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FÖRSTA DELEN.

i.

Klockan var ungefär tolf på natten, då Gronski 
åkte upp på Jastrzabs gård. Alla hade gått till 
hvila så när som på en gammal betjänt och husets ' 
unge herre, Wladyslaw Krzycki, som väntade 
gästen med supé och välkomnade honom på det 
hjärtligaste, ty trots åldersskillnaden voro de för
troliga vänner sedan långt tillbaka. Vänskapen 
daterade sig från den tid, då Gronski såsom stu
dent vid universitetet hade tagit den lille gymna
sisten Krzycki i sitt beskydd. Sedermera hade de 
ofta träffats, och de vänskapliga förbindelserna 
mellan Gronski och Krzyckis familj hade uppe
hållits utan afbrott.

Då de efter de första hälsningarna följts åt 
in i matsalen, började också Jastrzabs unge herre 
på nytt omfamna Gronski, och sedan han bjudit 
gästen slå sig ned vid bordet och själf gnuggat 
återstoden af sömn ur ögonen, utlät han sig med 
oskrymtad glädje:

— Jag är förfärligt glad, att vi ändtligen ha 
er här på Jastrzab! Och mamma .sen, bvad hon 
längtat efter er! Jag, jag söker genast upp er, 
så ofta jag är i Varschau, men tänk, det är ju 
flere år sen ni var här sist!

Gronski frågade, hur det stod till med pani 
Krzycka och Wladyslaws yngre syskon, och därpå 
sade han:
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— Det är längesen jag var på landet, inte 
bara hos er utan öfverhufvud. Om somrarna 
skickas jag alltid till Karlsbad, och efter Karlsbad 
fastnar man ja alltid nånstans ute i Europa. 
Dessutom, nu sjuder det ju i Varschau som i en 
gryta: hvar dag något nytt, och det är svårt att 
slita sig ifrån allt det där.

Samtalet gick öfver på allmänna angelägen
heter, och det var först efter en god stund som 
Krzycki återförde det till privatlifvets område.

— Hur var det, fick ni utom underrättelsen 
om farbror Zarnowskis död också mammas bref? 
Jag frågar, därför att jag skickade notifikationen 
först och mamma kom på tanken att skrifva först 
dagen efter.

— Jo, jag fick det, och därför kom jag. Jag 
säger dig ärligt, att till din farbrors begrafning 
skulle jag inte ha brytt mig om att komma. Då 
han för ett år sen var i Varschau för att sköta 
sig, åt vi visserligen middag på klubben tillsam
mans i ett par månader, men det var också allt
sammans, fast ju folk fann till och med det märk
värdigt af en sån där misantrop, som undvek 
alla människor.. . Och hur var det med umgänget 
er emellan? Kyligt till det sista?

— Snarare inget alls. Han tog inte emot 
någon, ville inte se någon, inte ens prosten i för
samlingen. Han anlitade prästen i Olchow. Då 
det började gå utför med honom, gjorde vi ett 
besök på Rzeslewo, men han tog emot oss rent af 
ohöfligt. Mamma brydde sig inte om det utan 
fortsatte att hälsa på honom, fast han ofta var 
obehaglig mot henne. Hvad mig beträffar, så 
måste jag erkänna, att jag inte for dit mer 
utan kom, först då det var mycket klent med 
honom.

— Lämnade han stor förmögenhet efter sig?
— Rzeslewo är ett väldigt gods med jord så 

fin som den finaste trädgårdsmylla. Inte ett öres 
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skuld. En gång i världen hade han också ett 
hus i Varschau, ett präktigt ett, och flyttade dit 
hela möblemanget från Rzeslewo. Vi trodde, att 
han skulle på allvar bosätta sig i stan, men seder
mera sålde han alltihop, och däraf sluter jag, att 
han också måste lämna efter sig kapital. Som
liga — folk öfverdrifver ju alltid — säger, att det 
går på hundratusental. Gud vet hur det är, men 
så mycket är säkert, att han lämnar mycket efter 
sig, för han har ju ärft sina bröder också. Jag 
vet inte om ni har hört, att det var tre. En 
stupade i duell i Dorpat, som student, den andre 
dog i tyfus, också ung — och farbror Adam ärfde 
alltsammans efter dem.

— Och han lefde ju torftigt?
— Han vistades mycket i Varschau och utom

lands för hälsans skull. Hur han lefde där, vet 
jag inte, men hemma på Rzeslewo förskräckligt 
torftigt — jag tror mera af fix idé än af snålhet, 
för snål var han inte. Emellertid, ni kan inte 
tro, hur gården ser ut, så förfallet och vanvårdadt 
där är ! I alla rummen regnar det in. Om några 
oväntade gäster eller obekanta släktingar skulle 
komma på begrafningen, så måste jag visst bjuda 
dem till Jastrzab, för där borta vet jag inte hvar 
de skulle bo.

— Har du reda på några aflägsnare släk
tingar?

— Släktingarna är pani Otocka och hennes 
syster, Dolhanski, som säkert kommer, och så vi. 
Några andra har jag inte hört talas om, men det 
kanske finns fiere, för i Polen är ju alla män
niskor släkt. Mamma påstår, att vi är de när
maste, men sanningen att säga är inte vi heller 
så värst närstående, för den aflidne var bara syss- 
ling till mamma.

— Och pani Otocka och panna Marynia?
— Fråga mamma. I går höll hon på en hel 

itimme och redde ut det där för mig: den och 



6

den, son till den och den, gifte sig med den och 
den, och hans syster gifte sig med någon, som 
var på något vis släkt med den aflidne. Jag 
kunde inte få någon reda i det. Båda damerna 
kommer hit i morgon vid ettiden och ha dessutom 
med sig en engelska, en väninna till dem.

— Ja jag vet det; de berättade mig det i 
Varschau, innan de visste, att de skulle komma 
just lagom till en begrafning. Men den där 
engelskan talar polska nästan lika bra som någon 
af oss.

— Verkligen? Hur så då?
— Hennes far hade en fabrik, där det ar

betade en mängd polacker. Dottern hade en polsk 
barnjungfru, och sedan var där någon emigrant, 
som gaf henne lektioner i polska.

— Hur kom hon på den idén?
— Bland engelsmännen finns det ju godt om 

original, och den där mr Anney var ett original i 
det afseendet, att han skulle kunnat ta till val
språk: causas non fata sequor — liksom lord 
Dudley. Liksom han älskade han Polen, polska histo
rien och polackerna. Arbetarna ställde till bråk 
ibland och gjorde honom obehag, men det lät han 
sig inte bekomma. Han grundade skolor för dem, 
han skaffade katolska präster, tog sig an de för
äldralösa o. s. v.

— Det måtte ha varit en hygglig karl. Och 
miss Anney? Är hon ung, vacker?

— Vid pani Otockas ålder — ett år yngre 
eller äldre — och de är mycket goda vänner. 
Hur länge sen är det du såg pani Otocka och 
Mary nia?

— Sex år. Pani Otocka var ännu inte gift, 
och panna Marynia Zbyltowska var en barnunge, 
kanske tio år, i kjolar till knäna. Jag minns 
henne bara därför, att hon redan då spelade fiol 
och ansågs för ett underbarn. Mamma närmade 
sig dem förra året i Krynica och vardt alldeles 
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Öfverförtjust i dem. Hon ville ändligen, att jag i 
vintras skulle upplifva bekantskapen med dem, 
men de reste bort från Varschau öfver vintern. 
Redan då gaf bon mig i uppdrag att bjuda dem 
till Jastrzab, och nu, ett par dar före farbrors död, 
skref hon och bjöd dem till oss på en längre tid. 
I går fick vi telegram, att de kommer. Mellan er 
och dem råder visst stor vänskap?

— Stor och uppriktig, svarade Gronski.
— Ser ni, jag skulle vilja tala litet med er 

om dem, men eftersom det är sent och ni har 
varit ute och rest, är det kanske bäst vi skjuter 
upp till i morgon.

— Jag sof på tåget, och från stationen och hit 
är det inte långt. Dessutom har jag den dåliga 
vanan, att jag aldrig lägger mig före två.

Krzycki såg litet förlägen ut. Han hällde 
i ett glas vin, tömde det och återtog:

— Ämnet är ju rätt delikat. Se jag är nästan 
viss, att mamma har gjort upp några planer. Kanske 
hon redan skrifvit till er om det, och om inte så 
kommer hon att tala med er, för hon vill gärna 
ha ert råd och om så behöfs ert bistånd. Ett par 
gånger redan har hon antydt för mig, att ni har 
sånt inflytande på pani Otocka. Och det tror jag, 
för ni har inflytande på alla, mamma inte undantagen. 
Men just därför skulle jag vilja be er om en sak.

Gronski såg först på sin unge 'värd och 
sedan på betjänten, som om han velat säga : »Hvad 
har den där åhörarn här att göra?» Krzycki för
stod honom.

— Han hör mycket illa, så vi kan tala ogene- 
radt, sade han, och han har astma, det är därför 
han flåsar så där.

Därefter fortsatte han:
— I två år har nu mamma hållit på och 

velat gifta bort mig. Hon planerar och ställer, 
hon skrifver bref, hon skickar mig till Varschau 
om vintrarna, och jag är säker på. att hon förra 
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sommarn reste till Krynica inte så mycket för 
sin hälsas skull — hon är gudskelof ganska frisk 
— som för att se sig om bland de unga damerna. 
Och där tjusade henne dessa våra så kallade ku
siner till den grad, att efter hvad jag tror hon kom 
tillbaka med sin plan fixerad ...

— Jag måste påpeka för dig, afbröt honom 
Gronski, att om det är fråga om panna Marynia, 
så bygger ni ert hus på lösan ... is. För det första 
är hon bara sexton år, för det andra ämnar hon 
sig fram på hösten tillbaka till konservatoriet i 
Brüssel, och för det tredje sitter hela hennes själ i 
fiolen, och där kommer den nog att stanna för alltid.

— Gärna för mig må den både sitta där och 
stanna där. Ni säger att vi bygger, men jag för 
min del bygger ingenting alls och skulle föredra, 
att inte heller mamma byggde, för det får hon 
bara ledsamt af efteråt. — För resten, min snälla 
mamma är den allra förträffligaste mamma i 
världen, och säkert vill hon först och främst, att 
jag skall få en god och präktig hustru, men hon 
skulle nog föredra, att min tillkommande inte var 
alltför lik en grekisk staty’

— Och därför?
— Därför tänker hon inte på panna Marynia 

utan på en viss, idealisk men på ^amma gång 
varmblodig änka. Den planen lyckas hon emel
lertid aldrig få mig med på.

— Jag skall berätta dig en litauisk anekdot. 
En chlop förklarade för sin gumma, att han inte 
var rädd för husbonden. »För det du inte har 
sitten i ögona ja!» svarade hon. — Alltså: endera 
har du inte sett pani Otocka eller också har du 
glömt hur hon ser ut.

Men Krzycki upprepade:
— Aldrig! Om hon också vore vacker som 

en ängel.
— Du är kanske kär i någon annan?
— Ni brydde mig ju redan förra vintern för 
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panna Roza Stabrowska, och jag medger, att hon 
slog an på mig. Men jag tillät mig inte att för
älska mig i henne, för jag vet att hennes för
äldrar inte skulle ge sitt samtycke. Jag är inte 
och blir aldrig nog förmögen för dem. Därför 
rymde jag från Varschau mot slutet af karne-, 
valen. Jag ville inte förgifta lifvet med en fruktlös 
känsla — hvarken mitt eller hennes, ifall hon fattat 
tycke för mig.

— Men ifall testamentet är till din fördel? 
Då skulle du rusa rätt i elden som en forna dars 
ulan ? Eller hur?

— Ja säkert, men eftersom jag inte räknar 
på det och det inte är fallet, så är det ju inte 
lönt att tala om.

— Men du nämnde, att du ville be mig om 
något. Hvad är det jag kan hjälpa dig med?

— Jag ville be er, att ni inte styrker mamma 
i hennes planer beträffande pani Otocka.

— Så lustig du är ! När din mamma märker, 
att du inte bryr dig om henne, så afstår hon väl 
af sig själf.

— Ja, men hon kommer att känna sig litet 
missnöjd både med sig själf och med mig. Man 
tycker ju aldrig om att ens planer korsas, och 
mamma går ju också därförutan jämt och oroar 
och bekymrar sig, fast ofta utan anledning' för 
vi hotas ju inte af ruin. Men hon har sådant 
förtroende för ert förstånd, att om ni säger henne, 
att hon gör klokare i att af stå från den där tanken, 
så afstår hon. Det måste bara ske på sådant sätt, 
att hon tror att hon själf kommit till den slut
satsen. Och jag vet att ni kan det, och jag räknar 
på er vänskap.

— Kära Wladek, sade Gronski, jag har min
dre erfarenhet och följaktligen också mindre för
stånd i sådana där saker än hvilken af era grann
fruar som helst. I din mammas bref förekommer 
ordagrant samma uttryck: att hon räknar på min 
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vänskap. För mig återstår därför bara ett, och 
det är att inte lägga mig i saken, så mycket mer 
som — jag säger det uppriktigt — jag hyser 
lika mycken vänskap för pani Otocka som för er. 
Öch för att nu se saken från andra sidan så före
faller det allt litet besynnerligt, att här talas om 
pani Otocka som om hon inte hade någon med
bestämmanderätt. Din mor har rätt att tro, att 
hvarenda kvinna, bara du sträcker ut handen 
mot henne, begärligt skall gripa den — men du 
inte... Du protesterar som om allt bara berodde 
på dig, men jag kan försäkra dig, att så är det 
ingalunda och att pani Otocka, om hon någon
sin beslutar att gifta om sig, blir mycket kräsen i 
sitt val.

— Ni har alldeles rätt, svarade Krzycki, och 
jag är hvarken så dum eller så fåfäng, att jag 
skulle tro, att saken beror bara på mig. Om jag 
uttryckte mig olämpligt, så var det för att jag nu 
tänkte på mamma och mig själf och alls inte på 
pani Otocka. Det enda jag vill är, att mamma 
inte skall söka förmå mig att slå mig ut för henne, 
men för resten tror jag visst, att jag skulle få 
korgen.

Gronski öfverfor med blicken den unge man
nens vackra gestalt oqh genmälde med en viss 
godmodig förtret:

— Det är bra, fast jag inte vet om du talar 
uppriktigt, för sådana som du ha en förbaskad tur 
hos kvinnor — och vet mycket väl af det. Men 
hvad har du emot pani Otocka? Du känner henne 
ju knappast. Och jag skall säga dig, att båda de 
där damerna är mera first class än de allra flesta 
andra.

— Jag tror, jag tror, men för det första är 
pani Otocka bara tre år yngre än jag, det vill 
säga hon är tjugufyra, och för det andra är 
hon änka.

— Jaså, du hyser fördom mot änkor?
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— Ja — jag medger det. Jag vill, att äkten
skapet skall ge mig allt hvad det kan ge, och 
ett äktenskap med en änka ger mig inte det. 
En änka! . .. Tänka sig, att hvart ord som flickan 
hviskar fram med rodnande kinder och ur hjärtats 
djup, det har änkan redan förut sagt till någon 
— att det som hos flickan är liksom ett offer för 
kärleken, det är hos änkan bara en repetion !... 
Nej! Jag betackar mig för en blomma, som en 
annan redan nypt bladen af. Lyckan tar man 
inte i arf eller i andra hand. Jag vill att inte 
bara äktenskapet utan också kärleken skall ge mig 
allt hvad den kan ge — om inte, föredrar jag att 
förbli gammal ungkarl.

— Men, min hedersvän, svarade Gronski, 
mellan hjärtat och till exempel en påse pengar 
är det väl stor skillnad. När man en gång gifvit 
ut pengarna, så har man dem inte, men hjärtat 
det är en lefvande organism, soro pånyttföds och 
utvecklar nya krafter.

— Kanhända, men minnet af det som varit 
lefver också .. . För resten, det är inga allmänna 
teorier det här utan bara mitt personliga tycke. 
Jag skulle helt enkelt inte kunna förälska mig i 
en änka, och jag vill ha en hustru, som jag är 
åtminstone lite förälskad i. Hvad har jag annars 
i lifvet? Landtbruket? Mycket bra! Jag är landt*  
brukare, och jag är villig att så och skörda till 
min sista stund. Men den som tror, att det kan 
ge lycka och lugn, han har helt enkelt inget be
grepp om hvad landtbruk innebär för en massa 
bekymmer, förtretligheter, missräkningar och hårda 
duster med människornas och naturens afvoghet. 
Det finns ljusare stunder, det är sant, men det 
vanligaste är, att man känner sig utledäen på 
alltsammans. Och nu skulle jag vilja ha det så 
ställ dt, att jag åtminstone gärna vände om hem 
från åkrar och ladugård, att där väntade mig 
en liten rar nos, som jag ville kyssa, och ett 
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par ögon, som jag ville se in i. Jag skulle också 
vilja ha någon, som jag kunde ge det bästa inom 
mig. Jag talar om det här inte som en roman
tiker utan som en nykter människa, som håller 
reda på utgifter och inkomster inte bara i sin 
ekonomi utan i sitt lif.

Gronski gjorde den reflexionen, att hvarje 
manligt lif i själfva verket borde ha två anleten: 
det ena med rynkad panna och den spända blicken 
riktad på mänsklighetens uppgifter, det andra 
blidt och lugnt vid den husliga härden.

— Ja, sade han. det är en tilltalande tanke 
det där med hemmet som tillflyktsort undan be
kymmer och med den lilla »nosen» som attraktion.

Krzycki blottade i ett småleende sina friska, 
glänsande tänder och svarade muntert:

— Ack ja, är det inte så att man kan längta 
ihjäl sig?

Och båda började skratta.
— Men, återtog Gronski, man måste ha tur 

för att fînna den där lyckan och mod för att 
förvärfva den.

Krzycki kom plötsligt att erinra sig en viss 
bal i Varschau, panna Roza Stabrowska, hennes 
sorgsna ögon och hennes hvita skuldror, som, 
halftf ett barns ännu, höjde sig ur tyllen som ur 
vågskum, och han suckade lätt.

— Ibland, svarade han, behöfs det också mod 
för att stäfja sig själf.

I rummet hördes för en stund endast vägg
klockans afmätta tick-tack och den astmatiske 
betjäntens flåsande, där han stod och halfsof mot 
skänken.

Klockan var mycket, hvadan Gronski reste 
sig upp, och i det han ryckte sig lös ur sina 
tankar, sade han liksom för sig själf:

— Och i morgon kommer de ...
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Därpå tilläde han med ett visst vemod :
— Ack! Vid din ålder har man rätt att 

ännu inte stäfja sig.

II.

Som väntadt var anlände damerna dagen där
på vid middagstiden och strax efter dem äfven 
Dolhanski, som dock icke sammanträffat med 
dem under vägen, ty han hade åkt i en annan 
kupé, och på stationen hade han varit upptagen 
af bestyret med sina saker.

Gästerna träffade ej Krzycki hemma. Hela 
omtanken om begrafningen hvilade på honom, 
och han hade tidigt på morgonen begifvit sig 
till Rzeslewo. Klockan tre skulle jordfästningen 
äga rum.

Wladyslaws mor anlände till Rzeslewos kyrka 
i sällskap med pani Otocka, panna Mary nia Zbyl- 
towska och deras väninna, miss Anney. I andra 
vagnen åkte Gronski och Dolhanski och i en 
tredje slutligen Krzyckis yngre syskon, den elfva- 
åriga Anusia och den ett år yngre Stas, jämte 
deras franska bonne och informatorn Laskowicz. 
Pani Krzycka föreställde sonen för de båda släk
tingarna och miss Anney, men han hade knappast 
hunnit buga sig, förrän han kallades bort i någon 
angelägenhet rörande begrafningen.

Det var med möda damerna förmådde tränga 
sig fram till kyrkan, fastän man sökte bana väg 
för dem, ty både på kyrkogården och i kyrkan 
rådde en ovanligt stark trängsel. Af de större 
egendomsägarna hade visserligen endast ett fåtal 
infunnit sig, ty den aflidne hade ej umgåtts med 
någon, och utom Jastrzab, Gorki och Wiatrakow 
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funnos dessutom inga herrgårdar i trakten, men i 
dess ställe hade Rzeslewos chloper inställt sig 
mangrant med hustrur och barn. Anledningen 
härtill var den, att obekant hur ett rykte spridt sig, 
att den aflidne testamenterat hela sin egendom 
till dem. Också utanför kyrkogårdsmuren stodo 
talrika skaror, och deras högljudda samtal och 
oroliga ansikten vittnade om det intryck ryktet 
om testamentet gjort på dem.

Då den ganska långa själamässan var till 
ända, uppenbarade sig i kyrkdörren prästernas 
hvitklädda gestalter föregångna af korset, och efter 
dem följde kistan. Likvagnen stod färdig, men 
chloperna i sin tacksamhet för det förmodade 
arfvet togo kistan på skuldrorna för att bära den 
till den en värst aflägsna kyrkogården, där Zar- 
nowskis hade sin familjegraf. Gronski bjöd pani 
Krzycka armen, Dolhanski pani Otocka, Wladyslaw, 
som först nu kunnat sälla sig till dem, fick den 
blonda miss Anney på sin lott. Efter ett ögon
blick satte sig processionen långsamt i rörelse.

Ur kyrkogårdslindarnas skugga skred den inom 
kort ut på. den solbelysta landsvägen, där den 
bredde ut sig som ett långt band. I spetsen 
gingo prästerna, bakom dem vaggade kistan högt 
lyftad på chlopernas skuldror, därpå följde släktin
gar och gäster och sist skaran af chloper i gråa 
långrockar och deras kvinnor med sina gula och 
röda halsdukar, som grellt stucko af mot fältens 
gröna vårbrodd. Kyrkfanorna med dödskallar och 
helgonbilder böljade tungt i den gyllne luften, och 
ibland, när en vindil fattade tag i dem, vecklade 
de ut sig med en smäll.

Lysande och glimmande i solen styrde skaran 
sålunda hän mot popplarna, som skuggade kyrko
gården. Tid efter annan ljöd prästernas sång, 
plötsligt afstannande som i ett öfvermått af sorg. 
Närmare kyrkogården uppstämde chloperna litanian, 
och vårvindarna togo dessa polska och latinska 
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sånger, och jämte vaxlukten från de oupphörligt 
slocknande ljusen och facklornas kåddoft sväfvade 
de bort mot skogar och lunder.

Krzycki, som ledde miss Anney, märkte, att 
hennes hand darrade, där den hvilade på hans 
arm. Men han förmodade, att handen var trött 
af att ha hållit parasollen från Jastrzab till Rzes- 
lewo, och reflekterade ej vidare däröfver. Som 
han ansåg, att en så högtidlig akt som en begraf- 
ning fritog från skyldigheten att konversera, gick 
han tyst. Han var trött och hungrig. Genom 
hans hufvud drogo osammanhängande tankar, som 
rörde sig om den aflidne släktingen, hans egen 
oförmåga att känna sorg, begrafningen, de ny
anlända kusinerna och gårdagens samtal med 
Gronski. Ibland blickade han förströdt ut öfver 
de omgifvande åkrarna och konstaterade halft 
omedvetet, att såväl vintersådden som vårsådden 
artade sig förträffligt på den fruktbara rzeslewska 
jorden. Först efter en god stund erinrade han 
sig, att han dock, måste sysselsätta sig litet med 
sin följeslagerska.

. Och efter några förstulna ögonkast vaknade 
hos honom ett intresse, som förut undertryckts 
af hungern, tröttheten och det dåliga humöret. 
Närheten af en ung och, såsom han märkte, vacker 
kvinna började utöfva sin verkan. Det föreföll 
honom egendomligt,« att han på Rzeslewos lands
väg gick arm i arm med en engelska och att, 
nyss förut alldeles obekant med henne, han nu 
kände värmen af hennes hand och arm. Han 
märkte också genast, att denna handskklädda 
hand fastän välformad alls icke var liten, och han 
tänkte, att orsaken därtill var den engelska sporten : 
tennis, rodd, målskjutning och dylikt. »Våra 
polskor,» tänkte han, »se annorlunda ut.» — Och 
kanske påverkad af tanken på den engelska sporten 
tyckte han, att denna elegant klädda gestalt hade 
något ovanligt sundt och spänstigt öfver sig. Hans 
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följeslagerska började intressera honom mera. Som 
de gingo arm i arm kunde han endast se hennes 
profil, och han betraktade den allt oftare och — 
i följd af noggrannare iakttagelser — med allt 
större intresse. I första ögonblicket såg han en
dast, att hon såg bra och isynnerhet frisk ut, men 
snart därpå började han monologisera sålunda: 
»Men hon ser ju till och med mycket bra ut, är 
uppriktigt sagdt vackrare än både pani Otocka och 
den där flicksnärtan med kjolar till fotknölarna 
och med själen i fiolen som Gronski säger.» Detta 
var dock inte riktigt sant, ty pani Otocka, smärt 
och mörklagd men med något blondt i uttrycket, 
var en ytterst distingerad typ, och »flicksnärtan» 
hade helt enkelt änglalika drag. Om det på 
stället anordnats hemlig omröstning i frågan, skulle 
emellertid Krzycki — kanske på grund af sin 
opposition mot moderns planer — ha röstat på 
miss Anney.

Efter en stund föreföll det honom, att äfven 
miss Anney förstulet granskade honom. Han 
beslöt att gripa henne på bar gärning och började 
mera öppet betrakta henne. Hvad han då varse- 
blef förundrade honom i allra högsta grad. Utför 
den unga engelskans kinder rann den ena tåren 
efter den andra. Läpparna voro sammanpressade, 
som om hon velat kufva sina känslor, och handen 
på hans arm darrade alltjämt.

— Endera är detta en öfverdrifven känslighet, 
tänkte Krzycki, eller också förstörda engelska 
nerver. Hvarför i all världen skulle hon gråta 
öfver en människa, som hon aldrig i sitt lif har 
sett? Det är väl så, att hon erinrar sig sin fars 
eller någon annan närståendes begrafning.

Miss Anney såg emellertid ingalunda ut som 
en person med förstörda nerver. Efter en stund 
gaf också hennes sinnesrörelse vika, och hon 
började i stället betrakta folkskarorna, landskapet, 
fälten och- den aflägsna skogsranden med sådant 
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djupt intresse och sådan uppmärksamhet, som om 
hon velat för alltid inprägla det hela i sitt minne.

— Hon borde ha tagit med sig en kodak, 
tänkte Krzycki.

De voro nu ej långt från kyrkogårdsgrindarna. 
En vindil häftigare än de föregående flög som en 
plötslig skugga öfver åkerbrodden, dref upp ett 
dammoln på vägen, släckte de ljus, som ej slocknat 
förut, och snodde miss Anneys långa slöja om 
Krzyckis hals.

Hon släppte hans arm, oeh i det hon befriade 
honom ur fängslet, sade’ hon på polska med helt 
obetydlig främmande brytning:

— Jag ber om ursäkt. En sådan blåst! . . .
— Det gör ingenting, svarade Wladyslaw. 

Men kanske ni föredrar att stiga upp i vagnen, 
för det blir verkligen allt blåsigare.

— Nej tack, svarade hon. Vi är ju strax 
framme. Men jag får visst lof att gå för mig 
själf, för jag måste hålla både slöjan och klän
ningen.

Under det de växlade dessa ord, stodo de 
för ett ögonblick midt emot hvarandra, men hur 
kort ögonblicket än var, hann Krzycki göra nya 
upptäckter. Han konstaterade nämligen icke en
dast, att miss Anney verkligen såg mycket bra 
ut och hade ovanligt genomskinlig hy, utan också 
och framför allt att hennes blå ögon icke utsände 
två skilda strålar utan liksom en gemensam, mild 
och litet beslöjad. Krzycki kunde ej strax 
göra klart för sig, hvari denna blickens säregna 
tjusning låg, men han kände den starkt.

Emellertid voro de nu framme vid kyrko
gården. En kort bön hejdade alla vid grindarna. 
Därpå gled processionen in mellan de för vinden 
vajande popplarna och de med högt gräs öfver- 
vuxna grafvarna, där Rzeslewos chloper slumrade. 
Zarnowskis grafkapell låg midt på kyrkogården. 
I dess främre vägg var en öppning gjord för mot- 
2. — Ht)ir flarna.
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tagandet af den nye familjemedlemmen. Vid sidan 
stodo två murare i nersmetade förkläden framför 
ett kar med murbruk och en hög nya tegelstenar. 
Kistan ställdes ned på sanden strax framför öpp
ningen, och prästerna började mässa öfver den. 
Deras stämmor stego och sjön ko likt vågor i 
böljande och söfvande rytm, ackompanjerad af 
popplarnas sus, fanornas smällande för blåsten och 
chlopernas mekaniskt frammumlade böner.

Därefter höll Rzeslewos prost liktalet, men 
som han ej stått på god fot med den aflidne, 
nöjde han sig med att anbefalla honom åt Guds 
barmhärtighet. Rundt omkring såg man släktin
garnas ansikten, allvarsamma och högtidliga som 
stunden kräfde, men hvarken sorgsna eller tår- 
sköljda utan snarare likgiltiga och med ett uttryck 
af väntan, ja af otålighet. Äfven kistan tycktes 
blott vänta på ceremoniens slut, som om den 
längtat till det hvalf och det mörker den egent
ligen var bestämd för. Efter talet vidtog emeller
tid åter sången. Ibland tystnade den, och då 
hördes endast vindens tjut i popplarna. Slutligen 
intonerade en hög och liksom bäfvande stämma: 
Requiem aeterna... och sjönk plötsligt likt en 
dammhvirfvel, som pressas till marken af vinden. 
Efter ett ögonblicks tystnad tonade ett befriande: 
»evig frid» — och ceremonien var slut.

En handfull sand kastades på kistan, sedan 
sköts den in genom öppningen, som männen började 
igenmura, i det de fogade in tegelsten vid tegel
sten och beströko dem med murbruk. Muren, som 
för alltid skulle skilja pan Zarnowski från världen, 
växte med hvart ögonblick. Folkskarorna lämnade 
långsamt kyrkogården. Till pani Krzycka närmade 
sig grannarna från Gorki: pani Wlocka, en beda
gad och patetisk dam, och hennes icke längre unga 
dotter, hvilka kände sig förpliktade att säga »några 
tröstens ord», dem ingen väntat och som voro 
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fullkomligt obehöfliga. Gronski började språka 
med Wladyslaw.

— Se, sade han sakta, i det han med blicken 
följde murarnas arbete. Ännu några tegelstenar 
och sen, som Dante säger: eterna silenza. Och 
ingen saknad, inte en enda tår, och ingen kom
mer någonsin bit särskildt för hans skull... Mig 
väntar också något liknande, och du, lägg du på 
minnet, att så begrafver man gamla ungkarlar. 
Din mor har rätt, som vill gifta bort dig.

— Men, svarade Krzycki, den döde var inte 
bara gammal ungkarl utan också en enstöring, 
och för resten, gör det inte detsamma om man blir 
sörjd ?

— Jo, efter döden säkert. Men när man i 
lifvet tänker på det, gör det inte alls detsamma. 
Det är kanske ologiskt och dumt det där »begäret 
att bli sörjd», men det finns där ändå.

— Hvaraf kan det komma?
— Af det likaså ovisa begäret att öfverlefva 

sig själf. Se där: nu är arbetet slut och Zarnowski 
instängd. Låt oss gå!

Utanför grindarna hördes vagnarna rulla fram. 
De församlade strömmade mot utgången. Damerna 
gingo nu först,t prästerna och herrarna med undan
tag af Dolhanski, som samtalade med engelskan, 
följde efter.

Plötsligt vände sig Krzycki till Gronski och 
frågade :

— Hvad heter miss Anney i förnamn?
— Så länge vi är på kyrkogården, tycker jag 

du kunde tänka på något annat. Hon heter Agnes.
— Vackert namn!
— Det är ganska vanligt i England.
— Är hon rik?
— Den frågan skulle du också kunnat upp

skjuta, men om du är angelägen, så fråga Dol
hanski. Såna saker vet han bäst.

— Jag frågar, just därför att jag ser honom 
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bredvid henne och hör, hur han snobbar med sin 
engelska.

— Det är konsten för konstens skull, för han 
slår sig ut för pani Otocka.

— Aha!
— Lika träget som fåfängt. För ser du, det 

är ju svårt att få riktigt reda på hur mycket 
miss Anney har, medan däremot det arf salig 
direktör Otocki lämnade sin hustru är på öret 
kändt.

— Jag hoppas, att min vackra kusin ger 
honom korgen.

— För att öka en vacker kollektion. Och du, 
hvad säger du om kusinerna?

— Jo för all del !... Pani Otocka... jo för 
all del. Det är något förnämt öfver dem båda 
två. Men panna Marynia är ju bara barnungen 
ännu.

Gronski började med blicken följa den smärta 
flickgestalten framför dem och svarade:

— Det är en barnunge, som lika väl kunde 
flyga i luften som gå på jorden.

— Ett aeroplan?
— Jag vill påpeka för dig, att hon är min idol.
— Jag har hört det. Folk vet det redan.
— Men de vet inte, att den tillbedjan inte 

går i rödt utan i blått.
— Det begriper jag inte riktigt.
— När du lär känna henne närmare, kommer 

du att förstå mig.
Krzycki, som var mer intresserad af miss 

Anney, ville åter föra samtalet på henne, men de 
hade nu trädt ut genom grindarna, där hästarna 
väntade. Den unge mannen började hjälpa damerna 
upp i vagnen, hvarvid han än en gång mötte den 
blåa strålen ur engelskans ögon. Vid affärden 
frågade honom modern, om han slutat sina bestyr 
och genast ämnade återvända till Jastrzab.

— Nej, sade han, jag har fått prostens till- 
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låtelse att inbjuda prästerna till prostgården, och 
jag måste ta emot dem där. Men jag bara hälsar 
och får mig litet mat, och sen ursäktar jag mig 
hos gästerna och vänder om hem så fort som 
möjligt.

Med dessa ord bugade han sig för damerna. 
Därpå tog han handen från vagnskanten, kastade 
en blick på stånghästen för att öfvertyga sig, att 
remmarna ej skafde, och ropade så:

— Körl
Vagnarna återvände samma väg som sorg

tåget nyss gått. Af gästerna kvarstannade utom 
Wladyslaw endast Dolhanski, som i sin egenskap 
af släkting till den aflidne också kände sig ha 
skyldigheter mot de till begrafningen anlända 
prästerna och dessutom äfven hade andra skäl, 
hvarför han beslutit att hålla Krzycki sällskap.

Knappt hade de stigit upp i vagnen, förrän 
han började se sig om bland chloperna, som ännu 
stodo kvar i strödda grupper; därpå frågade han:

— Hvar är notarien Dzwonkowski?
Krzycki smålog.
— Han har åkt förut med prästerna, men i 

kväll får du träffa honom på Jastrzab; han har 
själf bedt sig hem till oss.

— Jaså? Då ångrar jag, att jag inte följde 
med damerna. Jag ville försöka få ur Dzwon
kowski något om testamentet och trodde, att jag 
inte skulle få något tillfälle senare.

— Tålamod! Dzwonkowski har sagt mig, att 
testamentet skall öppnas i öfvermorgon på hans 
kontor och att vi måste vara närvarande.

— Jag ville just veta, när det var skäl att 
göra sig besvär — i dag, i morgon eller i öfver
morgon. Om vår goda släkting drar oss vid näsan, 
så hade pani Wlocka rätt i att komma med tröste
ord. Jag åtminstone kommer att behöfva såna 
för längre tid.

— Hur kan du tala på det sättet?
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— Jag säger högt hvad ui alla tänker tyst. 
Jag år nyfiken på det där testamentet, och Dzwon
kowski intresserar mig för tillfället mera än hela 
jordklotet med alla fem världsdelarna, och det så 
mycket mer som jag såg, att han hade med sig 
några papper.

— Hvad det beträffar så gör dig inga för
hoppningar. Dzwonkowski är den störste melo
man jag känner och dyrkar panna Marynia Zbyl- 
towska, som han blef bekant med i Krynica. Jag 
vet genom Gronski, att han satt flöjtackompanje
mang till månskenssonaten i Benois’ sättning för 
fiol och skickat det till henne i Varschau. Nu 
skulle han vilja höra hur det låter ihop, och där
för har han bedt att få komma till Jastrzab och 
har tagit med sig sonaten och dessutom en hel 
packe andra noter. Jag kan också på förband 
säga dig, att han inte kommer att vilj^ höra 
talas eller själf tala om något annat.

— I så fall önskar jag den lede tog Dzwon
kowskis flöjt, panna« Zbyltowskas fiol, ert piano 
och allt hvad musik heter på köpet.

Krzycki såg skälmaktigt på honom.
— Tag tillbaks det där om pianot, för om 

vi få höra någon tercett i kväll, sätter sig pani 
Otocka till pianot.

— Jag hoppas det är lika ostämdt som jag 
just nu, och i så fall afundas jag hvarken henne 
eller åhörarna. — Men jag märker att Gronski 
redan varit framme med något skvaller. Gärna 
för mig! Jag är inte som han, jag har ingen 
gubbsvaghet för småflickor, och hön kycklingar 
tycker jag bara om som middagsrätt. Må' han 
sinka sin Marynia med ögonen och tillbe henne 
bäst han vill, bara han låter mig vara i fred. De 
är musikgalna allihop, och de smitta väl er på 
Jastrzab också. Miss Anney är den enda, som 
inte spelar och som har litet förnuft.

— Jaså, miss Anney spelar inte?
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— Nej. Hvilket inte hindrar, att hon, om 
det vill sig, skulle kunna spela på mig eller på 
dig och ännu lättare på dig än på mig.

— Hvarför lättare på mig?
— Därför att jag är ett så beskaffadt instru

ment, att jag vill på förhand veta hur mycket 
konserten renderar.

Krzycki, sedan gammalt van vid Dolhanskis 
cynismer, ryckte på axlarna, men hade ej tid att 
svara, ty de voro nu framme vid prostgården.

III.

Dolhanski lyckades i själfva verket ej aflocka 
Dzwonkowski något utom snäsor.

Den gamle notarien visade sig mycket språk- 
sam, men han talade endast med Krzycki och 
endast om panna Marynia, som han dyrkade öfver 
alla gränser. Nu undrade han oroligt, om pani 
Krzycka skulle finna det opassande, att man an
ordnade en musikalisk soaré på begrafningsdagen, 
och han kunde ej komma ifrån denna sin ängslan. 
Han började bevisa, att musik passar för döden 
lika väl som för lifvet — till alla begrafningar 
hör ju allvarlig musik — och att eftersom män
niskorna ej funnit ut något bättre sätt ens att 
ära Vår Herre, så fick man antaga, att musiken 
underlättar själens flykt mot himlen och till och 
med frälsningen.

