf den nnga fröfcens ansigte, förmedelst verkan af en öf-
verjordisk passion, så strålaude af kärlck och sällhct, att Hinduen betrak-
tade henne med häpnad och fruktade ett ögonbiick, att hon niistät för-
ständet.

Inga tårar mer, min tillbeddc älskare, ropadc den unga Hiekan
med strålaude ögon. Inga tårar mer! .

. . blott smäleende af glädje
och kärlek! ~ Lugna tfig; . .. nej, . . . nej . , . vara hätska fxender sko-
la icke triurnfera!

SI vati sägcr du?
Ms-,o '

— JB
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M ... ,P —De ville göra oss olyekliga ;. . . bcklagom dem! ~ , vär säl 1
-

811
het siilille väcka hela verldons afund.■

Adriennc, . . . sansa dig.
Ali, jag hae nog milt förstånd . .. hela milt förstånd! Hör på,

niin engel, nu begriper jag allt. Du bar fallit ide snaror, soin de
nslingarne utlagt, ocb du bar mördat ...I delta land, sei- du, straffas
ett mord mcd vanära, eller med schavotten. I morgon, hanska redan i
denna natt, skulle du blifvit gripen och kastad i fängelsc. Vara fiender
kafva tänkt: en man, sadan soin pvins Dschalma, afbidar icke vanäran eller
schavotten; hän tar lifvct af sig. En flicka, sadan som Adrienne de Car-
doville, öfvcrlefver ickc sin älskares vanära eller hans död; .

.
. hon dö-

dar sig, . . . eller dör hon af förtvillaii. Således en ryslig död för
bonom, ...en förfärlig död för henne, . .

. och åt oss det omätliga arf,
vi eftersträfva. Så bafva dessa svarta själar sagt.

Men för dig, . . . som är så ung, så skön, sä dygdig, . . . är
det rysligt att dö! utropade Dschalma. Dessa missfoster bafva sagt
sant; .

.
. de skola triurafera!

De hafva Ijngit, sade Adrienne; vär död skall bli himmclsk,
berusande ; .

.
. ty detla glft verkaa långsarat, . . . och jag tillber

dig, min Dschalma!
I det Adrienne uttaladc ord med låg och darrande röst, i det

hon stöddc sinä armar på Dschalmas knän, nalkadcs hon honom så närä,
att hän kände på sinä kinder den unga flickans beta andcdrägt.

Vid delta berusande intryck , vid dc iågor, Adrieunes tårfnktade ö-
gon kastade på honom, under det att hennes läppars purpur blef allt hö-
gre och varmarc, spratt Hinducn tili. En brännande trånad väckles
imun honom. Hans rena, kyska blod, upphettadt af ungdomens eld och
kärlck, började sjuda i hvarje äder. Hän glömde allt, både sin förtviflan
och desi annaikande döden, som hos honom, liksoin hos Adrienne, gaf sig
tilikänna genom ett slags feberaktig spänning. Hans ansigte kade, i lik-
bet, mcd den unga flickans, fått en strålande, idcalisk skönhet,'

O, min älskarc, . . . min tillhcdda make, . . . hvad du är skön!
utropade Adrienne med afguderi. O! ...dina ögon, , . . din pan-

na, -T-. . din hals, . . . dina läppar, . . . hvad jag är förtjust i dem!
Uuni ofta bar icke rainnet af din intagande gestalt, ditt behagliga väsen-
de, din brinnande kärlek, förvirrat mitl förstånd! Huru ofta bar jag
icke känt mitt mod vackla, under afbidan af det gudomliga ögonhlick, då
jag skulle blifva din, . . . ja, din, . . . heit och hållet din . . . Du ser
det; . . . Uimien vill, att vi skola tillhöra hvarandra, och att ingenting
skall fallas i vär kärleks hänrycfcning ; ty den evaugeliske manneu, hvil-
ken om tvenne dagar skulle välsigna vär förening, erhöll just denna mor-
gon af mig, på dina och minä vägnar, en kunglig gåfva, som för alltid
skall fästa glädjen i ruånga olyckligas hjcrlan och boniugar. Således,
min engel, . . . hvad hafve vi att sakua, ...att ångra? , . . Våra o-
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dödliga själar skola utandas undcr kyssar, för alt sålunda, gcnomdränkta«|
af kärlek, uppstiga tili den oändliga Guden, som är idcl kärlck.

Adricnne!
Dsckalma!

De lätta, halft gcnomskinliga gardincrna igendrogos ock sknggade,
likt molli, denna dödssäng. *

XVII.
ETT OFÖRMODADT MÖTE.

Adricnne ock Dsckalma kade dödt den 30 Maj.
Följande uppträde tilldrog sig den 51 ,i uämde månad, dagen förc

den, då Reunepontska arfvingarne för sista gången voro kallade alt an-
mäla sinä anspråk.

Läsarcn torde kanske erinra sig kelägenketcn af den väning, som
Hardy kade iunekaft i de vördige fädcrnes kus på gatan Vaugirard, en
liten rnörk, afsöndrad våning, kyars sista rum gränsade tili en liteu dv-
ster trädgård, planterad med idegVanar oeh omgifven af köga murar. För
att homma tili dessa aflägsna mm, måslc man gå geuoni tvenne mvcket
större, kvilkas dörrar, då de voro tillslutna, utcstäugde alli buller, ali ge-
mcnskap utifrån.

Låtom oss, cfter denna erinran fortsätta.
Sedän tre ellcr fyra dagar kckoddc pater d'Aigrigny denna våning ;

kan kade icke sjelf valt den, ulan kade blifvit öfvertalad att antaga den,
under giltiga förevändningar, som den vördige fadren, kvilkcn kade eko-
nomien om kand, på Rodins anmodan framställt tili kouom.

Klockan var ungefär tolf på dagen.
Pater d’Aigrigny, sittande 1 en länstol kredvid glasdörren, som för—-

de tili den lilla dystra ock otrefliga trädgårdcn, köli en morgontiduing i
kanden ock läste kland nyketer ifrån stadeu Paris, följande:

”Klockan elfva på aftonen. En lika förskräcklig, som tragisk, hän-
delse kar försatt kela Richelieu-qvarteret i förskräckelse. Ett duhkclt
mord kar blifvit begånget på en ung flicka oeh en nng kandtverkare.
Den uuga Hiekan bar blifvit dödad med ett dolkstyng; den unge kandt-
verkarens lif hoppas man kunna rädda. Man tror, alt detta krott härrört
af avartsjuka. Domstolen skall ransaka i målct. Mcra karoin i morgon.”

Efter läsningen af denna artikel, kastade pater d’Aigrigny tidniugen
på bordet ock föll i djupa tankar.

Det är otroligt, sade kan med bitter afund, tänkande ,på Rodin.
IVu kar kan sålcdes uppuått "det mål, kan föresalt sig; . . . nastan in-

gen af hans förutsägelscr kar slagit felt. Denna familj är utrotad, en-
dast genom det fria spelet af de onda eller goda passiöner, kan förstått
att sätta i rörelse . . . Hän sade det ... O, jag tillstår, tiilade pa-
ter d’Aigrigny med ett afundsjukt ock katfullt leeude, pater Rodin är
en slug, ganska skieklig, tålig, kraftfull, ibärdig ock ovanligt skarpsinnig

I«sl
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Itärl v. . Ilvcm sinille sagt mig för nägra inånadcr sedän, då hän, en öd- 1mjuh och tystlätcn socius, skref, hvad jag dikterade linnoin, .
. . hvcm

shuile då sagt, att denne inan redan längc var besatt af den djcrfvaslc,
omätligaste ärelyslnad, att lian vägade höja sinä blicfcar ända npp tili den
hcliga stnlcn, och alt hän, genom sinä så ytlcrst fint anlagda intriger och
sinä så skickligt ntförda bestichningar inom det hcllga kollegioin, hade
bäsla hopp att ernå sitt mål, . ,

. s aiot alt denna infernaliskt ärclystna
pian hanske inom kort sknlic blifvit förverkligad, ora icke denne så högst
larlige mans görande och iåtandc, sedän längre tid tillbaka, enligt hvad
jag- nyss förnummit, blifvit, honom ovetande, bevakadt. Bah! fort-
for pater d’Aigrigny med ett ironiskt, triuinferande småleende, bah!
. . . Du, din smutsiga figur, ...du ville agera Sixtus V, du! . . .

Men, icke nöjd med denna djerfva ärelystnad, . . . ville du, om du kun-
dc lyckas, tilliutctgöra hela vårt sällskap och kufva det under den heliga
stolen, liksoin suitan kufvat janitscharerna. Ha! ... vi aro för digicke annat, än en stege, hvarpå dn vill uppjdifva tili målet .

.
. Mig bar

du ucdböjt, förödmjukat, krossat under tyngden af ditt spotska förakt;
• • • men tålamod hara! Tälamod! -a tillade pater d Aigrigny med
hjerlinnerlig. glädje. Tälamod! . . . vedergällningens dag nalkas . . ,

Jag ensam är innehafvare af vår geuerais förtroende; pater Cabboccini,
bviilien blifvit hitskiekad soin socius, är sjelf ofcunnig derom. Pater
Rodins öde är sålcdcs i minä händer . . . Ah !

. . . hän vet icke, hvad
soin väntar honom. I denna Rcnncpontska alfär, soin lyckats honom så
förliäffligt, igenkänner jag honom; hän tror sig genom sinä intriger
hafva utträngt oss; lian tror, att hän lyckats hioit för sin egen räkning;
.

. . men . . . i morgon ...

Pater d Aigrigny blef plötsligen störd i sinä angenäma hetraktclscr;
lian börde dc båda dörrarna litanför det rum, der hän befann sig, öppnas

j och tillslntas.
I Samina ögonblick lian vände sig om, för alt sc, hvem det var -som

koni, knarrade dörren på sinä gångjern.
Pater d’Aigrigny gjorde en hastig rörelse, och hlef pnrpurröd i an-

sigtet.
Marshall: Simon stod framför honom.
Bakom marskalken, i skuggan, blef d*Aigrigny varse Rodins likakti-

ga ansigte.
Dennc sednare försvann hastigt, sedän lian på d'Aigrigny kastat en

blich af djefvulsk giadje, och dönen tillslöts cfter lionoro. Pater d'Ai-
grigny ocli uiarskaiis Simou voro allcna.

Rosas ocli Blcudas far var nastan oigenkännelig. Hans grå hår ha-
dc blifvit alldeles hvitt; på lians blcka, magra, nastan köttlösa kinder fram-
stack ett tjockt skägg, som icke på flera dagar blifvit rakadt. Hans ögon,
ibåliga, röda, brimtandc och utomordentligt rörliga, hade någonting vildt,
°'lyffjj''B' t- an var insvcpt i en vid kappa, och den svarta halsdukcu
var vårdslöst kuulen kring lians hals.

Rodln hade, i det ban gick ut, liksoin oförvarandes tillstängt yttrc
dorren i dubbelt las.
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® Sä sn.irt marskalken såg sig ensara med jesulten, lät hän, medelst en

liäftig åtbörd, siu kappa ncdfalla från axlarna, ocb pater d’Aigrigny såg
tvenue hlottade, skarpslipade värjor framsticka ur en siikesnäsduk, soin
Rosas och Blendas far bar 0m,.-lifvet, i stäli et för gehäng.

Pater d'Aigrigny begrep nu allt.
lian erinradc sig, att Kodin hade, Hera dagar förut, frägat bonom,

bvad hau skullc pyörä, om marskalken gåfve bonom en örfil. Intel tvifvel
mera: d’Aigrigny, soin nyss ansåg sig bafva Rodins öde i sinä liänder,
var sjelf på ett fiörfärligt sätt fåugad oeh lurad af bonom 5 ty hau visste,
att, då dc båda dörrarne utanför det mm, der lian befann sig, voro stäng-
da, var det ingen möjligbet för bonom att göra sig börd, om ban ropa-
de på bjelp, ocb trädgårdcns böga murar gränsade tili obebodda trakter.

Den första tanke, sora föll bonom in ocb icke saknade sannolikbet,
var att Rodin, väre sig genorn sinä kunskaparc i Roni, cller af en otroiig

'aningsförmåga, badc kömmit under fund med, att bans öde hoit ocb hål-
let berodde af d’Aigrigny, ocb att Rodin boppades nu kurina göra sig af
med bonom, i det ban öfvcrlemnadij bonom bjelplös åt Rosas ocb Bien-
das fars obevekliga liäind.

Marskalken, som anna icke yltrat ett ord, löste af sig näsduken, bvll-
ken tjenade bonom tili värjgebäng, lade dc båda värjorna på bordcf, och

/ gick längsamt fram tili d’Aigrigny, i det ban lade armarna i kors öf-
ver bröstet.

Säledes bcfunno sig, raidt emot bvarandra, desse tvenne män, sora
kade under keli sin krigstjenst med obiidkeligaste liat förföljt bvarandra,
som i tvenne fälttåg faktat emot bvarandra, ocb sedän dncllerat på lif
och död desse båda män, af bvilka den cne, marskalk Simon, koin att
af den andrc kräfva räkcnskap för sinä döttrars död.

Vid marsfcalkcns annalkandc, steg d’Aigrigny upp. Hän var, den da-
gen, klädd i en svart prestrock, som ännn mera roärkbar den för-
färliga blekbet, hvilkcn hastigt efterträdt rodnaden på bans ansigle.

För några sckunder stodo desse män mldt emot bvarandra, utan att
nägoudera sade ett ord.

Marskalken var förfärlig att skåda. Hans faderliga förtviflan var yt-
terlig. Hans lugn, obevekligt soin ödet, var vida förskräckligare, än det
bäftigaste utbrott af'vredc.

Slnlligen bröt ban den långa och bemska tystnaden, i det ban med
långsam och ibälig röst yttrade tili jcsuitcn;

. Minä barn äro döda! .
.

. Jag måste on döda er.
Min herre, ropade dAigrigny, bör raig! . . . Tro Icke. ..