Krzycki tuggade sina mustascher och gick 
obetingadt in på alla skälen, väl vetande att gub
ben blef ursinnig om man opponerade sig. Under 
dylikt samspråk tillryggalades hemvägen. Testa-- 
mentet blef till Dolhanskis stora förtret icke ens 
nämndt.
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På Jastrzab väntade man dem med te, men 
eftersom blåsten alldeles hade upphört i solned
gången och det hade blifvit en härlig kväll, voro 
damerna jämte Gronski ute i trädgården. Krzycki 
och hans följeslagare begåfvo sig efter och funno 
pani Krzycka och pani Otocka på stranden af 
dammen och miss Anney och Marynia ute i en 
båt. Hela luften skimrade röd, doften af björkarna 
utefter stranden blandade sig med lukten af torf, 
andmat och fisk. Vattnet var vid stränderna 
mörkgrönt af skuggan från alar och pilar, i midten 
åter gyllene med reflexer i purpur och påfågels- 
fjäder. Båten gled fram i ljuset mot en smal 
landtunga, som tjänstgjorde som landningsplats 
åt trädgårdssidan. Panna Zbyltowska satt midt 
i båten, och miss Anney stod i aktern och vrickade 
den skickligt framåt med en åra. Hennes kraftiga, 
smärta gestalt tecknade sig lätt framåtlutad mot 
himlens och vattnets fond och följde smidigt årans 
rörelser. Ibland upphörde hon att vricka, och då 
båten, som gled fram allt långsammare, slutligen 
stannade alldeles, såg man i det spegelklara vatt
net ännu en båt, ännu en Marynia och ännu en 
miss Anney. Det var en bild full af landtlig frid. 
Färgen på himlen blef allt rödare, det var som 
om återskenet från en eldsvåda hade bredt sig 
öfver hela västra horisonten. Högt öfver dam
men under himlens flammande hvalf uppenbarade 
sig en flock vildänder och bildade som en rad 
svarta kors. Träden stodo orörliga, och tystnaden 
bröts blott af bullret från en såg på andra sidan 
dammen.

Ett ögonblick senare hade båten lagt till vid 
stranden. Gronski, som var angelägen att hans 
»idol» ej skulle bli våt om fotterna, hjälpte henne 
ur båten; engelskan hoppade själf i land, och i 
det hon närmade sig sällskapet, sade hon:

— Hvad det är vackert här på Jastrzab!
— Därför att vädret är vackert, svarade 
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Krzycki och trädde fram. I går var det mulet, 
men i dag ha vi en härlig kväll.

Och som det ägnade och anstod en landt- 
brukare tilläde han, i det han kastade en blick 
upp mot himlen:

— Ifall det fortfar så här, få vi snart börja 
med höskörden.

Miss Anney såg på honom, som om hon fun
nit något märkvärdigt i dessa ord, och hon började 
upprepa dem som man upprepar obekanta uttryck, 
dem man vill inpränta i sitt minne:

— Höskörden, höskörden . . .
Sällskapet återvände upp till gården, som 

lyste hvit eller snarare skär mellan lindarna, och 
språkade under vägen något om begrafningen och 
den aflidne men mera om landet, vårkvällen och 
musik. Pani Krzycka försäkrade damerna, att 
äfven före deras ankomst hade det ej fattats 
musik på Jastrzab, ty i parken fanns en sådan 
mängd näktergalar, att man ibland inte fick sofva 
för dem. Gronski, som var en kunnig man, på
pekade, att landtlifvet sedan urminnes*  tider varit 
ansedt för det enda riktiga och normala lifvet, 
hvarvid han citerade de homeriska kungarna, »som 
fröjdades i sina hjärtan, då de med spiran räk
nade sädesskylarna», samt åtskilliga latinska skalder. 
Till sist förklarade han, att enligt hans mening 
socialismen alldeles saknade uppfattning för landt- 
brukets betydelse, enär den betraktar jorden endast 
som ett materiellt värde, medan den i själfva 
verket äfven är ett föremål för kärlek, eller, med 
andra ord, den är inte till endast för att taxeras 
utan också för att älskas. Människorna veta, med 
hvilka bekymmer landtlifvet är förenadt, och ändå 
är detta slags lif det enda de värdera, alldeles 
som om det hade idel härligheter att bjuda på.

Pani Krzycka, som näst sina barn älskade 
Jastrzab högst i världen,, betygade sitt lifliga in
stämmande, men Dolhanski, som erinrade sig det 
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fädernegods han ägt men låtit gå sig ur händerna, 
inföll i sin vanliga loja ton:

— Andra härligheter kanske där finns, men 
pengar saknas. Det är för resten rätt lustigt, att 
de där loforden öfver landtlifvet kommer från en 
förmögen man, som skulle kunna köpa sig jord 
och bosätta sig på landet men som man måste 
dra ur staden med tänger.

Därpå vände han sig till Gronski:
— Hvad beträffar dina homeriska kungar och 

dina Virgilier och Horatier, så fanns det på deras 
tid säkert hvarken hotell på Rivieran eller klubbar 
i Nizza.

Men denna anmärkning förbigicks med tystnad, 
eller rättare den afbröts af en musikpassage, som 
notarien började gnola med sin gamla trähårda 
röst för att klargöra för Marynia sammanhanget 
mellan två satser i Bruchs konsert. Sedan kom- 
mo allehanda andra passager i oafbruten följd, 
ända tills sällskapet återvände in.

Gronski kände till den gamle mannens mani 
och afundades honom att ha funnit något i lifvet, 
som så helt fyllde det Själf var han en ganska 
bildad dilettant, men han hade intet stadigt fäste 
i sitt lif, och det fanns intet han uteslutande 
ägnade sina andliga krafter. Detta var delvis 
förhållandenas skuld och delvis hans egen. Det 
djupast utmärkande för honom var en sorgsen 
skepticism. En af hans vänner, Kloczewski, kalla
de honom predikaren i frack. Slutresultatet af 
Gronskis betraktelser öfver människolifvet, såväl 
det individuella som det samhälleliga, var öfvertygel- 
sen, att detta lif med tiden kan bli annorlunda 
— aldrig bättre. Och han tänkte, att det kanske 
vore värdt att anstränga sig, för att det en gång 
skulle bli bättre — men inte för att det blott 
skulle bli annorlunda. Denna tanke skyddade 
honom å andra sidan för en ytterlig pessimism, 
ty han förstod, att lyckan och olyckan ej ligga 
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i det yttre utan inom människan själf och att 
eftersom annorlunda ej betyder bättre, så betyder 
det i och med detsamma icke heller sämre. I 
grund och botten var han öfvertygad om att 
såväl det ena som det andra begreppet hvilar på 
ett misstag och en illusion och att alltsammans, 
hela lifvet är en enda stor fåfänglighet. På detta 
sätt betygade han, öfver tidernas haf, den rätte 
predikaren sitt instämmande.

Men som han samtidigt var en känslomän
niska, råkade han i oupphörliga motsägelser med 
sig själf. Känslan vill nämligen alltid något, 
medan åter hans sorgsna skepticism sade honom, 
att det ej lönar mödan att vilja något. Hans 
känsliga samvete pinades också af den tanken, 
att hans åsikter voro fientliga mot lifvet men 
att lifvet är en nödvändighet och den, som genom 
tvifvel undergräfver dess rötter, därför skadar 
människorna. Gronski ville ej skada någon, fram
för allt icke de sina, och predikaren, som för
klarade, att allt är fåfänglighet, stred därför inom 
honom med patrioten, som beträffande t. ex. ett 
lands lidanden icke kunde medge detta. Sålunda 
kom han att befinna sig i ständig tvedräkt med 
sig själf, och han afundades handlingsmänniskorna, 
som gå sin väg genom lifvet utan några hvarför 
— liksom också dem som besinningslöst ge sig 
hän åt en enda, stor känsla.

För gamle notarien Dzwonkowski och för 
Marynia var musiken denna stora känsla, och så 
ofta Gronski såg dem tillsammans, hade han för 
ögonen liksom lefvande exempel, att det dock 
finns saker, med hvilka man kan fylla sitt lif 
från dess gryning till dess sista stund. . . blott 
man ej alltför mycket analyserar dem.
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IV.

Under supén sysselsatte sig notarien alltjämt 
uteslutande med musiken och Mary nia. De andra, 
med undantag af husets fru, som hade att ge till
ståndet till konserten, svarade han ganska snäsigt, 
särskildt Dolbanski, då denne ännu några gånger 
försökte aflocka honom upplysningar om testa
mentet. Hans bistra och apoplektiska ansikte ljus
nade först sedan pani Krzycka förklarat, att hon ej 
hade något emot att återstoden af kvällen ägnades 
åt allvarlig musik och att hon själf gärna ville 
höra Marynia, som hon ej hört sedan sista väl- 
görenhetskonserten i Krynica.

Mot slutet af supén började gubben emellertid 
åter bli otålig; han ansåg det synd att förspilla 
tiden på mat och samtal, ty låt vara att det ta
lades om musik, så var det dock endast profana 
som förde en ytlig konversation om något de ej 
hade begrepp om. Först Gronski lyckades i någon 
mån intressera honom, då han började orda om 
musikens upprinnelse och vederlägga den dar- 
winska teorien, att sången och spelet uppstått i 
någon förhistorisk period ur mannens och kvin
nans ömsesidiga älskogslock i skogarna. Gronski 
delade deras mening, som mot dylika åsikter 
ställa det faktum, att just hos de vildaste folk
slagen ej finnas några spår af kärlekssånger men 
däremot stridsmusik och stridssånger. Teorien om 
lockropen i skogarna föreföll damerna mera poe
tisk. Gronski lugoade dem dock med, att detta 
ej minskade musikens civilisatoriska betydelse utan 
tvärtom bevisade, att den jämte dansen är en af 
de första faktorer, som skapa ordning bland anarkiska 
människoskaror.

— När papuanerna, sade han, sluter sig till
sammans för att utföra en krigsdans eller en
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rituell dans efter rytmen af sin om än aldrig så 
barbariska musik, underordna de sig något, in
för en viss ordning och knyter det första samhälls- 
bandet.

— Det vill säga, anmärkte Dolhanski, att 
alla nationer bildat sig ur något primitivt »Kisse 
katt döder vardt>. . .

— Ja just så! svarade gamle notarien i för
argad ton.

Därpå vände han sig till Gronski:
— Fortsätt! Af er kan man åtminstone få 

lära något.
— Ja fortsätt! instämde Marynia.
Och Gronski fortsatte att tala om musikens 

historia: hur den under århundraden stått i tjänst 
hos kriget, hos staten och religionen och först sent 
lyft sig på egna vingar för att nu likt en örn 
sväfva öfver mänskligheten.

— Det är en egendomlig konst, slöt han, den 
mest primitiva men i våra dar mera än andra 
baserad på vetenskapen, strängast bunden vid vissa 
tekniska betingelser men på samma gång den 
minst begränsade, den mest mystiska och den som 
stiger högst öfver tillvaron och lifvet — hvilket 
kanske just ger den dess oförklarliga makt öfver 
människosjälen. Den konst som talar det dunklaste 
språket, den mest ideella men den som mäktigast 
sporrar till handling ... Ja så är det! . .. För de 
polska regementena spelade preussiska musikkårer
na vid Gravelotte »Än är Polen ej förloradt» . .. 
Och öfverallt kan man iaktta detsamma... Spela 
marsel  jäsen för fransmännen, »Wacht am Rhein» 
för tyskarna — deras händer börja darra! Till 
och med de flegmatiska amerikanarna och engels
männen få glöd i ögonen, då de höra: »Rule Bri
tannia» eller »Yankee Doodle»... En egendomlig 
konst... den mest kosmopolitiska och på samma 
gång den mest nationella... universell och indivi
duell .. .
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— En sak har ni inte sagt: att den af 
alla konster väl är den renaste, tillfogade pani 
Otocka.

— Man har försökt att dra ner också den, 
svarade Gronski, men osedlighet kan hvarken vara 
rytmisk eller harmonisk, och af de försöken har 
det därför bara uppstått någon sorts musikens 
antikrist.

Men Krzycki, som satt och hade tråkigt och 
hellre skulle velat tala med den blonda miss 
Anney, utlät sig med tydlig önskan att göra slut 
på samtalet:

— Ja det är klart, att inte bara hvar nation 
utan hvar människa har sin musik. Jag till exem
pel hör mycket gärna hvilken konsert eller opera 
som helst, men jag bekänner, att då pojkarna och 
flickorna ute på' åkern ibland stämmer i och sjunger, 
så det klirrar i högafflar och tjugor — så är det 
just min musik.

— Slav, lechit, piast, kom i min famn! sade 
Dolhanski i sin släpande ton.

Krzycki rodnade litet af fruktan, att han skulle 
förefalla den unga engelskan och sina distingerade 
släktingar alltför landtlig, men de betraktade honom 
tvärtom med en viss sympati. Den gamle klassiker- 
älskande notarien åter drog i mustascherna på ett 
sätt, som ej bådade godt, och mumlade balf- 
högt:

— För somliga är det till och med nog, när 
det ringer i öronen på dem.

Men så besinnade han, att pani Krzycka 
kunde taga illa upp, att sonen förhånades, och 
han kastade en orolig blick på henne och tyst
nade.

Supén var slut. Sällskapet gick in i salongen, 
där luften var sval och fylld af en lätt jasmindoft, 
som aftonvinden burit in från trädgården. Genom 
glasdörrarna lyste fullmånen, som nyss stigit upp 
ofvan alarna på andra sidan dammen, och den 
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steg långsamt på himlen, som ännu var röd efter 
badet i aftonrodnaden. Pani Otocka satte sig till 
pianot, notarien tog plats bredvid henne och bör
jade preludiera på flöjten med nästan ilsken energi, 
bakom dem ställde sig Marynia med sin fiol på 
armen. Gronski betraktade hänryckt hennes yfviga, 
mörka hår, ögonbrynens lugna bågar under den 
rena pannan, det lilla ansiktet och den späda, 
ännu barnsliga gestalten, och han tänkte, att blott 
och bart en sådan anblick var musik eller att en 
sådan fiolspelerska åtminstone kunde betraktas 
som musikens personifikation och symbol. Krzycki 
kunde ej heller taga ögonen från henne, trots att 
han ju hörde till engelska sidan. Efter slutade 
universitetsstudier hade han åtföljt sin mor på en 
resa i Italien, där han besökt en mängd tafvel- 
gallerier, och ehuru han saknade grundligare este
tisk bildning, flög dock nu den tanken för honom, 
att denna flicka med sitt ljusa, blida ansikte böjdt 
öfver fiolen skulle kunna tjäna som modell till den 
heliga Cecilia eller till en af de spelande änglar 
han sett på Fra Angelicos taflor.

De öfriga åhörarna — pani Krzycka, hennes 
barn och guvernanten samt miss Anney — sutto 
också försjunkna i andaktsfull åskådan som inför 
en helgonbild. Endast lille Stas’ informator, Lasko- 
wicz, delade ej den allmänna hänförelsen. Han 
var en medicine studerande, som på grund af 
universitetets stängning genom informatorskap 
skaffade sig medel till fortsatta studier — och 
som med sitt förbittrade hat till de »mätta» i 
denna världen här på den gamla herrgården 
gjorde samma figur som Pilatus i Credo. Hans 
åsikter voro ingen hemlighet för någon på Jastrzab, 
men man tolererade honom med hela det sorglösa 
öfverseende, som endast polska szlachtan är mäktig 
af, resonerande som så, att »äfven den störste 
radikal måste äta», och i hopp att Stas ännu 
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var för liten, för att läraren skulle kunna utöfva 
något inflytande >i dålig anda» på honom.

Då Laskowicz nu betraktade den unga flol- 
spelerskans nobla gestalt, kom den tanken för 
honom, att detta var en blomma, som växte högre 
än att en proletärs händer kunde nå den, på sam
ma gång den var uppodlad på proletariatets be
kostnad. Detta var tillräckligt, för att han skulle 
se på båda systrarna med ovilja och en begynnelse 
till hat.

Emellertid nalkades nu stunden för konsertens 
början. Ännu några ögonblick for Marynia med 
stråken öfver strängarna, skrufvade eller pekade 
på ställen i noterna för systern och notarien. Se
dan inträdde tystnad, endast afbruten af hvisk
ningar från det utanför fönstren samlade tjänst
folket, som för första gången i sitt lif skulle få 
se en fröken spela fiol.

V.

Månskenssonatens första ackord ljödo, och 
visionen började. En blek stråle tränger in genom 
en springa och rör vid en sofvandes panna, liksom 
ville den väcka tanken, sedan vid läpparna, som 
ville den väcka ordet, och sedan vid bröstet, som 
ville den väcka hjärtat. Den trötta kroppen sofver 
dock fortfarande sin djupa sömn, men själen gör 
sig lös ur dess famn som en fjäril ur puppan och 
glider ut i rymden. Natten är klar och stilla. 
Nere på jorden skymta alarna fram ur tyllmjuk 
dimma. På skogsängarna dansa nymfer vid to
nerna af en fauns flöjt, och rundt omkring stå 
hjortar med krontyngda hjässor och blålysande 
ögon. I buskarna glimma lysmaskar, i mossan
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skimra röda flugsvampar, och under deras balda
kiner sitta små älfvor och åse dansen. Från 
markna trädstammar och träsk stiga irrbloss och 
sväfva fram lätt och hemlighetsfullt, som om de 
sökte något. Månen stiger allt högre på himlen, 
och det faller ymnig dagg.

Genom vida fält slingrar en flod sitt silfver- 
band, och man ser vägar, som föra till städer och 
slott. Genom smala gotiska fönster faller mån
skenet in i tysta slottssalar, där döda riddares och 
jungfrurs andar sväfva kring. Vid slottens fot 
slumra städer. Hustaken blänka i det lugna skenet, 
spirornas kors glimma. Ur blommande trädgårdar 
stiger doften af gräs och blommor. Men lättare 
än doften och ljuset sväfvar den vingade själen 
allt högre, allt vidare. Djupt inunder skymta 
människoboningar förbi, skogar, dalar och blanka 
dammar och åars hvita tråd. Landskapet höjer sig 
långsamt... *

Och här äro bergen. Mellan klipporna slum
rar en genomskinlig sjö. I klyftorna gömmer sig 
kyligt mörker. Glaciärernas spetsar lysa gröna. 
Längs klippornas sidor och i deras skrymslen taga 
trötta moln och ringlande dimmor sin nattliga hvila, 
och på topparna, på den eviga snön, lägger sig 
månljuset. Äfven vinden har somnat. Hur tyst, 
hur luftig och vidt! Här är månen tystnadens 
enda vakt och människosjälen det enda lefvande 
väsendet. Fri som bergens örn, lösgjord från 
kroppen, tjusad af rymdernas ödslighet och höj
dernas stillhet, full af lycka och af ett vemod, 
som ej är af jordisk halt — hänsmält i tystnaden 
kretsar hon öfver afgrunderna, och sedan flyger 
hon åter vidare, helt gifvande sig hän åt flyktens 
berusning. ..

*
3. — Hvirflama.
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Och bergen ha redan försvunnit under henne, 
men nu nâ henne några röster ur djupet, liksom 
kallande henne till sig. Det är hafvet! — Det 
ensamt slumrar aldrig, evigt vakande slår det i 
våg efter våg mot stranden liksom en lifvets jätte
puls. Dess väldiga bröst häfver och sänker sig 
beständigt, och ibland kvider det i klagan öfver en 
möda utan slut.

Hafsrunden dallrar under månens opalstråk 
och stjärnornas silfverstrimmor, och på dessa ljus
vägar ser man i fjärran, lika sömnlöst som hafvet 
själft, ett fartyg med segel och med blodrödt ljussken 
i de runda fönstergluggarna.

t.

Men du, o själ, flyger högre och högre. Jorden 
ligger någonstädes i afgrundens djup, och genom 
dunlätta moln ilar du fram i den ljuslysande rymden, 
den öde och kalla. Du hvilar på dina vingar, och 
du glider i det ljusa intet — högre och högre .. . 
Himlens klenoder skimra och skifta i guld och 
purpur öfver dig, och du gungar lekande fram i 
etern, stilla hänsjunken i dig själf, befriad från 
materiens stoft — som utanför tidens och rummets 
gränser, redan hörande himlen till. . .

*

Allt svartare himlens hvalf, månen, stor som 
världen, allt mera bländande. — Dess dystra ängder 
äro komna helt nära, taggade af bergspetsar, 
håliga af svarta kratrar, stumma, isiga, liflösa . . . 
Så sväfvar i rymdens oändlighet denna bleka hamn, 
som löper jorden kring liksom dömd af Gud till 
ett evigt kretsande. Öfver och kring honom en 
oändlighet, som den bäfvande tanken ej fattar. 
Nya stjärn konstellationer skimra likt fjärran eldar. 
Man hör sfärernas musik. Här omsväfvar en 
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evighetens ande, och här griper en den bäfvande 
förnimmelsen af det öfverjordiska.

*

Vänd åter, du vilsefarna svan, vänd åter, o 
själ, innan du ryckes med af hvirflar och strömmar 
och innan de för evigt lösslita dig från jorden.

*

Du återvänder från alltets höjder, badad i 
oändlighetens vågor, renare och mera fullkomlig. 
Redan har du lagt dina vingar samman... Se, 
där nere i djupet under dig åter dessa dunlätta 
moln, som du nu hälsar såsom något förtroget och 
kärt. Nedanför är jorden. Du ser redan bergs
kammarna, som sträcka sig mot månen; vidderas 
fot snyftar hafvet. Och ännu djupare ned åter 
dimsvepta skogar, åter städerna med sina stumma 
torn och slumrande byars tak. Natten bleknar. 
På betesmarkerna ha herdarna gjort upp eldar och 
spela på sina pipor. Tupparna gala ... Det dagas !...

*
. ; . 'i

Musiken upphörde, och det inträdde tystnad. 
Marynia stod vid pianot med sin vanliga ljusa 
uppsyn, men som vaknad ur en dröm:

Gamle notarien satt en stund med sänkt 
hufvud och tuggade med sina tandlösa käkar. 
Sedan reste han sig, och då Marynia lade fiolen 
ifrån sig på pianot, kysste han eldigt hennes hänr 
der, hvarefter han kastade en utmanande blick på 
de närvarande som för att se, om någon dristade 
protestera mot denna hyllning eller anse den öfver- 
flödig. Ingen .protesterade emellertid, ty under 
musikens inflytande hade det gått med åhöfarna 
som det nästan alltid går med människorna, när 
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de få känna fläkten af det sanna snillets ande. 
Liksom det ibland i drömmen förefaller en, att 
man med foten stöter sig loss från jorden och 
sedan kretsar fritt i rymden, så hade också deras 
kroppar blifvit liksom lättare, mindre materiella, 
som frigjorda från allt det tunga och grofva, som 
håller fast vid jorden. Nerverna hade blifvit käns
ligare, och själarna hade kommit närmare den 
gräns, där evigheten begynner. Sedan intrycket 
förgått, skulle hvardagslifvet åter gripa dem och 
draga dem nedåt, men under denna kortvariga 
stegring i känslolifvet vaknade hos dem en annars 
okänd förmåga att fatta, förstå och känna skön
heten och öfverhufvud sådana ting, som de i 
sitt vanliga tillstånd saknade uppfattning för — 
och som de ej visste att de hade förmågan att 
uppfatta.

Icke ens medicinaren Laskowicz förmådde 
trots förutfattade meningar undandraga sig detta 
inflytande. Från det ögonblick Marynia börjat 
spela hade han från sin skumma vrå i salongen 
suttit och iakttagit henne och studerat hennes 
gestalt som en anatom. Han kände, att det låg något 
brutalt häri, men just detta beredde honom till
fredsställelse såsom den enda riktiga ståndpunkten 
för en forskare och en man af hans öfvertygelser. 
Han började intala sig, att den där unga damen 
ur de så kallade högre kretsarna för honom endast 
var ett studieobjekt, som han skärskådade såsom 
han skulle sett på ett lik i anatomisalen. Då hon 
stämde fiolen och därvid böjde ner hufvudet, upp
räknade han inom sig de latinska namnen på 
hennes hjässben och sköt ifrån sig den tanke, som 
mot hans vilja dök upp inom honom, att det 
dock var en ovanligt ädelt formad hufvudskål. 
Sedan, i början af konserten, sysslade han med 
nomenklaturen på händernas, armarnas och bröstets 
muskler, därpå följde benens, som han kunde 
skönja under det tunna klänningstyget, och små-
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ningom hela gestaltens. Som han emellertid 
var icke endast medicine studerande och soci
alist utan äfven en ung man, så slöt denna 
anatomiska öfverblick med den oväntade slutsat
sen, att hans studieobjekt var en ännu icke fullt 
utvecklad men ovanligt vacker och tilldragande 
flicka, lik en vårblomma. Från det ögonblicket 
började han i viss mån förlåta henne, att hon till
hörde den samhällsklass, som lefver >på proletari
atets bekostnad», och han kunde ej frigöra sig 
från tanken, att om till följd af några samhälls- 
omstörtningar en dylik liten varelse kom i hans 
våld, så skulle detta bereda honom en outsäglig, 
vild vällust.

Men då Beethoven lade sin hand på hans 
hufvud, vaknade dock bättre och högre känslor 
äfven inom honom. Han såg, hur uttrycket kring 
den unga flickans läppar och i hennes ögon väx
lade under spelet, och han började tro, att »hon 
ändå kände något». Till följd häraf började hans 
ovilja mot henne småningom ge vika, och halft 
medvetet, halft i en aning gick det upp för honom, 
att detta spel var icke endast ett händernas utan 
också ett själens verk. Han ägde icke nog kultur 
för att musiken skulle tala till honom som exempel
vis till Gronski, men det vaknade dock inom 
honom en dunkel känsla af att detta var något 
likt luften, som alla bröst kunna andas utan hän
syn till om de älska eller hata. Och han greps 
af en viss förundran vid tanken att det ges ting, 
som ligga ofvan de mänskliga lidelsernas myller. 
Till sist hade han till den grad identifierat mu
siken med den spelande flickan, att då gamle 
notarien efter slutad konsert kysste hennes händer, 
kände han själf nästan lust att göra detsamma.

*
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Wladyslaw Krzycki på sitt håll hade vändt 
sig till miss Anney.

— Så länge Jastrzab stått, sade han, har 
ingen någonsin förr hört sådan musik här. Jag 
är ingen kännare, men det får jag säga, att det 
där grep mig. Dessutom, fast jag ganska ofta är 
i stan, har det aldrig fogat sig så, att jag fått 
se en kvinnlig violinist. Och det är något bra 
vackert l Nu har jag det intrycket, att bara kvin
nor borde spela fiol.

— Man får det intrycket, när man ser Ma- 
rynia spela.

— Ja säkert. Jag börjar till och med förstå 
pan Gronski. För ni vet ju, att hon är hans 
högsta ideal.

— Ja och mitt och allas som känner henne 
— och snart blir hon ert också.

— Jag bestrider inte, att hon kan bli det, 
jag vet bara inte om det högsta.

Det blef ett ögonblicks paus. Därpå tillfogade 
Krzycki, som ej ville att miss Anney skulle taga 
hans ord för en påflugeh komplimang:

— I alla händelser är jag skyldig henne tack
samhet för en annan sorts musik än den vi hör 
hvarenda kväll vår och sommar.

— Hvad är det för musik?
— Från skymningen till månens uppgång 

grodkonserten och sedan näktergalskonserten, som 
jag för resten vanligen inte hör, för jag sofver 
som en stock efter dagens arbete. Grodkapellet 
har redan börjat. Det har sitt behag det också. 
Om ni vill höra, så gå vi ut på verandan. Det 
är närapå lika varmt ute som en sommarkväll.

Miss Anney reste sig, och de gingo ut på 
verandan. Tjänstfolket, som stått där och lyssnat 
till Marynias spel, hade gått. De blommande 
jasminerna lyste på afstånd ur skymningen. Från 
dammen ljöd grodornas kväkande, sömngifvande 
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entonigt men på samma gång likt en samfälldt 
mumlad bön.

Miss Anney lyssnade ett ögonblick till lätet.
— Ja, sade hon därpå, det har sitt behag 

det också och isynnerhet en sådan här kväll.
— Och i England, ha ni sådana här kväl

lar där ?
— Inte så stilla. Det finns knappt en vrå, 

dit inte lokomotivsignaler och fabriksbuller tränger. 
Jag tycker om den polska landsbygden just för 
lugnet och aflägsenheten från städerna.

— Det är alltså inte första gången ni ser 
polska landsbygden?

— Nej. Jag har just tillbragt en månad hos 
Zosia Otocka.

— Jag skulle önska, att också vårt Jastrzab 
fann nåd för era ögon. Skada bara, att ni kom 
just till en begrafning. Det verkar alltid sorgligt. 
Jag såg till och med, att ni var upprörd.

— Jag påmindes om något, svarade miss 
Anney.

Sedan blickade hon åter utåt trädgården, och 
det märktes, att hon ville byta samtalsämne.

— Hvad allt här blommar och doftar! sade hon.
— Det är jasminer och syrener. Märkte ni 

på vägen till Jastrzab, att det är planteradt syrener 
längs skogskanten? Det är mitt verk.

— Jag märkte det först vid bron — ni vet 
där det gamla huset står. .. Hvad är det för 
byggnad?

— Det är en gammal kvarn. Förr fanns det 
mycket vatten i bäcken där, men så lät farbror 
Zarnowski leda vattnet till sina fiskdammar, och 
kvarnen stannade. Nu ha vi i ett tiotal år an- 
vändt den som hölada i stället. Folk påstår, att 
det spökar där, men det är jag själf som en gång 
spridt ut det ryktet.

— Hvarför det?
— Först och främst för att de inte skulle 
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stjäla hö af mig, och för det andra var jag an
gelägen, att ingen skulle titta in där.

— Hvad hittade ni på?
— Jag påstod, att hästarna vill skena vid 

bron om nätterna och att det är något som skrat
tar inne i kvarnen; och det är för resten sant, 
för ugglorna skratta därinne.

— Ni borde kanske ha sagt, att det är något 
som gråter.

— Hvarför det?
— För större intrycks skull.
— Jag vet inte det. Ett skratt om natten i 

ödsligheten gör nog starkare intryck. Det är folk 
räddare för.

— Och ingen går dit in?
— Nej ingen. Nu för tiden för resten är det 

mig egalt, bara ingen stjäl mitt hö, men det var 
en tid, då jag ville göra mig säker för objudna .. .

Krzycki bet sig i läppen, ty han hade i mån
ljuset varseblifvit, att miss Anney lätt rynkade 
ögonbrynen. Han förstod, att han genom detta 
upprepade framhäfvande af att han ej ville någon 
skulle komma in i kvarnen hade felat mot konve
nansen och, hvad värre var, för den unga engelskan 
dokumenterat sig som en landtlig skrodör, som 
lät förstå, att han ofta behöft söka gömställen. 
För att utplåna det dåliga intrycket tillfogade han 
därför hastigt:

— När jag var student, skref jag vers, och 
därför sökte jag ensamheten. Men nu har det 
gått öfver.

— Sådant går vanligen öfver, svarade miss 
Anney.

Och hon vände sig mot salongsdörren men 
utan öfverdrifven brådska, som för att visa Krzycki, 
att hon tog hans förklaring för god och att hennes 
återvändande in ej var någon demonstration. 
Krzycki stannade efter ett ögonblick — förargad 
på sig själf och än mer på miss Anney, och det 
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just emedan endast han begått en taktlöshet och 
han ej kunde förebrå henne det minsta. »I alla 
händelser,» sade han för sig själf, »så är det en 
fasligt lifserfaren pnritanska ...»

Och med en viss förargelse började han upp
repa hennes sista ord:

»Sådant går vanligen öfver.»
— Ville hon låta mig förstå, tänkte han, att 

af sådant virke som jag blir det aldrig poeter? 
Kanhända. Men det vet jag bäst själf, och jag 
behöfver inte ytterligare höra det af andra.

Tämligen mörk i hågen återvände han in i 
salongen, men där kallade honom hans värdplikter 
till kusinerna, och denna afton talade han inte 
mera med miss Anney.

VI.

Notarien Dzwonkowski reste samma kväll, ty 
på grund af sitt ämbete måste han vara i staden 
tidigt på morgonen. Gronski däremot, som pani 
Otocka bedt företräda henne, samt Krzycki och 
Dolhanski begåfvo sig af först dagen därpå.

Alla tre voro både oroliga och nyfikna be
träffande testamentet, som notarien ej med ett 
ord hänsyftat på. Dolhanski skämtade och för
sökte se mera obekymrad ut än han var. För 
honom var det nämligen viktigare än för någon 
annan att få något med af arfvet. Han hade för
lorat en ansenlig förmögenhet, men som han ej 
ändrat vanor utan fortsatte att lefva som om han 
ingenting förlorat, så höll han sig uppe endast 
tack vare utomordentliga, nästan akrobatiska an
strängningar, hvilket han för resten själf inga
lunda gjorde någon hemlighet af. Han var en 
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lätting och hade milliontals fel men också vissa 
umgängesdygder, för hvilka han värderades. Han 
tillhörde en aristokratisk klubb och spelade kort 
med mycken tur — men otadligt. Han lånade 
aldrig pengar af folk ur sin egen samhällskrets, 
han satte aldrig ihop historier och var en ganska 
trofast vän. Bristen på bildning ersatte han genom 
kvickhet och snabb uppfattning. Han gjorde 
obarmhärtigt narr af sig själf, men det var ej 
rådligt för andra att göra narr af honom, och 
som han därjämte var slagfärdig och öppen ända 
till cynism icke blott fördrog man honom utan 
såg honom gärna. Gronski, som stod så högt i 
Dolhanskis aktning, att han ensam tilläts skämta 
med honom, brukade säga, att om han haft lika 
stor förmåga att förtjäna som att förslösa pengar, 
skulle han varit millionär.

Men som nu detta inte var fallet hade Dol- 
hanski ibland svåra tider, särskildt om våren, då 
spelet på klubben aftog, och man började lämna 
staden. Då kände han trötthet efter vinterns an
strängningar och önskade längtansfullt, att något 
skulle falla honom till utan egen ansträngning. 
Zarnowskis testamente skulle kunna innehålla en 
sådan gåfva från höjden, och ehuru Dolbanski ej 
hoppades mycket, enär han i den aflidnes lifstid 
inte alls sökt hans umgänge och till och med 
öppet brukat förklara, att onkeln tråkade ut honom, 
så hoppades han ändå, att någon smula skulle 
falla på hans lott — åtminstone nog för att till
fälligt tysta kreditorerna eller, än bättre, för att 
förslå till en sejour vid något mondänt franskt 
hafsbad.

Då han lämnat Varschau, hade han på klub
ben förkunnat, att han skulle komma tillbaka 
sittande på en kudde stoppad med värdepapper. 
Nu försökte han med litet konstlad humor öfver- 
tyga Gronski och Krzycki, att hvarken pani Otocka 
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och hennes syster eller Krzyckis utan just han 
borde bli universalarfvingen.

— Den ena af kusinerna är en välmående 
änka, som har ärft en stor förmögenhet efter 
mannen, och den andra är en musa in spe, som 
bör kunna lefva på ambrosia.. . Sån skada, att 
jag inte är den aflidnes enda släkting!

Här vände han sig till Wladyslaw.
— Krzyckis finner jag också öfverflödiga. 

Som ni emellertid, efter hvad jag hört, haft några 
gränstvister med Rzeslewo, så hoppas jag att ni 
ingenting får.

— Gör dig inga förhoppningar, sade Gronski, 
utan inskränk hellre dina behof.

— Du påminner mig om min salig far, sva
rade Dolhanski.

— Ja han bör nog ofta ha sagt så.
— Alldeles för ofta, och till på köpet fram

höll han sig själf som exempel för mig, men jag 
bevisade honom som två gånger två är fyra, att 
jag kunde och borde lefva på större fot än han.

— Hur så?
— Jag sade som så här till honom : för det 

första har pappa en son, och jag är barnlös, och 
för det andra är jag bättre adelsman än pappa.

— På hvad vis då?
— Det är mycket enkelt, jag räknar ju en 

generation mer.
— Bravo ! ropade Krzycki. Hvad svarade din 

far på det?
— Han kallade mig tosing, men jag såg, att 

han tyckte om det. Ack om pani Otocka funne 
lika mycket behag i mina infall som pappa en 
gång i världen! Men jag är viss om att hvarken 
min trofasthet eller min aptit båtar mig till något. 
Lilla kusin är för resten mer praktisk än det ser 
ut. Man skulle tro, att hon och systern bara 
lefver på blomdoft, men så fort de fick höra talas 
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om det eventuella arfvet, reste de ju hit hals öfver 
hufvud.

— Jäg kan försäkra dig, att du bedrar dig. 
Mamma bjöd dem hit redan förra sommarn i 
Krynica, och nu, minst en vecka före farbror Zar*  
nowskis död, påminde hon dem om deras löfte. 
De svarade, att de inte kunde komma, för de hade 
en gäst. Då bjöd mamma gästen med.

— Jaså, det var en annan sak — och jag 
inte bara förstår din mor, utan eftersom du är 
en ståtlig pojke och till på köpet yngre än jag, 
så börjar jag bli ängslig för kusin Otockas för
mögenhet, som jag har än mer grundade an
språk på.

— Du kan vara lugn, svarade Krzycki torrt.
— Skall det betyda, att du skulle föredra 

pund framför rubier ? Med hänsyn till kursen 
skulle jag göra det också; jag är bara rädd, att 
för mycket af dem drunknat i Kanalen på vägen 
från England.

— Om du är angelägen, inföll Gronski, kan 
du ju fråga miss Anney om exakta siffran. Hon 
är så uppriktig, så hon svarar dig säkert.

— Ja men det är ju inte nog med det; sen 
blir frågan, om jag tror henne.

— Ifall du öfverhufvud alls kan bedöma män
niskor, så bör du tro henne.

— I alla händelser skulle jag vara rädd för 
missförstånd, för ifall hon svarade på polska, skulle 
hon själf kunna missta sig, och om på engelska 
kunde jag fatta henne orätt.

— Hon talar polska bättre än du engelska.
— Och jag måste bekänna, att det alltid för

vånat mig. För hur kan det komma sig?
— Jag har ju sagt dig, svarade Gronski med 

en viss otålighet, att hon läst polska sen hon var 
barn, för hennes far var en entusiastisk vän af 
polackerna.
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— De gustibus non est dispntandum, sade 
Dolhanski.

Och därpå började han åter tala om Zar- 
nowski och om gamle notarien, härmade dennes 
malande med de tandlösa käkarna och ursinniga 
ögonkast och förklarade till sist, att om han ingen
ting fick, skulle han skjuta sig utanför pani 
Otohkas dörr eller resa till Gorki och fria till 
panna Wlocka.

Gronski satt under detta prat försjunken i 
sina egna tankar, och äfven Krzycki lyssnade för- 
strödt ty hans uppmärksamhet hade riktats på 
den mängd bondkärror, som oupphörligt passerade. 
Under förmodan att han glömt bort någon mark
nadsdag i staden, vände han sig till sin kusk.

— Andrzej, hvarför kör så många åkdon till 
stan? frågade han.

— Det är chloper från Rzeslewo, ers nåd.
— Från Rzeslewo? Hvad skall de göra i 

stan?
— Jo se, det är för pan Zarnowskis testa

mente, ers nåd, de skall ju få Rzeslewo, sägs det.
Krzycki vände sig till Gronski.
— Jag har hört, sade han, att någon spridt 

ut det ryktet bland dem, men jag visste inte att 
de tro det.

Och därpå vände han sig åter till kusken.
— Hvem har sagt dem det?
Den gamle kusken dröjde litet med svaret.
— Folk påstår att det är informatorn.
Krzycki började skratta.
— Å de dumma chloperna! utbrast han. Pan 

Laskowicz har ju aldrig i sitt lif sett pan Zar- 
nowski. Hur skulle han kunna veta något om 
testamentet !

Men efter en stunds funderande sade han 
halft till följeslagarna, halft för sig själf:

— Allt måste ha något mål, och om Lasko 
wicz gjort det, så kan någon säga mig hvarför?
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— Tror du honom i stånd till det? frågade 
Gronski.

— Jag vet inte, för hittills hade jag tänkt, 
att man kan vara socialist men ändå, ha sina 
skrufvar i behåll.

— Jaså är han af den sorten? Säg mig, 
hur länge har han varit hos er och hvad är det 
för slags figur?

— Han har varit hos oss ett halfår. Vi be- 
höfde en informator för Stas, och någon rekom
menderade honom. Det sades oss, att han måste 
lämna Varschau på någon tid för att undgå po? 
lisens bevakning — och naturligtvis antog jag 
honom dess villigare, i tro att det var fråga om 
någon patriotisk affär. Sedermera, när det kom 
i dagen, att han var af helt annan sort, tillät 
mamma ändå inte att han afskedades — hon 
hoppades kunna omvända honom ... Till en början 
förde ■ hon långa, vänskapliga samtal med honom 
och uppmanade mig att stifta vänskap med honom. 
Vi behandlade hbnom som en medlem af familjen, 
och resultatet blef, att han afskyr oss inte bara 
som människor tillhörande en honom förhatlig 
samhällsklass utan . också personligen, tycks det.

— Det är helt naturligt, sade Dolhanski. 
Han är förbittrad på er, för att ni inte är sådana 
som han tänkte sig er, d. v. s. hvarken så dåliga 
eller så dumma. Och ni kan vara vissa om att 
det förlåter han er aldrig.

— Kanhända det. I alla händelser kommer 
han snart att få hata oss på afstånd, för om en 
månad skiljs vi åt. Jag vet, att man kan och bör 
tolerera alla öfvertygelser, men utom hans åsikter 
och hans hat är det något så främmande hos 
honom och något så oförenligt med alla våra vanor, 
att vi ha fått nog af honom.

— Min kära Wladek, utlät sig Dolhanski, 
tag inte åt dig det här, för jag talar i allmänhet, 
men eftersom du nämnde tolerans, så vill jag säga 
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dig det, att enligt min mening har toleransen i 
Polen inte varit och är inte något annat än slöhet 
— sekellång slöhet.

— På visst sätt har Dolhanski rätt, inföll 
Gronski. Det kan nog hända, att vi under loppet 
af vår historia ha tolererat allehanda idéer och 
element inte bara af storsinne utan också därför, 
att vår lättja inte velat ta itu med dem på 
allvar.

Krzycki, som ej tyckte om att inlåta sig på 
allmänna resonemang, inföll här:

— Det är godt och väl, men allt det där 
förklarar inte för mig, hvarför Laskowicz skulle 
sprida ut det ryktet bland chloperna, att farbror 
Zarnowski testamenterat Rzeslewo till dem.

— Man vet ju ännu inte med säkerhet, om 
det är han, svarade Gronski. Det få vi höra af 
notarien eller i hvart fall inom närmaste fram
tiden.

VII.

Klockan var fem på eftermiddagen. Damerna 
sutto på verandan vid sitt te, då herrarna åter- 
kommo från staden. Miss Anney reste sig vid 
deras anblick, och då hon såsom främmande ej 
ville vara närvarande vid familjeförhandlingarna, 
begaf hon sig under någon förevändning till sitt 
rum. Pani Krzycka hälsade med litet konstladt 
lugn, ty i själfva verket hade tanken på testa
mentet ej lämnat henne för ett ögonblick. Hon 
var visst inte mera sniken än vanliga dödliga, 
men hon önskade lifligt, att vid delningen af för
mögenheten efter hennes död Wladyslaw skulle 
kunna lösa ut syskonen och sitta kvar på Jastrzab. 
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Ett större arf skulle betydligt underlätta en sådan 
utlösning. I djupet af sin adliga själ hyste dess
utom pani Krzycka den öfvertygelsen, att försynen 
dock hade större förpliktelser mot familjen Krzycki 
än mot första bästa andra släkt. Om därför hela 
Rzeslewo hade fallit på denna familjs del, skulle 
hon med stor beredvillighet ha böjt sig för detta 
försynens rådslut. Och, slutligen, eftersom hon 
tillhörde en samhällsklass, där man visserligen om 
så kräfs vet att offra rikedomar men där man 
framför allt tycker om att utan möda komma i 
besittning af dem, hade hon hela dagen hängifvit 
sig åt hoppet, att en dylik bekväm utväg just nu 
skulle yppa sig.

Men i Wladyslaws och Gronskis ansikten kunde 
hon genast läsa, att de medförde några märk
värdigare nyheter. Dolhanski, som först steg ur 
vagnen, började också först redogörelsen.

— Jag förekommer frågan efter nyheter, sade 
han i släpig, kallt ironisk ton, och berättar att 
allt är så bra som möjligt, för Rzeslewos 
Maciek och Bartek ha nu fått medel att fara till 
Karlsbad.

Pani Krzycka bleknade lätt, och i det hon 
vände sig till Gronski, frågade hon:

— Allvarsamt, hvad har ni att berätta?
. — Testamentet är i sina detaljer rätt egen

domligt, svarade Gronski, men det är skrifvet i 
ett förträffligt syfte. Rzeslewo är doneradt till 
landtbrnksskola för chloper, och räntan på kapi
talet skall användas till att efter kursens slut be
kosta eleverna en eller två års praktik på böhmiska 
landtegendomar.

— Eller som jag sade i Karlsbad, Teplitz, 
Marienbad och på andra sådana ställen, anmärkte 
Dolhanski.

Ett ögonblicks tystnad följde. Marynia, som 
serverade te, började med tekannan i handen kasta 
spörjande blickar på de närvarande. Tydligen 
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ville höü’ utforfeka, om de gillade eller ogillade 
detta, om det beredde dem glädje eller ej. Parii 
Otpcka; såg på Gronski med ett ljust uttryck i 
blicken, pani Krzycka stödde sig med båda hän
derna på käppen hon använde på grund af reuma
tism i benen, och efter en-stund frågade hon med 
litet klanglös röst : '

— Alltså är förmögenheten donerad till all
männyttiga ändamål?

— Ja, åvarade Gronski. Skolans organisation 
och sedermera utdelningen af stipendier till vistel
sen i Böhmen skall ombesörjas af direktionen för 
kreditaktiebolaget i det här guvérnementet, och 
till skolans kurator är Wladek utnämnd.

! — Skada att inte jag, inföll åter Dolhanski,
jag skulle ha . organiserat den i en handvändning.

— Där är också enskilda legat, fortsatte 
Gronski, och de är högst egendomliga. Den af- 
ilidne testamenterar flera smärre summor till sitt 
tjänstfolk och tiotuaen rubél till en viss Skibiankä, 
dotter .till gårdssmeden på Rzeslewo, som för många 
år sen emigrerat till Amerika.

— Till Skibianka? upprepade pani Krzycka 
häpen. ■ ■ •.••••

: Dolhanski bet i mustaschspetsen, smålog och 
muttrade, att szlachtan alltid här utmärkt sig för 
sin kärlek till folket. Men Gronski såg strängt 
på honom och tog därpå fram en anteckningsbok 
,ur fickan, sägande:

—- Den klausulen i testamentet lyder så här: 
»Enär Hanka Skibas, eller Skibiankas, föräldrar 
emigrerade under min vistelse vid en utländsk 
badort och jag ej lyckades få teda på hvar de 
befinna*  sig, ålägger . jag nain släkting Wladyslaw 
Krzycki att låta annonsera i alla polska tidningar, 
/spm utkomma i. Förenta Staternia samt i Parana. 
Om emellertid arfvingen; ej ger sig tillkänna för 
att lyfta. arfvet inom : loppet af ■ två år, öfvergår 
X’ Hmrflarna.
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hela summan jämte räntor i denne "Wladyslaw 
Krzyckis ägo.»

— Och jag har redan förklarat, att jag inte 
ämnar ta emot det där, ropade den unge mannen 
hetsigt.

Allas blickar riktades på honom, och han 
upprepade:

— Jag gör det inte, jag gör det intel
— Men hvarför det? frågade modern efter 

ett ögonblick.
— Därför att jag inte kan. Tänk om arfvin- 

gen ger sig till känna inte efter två utan till exempel 
efter tre år — hvad skall jag då göra? Skall 
jag behålla arfvet och köra henne på dörren? Nej! 
j^g gör det inte! För resten finns det också 
andra skäl, som jag inte vill tala om . ..

Som man endast genom dessa »andra skäl» 
kunde förklara ett så betydligt legat till en simpel 
bondflicka, teg pani Krzycka, och först efter ett 
ögonblick sade hon:

— Kära Wladek, ingen kommer att tvinga 
dig eller ens öfvertala dig.

Men Dolhanski frågade:
— Säg mig, är det exempellös oegennytta 

eller är det dåligt humör för att du inte fick 
mera?

— Döm inte efter dig själf, svarade Krzycki. 
Jag skall säga dig något, som du säkert inte tror, 
och det är, att eftersom förmögenheten går till 
sådant ändamål som en landtbruksskola för folket, 
så känner jag inte annat än glädje och ökad akt
ning för den aflidne.

— Bravo! utropade pani Otocka. Det var 
riktigt roligt att höra.

Och pani Krzycka såg med stolthet först på 
sonen, sedan på pani Otocka, och ehuru känslan 
af besvikenhet ännu satt kvar, sade hon:

— Må det då bli en skola, bara våra chloper 
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här på Jastrzab också ha rätt att skicka dit sina 
söner.

— Det är intet tvifvel underkastadt, förklarade 
Gronski. Skolan tar emot så många elever det 
finns plats för och från hela landet, fast Rzesle- 
wos underhafvande ha företrädet*

— Och hvad säger de själfva om donationen?
— Ett tiotal var närvarande vid testamentets 

öppnande — de trodde ju, att de helt enkelt 
skulle få hela gården till skänks. Någon hade 
inbillat dem, att Zarnowski testamenterat dem 
alltsammans till delning, och därför gick de sin 
väg högst missbelåtna. Vi hörde hur de sade, 
att det där inte var det riktiga testamentet och 
att de inte behöfde någon skola.

— Jag delar fullkomligt deras mening, inföll 
Dolhanski, och den här gången talar jag, emot 
min natur, allvarsamt. Det råder för närvarande 
en sorts epidemi att grunda skolor, och ingen 
frågar, af hvem, hur och i hvad där skall under*  
visas eller hur det till sist skall gå med dem. 
Jag är själf en bimmelens fågel, som ingenting 
gör och som ser på allt om inte ofvanifrån så 
från sidan — men kanske just därför ser jag saker, 
som andra inte ser. Och ibland har jag det in
trycket, att vi är som barnen — i Ostende till ex
pel — som bygger fästningar af sand på hafsstranden. 
För hvar dag bygger de upp dem, och för hvar 
dag spolar vågorna bort dem — så, att det inte 
blir spår kvar.

— Så långt har du rätt, sade Gronski, men 
med den skillnaden, att barnen bygger med glädje 
och vi däremot inte.

Han tillfogade tankfullt:
— Men naturens lag är sådan, att barnen 

växer upp och som vuxna bygger vallar inte längre 
af sand utan af sten, och mot dem studsar vå
gorna tillbaka.



52

—i Måtte de studsa dit pepparn växer! ut
ropade Krzycki.

, , Men.Dolhanski gaf sig inte.
< — Tillåt då, sade han, att tills vi vuxit upp
och börjat bygga af sten — jag förblir pessimist.

Gronski stirrade några ögonblick begrundande 
ut öfver trädgården, och därpå svarade han:

— Pessimism .. . pessimism! .. . Jämt hör man 
det nu för tiden. Men om det finns något dum- 
märe än optimism, som ofta gäller för dumhet, 
så’är det just pessimismen, när den vill gälla för 
förnuft.

' Dolhanski skrattade litet syrligt, och vänd till 
damerna sade han, i det han pekade på Gronski':

— Haf öfverseende med honom ! Det handel- 
honom ofta att säga impertinenser åf tankspridd
het . . • Han ät en hygglig och till och méd in
telligent människa, men han hår en odräglig vana 
att vända hvar sak på alla sidor, syna den, be
grunda den och monologisera.

“Men nu var det Marynia som fattade eld,och 
i det hon skakade tekannan, som hön just höll 
i handen, utbrast hon med sjudände ifver:

— Det är just bra det, det är just förnuftigt, 
det är just hvad hvar och en borde göra!

Dolhanski låtsade stor förskräckelse och ut
ropade med nerhukadt hnfvud:

— Jag drar öronen åt mig, jag retirerar och 
sträcker vapen ! ' ,

Gronski kysste skrattande hennes hand. Hon 
stod där helt förlägen öfver sin hetsighet och 
frågade blossande röd: ,

— Eller hur? Har jag inte rätt?
Men Dolhanski hade nu återvunnit fattningen.
— Det bevisar ingenting, sade han.

/■ — Hur så?
— Jo, Gronski uttalade en gång följande 

maxim: »Man bör aldrig rätta sig efter en kvin
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nas mening, framför allt inte om hon händelsevis 
har rätt.»

— Jag? utropade Gronski. Akta dig b Något 
sådant har jag aldrig sagt, tro hohom inte, miha: 
damer!

— Jag tror bara på er, svarade Marynia.
Samtalet afbröts här af pani Krzyckas an-r 

märkning, att det var tid att gå till majgudstjäns
ten. Det fanns i huset ett rum, som användes 
uteslutande som andaktsrum och kallades kapellets 
Vid väggen midt emot fönstren. stod ett altare 
med Czenstochowas gudsmodefsbild. Väggarna/ 
altaret, gudsmodersbilden och till och med ljusen 
voro klädda med gröna girlander, och buketterna 
af syren och. jasmin på altarbordet fyllde helä 
rummet med sin doft. Ibland kom prosten i 
Rzeslewo på besök och förrättade då gudstjänsten, 
annars leddes den af pani Krzycka. Allt husets 
folk — med undantag af Lasköwicz — samlades 
hvar kväll under hela maj månad i kapellet.

Damerna gingo före, herrarna kommo: efter, 
och. under vägen passade Wladyslaw Krzycki på 
att fråga Gronski, om miss Anney var katolik, . ;

— Det vet jäg verkligen inte, men jag tror 
det, svarade Gronski. — Jo se där,< hon kommer 
med, alltså måste hon vara katolik. Namnet kari 
vara irländskt.

I kapellet voro ljusen redan tända, fastän 
solen ännu ej gått ner utan, gyllenröd lyste in 
genom fönstren och kastade sitt skimmer öfver 
den hvita altarduken och kvinnornas hufvuden. 
Närmast själfva altaret knäböjde husets fru, bakom 
henne de främmande damerna, så det kvinnliga 
tjänstfolket och den gamle astmatiske betjänten; 
herrarna blefyo stående vid ena väggen mellan 
två fönster. De sedvanliga sångerna och bönerna 
togo sin början.

Vår och kväll! — det var den förniinmelse*  
dé väckte hos Gronski. Intrycket af vår*  frato-' 
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kallade blommorna, af kväll det röda skimret, 
som föll in genom fönstren, samt de mjuka kvinno
rösterna, som, i korns upprepande litanians ord, 
erinrade om det sista, bortdöende fågelkvittret i 
solnedgången ... »Du de sjukas läkedom, syn
darnas tillflykt, de betungades tröstarinna», bad 
pani Krzycka, och de mjuka, undertryckta stäm
morna svarade henne: »Bed för oss!»

Så bad man på denna gamla gård i vår
kvällen.

Som den högt kultiverade person han var 
uppfattade Gronski först och främst det estetiskt 
tilltalande i detta barnsliga »godnatt», som kvinnor
na riktade till en kärleksfull gudom. Sedan, som 
för att bekräfta Dolhanskis påstående om hans vana 
att vända hvar sak på alla sidor och reflektera 
öfver hvarje företeelse, började han begrunda det 
religiösa lifvet. Den tanken trängde sig på honom, 
att detta hyllande af gudomen dock var en rent 
ideell handling, som endast människan är mäktig 
af. Han erinrade sig, att så ofta han varit i 
kyrkan och sett människor bedja, hade han frap
perats af det oöfverstigliga svalg, som skiljer 
människovärlden från djurvärlden. Faktiskt har 
först den högre och fullkomligare organismen ut
bildat religiösa begrepp, och däraf måste man 
draga slutsatsen, att om det existerade några va
relser tio gånger intelligentare än människan, 
skulle de också vara tio gånger religiösare på sitt 
sätt. »Ja men på sitt sätt,» upprepade Gronski, 
»och kanske helt annorlunda.»

Hans själsliga tragik (och ofta tänkte han att 
äfven många hans gelikars) bestod däri, att det 
absoluta tedde sig för honom som en afgrund, 
som ett slags syntes af tillvarons alla lagar. Nu 
menade han, att på en viss grad af andlig ut
veckling är det omöjligt att föreställa sig denna 
syntetiska lag under gestalten af en välvillig gubbe 
eller ett öga i en triangel af strålar — så vidt 
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man inte tar saken symboliskt och anser, att den 
där gubben eller det där ögat betecknar tillvarons 
urgrund på samma sätt som en liggande åtta be
tecknar oändligheten. Men hvad blir i så fall 
denna urgrund för människan? Endast natt, en
dast ett bottenlöst djup, alltid något ouppnåeligt 
— på sin höjd en dunkel känsla, inte ett klart 
begrepp, med hvars hjälp man kan förstå tillvarons 
företeelser och svara på alla hvarför. »Människan,» 
monologiserade Gronski, »är på en gång för mycket 
och för litet intelligent. För att kunna tro obe’- 
tingadt måste man ju bomma för en hel del af 
sina andliga fönster och inte tillåta sig själf att 
se ut igenom dem — och när man öppar dem, 
ser man bara en stjärnlös natt.» Han afundades 
uppriktigt medeltidens människor, som reste sina 
tankebyggnader på orubbliga dogmer, liksom man 
bygger hafsfyrar på klippor. Dante satt inne med 
sin tids hela vetande och kunde det oaktadt färdas 
genom helvete, skärseld och himmel. En nutida 
lärd skulle ej kunna detta, och om han ville låta 
tanken gå utom de materiella företeelsernas värld, 
skulle han se ungefär hvad som på Würtz’ kända 
tafla det afhuggna hufvndet ser, d. v. s. någon
ting så obestämdt att det är ungefär lika med 
intet.

Men enligt Gronski låg tragiken icke endast i 
det absolutas ouppbinnlighet, i omöjligheten att 
förstå dess lagar utan också i omöjligheten att 
från människans ståndpunkt godtaga och erkänna 
dem. — Olyckan och det onda existera ju. Gamla 
testamentet hade lätt att förklara detta genom sin 
Jahves tillstånd af nästan oafbrutet raseri : »Herre, 
straffa mig icke i din vrede och tukta mig icke 
i din förtörnelse... Dina pilar hafva träffat mig, 
och din hand trycker mig.» Och när man välan
tagit denna vrede och detta »tryck» vid minsta 
anledning, var det lätt att finna en förklaring på 
olyckorna. Men redan Predikaren betviflar, att 
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allt är: som det bör vara i världen. Nya testa
mentet ser. det onda i materien såsom motsatt 
anden — och äfven: det är en klar ståndpunkt. 
Emellertid är ju,, absolut taget, allt en samman
hängande kedja af orsaker och verkningar, och 
allt är därför logiskt, och såsom logiskt är det i 
och för sig hvarken ondt eller godt och kan en
dast te sig fördelaktigt eller ofördelaktigt för män
niskan. Och dessutom — hvad vi kalla öndt och 
olycka kan enligt; tillvarons absoluta lagar och 
deras för människoförnuftet ofattbara vishet våra 
en nödvändig betingelse för utvecklingen och så
ledes också något i och för sig godt.

Ja, men hvarifrån har människan i så fall 
sin makt att med sin individuella tanke och sina 
relativa begrepp motsätta sig denna allmänna 
logik? Ifall icke allt är en illusion, hvarför är 
människotanken en makt existerande liksom utan
för tillvarons allmänna lagar? Det ligger något 
ofattligt och på samma gång tragiskt i detta, att 
människan måste underkasta sig dessa lagar men 
kän protestera mot dem. Endast gudarna ha ägt 
och endast djuren äga andlig frid på jorden. 
Människan kämpar beständigt och ropar t' veto! ty. 
hvarje mänsklig tår är ju ett sådant veto.

Och här togo Gronskis tankar en mera per
sonlig riktning. Han började se på den bedjande 
Marynia, och i första ögonblicket kände han lisa. 
Han gjorde den rent estetiska reflexionen, att en 
sådan flicka skulle Carpaccio kunnat placera bred
vid sin gitarrspelare och att Botticelli måste ha 
anat henne. Men omedelbart därpå sade han sig, 
att äfven en sådan blomma måste vissna — och 
ingenting i världen vissnar och dör utan smärta. 
Och plötsligt greps han af ångest för framtiden, 
som i sin ränsel alltid bär ondt och olycka. Visser
ligen mindes han den åsikt om pessimismen han 
nyss uttalat, men han fann ingen tröst i den, ty 
han förstod, att ett var den pessimism, som har 
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sitt*  ùpphof i tänkandet, och ett annat pessimis 
men som lefnadsrégel— det slags pessimism, som 
föranledde en Dolbanski att rycka p£ axlarna åt 
allt i världen de stunder han ej var upptagen af 
kortspel. Men så frågade han sig, om ens denna 
ur tänkandet framsprungna pessimism lät på något 
sätt rättfärdiga sig, och här kom han plötsligt att 
tänka på en annan vän, helt olik Dolhanski, 
ehuru också skeptiker och hedoniker — doktor 
Porembski. Han hade varit skolkamrat med 
Gronski och under de sista åren skött honom för 
nervositet och kände honom därför i grund. En 
gång, då ban lyssnat till Gronskis reflexioner och 
klagomål öfver omöjligheten att finna svar på lif- 
vets viktigaste frågor, hade han sagt till honom: 
»Det där är ett,nöje, som kräfver tid och medel. 
Om du liksom jag måste arbeta för ditt uppe
hälle, skulle du inte på det där sattet kollra bort 
dig själf och andra. Allt det där påminner om 
hundens jakt efter sin egen svans. Mitt råd är : 
se på hvad som omger dig, inté på din egen 
nafvel, och vill du vara frisk så . . . carpe diem b 
— Gronski hade funnit yttrandet en smula bru
talt och ansett det snarare för ett medicinskt än 
för ett filosofiskt råd, men då han nu erinrade sig 
det, tänkte han: »Ja sannerligen, den vägen, 
som jag vandrar, den leder ingenstans, och hvem 
vet, om inte de här kvinnorna, som nu be så tros
visst, är ojämförligt mycket förnuftigare än jag, 
for att nu inte tala om att de är lugnare och 
lyckligare.»

Emellertid började pani Krzycka nu bedja: 
»Till ditt beskydd taga vi vår tillflykt, heliga 
Guds moder,» och kvinnorösterna svarade henne 
omedelbart: »Värdes icke förakta våra böner, 
utan värdes städse bevara oss för allt ondt.» Och 
Gronski greps af en oändlig längtan efter en 
dylik mild, beskyddande gudom, som ej föraktar 
ens bön och bevarar en för allt ondt. Hvad man 
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skulle ha det godt i ett sådant hägn, hvad man 
skulle känna sig trygg för sin kära, hvad hela 
lifvet skulle vara enkelt ! Men tyvärr hade han 
redan gått för långt på sin väg — och han kunde 
längta på samma sätt men ej tro på fiamma sätt 
som dessa kvinnor,

Gronski genomgick i tankarna raden af sina 
bekanta och fann, att det endast var ytterst få 
ibland dem, som trodde varmt och af hela sin 
själ. Däremot fanns det sådana som icke trodde 
alls, sådana som ville men ej kunde tro, sådana 
som, utan att tro, af sociala skäl ansågo religionen 
behöflig och. slutligen sådana som helt enkelt voro 
upptagna af annat. Till denna sista kategori 
hörde människor, som till exempel iakttogo vanan 
att gå i kyrkan hvar söndag alldeles som vanan 
att äta frukost hvar morgon, klä sig i frack till 
supéer eller bära handskar. Det hade ingått i 
deras lefnadsordning och därmed punkt. Här 
kastade Gronski ofrivilligt en blick på Krzycki, 
ty denne föreföll honom just som en typ af den 
sorten.

Så var det också. Och dock var Krzycki 
ingalunda någon slö vanemänniska. Vid universi
tetet hade han filosoferat litet, han som alla andra, 
men sedan hade lifvet och lefnadsbanan fört 
honom åt annat håll. Det fanns visserligen saker, 
som utom Jastrzab .och hans uppgifter där på det 
lifligaste intresserade honom : fäderneslandets fram
tid, allt som på ena eller andra sättet kunde in
verka på den ; kvinnorna och kärleken också. 
Öfver sin tro åter reflekterade han ej mera än 
öfver döden, och den reflekterade han inte alls öfver ; 
kanske ansåg han att det ej lönar mödan att 
tänka på sådant som, när tidén är inne, ändå själf- 
mant kommer till enhvar.

För tillfället var han tack vare gästerna jmera 
fjärran från dylika frågor än någonsin. Förr i 
världen, då han som student under ferierna rest 
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med modern till mässan i Rzeslewo, hade han i 
djupet af sin själ närt en poetisk förhoppning, att 
det en vacker söndag skulle ljuda vagnsbuller 
utanför kyrkan och att in skulle träda en ung, 
skön furstinna på väg från något Östersjöslott till 
Kiev, och han skulle inbjuda henne till Jastrzab, 
och de skulle förälska sig och bli ett par. • Nu 
hade dessa ungdomliga drömmar helt oförmodadt 
gått i uppfyllelse, ty till Jastrzab hade kommit 
inte en utan tre prinsessor, som han kunde dröm
ma om hur mycket han behagade — och här 
knäböjde de nu vid hnskapellets altare försänkta 
i bön. Han började se än på pani Otocka än på 
Marynias tanagragestalt och tänkte i sitt sinne: 
»Mamma ville gifta bort mig med endera af dem. » 
Och han hade ingenting emot själfva idén. »Men,» 
tänkte han om pani Otocka, »hon där är en bok, 
som någon redan har läst i, och den andra är ju 
bara en barnunge och frågar för resten inte efter 
något utom sin fiol.» Krzycki var i den ålder, 
då man ej tar kvinnor under tjugu år med i räk
ningen.

Sedan riktade han ofrivilligt sin blick på 
miss Anneys hufvud — ofrivilligt därför att det 
bildade den mest lysande punkten i rummet, ty 
den nedgående solen föll på hennes Ijnsa hår 
och gaf det sådan glans, att hela hufvudet tycktes 
brinna.

Miss Anney lyfte gång efter annan handen 
soin för att skydda sig mot glansen. Småningom 
blefvo dock solstrålarna mindre brännande, och hon 
upphörde.

Ibland undanskymdes hennes knäböjande ge
stalt af en ung, svarthårig kvinna, som Krzycki 
ej kände men som han antog vara någon af de främ
mande damernas kammarjungfru. Men mot slutet 
af gudstjänsten böjde sig flickan så djupt, att 
ingenting längre undanskymde för Krzycki vare 
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sig det blonda hufvudet eller de kraftiga unga 
skuldrorna.

— Det vore det mest frestande! sade han till 
sig själf. Mon mamma skulle vara emot det, efter
som hon är*  utländska.

Meri plötsligt, som en samvetsförebråelse, såg 
han för sig panna Stabrowskas sorgsna ögon och 
spensliga armar. Ack orii Rzeslewo och dess 
kapital hade fallit honom till! Men farbrodern 
hade donerat Rzeslewo till skola och kapitalet 
till Karlsbadssejourer för Bartek och Måciek som 
bolhanski sade, ja och så några tusen till Hanka 
Skibiankä' Vid denna erinring rynkade Krzycki 
ögonbrynen och strök sig med handen öfver 
pannari.

— Det var dumt, att jag tog i så hett infor 
mamma och de främmande damerna, tänkte han. 
Men för Gronski måste jag förkara saken.

Efter gudstjänstens slut vände han sig därför 
till denne.

— Jag skulle vilja tala med er mellan fyra 
Ögon om åtskilliga saker. •

— Mycket gärna, svarade Gronski. När?
— Inte i dag, för jag måste fara till Rzes

lewo i ett ärende, och så har jag ju mina göro- 
mål och gästerna... I morgon kväll eller i öfver- 
morgon blir bäst. Vi ta våra bössor och gå bort 
i skogsbrynet. Där går ett morkullsstreck nu. 
Dolhanski är inte jägare, alltså lämna vi honom 
hemma hos damerna.

Gronski nickade samtycke.
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vin.

Dagen därpå mot âftonen begåfvo de sig af 
med bössor och hund och styrde stegen mot 
den gamla kvarnen. Under vägen började Krzyski 
berätta hvad hän inhämtat kvällen förut.

— Jag var på Rzeslewo, sade han. Där 
artar det sig illa. Chloperna påstå, att testa*  
mentet är falskt och att herrarna förfalskat det 
för att till egen fördel, få förfoga öfver pengar och 
jord. Jag vet nu nästan säkert, att Laskowicz 
gjuter olja på elden. Hvarför det begriper jag 
inte, men det är så. Isynnnerhet daglönarna väs
nas och förklara, att ifall hela egendomen delas 
mellan dem, så skall de själfva skjuta ihop medel 
till skolan. Naturligtvis ha de inte det aflägsnaste 
begrepp om hvad för skola Zarnowski tänkte sig 
och hur mycket den kan kosta.

— Hvad ämnar du göra? frågade Gronski.
— Jag vet inte, jag får se; tills vidare äm

nar jag försöka resonera med dem. Jag har också 
bedt prosten, att han skall förklara för dem hvad 
frågan gäller. Jag språkade med några äldre 
gårdsbrukare, och jag tror att jag lyckades öfver- 
tyga dem. Olyckligtvis är det så med dem, att 
hvar och en för sig tagen kan vara förnuftig' och 
till och mçd klok, men då man talar med dem 
alla tillsammans, är det som att köra hufvet i 
vägg.

— Det är väl inte underligt, .svarade Gronski. 
Tag tio tusen filosofie doktorer, så blir det af dem 
en folkmassa, som låter sig styras af instinkterna.

— Det är möjligt,’ svarade Krzÿcki. Men det 
var inte bara om testamentet jag ville tala. Jag 
sökte också upp Rzeslewos gamla byfogde, och 
det var högst märkvärdiga saker jag fick höra:. 
Kan ni tänka er, att vårt antagande var oriktigt 



62

och att Hanka Skibianka inte är farbror Zarnowskis 
dotter.

— Och det som föreföll så själfklart 1 Men 
hvad finns det för bevis?

— Ovederläggliga. Skiba var bördig från 
Galizien och kom flyttande till Rzeslewo med hustru 
och en dotter, som var omkring fem år, och efter
som Zarnowski, så länge han var frisk, satt som 
en prick på sin gård och då inte hade varit borta 
på minst tio år, så kunde han följaktligen inte 
vara flickans far.

— Det är verkligen ett afgörande bevis. Jag 
förstår bara inte, hvarför han testamenterade henne 
tio tusen rubel.

— Å det är eh hel historia! svarade Krzycki. 
Ser ni, fastän salig farbror, som det nu visat sig, 
hade hjärta för chloperna, höll han sitt folk fasligt 
kort. Han var en husbonde i gamla stilen, 
det vill säga han trätte från morgon till kväll. 
Det berättas, att när han började svära och dundra 
på förstubron, så hördes det öfver half va byn. En 
gång kom han till smedjan, fann något i olag och 
började öfverösa smeden med ovett. Smeden 
bockade och hörde ödmjukt på, men händelsen 
ville, att lilla Hanka stod utanför smedjan, och 
hon tog en skofvel och började dänga Zarnowski 
på benen med den. »Ska du gorma så där på 
far!» Salig farbror lär i första ögonblicket ha 
stått stum af häpnad, men sedan började han 
skratta, och vreden mot smeden var som bort
blåst .. .

— Den där Hanka tycker jag om, inföll 
Gronski.

— Farbror blef också så tilltalad, att han 
samma dag skickade smedshustrun en rubel och 
befallde henne komma upp på herrgården med 
flickan. Sen blef han mer och mer förtjust i henne. 
Han lät sin gamla hushållerska lära henne läsa 
och öfvervakade själf lektionerna. Barnet fäste 
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sig också vid honom, och så fortgick det i åratal. 
Till slut började det heta bland folket, att hans 
nåd ämnade ta smedens flicka upp till herrgården 
på allvar och göra henne till en fin fröken, men 
det var nog inte sant. Han ville säkert bara 
fostra upp henne till en duktig landtkvinna och 
ge henne hemgift. Skibas, som bara hade det 
barnet, lär dessutom ha sagt, att de på inga 
villkor skulle lämna henne ifrån sig. Jag vet 
för resten inte mer än hvad fogden berättat mig, 
för vårt umgänge med farbror var då så godt 
som afbrutet på grund af det där kvarnvattnet 
han ledde bort för oss till sina dammar.

— Och sedan emigrerade Skibas?
— Ja. Men dessförinnan hade Zarnowski 

börjat bli sjuklig. Han flyttade till Varschau, 
vistades sedan utomlands, och det där vänskaps- 
bandet upplöstes af sig själf. Då Skibas emigrera
de, var flickan redan sjutton år. När farbror kom 
tillbaka till Rzeslewo för att dö, lär han ha längtat 
efter henne och gjort efterforskningar. Men efter
som han till och med flyttat sina möbler in till 
staden, hade hon tydligen aldrig tänkt sig, att 
han skulle komma tillbaka, och inte visste hon 
hvart hon skulle skrifva.

— Legatet bevisar bäst, att han inte glömt 
henne, anmärkte Gronski. Och af hela det där 
testamentet framgår, att han ändå var en män
niska med mera hjärta än folk trodde.

— Säkert, svarade Krzycki.
■ De gingo tysta en stund. Därpå återtog 

Krzycki :
— För min del ser jag helst, att hon inte är 

farbrors dotter.
— Hur så? Har det något sammanhang med 

legatet? !
— Nej. Legatet tar jâg i alla händelser inte 

emot. Aldrig! 1 H
~ Det är godt och väl, men säg- ^mig, i hvar-
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fö? sade du ifråp om det fmedr£âdân hetta, ätt 
det väckte allmän: undran? ,* ’> oL ; : ' ; . :J

— För det är en omständighet,» som hvarken 
mamma eller någon annan har en aning om men 
som jag uppriktigt ; skall bekänna för er. Med 
den där flickan har jag en gång i tiden haft ett 
förhållande .... -

’ f Gronski tvärstannade, såg på Krzycki och 
utropade: ’ 7

— Jaså du! . , -
Och som han själf ej tog dylika saker lätt 

och dessutom Krzyckis berättelse väckt hans sym
pati för llanka, så rynkade han ögonbrynen och 
frågade:-- . ,

—Har du förfört ett barp? Akta digLHvad 
kallar du »en gång i tiden»? .

Men Krzycki:svarade ganska lugnt:
( — Låt oss inte. stanna, för hunden sprjnger
för. låpgt i förväg — härvid pekade: han på eden 
framför dem springande hvita rapphönshunden. 
Jag har; inte förfört ett barn, för hon, var sexton 
år då; dpt hände för sju år. sedan, då jag ännu 
var student och kom hem till Jastrzab öfver 
ferierna. ’ . i .. J

.—: Hade det några följder?
— Inte så vidt jag yet..> Ni förstår, att då 

jag rkom hem ; nä^ta ferie Qch fann hvarken henne 
eller Skibas, kvar, så; vågade jag inte fråga efter 
dem. Men i dag frågade jag i förbigående fogden, 
om inte Skibas händelsevis emigrerat därför, att 
det händt deras flicka något ledsamt. Han sva
rade nej. ; ti : :

— Så mycket bättre både för henne !QCb 
för dig! , J

— Tror jag det, annars skulle saken, blifyijt 
spridd och kom.mft tid; mammas örpn.

— Och i så fall skulle du fått obehag? ; :/)
. . Det låg ironi i Gronskis ton, ; men'Krzycki, 
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som var upptagen af sina egna tankar, märkte 
det ej.

— Ja jag skulle ha fått obehag, svarade han, 
för mamma är förskräckligt sträng i såna där fall. 
Nu har jag också blifvit klokare, och jag är som 
vargen, som aldrig gör ohägn i den trakt, där 
han har sitt bo. Då för tiden var jag dummare 
och mindre försiktig.

— Drag så långt vägen räcker! utbrast Gronski.
— Hvad nu då?
— Ingenting. Berätta vidare!
— Jag har inte mycket mer att berätta. Men 

för att återgå till legatet, så förstår ni väl nu, 
hvarför jag inte kan ta emot det?

— Kanhända att jag förstår, men »nämn dina 
utomordentliga skäl» som Shakespeare säger.

— Jo, att man narrar en flicka till snedsprång, 
det händer på landet, men att man efteråt tar 
hvad som är afsedt för henne — det vore väl 
starkt. Och hon kanske lider nöd där borta i 
Amerika.

— Allt är möjligt, svarade Gronski.
— Således, om mina annonser inte nådde 

henne, skulle jag använda hennes pengar, medan 
hon förgicks af svält. Nej! Det finns gränser 
för allt. Jag är inte öfverdrifvet skrupulös, men 
det finns saker, som jag helt enkelt inte skulle 
kunna göra.

— Säg mig — men lika uppriktigt — om 
du hyser någon varmare känsla för henne.

— Nej, uppriktigt sagdt hade jag alldeles 
glömt bort henne. Nu blef jag påmind om henne, 
och naturligtvis kan jag inte hysa någon ovilja 
mot henne. Nej tvärtom ... Såna där slags min
nen kan ju inte vara obehagliga annat än om 
samvetsagg är förenade med dem. Men vi var 
så godt som barn — och det var rena slumpen 
som förde oss tillsammans.
5. — Hvirflama.
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— Tillåt mig att göra dig ännu en fråga. 
Om Zarnowski hade testamenterat henne hela 
Rzeslewo och hela sitt kapital och, ifall hon inte 
på två år gifvit sig till känna, du skulle fått det 
— hade du frånsagt dig det arfvet?

— Jag kan inte svara på en fråga, som jag 
inte tänkt öfver. Jag vill inte göra mig vare sig 
bättre eller sämre än jag är. Men så mycket är 
säkert, att jag skulle annonserat, och det i två hela 
år. För resten, hvarför vill ni veta det?...

Han af bröt sig plötsligt, ty från en björk
dunge i närheten nådde dem ett egendomligt, 
knarpande läte, och samtidigt uppenbarade sig 
of van björkarna mot aftonrod nådens bakgrund en 
stor, grå fågel, som flög i rak linje mot busksnåren 
på andra sidan ängen.

— Morkullorna! utropade Krzycki.
Och han tog ett språng framåt.
Gronski, som följde efter honom, tänkte:
— Den där har säkert aldrig läst Nietzsche, 

men han har några sorts adliga öfvermännisko- 
begrepp i blodet. Om någon förförde hans syster, 
skulle han skjuta honom för pannan som en hund, 
men eftersom här är fråga om en bondflicka, är 
han alldeles obekymrad.