.lag måste döda er, afbröt marskalken. Ert liat förföljde min
biislrn ända in 1 ödemarken, der lion förgdcks ... ni ocb erä mcdbrotlslige
bafva skickat minä barn tili en säker död . . . Under tjugn ars tid bar
ni värit min onda genius . .

. Det är nogs . . . jag måste ba ert li f 5 . . •

ocb jag skall taga det.
Mitt lif tillbör först ocb främst Gnd, . . . ocb sedän den, som

«g vill taga det, svarade d’Aigrigny fromt, $

iHs.
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I» —, Vi skolc bär i rumi.net slrida på iif och död, sade marskalken;

och soin jfig liar miu liustrus och minä barns död.att liäinna, Ui- jag lugn.
Min 'berre, sade pater d’Aigrigny halit, —ui glömmer, att raitt

embete förbjudcr mig ali takia. Förr i verlden k luule jag antaga er ut-
uianing .

. . au bar min stälining förändrats.
Ha! ropadc marskalhcu mcd ett biltert Icende. Ai Vägrar

alt slåss,-för det nl Ur prest?
Ja, miu bcrrc, för det jag är prest.

—På del sätlet skolle cu sadan usling, soin ui, för det hau är prest, j
vara säher att ostraffadt få göimna sin lagbet, sinä brott och siu nedrig-
bet under den svarta rocken?

Jag begriper iche ett ord af erä anklageiscr, min berre ... I
alla fall fins det ju lagar sade pater d’Aigrigny, soin bet sig 1 de af
yrede bvitblå läpparna, tv hau haude djupt sfyngct af de förebråclser, i
marskalken gjorde bonom. Öin nl bar att beklaga cr, fortfor hau

,

så mä nl vända er tili domstolen; den stär öppen för alla.
Marskalk Simon böjde på. axlarna mcd ett utomordentligt förakt, ocb

sade:
Erä brott kuntia ej kinnas af rättvisans arin, Om hon ock skul-

le straffa er, sä sisulle jag dock icke lemua benne det uppdraget att hara-
na mig, efter allt det onda ni gjort mig, , ,

. efter allt, bvad nl bcröfvat
mig. Vid minuet af döttrarna blef marskalkcns röst något bruten; men
hau luguade sig snart ocb fortsatte, 1 stadig ton: 3VI begriper väl, att
jag nuraera icke lefver får nogot annat, än kännien; . . . men jag måste
kanna ert nedriga bjerta skälfva raot udden af min värja . . . Vår sista
duell var blott en lek; . . . men den bär . . , väuta hara . . . vänta.

Marskalken gick fram tili bordet, der hau bade lagt de båda vär-
jorna.

För pater cTAigrigny fordrades ett utomordentligt välde öfver sig
sjelf, för alt i detta ögonblicfe Luuna beherrska sig. Det outsläckliga hat,
lian alltid. h.idc. ttyst tili marskalk Simon, dcunes förolämpande utmanin-
gar, alit väckte lios hoiiom tusende vilda sinnesrörclser; inen det oaktadt
svarade han i temligen lugn ton:

Jag säger er, min herre, en gång för alla, att det ciubcte, jag
bekläder, bindrar mig att släss.

IVi vägrar således? ropade marskalken, i det ban hastigt vände
orn oeb gick tillbaka.

Jag vägrar.
Bestämdt?
Bestämdt Ingcnting skall kuuna tvinga mig dcrtill,.
Ingcnting?
IVej, min herre', ingenting.
Vi få se, sade marskalken.'

Hans band föll med kela sin stvrka på d'Aigrignys ansigte.
Jcsniten uppgaf ett skri af raseri, alit hans blod rusade tili deu hårdt

slagna kitiden. Hans mod ty modig var haa vakiiade kärvid. Hans
i\:o 46. M.
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P fordna krigiska auda häufördc honoin, emot lians viljaj ögiinen gnistrade, €
tändema samtnanbelus, käuderua knölo sig. Hau tog eli strg emot
marskalken ocli ropade:

Värjorna! ...värjorua!
Meu plötsligen eriurade hän sig, att Hudin kade visat sig, ooh ihäg-

korn deu fördel-, dennc kunde skörda af delta möte; då hämtade lian, (Vån
viljan att undslippa de» djefvulska snara, lians fordirc socius utiagdt för
honoin, mod att heherrska en så ryslig sinnesrörclse.

På d'Aigrignys flyktiga raseri följde hastigt ett lugn, fullt af sken-
helig ånger; oeh, soin hau ville spela sin roll ända tili slut, föll ha»
på kuä, nedhöjde hufvudct, slog sig med rnelse för bröstct och sade:

Förlåt mig, ... o min Gnd och Herre
,

att jag lätit hänfö-
ra mig af ett ögonblicks vredcs .

.
. men framför allt

,
förlåt honom

,

soin förolämpar mig!
I trots af den skenbara undergifvenheten, var jesuitcus röst darrande

ocli upprörd. lian tyckte sig kanna eli jern på den slagna kin-
den; ty för första gången i hela sitt li f, både soin nti li tae och prest, ve-
ri e ilo rs honoin en sårian skymf. Hau kade kastat sig på knä, dels af
hyekleri, dels för alt icke möla marskalkens hlick; ty hän froktade, alt i
delta fall icke längre konna heherrska sig.

Då marskalken såg jesuiten knäböja, då hän hörde dennes skrymtak-
tiga bön, spratt lian tili af harm, och meri baarien på värjan, som hau
rerian hade fattat, ropade hän.:

Upp med dig, skurk, . . . bofl ...Upp, säger jag, på ögon-
blicketl

Marskalken sparkade tili jcsniteu med sin ridslöfvel.
D’Aigrigny hoppade npp, som om hän af en slålfjäder hlifvit satt i

rörclse. Det var raer än hän kunde uthärda. Utom sig af raseri, ru-
sade hän tili bordet, der den andra värjan läg, fattade den och ropade, I
det hän skar tänderna:

Ab! .
. . ni måste ha blod! ... nåväl . . . blod! , . . men ert

eget, . .. om jag fcan . . .

Jesuiten, i mannaålderns hela styrka, med ansigtet purpurfärgadt och
de grå ögonen gnistrande af hat, ställde sig, med en fulländad gladiators
lättbet och säkerhet, i positur,

Ändtligenl ropade marskalken, i det hän lagade sig tili att
korsa klingan.

Men eftertankan koin äuou en gäng att släcka modet hos pater d’Ai-
grigny. Hän betänkte ånyo, att denna äfveulyrliga duell skulle uppfyl-
la Kodins käraste önskningar, denue Kodin, hvars öde hän hade i sinä
händer, denne Kodin, soin haa trodde sig konna krossa, som hän afskyd-
de kanske ännu mer, än marskalken. I trots af sin ursinniga vrede, i trots
af det hemliga hopp lian hyste att som segervinnare kuona gå nr denna
strid, ty lian kände sig full af kraft och helsa, hvaremot förfärliga
sorger hade nndeigräft marskalkens styrka i trots af allt rietta, lycka-
des del jf-äuitei» alt åtep kanna Ingaa sig, och, tili marskalkens stora häp-
nad sänkle haa spetseu af sin värja, sägande:

Il wSä -Mm.
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Jag är Herrana sändebud, .., Jajj1 bör icke nlgjiita blod. Annu *•

en gäng, förlåt mig denna hän förelse, o Horre, ooh förlät äfvcu denne
Utin liro der, soin hur reiät mig tili vredc.

Dervid sköt lian hastigt värjklingan under ena foten, och drog fästet
häfligt åt sig, sä att värjan sprang af.

Således var ingen dneli möjlig. ,
Pater d’Aigrigny liade satt sig ur sfånd att gifva vitsa för en ny

valdsanihet, ly lian haude nogsamt dc oberäkneligt farliga följderna deraf,
Marshall; Simon slod några ögonblrct sturn och orörlig af bestörtning

oeb förlrylelse, ty äfven hän fann mi, alt duellen oinöjligen bunde gå
för sig; mcn hastigt gjorde lian på Samina sait soin jesuilon, sliöt sin vär-
ja under foten och afbröt den likaledes. Dereftcr upplog lian den livassa
spetsen, nngefär lio tuin lång, aftog sin svarfa silkcshalsduk, lindande den
omkriug delta fragment, improviserade sålunda ett bandtag, och sade tili
dAigrignyt

Så låt det blt med dolk, då!
Förskräckt öfver så inycken kallblodighet och så myeken Lalsstarrig—-

het, ulropade d’Aigrigny:
Men, det Ur ju sjelfva helfvete!
Nej, det är en far, hvars barn maa dödaf, sade marskalken med

dof röst, i det hau vägde sin dolk i handen, och en lår halkade ned från
haus öga, soin 1 nasta ögonblick åter blef brinnande och vildt.

Jesuiten märkte denna tår. Uti denna blandning af hänidfullt liat
och faderlig srnärta lag någonting så fasligt, så hotande, men tillika så
heligt, att pater d’Aigrigny för första gängcn i sill lif erfor en kau-
sia af fruktan af feg och lag fruktan af fruktan för silt lif.

Så länge det värit fråga om en slrid på värja, hvarvid list, skick-
lighet och erfarenhct aro sä mäktiga biindsförvaiidtcr åt niodet , hade
lian ej beiiöft annat, ä» knfva ulbroltet af sitt raseri ocii sitt liat; men
för denna strid, bröst emot bröst, ansigte niot ansigtc, hjerta mot hjcrta,
darrade lian ett ögonblick och ropadc:

Ett slagtande med knifslyng . . . aldrig!
Jesnitens röst och utseende förråddc så inycken fasa, att marskalken

blef förvånad deröfvcr, och fruklande, att hämdcu skullc gå honoin ur
händerna, ropadc lian;

Men hän är dä verkligt fegl . .
. Den nslingen hade då endast

mod att göra fäklkncp, hade endast stollhelens mod . , . denne elän-
dige alfälling, denne förrädare mot silt fäderncsland, soin jag Ollilat, .

.
.

som jag sparkat ... ja , . , jag bar örfilat cr, . . . jag har sparkat er,
markis af den gamla staminen , . . iVi är en vanära för er familj; ...en
vanära för alla värdiga ädlingar, både i äldre och sednare lider . . . Ha!
det är icke af skryinteri eller bcräkning ni vägrar att slåss, säsom jag först
trodde; . . . det är af rädsla. - Ai behöfver krigcts bullcr eller vittnens
åsyn, för alt hämta mod tili en strid . . .

Min herre, . , . akta cr, ropade d Aigrigny sfammande och med
sainmanbitn» tänder ; ty vid dessa krossande ord skingradc hat och raseri
ali hans fruktan.
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JSI|Jag måste clå spotta dig i ansigtct, för att ditlocka tien lilla qrar-
lefva blod, soin fins cjvar i dina ådror, ro.pade marskalken, «toin sig.

O, det är för myeket . . . det är för myeket, staiumadc je-
sultcn._

Hän skyndade att upptaga den afbrutna värjspctscn, som lag vid bans
fötter, i del lian ropade :

Det är för myeket!
IVej, iimiu icke nog, yttrade marskalken med flämtandc röst;

der bar du, dia Judas!
Han spottade bonom i ansigtct.

O m du nu icke slåss, tillade marskalken, så tar jag en stol
ocb slår ihjel dig med, diu nedrige barnaniördare!

Pater d’Aigrigny, sora led den yttersta skymf, en redan skymfad niau
kan lida, blef nu alldeles uloin sig, glömde sinä intressen, sinä besiut,
sin fraktan, glömde tili ocb med llodin. Då hau nu återvunnit kela sitt
mod, yar hau långt ifrän att fmkta denna karupa lian snararc gladde sig'
deråt, dä hän jemförde sitt frodiga hull med raarskalkens magra, af sor-
ger aftärda gestalt; ty vid en sadan vild, grym strid, en strid bröst emot
bröst, ger den fysiska styrkan en omätlig fördel.

I ett ögonblick bade pater d’Aigrigny liudat sin näsduk' omkring deu
ifrån golfvet upptagna värjspctscn, ocb rusade på marskalken, soin «för—-
skräekt afbidadc slöteu.

Under de få ögonblick denna strid varade, denna olika strid, ty
marskalken bade några dagar värit plågad af en brännande fcbcr, som
undergräfde baus krafter, voro jd.e båda stridande alldeles stumma; in-
tet rop utgick af deras mun. O m någon värit närvarande vid delta rysli-
ga uppträde, skulle ban omöjiigt kunnat säga, bvar ellcr burn' slötarne
träffade; ban skulle endast sett tvenne bufvuden med dödsbleka, konvulsi-,
viska anleten, aiLt efter stridens äopp, sanka sig, böja sig ellcr böja sig
bakåt; ban skulle sett arraar späunas såsom jernstänger, slingra sig säsom
ormar, ocb stundom, vid fläktandct af rnarskalkens -blå rock elier jesuitens
svarta, en stålblixt framglimma. Haa skulle hört ett doft, ojemnt tram-
pande, samt då ocb då några tunga, stönande andetag.

Efter ungefär två minuters förlopp, folio de båda motståndarne ocb
rullade öfver bvarandra. _

Den ene, pater d’Aigrigny gjorde en våldsam anslrängning ocb lyc-.
kades såmedelst att siitä sig lös ur de armar, som faslbölto bonom, ocb
resa sig på knä. Hans armar nedföllo dock maktlösa, under det att mar-
skalkens röst stammade orden:

- Mina barn! . . . Dagobcrt!
Jag bar dödat bonom! sade d Aigrigny med svag röst; men

, .
. jag känner ...att jag sjelf är dödligt sårad.