Båda ställde sig i brynet af björkdungen. 
En stund rådde fullkomlig tystnad, men sedan 
ljöd för andra gången det besynnerliga lätet ofvan 
deras hufvuden, och ännu en morkulla uppen
barade sig. Gronski sköt och bommade, Krzycki 
aflossade ett andra skott — och fågeln sjönk lång
samt ner bland buskarna. Den hvita hunden 
skymtade ett ögonblick i snårens dunkel och kom 
därpå tillbaka med den skjutna fågeln i munnen.

— Den var redan skjuten, utlät sig Krzycki, 
det var ni som fällde den.

— Du är en artig värd, svarade Gronski.
Och åter inträdde en tystnad, som ej bröts 

ens af prassel i löfven, ty fullkomlig vindstilla 
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rådde. Men efter en stund knar pade två mor
kullor samtidigt öfver deras hufvuden, den ena 
tätt bakom den andra. Gronski kom ej åt att skjuta, 
men Krzycki fällde dem med ett skickligt dubbel- 
skott. Till sist förbarmade sig en lefnadstrött 
morkulla också öfver Gronski, i det hon kom så 
lämpligt, som om hon velat undanrödja alla svårig
heter för honom. Själf nästan blygdes han öfver 
den glädje han kände, då han efter skottet hörde 
fågelns fall i marken, och trogen sin vana att 
reflektera öfver allting kom han till slutsatsen, 
att detta var ett arf från de urminnes tider, då 
mannens och hans familjs lif berodde på hans 
skicklighet som jägare. Men tack vare denna 
slutsats sköt han ej på nästa fågel, som kom och 
som tydligen var den sista i strecket, ty sedan 
väntade de förgäfves en lång stund. Under tiden 
hade det blifvit alldeles mörkt.

Den hvita rapphönshunden kom framdykande 
ur mörkret och bakom honom Krzycki.

— Vi kom för sent, sade han, men det gör 
ingenting. Det är i alla händelser en fågel för 
hvar och en af de fyra damerna. I morgon skall 
vi försöka få mera.

— Det här var bara en liten paus i dina be
kännelser, svarade Gronski, i det han hängde 
bössan öfver axeln.

— I mina bekännelser? frågade Krzycki. 
Aha — ja visst!

— Du sade, att en ren slump förde er till
sammans . ..

— Ja så var det verkligen. Men nu måste 
jag gå förut, håll er bakom mig ni, för här är 
vått på sina ställen. Vi kommer fram till bron, 
om vi håller den här riktningen, och vid bron ha 
vi landsvägen.

Först då de kommit ut på vägen, började 
han berätta:

— Det hela började och slutade i kvarnen, 
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som redan på den tiden användes som hölada, 
och det varade inte mer än två veckor. Det var 
som så. Jag gick en gång ut med min bössa för 
att titta efter rådjur — det hände ofta att rådjur 
kom fram till kvarnbäcken om kvällarna. Det var 
mycket mulet den där dagen, men som det var 
klart i väster, trodde jag de skulle komma. Jag 
satte mig några hundra steg från kvarnen — ja 
kanske mer, för närmare låg det väf på bleke, 
som kunde skrämma rådjuren — oçh en half- 
timme senare fällde jag verkligen ett djur. Emel
lertid började det regna, och till sist blef det ett 
skyfall, som jag inte minns maken till på Jastrzab. 
Jag tog mitt rådjur i bakbenen och började dra 
det mot kvarnen allt hvad jag orkade. Under 
vägen märkte jag, att någon tog bort väfven. 
Så kommer jag då inrusande i kvarnen och be- 
grafver mig i höet ända upp till öronen. Bäst 
det är får jag höra, att någon andas bredvid mig. 
Jag frågar hvem det är. En liten ynklig röst 
svarar: »Det är jag.» »Hvilken jag?» »Hanka.» 
»Hvad gör du här?» »Jag kom för att hämta 
väfven.» — Det började åska, så jag trodde kvar
nen skulle flyga i stycken, och först då det lugnat 
litet, fick jag genom ihärdigt frågande veta, att 
mitt sällskap var från Rzeslewo, att hon hette 
Skibianka och att hon fyllt sexton år den heliga 
Annas dag. Då — men jag försäkrar er inte i 
någon ond afsikt, bara på skämt och för att man 
brukar säga så åt byflickorna — då säger jag till 
henne: »Vill du inte ge mig en kyss?» Hon 
svarade ingenting, men som en åskskräll kom i 
detsamma, tryckte hon sig intill mig — kanske 
af förskräckelse. Och jag kysste henne midt på 
munnen — och på min ära, jag fick ett intryck 
som om jag kysst en doftande blomma, och därför 
kysste jag henne en andra gång, så en tredje 
o. s. v., och första kyssen besvarade hon inte men 
tionde eller tolfte besvarade hon — och när 
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ovädret gått öfver och det var tid att skiljas, 
hade jag hennes armar om min hals, och min 
kind var våt af hennes tårar. .. För hon grät, jag 
vet inte om öfver sin förlorade oskuld eller därför 
att jag gick.

Gronski kom ofrivilligt att tänka på den van
sinniga Ofelias sång:

Och ungersven drog kläder på 
och gläntade på dörr, 

in flickan gick men gick ej ut 
så god en mö söm förr.

Och Krzycki fortsatte:
— Vid af skedet sade bon mig, att hon visste, 

att jag var unga herrn på Jastrzab, att hon sett 
mig hvar söndag i Rzeslewo och att jag alltid 
varit som ett högre väsen för henne ...

— Ja du ser ju rent otillständigt bra ut, 
afbröt honom Gronski med en viss retlighet i 
tonen.

— Bah! Jag har redan tre eller fyra gråa 
hårstrån.

— Dem har du säkert från födseln. Hur 
ofta träffades ni sen?

— Innan jag gick, frågade jag henne, om 
hon kunde komma nästa kväll. Hon svarade, att 
det kunde hön nog, för hon hämtade alltid hem 
väfven från ängen om kvällarna, så ingen, skulle 
stjäla den, och om somrarna sof hon dessutom 
inte inne i stugan hos far och mor utan låg i 
höladan. Och sedan träffades vi nästan dagligen. 
Jag måste akta mig för nattvakterna, och därför 
smög jag mig ut i trädgården genom fönstret — 
fast det var då onödig försiktighet, för nattvak
terna sof, så att jag en gång tog lur och käpp 
ifrån den ene. Det var också rätt löjligt, att 
Hanka och jag bara träffades om nätterna och 
att jag egentligen aldrig riktigt fick se hur hon 
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,såg ut. Men hon föreföll mig i månskenet att 
vara vacker.

— Men i kyrkan då?
— Vi ha vår bänk nära altaret, och by- 

flickorna ligger på knä längst bort i kyrkan. Och 
där är så många röda och gula blommiga hals
dukar, att det är svårt att skilja den ena från 
den andra. Ibland tyckte jag, att jag såg henne 
på långt håll, men riktigt beskåda henne fick jag 
aldrig. Ferierna var dessutom snart slut, och när 
jag kom hem nästa gång, hade Skibas redan emi
grerat.

— Tog du inte farväl af henne?
— Nej det måste jag bekänna att jag inte 

gjorde. Jag föredrog att undvika det.
— Och du längtade aldrig efter henne?
— Jo för all del. I Varschau längtade jag 

förskräckligt efter henne — och de första måna
derna var jag rent af förälskad i henne. Efter 
återkomsten till Jastrzab, när jag fick se kvarnen 
igen, också; men på samma gång var jag glad, 
att alltihop var som utstruket och att mamma 
aldrig skulle få veta något.

Sålunda samtalande veko de från sidovägen 
in i den långa allén, som ledde upp till gården, 
hvars ljus än lyste fram mellan trädgrenarna, än 
skymdes af löfverket. Natten hade nu brutit in 
stjärnklar och lugn. Dock var det ganska mörkt, 
ty månen hade ännu ej gått upp, och endast ett 
kopparfärgadt skimmer öfver östra horisonten be
bådade dess annalkande. Fullkomlig vindstilla 
rådde. Den stora nattliga tystnaden bröts endast 
af ett knappt hörbart hundskall i den fjärran 
slumrande byn. Gronski och Krzycki började 
ofrivilligt tala tystare. Allt sof dock icke, ty några 
hundra steg från allén glimtade ett ljus på ängen 
invid floden.

— Det är chloper, som gå vall med hästarna 



71

och fånga kräftor vid bloss, sade Krzycki. Jag 
hör till och med att en rider därifrån.

I detsamma hördes verkligen hofslag på ängen, 
dämpade af gräset, och omedelbart därefter ljöd i 
nattens tystnad en annan herdes ljudliga stämma, 
ropande efter ryttaren:

— Wojtek! ... Tag med dig flere tänger också, 
för de här räcker inte.

Den nattlige ryttaren hade nu kommit ut på 
vägen och gled som en skugga förbi de sam
talande, men tydligen igenkände han dock hus
bonden, ty just som han red om, lyfte han på 
mössan och hälsade:

— Prisad vare Herren !
— I evigheters evighet.
De gingo tysta en stund.
Krzycki började sakta hvissla, och ibland loc

kade han på hunden, men Gronski, som alltjämt 
hade tankarna på hvåd som händt i kvarnen, 
utlät sig:

— Vet du hvad? Om du hade varit till 
exempel en engelsman, skulle er idyll troligen ha 
slutat annorlunda — och du skulle ha haft ett 
rent minne för hela lifvet, fullt af den vackraste 
poesi . ..

— Vi äter inte så mycket fisk, och därför ha 
vi ett annat temperament än engelsmännen — och 
hvad poesien beträffar, så var där kanske lite sån 
också.. .

— Inte så mycket ett annat temperament 
som andra vanor och mindre själftukt... De är 
sundare och på samma gång mera själfständiga, 
och de låna inte sin moral nr franska böcker...

Han funderade ett ögonblick, och därpå åter
tog han:

— Du säger, att det fanns litet poesi i ert 
förhållande. Ja säkert — men bara från Hankas 
sida sedt, inte från din. Hos henne är det verk
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ligen något poetiskt, för efter dina egna ord att 
döma älskade hon dig verkligt.

— Ja det är säkert — inföll Krzycki. 
Hvem vet om jag någonsin i lifvet blir så älskad.

— Nej det tror jag inte. Och därför förvå
nar det mig, att den där stenen sjönk så djupt i 
glömskans haf inom dig och att det kannat bli 
så spegelblankt efter den.

Krzycki blef litet stött.
— Uppriktigt sagdt, svarade han, så berättade 

jag er allt det där bara för att förklara, hvarför 
jag inte ville ta emot legatet — och i min naivi
tet trodde jag, att ni skalle berömma mig. Men 
ni bara letar ut sårbara punkter inom mig. Visst 
skulle jag hellre vilja, att det där inte hade skett, 
men eftersom det nu är skedt, så vill jag helst 
inte tänka på det. För om jag hade lika många 
millioner som det årligen händer flickorna i våra 
byar sådana där malörer, så skulle jag kunna köpa 
inte bara Rzeslewo utan halfva socknen. Men 
jag kan försäkra er, att hvarken de själfva se 
vidare tragiskt på det eller att det för med sig 
nån vanära för dem. Det vore ja rent löjligt, om 
jag lade saken hårdare på sinnet än Hanka, som 
förmodligen tog den lätt.

— Har vet du det?
— För så brukar det vara. Och om det 

också vore tvärtom, så hvad skall jag göra? 
Jag kan väl inte fara och leta efter henne på 
andra sidan oceanen. I en bok skulle det ta sig 
mycket romantiskt ut, men i verkligheten har jag 
mitt landtbruk, som jag inte kan lämna, och min 
familj, som jag inte har rätt att offra. Den där 
Hanka — som ni inom parentes sagdt håller på 
att göra till ett obehagligt minne för mig — hon 
kan ja vara den präktigaste flicka i världen, men 
det är väl ingen som menar, att jag skulle gifta 
mig med henne, och hvad kan jag alltså göra?

— Det vet jag inte. Men du måste väl medge, 
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att det ligger något moraliskt ovederhäftigt i en 
situation, då man, sedan man begått felet, frågar 
sig själf eller andra: hvad kan jag göra?

— Ack det var bara ett talesätt! svarade 
Krzycki. I grunden vet jag det på pricken. 
Jag annonserar, och därmed är den saken utagerad. 
Syndaboten, som jag fick mig pålagd, fullgjorde 
jag, och göra vidare bot det ämnar jag*  rakt inte.

— Sero molunt deorum molae, sade Gronski. 
Vet du hvad det betyder?

— När jag öfvertog landtbruket på Jastrzab, 
sådde jag mitt latin på åkrarna — men det kom 
inte opp !

— Det betyder: Sent mala gudarnas kvarnar.
Krzycki började skratta, och i det han 

pekade i riktning mot den gamla kvarnen, sade 
han :

— Den där mal inte längre alls. Det går jag 
i god för.

De voro nu nästan framme vid grinden, och 
deras samtal af bröts af att de mötte två svarta 
gestalter, som de så när stött ihop med, ty ehuru 
månen nu gått upp, var det nästan kolmörkt i den 
gamla lindallén.

Krzycki var öfvertygad om att det var de 
främmande damerna, som togo en aftonpromenad, 
men för säkerhets skull frågade han:

— Hvem är där?
— Det är vi, svarade en okänd kvinnoröst.
— H vil ka vi?
— Pani Otockas och miss Anneys kammar

jungfrur.
Den unge mannen erinrade sig flickan, hvars 

svarta hufvud under majgudstjänsten skymt bort 
engelskans solskimrande hår för honom.

— Aha! sade han. Och små fröknarna är 
inte rädda för att vara ute, när det är så här 
mörkt? Tänk om nån varulf röfvar bort er!

—Vi är inte rädda, svarade samma röst.
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— Men kanske jag är en varulf!
— En varulf ser inte så ut!
Båda flickorna började skratta men drogo sig 

dock litet tillbaka. I detsamma trängde sig en 
klar månstråle genom löfverket och belyste den 
enas hvita panna, svarta ögonbryn och grönaktigt 
lysande ögon.

Krzycki, som kände sig smickrad af orden att 
en varulf ej ser så ut, blickade in i dessa ögon 
och sade:

— God natt!
— God natt!
Damerna och Dolhanski voro redan i matsalen, 

supén stod dukad, och man väntade blott på jägarna, 
som gått att kläda om sig. Marynia hade satt sig hos 
barnen vid ena bordshörnet och pratade dels med 
dem, dels med Laskowicz, som med stor liflighet 
berättade något och därunder betraktade henne 
ihärdigt men på samma gång förstulet, så att det 
ej skulle väcka uppmärksamhet. Gronski märkte 
det dock så fort han trädde in, och enär den unge 
studenten intresserade och oroade honom, allt
sedan han fått höra talas om hans agitation bland 
Rzeslewos chloper, önskade han blanda sig i sam
talet. Men Marynia afbröt det nästan i samma 
ögonblick obh sällade sig, så snart Laskowicz talat 
ut, till de öfriga damerna, som började fråga om 
resultatet af jakten. De hade från verandan hört 
skotten.

Det befanns, att hvarken miss Anney eller 
de båda systrarna hade sett morkullor annat än 
på stekfat, och då den gamle betjänten på 
Krzyckis befallning burit in de fyra offren, togo 
de dem intresseradt i betraktande, uttryckte sitt 
medlidande med deras tragiska Öde och frågade 
om deras lefnadssätt. Wladyslaw Krzycki, som 
alltid varit intresserad af djurvärlden, började 
under supén berätta om dessa fåglars egendomliga 
vanor och deras hemlighetsfulla ströftåg, och där
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vid vände han sig särskildt till pani Otocka, hvars 
ovanliga skönhet han för första gången riktigt lade 
märke till. På det hela taget föredrog han ett 
annat, mindre subtilt slags skönhet och tyckte 
mest om kraftiga kvinnotyper, men han måste 
dock erkänna, att pani Otocka i kväll var rent af 
bedårande. Hennes fina hy föreföll än finare 
mot den svarta spetsklänningen, och hennes ögon, 
munnens linjer, ansiktsuttrycket och hela gestalten 
hade något så flicklikt, att den som ej visste, att 
hon var änka, skulle ha tagit henne för en ung 
herrgårdsfröken. Wladyslaw hade visserligen från 
första ögonblicket gifvit miss Anney företrädet, 
men nu måste han i sitt sinne medge, att den 
unga engelskan ej gjorde samma intryck af hög 
förfining och — hvad värre var — att hon i dag 
föreföll honom långt mindre vacker än den disting
erade kusinen.

Men samtidigt gjorde han en besynnerlig upp
täckt, nämligen att denna iakttagelse långt ifrån att 
minska hans sympati för den blonda engelskan tvärt
om rörde hans hjärta och gjorde honom än ömmare 
stämd. Han hade en känsla som om han genom 
jämförelsen med pani Otocka tillfogat miss Anney 
en oförrätt, som han borde be om ursäkt för. »Om 
jag inte vaktar mig, gör jag några dumheter!» 
tänkte han. Han började dock söka den blåa 
strålen från hennes ögonpar och då han funnit 
den frossande suga till sig dess beslöjade glans.

Pani Krzycka, som ville veta systrarnas planer 
för den närmaste framtiden, hade under tiden 
börjat fråga pani Otocka, om hon ämnade resa 
utomlands i sommar och i så fall hvart.

— Mig, sade hon, skickar doktorn till Borowi- 
now för min reumatisms skull, men jag skulle 
bra gärna vilja tillbringa ännu en sommar till
sammans med er.

— Vi ha också det angenämaste minne af den 
gemensamma vistelsen i Krynica. svarade pani 
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Otocka. Egentligen är ju vi fullkomligt friska, 
och vi skulle gärna stanna kvar på landet, och 
än hellre skulle vi be tant med hela sin familj 
till oss, ifall inte tiderna vore så oroliga och ingen 
vet hvad morgondagen bär i sitt sköte. Men om 
det blir lugnare, så måste tant nödvändigt komma 
till oss efter badsejouren.

Med dessa ord kysste hon hjärtligt pani 
Krzyckas hand.

— Hvad du är snäll och rar! svarade denna. 
Jag skulle så innerligt gärna vilja komma till er, 
men när man är så klen som jag, får man lyda 
inte sitt hjärta utan alla möjliga dolda krämpor. 
Dessutom är ju tiderna verkligen oroliga, och jag 
förstår, att det skall kännas litet ängsligt för en
samma damer ute på landet. Har du pålitligt 
folk på Zalesin ?

— För vårt folk är jag inte rädd. De var så 
fästade vid min man, och tillgifvenheten har öfver- 
flyttats på mig. Min man gjorde så mycket för 
dem. Först och främst lärde han dem att vara 
fosterländska, och dessutom införde han en hel 
mängd förbättringar, som inte fanns någon annan
stans. Vi ha fattiggård, sjukhus, badhus, butiker, 
trädskolor, hvarifrån det delas ut fruktträd. Till 
och med artesiska brunnar anlade min man, så 
att det skulle finnas tillräckligt med godt vatten 
i byn.

Dolhanski böjde sig fram mot Krzycki och 
hviskade:

— Kapitalistfantasier! Han betraktade hustrun 
och Zalesin som två leksaker och roade sig med 
filantropi, eftersom han hade råd till det.

— Hvem sköter nu Zalesin? frågade pani 
Krzycka.

Den unga änkan ryckte sig lös ur sina vemo
diga minnen och svarade med ett småleende:

— I trakten heter det, att Dworski — det är 
min mans för detta kontorschef, oss mycket till- 
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gifven — styr Zalesin, jag styr Dworski och Marynia 
styr mig.

— Och det är sant, inföll miss Anney, med 
det tillägget att hon styr mig också.

Men Marynia började skaka på hufvndet och 
utlät sig:

— Om tant visste hvad de läxa upp mig 
ibland!

— Det har jag inte märkt, men jag tänker 
den tid skall/komma, då du också får någon som 
styr dig.

— Den har redan kommit! undslapp det Ma
rynia.

— Nej hvad hör jag? Hvem är den despoten?
Den lilla violinisten gjorde en snabb gest åt 

Gronski till.
— Den där herrn.
— Jaså, nu förstår jag, inföll Dolhanski, hvar- 

för han försvarades med tekannan den där kvällen, 
då vi kom tillbaka från notarien.

Gronski ryckte på axlarna som en den där 
utsättes för orimliga beskyllningar och utropade:

— Jag despot? Jag är ju tvärtom det mest 
hypnotiserade offret af alla.

— Det är pan Laskowicz som är hypnotisör 
och inte jag, invände den unga damen. Det be
rättade han själf före supén och förklarade för mig 
hvad hypnotism är.

Gronski riktade blicken mot andra ändan af 
bordet, där studenten satt, och varseblef, att denne 
med ett spändt uttryck i sina brinnande ögon 
oaflåtligt fixerade Marynia.

— Sannerligen pröfvar han inte sin makt på 
henne! tänkte han.

Och han rynkade ögonbrynen, och vänd till 
Marynia sade han :

— Hvad hypnotismen är för slag är det ingen 
som riktigt vet. Man ser yttringarna, det är hela 
saken. Men hur förklarade pan Laskowicz den?
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— Han sade, hvad jag för resten hört för 
länge sen, att en söfd person utför allt hvad hyp- 
notisören befaller och till och med efter uppvak
nandet står under hans välde.

— Det är inte sant, svarade Gronski.
— Det tror inte jag heller. Dessutom påstod 

han, att han mycket lätt skulle kunna söfva mig, 
men det tror jag inte alls.

— Det är rätt !... Intresserar ni er för sådana 
där saker ?

— Inte så mycket för hypnotismen. Skall det 
vara något mystiskt, så föredrar jag att höra om 
andar, och särskild t tycker jag om historierna, 
som en af våra grannar på Zalesin berättar om 
tomtarna. Han säger, att de håller till i gamla 
hus och att man kan se dem, då man om nätterna 
tittar in genom fönstren i ett rum, där det brinner 
en brasa. Då ta de hvarandra i händerna och 
dansa framför elden.

— Det är alltså muntra små varelser.
— Och de är inte elaka, fast de är okynniga. 

Gamla gubben, vår granne, tror fullt och fast på 
dem och har dispyter med prosten om saken. 
Ibland dra de i klocksträngen, så att det ringer, 
ibland gömmer de tofflorna eller andra saker, de 
väsnas om nätterna, de spänner syrsor för nötskal 
och åker omkring med dem i rummet, i köket 
slefva de i sig grädden på mjölken och kasta 
ärtor i elden, så det smäller. Men när man inte 
gör dem förtret, så är de välvilliga mot en, jaga 
bort spindlar och råttor och se till, att det inte 
växer svamp under golfvet. Vår granne har varit 
en mycket bildad man i sin dar, men på ålder
domen har han blifvit litet konstig ocb berättar 
allt det där på fullt allvar. Vi skratta naturligt
vis, men jag måste bekänna, att jag bra gärna 
skulle vilja, att det fanns en sådan där värld för 
sig. Det skulle vara roligt och skönt att veta — 
det vore mindre sorgligt i världen då. . .
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Hon stirrade framför sig med ett drömmande 
uttryck i ögonen. Sedan återtog hon:

— Jag minns också, att när ni och jag talat 
om Böcklins taflor, om de där faunerna, nymferna 
och dryaderna som han målade, så har jag alltid 
tyckt så synd, att allt det där inte finns i verk
ligheten. Men ibland har jag tänkt, att det kanske 
finns, fast vi inte se det. För hvem vet hvad 
som sker i skogen vid middagstid eller om natten, 
när ingen är där, eller i dimman vid månsken 
eller vid dammarna. Tron på en sådan värld är 
väl inte bara barnslighet, eftersom vi tro på 
änglar. '

— Ja jag tror på goda andar, nymfer, drya- 
der och änglar, svarade Gronski.

— Verkligen? frågade hon. För ni talar all
tid med mig som med ett barn.

— Ja som med ett barn men ett dyrkadt 
barn, svarade han henne i sina tankar.

Samtalet afbröts här af betjänten, som kom
in och anmälde för Krzycki, att förvaltarn på 
Rzeslewo ville tala med honom i ett angeläget 
ärende. Krzycki ursäktade sig hos sällskapet, 
och med landtjunkarens sedvanliga »Hvad är det 
nu igen?» gick han ut. Som supén var till ända, 
reste sig strax därpå också de öfriga från bordet 
på ett tecken af värdinnan, som dock själf för- 
gäfves sökte resa sig, ty sedan ett par dagar var 
hon värre ansatt af reumatismen än vanligt. Dy
lika attacker hade hon ofta, och vid sådana till
fällen ledde henne vanligen sonen ur rum i rum. 
Denna gång kom henne miss Anney till hjälp, 
ty hon satt närmast. Hon slog armen om hennes 
lif och reste henne utan minsta ansträngning.

— Tack, tack! sade pani Krzycka. Annars 
hade jag väl varit tvungen att vänta på WJadek. 
Å Herre Gnd, så lyckligt att vara så där stark!

— Ack jag är en riktig Simson ! svarade miss 
Anney med sin behagliga, dämpade stämma.
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I detsamma kom Wladyslaw inrusande i rum
met — tydligen hade han erinrat sig, att han 
måste hjälpa modern — och då han fick se hvad 
som försiggick, utropade han:

— Nej för all del, låt mig aflösa er! Det 
är mitt åliggande. Ni öfveranstränger er.

— Inte alls.
— Ack Wladek, inföll pani Krzycka, jag vet 

sannerligen inte hvem af er som är starkast.
— Verkligen? frågade han och betraktade 

den smärta flickgestalten med förtjusta blickar.
Och hon nickade, till tecken att det var så, 

men samtidigt rodnade hon, som om bon blygts 
öfver sin okvinnliga styrka.

Wladyslaw hjälpte henne emellertid att placera 
modern framför bordet i salongen, där pani Krzycka 
brukade lägga patiens om kvällarna. Härvid kom 
han ofrivilligt att pressa sin skuldra mot hennes, 
och vid beröringen af hennes unga, fasta kropp 
grep honom plötsligt en brännande sinnlig åtrå 
och på samma gång förnimmelsen af någon sorts 
mystisk kraft, ljuf och mäktig som ingen annan. 
Om han varit Gronski och någongång i lifvet läst 
Lucretius’ hymn till Venus, skulle han kunnat 
nämna denna kraft vid namn. Men som han 
endast var en sund tjugusjuårig szlachcic, tänkte 
han blott, att för att ett ögonblick få trycka en 
sådan flicka hel och hållen till sitt bröst vore det 
värdt att offra Jastrzab, Rzeslewo — ja till och 
med lifvet.

Emellertid måste han återvända till förvaltarn 
på Rzeslewo, som med sitt angelägna ärende 
väntade på kontoret. Samtalet med honom blef 
så långvarigt, att då Krzycki återkom in i salon
gen, hade de unga damerna gått, och han fann 
blott modern, som dröjt för att få veta hvad för
valtarn ville, samt jämte henne Gronski och Dol- 
hanski, hvilken senare satt och spelade baccarat 
för sig själf. .
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— Hvad är det för nyheter? frågade pani 
Krzycka.

— Myeket ledsamma. Men bli inte orolig, 
mamma, för *det  är ju inte Jastrzab utan Rzes- 
lewo det gäller, och för vår del kan vi ju ta allt
sammans med ro. Det är emellertid konstiga 
saker som sker där borta, och Kapuscinski gjorde 
alldeles rätt i att komma hit...

— Kapuscinski? Hvad är det för en? frå
gade Dolhanski och släppte monokeln ur ögat.

— Förvaltarn på Rzeslewo. Han berättar, 
att där ha uppenbarat sig några okända figurer, 
förmodligen från Varschau — ett riktigt följe. De 
utdela befallningar, de kalla tillsammans chloperna, 
hetsa upp dem, lofva dem jord, lägga till och med 
beslag på inventarierna och lofva, att snart skall 
det i hela Polen gå till på samma sätt som på 
Rzeslewo. . .

— Och chloperna? af bröt honom pani Krzycka.
— Somliga tro dem, andra inte. De för

nuftigare ha försökt göra motstånd, men dem hota 
de med döden helt enkelt. Gårdsdrängarna vill 
emellertid inte längre lyda Kapuscinski och säger, 
att boskapen skall de fodra och sköta, men något 
annat arbete gör de inte. Ett tiotal daglönare 
ämna sig just ut i skogen med yxor och förklara, 
att om skogvaktarna försöker hindra dem, så slå 
de ihjäl dem. Kapuscinski har alldeles tappat 
hufvudet och kom till mig, såsom en af testaments
exekutörerna, för att begära råd.

— Och hvad rådde du honom?
— Eftersom han förklarade för mig, att han 

inte var säker för sitt lif på Rzeslewo, så rådde 
jag honom först och främst att stanna här öfver 
natten. Jag ville också få tid att tala med mamma 
och med er, för det är sannerligen svårt att råda, 
och läget är kinkigt. Ett sådant sakernas till
stånd kan ju inte fortfara, och förr eller senare 
få chloperna själfva sota för alltsammans. Det 
6. — Hvirflarna.
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måste man ändtligen söka förebygga. Jag be- 
känner uppriktigt, att jag några dar varit betänkt 
på att afsäga mig kuratorskapet för den där blif- 
vande skolan och öfverhufvud all befattning med 
Rzeslewos angelägenheter. Men nu, efter det gäller 
att rädda chloperna och det är förenadt med en 
viss fara, så kan jag inte dra mig undan.

— Jag kommer att bli orolig för dig, men 
jag förstår dig, sade pani Krzycka.

— Jag anser, att jag först och främst måste 
i morgon bitti fara till Rzeslewo, men om jag 
inte finner något gehör där, hvad skall jag då 
göra?

— Det finner du inte, sade Dolhanski, där 
han satt och gaf.

— Om du far, så far jag med dig, förklarade 
pani Krzycka.

— Det skulle bara fattas det! Mamma måste 
väl inse, hur bunden jag då skulle vara — jag 
skulle säkert inte kunna uträtta något.

Han kysste hennes händer och upprepade:
— Nej nej! Mamma förstår väl, att det 

vore ännu värre, och om mamma envisas, så före
drar jag att inte resa alls.

Gronski lutade hufvudet mot handen och 
tänkte, att det dock är lättare att sittande vid 
sitt skrifbord analysera händelserna än att ingripa 
i deras gång och länka dem rätt. Dolhanski 
åter upphörde ändtligen att spela baccarat med 
sig själf och yttrade:

— Hvad vi ändå är i för läge — det är nå
got oerhördt! I hvilket annat land som helst 
skulle man ju tillkalla polisen, och saken finge 
ett slut redan samma dag.

— Hvad det beträffar, utbrast Krzycki nästan 
vredgadt, så kan det inte komma i fråga! Jag 
kommer inte att tillkalla polis vare sig mot våra 
chloper eller ens mot sådana figurer som de 
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där som nu husera på Rzeslewo. Nej jag gör 
det inte!

— Lefve alltså den sanna friheten!
Gronski lyfte på hufvudet.
— Hvem vet, sade han, om inte polisens till

kallande skulle vara välkommet för de där her
rarna.

— Hur så?
— För själfva kan de dunsta af i tid, och 

sen uppvigla de folket och ropa ut öfver hela 
Polen: »Titta hvad det är för ena som skicka 
polisen på chloperna!»

— Det är en riktig anmärkning, sade Krzycki. 
Nu börjar jag förstå åtskilliga saker, som jag inte 
har förstått förut.

— Jag, började Dolhanski långsamt, frågar 
sen testamentet öppnats inte det bittersta efter 
vare sig Rzeslewo eller dess invånare. Men medan 
jag satt här och gaf, föll mig något in. Det 
tjänar ingenting till att Wladek far dit i morgon. 
Enda resultatet blir möjligen några blåmärken, 
annars ingenting alls .. .

— Ånej, så långt har det inte gått, och det 
är jag inte alls rädd för. Vår släkt har suttit 
här på Jastrzab sen urminnes tider, och chloperna 
i trakten lyfter inte sin hand mot någon Krzycki.

— Afbryt mig framför allt inte, svarade Dol
hanski. Om du också inte blir mörbultad — och 
det är ju möjligt — så vinner du, som du nyss 
själf förutsåg, inte gehör. Om vi två reste — 
d. v. s. Gronski och jag — skulle inte vi heller 
uträtta något, för man har sett oss på begrafnin- 
gen, och de hedervärda slaverna misstänker oss 
för att själfva vara intresserade i den här saken. 
Nej, dit bör resa någon obekant, och han skall 
— inte öfvertala utan myndigt befalla chloperna 
att hålla sig lugna. Eftersom ni så faderligt be
kymrar er om dem, så är det enda utvägen. Och 
på grund af. försynens outrannsakliga rådslut exi
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sterar ju i det här älskliga landet också national- 
demokraterna, som jag inom parentes sagdt af skyr 
lika hjärtligt som klöfversjuan i kortleken, men 
som lär ha om inte lika valkiga så lika tunga 
näfvar som socialisterna. Skulle man inte kunna 
klara saken med deras hjälp?

— Jo visst, jo visst! utropade Gronski. Chlo- 
perna ha också i grunden mest förtroende för 
nationalpartiet.

— Jag tillhör det också med hela mitt hjärta, 
sade Krzycki. Men jag som jämt sitter här borta 
på Jastrzab, jag vet inte till hvem jag skall 
vända mig.

— I alla händelser inte till mig, svarade 
Dolhanski.

Men Gronski, som fast han ej tillhörde något 
parti dock kände hela Varschau, kunde med lätt
het uppge adresser och sättet att underrätta par
tiet. Därpå sade han:

— Och nu ger jag ett råd, detsamma som 
du Wladek gaf Kapuscinski — nämligen att vi 
går och lägger oss. Isynnerhet ni, pani — här 
vände han sig till husets fru — borde hvilat för 
länge sen. — Instäm mes?

— Instämmes, svarade Wladyslaw. Men vänta 
ett par minuter till. Sen jag har följt mamma, 
skall jag följa er också.

Kfter en liten stund återkom han, men i 
stället för att uppfylla löftet återupptog han det 
afbrutna samtalet.

— Jag ville inte tala om allt i mammas när
varo, sade han, för att inte oroa henne. Men 
det är mycket värre än jag låtsade om. För att 
börja med hvad som rör oss, så kan ni tänka er, 
att de där främmande, så fort de kommit, började 
fråga efter Laskowicz och att Laskowicz i dag på 
eftermiddagen var på Rzeslewo och kom tillbaka 
en timme före vår hemkomst från jakten. Nu
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är jag alldeles viss om att vi ha en agitator här 
ibland oss ...

— Kör då ut honom! af bröt Dolhanski. I 
ditt ställe skulle jag ha gjort det för längesen, 
om så bara därför, att ögonen sitter tätt ihop i 
hufvudet på honom som på en babian. Det 
anger fanatism och dumhet.

— Ja i morgon säger jag upp honom, och 
jag skulle göra det i denna kväll, fast det är sent, 
om jag inte ville lugna mig först, så att jag inte 
ställer till något dumt spektakel, för det tycker 
jag inte om. Men det säger jag, de där apost
larna på Rzeslewo råder jag att inte sticka nä
san hit!

— Ha de för af sikt att göra dig visit?
— Ja om inte mig personligen så mina drän

gar. De ha sagt på Rzeslewo, att de skall sätta 
i gång landtarbetarstrejk i hela trakten.

— Dess större skäl, att du följer mitt råd och 
börjar rensningen.

— Ja jag ämnar det också och det tvärt.
— Jag vet, inföll Gronski, att de ämna 

organisera landtarbetarstrejker i hela landet. Det 
lyckas inte, för chloperna låter sig inte dragas med. 
Stadsbor som de flesta af de där herrarna är ha 
de inget begrepp om folkets känsla för jorden. 
Emellertid, partiella skador vållas ju och förvir
ringen ökas, och det är bara det de vill. Ack! — 
den shakespearska »dumhetens sol» inte bara 
lyser öfver vårt land utan står i zenit.

— Är det fråga om den solen, så kan vi säga 
som de forna spanska kungarna: att den aldrig 
går ned i våra besittningar.

Gronski fortsatte, i det han drog upp ögon
brynen och fundersamt kisade med ögonen ;

— Socialism. . . ja hvarför inte? Det är ju 
något som är äldre än Menenius Agrippa. Den 
floden har runnit genom århundraden. Ibland
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då andra idéer flyter ofvanpå, dyker den ner i 
jorden, men sen tränger den fram i dagsljuset 
igen. Ibland sjunker den, ibland stiger den och 
svämmar öfver. .. För närvarande ha vi öfver- 
svämning och det en mycket hotande, som kan 
dränka inte bara fabriker, städer och länder utan 
till och med civilisationen . . . Det hotar framför 
allt Frankrike, där välståndet och penningen un
danträngt alla andra idéer. Socialismen är en 
nödvändig följd af det. Kapitalet förmäldt med 
demagogien kunde inte föda något annat barn, 
och att det barnet är bra likt ett missfoster och 
en idiot, det är ju sorgligt för fadern. — Det 
visar sig, att öfverflödig rikedom kan vara en 
nationalfara. Men det är ju inte underligt. Privi
legiet är en orättvisa, som människorna kämpat 
mot i sekler. Förf var det furstarna, prästerskapet 
och adeln som hade privilegierna. Nu har ingen 
några — penningen har alla. Det är ju naturligt, 
att arbetet börjar strid mot den.

— Det där börjar arta sig till en apologi för 
socialismen, anmärkte Dolhanski.

— Nej. Det är ingen apologi. För först 
och främst, om man ser saken i stort, hvad är 
den här nya strömningen, om inte ännu en illusion 
i den mänskliga jakten efter lyckan. För min 
del påstår jag bara, att socialismen kommit eller 
rättare att den i vår tid vuxit så kolossalt, därför 
att den måste det. Frågan är bara, hur den ter 
sig och om den inte skulle kunna ha en annan 
uppsyn. Och här börjar min kritik. Jag förebrår 
socialisterna inte deras socialism utan det, att 
idén i deras skola allt mer börjar anta uppsynen 
af en elak idiot. Våra socialister anklagar jag 
för en dumhet öfver all gräns, för hvad skulle 
man säga t. ex. om myror, som började gräla och 
slåss i arbetarfrågan, medan en myrätare låg på 
deras stack och slukade dem i tusental?
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— Det är sant! utropade Krzycki.
— Och på vår myrstack, slöt Gronski, ligger 

ju en hel hög af myrätare.
Dolhanski släppte monokeln ur ögat.
— För att ni inte skall gå och lägga er med 

ett obehagligt intryck, sade han, skall jag berätta 
er en anekdot, som har ett visst samband med 
hvad Gronski säger. Under sista utställningen i 
Paris förklarade en svart kung i franska Kongo, 
att han ville resa dit. Kolonialstyrelsen, som ville 
skicka så många exotiska figurer som möjligt till 
Paris, inte bara samtyckte utan sände monarken i 
fråga några skjortor, med förklaring att det var 
ett i Frankrike oundgängligt plagg. Naturligtvis 
framkallade skjortorna allmän häpnad och undran. 
Kungen sammankallade ministrar, präster och parti
chefer för att rådgöra med dem, hur man skulle 
anbringa en sådan där tingest. Efter långa de
batter, som nog inte förlöpte utan sammanstöt
ningar mellan landets realpolitiker, nationalister och 
framstegsvänlige, blef till sist frågan löst. Kungen 
drog skjortärmarna på benen, så att han hade 
manschetterna kring fotknölarna. Skjortans neder
sta del, som i det här fallet blef den öfversta, 
fastbands med ett snöre under armarna, så att 
han fick skjortbröstet på axlarna och öppningen 
för halsen .. . litet längre ner. Förtjust öfver att 
svårigheterna lösts erkände monarken, att det var 
en om inte alldeles så åtminstone i vissa afseenden 
mycket praktisk dräkt och framför allt särdeles 
effektfull.

— En mycket bra historia, sade Gronski 
skrattande, men hvad har den för sammanhang 
med hvad jag sade?

— Större än det ser ut, svarade Dolhanski, 
för det är ett faktum, att en hel del slaver bär 
friheten och våra socialister socialismen så, som 
den där afrikanska kungen bar den europeiska 
skjortan.
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Med dessa ord stack han åter monokeln i ögat 
och förklarade, att eftersom något nattligt »litet 
parti» inte kunde komma i fråga på det dygdiga 
Jastrzab och i sådant sällskap, så tog han nu god
natt och gick och lade sig. Gronski och Krzycki 
följde exemplet. Wladyslaw tog en lampa och 
lyste gästerna, men i trappan vände han sig än 
en gång mot dem med ett uttryck af förargelse 
i sitt ansikte och utbrast:

— Det är då också fördömdt, att alla de här 
historierna skulle komma, just när vi ha så älsk
värda damer på Jastrzab!

— Akta dig, svarade Dolhanski, och vet att 
ingenting undgår mitt öga. Då du hjälpte miss 
Anney att leda din mor, såg du ut som en elektri- 
citetsmaskin. Om man dragit trådar igenom dig, 
skulle man kunnat upplysa hela gården och alla 
statbyggnaderna.

Krzycki lyfte lampan i vädret, så att ljuset 
inte skulle falla på hans ansikte, ty han kände, 
att han rodnade som en student.

IX.

Wladyslaw Krzycki hade den lyckliga naturen, 
att några minuter efter det han lagt sig, försjönk han 
i en blytung sömn som varade till morgonen. Men 
i kväll kunde han ej somna, ty han var enerverad 
af dagens alla intryck och dessutom uppretad öfver 
Dolhanskis sista ord. Han kände sig förargad på 
hela Rzeslewo och »historierna» där, på Dolhanski, 
som märkt hvilket intryck den unga engelskan 
gjort på honom — och till på köpet dristat säga 
det — ja på själfva den oskyldiga miss Anney. 
Efter att en stund ha legat och kastat sig oroligt, 
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började han en dialog med henne, hvarvid han 
själf antog rollen af en person, som visserligen 
är betänkligt »fast» men icke dess mindre ser 
nyktert och förståndigt på sakerna. Att börja 
med gjorde han alltså miss Anney det medgifvandet, 
att hon var vacker och intagande och att hon 
hade en oändligt sympatisk röst, en förunderligt 
fängslande blick och lemmar som marmor (ack 
hvilka lemmar!) — men på samma gång förnekade 
han på det bestämdaste, att han förälskat sig i 
henne och framför allt förälskat sig besinningslöst. 
Han medgaf allt hvad hon ville, men från sådana 
medgifvanden till förälskelse är steget än längre 
än från förälskelse till giftermål, hvarom ju inte 
kunde bli tal. Först och främst var hon ju ut
ländska, och modern hade i det afseendet sina 
förutfattade meningar — för öfrigt med rätta, ty 
äfven han själf ville nog hellre ha en polska än 
en utländska till följeslagerska genom lifvet. Visser
ligen gjorde hon ett förunderligt polskt intryck, 
men i alla fall, hon var inte polska. »Blodet har 
ändå sin betydelse, det kan inte hjälpas,» för
klarade han för henne. »Alltså, eftersom du är 
engelska, så må du då gifta dig med någon engels
man eller skotte, bara du inte begär af mig, att 
jag skall knyta vänskap eller bekantskap med den 
drummeln, för det ser jag helst att jag slipper.» 
Och i detsamma grep honom en så plötslig och 
oväntad antipati för denne eventuelle engelsman 
»med utstående kindknotor» eller skotte »med 
bara knän», att han kände att han vid minsta 
anledning skulle vara färdig att slå ihjäl hvilken 
som helst af dem.

Tack vare detta vredesanfall vaknade han all
deles upp ur sin halfslummer, och han kände en 
stor lättnad vid tanken, att den där fjärran brud
gummen existerade endast i hans fantasi, och genom 
hans hjärta vällde en våg af tacksamhet mot 
miss Anney. — »Här disputerar jag med henne 
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och gör mina förbehåll,» tänkte han, »och under 
tiden har hon borrat ner sitt ljusa hufvud i kud
darna och sofver nu som bäst.» Vid denna tanke 
började det åter hetta i hans blod, men inom 
kort jagade han bort de förledande synerna och 
öfverfölls i stället af vek längtan efter en ren 
kärlek och den ännu okända varelse, som skulle 
dela hans lif. Han började åter — men mera 
ödmjukt — samtala med miss xA.nney och melan
koliskt försäkra henne, att dét ej var henne själf 
han tänkte på, ty han visste ju, att om det också 
inte funnits andra hinder, så ville hon säkert inte 
ha honom — nej, hvad han önskade var, att hans 
följeslagerska genom lifvet skulle vara om också 
endast litet lik henne... att hon skulle ha samma 
blick och samma förunderliga magnetiska kraft, 
som det var ett underverk att han hittills kunnat 
motstå. Hvad beträffade miss Anney personligen, 
så förklarade han öppet, att han endast var skyldig 
henne tacksamhet. Ingenstans trifdes han ju så 
väl som på sitt kära Jastrzab, men han kunde 
ändå inte neka, att det efter hennes ankomst blifvit 
så ljust och friskt i det här gamla nästet som om 
någon slagit upp alla fönster, och efter hennes af- 
resa skulle det åter bli mörkt, tomt och än en
formigare än förut. Gärna skulle han kyssa hennes 
händer till tack för dessa ljusa ögonblick — ja, 
fann hon inte det nog, också hennes fötter. Men 
nu ville han blott be henne om förlåtelse för de 
dumma tankar, som fallit honom in, då han i sa
longen kommit att stöda sig emot henne, och fast 
han alltjämt vidhöll den meningen, att för hennes 
genkärlek vore det värdt att offra lifvet, så påstod 
han bestämdt, att Dolhanski var en grobian och 
en cyniker, som lade sig i hvad som inte angick 
honom och hvars prat inte var att fästa sig vid ... 
Här vaknade hans harm mot Dolhanski på nytt, 
och han fortfor att kasta sig i bädden, tills om
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sider den sena timmen, ungdomens sömnhunger 
och tröttheten strödde vallmo i hans ögon.

Men det fanns på Jastrzab en annan, som 
inte heller sof och som också talade med en obe
fintlig person. Det var Laskowicz. Efter allt 
hvad som händt och under de sista dagarna uppen
barats, beredde han sig på en slutuppgörelse med 
familjen Krzycki, ty han förstod, att en fortsatt 
vistelse på Jastrzab var omöjlig för honom. Men 
just nu skulle han ha velat stanna, om än endast 
ett par dagar till, för att fortfarande få se på 
panna Marynia Zbyltowska och — som han själf 
kallade det — narkotisera sig. Från första ögon
blicket han hört henne spela hade hon lagt beslag 
på hans tankar som ingen annan kvinna före 
henne. Till de dogmatiska formler han betjänade 
sig af i sin dom öfver människor hörde den tros
satsen, att kvinnorna i de så kallade mätta klas
serna äro själlösa dockor. Denna sats måste han 
emellertid strax frångå, ty genom fiolen talade en 
själ till honom. Vidare förvånade det honom, att 
det inom henne fanns liksom två varelser: den ena 
uppenbarade sig i musiken, som en stor konstnär- 
inna, helt gående upp i sin konst, hänförd af den, 
buren af tonerna och spelande, som om hon fört 
fiolstråken öfver sina egna nerver; den andra fram
trädde i hvardagslifvet och hvardagsförhållandet 
till andra människor. Denna senare föreföll vid 
första ögonkastet att vara om inte banal så en 
helt vanlig, okonstlad och glädtig flicka, som fräste 
som en katt, då till exempel Dolhanski sade saker 
hon inte tyckte om, som retades med Gronski, 
pratade galenskaper om andar och till Gronskis 
och den äldre systerns förskräckelse gaf sig ut i 
båt på dammen. Men fast Laskowicz ej var någon 
psykolog, märkte han dock, att det också hos denna 
vanliga flicka fanns något, som gjorde henne till 
ett slags gudomligt väsen, föremål för stilla dyrkan. 
Hon själf reflekterade tydligen ej häröfver utan 
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betraktade denna dyrkan som något själffallet. 
Hennes lif var blommans eller fågelns. Förtro- 
endefallt viss om att ingen ville henne något ondt, 
ljus och klar, utanför lifvets jiöd och uselhet, utan
för dess bekymmer, dess isiga vindar, som pressa 
fram tårarna, och dess damm som smutsar, var 
hon lik en ren källa, ansedd för helig af män
niskorna och hvars genomskinlighet de frukta att 
grumla. Det föreföll som om hennes omgifning ej 
begärde mera af henne än att hon skulle existera, 
liksom man ej begär mera af ett mästerverk.

Så ofta Laskowicz såg på henne kom han att 
tänka på ett minne från barndomsåren. Han och 
hans äldre bror — som haft lungsot och för några år 
sedan begått själfmord på rivieran — voro söner 
till en handelsidkerska, som hade ett stånd med 
vigåa vaxbHder, medaljer, radband och helgon
bilder utanför en af Varschaus kyrkor. Båda brö
derna uppväxte bokstafligen i kyrkans sköte och 
stodo i beständig beröring med prästerskapet. Nu 
hände sig, att en gammal präst i denna kyrka på 
en auktion köpte en liten alabasterstaty af ett helgon 
och af någon obekant anledning fick för sig, att 
denna staty vär ett af Canovas icke endast verk 
utan mästerverk. Statyn, som verkligen var mycket 
vacker och konstnärlig, placerades under namnet 
af sankta Apollonia i en nisch bredvid ett af al
tarna, och sedan dess var den föremål för den 
gamle prästens frommaste dyrkan såsom särskildt 
helig och för hans synnerliga omvårdnad såsom 
kyrkans största märkvärdighet. Han förde dit sina 
gäster och de frommaste församlingsborna, uppma
nade dem att beundra konstverket och blef stött, 
om någon tillät sig en kritisk anmärkning. Prästens 
beundran delades naturligtvis af organisten, ringaren, 
hela kyrkobetjäningen och de båda gossarna.

Nu kom ofta den tanken för Laskowicz, att 
Marynia var en sådan sankta Apollonia i sin om
gifning. Från första ögonblicket hade han därför
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gif vit henne namnet »helgondockan». Men han 
erinrade sig också, att då han förlorat sin tro — 
och han hade förlorat den redan i gymnasiet, som 
han inom parentes sagdt genomgått med under
stöd af den gamle prästen — hade han ofta känt 
lust att slå sönder den där alabasterstatyn. Nu 
brände honom ett än häftigare, nästan lidelsefullt 
begär att slå sönder denna lefvande helgonbild. 
Dock ingalunda därför att den var honom förhat
lig. Tvärtom. Icke heller han kunde motstå tjus
kraften hos denna allas älskling, liksom ingen kan 
motstå morgonrodnadens eller vårens tjusning. 
Det var till och med så, att hvad som retade och 
harmade honom hos henne, det drog honom på 
samma gång oemotståndligt till henne. Han tju
sades af att hon tillhörde den värld, hvars blotta 
existens han ansåg för en samhällelig orättvisa, 
för ett brott och en oförrätt; trots harmen fann 
han behag till och med i den tanken, att för så
dana blommor är proletariatet endast gödnings
ämne. Han tjusades af hennes förfining och 
hennes konstnärskap, ehuru han ansåg dylikt som 
öfverflödig och för folket obehöflig lyx, han tjusa
des af hennes fullkomliga olikhet med de kvinnor 
han hittills träffat — af hela hennes väsen. Aldrig 
förr hade han lefvat under samma tak som en 
dylik varelse. Han tappade sans och besinning 
vid hennes anblick, och ehuru han ej gjorde sig 
reda för sina känslor eller ännu gifvit dem namnet 
kärlek, så var det icke dess mindre ett oförnekligt 
faktum, att han under loppet af dessa få dagar 
började brinna som en vulkan. Han kände likväl 
dunkelt, att det i denna lidelse var något af negerns 
åtrå efter den hvita kvinnan och, hvad värre var, 
att den var ett förräderi mot hans grundsatser. 
Han förgiftade sålunda sin kärlek i själfva roten 
med hat och ett rofdjurslikt begär att uppsluka.

Och nu kallade han »helgondockan» till sig. 
Med den brist på kritik och urskillning, som ut
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märker fanatismen och ungdomen, accepterade 
han allt hvad böckerna utgåfvo som de vetenskap
liga forskningarnas slutresultat, och sålunda trodde 
han också, att hypnotismen är en väldig mystisk 
kraft, som där den användes verkar oemotstånd
ligt. På grund af prof anställda bland kamraterna 
ansåg han sig för hypnotisör, och som han tyckte 
att en vek och känslig ung flicka borde vara ett 
utmärkt medium, var han fast öfvertygad, att han 
kunde söfva henne och befalla öfver henne på 
af stånd. Samvetet tillh viskade honom visserligen, 
att hvad han ärnade göra var ett missbruk af 
vetenskapen, men han nedtystade denna röst och 
intalade sig, att det på samma gång skulle vara 
proletärens seger öfver den värld, som man ej 
har rätt att visa förbarmande med, och att en 
medlem af det läger, som förklarat hela samhället 
krig på lif och död och »omvärderat» alla hittills 
gängse värden, har rätt att vara och måste vara 
hänsynslös.

Framför allt dock ville han vinna denna för
näma och fläckfria unga flicka, göra sig till herre 
inte endast öfver hennes kropp och själ men också 
öfver hennes vilja — draga henne till sig, väcka 
hennes slumrande kvinnliga instinkter, öppna för 
henne passionens stängda portar, genomglödga 
henne, taga henne i besittning, böja henne och 
sedan ha henne intill sig för alltid. Och vid 
tanken härpå kände han en vild glädje lik den 
helgerånaren känner vid oskärandet af det heliga 
och vördade, och på samma gång växte hans åtrå 
och hans kärlek. Han kände, att efter allt detta 
och för allt detta skulle han börja älska sitt byte, 
sitt offer med en kärlek utan gräns.

Som han emellertid endast var en ung vild
hjärna med ett snarast oskyldigt hjärta, icke en 
fördärfvad människa, grep honom dock ibland en 
sådan ömhetskänsla, att om hans kallelse haft 
påföljd han kanske ej skulle låtit det gå ända till 
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ett brott. Men det var flyktiga ögonblick, och 
sedan riktade han åter viljans och blickens hela 
kraft mot det håll, där Marynias rum var beläget, 
och befallde henne: »Stig upp! — tänd inte ljus — 
väck inte din syster — öppna sakta dörren och 
följ i mörkret mina tankars riktning, tills du kom
mer hit. .. i mina armar.» Och han inbillade sig, 
att han i hvad stund som helst skulle få se henne 
komma gående med sömngångerskans mekaniska 
steg, hvit som alabasterstatyn, med bakåtlutadt 
hufvud, slutna ögon och de halföppna läpparna 
drickande månljuset, som sken in genom fönstret.. 
Sedan lyssnade han i tystnaden, och med en än 
starkare viljespänning upprepade han så efter
tryckligt, som om han huggit in hvart ord i sten: 
»Stig upp! — tänd inte ljuset, väck inte din 
syster, öppna dörren — följ mina tankars riktning 
— och kom!»

Allt detta skulle i sanning kunnat kallas hemskt, 
om inte en lycklig omständighet varit, nämligen 
att Marynia inte ens drömde om att stiga upp, 
öppna dörren, följa hans tankars rikning — o. s. v. 
Tvärtom sof hon så stilla, som om en ängel stått 
lutad öfver henne och med sina vingar fläktat 
bort oroliga och feberaktiga drömmar. Jastrzabs 
små hustomtar störde inte heller hennes hvila. 
Kanske somliga jagade bort nattfjärilarna från 
fönstren, så att de inte skulle slå mot rutorna, 
kanske andra klängt upp i gardiner och på kor
nischer och tittade ner på henne med sina kvicka 
ögon och hviskade till hvarandra: »Sof, du lilla 
flicka, som spelar fiol för oss — sof! — tss! låt 
oss inte väcka henne!» Och fast de säkert kände 
lust att vrida på fiolskrufvarna och knäppa på 
strängarna med sina ludna små fingrar, läto de 
ändå bli det af försyn mot gästen.

Genom fönsterluckornas springor lyste månen 
in och bildade ljusa, långsamt glidande fläckar 
på den motsatta väggen, och tystnaden var djup.
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Endast någonstans bortom byggningen, åt uthusen 
till, hördes nattvakterna hvissla, och inne i huset 
lät den gamla väggklockan, som redan uppmätt 
generationers lif, höra det resignerade »tick-tack», 
hvarmed den sänkte sekunderna i det förflutna.

Laskowicz fortsatte att från sitt rum utsända 
befallningar, som ej nådde någon. Och egendom
ligt nog, fast en nykter stämma i hans inre sade 
honom, att den unga flickan ej skulle komma, 
väntade och trodde han ändå. Först sent omsider 
började det gå upp för honom, att han med sin 
hypnotism spelade rollen af en narr. Till sist 
greps han af trötthet, olust och förargelse mot 
sig själf. Sömnen flydde honom alldeles. Timme 
efter timme förflöt. Utanför fönstren djupnade 
himlen och började skifta i grönt i öster, och inom 
kort inramades horisonten af morgonrodnadens 
skära, genomskinliga band. Den unge studenten, 
som ej klädt af sig, öppnade fönstret för att in
andas den friska morgonluften. I trädgården hade 
det första fågelkvittret just börjat, och från den 
närbelägna dammen nådde honom jämte akaciornas 
doft måsarnas skrik och vildgässens liksom ännu 
sömniga kackel. En stund därefter gnisslade en 
pumpstång i byn.

Laskowicz kom att tänka på att detta var 
den sista dag han såg gry öfver Jastrzab, att han 
i morgon skulle vakna i staden och ej skulle 
återse vare sig Marynia eller lilla Anusia Krzycka, 
den enda bland Jastrzabs invånare han fäst sig 
vid. Han kände smärta vid denna tanke. Men 
som han förstod, att efter hans partikamraters 
ankomst till Rzeslewo och efter förvaltar Kapu
scinskis besök hos Krzycki skilsmässa var ound
viklig, föredrog han att själf begära af sked fram
för att bli af skedad. Han beslöt därför att skrift
ligen säga Wladyslaw, att han fått nog af in- 
formatorskapet. Dock insåg han att de ändå 
måste sammanträffa, om inte för annat så för 
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löneuppgörelsen, och att det skulle komma till en 
förklaring mellan dem, som kunde bli nog så 
hetsig — han hade till och med för säkerhets 
skull sin revolver i ordning. Han ansåg emel
lertid, att ett torrt och kärft bref var mest i en
lighet med hans själfkänslas kraf, och så snart 
det dagats, satte han sig att skrifva.

Krzycki åter vaknade visserligen icke i gry
ningen men strax efter soluppgången, ty så dags 
vaknade han alltid på landet, vare sig han lagt 
sig tidigt eller sent. — Han kände dock i lederna, 
att han fått för litet sömn, och i det han sträckte 
på sina kraftiga armar, sade han sig, att enda 
godtgörelsen skulle vara, om miss Anney någon 
gång finge reda på, att han legat sömnlös för 
hennes skull, och om hon tyckte liten smula synd 
om honom.

Så började han draga sig till minnes, hvad 
han hade att uträtta under dagens lopp, och upp
gjorde följande plan: först och främst skulle han 
taga dusch för att fördrifva tröttheten ur kroppen, 
därpå, redan före frukosten, skulle han fara till 
Rzeslewo och »titta de där herrarna i hvitögat» 
samt om möjligt äfven tala med chloperna; sedan 
fara hem igen, efter frukosten göra upp med Las- 
kowicz och skicka honom till staden med samma 
skjuts, som skulle hämta doktorn; resten af dagen 
skulle ägnas åt brefskrifning, landtbruksgöromålen 
och gästerna. Till Rzeslewo ville han nödvändigt, 
ty i sitt sinne höll han visserligen med Dolhanski, 
att där för tillfället ingenting var att göra, men 
han ville ej damerna skulle tro, att han af 
rädsla ej reste dit.

Sedan han sålunda uppgjort sin plan för dagen 
kastade han på sig några nödtorftiga plagg, stack 
fotterna i ett par tofflor och begaf sig till bad
rummet utan att förutse, hvilken öfverraskning 
som där skulle möta honom och att han om ett 
ögonblick skulle få se om inte en alabasterstaty, 
7. — Hvirflarna.
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sådan som den Laskowicz drömt om hela natten, 
så i alla händelser någonting likt Diana vid spring
brunnen. I samma sekund nämligen som han 
öppnade dörren, började vattnet forsa, och i ljuset 
från badrummets blåa glasrutor varseblef han en 
under duschen stående naken, blåskimrande kvinno
gestalt med lätt nedböjdt hufvud och händerna 
kring håret, hvars svarta vågor dolde hennes an
sikte. Det varade ett ögonblick. Ett halfkväfdt 
skri och smällen af dörren som slogs igen ljödo 
samtidigt. Krzycki flög som en pil tillbaka till 
sitt rum, och på en gång upprörd och förskräckt 
grep han med darrande hand vattenkaraffinen, 
hällde i ett glas, tömde det och framstammade: 
»Hvad var det? Hvem var det? Herre Gud, 
hvad är det som har händt?»

I första ögonblicket antog han, att det var 
pani Otocka eller Marynia, och i så fall var ju 
skandalen förskräcklig. De skulle säkert omedel
bart lämna Jastrzab, och han var väl tvungen att 
fria till den han skådat i så paradisisk gestalt. 
»Men det var ju inte mitt fel,» tänkte han. >Hvar
för stängde hon inte dörren? Där finns ju regel.» 
Han tömde ännu ett glas vatten för att kyla af 
sitt upphettade blod Och lugnare kunna öfvertänka, 
hvad han hade att göra och hvem den där nym
fen kunde vara. Snart kom han till öfvertygelsen, 
att det ej kunde vara någon af de båda systrarna. 
För det första, hvarför skulle de ha stigit upp så 
tidigt? — för det andra voro bägge spensliga, och 
den där gestalten var kraftigare och fylligare ... 
Och till sist kom han på det klara med hvem det 
var: utan tvifvel ingen annan än den där svart- 
båriga, som under gudstjänsten skymt bort miss 
Anney för honom och som han mött i den mörka 
allén, då han med Gronski kommit hem från 
jakten. Men i så fall var ju det hela inte så 
farligt — utan till och med tvärtom... Det flög 
för honom, att de blåa rutorna dock voro en god 
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idé, ty synen hade ju varit rent bedårande i den 
•belysningen. Och vid tanken på den kände han 
behof att tömma ett tredje glas vatten. Han 
gjorde det dock ej utan gick i dess ställe efter 
en stund tillbaka till badrummet, som nu var 
tomt, och efter att ordentligt ha af kylt sig klädde 
han sig och begaf sig skyndsamt till stallet. Där 
befallde han fram en häst och red i galopp till 
det närbelägna Rzeslewo.

Vädret var vackert. Det var ännu tidigt 
på morgonen, men hela naturen hade vaknat, 
och daggvåt och badad i sol var den som ett 
enda jubelskri. Fåglarna kvittrade, så att bladen 
gungade på träden. I en aflägsen ekdunge ropade 
göken. Gultrastarna hvisslade mellan de höga 
trädens stammar. En gammal korp inne i sko
gen, på vakt vid det fulla boet, uppgaf då och då 
ett läte, som ljöd likt gnisslet af en såg, och tid 
efter annan uppstämde nötskrikorna sin skrat
tande olåt.

Krzycki red ur skogen ut på öppna vägen. 
Här bredde sig på ena sidan nysådd åker, på den 
andra en äng, helt öfversållad af gula smörblom
mor och skära tjärblommor, vårligt doftande och 
skälfvande som af vällust i det ljumma solskenet 
och för vindens milda fläktar. Denna vällust, 
denna allmänna lifsglädje och lifskraft meddelade 
sig också åt Krzycki. Han kände inom sig ett 
sådant öfvermått af ungdomlig kraft, att han 
skulle varit färdig att ge sig i nappatag med 
hundratals socialister men också att trycka hela 
världen till sitt bröst och isynnerhet alla kvinnor 
under trettio år. Visionen af den hvita Diana, 
höljd i blåskimrande pärlor, började åter skymta 
för hans syn, men nu kom den honom att tänka, 
att om flätorna kring gudinnans nerböjda hufvud 
i stället för svarta hade varit blonda, så hade 
han väl störtat sanslös till golfvet.

Under sådana syner och "intryck kom han 
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fram till Rzeslewo. Alldeles som Dolhanski förut
sett, lyckades han ingenting uträtta. »Apostlarna», 
som han ville se i hvitögat, hade på natten rest 
tillbaka till staden; torparna voro ute. hvar 
och en på sin åker, prostgårdens fönsterluckor 
voro ännu stängda, enär prosten sedan några dagar 
ej var frisk. I statbyggnaderna syntes ingen lef- 
vande själ, och först den gamle ladufogden upp
lyste Krzycki, att drängarna sedan de vattnat 
boskapen drifvit den ut på bete och själfva utan 
att bedja någon om lof begifvit sig till aflatsmötet 
i Brzesn, dit äfven en mängd torpare och dag
lönare begifvit sig.

Detta var ju strejk och öppen laglöshet, men 
för tillfället kunde Krzycki ingenting göra. Han 
endast bad ladufogden hälsa drängarna, att de 
herrar, för hvilka agitatorerna hade tagit till flyk
ten, så snart de fått nys om deras ankomst — 
de skulle nu komma till Rzeslewo och återställa 
ordningen. Sedan gaf han sig af, och en half- 
timme senare var han åter på Jastrzab.

Där underrättade honom betjänten, att alla 
ännu sofvo utom pan Laskowicz, som bedt honom 
lämna fram ett bref. Krzycki tog det och gick 
in på kontoret. Då han läst det, ringde han på 
betjänten.

— Var pan Laskowicz klädd, när han läm
nade brefvet ?

— Ja — och han höll på att packa.
— Fråga honom, om han kan komma in till 

mig på kontoret.
Ett ögonblick därefter trädde studenten in.
Krzycki anvisade honom en stol invid skrif- 

pulpeten och sade:
— Jag ser af ert bref, att ni vill lämna 

Jastrzab och. det genast. Jag antar, att era skäl 
är tvingande, och därför anser jag allt vidare 
ordande om saken öfverflödigt och skall inte hålla 
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er kvar. Här är er innestående lön, och skjutsen 
slall vara framme vid hvilken tid ni önskar.

Men Laskowicz, som i penningaffärer var 
ytterst samvetsgrann, anmärkte, sedan han genom
räknat summan:

— Ni betalar mig hela min lön, men eftersom 
jag själf säger upp mig före sagd tid, så skall jag 
ingenting ha för sista månaden.

Och han kastade tämligen ohöfligt öfverskottet 
på pulpeten.

Det började rycka litet i Krzyckis kinder, 
men som han i går inför Gronski förklarat, att 
han ej skulle ställa till något uppträde, och äfven 
löfvat sig själf det, svarade han lugnt:

— Som ni vill.
— Och hvad min afresa beträffar, återtog 

Laskowicz, så skulle jag vilja resa strax.
— Som ni vill, upprepade Krzycki. Om en 

timme skall jag skicka efter doktorn för min 
mors räkning, och oni det passar er, kan ni resa 
med den skjutsen.

— Ja för all del.
— Det är alltså öfverenskommet. Jag skall 

genast säga till.
Med dessa ord reste han sig och stängde pul

peten söm för att ange, att samtalet var slut. 
Laskowicz såg på honom med ögon blixtrande af 
hat. Han hade ej velat ställa till någon scen, men 
han hade väntat en och hade stått som på spänn 
framför Krzycki. Nu aflöpte emellertid allt helt 
annorlunda än han tänkt, och revolvern, som för 
säkerhets skull gjorts i ordning, befanns obehöflig. 
Icke ens brefvet blef nämndt, ehuru det var af- 
fattadt i kärfva och ohöfliga ordalag.

Det låg dock något förolämpande i Krzyckis 
kalla ton och i den beredvillighet, hvarmed han 
gick in på förslaget om afresan. Laskowicz, som 
uppfattade allt på sitt eget sätt, fann i detta is
kalla samtal ett betecknande uttryck för förhållan
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det mellan en förmögen man, ägare till Jastrzab, 
kassaskåp, hästar och vagnar, och en hemlös 
proletär. Att han å sin sida ingenting gjort för 
att förbättra detta förhållande utan snarare mycket 
för att försämra det och att han ända sedan sin 
ankomst inneslutit sig i en mot dessa människor 
fientlig doktrin som i ett snigelskal, det tänkte 
han alls icke på. Han kände sig uppretad till 
den grad, att han nästan beklagade, att det ej 
kommit till en sammanstötning. Men som det i 
Krzyckis ord ej fanns något han kunde haka upp 
sig på, endast lämnade han kontoret utan att säga 
farväl och med fördubbladt hat.

Krzycki åter ringde, gaf order, att skjutsen 
skulle vara framme om en timme samt att träd
gårdsmästaren, eftersom det var fredag, skulle ge 
sig ut på fiske. Först därefter började han efter- 
sinna, om uppgörelsen med Laskowicz aflupit till 
hans belåtenhet. Han var både nöjd och inte 
nöjd med sjg själf. Att han varit lakonisk och 
bestämd, kall men höflig, och att han ej nedlåtit 
sig till ett simpelt gräl, det fyllde honom med 
tillfredsställelse och äfven med stolthet. Att 
han dock trots denna stolthet kände ett visst obe
hag, kunde han icke förklara för sig, ty därtill var 
han ej nog mycket psykolog. Han sade sig, att 
»sådana där scener är alltid obehagliga — det 
är hela saken.» Men i själfva verket fanns ännu 
en orsak. Hela hans beteende, som föreföll honom 
högligen måttfullt, förståndigt och nästan diplo
matiskt, var inte omedelbart framsprunget ur hans 
temperament, utan tvärtom stod det alldeles i strid 
med hans inte särdeles djupa men öppna och im
pulsiva natur. Om han handlat i enlighet med 
den, skulle han endera slagit studenten för örat 
eller också sagt exempelvis så här: »Pan Lasko
wicz, ni har stuckit ut taggarna mot oss som en 
igelkott, och ni har pratat i folket en hop dum
heter, men eftersom ni nu ger er af, så räck mig 
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handen och lef väll» Både det ena och det andra 
skulle ha varit mer öfverensstämmande med hans 
karaktär och ej efterlämnat den obehagliga känsla 
han nn erfor utan att kunna göra sig reda för 
orsaken.

Emellertid afbrötos hans reflexioner af be
tjänten, som kom med bud att frukosten var färdig 
och gästerna samlade.

Alla befunno sig också redan i matsalen, där 
det doftade kaffe och samovaren puttrade. Vid 
anblicken af damernas hvita klänningar och friska 
ansikten blef Krzycki med ens så ljus till sinnes, 
att han tvärt glömde alla uppträden och obehag. 
Han kysste pani Otocka på handen och därpå, 
som af tankspriddhet, äfven miss Anney och detta 
så eftertryckligt, att hon blef röd som ett körsbär. 
Sedan tryckte han Marynias hand, växlade häls
ningar med herrarna och började glädtigt ropa:

— Kaffe, kaffe! Jag har bara druckit två 
glas vatten sen soluppgången och är hungrig som 
en varg.

— Var det som medicin, hade du feber? frå
gade Gronski.

— Ja kanske det. .. Och sen har jag ridit 
till Rzeslewo och haft tusen bestyr. ..

— Hur står det till på det älskliga Rzeslewo ? 
afbröt honom Dolhanski.

— Illa... De där figurerna jag ville titta på 
är redan sin kos. Men nu vill jag framför allt 
ha kaffe och svarar inte på några frågor.

Såsom ställf öreträd erska för pani Krzycka, 
som på grund af sin reumatism ej steg upp förr
än senare, serverade honom Marynia kaffe, och 
han tackade genom att kyssa också henne på 
handen, hvaraf hon fann sig synbart smickrad.

— Det tillkommer mig som vicevärdinna, sade 
hon med en nick.

— Och på grund af åldern sen! tillfogade 
Dolhanski.
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‘ Om hon inte räckte ut tuhgan åt honom, så 
var det emedan hon var för väluppfostrad.

Men Dolhanski, som led af magkatatr, betrak
tade med afund den ätande Krzycki.

— Hvilken aptit! sade han. En riktig kan
nibal !

— Rid du en mil före frukosten, så får du 
likadan aptit. För resten, kannibal eller inte, men 
när jag kom in, skulle jag ha varit i stånd att 
äta upp till och med buketten här framför mig.

— Den tid kommer kanske, då landtadeln 
inte har något annat att äta, anmärkte Dol
hanski.

Men Marynia grep i hast buketten och sköt 
den skrattande bort mot andra ändan af bordet.

— Efter kaffet är det ingen fara, sade Krzycki. 
Men såna vackra ängsblommor! Ha damerna 
själfva plockat dem?

— Ack nej, vi är såna sjusofvare, svarade 
pani Otocka. Det är Aninkas kammarjungfru, som 
plockat dem.

>Aninka» var de båda systrarnas smeknamn på 
miss Anney.

Krzycki kastade en snabb blick på damerna, 
men som deras ansikteo hade ett fullkomligt obe
rörd t uttryck, tänkte han:

— Hon har plockat blommor och ingenting 
nämnt om äfventyret.

Miss Anney vände långsamt på buketten.
— I midten är en äppelblom ma — flickan 

har brutit den af något träd, det måste hon få 
bannor för — det här är stjärnblomster, det här 
nyckelblomster och det här vårlök, som snart har 
blommat slut nu.

— Det är ändå märkvärdigt hvad ni är hem
ma i polska, anmärkte Dolhanski. Till och med 
namnen på blommorna kan ni!

— Jag hörde dem af byflickorna på Zalesin 
hos Zosia, svarade miss Anney. Jag måtte dess
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utom ha lätt för språk, för jag lärdp mig till och 
med folkdialekten af dem.

— Verkligen? utropade Krzycki. Skulle ni 
kunna säga något på folkmål? Säg något! Säg 
något! bad han med hopknäppta händer.

Hon började skratta och nekade först, men 
till sist lutade hon ner hufvudet, lade yttersidan 
af handen öfver pannan som bondflickorna göra, 
när de känna sig blyga, och sade i litet sjung
ande ton:

— Nog för dä ja kunne allti, men si ja tors 
inte.. .

Skratt och bravorop följde. Endast pani Otocka 
såg på henne med en litet egendomlig blick, och 
hon blef på allvar förlägen, men därvid var hon 
så förtjusande, att Krzyckis betagenhet nådde sin 
kulmen.

— Kan man inte bli alldeles bortkollrad! utro
pade han med oskrymtad hänförelse.

Gronski, som likaväl som de öfriga försatts på 
godt humör, inföll sakta:

— Det är till och med redan skedt...
Här afbröts samtalet af vagnsbuller, som 

ljöd ute på gården och tystnade framför förstu- 
bron.

— Hvad är det? frågade Gronski.
— Jag skickar efter doktorn för mamma, sva

rade Krzycki, i det han reste sig. Är det någon 
som har något ärende till stan, så säg ifrån.

Dolhanski och Gronski reste sig likaledes och 
följde honom ut i förstugan.

— Jag hade just tänkt be dig om hästar, 
sade Gronski. Jag vet, att ni har bara en dam
sadel på Jastrzab, jag har därför skickat efter en 
till, och jag måste själf hämta den på posten. 
Jag ville inte säga det, så damerna hörde det, för 
det skall vara en öfverraskning.

— A så... sade Krzycki. Men då skall jag 
väl säga till om en annan skjuts, för i den här 
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âker Laskowicz, och ni vill väl helstr inte t ha sälb 
skap med honom?

— Han? utropade Dolhanski. Då känner du 
honom inte. Han skulle åka med Belsebubs gamla 
farmor bara för att få tillfälle att pumpa henne 
och själf prata och resonera.

— Det ligger litet sanning i det där, svarade 
Gronski. Jag är verkligen en storpratare ... Jo, jag 
far gärna med Laskowicz och skall försöka få 
honom att tala, för han intresserar mig ändå. Du 
gjorde alltså upp med honom i morse?

— Ja. Och nu måste jag titta in till mamma 
för att säga henne det. Jag gjorde upp med 
honom och det i största lugn. Jag åtminstone var 
alldeles lugn.

— Så mycket bättre. Gå du till din mor, så 
går jag och hämtar dammrocken, för det måste 
damma duktigt på landsvägen. Jag kommer strax 
tillbaka.

Efter ett ögonblick kom ‘han också klädd i 
hvit lärftsrock. Samtidigt bar betjänten ut Lasko
wicz’ kappsäck, och strax därpå uppenbarade sig 
denne själf, sluten och mörk som natten, ty tanken, 
att han ej skulle få återse sin »alabasterstaty», 
smärtade honom bittert, och dessutom kände han 
samvetskval öfver sina hypnotiseringsförsök, nu då 
dagsljuset nyktrat till honom. I stället för att 
med onödig brådska slänga i sig frukosten uppe 
på sitt rum, skulle han visserligen kunnat gå ner 
i matsalen då han ju fått tillfälle att se Marynia 
ännu en half tim me, men för det första hade han 
ej velat träffa Krzycki, och för det andra hade 
han känt, att hans närvaro ej skulle varit behag
lig för det öfriga sällskapet. Nu ångrade han 
emellertid, att han inte gått ner och för sista 
gången fröjdat sina ögon med hennes anblick.

Men en angenäm öfverraskning väntade honom, 
ty jämte Dolhanski och Wladyslaw trädde äfven 
de unga damerna ut på förstubron, och lilla Anusia 
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Krzycka, som fått veta att pan Laskowicz skalle 
resa, kom springande med tårfyllda ögon och dar
rande läppar och med ett fång blommor i handen. 
Studenten tog emot blommorna af henne och 
kysste hennes lilla hand, och med tungt hjärta 
satte han sig sedan upp i vagnen bredvid Gronski, 
som under tiden börjat språka med pani Otocka.

Anusia gick ned från förstutrappan och ställde 
sig tätt invid vagnsdörren. Seende detta skyndade 
också Marynia ner, och tydligen rädd att flickan 
skulle stå för nära vagnen, när den satte sig i 
gång, tog hon henne vid handen.

— Pan Laskowicz kommer inte att glömma 
bort dig, sade hon tröstande, i det hon lutade 
sig ned öfver flickan, och säkert skrifver han 
till dig, och längtar han mycket, så kommer han 
tillbaka.

Och därpå lyfte hon blicken och såg Laskowicz 
rätt i ögonen.

— Eller hur, ni glömmer ju inte bort henne? 
Laskowicz såg in i hennes klara ögon, som om 

han velat se tvärs igenom henne, och verkligt rörd 
svarade han med eftertryck:

— Nej det gör jag inte.
— Ser du det! tröstade Marynia Anusia.
I detsamma närmade sig Krzycki.
— Mamma ber hälsa er, sade han till Lasko

wicz.
Och därpå ropade han till kusken :
— Kör!
Vagnen satte sig i rörelse, beskref en sväng 

kring gårdsplanen och försvann i allén nedanför 
grinden.