Jcsuitcn stödde ena kauden emot golfvet, medan hau förde den andra
tili sitt bröst. Hans prestrock var öfverallt genomstungen; men klingor-
na cller snarare värjspetsarne, som bade tjenat tili vapen, voro trckanliga
ocb myeket spetsiga, så att blodct, 1 stället att strömma utåt, utgöt sig
invertes i kroppeu. ' ■■ ■' '
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Tl
a nO, jag dör! . . . jagr qväfs! sade d’Algrigny, hvars redan

vanstallda anletsdrag tillkäimagålvo dödens snara annalkande.
I delta ögonblick hördes nyckeln tvenne gänger ined ett egot slags

buller kringvridas i dörrlåset. Rodin yisade sig på dörrlröskcln och stack
ia hnfvudet i det haa ined ödrnjuk ock försigtig min frågadc:

Far nian stiga in?
Vid drnna rysliga ironi gjorde pater d’Aigrigny en rörelsc, för atl

ritsa på Rodin ; nien lian nedsjönk åter emot den ena af sinä händer, i
det Lan nppgaf ett långt, uthållet klagoljud, Rlodct qväfdc komiin,

Ha, inissfosler ifrån afgrunden ! stanunade lian, i det lian på
Rodin kastade en förfärlig Idick af raseri och dödsängcst. l)et är du,
som är orsaken tili min diid.

Jag sade ju alltid niin kärasle fader, alt cr gamla kampa! fver skol-
le Mi er inenlig svarade Rodin tncd clt afskyvärdt småleende. För
ett par dagar sedän förutsade jag cr det och rådde cr atl låligt låta örlila
upp cr af den der sahelhjelten, soin nu icke mora skall sahla ner någon
. . . hvilket är rätt hra; ty, först och främst, .

. „ den soin drager svärd,
hän skall ock nied svärd förgås, säger skriflcii} . , , och för det andra
sioille niarskalk Simon ärft sinä döttrar. Hör på, . . . oss eniellan sagt,
min allrakäraste pater, . . , hvad ville ui jag skulle göra ?

. . . Jag hor-
de väl uppoffra er för det allinänna hiistä; ,

. lielst som jag visste, hvad
ui tili morgondagen ämnade mig .Vien min lurar mau icke så läit.

Innan jag dör sade d’Aigrigny med svag röst, - skall jag
demaskera er.

Ali! . . . alldeles icke svarade Rodin, höjande på axlarna med
illparig min alldeles icke. . . . Jag skall ensam vara här och bikta er,
om ni hehagar.

O\, det förskräeker mig mumlade d’Aigrigny, hvars ögonloch
redan blefvo tunga, Alatte Gud ha förharmande med mig! . . . om det
icke är för sent .

. . Ack! * , . i denna min sista stund känuer jag , , ,

att jag . . . är en slor . . . syndare . . ,

Annu mer ...en slor stympare sade Rodin, som under axel-
ryekningar och med kalit förakt åsåg sin medkrottslings dödskamp.

Pater d’Aigrigny hade endast några få ögonblick att lefva. Rodin
märktc det och sade för sig sjelf:

Det är tid att rnpa på hjelp.
Med en skrämd, förfärad idick sprang jesuiten ut på gården och skrek.
Vid dessa rop skyndade Hera personer tili stället.
Rodin gjorde, såsoin hän sagt: hän lemnade icke pater d’Aigngny,

förräu denne uppgifvit sin sista suck.
♦

På aitonen var Rodin allcna i sitt ruin, der lian, vid skenet af en
lainpa, var försänkt i clt slags hänryekt åskådande af gravyren, som före-
ställdc Sixlus V.

Hnsels stora klocka slog långsamt tolf.
N:o 46 S4*. J||SL
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Så snart sista slaget bade förklingat, pätade Rodin upp sig, i hela
det vilda majcstätet af s!n infernaliska triumf, ropandc:

Vi liafva nu den 1 Jimi .
.

. Del Jins icke mer nägonRennepont
. « , Jag tyeker mig böra Sanct-Pelerskloekan i Roni.

XVIII.

EN BES K I C K N IN G,

Mcdan Rodin, försänkt i ärelyslna drömmar, med bänryekning be-
traktade Sixti V:s porträtl, kade den beskedligc lille pater" Caboccini,
hvars varma och envisa omfamningar så myeket besvärat Rodin, i bemlig-
bet gått tili Faringi, lemuat bonom en bit af ett clfcnbenskrusifix, och
med sir» vanliga godsinta oeb fryntliga min, yltrat dessa ord:

Hans eminens, bardina! Malipieri i Roin bar wppdragit mig att
lemna cr delta, först i dag, den 51 Maj,

Mcslisen, som vid prestens inträde knappast bade rört sig, spratt tili
oeb säg nastan sorgsen ut. Hans ansigtc fördystrades ännn mer, då ban
på den lilla cnögda patern fäslade sin genomträngande blick oeb sade;

Ai siialle ju dessntom säga mig några ord.
—i Det är saat, återtog Caboccini 5 de orden voro: ofta är

det lånyt emellan hoppen och läpparna,
Det är rätt, sade mestisen.

Med en djup suck passade ban den emottagna biten af krneifixet ibop
med den bit, ban förut kade, oeb fann, att dc ntgjordc ett heit.

Pater Caboccini äsäg med förnndran, bvad ban gjorde, ly kardi-
nalen bade icke sagt bonom någonting annat, än att ban skullc lemna cl-
fenbensbiten tili Faringi oeb för bonom upprepa nyssnämnda ord, för att
bcvisa, alt ban yar den rätte utskiekade. Den vördige fadern, som var
särdelcs nyfiken, sade tili mestisen:

Hvad skall ni göra med det der krucilixet, soin nu är fullsländigt?
Ingenting svarade Faringi, ännu försänkt i en dyster oeb plåg-

sam hetraktclse.
Ingenting? återtog abben, förvånad. Men hvarföre skulle

jag då föra det bit, så långt bort ifrån?
Utan att besvara denna nyfikna fråga, sade mestisen:

Hurn dags i morgoa bcgifvcr Rodin sig tili gatan Saiut-Francois?
Ganska tidigt.
Dcssförinnan går ban väl I kapellet, för att göra sin böu?
Ja, enligt bruket bland alla vara vördiga fäder.
Ligger nl inne hos bonom?
I egenskap af hans socius, bclior jag en kammare, näst intill bans.
Det skulle möjligen kanna bända, sade Faringi efter ett ö-

gonblicks tystnad, att pater Rodin, upptagen af de vigtiga aftarer,
som nu syssclsälta bonom . , . glömmer att bcgifva sig tili kapellet, —,
Lofva mig alt påmlnna bonom om denna bcliga pligt.
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® Del skall jag icke glömma.

!Vcj, . . . glöm icke det! bad Faringi ifrigt.
iVi kan vara lugn, sade den beskedligc liile patern. Jag

ser, alt kans saligbct ligger cr myeket om bjertat.
IVlyckct.
Delta eri bekyrnmcr är lofvärdt} fortfar sålunda, oeli nl kan en

dag konmia alt keli ock bållet tililläpä vårt samfund sade pater Caboc-
cini vänligt.

Jag är ännu ickc annat än en sfackars verldslig tjenande medioin
svarade Fariifgi ödmjukf; men ingen kan i högre grad än jag, va-

ra samfundet med tif, ande ocb kropp tillglfvcn. Bobvani Ur ett intet
emot delta samfund tillade rnestisen med bänförelse.

n

Bobvani! .
,

. hvad är det, min vän?
Bobvani gör lik, aom multaa; . , . men det beliga samfundet gör

lik, som kumia gå.
Ack ja! . . , Perinde ae cadaver-, , , . det var vår sfore, bcli-

gc Ignatii Uoyolas sista ord; . . . men, bvad är Bobvani för slag?
Bobvani är I jemforetse med det beliga samfundet, bvad barnet

är i jernförclse med mannen, ropade rnestisen med sligande exaltation.
Ära, ära väre delta samfund! Om min egen far vore en fiende tili

delta samfund, så skulle jag döda bonom. Om en man, bvars snille
ingåfve mig bcundran, vbrdnad ocb räddbåga, vore delta samfunds fiende,

så sknlle jag döda denne man, i trots af den beundran, den vörd-
nad ocb räddbåga, hän ingåfve mig sade rnestisen med mycfcen ton-
vigt. Efter en stunds fystuad tillade ban, i det ban såg pater Cabocciut
slint i ansigtct:

Jag talar sålunda, pä det att ni må kuuna framfära minä ord tili
bardina! Malipitri, ocb be bonom framfära dem . . , tili . . ,

Faringi tvärstannade,
Tili bvem skall kardinalen framfära erä ord"?
Det vet ban, svarade rnestisen fvärt, God natt!
God natt, min gode vän! Jag kan icke annat än berömma er

för cra tänkesält, augäcnde vårt sällskap. Ack! det beböfver kraftiga
försyararc, ty man säger, att förrädare smugit sig ända in i dess sköte.

—• Mot sådana mäste man alltid vara utan näd ocb barmhertigbet,
sade Faringi.

Utan näd ocb barmhertigbet upprepade den gode fadrea.
Vi förslå hvarairdra.

Kanhända, genmältc rnestisen. Framför allt, glöm icke pa-
nnapa pater Kodin, att hau begifver sig tili kapellet, innan ban går nt,

Det skall jag ickc nnderlåta svarade pater Caboccini.
De båda männen åtskiljdcs.
Då Caboccini koin hein, fick ban vefa, alt en kurir ifrdn Born sam-

ma natt anländt ocb medfört depeseber tili Redin.

ji
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Kappcllct, soin tillbörde de vördige fäderncs Ims vid gatan Vangirard,
var grant och präkligt. Stora, kulörta glasfönsler spridde der en bebag-
lig halfdager, Allarcl var öfversväinnmll af gold och silfvcrkärl. Vid
porien tili denna lilla kyrfca, under orgelläktaren, i en mörk fördjupning-,
stod ett stort vigvattenskärl af marmor, rikeligen beprydt med bildkuggeri.

Utmcd delta vigvattenskärl, i en myeket mörk vrå, der man knappast
konde urskilja något föremäl, koin Faringi och knäböjde Leit tidigl på
morgonen, den 1 Jimi, så snart kapcllels dörrar öppnades.

Mestisen var djupt bedröfvad. Tid efter annan darrade lian och suc-
kade, soin om lian baft en våldsam inre strid att utliärda. Denna vilda,
okufliga själ, denne afgudadyrkarc , besatt af förstörelscns demon

, byste,
såsom man seit, en djup bcundrau för Kodin, soin på honoin utöfvade ett
slags niagnetisk trollkraft. Mestisen, ett vilddjnr med en mennisKas an-
sigte oeb (aokegåfva, ansåg Rodins salan iska suille för någonting öfver-
menskiigt, ocli Kudin, nog klarseendc, att cj vara öfvertygad ora denne
usliogs ursinniga lillgifvcnliet, hade , som vi sett, med framgång betje-
nat sig- af Imniini, för att åvägabringa Adrlennes och Dscbalmas olyck-
liga slut. Hvad som tili otrolig grad stegrade Faringis beundran , var
det hau kände cilcr förstod af Jesn sällskap. Detta omätliga , vidt ut-
sträekta väldc, soin undergräfde verlden medclst sinä hemliga niinor, ocli
genom belyetiska niedel visste nppnå sitt mål, hade ingifvit mestisen en
vild entusiasm. Ocli om någonting I verlden förmådde öfverlräffa bans
fanatiska beundran för Kodin, så var det bans blinda tillgifvenliet för
Ignatii Lnyolas samfund, livilket gjorde lik som gingo, enligt mcslisens
sätt att nttryeka sig.

Faringi, gömd i skuggan af kapcllct, var försänkt I djupa belraktel-
ser, då steg hördes på afslånd, Snart visade sig Kodin, åtföljd af gin so-
cius, den liIle beskedliga, enögda patern.

Kodin, antingen för tankfull alt märkä Faringi, cller bindrad deri-
från af den skugga, orgelläktaren kastade, gick ocli doppade sinä fingrar
i vigvattenskarlet, utan att blifva varse mestisen, bvilkcn stod orörlig som
en staty, under del att en ymnig kallsvett rann ifrån bans pauna, så bäf-
tig var bans sinnesrörelse.

Kodins bön var kort, det Isan man väl begripa. Hän bade brådtom
att komina tili Saint Francoisgalan. Sedän ban, i likhet med pater Ca-
boccini, knäböjt några ögonbiirk, reste lian sig upp, bugade sig vörd-
nadsfulit för korct ocli gick åtföljd af sin socius tili utgångsdörrcn.

I samma ögonblick Rodm nalkades vigvattcnskärlet, varseblef hän
mestisen, bvars böga växt afteeknade sig emot den mörka vrån, der hau
bitlills hallit sig. Mestisen gick ett litet slyeke fram och bugade sig
vördnadsfullt för Kodin, som med tankfull min yttrade lielt sakta:

- Kloc kau tu , . , lieminä bos uiig. s>
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l)å Rollin li ade sagt ilotta, ntsträcktc lian armen, för att doppa ban-
den i vigvattcnskärlet; mcn Faringi bcsparade lio noin denna rnöda, i det
ban Lastigt räcbte bonom vigvatlcnsqvasten, so m vanllgcn lag i det heli-
ga vattnet,

< Kratnandc mcllan sinä smutsiga fingrar de våta stråna af qvasten,
soin Faringi böll vid sbaftct, blötte Rollin tillräckligt tammen ocb pek-
fingret, saiul förde dem tili sin panna, der ban, enligt vanan, tccbnade ett
bors, bvarefter ban öppnade bapclldurrcn ocb trädde ut, sedän ban ännu
en gång vändt sig tili Farlngi ocb Leit salit» ytlrat;

Kloeban tn . , , Leimaa Los mig.
Pater Cabocclni, soin ville begagna tillfället ocb med det sanima

nyttja vigvattensqvasten, den Faringi, stei ocb orörlig, ännu Löll i han-
den, sträekte Irani sinä fingrar, för att fatta den 5 Faringi, som förniod-
ligen ickc unnade sin artighet åt någon annan än Rodin, rycbte hastigt
liudan det heliga redskapet. Gabboccini, bedragen i sin väntan, skynda-
dc alt följa Rodin, som ban aldrig fick lenma ur sigte, särdelcs denna
dag, oeb uppsteg tillika med bonom i en Lyrvagn, bvilken förde dem tili
gatan Saint-Francois.