Miss Anney och de båda systrarna begåfvo 
sig till pani Krzycka för att hålla henne sällskap 
vid frukosten, som hon de dagar plågorna sär- 
skildt ansatte henne intog på sängen. Krzycki, 
som erinrade sig, att han gifvit order om att träd
gårdsmästaren skulle taga upp fisk, gick tvärs 
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igenom trädgården ner til] dammen för att höra 
har fisket lyckats.

Men innan han hunnit fram till stranden, 
mötte han helt oväntadt i en krök af den skuggiga 
afvenboksallén sin »Diana vid springbunnen».

Flickan stannade vid hans åsyn, och först 
blef hon lågande röd och sedan så blek, att det 
mörka fjunet på hennes öfverläpp tydligt fram
trädde. Hon blef stående orörlig, med nedslagna 
ögon Och böljande barm, förvirrad och skamsen.

Men han utlät sig helt ogeneradt:
— God dag, god dag, lilla fröken! Säg mig, 

hvad héter ni?
— Paulina, hviskade hon utan att se upp.
— Det var ett vackert namn!
Därpå smålog han litet skälmaktigt och till

fogade :
— Men, panna Polcia . .. till en annan gång ... 

där finns regel!
— Jag går och dränker mig! utropade flickan 

nästan hysteriskt.
— Nej, seså ... hvarför det? började Krzycki 

lugna henne. Ingen rår ju för det — det var en ren 
händelse. Jag skall inte tala om det för någon, 
och att jag fick se något så vackert — dess bättre 
för mig.

Och han gick till fisken.
Hon åter följde med omtöcknade ögon hans 

ståtliga gestalt och förblef länge stående i tankar. 
Det tycktes henne, att denna deras gemensamma 
hemlighet var ett band, som skulle för alltid för
ena dem.

Och sedan, när hon erinrade sig, hur hon hade 
blifvit sedd af denne vackre kavaljer, gick det en 
skälfning igenom henne från hufvud till fot.
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X.

Gronski var en vek och god hjärtad natur. 
Trots en viss benägenhet för filosofisk pessimism 
var han dock icke pessimist i sitt förhållande till 
människorna och lifvet. Med andra ord, i teorien 
tänkte han som predikaren, i praktiken föredrog 
han att följa Horatius i spåren eller rättare lefva 
så som Horatius skulle ha left, om han varit 
kristen. Det beständiga umgänget med den an
tika världen hade alstrat hos honom en viss upp
höjd ro, som om än icke fri från melankoli dock 
förlänade något lugnt och harmoniskt åt hans 
väsen. På grund af sin stora bildning och be
läsenhet var han förtrogen med alla tankar som 
tänkts och alla former den mänskliga samman- 
lefnaden antagit, och detta åter gjorde, att icke 
ens de mest ytterliggående läror kunde komma 
honom att upphäfva några påfågelskrik af för
skräckelse. Denna vidsynthet och öfvertygelsen, 
att allt som kommer måste komma, beröfvade 
honom visserligen icke tankens energi men i viss 
mån förmågan af handling. Han var mera åskå
dare än aktör på världscenen men en välvillig 
åskådare, lifligt medkännande och ytterst intresse
rad. Själf liknade han sig ibland vid en män
niska, som sitter på stranden af en flod och be
traktar dess lopp och som visserligen vet, att den 
går mot hafvet och skall försvinna i det men som 
ändå är intresserad af vågornas rörelse och lopp 
och hvirflar och dimman, som stiger ur djupet, 
och ljusets spel på.vattnet.

ütom för de klassiska språken och författarna 
intresserade sig Gronski också för politik, veten
skap, litteratur, konst och de moderna samhälls
frågorna. Äfven de privata förhållandena män
niskor emellan intresserade honom och det tjll 
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den grad, att hans antagonister beskyllde honom 
för att alltför mycket lägga sig i hvad som rörde 
nästan. (Jr detta allmänna intresse för lifvet här- 
flöt också hans pratsamhet och hans lust att 
diskutera allt som kom inom hans synkrets. 
Han var för öfrigt själf fullt medveten härom och 
urskuldade sig skämtsamt inför sina vänner genom 
att hänvisa på Cicero, söm enligt honom var en 
af de största pratmakare historien känner och en 
som om någon lade näsan i blöt. Men jämte 
dessa svagheter ägde Gronski en högt utvecklad 
medkänsla för andras sorger, en stor förmåga att 
sätta sig in i andras tankar, och öfverhufvud var 
han en varmt kännande människa. Haû älskade 
uppriktigt Polen, sådant han ville ha det, d. v. s. 
ädelt, upplyst, kulturellt, så europeiskt som möjligt 
men ändå bevarande sitt lechiska särdrag och med 
den hvita örnens banér i sin hand. Denna örn 
föreföll honom som en af de ädlaste symboler på 
jorden.

Hvad beträffar de personliga känslorna älskade 
han såsom människa och såsom estét Marynia 
Zbyltowska, men denna hans kärlek gick i himmels
blått, inte i rödt. Till en början hade han, som 
han själf uttryckte sig, »dyrkat musiken och dufvan 
i henne», men ensam i världen som han var hade 
han småningom fäst sig vid henne som en äldre 
bror eller en far. Tacksam för denna tillgifvenhet 
och uppskattande hans intelligens och karaktär 
gäldade hon honom med sitt hjärtas hela vänskap.

Och Gronski vann i allmänhet människors 
vänskap och sympati, ty äfven främlingar, äfven 
personer af helt annan lifsåskådning, äfven så
dana, som irriterades af hans vana att vid minsta 
anledning lägga fingret på pannan och tänka högt 
— alla värderade de honom för denna hans förmåga 
af medkänsla, för hans humanitet och förståelse, 
som voro liksom öppna dörrar till ett gästfritt hus.

Äfven Laskowicz kände detta. Om det varit 
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t. ex. Dolhanski, som skulle ha gjort honom säll
skap, hade han föredragit att gå till fots och bära 
kappsäcken på ryggen. Men Dolhanski låtsades 
på Jastrzab alls inte se honom, Gronski åter hade 
alltid hälsat älskvärdt och upprepade gånger in- 
ledt samtal med honom. Att de aldrig blifvit 
långvariga hade berott uteslutande på Laskowicz 
själf.

Men nu kände han sig, där han satt bredvid 
Gronski, nästan glad öfver dennes sällskap. Han 
hoppades i sitt sinne, att Gronski, på tal om 
Jastrzab och dess invånare, skulle säga något om 
panna Zbyltowska, och han längtade att åtminstone 
få höra hennes namn. Dessutom var han rörd 
öfver afskedet med lilla Anusia — det var första 
gången i hans lif det händt, att någon sagt honom 
farväl med tårar i ögonen — och tacksam öfver 
den slump som gjort, att Mary nia talat med 
honom i afresans ögonblick. Han hjärta hade 
därför veknat litet, och han kände sig hågad för 
öppenhjärtighet, särskildt emot en person som 
snarast ingaf honom sympati.

Han behöfde ej heller vänta länge, ty knappt 
hade de hunnit slutet af allén, förrän Gronski 
förtroligt och välvilligt bekymrad som en äldre 
vän lade sin hand på hans knä och frågade:

— Säg mig, hvad har ni ställt till på Rzes- 
lewo? Där kan det nu komma till svåra excesser, 
och ni vill visst ställa till något liknande öfverallt.

— På Rzeslewo, svarade Laskowicz, ha vi 
gjort hvad vår idés bästa kräfde..

— Men det är ju fråga om en landtbruks- 
skola, och sådana skolor är ju alldeles nödvändiga 
för folket. Hvarför spred ni ut det ryktet bland 
chloperna, att jorden skulle delas mellan dem?

Laskowicz tvekade, om han skulle besvara 
frågan, men Gronskis på en gång välvilliga och 
bedröfvade uppsyn af väpnade honom.

— Hvarje parti, började han därför, måste 
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ha ett öga på allt för att veta, hvad som tilldrar 
sig i landet, och begagna sig af tillfällena. Be
träffande Rzeslewo var jag partiets öga, och jag 
handlade enligt de order jag fick. Naturligtvis 
kunde vi inte förutse, hur Zarnowski skulle göra 
med sin förmögenhet. Men det gjorde också det
samma. Vi behöfver inte några skolor grundade 
af en klass, som vi ligger i krig med — och skötta 
i dess anda.

— Ni behöfver dem inte, men folket behöf
ver dem.

— Folket lär sig landtbruk utan adelns hjälp, 
när det får något att öfva sig på. Adelns jord 
är folket till större nytta än adelns skolor. Rzes- 
lewos jord ha chloperna brukat i hundratals år, 
och om man värderar hvar arbetsdag till en 
groschen, så ha de betalat den med hundra gån
ger dess värde.

— Men ni väcker bara lystnaden efter jord 
och kan inte ge någon. Dessutom, tillåt mig säga 
er, att ni är ologiska. För ert mål är ju att lägga 
all jord under staten. Öfverlämnas nu t. ex. 
Rzeslewos jord till en skola, så blir den på visst 
sätt offentlig egendom, men utdelad åt chloperna 
blir den bara sönderstyckad privategendom.

— Jorden som statsegendom, det är vårt slut
liga och därför aflägsna mål. För närvarande vill 
vi vinna folket för oss, och vi begagna alla medel, 
som är tjänliga för det syftet. Vi kan inte ge 
jord, men folket själf tar den.

— I för er bästa fall endast vill det ta. Låt 
oss anta, att på Rzeslewo torpare, daglönare 
och drängar bemäktiga sig jorden och dela den 
sinsemellan. Hvad sedan? Har ni tänkt på alla 
stridigheter först och sedan allt prygel, alla straff 
och dödsdomar som bli följden?

— Förstår ni inte, att just det är vatten på 
vår kvarn? Ju .mer sådant, dess fortare kommer 
slutet.
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— Jaså, jag gissade alltså rätt! utbrast Gron
ski, som erinrade sig sitt yttrande till Krzycki och 
Dolhanski, att det kunde vara välkommet för 
agitatorerna att polisen tillkallades.

Laskowicz ville just fråga, hvad det var Gron
ski hade gissat, men denne förekom honom och 
fortsatte :

— Det är en sak som är egendomlig. När 
det händer någon af er en olycka, när någon af 
er drabbas af fängelse, förvisning eller dödsstraff, 
så säger vi — vi som inte tillhör ert läger, vi 
som ni förklarat krig på lif och död: — synd på 
den missriktade hänförelsen, synd på det gagnlösa 
offret, synd på den unga människan — och det 
gör oss ondt om er. Ni däremot ha inget med
lidande med det folk, hvars försvarare ni kallar 
er. Ni ha ställt till fabriksstrejker och spänt 
strängen så hårdt, att den brister, och om sedan 
fabrikanterna binder ihop den på nytt, blir den 
än kortare än den har varit. Tusentals människor 
dör redan af svält. Och nu vill ni sätta i gång 
landtarbetarstrejker, som kommer att fördyra brödet. 
Och hvilka bli lidande på det? Återigen folket. 
Sannerligen, ibland har man svårt att värja sig 
för tanken, att ni älska er lära mer än folket.

— Det är ett krig vi för, svarade Laskowicz 
kärft. Det måste, finnas offer.

Gronski gaf honom ofrivilligt en blick, och 
då han såg hans tätt sittande ögon, tänkte han:

— Nej!... Sådana där ögon kan verkligen 
bara se rätt fram, de kan inte öfverblicka en vid
sträcktare synkrets.

De sutto tysta en stund. En lätt, sydlig vind 
började blåsa och dref emot dem dammoln och 
lukten af hästsvett. Från busksnåren utefter vägen 
kommo svärmar af bromsar flygande och stucko 
hästarna, så att kusken oupphörligt snärtade dem 
på ryggen och småsvor.
8. — Hvirflarni.
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Plötsligt frågade Gronski;
— Offer? Men åt hvilken gudom hembär 

ni de offren? Hvart sträfvar ni, hvad är det 
ni vill?

— Dagligt bröd åt folket och allmän frihet.
— Men i verkligheten ge ni det stenar i 

stället för bröd. Hvad friheten beträffar, så ber 
jag er ta två reflexioner i öfvervägande. Den 
första låter sig uttryckas så här: Ve de folk, som 
älska friheten mer än fäderneslandet! — Natur
ligtvis talar jag inte om underkufvade nationer, 
för i deras läge är begreppen frihet och fosterland 
nästan identiska. Men betänk hvad det är, som 
politiskt störtat Polen, och hvad som för när
varande störtar Frankrike, som faller sönder inför 
våra ögon. Den andra tanken, som ofta kommer 
för mig» är, att en frihet, som öfverskrider grän
serna för nationens trygghet och välfärd, är önsk
värd bara för skälmarna. Den senare åsikten 
kommer ni säkert att anse kolossalt reaktionär, 
men inte dess mindre är det sänt.

Laskow icz’ ansikte fick ett misstänksamt, föro- 
lämpadt uttryck, men det var så påtagligt, att 
Gronski ej syftade på honom personligen utan 
endast uttalade ett allmänt omdöme, att han dock 
ej afbröt samtalet.

— Föreningsrätten, svarade han, och rätten 
till sammanslutningar, som är proletariatets för
svarsmedel, tål inga som helst inskränkningar. 
Ni blandar för resten ihop begreppen nation och 
stat — och som realpolitiker tänker ni framför 
allt på staten.

Gronski började skratta.
— Jag realpolitiker? sade han.^FNej jag hör 

inte till dem. Det är långt ifrån dumma män
niskor, och de flesta af dem mena det ärligt, men 
de begå ett misstag. De ge sig ut attjplöja för 
vårsädet i december, d. v. s. vid en årstid då 
plogen inte tar på den frusna marken. Eller om 
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ni föredrar en annan liknelse: de köper sig som
markläder midt i strängaste vintern. Jag vet 
inte — kanske solen kommer att skina en gång 
och det blir varmt, för allt är ju möjligt här i 
världen, men tills vidare förfryser de öronen på 
sig, och kläderna äter malen upp.

Och nu helt och hållet uppe i tanken på 
realpolitikerna fortsatte han:

— Realpolitikerna vill räkna med just den 
verklighet, som inte vill räkna vare sig med dem 
eller med någon annan. Föreställ er till exempel, att 
det partiet heter Petter och att den där Petter 
vänder sig till Verkligheten — helt ärligt för 
resten — och säger så här: »Hör på, flicka! Jag 
är villig att hylla dig och till och med tycka om 
dig, men då skall också du låta mig stå på egna 
ben, låta mig andas ut och räta på de värkande 
lederna.» Och Verkligheten svarar med hela sin 
uralska älskvärdhet: »Petter, min son Petter! Du 
går ifrån ämnet, och därför tar jag ordet ifrån 
dig. Det är nämligen alls inte frågan om att du 
skall hylla eller tycka om mig utan att du skall 
taga af dig en del plagg, som i förbigående sagdt 
kan komma mig till nytta, och så lägga dig på 
den där bänken igen; hvad resten beträffar så 
lita på min styrka och min knutpiska.» — Om 
någon realpolitiker hörde mig, skulle han kanske 
opponera sig, men i själ och hjärta måste han ge 
mig rätt, för just så är det.

— Ni medger alltså, utropade Laskowicz tri
umferande, att vi är de enda som ge den där 
Verkligheten ett slag för pannan!

— Ni skall låtsas göra det, svarade Grouski, 
men er näfve studsar tillbaka från hennes sten- 
panna och träffar ert eget samhälle, som alldeles 
sjunker ihop under slaget. På det sättet till och 
med hjälper ni dén där Verkligheten.

Här erinrade han sig hvad han sagt om myr- 
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stacken och myrätarna och upprepade det för 
Laskowicz.

Men Laskowicz gillade inte liknelsen, då han 
ansåg, att man ej kan jämföra mänskliga sam- 
fundsförhållanden med förhållandena i en myrstack. 
— Den som sträfvar att göra proletariatet mäktigt 
ger i och med detsamma nationen krafter att till- 
bakaslå alla fientliga anfall. Endast på den vägen 
står allt att vinna, bland annat af den enkla an
ledningen, att man då har gifna bundsförvanter i 
de öfriga nationernas proletariat och att dessa 
nationer således från fiender förvandlas till vänner.

— Det där är ju också en försoningspolitik*  
fast nerifrån, sade Gronski.

— Och ofelbart effektiv just därför att den 
kommer nerifrån. För man hör ju jämt: Polen! 
Polen! Men de som ideligt ropa så, de förbinder 
detta sitt Polen med allehanda sådana mögliga 
gamla öfverlefvor som religion, kyrka, konserva
tism. Vi ensamma förbinder Polen med en mäktig 
idé, ung och lifskraftig, och som framtiden tillhör, 
redan därför att all ungdomen omfattar den.

— För det första inte all ungdomen, inte ens 
hälften, svarade Gronski. För det andra har 
kyrkan öfverlefvat och kommer att öfverlefva mer 
än en tidsströmning, och för det tredje är er idé 
lika gammal som nöden i världen. Om ni åter 
vill häfda, att den gestalt som Lassalle och Marx 
gifvit den är ny, så svarar jag: er nuvarande 
socialism har visserligen ännu en ganska präktig 
chevelyr, men när den börjar glesna, kommer in
gen att smäda socialismen så som just ung
domen.

— Ni talar beständigt i bilder. Men bilderna 
är papperslyktor i dialektikens träd : i mörkret ser 
man dem, men i solskenet slockna de.

* 'Ugodowosc.*  Ugodowcy, de försonliga, kallas i 
Polen ett parti, som har ett vänskapligt förhållande till 
Ryssland på sitt program.
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— Där ha vi ju en bild fix och färdig, svar 
rade Gronski småleende. Nej, hvad jag säger är 
allvarligt menadt. Och jag säger, att ert socialis
tiska rike, om det kommer till stånd, kommer att 
föra med sig ett sådant personlighetens under
ordnande under samhällsinrättningarna, ett sådant 
infogande af människan i statsmaskineriets kuggar 
och hjul, en sådan kontroll och en sådan ofrihet, 
att till och med det nutida Preussen är ett frihets- 
tempel i jämförelse. Och naturligtvis börjar reak
tionen genast. Pressen, litteraturen, poesien, 
konsten förklara er oförsonligt krig i individens 
och den individuella frihetens namn. Och vet ni 
hvem som kommer att bära fanan i den opposi
tionen? — Ungdomen! — Det är lika sant som 
att viporna nu flyger därborta.

Och han pekade på en flock vipor, som kret
sade öfver en beteshage. Därpå tillfogade han;

— I Frankrike börjar det redan. För inte 
länge sen drog några tusen studenter genom Paris’ 
gator med ropet: »Ned med republiken!»

— Käringen mot strömmen! svarade Lasko- 
wicz. Och det är för resten strid mot radikal
ismen, inte mot oss. Vi förakta den också. Bour
geoisien tror, att radikalismen skall skydda den 
för proletariatets hämnd, men den bedrar sig. 
Mot sin vilja bereder den emellertid väg för revolu
tionen.

— I det måste jag ge er,rätt, svarade Gronski. 
Jag såg i Kairo, hur sahibs sprang framför 
paschornas vagnar och skrek: »Ur vägen! Ur 
vägen!» Samma åliggande utför radikalismen vis- 
à-vis er.

— Ja visst! bekräftade Laskowicz med upp
klarande ansikte.

Gronski tog af sin pince-nez och började 
kisande med ögonen torka dammet af glasen.

— Men emellan er, återtog han, finns det 
också olikheter. Franska socialismen har sin ka
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raktär, den engelska och tyska sin, och också 
inom hvart lands socialism börjar det redan bilda 
sig motsatta läger. Jag ämnar därför inte tala 
om socialismen i allmänhet, utan jag tänker när
mast på det inhemska alster, som ni är agent för... 
Efter hvad ni sagt måste jag j*u  anta, att ni till
hör det s. k. polska socialistpartiet?

— Ja, svarade Laskowicz energiskt.
Gronski satte på pince-nezen och började länsa 

undan för fulla segel:
— Ni påstår alltså, att ni har sammanknutit 

Polen med en ung och mäktig idé, hvarigenom 
ni ingjutit friskt blod i dess ådror? Och jag 
svarar, att själfva idén, hurdan den nu är, till 
den grad har nrartat hos er, att den upphört vara 
en social idé och blifvit en social sjukdom. Ni 
har inympat en sjukdom på Polen och därmed 
nog. Det nya Polen måste byggas af sten och 
tegel — inte af dynamit och bomber. Och hos 
er finns hvarken sten eller tegel. Ni är bara ett 
skri af hat. Ni ha förkastat det gamla evangeliet, 
och ni kan inte skapa ett nytt, och därför finns 
det inte heller någon lifskraft hos er. Ert namn 
är förvillelse — och därför blir resultatet af era 
handlingar alltid motsatt era afsikter. Genom att 
tillgripa strejkerna endast utmatta ni folket och 
försänker det i nöd. Af utsvultna tiggare upp
bygger ni inte ett starkt Polen. Det är ju uppen
bart. Dessutom, på ett och samma hufvud kan 
det inte sitta två mössor, utan att den ena kom
mer under. Nu frågar jag: hvilken sitter här 
under? Är er socialism bara ett medel att upp
resa Polen, eller är ert Polen bara ett lockbete, 
som skall dra folk till ert läger? De socialister, 
som kalla sig socialister utan några tillägg och 
inte påstå, att de är fisk och kräfta i en person, 
de är mera logiska, det måste jag erkänna. Men 
ni bedra er själfva. I verkligheten är det så, att 
ni nogsk ulle vilja åstadkomma något polskt, men 
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ni kan inte, för hos er själfva finns ingenting 
polskt. Den skola ni genomgått har inte beröfvat 
er ert språk, för det kunde den inte, men den 
har omformat era sinnen och själar så, att ni inte 
är polacker utan ryssar som hata Ryssland. Hur 
den omstufningen bekommer Polen och Ryssland, 
det är en sak för sig; men så är det emellertid. 
Ni tro nu, att ni gör revolution, men ni bara 
apa efter en — till på köpet en främmande. 
Ni är de giftiga frukterna af en främmande ande. 
Det är nög att kasta en blick på era tidningar, 
era författare, poeter och kritiker. Hela deras 
intellektuella apparat är importvara. Deras verk
liga mål, det är inte ens socialismen eller prole
tariatets höjande utan förstörelse. I handen stubin 
och på botten af själen hopplöshet och ett stort 
nihil. Och hvarifrån det kommer, det vet man ju. 
Den galiziska socialismen är inte heller någon 
Apollo Belvedere, men den har ändå en annan 
uppsyn och mindre utstående kindknotor. Det 
finns inte hos den det ursinne och inte heller den 
förtviflan och det tungsinne, som är den latinska 
kulturen så fjärran. Ni är som en frukt, som är 
grön på ena sidan och rutten på den andra. Ni 
är sjuka. Genom sjukdomen får man också för
klara den gränslösa brist på logik, som kommer 
er att skrika »bort med kriget!» — och själfva 
föra krig, skrika »bort med krigsdomarna! » — och 
själfva döma till döden utan rannsakning, skrika 
»bort med dödsstraffet!» — och själfva sticka 
revolvrar i bändern^ på folk och säga »döda!» 
Genom sjukdomen förklaras också era galna för
löpningar och er fullkomliga likgiltighet för hvad 
som vidare skall följa, liksom också för de olyck
liga människor ni begagna som redskap. Må de 
mörda, må de plundra kassor, och om de sedan 
bli hängda eller bli yrkesförbrytare — det rör er 
inte. Ni med ert nihil sätter er öfver all etik. 
Ni öppna dörrarna på vid gafvel till och med för 
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notoriska förbrytare och låter dem representera, 
inte sin egen bofaktighet, utan er idé. Med ett 
ord sagdt, ni bär er undergång inom er, och ni 
leder också Polen till undergång. Det finns nog 
inom ert parti personer, som handla på god tro, 
men de är blinda, och i sin blindhet tjäna de 
inte hvad de tro sig tjäna utan något annat.

Gronski visste, att han spillde sina ord för- 
gäfves, men dels var han ju talför af naturen, och 
dels ville han passa på att säga ut allt hvad han 
hade på hjärtat. Han tystnade heller inte förrän 
vagnshjulens slammer mot gatans stenläggning 
öfverröstade hans ord. Utanför hotellet togo de 
ett kyligt farväl, ty den unge medicinaren hade 
blifvit djupt förbittrad. Han gaf Gronski inga
lunda rätt, och blott och bart det att sådana 
åsikter om hans parti kunde existera fyllde honom 
med vrede och harm. Visserligen sade han sig 
själf: »Det är inte värdt att svara, för saken är 
inte den, att vår riktning är af främmande ur
sprung utan att vår idé är ny, och samhället är 
som en person, som under åratal bott i samma 
hus och ogärna flyttar in i ett annat, om det 
också är bättre.» Men icke dess mindre hade 
Gronskis ord sårat honom så djupt, att han i 
detta nu hatade denne nästan lika mycket som 
Krzycki och skulle b a gifvit mycket för att kunna 
tillbakavisa och kullslå de förhatliga anklagelserna. 
Olyckligtvis fattades honom tid, och dessutom 
började tröttheten efter den sömnlösa natten göra 
sig alltmer kännbar.

Gronski begaf sig till posten och hämtade sitt 
paket, och därefter åkte han till doktorn. Då han 
fick veta, att denne ej skulle bli ledig förrän 
klockan ett, lät han vagnen stå kvar utanför hans 
port och gick till notarien Dzwonkowski för att 
lämna ett bref från Krzycki med inbjudan till 
Jastrzab.

Notarien blef mycket glad öfver inbjudningen, 
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ty äfven den förutan hade han ämnat sig till 
Krzyckis för att som han sade få se sin »ögon
sten» och njuta af det underbara fiolspelet. Sedan 
började han tala om de senaste händelserna i 
staden och trakten. Han var så upprörd och 
tagen, att hans vanliga vresighet försvunnit och 
lämnat rum för bitter bedröfvelse och djup oro 
för landets framtid. Fabriksstrejkerna och delvis 
äfven landtarbetarstrejkerna utbredde sig allt mer. 
I staden hade arbetet vid fem kalkugnar och en 
cementfabrik lagts ner. Arbetarna, som ej hade 
några besparingar och redan förut lefvat ur hand 
i mun, hade från första stunden saknat bröd. 
Efter Varschaus föredöme hade man bildat en 
kommitté för insamling af medel åt de svältande. 
Men på så sätt uppstod den situationen, att 
personer, som på det bestämdaste voro emot strej
kerna, på visst sätt understödde dem. »En riktig 
circulus vitiosus!» sade den bekymrade gubben. 
»Ger man inte, så drifver svälten och förtviflan 
arbetarna i socialisternas armar — ger man, så 
kommer det dem också till pass, för då kan de 
underhålla strejken och öfvertygar folket om sin 
allsmäktighet. » — Han berättade vidare, att socia
listerna också gjorde insamlingar på egen hand 
eller rättare med hot afpressade bidrag. De hade 
varit också hos honom, men han hade svarat dem, 
att han gaf till bröd men inte till bomber. De 
hade hotat honom med döden, hvarpå han kastat 
ut dem.

Han tystnade ett ögonblick, hans medfödda 
hetsighet tog öfverhand öfver bedröfvelsen, och 
han började rulla med ögonen och mala med 
käkarna så ursinnigt, som om han velat äta upp 
allt hvad socialister heter och deras röda fana på 
köpet.

Slutligen lugnade han sig något och återtog:
— I går skickade de mig en dödsdom, som 

de säkert kommer att sätta i verket, för de ha 
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ju bevars förklarat regeringen krig men mörda 
sina egna landsmän. Nåja, stor sak i detl För 
tre dar sen mördades här i staden en plåtslagar- 
mästare och två arbetare vid cementfabriken. I 
Wilczodoly, ett par värst härifrån, har pan Ra
czynski blifvit öfverfallen och sårad, och samtidigt 
plundrades brännvinsnederlaget. Szremski — den 
där doktorn, som ni kommit för att hämta och 
som äcklar mig med sin optimism — han säger, 
att det är ett öfvergående oväder. Ja visst! allt 
går öfver, allt förgår — både enskilda människor 
och hela nationer. Jag är rädd, att just vår är 
på god väg. För vi håller på att bli ett folk af 
banditer, och banditväsen kan inte vara en be
stående institution. Folk har tröttnat att plundra 
för partiets räkning, det är ju klart, och föredrar 
att göra det för egen. Vet jag om vi kommer 
fram lefvande till Krzyckis i dag! För resten — 
Krzycki själf bör akta sig mer än andra. Han 
anses för ,en förmögen man, och dess mera utsatt 
är han. Jag far till Jastrzab, för om jag nu skall 
bli mördad, så vill jag höra vårt underbarn dess
förinnan. Men egentligen borde ju Krzyckis i 
stället för att bjuda nya gäster skicka af dem de 
ha. Ifall Szremski hade något förstånd, så borde 
han köra i väg dem allesammans i morgon dag.

— Jag har hört sägas, att det är en duktig 
karl, inföll Gronski.

— En riktig tusan! svarade notarien i vresig 
ton. — Men kom ihåg ni, hvem ni ha ibland er 
och att det är henne det gäller.

Ehuru Gronski var orolig och bekymrad öfver 
hvad han fått höra, kunde han dock ej låta bli 
att le vid de sista varningsorden, ty öfversatta till 
vanligt språk betydde de: »Med er må det gå 
hur som helst, bara det inte händer den lilla vio
linisten något ondt.» Men eftersom han själf 
tyckte ungefär detsamma, började han lugna 
gubben: på Jastrzab fanns det för många armar 
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och för många vapen, för att man skulle behöfva 
befara ett öfverfall, och dessutom skulle ju pani 
Krzyckas planerade bortresa göra slut på besöket.

Deras samtal afbröts bär af doktor Szremski, 
som kom infarande som en bomb och förklarade, 
att han nu var ledig för återstoden af dagen och 
kunde resa.

Gronski började intresseradt skärskåda honom, 
ty han hade redan i Varschau hört honom om
talas som en originell och egenartad personlighet 
i dessa ords bästa betydelse.

Det var en helt ung man med ljust hår och 
hy som en zigenare, litet högröstad och bråkig 
men full af eld och lif. I staden och trakten 
spelade han en framstående roll icke endast där
för, att han hade den största läkarpraktiken, utan 
också därför att han var en ytterst verksam person 
på alla områden. Han skred till hvarje värf som 
till en attack, och som han trots sin eldsjäl dock 
var praktiskt anlagd, gjorde han i allmänhet väl 
hvad han gjorde. Han var som det lefvande 
exemplet på den i Polen ej sällsynta företeelsen, 
att då det i ett samhälle, som icke endast är 
klafbundet utan också af naturen trögt och för- 
soffadt, framträder en man med energi och mål
medvetenhet, så uträttar han ensam mer än någon 
tysk, fransman eller engelsman skulle förmå. 
Szremski både arbetade själf och förstod konsten 
att sätta fart i andra; man kallade honom »doktor 
Sporre». Han grundade hemliga skolor, bibliotek, 
barnhem, ekonomiska föreningar; han var med i 
alla företag och gaf pengar till allt, ty han för
tjänade mycket, fast han skötte massor af fattiga 
gratis.

Traktens socialister afskydde honom, ty ge
nom sin popularitet och sitt inflytande på arbetarna 
gjorde han dem afbräck i deras arbete. Myndig
heterna betraktade honom med sneda och miss
tänksamma blickar. £n man, som älskade sitt 
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land, organiserade samhällslifvet, utbredde upp
lysning och gaf pengar till allmänna ändamål, 
måste i deras ögon vara misstänkt och förtjänt 
allra minst af förvisning till »aflägsna guverne- 
ment». Det var hans lycka, att guvernörens fru 
ansåg sig nervsjnk och att gendarmerikaptenen 
verkligen hade början till basedowska sjukan. 
Guvernörskan, som genom sina relationer gjort 
sin man till guvernör och styrde guvernementet 
efter sitt behag, förmenade, att utan l'homme qui 
rit, såsom hon kallade doktorn, kunde guvernören 
komma att drabbas af en oläklig sorg, och gen
darmerikaptenen fruktade lika mycket guvernör
skans relationer som basedowska sjukan. Han 
hade visserligen färdig en rapport, som han ansåg 
för sitt lifs mästerverk — och han var sjuk kanske 
också af den anledningen, att han inte vågade 
skicka af mästerverket till högre ort. Ofta i sina 
drömmar arresterade han doktorn, förhörde honom, 
tvang honom att uppge medbrottslingar, eller också 
förespeglade han sig, att mästerverket skulle kom
ma till användning genom att guvernören eller 
han själf förflyttades till ett annat guvernement. 
Men detta var endast drömmar. I verkligheten 
förblef rapporten liggande längst in i hans skrif- 
bordslåda, och doktorn, som läst den (kaptenen 
hade visat honom den såsom bevis på hvad han 
kunde göra men inte gjorde), hade skrattat så 
hjärtligt och tagit saken med så öfverlägset lugn, 
att kaptenen ofrivilligt gjort den reflexionen, att 
hvarken guvernörskan eller basedowska sjukan 
måtte vara att leka med.

Doktorn åter hade skrattat, emedan han af 
naturen var en ovanligt glädtig människa. När 
det så kräfdes, kunde han visserligen både tänka 
och tala allvarsamt, men vid tillfälliga samman
träffanden och flyktiga samtal, då det inte var 
tid till grundligare resonemang, föredrog han att 
hålla' sig till ytan af ämnet, strö omkring sig
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kvickheter och berätta anekdoter, som sedan upp- 
repades i staden och som han själf inte hade 
minst roligt åt. En oförbätterlig optimist hade 
han utom sin optimism och sitt strålande ansikte 
också mod och förtröstan med sig hvart han kom. 
Med de sjuka skämtade han öfver deras sjukdom 
och skingrade genom skämt deras oro. Bans 
glädtighet smittade människorna, och hans grund
liga medicinska vetande och hans framgångsrika 
omvårdnad om deras hälsa och lif förskaffade 
honom ett visst välde öfver dem. Därför frågade 
han inte heller efter stadens potentater, och 
öfverhufvud lät han inte skrämma sig af någon. 
Så t. ex. inte af notarien, hvars retliga lynne och 
vresighet voro så ökända i staden, att endast 
några särskildt musikintresserade idkade umgänge 
med Honom. Doktorn, som ej brydde sig det 
minsta om musik, sökte hans sällskap enkom för 
att få tillfälle att retas med honom och sedan 
till sin egen och sina åhörares stora förlustelse 
berätta , om hans vredesutbrott.

Ätven nu kom han farande som en stormvind, 
presenterade sig för Gronski, frågade hur det stod 
till med pani Krzycka och de sköna damer, som 
efter hvad han hört för närvarande gästade Jast- 
rzab, och slutligen, med en blick på notariens 
bekymrade ansikte, utropade han muntert:

— Hvilken min! Står det inte bra till med 
oss, eller hvad? Sjuttiofem år! Också något! 
Inte blomstringens ålder visserligen men åldern i 
sin blomstring! Var snäll och låt mig känna på 
pulsen !

Och utan vidare grep han notariens hand, 
tog fram klockan och började räkna:

— Ett två — ett två — ett två! Inte bra! 
En förälskads puls och säkert litet magsyra. Så 
brukar det vara. Mer än tjugufem år till går 
inte ett sådant maskineri... Allra högst tretti. 
Tackar !
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Med dessa ord släppte haa gubbens hand. 
Denne hade fått en litet gladare uppsyn, ty tjugu
fem år lagda till dem han redan tillryggalagt 
skulle ju göra en ganska respektabel ålder.

Han låtsade dock missnöje.
— Alltid sådant där skämt! sade han. Dok

torn tror, att jag frågar efter de där usla tjugu
fem åren. Det lönar sig inte att lefva nu för 
tiden. Ni vet ju själf hur det ser ut i landet. 
Pan Gronski och jag talade just om det — det 
är därför jag ser allvarsam ut. Och magsyra har 
jag — hä? Men jag frågar, hur skall det gå med 
oss, om hela folket sluter sig till dem?

Men doktorn slog ifrån sig med båda hän
derna och protesterade bestäm dt. H var ken hela 
folket eller halfva eller hundradelen. Och till och 
med de som säga, att de tillhöra socialistpartiet, 
säga så af rädsla eller af missförstånd.

— Jag skall ge er två exempel, sade han. 
Jag bor på nedre botten, och under mig i källar
våningen är en låssmedja. I dag på morgonen 
hörde jag ett samtal mellan min famulus och 
låssmeden. Låssmeden säger: »Jag är socialist 
jag och därmed punkt och slut.» »Jaså,» svarar 
min betjänt, »då tror ni alltså inte på Gud och 
älskar inte Polen.» — »Hvarför skulle jag inte 
tro på Gud och älska Polen?» — »För socialis
terna tro inte på Gud och älska inte Polen.» — 
»Jaså...» säger låssmeden, »då må hin ta dem.»

På det sättet hör folket till socialisterna! — 
Jag säger inte alla men många. — Ha ha !

Och han började skratta.
— Doktorn kommer alltid med en anekdot, 

fräste notarien. Men låt oss vara ärliga mot oss 
själfva: tusenden hör dit.

—*■  Hvarför få de då inte igenom en enda 
kandidat i konungariket?*  svarade doktorn. Bom-

* Så kallas ryska Polen alltsedan den kortvariga upp*  
böjelsen till konungarike 1815.
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berna krevera med brak, och därför hör man dem 
bättre än annat. Men hur mångatusen människor var 
det som tog del i nationaltåget? Hör de också 
till dem? Då i en fabrik tio hänger opp en röd 
fana på skorstenen, så ser det ut som om hela 
fabriken vore röd — men det är inte sant.

— Men hvarför ta då inte de andra ner den?
— Det är mycket enkelt! Därför att polisen 

gör det.
— Och därför, tillfogade Gronski, att de inte 

ha revolvrar, men det ha de andra.
— Otvifvelaktigt ! bekräftade doktorn och fort

satte: Jag har tio gånger mera beröring med ar
betarna än någon fabriksdirektör. Jag kommer in 
i deras bostäder och ser deras hemlif. Jag känner 
dem. Socialismen strider mot byråkratien, och 
därför tro många att de hör till den. Men till 
våldspartiet ha bara de råaste och sämsta ele
menten anslutit sig. De utveckla sig nu till ban
diter — och det är väl inte underligt. Man har ju 
tagit samvetet ifrån dem och gifvit dem revolvrar 
i stället. Men flertalet — det bättre och heder
ligare flertalet — har polska hjärtan i bröstet, 
och djäfvulen som vill förleda dem kallar sig där
för polsk. Ack! skolor, upplysning, undervisning 
i polsk historia, så att de inte låter sig bedragas — 
det är hvad som behöfs. Det! Det!

Och i sin ifver grep han gubben notarien om 
armarna och började svänga rundt med honom.

— Skolor, notarien, skolor för Guds barm
härtighets skull!

Notarien blef blodröd af förtrytelse.
—t Är ni galen! skrek han. Hvarför ruskar 

ni mig som ett äppelträd !
— Kors ursäkta! sade doktorn och släppte 

honom. Ursäkta! Men, ser ni, det är något otro
ligt, hvad en del af de där stackarna är okunniga. 
Det är så man vill både skratta och gråta.