Det är ornöjligt att sbildra den blick, mestisen bade kastat på Rodin,
i det ögonblick, då denne gick ut ur kapellet,

Så snart Faringi blifvit ensam i det heliga rammet, sjönk ban till-
samman ocb föll ned på golfvet, tili bälften knäböjandc, tili bälften bop-
krupen ocb gömmande ansigtet i sinä Länder.

Alit som vagnen nalkades qvarteret Marais, der Marius de Rennc-
ponts bus var beläget, blefvo en fcberaktig spänuig, en söndcrslitande o-
tåligbct ocb en kansia af triumf allt mora läsliga på Rodins ansigte. Ett
par gänger öppnade ban sin portfölj, genomläste ocb lade i ordning de
särskilta rnedlemmarnes af familjcn Rennepont dödsattester, ocb med raye-
ken ångest slack ban då ocb då Lufvudet ut igenom vagnsfönstret, som
om Lau velat päskynda vagnens långsamma fart»

Den lillc beskedlige patein, baus socius, tog aldrig sin blick ifråu
bonom; denna blick bade ett dolskt, bcsynnorligt uttrycfc.

Slulligcu körde vagnen in på SaintTrancoisgatan, ocb stannade vid
den gamla jernbeslagna porton tili det åldriga Iniset, som för kort tid se-
dän öppnadcs, sedän det värit stängdt under Lalftannat sekcl.

Rodin hoppade lait som en yngling ur vagnen, ocb bultade bäftigt
på porten, medan Caboccini, roindre qvick, nedsteg sakta ocb försigtigt.

Ingen svarade på Rodins dånande slag med portklappen»
Darrande af ångest, bultade ban ännu en gång; denna gång lade ban

uppmärksamt orat mtill porten, oeb hörde långsamma, släpaudc steg nar-
ina sig, mcn stegen stannade på något afstånd ifrån porten, som cj öpp-
uades.

Det bär Ur att stekas på glödande koi, sade Rodin, ty det
tyektes bonom, som om baus bröst brann ocb började bopkrympas af ån-
gest. Sedän lian ännu en gång våldsamt bullat på porten, började ban,
efter vanan, att gnaga på naglarna,

IV:o 46. ' 46.
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Plötsligt vände sig körporten pä sinä bakar. Samuel, den judiske
vaktaren, visade sig i portti valfvet. Gubbeus anletsdrag uttryekte deu
bittraste smärta. På bans vördnadsbjudandc ansigte synles spår efter ny-
ligen utgjutua tårar, dem kans torra och darrande bänder skyndade att

•'horttorka, da hau öppnade porien för Kodin.
Hvilka ären j, ralne berrar? frågade Samuel.

■
— Jaiv är fullmäktig för abbe Gabriel, ende lefvandc arfvingen af

Renfnepoimka famlljen , svarade Kodin bastigt. Den der herrn är
inifi sekreterare, tillade ban, pekande på Cabbocclni, sora belsade.

Efter en uppmärksam blicfc på Kodin, återtog Samuel:
Jag känner vcrkligcn igen er. Värdes följa mig, mine berrar!
Den fördömde gubben rctade mig tili den grad, då ban lät mig

vänta vid porien, att jag tror nastan, jag fått feber —• sade Kodin sakta
tili sin socius. Minä läppar och min strupe aro torra ock brännaude
som perg-ament, då det bopkrumpuat för elden.

Kanske ni vill förtära uågot, min gode far, min bäste far !
. . .

Om ni skulle begära ett glas vatien af den der mannen ? ropade den
cnögde rncd ömrnaste bekymmer.

JVej .
. . nej svarade Kodin; det är ingenling. Otålighe-

ten förlär mig . , , ingenting annat.
Blefc och tröstlös, stod Batbscba, «Samuels hnstru, vid yttre döiren

tili de rum, bon tilli ka med sin maa bebodde , ty denna dörr läg utät
portbvalfvet; då Israeliten gick förbl med de begge främraande, yllradc
hau på bebreiska tili tienne:

An gardiuerna i sorgsalen 1 ,

De äro igendragua, svarade Batbscba.
Ocb jernskrinet?
Det är i ordning, svarade bon, likaledes pä bebreiska.

Efter att bafva vexlat dessa ord, fullkomligcn obcgripliga för Kodin
ocb Caboccini, sågo Samuel och Bathseba, oaktadt den tröstiösbet, sora
målade sig i deras anletsdrag, med ett besynnerligt ocb heraskt smålcen-
de pä bvarandra.

Kort derefter förde Samuel de begge jesuiterna uppfö*r den böga trap-
pan tili sjelfva honingsbuset, ocb in i den nedra förstugan, bvarest en
lainpa brann. Kodin, som bade ett förträflligt lokalminnc, styrde genast
sinä steg tili den röda salongen, der arfvingarne förra gången bade värit
församlade; men Samuel bcjdade bouom, sägandc:

Det är icke dit vi skola gå.
Dervid tog ban latnpan ocb vaudrade appför en mork trappa, ty fön-

stren i kuset voro äunu igeiimnrade.
Men, sade Kodin sist samlades man i en röd saloug, bär nere.
I dag samlas man der nppe, svarade Samuel.

Judcn fortfor att långsamt sträfva uppför trappan.
Hvar , . . . der uppe? frågade Kodin, i det ban följde honom.
I sorgsalen, svarade Israeliten.

Hän fortfor att stiga uppåt.
vilisorgsalcn säga? frågade Kodin, allt mer och mer förvänad*? s
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•• «HB»(jp§! <Pfi£> Ett dödens och tårarnes rum, genmälte dcn gamle Juden.
Hau fortfor alt stiga uppföre 1 mörkrct, som blcf allt tjockare, ty

den lilla lampan skingrade det med möda.
Men, sade Rodin, i det hän tvärstannade ocb såg allt mera*

bestört ut Irvarföre skole vi gå tili det rum mcl?
Pcngarne förvaras der, svarade Samuel.
Pcngarne förvaras der . . . nå, då är det liha myeket åfer-

tog Rodin och shyudade att upphinua Samuel, som hade lait uågra stegs
förspräng.

Samuel, gick, immerfovt uppföre. Då lian kömmit tili en viss höjd,
bildadc trappan en vinkel. De båda jcsuilerne kunde vid dcn lilla lam-
pans bleka shen, pä det tomua rum, som var lemnadl emellan jernsta-
ketet och hvalfvet, skåda profilen af den gamle Israeliten, soin, ett stye-
ke Lögre upp än dc, sträfvade uppför trappan, bållaude sig vid jern-
ledstången.

Rodin blef förvänad öfver ullrycket 1 Samuels ansigte; hans stora
svarta ögon, vanligen ganska milda och Löljda af ålderdomens flor, ly-
ste nu af den lifligastc glans, Hans auletsdrag, som alltid buro stäm-
peln af sorgsenhet, klokhet och godhet, tyektes sammadragas och bårdiia;
kring de tumia läpparna sväfvade ett oförklarligt leende.

Det är icke så fasligt högt, sade Rodin sakta tili pater Ca-
boccini och ändå aro minä ben, som om de yore afbrutua; . . , jag
är alldeles andtruten och det susar i minä örou.

Rodin Håsade yerkligen ganska tungt; hans andedrägt var myeket
besvärad; men den gode pater Caboccini, som eljest var så full af ömhct
ocb förekommande artighet, gaf dock icke ringaste svar på hans förtroen-
dej ban tyektes vara för myeket upptagen af egna tankar.

Hinna vi icke snart upp? frägade Rodin med otålig ton,
Vi äro der nu, svarade Samuel.
Andlligen! . . , det var då väl det, sade Rodin.
Ganska väl, svarade Israeliten.
Samuel gick nu före Rodin genom en smal korridor, ocb pekade

på en dörr, hvarifrån ett svagt sken utgick.
Rodin; som med hvarje ögoublick kände sin förundran ökas, inträd-

de dock modigt, åtföljd af Caboccini och Samuel.
Del rum, hvaruti dc tre personerna nu befunno sig, var ganska stort.

Det fick sin dager endast ifrän en ofvantill anbragt belvedere; men ru-
torna pä dc fyra sidorna af delta slags lanteena voro betäekta af blyskif-
vor, hvar ocb en genombruten af sju runda bål, som bildadc ett kors,
sålunda;
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Alldenstnnd dagern inträngde i della mm endast jononi dessa pnnl;l^^
rade kors, siilille der rådt ett fullkomligt mörlier, öin icfee en lampa brun-
mt på en stor massiv svart marmorkonsol vid en af Väggarna. Man skul-le kunnat taga detta min för ett likrnni, ty der fanns ingenting annat,än draperler och gardiuer af svart tyg med hvita fransar. Man såg in-gen annan möbel, än nyssnämda marmorkonsol.

På denua konsol stod ett smidt jernskrin ifrån XVILde seklet, så nt-märkt yäl genombrutet, alt det liknade ett styeke spetsar af stål.
<

vände sig tili Rodin, som med sin smutsiga näsduk torkade
sig i pannan och såg sig ornkring med föryånad, dock ingalunda förfä-rad, blick.

lestators vilja, sade den gamlc «burn besynnerlig den kan
förekomma cr, är dock helig. - Hvad mig beträffar, skall jag tili alladelar uppfylla den, . . . om ni bebagar.

Ingeuling är billigare, svarade Rodin; ~ men bvad sknla vi
göra bar?

Det skall ni strax få veta, min berre. IVi är ju fullmäktig för
den ende af farailjen Rcnnepouts nu lefvandc arfvingar, facrr abbe Gabriel
de Rfennepont?

,

Ja, min berre, ocb bar aro minä dokumenfer, sade Rodin.
För alt spara tiden, återtog Samuel, vill jag- nu, innan no-

tarien kammer, i er närvaro inyentera suinmorna, soin utgöra Rennepont-
ska arfvet, ocb soin finnas inneslutua I delta skrin, bvilkcl jag i går bäm-
tade hit ifrån franska banken.

Dessa summor * .
. aro då der! skrek Rodin ifrigt, i det ban

störtade fram tili skrinet.
Ja, min berre svarade Samnel; se bar är min aunotations-

bok. Herr sekreteraren kan för cr uppnänina suinmorna; jag skall hyar
efter annan framvisa dc derå lydande papperen, och sedän skole vi läg-
ga dem tillbaka i skrinet, som jag sedän, i notarieus närvaro, öfverlem-
nar tili cr.

Det är ganska riktigt, gcnmälte Rodin.
Samuel leinuade Caboccini en annotationsbok, närmade sig tili skri-

net och tryekte på en fjåder, som Rodin icke kunde märkä; det lunga
locket gick upp, och allt efter som pater Caboccini, bvilken läste i bo-
ken, uppnäinde en summa, visade Samuel det motsvarande papperet för
Rodin, som efter sorgfällig granskning sedän lade det tillbaka i skrinet,

Denna inventering var snart gjord , ty det ofantliga arfvet bestod,
som maa vet, emiäsi af åtta titlar och en fyllnadssnmina af femhundra
tusen franes i bankosedlar, trettiofem tusen franes I guld och tvåhnndra
femtio franes i silfver. Totalbeloppct utgjorde tvåhundra iolf millio-
ner etthundra sjuttiofem tusen franes.

Dä Rodin, sedän lian räknat de femhundra bankosedlarna på tusen
franes hvardera, åtcrlemnadc dem ät Samuel och yttrade: —Det är allt
riktigt; . . . totalsumman: Tvåhundra tolf millioner etthundra sjuttio-
fem tusen franes kände ban visst ett slags qväfniug af glädje, ett
slags svindel af lycka, ty bans andedrägt bämmades för några scknnder, s i
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hans ögon tillslötos, oeh lian nödgades stödja sig emot dcn liile beskedll- ‘

ge pater Caboccinis arin, i det lian med förätidrad röst bvisbade tili deune:
Det är bcsynnerligt; ,

. . jag trodde mig . . , stark emot alla, ♦ .

sinnesrörelser, .

.
. men hvad jag- nw känner . . . är ovanligt.

Jesuitens naturliga blckbet ökades tili ytterlig grad, så alt pater Ca-
boccini ropade, i det lian slödde honorn:

Min kare far, . . . sansa er .
.

. Det går icke an att låta glä-
djeruset så taga öfverhand , . .

Medan den lille cnögde patern egnade Kodin detta nya prof af öm
omsorg, nedlade—Sarnuel penningarna oeh papperen tillbaka i jernskrinet.

Kodins okufliga kraft ocb oerhörda glädje, då lian såg sig så närä
målet, satte honom i ståod att öfvervlnna detta anfall af svagbet; lugn
oeh stolt rätade lian upp sig oeh yttrade tili pater Caboccini:

Det är ingenting; . . . jag ville icke dö i koleran; . , . än mindre
skall jag dö af glädje, den första Joni.

Fastän jesuitens ansigte var alldelcs förfärligt blekt, strålade det af
högmod oeh djerfhct.

När Kodin nu tyektes liafva fullkomligen hämtat sig, syntes pater
Caboccini i hast blifva förvandlad: ehuru hort, fjock ocb enögd, antogo
Lans anletsdrag, som nyss värit så leende, på en gång ett så stadigt, bårdt
oeh bcrrsklyslet uttryck, att Kodin tog ett steg tillbaka, då ban såg på
honom.

Då framdrog pater Caboccini nr sin ficka ett papper, som ban vörd-
nadsfullt kysste, i det ban på Kodin kastade en ytterst sträng blick, ocb
läste, med bögljndd ocb botande röst, följandc:

”Vid inbändigandet af denna skrifvelse, skall pater Kodin öfverlem-
na sin fullmakt åt pater Caboccini, bvilkcn, tillika med pater d’Aigrigny,
äger att nppbära. det Kcnnepontska arfvet, ifall Herran i sin eviga rätt—-
visa värdigas tillåta, att dessa medel, livitka fordom blefvo vårt sällskap
afbända, nu blifva oss återgifna.”

'jDessutom skall, vid inbändigandet af denna skrifvelse, pater Kodin,
bevakad af någon bland vära fäder, bvilken pater Caboccini dertill bebagar
utse, föras tili vårt bus i staden Lavai, der ban skall inspärras i cell, för
att der förblifva i absolut afsöndring ifrån vcrldcn, tills vidare om ho-
noin varder förordnadt.”

Sedän Cab/iccini uppläst skrifvelsen, räckte ban den åt Kodin, för
att visa bonotn ordcnsgeneralens underskrift.

Samuel, lilligt intresserad af denna scen, lemnade skrinet halföppetocb närinade sig ett par steg.
Hasligt utbrast Kodin i ett skratt, ~. men ett skratt af glädje, för-

akt ocli triumf, ornöjlig att beskrifva.
Pater Caboccini såg förnndrad ocb harmsen på Kodin, då ban, ännu

mer upprätad, ännu racr bögdragen, bcfallande ocb föraktfull, med afvigan
af sin smutsiga hand bortsköt papperct, som Caboccini böll, ocb sade:

Af bvad datum är den der skrifvelsen?
i\:o 46 55*.
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Af den 11 Maj, svarade Caboccini, bcsfört.
Se bär, sade Rodin, ett bref, soiu jag i uatt crböll; det är

dateradt dea 18, oclx förkunnar mig, att jag är utuämd tili ordens gene-
ral , -

. Läs! , .
.

Pater Caboccini tog skrifvelsen, läste ocb stod nägra ögonblick som
förstenad.

Sedän återlcmnadc lian den ödrajukt tili Rodin, i det ban vördnads-
Pulit böjdc ett knä för denne.

Sålcdes bade Rodin uppnått försla målct för sin ärelystnad. Oak- •

tadt alla de misstankar, alit det misstroende ocb bat, som Rodin väekt
Los det parti, för h viikot fcardinal Malipieri stod i spetsen, bade ban dock,
medelst slugbet, list, djerfbet, öfvertalningsförmäga, inen frarnför allt tili
följe af den höga tanke, bans anbängare i Rom hyste o m bans sällsynta
förmåga, genom sinä seiders verksarnbet ocb intriger lyckats utverkfl sin
generals afsaltning ocb sin egen nlnämning tili denna höga värdigbet.
De stämplingar, för bvilkas framgång lian bade en borgen i dc millioner
haa snart skulle få i sin ägo, gjorde det sedän blott tili ett steg för bo-
nom från generalsposten tili päfvestolen.

Samuel var ett stmnt vittne tili ofvanbeskrifna seen; men äfven ban
log, med ett ulseendc af triumf, dä ban bade tillslulit skrinet medelst
tryekning på lönnfjädern, soin endast ban kände.

Delta metalliska ljud åtcrkallade Rodin ifrån bans tygellösa ärelyst-
nads drönimar tili det verkliga lifvet, ocb ban sade belt kort tili Samuel:

Ai bar ju hörtl . - . Jag .
. . jag ensam . . . bar rättigbet att

emottaga dessa millioner.
Hän sträekte sinä otåliga ocb snåla bänder emot skrinet, liksoin för

att genast, innan notariens ankomst, taga det i besittning.
Men mi blef det Samucls tur att förvandla sig. Med armarna kors-

lagda öfver bröstet, rälade ban ut sin af bög ålder krökta gcstalt; ban
syntes befallande ocb botande. Hans ögon, som blefvo allt mer ocb mer
glänsande, slungade bllxtar af förtrytelse, ocb ban sade i högtidlig ton:

Denna förmögenbet, i början en obetydlig lemning af den ädiaste
maas egendom, en man, sora genom ränker ocb svek af Loyolas söner
tvangs tili sjelfmord, . - . denna förmögenbet, som förmedclst samvets-

grannheten bos tre generationer af trogna tjenare nu blifvit kunglig, skall
icfce blifva priset för lögn, skrymferi ocb ~ - mord! IVcj . nej!
Gud i sin eviga rättvisa vill det icke.

-• Hvad är det ni talar om mord, min berre? frägade Rodin träekt.
Samuel svarade icke; ban stampade med foten i golfvet ocb utsträck-

te armen sakta mot fonden af salcn. »

Då sägo Rodin ocb pater Caboccini en förfärande syn.
Draperierna, som betäekte väggarna, fördes i sär liksom af en osyn-

llS
inrc af salcn bildade bärvid liksom ett slags grafkor, upplyst af

det blåaktiga skenet ifrån en silfverlampa. På svarta drapener, ocb klad-
i långa, svarta klädniugar, lågo bär sex lik,



W vre

De voro
Jaques Rennepont.
Francois Hardy.
Rosa oeh Rlcuda Simon.
Adrienne och Dschalma.
De syntcs iusonmade, . . . ögonlocken voro tillslutna, . . . händerna

korslagda öfvcr hröstct.
Pater Caboccinl darrade i alla lemmar, korsade sig ock giek haklän—-

gcs, ända tili metsättä väggen, hvaremot hän stödde sig och dolde an-
sigtet i sinä händer.

Rodin deremot tyektes gifva vika för en hemlig oförklarlig dragnings-
kraft; nted ögonen stirrande och hårct rest på ända, nalkadcs hän de
liflösa kropparna.

Man skulle att dessa sisfa ättlingar af Rennepontska familjen
hade just nyss uppgifvit andan, ty de tyektes vara i den eviga sömnens
flärsta- tiimaa *), -

' ■Se liär aro de, hvilka ni mördat, återtog Samuel med en af
snyftningar hruten stämma. Ja, det var erä förfärliga stämplingar, som
vållade deras död; ...ty ni hchöfdc.dcn för cra planer . , . Hvarje
gång någon af denna olyckliga familjs medlemmar föll olfer för erä illger-
ningar, lyckades jag att med fro m omsorg hemäktiga mig dess jordiska
qvarlcfvor; .

. . ty . . . ack! ... de skola alla, alla hvila i en och Sam-
ina grift. O, förhannad, förbannad, förbanuad väre ni, som mördat
dem! Men, hvad de efterlemnat skall åtminstone räddas undan erä rof-
lystna händer.

Rodin, som emot sin vilja drogs dit hort, hade småningora närmat sig tili
Dschalinas Jikbädd. Ofvervinnaude sin första rädsla, vågade jesuiten, för
att öfvcrtyga sig, alt hän icke var en lekboll för en ryslig synvilla, vid-
röra Dschalinas händer, som voro korslagda öfver hans hröst. Dessa
händer voro ka'lla, men deras hud var mjuk och fuktig.

Rodin drög sig med fasa tillbaka; för några sekunder darrade hän
konvulsiviskt, men så snart första förskräckelsen väl var öfverstånden,
återkom eftertanken och med denna den oöfvervinneliga kraft, den djef-
vulska halsstarrighct, soin förlänade honom så myeken makt. Hän ställdc
sig stadigt på sinä vacklande ben , strök med handen öfver pannan, npp-
lyfte bufvudet och slickade sig två eller tre gånger om läpparna, Junaa
hän talade; ty hän kände ailt mer och mer i sitt- hröst, i sinstrupe och
mun, liksoin en brinnande eld, ulan alt kuuna förklara orsaken tili denna
förfärliga kettä. Hän lyckades gifva sinä förstörda anletsdrag ett hefallan-
de och ironiskt uttryck, vände sig tili Samuel, som gret i tysthet, och
sade med hes strupstämma.

Jag behöfver således icke visa er dödsattesterna; ... dc äro ju
här . .

. pcrsonligen,
Med sin köttlösa hand visade hau på de sex liken.

: ) Den, som finner detta orimligt, mä erinra sig de sista märkvärdiga upptäckterna rörande konstenib- att förvandla lik tili raumier, bland andra den af doklor Gannal.
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Vid dessa den nyss ntnämde generalens ord, korsadc sig- pater Caboc-

cim på nytt, sora öin haa sctt dea onde i högstegea person.
—O, min Gnd! yttrade Samuel. Du liar dä helt och hållet

tagit dia Iraud ifrån bonom. Se, med bviikcn blick haa betraktar si-
nä olfer!

Se sä, min herre, sade Rodin med ett obyggligt småleende,
det bar är en cxpositlon af Curtius iti natura ; .

. . ingcntig annat.
Mitt Inga bevisar er miu oskuld. JVu tili sakea; . . . ty jag bar

stämt ea persoa hem tili mig klockan tu. Låtom oss lyfta ned det
bär skrinct. ‘

lian tog ett steg fram åt konsolen.
Samuel, gripea af förtrytelse, vrede ocb förskräckelse, skyndade Ro-

din i förväg, tryekte med ali sin slyrfca på en pinne midt uti skriulocket,
hvilkea gaf vika för denna tryekning, och ropade:

Er djefvulska sjål känner inga samvetssagg; men den svikna girig-
beteus raseri torde kanske skaka den.

Hvad säger hau? ropade Rodin; hvad gör hän?
Se bit ropade Samuel i sin tur, med vild segcrglädje. Jag

sade er ju, att, hvad erä offer efterlemnat, skall undgå erä rofgiriga
bänder.

Knappast bade den gamle Juden uttalat dessa ord, förrän några fina
rökstrimmor trängdc sig ut igenorn bålen på det gcnombrntna jernskrinet,
och ett iimlrigt os af brändt papper spridde sig i rummet.

Rodin begrcp nu, bvad som var å färde.
Eld! ropade hau, i det ban rusade tili skrinet, för att bort-

ryeka det.
Men det var fastnagladt vid den tunga marmorkonsolen.

Ja . . . eld! sade Samuel. Inom några minuter skall af
denna otnätliga skatt blott en askbög vara öfrig . .

. ocb vida båttre är
det, att den förvandlas tili aska, Un alt den skall komina 1 erä ocb erä

lifcars bänder. Denna skatt tillkör icke mig; .
. . mig återstår endast

rättigbeten att förstöra den; . . . ty Gabriel de Rennepont skall vara tro-
gen den ed, hän svurit. '

Hjelp! . .. hjelp! . . . vatien! . . ♦ vatten! skrek Rodin, i det
hän störtade sig öfver skrinet ocb betäekte det med sin fcropp, sökande
förgäfves att qväfva elden, som, gynnad af luftdraget, lägade ut igenorn
skrinets tuseu gcnombrntna häl. Snart miuskades dock dess häftigbel;
några smala strirnmor af blåaklig rök framträngde ännu; ... innan kort var
alli slockuadt. <

Det var förbi med hela hcrrligbeten,
Rodin, alldeles utorn sig, flärntande af ångest, vände sig nu om; ban

stödde ena banden på marmorkonsolen; .. . för första gångcn i silt lii
fällde hau tårar; .. . Stora tärar .. ♦ tårar af raseri strömmade utlör,
bans likfärgade kinder.

_ ■Men plötsligen kände ban de förfärligaste invertes plägor, Hau ba-
de länge baft en dof känning af dem, ocb småningom bade de ökats ailt
mer, men ban bade uppbjudit hela sin själs styrka, för att bekämpa dem... .men
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. JVu stögo de tili en sadan bäftigliet, alt lian föll päknä, fördc begge ®

liändcrna tili bröstet oeh uiumladc, i det lian lorsöktc småle:
Det är ingenting, . . . gläden eder icke; . . . några spasmer . .

.

det är alltihop; . . . skatlen är förstörd, . , . tuen jag är oeh förblifver
~ . i alla fal 1. . ordens general, . . * ocb jag, ... o, hvad jag li-
dcr! . . . bvilken brand! ropade lian, i det lian yrcd sig under olid-
liga plågor. Sedän jag träddc in i dctla fördönida hus fortfor hän

vct jag icke, hvad som kömmit åt inig . .
. Om jag iche sedän lång

tid , lefvat af hara vatien ~ J bröd ocb röttcr .V. som jag sjelf går
oeh köper mig, . . , kundc jag tro, ...alt jag fått giW; . . . ty . . .

jag triumferar . .
. ocb kardinal Malipieri . .

. bar långa armar
Ja . .

. jag triumferar, . . . också skall jag iekc dö; . . . ncj, icke dcu-
ua gång .

* . mer ändeförra; . .
. jag .

.
. viliicke .

.
. dö, jag . . .

I det lian gjorde ett konvulsiviskt språng ocb spände bcgge armar-
na, sade lian:

Men det är ju . . . eld, . . . som söndersliter minä inelfvor;
intct tvifvcl mer! . . . maa bar velat . . . förgifva mig . . . i dag;
men livar? . . . hvcm?

Efter några sckunders pans, ropade Rodin ånyo med halfqväfd röst:
Hjelp! . . . men så bjelpen mig dål . . . Der stån j . , . båda

tvä . . . liksoin spökcn .
.

, ocb sen pä mig .
. . Hjelp!

Samuel ocb Caboccini, betagne af fasa vid åsynen af denna förfärli-
ga dödskamp, förmåddc icke göra en enda rörelse.

- Hjelp!. . . ty det bar giftct . .
. är förskräckligt ropade Ro-

din med halfqväfd röst. Men bnr bar ma» .
.

. gifvit mig det? . , .

Dercfter utstötte lian ett förfärligt skri af raseri, liksoin bade en
plötslig tanko fallit honom in:

Ha! , ♦ . Faringi ...I rnorsc .
. . vigvattnet , . . som ban gafm* *

♦ i a. •
♦ ♦ ■ moiei. •

,

• T
IJJ

I ♦ • • OVIII UU»

mig! .
.

, ban kannel- ...de li neste giftcr. Ja . . .ja . . . det är lian;
ban bade .

, . baft ...ett mötc . . . med Malipieri ...O du djefvul,
. .

. det är väl speladt, . , . det tillstår jag . . . De der Borghierna . . .

dc vansiägtas iekc . . . O! .
.

. det är slut . . , jag dör . . . De sko-
la . . . sakna mig, ...de stymparne ... O! ~

. belvete! . . . belve-
te! , . . ja ...kyrkan ... vet icke . . , hvad bon . . . förlorar; . .