— Nej, skratta vill man inte, inföll Gronski.
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— Jo vet ni, ibland! utropade doktorn. För 
hör här mitt andra exempel. Förra söndagen var 
jag alldeles utschasad och gick ut i Gorczyns skog, 
utanför staden, för att få mig lite luft. — I skogen 
möter jag ett tjugotal arbetare, som tydligen också 
var ute på majfirning. Jag ser, att en bär en röd 
fana på en nyskuren käpp. Säkert hade han haft 
duken i fickan och hissat den först i skogen. Aha, 
tänker jag, socialister! Så — de var då helt nära 
mig — får jag höra, att den som bär fanan 
sjunger med full hals på melodien »Bartosz! Bar- 
tosz!» det som jag nu upprepar — och jag ger 
er mitt ord, att jag ingenting lägger till eller tar 
ifrån :

Kosciuszko — fast en skräddare 
gaf tysken bra på huden, 
gaf tysken bra på huden! 
Skada stor för oss var de’, 
att han drunknade i floden, 
att han drunknade i floden!

— Den hedersknyffeln ! utropade Gronski. Jag 
skulle ha omfamnat honom och gifvit honom en 
kurs i nyare tidens polska historia.

— Vänta bara! sade doktorn. Jag afbryter 
mina socialisters egendomliga gudstjänst (det be
fanns att nästan alla var bekanta till mig) och 
säger: »Hvad tänker ni på, medborgare ! Inte var 
Kosciuszko skräddare, inte gaf han tyskarna på 
huden, och inte var det han som drunknade — det 
var ju furst Josef Poniatowski. Kom till mig, 
jag skall ge er en bok om Kosciuszko, Kilmski*  
och furst Josef Poniatowski, för ni har gjort en 
enda röra af dem.» De började tacka mig, och så 
frågar jag: »Men hvart har örnen på er fana 
tagit vägen? Har han gått för att plocka svamp, 

* En skräddare, som i spetsen för stadens befolkning 
förjagade ryssarna ur Varschau 1794.
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eller hvad?» De blef generade, och fanbäraren 
började förklara för mig hvarför örnen inte fanns. 
»De ha sagt oss som sä, herr doktor, sade han: 
Tag inte en fana med örnen, för om de ta den 
ifrån er, så skymfa de örnen, och det är skam 
och vanära för er.» — På det sättet bedra de 
vårt folks polska hjärtan.

Men notarien ville inte skiljas från sina svarta 
glasögon.

— Alltså, frågade han, påstår ni, att om inte 
det ena och det andra vore, så skulle vi inte alls 
ha någon socialism?

— Den finns i hela världen, och följaktligen 
skulle den finnas hos oss också, svarade doktorn. 
Men om inte »det ena och det andra» vore, så 
skulle den inte ha i följe våldsdåd, förvildning, 
förblindelse — och den skulle inte vara sådan som 
den nuvarande, som kallar sig polsk, fast den luktar 
ryssläder på en mils af stånd.

— Bravo! ropade Gronski. Det samma har 
jag fast i andra ord sagt någon i dag på vägen 
från Jastrzab.

— Ah Jastrzab ! sade doktorn och såg på sin 
klocka. Här sitter vi och pratar — vi måste 
ju fara!

— Kanske notarien följer med oss? frågade 
Gronski. Det är rum för fyra i vagnen.

— Jo bevars! Jag skall bara ta min flöjt — 
hä! svarade notarien.

— Hä ! härmade honom Szremski. Ah flöjten ! 
På Jastrzab blir det serenad, och under tiden 
plundra socialisterna kontoret här.

Notarien, som redan gått för att hämta flöjten, 
kom plötsligt tillbaka och sade fnysande:

— De ha skickat mig dödsdom i dag.
— Bah! Jag har redan två, svarade Szremski 

muntert.
En kvart senare begåfvo de sig af. Under

9. — Hvvrflarna.
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vägen bief vo Gronski och doktorn alltmer förtroliga 
och språkade så att, som Gronski sedermera ut
tryckte sig, notarien inte fick en knappnål i vädret.

XI.

Af ståndet mellan staden och Jastrzab var ej 
mer än halfannan mil. Vid fyratiden voro därför 
de tre herrarna framme. Man hade väntat på 
dem med middagen, men för tillfället voro Krzycki 
och damerna på en promenad till sågen, hvarför 
doktorn begaf sig till pani Krzycka och Gronski 
lät packa upp sadeln och bära in den i Marynias 
rum. Om en halftimme kommo de unga tillbaka, 
och efter att ha hälsat på notarien slogo de sig 
ner i salongen under väntan på middagen.

Vid Marynias åsyn glömde notarien bort döds
domar, orolighéterna i staden, socialismen och hela 
världen. Han lade helt och hållet beslag på >under
barnet». Gronski började inviga pani Otocka i 
orsaken till sin stadsresa, Krzycki talade med miss 
Anney och var så helt upptagen af henne som om 
ingen mer funnits i salongen.

Det märktes, att hans utrop på morgonen : 
»Kan man inte bli alldeles bortkollrad!» blott var 
bekräftelsen på ett faktum, som blef allt påtag
ligare med hvar stund. Hans sällsynt vackra unga 
ansikte strålade som solen, och inom honom grydde 
också likt en sol en ny, jublande känsla, som lyste 
fram ur hans ögon, hans småleende, hvarje hans 
rörelse och hvart ord han riktade till miss Anney. 
Trollmakten verkade allt kraftigare, den mystiska 
magnetismen drog honom allt starkare till denna 
blonda uppenbarelse med sina ögons blåa strålflod, 
så ung och frisk och tjusande. Han försökte icke 
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ens längre stå emot. Gronski tyckte till och med, 
att han alltför tydligt lade sin förtjusning i dagen 
— om modern varit * närvarande, skalle han nog 
behärskat sig mera. Äfven miss Anney tycktes 
känna detta, ty gång efter annan flög en rodnad 
öfver hennes ansikte, och hon sköt stolen litet 
bakåt och kastade en blick omkring sig, liksom 
rädd att den unge värdens öfverdrifna älskvärdhet 
skulle väcka de andras uppmärksamhet. Tydligen 
fann hon sig dock angenämt berörd, ty en stilla 
glädje strålade ur hennes ögon. För öfrigt var det 
endast Dolhanski, som då och då kastade en blick 
på henne. De öfriga voro upptagna af hvarandra.

Doktorns inträde afbröt samtalet. Krzycki 
presenterade honom för damerna, och såväl han 
som de började fråga honom om den sjukas be
finnande. Men doktorn hade påtagligen inte lust 
till något vidlyftigare samtal, ty han svarade en
dast med några ord och talade därvid enligt sin 
vana så högt, att Dolhanski af förvåning satte 
monokeln i ögat.

— Ingenting farligt! Monsumano! Monsu- 
mano! Eller något i den stilen. Jag skall skrifva 
opp alltihop. Ingenting farligt!

— Men hvad är Monsumano? frågade Wla
dyslaw.

— Det är en håla borta i Italien, en varm 
en, där man blir kvitt sin reumatism. En sorts 
skärseld, på hvilken frälsningen följer. Och så 
Italien! En vacker resa . .. Jag skall utförligt skrifva 
opp alltihop.

Gronski, som rest mycket i Italien, kände 
också till detta ställe och började berätta om det 
för de intresserade damerna. Under tiden fort
satte Krzycki att tala vid doktorn, som dock lyss
nade förströdt, under det han upprepade sitt >jag 
skall skrifva opp alltihop» och liksom med en viss 
nyfikenhet såg ömsom på honom, ömsom på da
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merna. Plötsligt slog han sig med handen på 
knäet, så att det ekade, och utbrast:

— Det var mig baddarn såna ansikten på 
det här Jastrzab och såna hufvudskålar! Kors!

Dolhanski lät monokeln falla, damerna sågo 
förvånade på honom, och Krzycki började skratta.

— Doktorn har för vana att tänka högt, 
sade han.

— Och skräna ändå högre, muttrade no
tarien.

— Alldeles som er flöjt, svarade doktorn 
skrattande.

I detta ögonblick anmälde betjänten, att mid
dagen var serverad. Pani Otocka vände sig med 
ett menande småleende till systern.

— Marynia, du är så rufsig i håret, du måste 
släta dig!

Marynia förde händerna upp till hufvudet, 
men i salongen fanns ingen spegel, och hon sade 
litet generadt:

— Förlåt, jag kommer strax!
Och hon sprang upp på sitt rum. Men strax 

därpå kom hon tillbaka ändå rufsigare, med strå
lande ansikte och en rodnad på kinderna.

— En damsadel! ropade hon. En förtjusande 
damsadel!

Hon lät blicken glida öfver de närvarande och 
pekade så på Gronski.

— Är det ni?
— Ja jag måste väl bekänna, svarade Gronski, 

i det han knäppte ihop händerna och böjde ner 
hufvudet.

Hon kände en sådan lust att kyssa honom 
på handen, att om inte doktorn och notarien varit 
hon säkert skulle ha gjort det. Nu började hon 
i stället tacka honom med den mest uppriktiga, 
barnsliga förtjusning.

— Ni är road af att rida, kan jag höra, an
märkte Szremski.
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— Jag är road af allting! svarade hon en
tusiastiskt.

— Jo jag tackar, skrattade doktorn.
— Bara det nu finns en sedig häst, inföll 

notarien, annars kan det lätt hända nån olycka.
En sådan fanns, ty i Jastrzabs välskötta hus

hållning voro hästarna den enda post, som ej togs 
med i kalkylerna. Krzycki påstod visserligen, att 
hästuppfödning lönade sig, men han bedref den ej 
för vinstens skull utan af den traditionella kärlek 
till hästar, som pater Skarga redan för ett par 
hundra år sedan förebrått hans förfäder med de 
vältaliga orden: »Stoets son är eder kärare än 
Guds son!» Hästar saknades således ej på Jast- 
rzab, och till notariens stora missbelåtenhet blef 
det under hela middagen ej tal om annat. De 
närvarande fingo veta, att Marynia dock inte var 
helt och hållet nybörjerska, ty på Zalesin hos 
systern företog hon i sällskap med den gamle in- 
spektorn nästan dagligen ridturer på en liten pony 
som hette Pirog. Systern tillät henne inte att 
rida någon annan häst, »och hvad är det för roligt 
att sitta på Pirog?» ... Hon berättade också, att 
denne Pirog hade den fula vanan att vända om 
hem inte när hon ville utan när han själf ville, 
och inga försök, inga hotelser kunde förmå honom 
att frångå det en gång fattade beslutet. Hon af- 
undades därför uppriktigt miss Anney, som red 
utmärkt och hade försökt alla hästar på Zalesin, 
äfven sådana som aldrig förr haft sadel på. Men 
i England rida alla damer, hos oss är det alltid 
någon som oroar sig för en. Hon hoppades dock, 
att på Jastrzab, där det fanns så många utmärkta 
ryttare, Zosia inte skulle vara orolig för henne och 
att de genast efter middagen skulle göra en ridtur, 
som också hon skulle få ta del i — ochgudskelof 
inte på Pirog!

Krzycki, som tilltalades af tanken på långa 
ridturer i miss Anneys sällskap och som i likhet 
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med de öfriga försatts på godt humör af berät
telsen om Pirog, vände sig till Marynia och sade:

— Jag skall ge ér en häst med bensom järn- 
påkar och som heter Sim, för han simmar utmärkt. 
Han är sex år, är inte rädd för något och har för
stånd som tre hästar. Hvad utflykten beträffar, 
så är dagen lång, och det är ännu inte för sent — 
bara synd att det mulnar.

— Det klarnar säkert igen, svarade Marynia, 
och jag går och klär mig genast efter middagen.

Gästerna hade heller inte hunnit dricka sitt 
kaffe efter maten, förrän hon uppenbarade sig på 
verandan iförd en åtsittande svart riddräkt. Hon 
var helt enkelt hänförande i den men så smal och 
spenslig, att Gronski all sin dyrkan till trots inte 
kunde låta bli att skämta.

— En riktig liten flöjt ! sade han. Vinden kommer 
att ta det där halmstrået, isynnerhet som den tar till.

I själfva verket började trädens kronor böja 
sig för de allt våldsammare anloppen af en ljum, 
västlig vind, och öfver himlen jagade moln, som 
redan bildade stora, brungrå öar i det blå.

Krzycki gaf dock order, att hästarna skulle 
sadlas, och strax därpå skyndade han i egen person 
ner till stallet. Miss Anney gick upp på sitt rum 
för att kläda om sig, Gronski och Dolhanski likaså. 
På verandan kvarstannade endast pani Otocka, 
notarien, doktorn och Marynia, som kastade oroliga 
blickar ömsom åt stallet, ömsom upp mot den allt
mer mulnande himlen. Efter en stund började 
de första regndropparna falla, och strax därpå in
träffade ett ännu allvarsammare hinder för ut
flykten, i det grannarna på Gorki, damerna Wlocka, 
helt oförmodadt kommo på besök. Därmed förföll 
naturligtvis planen.

Damerna kommo för att höra, hur det stod 
till med pani Krzycka, och på samma gång för att 
få råd och hjälp af Wladyslaw. Folket på deras 
gård hade nämligen helt plötsligt strejkat, och det 



135

var ined knapp nöd den gamle kusken förmåtts 
köra dem till Jastrzab, ty de andra hade hotat 
honom med stryk, om han gjorde det. Båda da
merna voro mycket upprörda, mycket pudrade och 
mera patetiska än vanligt. Efter de första häls
ningarna, ömsesidiga presentationer och ett kort 
samtal om pani Krzyckas reumatism vände sig 
modern vid eftermiddagsteet i bevekande ordalag 
till Wladyslaw och besvor honom att som en forn
tida riddare ila till den betryckta oskuldens för
svar. Hon tänkte nu inte på sig själf, förkla
rade hon, ty efter de förluster hon lidit och de 
pröfningar hon genomgått skulle den »stilla grafven» 
på Rzeslewos kyrkogård vara den bästa tillflykten 
för henne; men den faderlösa, som ännu hade 
något att fordra af lifvet, skulle öfverlefva henne. 
För denna faderlösa, som hon själf gärna skulle 
offra lifvet för, bad hon om ett huldt beskydd och 
värn mot onda anslag. Härpå svarade den fader
lösa, att det inte var henne det gällde utan mam
mas lugn — och på detta sätt öfvergick samtalet 
så godt som till en dialog mellan de bägge da
merna, där orden: »Låt mig tala, barn» — »låt 
mig tala, mamma» oupphörligt aflöste hvarandra. 
Det ömsesidiga ädelmodet var så stort, att det hela 
blef nästan plågsamt.

Krzycki, som kände damerna sedan gammalt, 
lyssnade med djupt allvar, pani Otocka tittade i 
botten på sin tekopp för att undvika Maryn ias blick, 
Marynia drog ner mungiporna, notarien fnös och 
malde med käkarna, och doktorn skrek sitt haha! 
så ljudligt, att flugorna flögo upp från linongs- 
hufvarna, som täckte smör och bakverk.

Emellertid hade stormen nu brutit ut, och 
åskdundret af bröt offerdialogen mellan mor och 
dotter. Det mörknade i rummen, regnet hördes 
forsa ner, och blixtar upplyste det svarta himla- 
hvalfvet. Men ovädret blef ej långvarigt, och så 
snart det lugnat, började Krzycki uttrycka sin be
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redvillighet att hjälpa de betryckta damerna, 
fortfarande med vederbörligt allvar men på samma 
gång med någonting i minen som angaf, att den 
skälmen umgicks med några särskilda planer.

Han förklarade alltså, att han var redo att 
sadla sin häst och ila till Gorkis försvar, och vi
dare sade han sig kunna lugna damerna med att 
de företeelser, som så förskräckt dem, voro öfver- 
gående och att det för tillfället stod likadant till 
på Rzeslewo men att det utan tvifvel snart skulle 
yppa sig utvägar att få slut på oroligheterna. 
Till sist vände han sig till pani Wlocka, modern, 
pekade på Dolhanski och sade helt oväntadt:

— Jag vet bara inte, om mitt beskydd blir 
tillräckligt, för jag måste samtidigt vaka öfver 
både Rzeslewo och Jastrzab, där vi för närvarande 
ha så kära gäster. Men här är pan Dolhanski, 
en man känd för mod, energi och rådighet — jag 
har själf fått det allra bästa råd af honom be
träffande Rzeslewo. Om han ville hjälpa mig eller 
om han gick in på att ta Gorki och Kwasnoborz 
på sin lott, så är jag viss, att han på ett par 
dar skulle återställa ordningen där — och under 
hans vingar skulle inga faror kunna nå damerna.

Allas ögon och framför allt moderns och dot
terns riktades på Dolhanski. Men om Krzycki, 
som ville hämnas för näsvisheten i går, hade trott, 
att han skulle göra Dolhanski förlägen, så hade 
han bedragit sig, ty denne bugade sig kallblodigt 
för damerna från Gorki och svarade i sin vanliga 
släpande ton:

— Med allra största nöje, men först måste 
regnet gå öfver.

— Ni samtycker alltså att bli vår riddare? 
utropade pani Wlocka, i det hon sträckte ut hän
derna emot honom och betraktade honom med 
alldeles nytt intresse.

— Med största nöje, upprepade Dolhanski. 
Strejken slutar i morgon.
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Hans utomordentliga säkerhet imponerade till 
och med på de andra och så mycket mer då på 
damerna från Gorki. Samtidigt verkade dock hans 
kalla ton litet hämmande på pani Wlockas pate
tiska svada, och först efter några ögonblick sva
rade hon:

— Jag tackar er i den faderlösas namn.
Men den faderlösa föredrog tydligen att tacka 

själf, ty hon sträckte ut båda händerna mot Dol- 
hanski, och efter en kort tystnad, som lät sig för
klaras af sinnesrörelsen, utlät hon sig med en 
stämma lik det sakta suset i löfven:

— Jag tänker framför allt på mamma ...
— Och jag med, försäkrade Dolhanski.
Men mor och dotter vände sig åter till hvar

andra.
— Men barn då! Jag betyder ingenting!
— Men mamma då! Mamma betyder allt.
— Men låt mig tala, barn !...
— Men låt mig tala, mamma! ...
Och striden om offringen uppblossade på nytt. 

Den blef dock inte långvarig, ty för det första 
började doktorn föra ett sådant oväsen, att det 
blef svårt att göra sig hörd, och för det andra 
kom bud från pani Krzycka, som nu med dok
torns tillåtelse stigit upp, att hon bjöd damerna 
in till sig. Då de gått, begaf sig doktorn till 
Krzyckis kontor för att skrifva förhållningsorder 
om den sjukas skötsel, notarien började syssla med 
sin flöjt i förstugan. Gronski, Dolhanski och 
Krzycki blefvo för ett ögonblick ensamma.

Och Dolhanski vände sig till Krzycki:
— Hur stort är Gorki och Kwasnoborz?
— Omkring hundrafemti tunnland. Därtill 

kommer så Zabianka.
— Jag har hört det. Och jorden, hurdan 

är den?
— Ungefär som på Rzeslewo; Zabiankas till 

och med bättre.
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— Jag har hört det. Och egendomarnas 
skick?

— Både dåligt och god t. Dåligt, för de här 
damerna kosta ingenting på dem. Godt, för det 
finns inga skulder, och hvar styfver som inflyter 
ser aldrig mer dagsljuset, sen den väl glidit ner i 
strumpan.

— Trodde jag inte det! sade Dolhanski.
— De är lika snåla som patetiska, ja jag tror 

till och med mer snåla.
— Må de samla!
Och Gronski började skratta och citera:
— Sic vos non vobis nidificatis aves — sic vos 

non vobis mellificatis apes.
— Just så! sade Dolhanski.
Därpå, plötsligt, till Gronski:
— I morgon anhåller jag om pani Otockas 

hand.
— Du är så öfverraskande i dag, anmärkte 

Gronski.
— Vänta litet! Och jag får korgen.
— Otvifvelaktigt.
— Men jag vill ha rent samvete. Sen far jag 

till Gorki.
— Det vet vi redan. Och stillar strejkens 

upprörda vågor.
— På en dag. Lika säkert som jag här står.
Därefter pekade han på Krzycki.
— Denne simplex servas Dei har blifvit ett 

ofrivilligt redskap i försynens hand. Den begagnar 
sig för resten ofta af dessa små.. . Men när du 
gör bankrutt på Jastrzab, så vänd dig till mig på 
Gorki.

— Om du inte har nivellerat det dessförinnan, 
svarade Krzycki skrattande. Du är en nivellör af 
första rang.

— Vi lefver i den allmänna nivelleringens 
tidsålder. Men hvad heter panna Wlocka i för
namn?
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— Kaj etana.
— Plaît-il?
— Kajetana, upprepade Krzycki. Hennes far 

bette Kajetan, och till minne af honom fick hon 
heta Kajetana.

— Men säg mig hvarför den så rikligt be- 
gåfvade Kajetana har förblifvit i jungfrustånd till 
en ålder af några och tretti år?

— Noga räknadt trettifem. Det sade mig mamma 
nyligen — hon minns, när hon föddes. Hvad det 
beträffar, att hon inte gift sig, så är skälet mycket 
enkelt. Anbud ha inte fattats, men de där da
merna ha alltid varit mycket högdragna af sig. 
Här i trakten finns bara vanlig szlachta . .. och i 
familjen Krzycki fanns ingen kavaljer af passande 
ålder. Också i det afseendet motsvarar du deras 
drömmar.

— Det är godt och väl, svarade Dolhanski. 
Men det där namnetl... Kajetana, Kajetana! Jag 
vet inte ... men jag kommer att tänka på nån 
sorts vagn eller båt!

XII.

Gronski och Krzycki betraktade Dolhanskis 
försäkran som ett skämt, som ett af hans vanliga in
fall, men han höll ord, ty dagen därpå friade han 
på djupt allvar till pani Otocka, och efter att ha 
fått en lika allvarlig korg for han till Gorki och 
bosatte sig där för en tid. De unga damerna och 
till och med pani Krzycka voro högligen roade och 
intresserade af det hela, isynnerhet sedan de fått 
underrättelse, att strejken på Gorki upphört sam
ma dag som Dolhanski kommit dit. Några dagar 
senare upphörde den för öfrigt äfven på Rzeslewo, 
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delvis på grund af den i chlopens själ djupt ro
tade öfvertygelsen, att »den heliga jorden» får man 
inte fara illa med, och delvis på grund af ett 
rykte, som spridt sig i byn, att någon herre i 
någon kommitté skulle komma och döma i saken. 
Detta för gårdsfolkets vidkommande. Hvad be
träffar godsets öfriga underhafvande, så ville de 
ännu icke ge sitt samtycke till skolan och afstodo 
ej från pretentionerna på godsets jord, men de 
väntade också denne någon, med hopp och oro, 
fast öfvertygade, att inte testamentet och inte lagen 
utan någon okänd makt skulle af göra utgången af 
det hela.

Emellertid följde nu lugnare dagar i byarna, 
och trots tidningarnas tal om den växande oron i 
städerna, trodde Krzycki, att stormen i deras 
trakter nu var öfver, och denna hans tro delades 
af gästerna.

Doktorn hade förklarat, att pani Krzycka måste 
resa, så snart hennes befinnande tillät det, och 
Wladyslaw sökte därför göra det bästa möjliga af 
den korta tid de unga damerna skulle stanna på 
Jastrzab. Ridturerna, som så vidt ej regn hin
drade företogos hvarje morgon, voro Krzycki sär- 
skildt kära, alldenstund Gronski, som var en ganska 
skral ryttare, höll sin »idol» sällskap och han själf 
fick tillfälle att tillbringa hela timmar på tu man 
hand med miss Anney. Som båda två redo för
träffligt, kommo de vanligen långt i förväg, och 
oftast försvunno de ur synhåll. Ibland satte de af 
i galopp, berusande sig af den snabba farten, 
luften, solen och hvarandra ; ibland redo de lång
samt, sida vid sida, och den brydda tystnad, som 
då stundom inträdde, knöt ett band emellan dem 
än starkare än det som knöts genom samtalen. 
Krzycki omsvepte med blicken den blonda engelskans 
gestalt, som till häst påminde om en grekisk eller 
etruskisk amforas gudomliga former; han lyssnade 
till hennes röst, och den föreföll honom som en 
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mera fulländad musik än den som flöt från Ma- 
rynias fiol. Då han hjälpte henne upp på hästen 
och satte sin hand under hennes fot, måste han 
uppbjuda hela sin viljekraft för att inte falla på 
knä och trycka sina läppar och sin panna mot 
denna fot. Om han dristat göra det, brukade han 
tänka, så skulle han sedan velat förbli i den ställnin
gen beständigt. Alla hans sinnen drogo honom till 
detta kvinnoväsen, men genom känslans styrka 
och flykt miste hans begär all likhet med krälande 
reptiler och blefvo till vingstarka fåglar, som 
svingade ända upp mot himlen. Hans kärlek blef 
med hvar dag alltmera lik en sugande hvirfvel, 
som drager till sig och slukar allt. Luften, solen, 
fälten, skogarna, ängarna, blommornas och trädens 
doft, fåglarnas sång och Marynias fiolspel om kväl
larna — allt detta föreföll Krzycki blott som några 
slags beståndsdelar i hans kärlek ; utan den skulle 
de vara något tomt och innehållslöst. Men fram
för allt grep denna hvirfvel honom själf och drog 
honom allt djupare in i sig med en kraft, som 
han med hvaf dag gjorde allt svagare försök att 
motstå, af den enkla anledningen att dess svind
lande djup föreföll honom som ett svindlande djup 
af lycka. Nu afstod han inte längre miss Anney 
åt någon engelsman »med utstående kindknotor» 
eller åt någon skotte »med nakna knän»; nej nu 
skulle han inte ha afstått henne för allt Englands 
och Skotlands guld. Han upphörde att intala sig, 
att hon blott var en kvinnotyp, som han skulle 
kunna älska, och erkände ärligt för sig själf, att 
hon var den kvinna han älskade. Kärleken al
strade en fast och klar vilja inom honom, och 
med känslans rätliniga logik tänkte han, att denna 
dyra och åtrådda varelse ville han vinna och äga 
för hela lifvet. Till detta mål fanns endast en 
väg, och han var redo att beträda den — män
niskan är ju alltid redobogen, när det gäller 
lyckan. Ofta sväfvade också bekännelsen på hans 



142

läppar, men han höll den tillbaka och uppsköt 
afgörandet från dag till dag, dels på grund af 
den fruktan hvarje förälskadt hjärta, känner och 
dels af beräkning. Ty om kärleken verkligen är 
blind, så är den det för visso icke beträffande hvad 
som kan lända den till fördel. Den förstår till 
och med att väga fördelar och nackdelar på en 
så fin våg, att den i det afseendet är kanske den 
mest försiktiga, den mest förutseende af mänsk
liga känslor. Krzycki hade märkt, att det mellan 
hans mor och miss Anney höll på att uppstå en 
sympati, som från ungdomens och hälsans sida 
alstrades af vänliga omsorger, å ålderns och kraft
löshetens af tacksamhet. Alla tre damerna voro 
mycket uppmärksamma mot pani Krzycka, men 
hvarken pani Otocka eller Marynia voro så påpass- 
Jiga och omtänksamma som miss Anney. Pani 
Krzycka förklarade öppet, att icke ens Wladyslaw 
sköt hennes rullstol så jämnt och behagligt, att 
icke ens han var så förtänksam och så aktgifvande på 
hennes önskningar som denna »engelska goda fé». 
Och ibland flög det för Krzycki,. att den »goda 
fén» säkert gjorde allt detta af godhet och af 
uppriktig vänskap för hans mor men också för att 
vinna henne. Och hans hjärta spratt af fröjd vid 
tanken, att den stund kunde komma, då hans 
mors önskningar skulle sammanfalla med hvad han 
själf åstundade högre än allt annat i världen. 
Éan fruktade, att en förtidig bekännelse kunde 
lösa banden, som nu knöto sig af sig själf, och 
därför höll han tillbaka de ord, som ofta brände 
likt en låga på hans läppar.

För öfrigt, allt dem emellan var en bekännelse : 
samtal, tystnad, blickar. Krzycki vågade inte och 
ville inte direkt säga miss Anney, att han älskade 
henne; däremot ville han med hvart ord närma 
sig detta efterlängtade ögonblick. Emellertid hände 
det honom allt som oftast, att han endera inte 
kunde tala alls för hjärtklappning, eller också att 
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han sade något helt annat än han ämnat. En 
gång, då de redo fram mellan den nu höga säden 
och en vindstöt böjde ax och blåklint emot dem, 
beslöt han säga, att hela Jastrzab lade sig för 
hennes fötter, men i stället sade han under våld
sam hjärtklappning och med tjock, onaturlig röst, 
att »säden har lagt sig på sina ställen». Sedan 
kallade han sig själf i sitt sinne för en idiot och 
föreställde sig, att också hon måste tänka detsamma. 
Det föreföll honom, att hon behärskade sig långt 
bättre och alltid sade hvad hon ville säga. Där
för inlade han också en oändlig betydelse i hen
nes ord och kunde grubbla öfver dem i timtal, 
äfven då hon dels kanske af koketteri och dels 
af vana likt ett eko upprepade hans egna ytt
randen och svarade honom t. ex., att »säden har 
lagt sig på sina ställen».

Men han hade också, särskildt om rnornarna, 
sina lugnare, mindre upphetsade stunder, då orden 
inte kommo stricklande som odisciplinerade soldater. 
Temat för dessa samtal var ofta några offentliga 
tilldragelser men oftast den förestående skilsmässan. 
Krzycki sköt sin mor framför sig och uttalade i 
hennes namn hvad han ej vågade utsäga i sitt 
eget.

— Jag föreställer mig, sade han dagen efter 
doktorns andra besök, hvad mamma skall komma 
och längta efter erl

Miss Anney, som tydligen gjorde den reflex
ionen, att också sonen skulle komma att längta 
med besked, såg litet skälmaktigt på honom och 
svarade:

— Jag är en sådan flyttfågel I Er mor vänjer 
sig snart att vara af med mig.

— Nej det gör hon inte, det försäkrar jag! 
utropade Krzycki.

Därpå tillfogade han:
— Jag känner mamma! Hon har fäst sig 

vid er så!
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— Det är ju inte tio dar sen vi kom hit. 
Kan man fästa sig vid någon så fort?

Härpå svarade Krzycki med djup öfvertygelse :
— Det kan man — jag försäkrar er, det 

kan man!
Det var något så naivt i hans ton och i hans 

sätt att svara, att miss Anney ej kunde under
trycka ett småleende. Han märkte det och åter
tog hastigt, som för att förklara och urskulda sig:

— För hvem kan säga, hur kärleken kommer? 
Ibland får man ju vid första blicken på ett an
sikte som ett intryck, att man funnit någon, som 
man länge sökt. Det är några outforskade krafter, 
som dra människorna till hvarann, om de också 
aldrig förr sett hvarann och lefvat långt skilda åt.

— Men måste sådana människor alltid kom
ma att träffas någon gång?

— Nej, svarade han, det tror jag inte. Men 
då kanske de alltid längta utan att själfva veta 
efter hvad och känner en evig tomhet i lifvet.

Och omedvetet för honom själf började ung
domens och känslans friska poesi tala genom 
hans mun.

— Ni kallade er en flyttfågel, sade han. Kär
leken är också en flyttfågel — men inte en som 
far utan en som kommer... För den kommer 
helt oväntadt flygande någonstans fjärran ifrån, 
bortifrån berg och haf, och bygger bo i hjärtat 
och sjunger så, att människan som lyssnar skulle 
vilja sluta ögonen och aldrig vakna mer.

Och han blef blek af sinnesrörelse, under det 
han så talade. För ett ögonblick grep honom en 
våldsam lust att hoppa af hästen, slå armarna 
om följeslagerskans knän och utropa: »Du är den 
kärleken, flyg inte bort, du min älskade fågel!» 
Men på samma gång fattade honom en oändlig 
bäfvan för detta ögonblick — och för den natt, 
som skulle omhvärfva honom, om hans bön visade 
sig fåfäng.
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Han tog därför endast af sig mössan som 
för att svalka sin upphettade panna. Den långa 
tystnad som följde af bröts blott af hästarnas f rust
ningar. De sprung© nu i traf, och det hvita 
skummet yrde från deras betsel.

Slutligen utlät sig miss Ånney i låg ton, olik 
hennes vanliga och med något varnande i klangen :

— Jag hör att pan Gronski och Marynia när
ma sig.

— Ja, svarade Krzycki.
Inom kort upphunno dem också de andra två, 

glada och upplifvade. Redan på långt håll började 
Marynia ropa :

— Pan Gronski har berättat mig så mycket 
vackert om Rom. Det är riktigt synd, att ni inte 
fick höra det.

— Mer om Roms omgifningar än om Rom, sva
rade Gronski.

— Ja. Jag har varit i Tivoli, jag har varit 
i Castel Gandolfo — i Nemi... Ack så underbart ! 
Jag kommer inte att ge Zosia någon <ro, förrn vi 
far dit — och pan Gronski skall följa med.

— Tar du mig med också? frågade miss 
Anney.

— Ja visst! Vi far allesammans i höst eller 
nästa vår. Har ni också talat om någon färd?

Det dröjde litet med svaret.
— Nej, sade slutligen miss Anney. Vi talade 

om flyttfåglar.
— Men nu är det ju vår, och då flytta inte 

fåglarna.
— Men ni bereder er att flyga härifrån, utlät 

sig Krzycki med en suck.
— Ja därför att tant reser ja, svarade Ma

rynia. Men hon (här pekade hon med ridspöet 
på miss Anney) håller på och öfvertalar oss, att 
vi alla tre skall fara dit doktorn skickar tant.

Därpå till Krzycki:
10. — Hvirflarncb.
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— Ni kan inte tro, så snäll hon är och hvad 
hon är förtjust i tant.

— Tror inte jag!... jag! utropade Krzycki 
entusiastiskt

Men miss Anney, som nyss förut frågat 
honom, om man kan fästa sig vid någon så fort, 
blef djupt förlägen, och i det hon släppte tyglarna, 
började hon med båda händerna ordna slöjan på 
sin hatt för att sålunda dölja ett blossande an
sikte.

Krzycki hade en himmel i hjärtat, och Ma- 
rynia såg med sina klara ögon än på honom, än 
på miss Anney. Det var inte längre någon hem
lighet för henne, att Krzycki var öfver öronen 
förälskad, och detta intresserade och roade henne 
oerhördt.

XIII.

— Titta hvad jag har fått i dag, sade Wla
dyslaw och räckte Gronski ett bref, som jämte 
andra kommit med morgonposten.

Gronski ögnade igenom brefvet och rynkade 
ögonbrynen.

— Aha, sade han, en dödsdom.
— Jaha.
— Med P. S. P. i sigillet. De är frikostiga 

med sånt.
— Alldeles som motsatta sidan.
— Notarien har också fått, och doktorn visst 

flera stycken. Hvad säger du om det här?
— Je m'en fiche. Men situationen roar mig. 

Jag vet inte om ni hört, att landtpolisen för två 
månader sen upptäckte en hemlig skola på Jastrzab. 
Jag grundade den för ett år sen, för det bjöd 
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mig mitt samvete. Saken är ännu inte alldeles 
utagerad, fast jag smort vederbörande bra, och 
alltså har jag nu både regeringen och socialisterna 
öfver mig. Det är lifvadt — eller hur?

— Jag brukar tänka ibland, att andra män
niskor väl inte skulle kunna lefva under dylika 
förhållanden, men vi, vi inte bara lefver utan vi 
till och med skratta ibland — och finner det 
»lifvadt».

— Sån är vår lechiska natur!
— Kanhända. Men du får ändå lof att akta 

dig, och fruntimren måste du skicka bort.
— Ja det måste jag, instämde Krzycki^ och 

det utomlands, för i Varschau är det inte säkert. 
Men säg ingenting om den här dumma dödsdomen 
hvarken åt mamma eller åt någon annan.

— Naturligtvis inte.
— Mamma vill ändtligen, att jag skall följa 

med henne — och jag vill visst inte undandra 
mig det — visst inte! Men sommarn närmar sig, 
och så kommer skörden. Inspektorn är en ganska 
duktig karl, men jag måste ändå före afresan ge 
honom noggranna instruktioner; Sen alla ha rest 
skulle jag vilja stanna efter en vecka eller fjorton 
dar. Mamma blir ändå inte ensam och utan till
syn, för dels följer ju syskonen med henne, och 
dels hörde ni ju hvad kusin Marynia sade, att 
hon och de andra två ämnade fara dit mamma 
far. I hela mitt lif kommer jag att bli miss Anney 
tacksam för det förslaget, för ingenting kan vara 
kärare och angenämare för mamma.

— Och för sonen också skulle jag tro, sade 
Gronski småleende.

Krzycki teg ett ögonblick. Därpå tryckte han 
båda händerna mot sina tinningar och svarade:

— Ja. Hvarför skulle jag förneka hvad jag 
redan har erkänt för mig själf och som alla se 
utom mamma — och att hon ännu inte har märkt 
något kommer sig bara däraf, att hon nu mera 



148

sällan ser oss tillsammans. Men hon har också 
fäst sig vid henne. Och hvemjskulle kunna låta 
bli att tycka om henne? En sådan älsklig, in
tagande varelse! ... Jag har inte talat vid mamma, 
bara för hon har tänkt sig pani Otocka, och det 
kommér att kosta på henne att uppge den tanken. 
Jag är rädd, att hon skall känna någon afvoghet... 
Men det vore ju förfärligt orättvist. För resten — 
jag vet bara, hur det är fatt med mig själf och 
ingenting mer. Jag vågar inte ens säga, att jag 
har rätt att göra mig några förhoppningar. Och 
jag är rädd, att alltsammans skall brista som en 
såpbubbla ... Ack hvad jag skulle bli olycklig då ! 
Hon är mitt allt i världen ... Jag skulle helt enkelt 
inte veta hvad jag skulle göra med mig själf, med 
Jastrzab och hela lifvet.

Han grep Gronskis hand och fortsatte:
— Om ni ändå ville tala med pani Otocka 

och höra er för med henne, om jag kan ha något 
hopp. De är ju goda vänner och ha säkert inga 
hemligheter för hvarann. Om ni ville göra det 
för min sknll och så sedan tala med mamma! 
Mep med pani Otocka först — eller hur?

— Jag har redan talat med pani Otocka, sva
rade Gronski, men kan du tänka dig, hon svarade, 
att hon ingenting kunde säga, för miss Anney 
har anförtrott henne en viss viktig hemlighet, som 
hon inte har rätt att yppa. Jag måste bekänna 
att det förvånade mig. Naturligtvis kan hem
ligheten inte innebära något nedsättande för miss 
Anney — då skulle inte pani Otocka vara så in
tim vän med henne som hon är. De är som 
systrar, och i Varschau bo de tillsammans eller 
åtminstone dörr om dörr. För resten står pani 
Otocka, så vidt jag kan se, obetingadt på din 
sida, och ibland har jag till och med fått ett in
tryck, att hon ville det skulle gå därhän detgick.; 
Hvad Marynia beträffar, så är hon framför allt 
road och nyfiken. I alla händelser kan du vara 
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viss om att du inte har några ovänner i dina 
kusiner och — om du vill veta min personliga 
mening — allra minst i miss Anney.