. jag
jag brinner! . . . Hjelp!

Man ilade tili Rodins hjelp.
Skyndsamrna stcg bördes i trappan; snart visade sig doktor Baleinicr

i dörrcn tili sorgsalen, åtföljd af prinsessan de Saint-Dizier.
Prinsessan, som på morgonen bört ett obestärndt rykte om d’Aigrig-

nys död, skyndade bit, för atl göra Rodin några frågor i deta ämne.
Dä denna qvinna, vid sitt bäftiga inträde, kade kastat en blick på det

rysliga skådespelet, . .
. då lion såg Rodin, soin vred sig i dcn förfärli-

gaste dödskamp, ocb längre borf, vid skenet af graflanipan, de sex liken,
bland dessa äfven iiket af hennes brorsdotter ocb af de unga llickor-

na, dem bon skiekat tili andra verlden, blef prinsessan slående liksoin för-
steuad, Hennes förstånd kundc icke mutstå denna rysliga stöt ... Se

s N:o 46. Ö6.
‘

jm
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f* ■ dan lion långsarat sctt sig omkring, upplyfte hon händerna raot blmmcleuy/lf
ocb ntbrast i ett vansinnigt skratt.

I . . Hon var rubbad tili sinä sinncn.
Medan dcn bcstörte doktor Baleinier nnderstödde Rodins hufvud ocb

dcnnc dog i doktoms arinan, visade sig Faringt I dörren,"stannade i skug-
pan ocb sade, i det hän kastade en vild blick pä Rodins lik: ‘
r. ■ 9 s 1 1 '* i i *

Hän ville göra sig tili bnfvuilman för Jesn sällskap, i afsigt att
förstöra det. För mig ccsätter Jcsu sällskap Bobvani j , , , jag bar
lydt kardinalen.
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EPILOG TILL DEN YANDRÅNDE JUDEN.

XX.

PYRA ÅR E F TERÄT.

Fyra är bade förflutlt cftcr ofvannämnda händclsc,
Gabriel de Renncpont skref följande bref tili herr Alle Josef Char-

pentier, vice pastor i Saint Aulin, en fattig by i Sologne.
Henimanct Les Vives—Edux, d. 2 Jimi 1856.

I afsigt att sbrifva dig tili, min godc Josef, satte jag mig i går ned
yid det lilla svarla bordet, du vet; mitt bammarfönstcr bar, såsoin dn mins,
ntsigt ät den lilla gårdcn vid väri homman; fråu bordet, der jag sitter, haa
jag se allt, hvad soin tilldrager sig pä gården.

Delta är jn ganska allvarsamma preludicr,. min vän! Du smålcr. JVå
jag vill nu komina tili sakcu.

Solen var i sin nedgång, himmelen obeskrifligt klar, luftcn vårlik,
Ijnm ocb gcnomdränkt af vällukt från de i full hiomina ståcndc baglorns-
bäckarna, hviikå, invid den lilla bäeken, tjena tili stängsel omkring vår
gård. Undcr det stora päronträdct vid laduväggen satt min fostcrfader,
Dagobcrt, den der Jicderlige ocb käeke soldalen, soin du lyckcr så myc-
ket om. Hän såg tankfull ui; hans hvila bjcssa var ncdböjd emot brös-
tet. Med ena bandcn smekle lian den gamla Rabat-Joie, soin stödde sitt
kloka bnfvud emot siu busbondes knä. På andra sulan om Dagobcrt sait
hans bustru, min älskade foslcrmoder, sysselsatt med någon sömnad , ocb
icke längt ifrån dem Angela, Agricolas bustru, som gaf di åt sitt yngsta
barn, medan den bcskedliga la jVSayeux, som badc det abista i knä, lärde
det alt eftersäga bokstäfvcrua ur en abc-bok.

Agricola åtcrkom. ifrån åkern; hän började frånspänna sinä oxar, då
hän, liksom jag, öfverraskad af den talla, ban bade för ögonen, stannade
ocb blef stående några ögonblick, för att betrakta den, med bandcn oaf-
låtligcn stödd på oket, bvarunder hans begge, Stora starka oxars breda
pannor läligt böjdc sig.

Jag- kan icke, min vän, beskrifva det förtjusande lugn, som spriddc
sig ifrån denna talla, upplyst af den nedgäende solens sista strälar, bvil-
ka bär ocb der framträngde genom de gröna löfvcn.

Uuni mäiiga olika ocb rörande typer! Den gamle soldatens vörd-
nadsbjudaude fignr; min fostermors milda ocb goda fysionomi; det vackra
frisfca ocb intagandc ausSgtet af Angela, som log åt sitt lilla barn; de
ljuft melankolisia dragen af la Mayeux, bvilkcn allt emcllanåt tryckte
sina läppar emot den lilla Ijiislockiga bjessan af Agricolas abista soti; det
leende, jolb-ande baruet, ocb slnlligen ban sjclf, Agricola, denne så man-
liga, så rasia, så vackra kari, i bvars ansigte en redlig ocb ädel själ fram-

tlyser.jtt -

’

cJ
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O, min vän, då jag betraktadc denna lilla grupp af varelscr, så goda,
så sjelfförsakandc, så ädla, så kärleksfulla, så dyrbara för bvarandra, och
soni dragit sig hit i ensligbeten, tili ett homman 1 vår fattiga Sologne,
då höjde sig mitt hjerta tili Gud med en kansia af öfvcrsvallande tacfc-
samhet. Denna liemmets frid, denna sä klara och lugna afton, denna Iväl-
luht ifrån skogens vilda blommor, som aftonvinden ditförde, denna djnpa
tystnad, afbruten endast af sorlet ifrån det lilla valtenfallet närä intill
gärden, ai 11 delta väekte i mitt hjerta de milda, ljufva, rnen obestämda
rörelser; som maa erfar, otan alt kuuna göra sig reda derför, och som man
icke kan uttryeka ... Du vet det, min vän, som pä dina omätliga slältcr,
bevuxna med roscnfärgad Ijnng och omgifna med dyster granskog, så of-
ta känner dina ögon fnklas af tårar, otan alt för dig sjelf kuuna förklara
denna Ijuft melankoliska kansia; en kansia snarlik den jag ofta erfor im-

der de benndransvärdt sköna nätter, jag tillbragte i Amerikas öde nejdcr.
Alen ack! en sorglig omständighet kom att skymma klarhcten af den-

na leende talla.
Jag hörde Dagoberts hustrn hastigt utropa:
Min vän, dn gråler!
Vid dessa ord stego Angcia och la Mayeux upp och skyndade, jem-

te Agricola, att omgifva den garnlc. Oron stod inäladt pä alla anletcn,
Då upplyfte soldatcn hastigt sitl hufvud, och man knnde verfcligen se tven-

ne stora tårar, som öfver kinderna runno ned i hans hvita inustascher.
"Det är ingenting, minä barn sade hän med rörd stämma. Det

är ingenting, .
.

. rnen i dag kafre vl den 1 Jani ... I dag för fyra år
sedän ... _

Hän knnde icke fortfara. Då hau förde bänderna tili sinä ögon, för
alt borltorka sinä tårar, blcf man varse, att ban höll en liteu bronskedja,
kvarvid en medalj var hängande.

Det var hans allra dyrbaraste relik; ty för fyra år sedän kade hän,
nastan döende af sorg och förlviflan öfver förlustcn af de tvenne cnglar-
na, jag så ofta för dig omlalat, på haisen af marsfcalk Simon, som död
bembars ifrån en duell, faunit denna medalj, den nämde marskalks döt-
trar så länge hade bnrit.

Soin du väl kan föreställa dig, min vän, gick jag genast ut, för att
,

i min mån söka lugna den förträfflige gubbens plågsamma hägkomster;
småningom mildrades ock hans billra saknad, och aftouen förllöt under en
from och stilla sorgscuhet.

Du kan icke föreställa dig, min bäste yän, alla de sorgsna tankar, som

öfvcrföllo mig, då jag kom upp i min kammarc och började tänka på det
förflutna; du kan icke göra dig ett begrepp om den ångest och fasa, alla
dessa tankar lios mig väekte. J

För min inbillning framträddc då de befclagansvärda offren lor dessa

förfärliga och hemlighetsf.illa händelser, hvilkas fasansfulla djup nian al-
drig rätt kunnat ulgrunda, j auseende tili abbe d Aigngnys och Ilodins
död, samt prinsessan de Saint-Diziers obotliga vanslnne; ty dessa tre per-
sonoi' voro anstiftare tili alla de förskräckliga oly(konia; . . . olyekor, som
aldrig kuuna godtgöras, emedan dc, soin offrades åt en omäthg ärelystnad,
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P skulle klifvit menskligkctens stoltkct, i ansecnde tili det nivelinä goda, de
«kullc kafva gjort.

Ack, min vän, om du kade känt dessa förträffliga hjertan! Om du
. hört alla de förslag tili en mer än kunglig välgörenhet, soin den unga
fröken de Cardoville gjnrde, hvilkcn kade ett sä ädelt Ljcrta, så upplyst
förstånd, så myeken själsstorket. i)agen förc keunes död kade jag med
kenne ett sanital, af kvars innekåll jag niåste göra en kcmligkct, tili ock
med för dig, min kaste vän; liksoin tili ett förespel af sinä kerrliga väl-
görenlictsplaner, lemnade kon mig efter detta sanital en ansenlig penning-
sunima, i det kon, med sin vanliga godket ock det kenne cgna kehag,
ytfrade: ”]Vlan liotar alt vilja ruinera mig; kanske skall tnan käruti
lyckas *

. . Mci) detta, soin jag nu lemnar ery skall åtininstone räddas
undan, tili nytta för lidande ock olyckliga likar . .

. Gif .
. . gif myc-

ket . . . Gör så många lyckliga nl ka n. Jag vill på ett kungligt sätt
inviga min lycka.

Jag vet icke, om jag nämt för dig, min vän, att, dä jag efter alla
de olyckliga kändclscrna såg miu fostermor kragt tili tiggarstafven, säg
den goda la Mayenx knappt äga sitt lifsuppckälle af en alldelcs otillräck-
lig arketslön, såg Agricola fattig, gift ock snnrt klifvandc far, såg mig
sjclf afsatt ifrån min kyrkokerdesyssla , ock kannlyst af min kiskop, för det
jag meddclat religionens heliga tröst åt en protestant, ock för det jag Tal-
lit på knä ock gjort kön på en menniskas graf, kvilkcn af förtviflan klif-
vit drifven tili sjclfmord då jag sålunda säg mig litan alla utvägar, c-
medau det yrka, jag orafattat, förkjuder mig att antaga kviiken sysselsätt-
ning som kclst jag vet icke, om jag nämt för dig, att jag då, efter
fröken de Cardovilles död, trodde mig med godt samvete kumia förskin-
gra något af kvad kon anförtrolt mig, ock som skulle användas tili väl-
göraode ändamål. Jag tog deraf en mindre summa, för kviiken jag i Da-
gokerts namu köpte delta kemman.

Ja, min vän, delta är uppkofvet tili kvad d|i kallar niin förmögenhet-
Bonden, soin sålde keuimanet åt oss, gaf pss första undervisningen i jord-
kruket; studerandet af några goda praktiska köeker kar gjort det öfriga.
jFrån en förträfllig kaiidtverkare, som Agricola var, .jkar kan nu klifvit en
förträfllig jordkrukare. Jag kar sökt likna honom: jag kar med egen kand
kört plogcn, ulan att nedsätta mi<j, ty det närande jordkrijket är trefaldt
kcligt, ock man tjenar ock ärar Gud, då pian odlar den jord kan skapat.
Dagokcrt kar, sedänkans första sorg kann lägga sig, nnd-er detta verk-
samma ock kclsosamma lif efterkand återyunuit sin fordna kraft ock rask-
ket; ty nnder sin långvariga landsdykt kade kan godt tilifälle att lära sig
jordkruket. Slutligen Lafva min fostermor, samt Agricolaa förträffliga
kustru ock den goda la Maycux tillsamnians ålagit sig de inrc buskålls-
göromålen, ock Gud kar välsignat denna lilla koloni af menniskor, soin
klifvit kårdt pröfvade af olyckan, ock soin i ensligketen ock landtlifvcts
tunga sysslor söka ett stilla, idogt nck frcdligt lif, samt glötuska af sinä
svåra sorger.

•JVi.o-.-46 S6*.
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Du bar stnndom, undcr vara treffinä vinteraftnar, lärt alt uppskatta

den milda Mayeux’ lina, grannlaga och upphöjda karaktcr, Agricolaa säll-
synta poetiska (aläng, Franciskas beundransvärda moderskärlck, Dagoberts
originella, bottenärliga sinne ocb Angelaa älskvärda lynna. Säg mig
derförc, min van, om uian möjligen kan få se Hera ärnnen tili den inner-
ligaate och vannaste förtroligliet. Huru mången lång- vinteraflon bafve
vi icke sålunda passcrat kring en stor braaa af sprakande vinqvistar, öm-
som läsande, öinaoin anställande betraktclser öfver innebållet af dessa gu-
doniliga höckcr, visserligcn gamla, men för oas dock alltid lika nya, eme-
dan de innckålla delta heliga, oförgängliga ord, som värmer sinnet och
hjertat. 19vi!ket förtroligt prat, fortaalt ända långt in på uättcrna! ....
Och Agricolaa herdcqväden ~ . och de blyga förtroendena af la Mayeux’
poetiaka utgjulelaer ...Och Angelaa Ijufva, rena sångröst, i förening
nied Agricolaa klara, manliga stämma, vid afsjungandet af hndtliga viaor
på enkla inelodicr , . . Och Dagoberta bcrältclser, så kraftfulla, aå målan-
de i sin krigiska enkelhet; och de amå barnens förtjusande glädtighet,
samt deras omtumlandc mcd den beskedliga Rabat-joic, som lånar sig åt
deras lekar suarare, än hän dcltar dcruti. Goda och kloka djur! , . .

soin alltid syties säkä nåyon , aägcr Dagobcrt, hvilken så väl känncr hun-
den; och hau har rätt. Ja, ockaå hän saknar djupt de smä englar,
h vilkas väktare äfvcn hän var.

Tro icke, min vän, att vår sällhet gör osa glömska ; ncj, nej, ingen
enda dag förflyter, utan alt nägra för vära hjertan kara namu halka öfver
vära läppar och uttalas mcd en from och öm högaktning, Dessutorn
gifva de sorgliga minnen, hvilka följa oss öfver allt, en anslrykning af'
lugn och allvar åt vår stilla lycka.

Visserligcn, min vän, är delta lif, sålunda inskränkt inom familje—-
kretsen och icke stråiande utomknng, tili olyckliga bröders förhättring
och gagn, af en mycket sjelfvisk natur» Men ack! det fattas oss medel';
och ehuru den fattige alltid hnner en plats vid vårt tarfliga bord och en
fristad under vårt tak, måstc vi afslå från alla tankar på någon välgören-
het i större skala. Den måttliga inkomstcn af vårt homman räcker näit
och jemnt tili våra dagliga behof.

Ack!' då dessa tankar komina öfver mig, kan jag, oaktadt den saknad,
jag känncr, dock icke ångra det besiut, jag fattade, att obrottsligt hålla
min heliga cd, och att anse som en oundviklig följd af milt gifna he-
derslöfte, att ej bryta hvad jag en gäng lofvat, nämligen att afstä från
allt anspråk på det mig tilifalina arfvct, hvilket genom minä slägtingars
frånfälle blef alldeles omätligt. Ja, jag tror mig hafva uppfyllt en helig
pligt, då jag förmädde innehafvaren af deuna skatt att hellre förbränua
den tili aska , än att låta den falla i bänderna på dessa ohyggliga varel-
ser, hvilka säkeet hade gjort det afskyvärdaste bruk deraf, cller ock att
blifva menedare, i det jag ätertog en donation, som jag fritt, otvunget
och frivilligt gjort,

Och likväl, när jag tänker på verkställandet af min stamfaders ädel-
sinnade vilja, denna beundransvärda utopi, möjlig allena med sädana o-

tillgångar, och som fröken de Cardoville, före de olyckliga hän-^^
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•® delscrna, ämnadc förverkliga, i förening med Francois Hardy, prins 8

Dschalma, marskalk Simon, hans dötlrar och mig, då jag tänker på
den förbländandc brännpunkt af alla slags lefvande kraftcr, soin en sadan
förening kunnat åvägabringa ; dä jag tänkcr på det oinälliga inflytande,
dess utstråiningar kunnat hafva på hela menskligkelens vai, så ökas ännu
inera min afsky, en hederlig mans ocb en kristens barin, afsky ocb bat
tili detta brottsliga sällskap, hvars svarla stämplingar hafva i silt frö dö-
dat en sä skön, så stor, sä fruktbar framtid.

Ilvad återstär mi af alla dessa lysande förslagcr? Sju grafvar; . . .

ty äfven min är gräfd ! den mausole som Samuel lätit resa på gärden tili
kuset vid gatan IMeuve-Saint-Francois, och der La’u allt inlill ändan för-
blifvit en trogen väktare.

Så låugt bade jag hunnit på mitt bref, då jag crböil ditt, min vän.

Således . . . sedän din biskop förbjndit dig allt umgängc med mig,
förbjuder lian dig äfven att brcfvexla med mig.

Din djupa och smärtsamma saknad bar på det ömmaste rört mig.
Min vän, vi bafve ofta taiat med hvarandra om den prcstcrliga discipli-
nen och om biskoparnes oinskränkta mekt öfver oss, stackars lägre pre-
ster, utan stöd, utan tillllykt öfverlemnade åt deras godtyeke .

.
. Det

är påkoslande; nien kyrkolagcn är sådan, min vän, och du bar svurit att
lyda denna lag. >

— Du, iiksom jag, måste underkasta dig; .. . hvarje ed
är helig för en hederlig kari.

Stackars min gode Josef! Jag skulle önska att du ägdc den tröst,
jag äger, efter upplösningen af en förbindelse, som var sä ljuf för mitt
hjerta . , . Men nej .

. . jag är för myeket upprörd . . . jag lidcr . . .

ja ... jag llder myeket . . . myeket . .
. ty jag föreställer mig, hvad

du måste känna.
- Det är mig omöjligt att fortsälta della bref. Jag skulle dä måhända

Lii bitter emot dem, hvllkas befallningar vl måste vörda.
Efter det dä så måste vara, skall delta bref blifva det sista. Farväl,

ett ömt och bjertligt farväl, min vän! Farväl, ännu en gång och för
alltid farväl. Mitt hjerta vill brista .

. .

Gabriel de Rennepont.
\

XXI.

FÖRLOSSNINGEN,

Dagen började gry.
Ett roscnfärgadt, nästan omärkligt sken begynfc synas i Öster, men

stjernorna tindrade ännu hlart vid det azurblå zenith.
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Fåglarua vaknade uuder dc breda löfvcn i dalens stora skogar ocb ®s>
preludierade med några cnstaka qvittringar sin blifvande morgonkonsert.

En läti, hvitaktig dltnma uppstcg ifråu det af den nattliga daggen badade
gräset, rnedan det lugna ocb klara vattnet i en stor sjö fråa blådjupct
äterspegladc den ai 11 mera ljusnande borisonten.

Alit bebådade en af dessa glada ocb varma dagar, i början af som-
maren.

På sluttningen neråt dalcn, åt Öster tili, bildades ett naturligt skygd
af en gpupp gamla mossbcvuxna, af tidens hand urgröpta piiträd, bvilkas
murkna bark nastan belt ocb liållet betäektes af slingrande vild kaprifo-
lium ocb konvolvlcr med klockblommor af alla färger; på dessa träds’ knö-
liga, mossbetäekla, ofantllga rölter sutto en man ocb en qvinna; deras
alldeles snöbvita hår, deras djupa skrynklor ocb krökta ryggar vittnade
om en hög ålder.

Likväl var denna qvinna för koet tid sedän nng ocb vaeker, ocb ett
långt, mörkt bar omgaf hennes bleka panna.

Likväl var denne man nyligen I sin mannaåldcrs hela sfyrka
Från det ställe, der mamien ocb qvinnan sutto, kunde man se dalcn,

sjön, skpgen, ocb öfver skogen de skarpt aftccknade spetsarna af ett blä-
aktigt berg, bortom hvilket solen köli på att uppstiga.

Dcnna talla, tili bälften skuggad af en blck ocb darraude gryning,
var på en gäng leende, inelankolisk ocb bögtidlig.

O, min syster, s ide gnbben tili den gamla qvinnan, hvilken liksoin
ban bviladc i den vilda fristad, trädgruppcn formerade o min syster,
burn många gänger bafvc vi icke, nnder sä många årbundraden, då Her-
rans hand jagat oss, ocb då vi, skilda från bvarandra, vandrat öfver hela
jorden, från ena polen tili den andra, burn många gånger bafve vi icke
med en kansia af namnlös smärta bevittnat naturens uppvaknandc! Ack!
vi hade då en ny pinodäg för oss .

.
, från grynlngen alli intill skyra-

ningen en dag, onyttigtvis lagd tili våra förra dagar, bvilkas antal
den förgäfves ökade, emedan döden ständigt llvdde oss.

Me n nu, min broder, bvilken sällbet! Herran bar nu, af nåd ocb
förbarmande bcslutat, att för oss, liksom för alla andra lefvande varclser,
hvaijc gängen dag är ett steg närmare grafven. Ära, ära väre Herran!

Ära väre Herran, min syster! . . . Ty sedän i gär, då bans be-
liga hand närmade oss tili bvarandra, bar jag kändt den obeskrifliga mat-
tigbet, som är ett förebud tili dödens annaikande.

Liksom du, min broder, bar jag också känt minä redan förut myc-
ket afminskade krafter ännu mer försvagas under en stilla ocb plågofri
maltigbet. Ulan tvifvel nalkas vår lefnads slnt. Herrans vrede är till-
frcdsställd. \

Ack, minssysterrr säkert skall den siste ättlingen af min af Gnd för-

fabannade slägt genora sin närä förestående död fullborda min föilossuing; g
’ ' |ga—— mm
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P ty Guds vilja liar dä ändtiigen gifvit sig tillkänna. Jag skall undfä för-
låtelse, snart de n sista ättlingen af min stain försvunnit ifrån jordcn.
At denne siste, .

. . den beliga biand de beliga, .
.

. var förbchället att
fullburda min återlösning, .., hau soin gjort så myeket'för sinä brödcrs
sällbet.

Ja, min broder, , , . ban som lidit så mycbet . . , lian som, utan
att beklaga sig, tömt så mångcn bitter kali:, burit så tnnga kops; . . .

ban sora, en Hcrrans tjcnare, värit Chrisfl afbild på jordcn, . ~ hau sknl-
le vara sista redskapet tili denna återlösuing.

Ja, min syster, .. . det är sant . . , ly jag känncr, alt denna si-
sta teluing af min slägt, della rörande olfcr för en så längvarig förföljcl-
se, mi är närä alt ät Gud ätei-gifva sin cngallka själ, Sålcdcs skulle jag,
ända inlill slulet, vara en olycka for miu af Gud förbannadc slägt . . .

Herre, Herre, är din mildbet stor, så bar ock diu vrcde värit stor.

Mod ocb hopp, min broder!. . . Belänk, alt på straffet följer för"
låtelse, ocli på förlåtelse följer belöning. Herren bar i dig ocb dina ef"
terkomniande bcstralfat handtverkaren, som genom olyckor ocb orättvis bc-
bandling kade blifvit elak . . . lian sade tili dig: Gå, . .

. gä, . , . utan rast
eller ro; . .

. din gång skall dock vara förgäfves; . ~ hvarje afton, dä du
kastar dig ned på den bårda marken, skall du icke vara närmarc målct,
än du var om morgonen, då du började din eviga vandring. Så bafva ock
i sekler dc obarmbcrtiga incnniskorna sagt tili handtverkaren: ArbetaJ .

..

arbcta! , . . arbeta! , . . utan east eller ro; ditt arbete, soin är nytligt för
alla, skall dock-för dig allena vara gagnlöst .. . Du skall i morgon icke
vara närmare sällbeten ocb lugnet, äu du är i dag, då du slutar ditt van-
liga dagsyerke. . . . Din arbetslöu skall nätt ocb jcinn£ räcka tili att uu-
derbålla delta lif af smärta, försakelse ocb clände.

O, min Gud! skall det då alltid så vara?
JVej, nej, min broder! ... 1 ställct att gräta öfver de sista ättlin-

garna af din slägt, må du glädja dig I (ankea på dem; ty, om Herren
i ocb för din förlossniug äskat deras död, så skall Hirren, dä ban i dig
föriossar den af bonom förbannade handtverkaren, ocksa förlossa den handt-
verkaren, sora är förbannad ocb fruktad af dem, bvilka böja bonom un-
der ett' . . . Kortligcu, min broder, jag vill säga dig, att
den tid nalkas, . . ja, den lid nalkas, då Ilerrans barmherlighet ej skall
stanna vid oss allena, Ja, jag säger dig det, i ocb med oss skola åter-
lösas den- nyare tidens trälar, både man ocb qvinna. Pröfningen bar
värit bård, min broder, . .

. den bar räckt i närä aderton sekler .
.

. men
den är nu tili ädda ... Se, min broder , , , se i Öster delta rosenröda
sken, som, snart, snart kinner firmamentct .. . Likaså skall frigörelsens nya
soi snart uppgä, ...en fredlig, helig, stilla, välgörande, frukibärande
frigörelse, soin öfver hela verbien skall sprida sin klarbet ocb siit lifgif-
vande värme, lik den stjerna, som nu snart skall stråla på luminclen.

IV:o 46. » 57.

m* JM
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Ja, ja, min systcr, jag känner det, dina ord äro profctiska; ...

ja, vi skole tilly 1;la vara tnnga ögonlock, i det vi skåde åtniinstonc mor-
gonrodnaden af dcnna befrielscns dag, ...en dag, lika s luin, lika klar,
som dcu nti gryende dagen, O ncj! , . . nej! . . . nu bar jag icke
amlra tårar, än stolthetens och förtjusningens, öfvcr dem af min slägt,
bvilkas död måhända bidragit tili denna befrielse, mcnsbligbctcns keli*
ga martyrer, offrade af mcnsklighetens eviga fiender . , . ty förfädrcn tili
dessa hädarc, hvilka försmäda Jesn beliga namn, i detdegifva det åt silt
samfund, äro Farisecrne, desse falska och ovärdiga prester, som Cbristus
bar förbannat. Ja, ära väre afkomlingarna af min slägt, öin de värit
de sista martyrer, som olfrats af uppliofsmänncn tili alli slafveri, tili ali
despotism, af fribeteus oförsonliga fiender, dessa fiender tili alla dem,
som vilja tanka, men icke vilja lida, tili alla dem, som i egenskap af
Guds ntkorade barn, vilja njuta af alli, hvad Skaparcn ämnat åt samlliga
medlemmarna af den Stora familjen. Ja, ja, det lider tili slulet af des-
sa vara Fariscers regering, dessa falska prester, som lana ett syndigt slöd
åt den starkes obevekliga förtryck emot den svage, i det de, midi ibland
skapelscns oultömliga skalter, våg-a påstå, att Gud skapat tnenniskan tili
oiyeka, tårar oeb elände . . . Desse falska prester, som förfakta alit slags
förtryck, som vilja tili jorden nedböja sin broders panna oeb unna koitoin
endast förödmjukelse, mörker oeb elände. IVej, nej, mä tnenniskan med
stoltbct upp-lyfta sin panna; Gnd bar skapat henne att vara dygdig, upp-
lyst, fri och lycklig.

—O, min broder, . . . äfven dina ord äro profctiska; ... ja, ja, mor-
gonrodnaden tili denna bcrrliga dag nalkas, .

.
. den nalfcas, . . . liksoin

un ingäende dag, bvilken, med Guds nåd, skall bli dcu sista af vår jor*
diska lefnad.

Ja, den sista, min systcr: . . . ty jag vei icke, bvilken förintan-
de känsla öfverväldigar rnig; , .. jag lyckcr mig känna ailt, hvad hos
mig är materia, upplösas; jag känner de djopa .andetagen af min själ,
soin längtar att få svinga sig upp tili tiimien.

Min broder, . »aina ögon skymmas, ögonlocken tillslutas, oeb knap-
past förmår jag skönja denna morgonrodnad i Öster, som nyss var sä
rosenröd.

Min syster . ♦ . det är liksom genom en oredig dimma jag ser
dalcn, . . . sjön, . . . skogen; minä krafter öfvergifva mig belt oeb
bållct.

Min broder, ... Gud väre lofvad! ...den eviga Lvilans ögon-
blick närmar sig.

Ja, det nalkas, min syster; . . . den eviga sömncns Ijufhet
betager alla minä sinnen.

O sällbet! . .. min broder . . . jag dör.
Min syster . . . minä ögon tillyklas.
Vi ha vunuit förtåtelse • . . förlälcläe.

450



i *i m t m m m.
DeK Va S D HAKD E J VD E If.

O, min broder! . . . måtte dcnna gudnmliga åtcrlösning . .

sträcka sigr tili .
.

. alla på Jonien . . . soin lida.
Dö i frid . .

. min syster , . . Morgonrodnadcn ... af denna
..

. Stora dag ..,har uppgått ... Solen uppsliger på liimmclen ,
se ...se.

O, Gud väre lofvad!
\

O, Gud väre lofvad!

I samma ögonblick dessa båda röster för alltid tystnade, syntes den
strålande solen i kela sin ' glans oeb öfvergöt bela daleu mcd sitt gu-
domliga ljus.

XXII.

S L O T E T.

Vår uppgift är löst, vårt verk är fullbordadt. VI vefe alllförväl,
burn ofullkomligl delta arbete är, både i afsceude på stil, pian oeb fik-
tion.

Vi tro oss doek hafva rättighet att kalla det tili sitt syfte vai-
meni, samvctsgrant oeb upprikligt.

Under loppet af dess utgifvande, bar det blifvit ett mäl för mänga
båtska, orättvisa, oförsonligt bittra anfall; mången sträng' kritik, stun.-
dom passionerad, men doek ärlig, bar mött dcnsararaa.

Dc bäftiga, hatfulla, orättvisa, bittra anfallen bafva roat oss, just
dcrföre vi bekänne det i ali ödmjukbet att de träffade i form af
bannsträlar, frän hojilcn af vissa biskopliga predikostolar. Dessa löjliga
nlbrott af ilska, dessa narraktiga anathcmer, sora i mer än ett års tid
blifvit slungade raot oss, hafva värit alltför roliga att kunna väcka förar-
gelse; de utgöra endast profbitar på prestlärapornas böga,. sköna oeb vack-
ra koraedi.

Denna komedi bar roat oss ganska myeka(5 den bar tillskyndat oss en
verklig njntning; återstår oss n» att berabära vår uppriktiga tacksägclse
tili dcin, bvilka, liksom den gudomlige Moliere, äro denna koinedis både
förfallare oeb skådcspelare.

Hvad åter dc stränga kritikerna angår, sä, eburu bittra, eburu bvas-
sa de än värit, medgifve vi deras riktighet nti ailt hvad sora rör den litv
terära sidan af vårt arbete, oeb det sä myeket hellre, som vi alltid sökt
cfterfölja de råd, man ofta, kanske något skarpt, gifvit oss. Då vi så-
lunda i ali ödmjnkbet bugat oss för en opinion, yltrad utan sympati och

bafve vi måbända svikit deras vänskapsfuila förväntam och gj.ort
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W**’ j ... .■ * dem na gon lilcn förlrct; vi aro i dubbclt bänscende iedsna deröfver, lyvl bafve rältat oss efter deras briliber, och vi vilje ogerna niissbaga dcmsom göra oss en «jenst, äfven då de tro sig göra oss en otjcust.
Äimu wågra ord rörande anfall af en annan art, inen ali varsa inmarc.
Man hai- nämligen lagt oss tili lasi, alt vi vädjat tili passionerna, i

det vi sökt göra alla oicdleiuinar af Jesu sällsbap tili föreniål för all-
uiänbctcns liat.

Se bär vårt svar:
Det är numera uloin alli tvifvcl, det är ovedersägligcn bevisadt af skrif-

ter, underhastade dc inångsidigaste gransbningar, allt ifrån Pascal äuda
intill vara dagar det är, säge vi, af dessa shrifter bevisadt, alt de teo-
logista arbcten, soin blifvit utgifna af de anseddastc incdleminar af Jesu
sällsbap, innchålla ursäkt ocb rällfärdigande för:

Slöld. Aliten skapsbrolt. Våldtägt. Moni. '

Det är libaicdcs bevisadt, alt dessa orena, moralisbt upprörandc böc-
ber, undcrlecbnade af dc Vördige fäderna af Jesu sällsbap, hafva mcr äa
cu gäng blifvit saita i händerna på unga seminarister.

Sedän nu sistbcrördc factnin, rcdan förut gcuoni offentligen utgifna
sbrifters uoggranna grausbning bevisadt, ylterligare hclt nyligen blifvit
Lögtidligcn konstateradt, geuoni herr gencral-advobaten Dupalys lal vid
den rältcgång, soin den lärde och .«btningsvärde herr Busch i Slrassburg
nyligen väcbt «tt tai, utmärbt för upphöjda tänbcsätt, sträng logib,
sarnt cu allvarlig, ädel vällalighet, burn bafve vi gåll tillväga*?

Jo, vi bafve söbt framställa incdlenunar af Jesu sällsbap, inspircra.de
af sinä blassiska teologers afskyvärda grundsatser ocb handlande enligt
bobslafvens anda i dessa förbastliga sbrifter, i batekes och läroböc-
ber; slutligen hafvc vi satt i bandling, i rörelse, i relief, med ett ord
gjort lefvandc dessa rysvärda lärosalser, hvarben raer cller mindrel

Hafve vi någ-onsin påstått, att alla incdlcnmiar af Jesu sällsbap äga
den ohyggliga talangen, den djerfbeten eller brottslighcten att bruba dc
farliga vapen, deras ordens murha arsenal iunehåller? Icbe på ininsta
sätt Hvad vi angripit, det är den afskyvärda andau af Jesu sällskaps
Konstitutioner , det är deras blassiska teologers verk•

Dehöfve vi väl slutligen tillägga, att sedän påfvar, kouungar, natio-
ner och belt nyligen Fränbrifce halva brännuiärkt delta sällskaps föriärli-
ga läror, i det dc utdrifvit dess incdleminar eller upplöst deras kongre-
gatlon, vl egeulligcn ingenting annat gj.urt, än alt vi under en ny form
framställt idecr, bevis och fakta, länge sedän alluiänt bäuda ocb Intygade.

Latoni oss nu gå vidare:
Man bar dcsslibes förebrått oss att vilja reta de fattiges agg tili de

riba, att gjuta nytt gift i den afund, sain den olyckligc alltid känner vid

j>*
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Härpå svare vi, alt vi tvärtom I Adrienne de Cardoville sökt perso-
ni fiseca den del af börds- och rikedoms-arisfokratien, soin, liha mychet
af en öm och ädol im puis, som genom erfartnket ifrån det förllutna ocli
en förutscendc blick in i franvtidcn, räeker eller borde räcka en välgöran-
de och broderlig hand åt alla dem, soni lida, åt alla dem, som i sin fat-
tlgdom förblifva ärliga, åt alla redliga arbctarc. Kan det kallas att ulså
tvcdrägtens frö mcllan den fattige och den rike, att låta Adrienne de
Cardoville, den skona och rika adelsdamen, kalla Ia Mayeax för syster

benne denna fättiga, eländiga och ofärdiga sönunerska?

Är det att uppreta arbetaren emot den, som använder linnoin, att lå-
ta Francois Hardy lägga första grunden tili ett gemensamt boningshus för
fabriksarbetare?

IVej; vi hafvc tvärtom försökt ästadfconuna clt närmantb, en förso-
ning emellan de tvenne klasscr, som blifvit ställda på de Bhda yttersta
ändarna af samhällcts trappa; ty för tre ,år sedän ncdskrefvo vi de orden:
Otn de rika visste.!! . ~.

VI hafvc sagt och vi upprepa, att det ges förfärliga, oräkncliga li-
danden; att massorna, mer och mer upplysta om sinä rättigheter, incu än-
nu lugna, tåliga och undergifna, fordra, att de styrande nuitte, något mer
än bitintills skett, syssclsätta sig med förbättringen af deras bcklagans—-
värda ställning-, favilken dagligcn försämras genom den anarki och den
obarmhertiga tallan som råder inom industrien.

Ja, vi hafvc sagt och vi upprepa, att den ärligc arbetaren bar rattig~
het tili ett arbetc, som ferskaffar bonoin tiilräcklig arbctslön.

Mä slutligen tillåtas oss att i nägra fä rader sammanfatta de i datla
■vefk af oss väekta fiägor.

Vi hafvc sökt bcvisa den gryrnma otillräckiighctcn af qvinnornas
arbetslöner ocli de rysliga följdcrna af denna otillräcfclighct.

Vi' liafye äskat nya garanlier emot den lälthet, hvarmed hvem som
bclst kan blifva mottagcn och instängd på clt dårhus.

Vi hafve fordrat, att handtverkaren må kuntia komma i åtnjutandc
af lagens fönnån, då den medgifvcr, alt en tilltalad får förbiifva på fri
fot emot bov.gen, en borgeo, så bögl lilltagen (300 fr.), att hän omöjli-
gen fönnär anakaffa ilcnsamma: likväl kar lian, incr än någon annan, be-
hof af frihet, emedau oflast hela bans familj lefver endast af hans arbe-
te, ocb i fängelsct kan hän ju ickc arbeta. Vi hafvc såicdcs föreslagit
en stuntna af endast sextio eller aitio franes, soin ungcfär svaror emot
h.vad en bandtverkare fcau förtjeua på en månad.

A: ;o 46. 37*- *

m. jsl
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IS
Slnlligcn bafve vi sökt åskådliggöra organisationcn af ett gcmcnsaint C

lioningsbns för arbetare, ocb, enligt hvad vi boppas, dermed tvdligen be-
visat, bvilka obcräkncliga fördelar de arbetande Hasseina, äfven vid nu-
varande arbetslöuer, sd otillräckliga de Un aro, luinde skörda af associa-
tions-principcn, ifall maa ville för dcm underlUlta medica alt pcalUiskt
utföra dcn.

Andtligcn måttc icke- delta anses ; som en blolt utopi! bafve vi
mcd siffror ådagalagt, alt spekulanterne bundc på en g’ång göra; en< välgö-
raivdc, ädel, för alla' nyltig handling, samt dcrfill hafva 5 proceut på si-
nä pemiingar, om de bidroge' tili grundläggandet af g.cuiensamma bonings-
lius för arbetare.

En ädel ocb välgörande- handling, soin vi desslikes rekommenderaß
tili mnnicipalrådets npprnärksamhct, deirna borporatlon, som alitid visar
sä inycken öin omvårdnad om den parisiska befolkningen, Staden Paris
är rik; siilille den icke nied fördel kumia placera' en del af sinä kapi tai er,
om den i bvarje qvarter af bnfvudstaden läle bygga ett geinensair.t bo-
ningsbns, sonv knnde tjena tili modell? Först ocb främst skullc boppet*
att emot en måttlig bclälning derstädes vinoa inträde, väeka en. berömvärd
tallan bland de arbetande klasserna ; dernäst skulle de af dessa exempel haul-
ta de Pörsta ocb mest fruktbärande grunderna för ällinänne föreningar.

Tili sluts få vi framföra vår bjerlligasfe tacksägclse tili de kända
ocb okäoda' vänner, bvilkas , välvilja, uppiiumtiaiiocli sympatier oaflåtligen
följt oss ocb så kraftigt understödt oss under delta längvaciga arbete,.

Annu ett ord af aktningsfull oeh oskrymlad erkänsla tili vara vänner
i Belgian oeh Schweitz, soin värdiguts gifva oss offentliga bcvis på sin
sympati, hvilka alltid skola blifva oss en källa tili glädje ocb sonv utgjort
en af vår» Ijnfvaste belöningar.

Tili Hcrr C. P.

Min van, jag bar dedicerat denna bok tili dig; delta inncfaltade med
detsanvma förbindelsen att lenin» ett arbete, hvilkct, om det än bruste i

åtminstone borde vara stampladt af samvetsgrann väimening, oeh
hvars inllytandc, cburn Inskränkt, borde blifva välgörande. Mitt mäl är
Tunnet; några Hdla bjertan, sådana soin ditt, min vän, hafva redan satt
arbetets, kapitalets ocb kunskapens lagdiga association i praktik, ocb re-
dan beviijat sinä arbetare en proportionerad andel af vilisten. Andra
bafva lagt första grundstenen tili gemensamma boningsbus, ocb en blandde störste indnstriidkarne i Hamburg bar benäget gifvit mig del of sinä
förslag i fräga om en sådan anläggning, tiiltagcn i gigautiska propor-

, g tioner,
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Ilvad belrälfar förskingringen af Jcsu siillskaps mcdlemmar, så' bar
jag visscrligen i min måri dcrtill bidragit, liksoin så många andra' fien-
der tili Loyolas afsfcyvärda lärosatser, men deras röst bar dervid baft
mycket mcra gebör, iin min ringa stämma.

Farväl min yän!
. .

. Jag liade velat göra della arbete dig värdigt;
1 men du är öfverseende ocb shall åtinlnstonc Laila mig räkuing för de

goda uppsåt, soin förestafvat dctsamma..

Dia van,
Eugene Su e.

N

Parts den 23 August» 1843..