— Gud gifve ni hade rätt! svarade Krzycki. 
Ni har ingifvit mig litet mod, och jag andas lät
tare nu.

— Du har tydligen gått och förälskat dig 
öfver öronen, anmärkte Gronski.

— Ja jag bedyrar, att jag ger mer för hen
nes lillfinger eller glansen öfver hennes hår än 
för alla kvinnor i världen. Jag har inte haft 
begrepp om att man så kan hänge sig. Ibland 
vet jag inte själf, hur det är fatt med mig och 
hur det skall gå, för betänk bara: jag har ju 
Jastrzab, landtbruket, Rzeslewo, mammas bortresa, 
men jag kan inte tänka på något utan bara på 
henne, henne! — Jag kan inte sköta hvad jag 
skall. Jag tycker hvar stund är bortkastad, som 
jag inte får se på henne. I dag t. ex. fick jag 
kallelse från bankdirektionen till ett sammanträde 
angående testamentet och Rzeslewo. Men jag har 
uppskjutit resan till i morgon. Jag kan inte — 
helt enkelt, jag kan inte! Jag skulle fara på 
natten, om inte banken vore stängd då.

— Men kom ihåg dödsdomen.
— Asch, må de dra så långt vägen räcker 

med sina dödsdomar, eller må de då skjuta mig! 
Skulle jag tänka på dem nu, särskildit efter hvad 
ni har sagt mig ! Men hur vet ni, att pani Otocka 
står på min sida? Så rara de är de där båda 
kusinerna! Och hur var det ni sade — att inte 
hon heller är ovänligt stämd mot mig? Gudskelof 
för det åtminstone ! Och hon har väl för resten 
ingen orsak att afsky mig. Men tala med pani 
Otocka! Jag vill visst inte hon skall förråda 
någon hemlighet, bara att hon, som känner miss 
Anney, skall säga något... hvad hon tror ... ja 
ni förstår hvad jag menar ... om det finns någon 
utsikt för mig.
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— Ja för all del — svarade Gronski skrat
tande — jag skall i denna dag försöka få ett 
tillfälle.

— Tack, tack!
Tillfället yppade sig utan svårighet, ty pani 

Otocka hade också något hon ville meddela Gronski 
och skickade sin kammarjungfru till honom med 
anhållan, att han skulle uppsöka henne i afvenboks- 
allén vid dammen. Då de möttes där, räckte hon 
honom, alldeles som Krzycki nyss, ett bref, som 
kommit med morgonposten, och sade:

— Läs och råd mig hvad vi skall göra med 
det här.

Brefvet var från Laskowicz till Marynia och 
lydde :

»En stor idé är som en jättelik fågel. Dess 
vingar kasta skugga på jorden, men själf simmar 
den i solljuset.

Den som icke stiger uppåt med den, han om- 
hvärfves af mörker.

Och mörker är död.
I detta mörker ser jag Dig som en staty af 

alabaster. Ur denna natt nå mig tonerna af din 
musik.

Och i min ensliga kammare tänker jag på 
dig — och det gör mig ondt om dig.

Ty du skulle kunna vara en fjäder i jätte
fågelns, idéns, vinge och andas de svindlande 
höjdernas rena luft och spela i ljuset för legioner 
lefvande, men nu andas du grafvarnas luft och 
spelar för ett lif som dör och för själar som 
vissna och icke för människor utan för skuggor.

Det gör mig ondt om dig, du silfverhvita. 
OCh mina tankar flyga till dig likt örnar.
Ty hitintills har min kraft främjat mänsklig

hetens lycka, men den har icke främjat min.
Först Du trängde plötsligt in i mina ögon 

som ljus och i mina öron som musik och fyllde 
mitt bröst med längtan efter ting, som jag förut 



151

ej kände, och jag skådade och förnam dig såsom 
en hägring af min lycka.

Därför fattade jag kärlek till dig samma kväll 
som jag första gången såg och hörde dig.

Sedan dess är jag hos dig, fastän du ej är 
hos mig, och följer dig hvart du går.

Ty jag behöfver dig för att kunna lefva, 
och du behöfver mig till att uppväcka dig ...

Eller rycka dig ur fördärfvet: ur kretsen af 
dem som skola döl

Och ge dig åt den stora idén — och åt höj
derna och ljuset och de skaror af lefvande, som 
hungra efter bröd och sång.

Dig och din musik.
Må undergången icke drabba er båda.
O älskade !...

*

En natt kallade jag på dig, men du hörde 
mig ej och kom ej. Nu sträcker jag åter ut mina 
armar mot dig och säger : kom och' somna vid 
mitt hjärta!

Och då det blir tid att vakna, då väcker 
jag dig till den korta vällust, som kärleken 
skänker, och till den möda utan slut som idén 
kräfver.

Till möda och kanske äfven till matyrskap.
Men i martyrskapet för lifvets nya dag är 

mera lycka än i mörka och stinkande och stoft- 
fyllda grafvar.

Kom alltså om ock till martyrskap.
Och stanna hos mig, stanna, intill dess vår 

tillvaro sjunker i intets haf.
O älskade!»
Gronski hade fått en bekymrad min. En stund 

gingo han och pani Otocka tysta.
— Hvad skall vi göra med det där? . . .
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Och hvad betyder det? frågade slutligen pani 
Otocka.

— Det är en obehaglig och brydsam sak, och 
brefvet betyder, att Laskowicz, som han också 
själf skrifver, förälskat sig i Marynia från första 
stunden — hon var tydligen något alldeles nytt 
för bonom. Jag märkte det för resten mycket 
snart, och om jag ingenting sade åt er, så var 
det bara därför att Laskowicz ju snart skulle ge 
sig af. Men han förälskade sig med hufvudet, 
inte med hjärtat, för hade han gjort det, skulle 
han funnit enklare, innerliga uttryck för sin känsla 
i stället för de här högtrafvande, som han måtte 
ha lånat från någon litterär skola. Hans exalta
tion kan vara uppriklig, den kan förtära honom 
som en feber, den kan vara i åratal, men sin källa 
har den i hufvudet, inte i hjärtat.

Pani Otocka, som i detta nu alls icke åstun- 
dade en analys af Laskowicz’ känslor, afbröt alla 
vidare utläggningar.

— Men hvad skall vi göra, och hur skall vi 
handla? Jag tänker på Marynia.

— Naturligtvis, svarade Gronski, och förlåt 
mig de där onödiga reflexionerna. Men det är ju 
alltid bra att veta, hvem man har att göra med. 
Enligt min mening är det bäst att inte alls låtsa 
om brefvet. Visserligen skulle man kunna skicka 
det tillbaka till Laskowicz, men det vore ju för 
skymfligt, och det här brefvet förtjänar kanske att 
man kastar det i kakelugnen, men enligt min uppfatt
ning förtjänar det inte förakt. Det är ett exalte- 
radt och djärft bref, men det iakttar en viss måtta 
i uttrycken, och där är ingenting brutalt. Dess
utom ger det snarare uttryck för de tankar, som 
rör sig inom Laskowicz, än för några verkliga för
hoppningar, och man skulle rent af kunna för
klara för Marynia, att det inte är ett bref utan ett 
poem som förärats henne — inte särdeles lyckadt 
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för resten ... Och Marynia? Hvad har det gjort 
för intryck pä henne, och hvad säger hon?

— Marynia, svarade pani Otocka med komiskt 
bekymrad min, är litet förolämpad, litet förskräckt 
men i djupet af sitt hjärta också litet stolt, att 
någon skrifvit ett sådant bref till henne.

— Tänkte jag inte det! utbrast Gronski med 
ett ofrivilligt småleende.

Men så återtog han allvarligare:
— Det kommer säkert flere bref, men som 

tonen i dem kan bli dristigare, måste vi öfvertala 
den lilla att inte läsa dem. Om ni tillåter, skall 
jag åta mig det. Sen far ni till Varschau och 
sen inom kort utomlands, och så får historien en 
ända af sig själf.

— Ja och uppriktigt sagdt, svarade pani 
Otocka, så skulle jag vilja fara härifrån så snart 
som möjligt. Tant behöfver oss inte, eller rättare 
vi är henne till hinder i hennes förberedelser till 
resan, och jag måste erkänna, att jag känner mig 
rädd. Läs uppmärksamt igenom brefvet en gång 
till. Där är ju en hotelse mot alla invånarna på 
Jastrzab och till och med mot Marynia, om hon 
stannar kvar bland oss.

Gronski tänkte på att Krzycki samtidigt hade 
erhållit en dödsdom, och i första ögonblicket flög 
det för honom, att detta kanske kunde stå i sam
band med Laskowicz’ bref. Men därpå erinrade 
han sig, att äfven doktorn och Dzwonkowski mot
tagit liknande domar, och för att lugna pani Otocka 
sade han:

— Så där hotas alla nu för tiden, men jag 
tror inte, att Laskowicz varnar Marynia för någon 
omedelbar fara, som skulle förestå oss här på 
Jastrzab. Han vill säkert bara säga, att social
ismens våg skall skölja bort alla, som inte följer 
med den, och alltså också oss. Men eftersom 
det gäller ert och Marynias lugn, så råder jag er 
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visst att resa. Hvarför skulle ni inte fara redan 
i morgon?

— Jag har redan tänkt på det, men tant vill 
ändtligen, att vi skall vänta på henne — och 
Aninka har lofvat henne det.

— Då kan ju hon stanna, och ni reser! Aha, 
det är miss Anney som skjuter upp afresan? Det 
var ju en glad nyhet för Wladek. Får jag be
rätta honom den? Just nyss bad han mig, att 
jag skulle försöka utforska er — den stackarn är 
alldeles förbi. Det är den mest förälskade unger
sven, som den forna republiken rymmer inom sina 
gränser.

— Har det redan gått så långt?
— Ja visst! Det måtte tydligen ligga något 

eldande i luften här. Alla är ju förälskade — 
öppet eller hemligt.

Pani Otocka rodnade plötsligt som en femton
års flicka, och fastän det hände henne ofta och 
för minsta anledning, såg dock Gronski på henne 
med en viss förvåning, ur stånd att förstå hvad 
som nu kom åt henne.

— Ja visst, sade han, Wladek, Laskowicz, 
Dolhanski. Men Dolhanski har mera energi, för 
efter sista nederlaget startade han genast ett nytt 
företag; Wladek är rädd han.

— Förhvad? frågade pani Otocka och såg upp.
— För det första för nederlaget, som han 

tror han aldrig skulle repa sig efter, och för det 
andra för den uppgörelse med modern som väntar 
honom.

— Det är kanske ännu något mer som väntar 
kusin Wladek, men för Aninka behöfver han inte 
vara rädd.

— Han dör af lycksalighet, när jag säger 
honom det, men jag — ni vet ju hur jag är be
skaffad — jag kanske dör af nyfikenhet.

— Det kan jag inte hjälpa. Jag har inte rätt 
att säga något.
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— Inte ens när vi ha lämnat Jastrzab?
— Inte ens då. För resten kommer det snart 

i dagen ändå.
— I så fall skall jag försöka att hålla mig 

vid lif till dess. Men nu går jag till Wladek och 
berättar honom den goda nyheten och underrättar 
om vår afresa. Laskowicz’ bref nämner jag ingen
ting om, för han ämnar sig till stan i morgon 
bitti, och om de träffades, kunde det bli nån 
obehaglig historia af.

XIV.

Krzycki for dock icke till staden dagen därpå, 
ty han hade blifvit underrättad, att testaments
exekutörernas sammanträde uppskjutits på en vecka. 
Anledningen härtill var den, att om två dagar 
traktens egendomsägare skulle samlas till öfver- 
läggning dels om medel att trygga sina under- 
hafvandes ålderdom och dels angående den än 
mera brännande frågan om polska språkets in
förande som officiellt språk, hvilket var ett önske
mål lika väl för landtdomarna som för befolkningen. 
I dessa öfverläggningar ville Krzycki nödvändigt 
deltaga, men som de skulle äga rum endast om 
förmiddagarna, gjorde han upp, att han skulle 
resa in hvar morgon och återvända hem på efter
middagarna. På grund af det korta afståndet 
mellan Jastrzab och staden lät sig detta med lätt
het göra.

Men han sveks i sitt hopp, att han skulle 
få ägna dessa två dagar uteslutande åt gästerna 
eller rättare åt sin käraste gäst, ty förhållandena 
på Rzeslewo tillspetsade sig ånyo och togo nästan 
all hans tid. Strejken hade visserligen afstannat 
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så alldeles, att den intervention Dolhanski tillrådt 
blef obehöflig. Men i dess ställe började en
skilda daglönare och äfven några torpare göra 
åverkan på skogen. Krzycki måste i spetsen för 
godsets egna och Jastrzabs skogvaktare dagen i 
ända hålla jakt efter skadegörarna, som visserligen 
togo till flykten, när de fingo syn på honom, men 
uppträdde hotande mot de underordnade och 
lofvade alla snar hämnd. Skogvaktarna fingo 
otympliga skrifvelser, där det utlofvades, att »de 
skulle få en kula för pannan och hans nåd också». 
Men hans nåd, som ej saknade ungdomlig energi 
och inte heller smak för äfventyr, lät ingalunda 
afskräcka sig från att försvara Rzeslewos skogar, 
och hvad mera var, han infann sig i egen person 
på gården, lät sammankalla åverkarna och ådömde 
dem straff.

På utsatt dag begaf han sig till samman
trädet. Dagen därpå skulle pani Otocka, Marynia 
och Gronski lämna Jastrzab och återvända till 
Varschau. Miss Anney hade på pani Krzyckas 
bön samtyckt att stanna ännu några dagar och 
afresa först samtidigt med henne. Wladyslaw för
klarade, att han skulle återkomma så fort som 
möjligt för att tillbringa sista aftonen tillsammans 
med dem alla och än en gång få lyssna till Ma- 
rynias fiolspel. Han lofvade också, att han skulle 
ha med sig doktorn och notarien.

På grund häraf väntade man på dem med 
middagen. Klockan var nu omkring fyra. Gronski 
hade gått in till sig för att skrifva till Dolhanski, 
Marynia spelade sina dagliga öfningar, pani Otocka 
satt hos den sjuka, och miss Anney hade gått ut 
på förstubron under förevändning att fotografera 
de jättestora gamla träden kring gården men i 
verkligheten för att se efter, om inte den väntade 
skulle komma.

I stället för att fotografera lät hon därför 
blicken förlora sig i den gamla lindalléns dunkel.
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Hoppet, att hon där inom kort skulle varsebli ett 
dammoln, hästar och vagn och att sedan en kraftig 
ung gestalt skulle svinga sig ur vagnen framför 
förstubron, fyllde henne med stilla glädje. Inom 
ett ögonblick skulle hon få se detta vackra, ärliga 
ansikte, dessa ögon, som med hvar blick sade 
henne tusen gånger mer än läpparna sade, skulle 
få höra stämman, som trängde henne ända in i 
hjärtat och dallrade där som musik. Vid denna 
tanke greps miss Anney af en känsla så ljuf och 
full af ro, som om hon varit ett barn och ett par 
älskade armar sakta vaggat henne till sömn eller 
som om hon hvilat i en båt, som öfver stilla vågor 
burit henne mot något okändt och strålande fjärran. 
Att låta sig vaggas och bäras, att förtro sig åt 
vågen utan att fråga efter hvar båten skulle landa, 
det var allt hvad hennes hjärta i dylika stunder 
begärde. Men också de stunder, då hon frågade 
sig själf: Och sedan? — kände hon sig tillits
fullt stämd. Endast ibland, särskildt när hon låg 
vaken om nätterna, flögo ovisshet och ängslan 
likt svarta fjärilar genom hennes själ, men till och 
med då sade hon sig, att om än himlen en gång 
skulle mulna, så var den dock strålande nu — att 
hvar dag var lik en blomma och att hon bröt 
dessa blommor den ena efter den andra och lade 
dem vid sitt, bröst. Och hon tänkte, att redan 
för detta var det värdt att lefva och till och 
med dö.

Men fast hennes själ liksom försmälte med 
solskenet, löfvens prassel och den stora ljusa still
heten, kände hon just nu alls ingen lust att dö — 
det var för mycket jubel i denna ro. Allt som 
omgaf henne började förlora sin verklighetsprägel 
och förvandlades till en blå vision, till halft en 
vaken förnimmelse, halft en dröm — om lyckan. 
Ur detta tillstånd väcktes hon af just den syn, som 
hon nu i nära en timme hade väntat på. I 
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ändan af allén uppenbarade sig det efterlängtade 
dammolnet och närmade sig snabbt.

Miss Anney vaknade upp alldeles. I första 
ögonblicket ville hon gå sin väg. »Jag måste, 
jag måste!» tänkte hon. »Annars tror han, att 
jag suttit här och väntat på honom.» — Och hon 
skulle ha blifvit högst uppbragt, om någon sagt 
henne, att det just var hvad hon gjort. Men hennes 
knän blefvo med ens så darrande, att hon satte 
sig igen. Hon endast lade handen på apparaten, 
så att det skulle se ut som om hon befann sig 
härute för att taga fotografier.

Under tiden närmade sig dammolnet med 
alltjämt samma hastighet. Inom kort döko spann
hästarnas hufvud fram ur dammet, alldeles som 
hon nyss föreställt sig det. En blixtlik glädje
känsla genomfor henne. »Så han flyger fram, så 
brådt han har!» Men strax därpå tänkte hon, att 
hästarna måtte ha fallit i sken, ty farten började 
förvåna henne. De voro redan så nära grinden, 
att hon kunde se hästarnas fladdrande manar, 
deras vidgade, blodiga näsborrar och benens blixt- 
snabbä rörelser. Plötsligt reste hon sig, och i 
hennes ögon kom ett uttryck af förskräckelse ; hon 
hade nämligen varseblifvit, att kusken satt ned*  
lutad, så att man endast såg hans hjässa — utan 
mössa.

Nu rusade hästarna in genom grinden, kusken 
förlorade jämvikten i svängen och föll på sidan, 
och nästan i samma fart började vagnen svänga 
rundt gårdsplanen. På framsätet i vagnen satt 
Krzycki ensam, med hufvudet bakåtlutadt och 
stödt mot vagnsdynorna. Ur miss Anneys bröst 
trängde ett skri af förfäran. Hästarna, som inom 
mindre än ett ögonblick hunnit fram till trappan 
och voro vana att stanna där, borrade hofvarna i 
marken. Krzycki började röra på sig, och blek 
som ett lik, med blod på krage och rockärmar 
steg han långsamt ur vagnen. Då miss Anney 
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ilade emot honom, ropade han med flämtande 
röst:

— Det är inte farligt !... Jag är sårad, men 
det är inte farligt.

Och han föll handlöst för hennes fötter.
På ett ögonblick hade hon med en hos en 

kvinna förvånande styrka lyft upp honom, och i 
det hon med armarna och bröstet stödde honom, 
så att han höll sig upprätt, började hon ropa:

— Hjälp I Hjälp !



ANDRA DELEN.

i.

I det ögonblick, då miss Anney lyfte upp 
den sårade Wladyslaw, befann sig tjänstfolket i 
andra ändan af huset. Närmast till voro pani 
Otocka och Marynia, som stodo vid biljarden i 
förstugan. De kommo utrusande på förstubron, 
och när de flngo se miss Anney med den sårade 
i famnen, började de alldeles som hon uppge höga 
skrik. Under tiden satte emellertid miss Anney 
ner Wladyslaw på bänken, och med armen om 
honom ropade hon på vatten. Båda systrarna 
sprungo till serveringsrummet för att hämta och 
alarmerade hela huset. Man kom rusande från alla 
håll. Äfven Gronski uppenbarade sig och tappade 
i första ögonblicket alldeles besinningen. Då han 
sansat sig, skickade han pani Otocka att under
rätta pani Krzycka om hvad som händt. Miss 
Anney tillsade tjänstfolket att bära in den sårade, 
själf måste hon för en stund ägna sig åt sin kam
marjungfru, som vid Krzyckis åsyn fått ett hyste
riskt anfall. Gronski skyndade till stallet för att 
skicka skjuts efter doktorn.

Men innan man hunnit bära in den sårade i 
hans rum, kom modern, som vid underrättelsen 
om olyckan glömt sin reumatism, och hon hjälpte 
själf till att bära sonen, kläda af honom och lägga 
honom, och sedan började hon tvätta hans sår 
med en svamp. På grund af den stora blod



161

förlusten hade Wladyslaw fallit i långvarig van
makt, och efter att för några ögonblick ha åter
fått medvetandet svimmade han på nytt, hvadan 
han ej kunde ge några upplysningar om det pas
serade. Han blott upprepade några gånger: »I 
skogen, i skogen!» hvaraf man kunde draga den 
slutsatsen, att öfverfallet ej ägt rum på allmänna 
landsvägen utan på Rzeslewos eller Jastrzabs ägor.

Emellertid hördes vagnsbuller på gården, och 
ett ögonblick senare ropade Gronski ut miss Anney 
ur hennes rum, där hon i hast ömsat kläder, ty 
hon hade blifvit alldeles nedblodad.

— Jag far själf, sade han. Kusken är också 
sårad — hushållerskan har tagit hand om honom 
— och ingen af stalldrängarna vill fara. Alla är 
rädda och vägra absolut. Den enda som är villig 
är gamla betjänten, Antoni, men han är visst 
ändå sämre körkarl än jag.

— Doktorn måste genast hämtas, svarade 
miss Anney, i det hon tryckte händerna mot sina 
glödande kinder, men vi måste också tänka på 
husets försvar. Vill ni inte springa ned till stat- 
byggningen och skicka ett bud till skogvaktarna, 
att de skall komma med sina bössor? Annars 
kan de andra komma^och fullborda dådet här.

— Det är sant.
Och hon fortsatte ifrigt:
— Vi måste också skicka efter folk från sågen 

och ge dem bössor. Då ta drängarna mod till 
sig och vill inte heller vara sämre. Det är mycket 
sannolikt, att vi ha att vänta ett öfverfall på går
den, och vi är ju idel kvinnor här. Ni måste 
ordna med försvaret. Är det inte bäst, att ni 
strax går och skaffar ett bud till skogvaktarna?

Gronski erkände det kloka i dessa råd och 
styrde omedelbart kosan mot statbyggningen. Det 
var onekligen tänkbart, att angriparna, som ju ej 
kunde veta hvilken verkan deras skott haft, ville 
öfvertyga sig om det samt, ifall så kräfdes, full- 
11. — Hvirfiarna. 
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följa sitt dåd. Så hade det händt upprepade 
gånger förut, och därför gällde det nu att för allas 
och särskildt för kvinnornas skull rusta sig så godt 
man någonsin förmådde. Gronski, som inte var 
en energisk människa men inte heller feg, fick 
fyrdubblad energi, då han tänkte på att det gällde 
den som var honom kärast i världen — Marynia. 
Han skickade genast några drängar med bud till 
skogvaktarna samt till sågen, där det arbetade 
ett tiotal karlar, om hvilka man såväl på herr
gården som i byn visste, att de läste Polacken 
och ej voro rädda för någon. Gårdsfolket hämtade 
sig också mycket snart från den första förskräckel
sen — detta emedan den sårade kusken, ehuru 
han ej sett angriparna, som skjutit ur snåren, 
dock med stor bestämdhet förklarade, att »det var 
rzeslewiaker som öfverföll hans nåd». Härigenom 
miste händelsen det mystiskt skrämmande den 
först haft, och chlopen fruktar ej faran utan det 
hemlighetsfulla. Dessutom existerade mellan folket 
på Jastrzab och Rzeslewo ett gammalt groll, som 
daterade sig ända från striderna om gränsbäcken, 
och därför icke blott försvann jastrzabiakernas 
fruktan utan ett begär efter hämnd vaknade hos 
dem. Stalldrängarna började skämmas för att de 
vägrat hämta doktorn. Andra grepo efter hö
gafflarna och drogo störar ur gärdesgårdarna, när 
det sades dem, att folk från Rzeslewo ämnade 
öfverfalla Jastrzab. Gronski, som hade reda på 
den dödsdom Wladyslaw fått sig tillsänd från 
staden, såg annorlunda på saken men behöll sin 
mening för sig. Det var honom nog att veta, att 
chlopen, fast han ofta kan visa en förunderlig 
räddhåga, dock när han väl beslutit sig för att 
draga stören ur gärdesgården inte längre låter 
skrämma sig af något.

Glad öfver denna sakernas vändning tog han 
med sig en bredaxlad stallknekt, som åtagit sig 
att skjutsa honom till staden, och återvände upp 
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pâ gården. Men här väntade honom en öfver- 
raskning, ty vagnen var borta, och på trappan 
stod den gamle betjänten Antoni med rådvill upp
syn och Marynia blek, förskräckt och med tårar 
i ögonen. Så fort hon fick se honom, började 
hon ropa:

— Hur kunde ni tillåta henne att fara ensam? 
Hur kunde ni?

— Har miss Anney farit ensam till staden? 
utropade Gronski.

Och hans min uttryckte sådan häpnad, att 
det var lätt att se, att detta skett utan hans vilja 
och vetskap.

— Hon skickade mig att vidta anstalter för 
försvaret, sade han, och det föll mig inte in, att 
hon under tiden skulle hoppa upp i vagnen och 
ge sig af. Det föll mig inte in!

Men Marynia fortfor att beskärma sig och 
vrida händerna.

— De slå ihjäl henne i skogen, de slå ihjäl 
henne, sade hon gång på gång.

För att lugna henne lofvade Gronski, att han 
genast skulle skicka hjälp, men under det han 
åter styrde kosan mot statbyggnaderna, började 
han närmare reflektera öfver saken : ifall han själf 
steg till häst och red efter, skulle han ingenting 
uträtta och lämnade gården utan manlig styresman 
och Marynia utan försvarare; om han skickade 
några drängar, så skulle, innan de hunnit fram 
till skogen, miss Anney redan ha passerat den. 
Säkert körde hon allt hvad tygen höllo. Hennes 
återfärd kunde man ju försöka trygga, men skicka 
folk att eskortera henne genom skogen till staden 
det var alldeles för sent.

Han fick medhåll af Dolhanski, som en half- 
timme senare händelsevis kom på besök från Gorki 
och naturligtvis genast blef underrättad om hvad 
som händt. Då han fick höra om miss Anneys 
färd, blef han nästan afundsjuk.
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— En sån duktig flicka! utbrast han. Jag 
skulle vilja vara Krzycki.

Och gående bakom Gronski på väg in till den 
sårade tillfogade han:

— Men man måste fara henne till mötes, och 
det åtar jag mig.

Wladyslaw var nu vid full sans och ville stiga 
upp. Det var blott på moderns ifriga böner han 
afstod. De båda vännerna sade honom naturligt
vis inte hvem som farit efter doktorn. De endast 
underrättade honom, att doktorn snart skulle kom
ma, och aflägsnade sig inom kort, då de hade 
annat att bestyra. Dolhanski öfvertog nu befälet 
öfver den improviserade besättning, som skulle 
försvara gården. Gronski bief helt öfverraskad 
öfver den energi och kallblodighet han lade i 
dagen. Hans lugn meddelade sig åt folket, och 
organisationen af försvaret vållade inga svårigheter. 
Jastrzabs två skogvaktare och en från Rzeslewo, 
som kom senare, hade egna bössor, och på gården 
funnos sex jaktgevär tillhörande Wladyslaw, hvaraf 
två studsare. Dolhanski utdelade hela detta vapen
förråd bland dem af folket, som voro skjutskickliga. 
Från byn anmälde sig några torpardrängar, som 
varit med i japanska kriget. Under sådana för
hållanden behöfde man ej vara rädd för ett öfver- 
fall, allra helst som det ej kunde komma oväntadt. 
Arbetarna från sågen till och med önskade att 
»något skulle hända» och att de skulle få »slå 
ut tänderna» på de objudna gästerna.

Efter att på detta sätt ha ordnat allt anför
trodde Dolhanski åt Gronski försvaret af gården 
och kvinnorna. Beträffande miss Anney lugnade 
han dem alla med försäkringen, att han kommit 
från Gorki genom denna samma skog och farit 
oantastad. Detta var också sant. Men, hvad mera 
var, han hade inte mött engelskan, hvilket han 
borde ha gjort, och däraf framgick att den modiga 
men också försiktiga unga damen hade tagit en 
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annan väg. Som det emellertid ej var långt 
till staden och hon snart måste vara tillbaka, tog 
han med sig två skogvaktare beväpnade från 
hufvud till fot och gick att möta henne. Gronski 
måste åter beundra hans oförskräckthet liksom 
också hans kloka påhitt att i »centralkommitténs» 
namn skicka bud till chloperna i byn, att de man- 
grant skulle skynda till undsättning, ifall de hörde 
skott ifrån skogen. Chloperna hade ingen aning 
om hvad »centralkommittén» var för slag, Dol- 
hanski inte heller. Han visste blott, att själfva 
namnet skulle göra intryck och antagandet, att 
det var någon polsk myndighet, förskaffa så myc
ket villigare gehör.

Men allt detta var onödiga försiktighetsmått, 
ty det visade sig, att ingen människa fanns vare 
sig i Jastrzabs skog eller i Rzeslewos, som sträckte 
sig på andra sidan landsvägen. De som skjutit 
på Krzycki hade, tydligen af fruktan för förföljelse, 
skyndsamt gifvit sig af eller också under väntan 
på nattens inbrott gömt sig i någon utkant af 
skogen tillhörig andra byar. En af skogvaktarna, 
som förut noga utfrågat kusken om platsen för 
öfverfallet, fann, då han genomsökte de närmaste 
snåren, några afskjutna browninghylsor, hvadan 
det antagandet förföll, att karlar från Rzeslewo 
voro gärningsmännen. Dolhanski betviflade inte 
längre, att hvad som händt stod i samband med 
dödsdomen, hvarom Gronski berättat honom. Men 
just detta föreföll honom »intressantare». Han 
tyckte, att ett möte med våldsverkarna och en 
efter förhållandena lämpad uppgörelse skulle vara 
något ganska spännande. Emellertid fann man 
visserligen ännu några tomma revolverhylsor, men 
de fortsatta spaningarna ledde till intet resultat.

Dolhanski återvände då ut på landsvägen, 
som förde till staden, och en halftimme senare 
mötte han miss Anney, som kom åkande i fullt 
traf med doktorn vid sin sida.
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Det var torgdag i staden, ett tiotal åkdon 
från Jastrzab och Rzeslewo kom mo samtidigt 
körande, och det rådde liflig rörelse på landsvägen. 
Miss Anney blef därför ej orolig vid anblicken af 
de tre beväpnade männen, och snart kände hon 
också igen Dolhanski och hejdade hästarna.

— Hur är det med den sårade? frågade hon.
— Han är vid sans. Bra.
— Och annars?
— Ingenting nytt.
— Nå gudskelof!
Vagnen satte sig på nytt i rörelse och var 

snart försvunnen i ett dammoln. Dolhanski, som 
ej hade något vidare att beställa, återvände också 
till Jastrzab.

De bakom honom gående skogvaktarna började 
språka sinsemellan och utbyta reflexioner om »den 
där fröken som körde som den styfvaste kusk». 
Dolhanski såg också alltjämt för sig den vackra 
och ståtliga unga flickan med tömmarna i hand, 
med blossande ansikte och fladdrande hår. Sådant 
mod och sådan fart i henne! Aldrig förr hade 
miss Anney synts honom så tjusande. Han visste 
genom Gronski, hur hon kommit åstad, och kände 
den uppriktigaste beundran. »Det är inte våra 
genomskinliga och dallrande geléer det där,» tänkte 
han. »Det är lif, det är energi, det är tempera
ment!» I all sin tid hade han beundrat allt en
gelskt, från pärskam maren till lädervarorna, och 
nu växte hans beundran ytterligare. »Om så till 
på köpet hennes hemgift inte räknas i polska 
gulden utan i guinéer,» monologiserade han vi
dare, »då har Wladek sannerligen haft tur.» Och 
som han var en egoist och dessutom en orädd 
man, upphörde han snart att fundera öfver Krzycki 
och de faror, som hotade dem alla, honom själf 
inberäknadt, och började i stället begrunda sin 
ställning i världen. Han erinrade sig, att det 
yppat sig för honom ett tillfälle att sälja sig för 
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en stor hemgift men med ett sådant tillbehör, att han 
hellre afstått. Om han ändå kunde finna ett till
behör som liknade miss Anney! Och plötsligt 
började han känna en viss grämelse öfver att han 
ej mera sysselsatt sig med henne och försökt att 
väcka hennes intresse. »Hvem vet,» tänkte han, 
»om det inte varit möjligt.» Men i så fall hade 
han nog bort uppträda mera ridderligt och roman
tiskt och mindre blaseradt och gycklande. Tyd
ligen var detta inte hennes »genre». Framför allt 
fick han emellertid inte göra sig några illusioner 
beträffande pani Otocka. Sedan någon tid miss
tänkte Dolhanski, att hon hyste en hemlig böjelse 
för Gronski, och samtidigt kunde han ej förstå, 
hvad hos Gronski som kunde tilltala kvinnorna. 
Just nu var han dock mest benägen att tvifla på 
sig själf, ty trots den goda tanke han hyste om 
sin person kände han, att det var något förfeladt 
hos honom, att det i hans inre mekanism fattades 
någon fjäder, utan hvilken hela mekanismen ej 
fungerade som den skulle. »Om jag nämligen,» 
tänkte han, »inte kan hålla mig uppe annat än 
genom ett rikt gifte och min ’genre’ inte behagar 
vare sig pani Otocka eller miss Anney, så är jag 
en tvefaldig narr — narr för att jag trott, att den 
skulle behaga, och narr för att jag inte förmår 
ändra den.» Och han kände, att han verkligen 
inte skulle förmå det, dels på grund af lättja och 
dels af fruktan att göra sig löjlig.

— Och således blir det väl ingen annan råd 
än att hålla till godo med Kajetana!

Dyster i hågen återkom han till Jastrzab, och 
sedan han förordnat om nattvakter begaf han sig 
upp till herrgården, där goda nyheter mötte honom. 
Doktorn hade konstaterat, att Wladyslaws vänstra 
skuldra var genomskjuten, men som skottet kom
mit nerifrån, hade kulan gått ofvanför lungan. En 
andra kula hade gått längs refbenen och slitit 
bort skinnet ett långt stycke, en tredje hade 
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krossat toppen pâ lillfingret. Såren voro smärt
samma men ej farliga. Kusken hade endast fått 
en lätt blessyr i hufvudet. Svårast skadad var 
vänstra spannhästen, som dock på grund af kulans 
ringa kaliber förmått taga sig hem jämte de andra 
och dog först en timme efter hemkomsten.

Allt detta bevisade emellertid, att öfverfallet 
inte var någon tillfällig hämnd af Rzeslewos chloper 
utan ett planlagdt attentat. Gronski ansåg därför, 
att pani Otocka och Marynia borde resa i morgon 
dag. Själf skulle han följa dem till stationen och 
sedan återvända. Men de förklarade båda, att 
som det nu var ville de stanna, tills alla kunde 
följas åt. Marynia blef för första gången i sitt 
lif osams med Gronski, och det slöt naturligtvis 
med att han gaf vika. För öfrigt blef afresan ej 
uppskjuten på någon längre tid, ty doktorn ut- 
lofvade, att om ungefär en vecka skulle man med 
iakttagande af försiktighet kunna transportera den 
sårade till Varschau. Miss Anney var det ingen 
som ens försökte uppmana till omedelbar afresa.

Under dessa rådplägningar förgick kvällen. 
Vid tiotiden ville doktor Szremski, som nu gjort 
allt hvad honom ålåg, vända åter till staden, men 
af hänsyn för pani Krzycka gick han in på att 
stanna öfver natten, och som han var djupt ut
tröttad, begaf han sig till Gronskis rum, där han 
genast somnade. Damerna delade sjukvården 
emellan sig på så sätt, att bägge systrarna skulle 
vaka hos pani Krzycka, som efter den tillfälliga 
kraftspänningen öfverfallits, af svår hjärtklappning 
och andnöd — miss Anney åter åtog sig att jämte 
Gronski tillbringa natten hos den sårade.
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II.

Det höll just pâ att dagas, då Wladyslaw 
vaknade ur en af bruten och febril sömn. Han 
kände sig ganska kry men var olidligt törstig, 
hvarför han med blicken började spana, om det 
inte fanns någon som kunde ge honom vatten. 
Snart upptäckte han miss Anney, som satt vid 
fönstret. Hon måtte ha vakat länge, ty nu half- 
slumrade hon med händerna slappt hvilande i 
knäet och med hufvudet så djupt ned böjdt, att 
Wladyslaw i första ögonblicket endast såg hennes 
ljusa hår, belyst af skenet från den gröna lampan. 
Hon spratt dock genast upp som om hon känt, 
att den sjuke vaknat, och han kunde tro, att hon 
läste han tankar, ty i det hon närmade sig på 
tåspetsarna, frågade hon:

— Vill ni inte ha vatten?
Krzycki svarade ej, endast smålog och blin

kade med ögonen till tecken af samtycke. Då 
hon sedan räckte honom glaset, tömde han det 
begärligt, hvarpå han med sin friska hand lätt 
omslöt hennes, förde den till sina läppar och länge 
höll den tryckt emot dem.

— Min käraste .. . min skyddsängel 1 hvis- 
kade han.

Och åter tryckte han läpparna mot hennes 
hand.

Miss Anney gjorde intet försök att draga 
undan handen, hon endast tog glaset ur den med 
den andra och ställde det på kommoden bredvid 
sängen. Sedan lutade hon sig ned öfver honom 
med orden:

— Ni behöfver lugn... Jag stannar här tills 
ni blir frisk, men nu måste vi tänka bara på häl
san, bara på hälsan!

Rösten hade en mildt öfvertalande klang. 
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Krzycki släppte hennes hand. Några ögonblick 
rörde han på läpparna, men intet ord kunde ur
skiljas, och tydligen hade sinnesrörelsen utmattat 
honom, ty han bleknade och svettdroppar fram
trängde på hans panna.

Miss Anney började torka hans ansikte med 
en näsduk och fortsatte:

— Ni måste lugna er. Om jag märkte, att 
jag oroar er, skulle jag inte kunna komma mer, 
och jag vill så gärna vara hos er. Inte ett ord 
om något, förrän såren läkts, inte ett ord. Lof va 
mig det!

En kort paus följde.
— Gå till hvila! sade så Krzycki i bed

jande ton.
— Ja jag skall, jag skall, fast jag inte alls 

är trött. Första hälften af natten satt Gronski 
hos er, och jag sof. Jag är verkligen inte trött 
— och jag kan ju sofva ut under dagen. Försök 
att somna! Se inte på mig och slut ögonen, så 
kommer sömnen af sig själf. Godnatt! — eller 
rättare goddag! — för det är redan ljusan dag.

Himlen började verkligen färgas skär och 
gyllene af morgonrodnaden, och om några minu
ter skulle solen vara uppe. Den gröna lampans 
sken blef allt mattare och smälte samman med 
dagsljuset. Wladyslaw, som ville visa, att han 
lydde hvarje befallning af sin älskade, slöt ögonen 
och låtsades sofva. Men kort därpå ljödo steg i 
korridoren, och doktorn inträdde åtföljd af miss 
Anneys kammarjungfru, som nu var i tur att vaka. 
Doktorn var förskräckligt sömnig — i stället för 
ögon såg man endast två springor mellan de 
svullna ögonlocken — men han var munter och 
bullersam som vanligt. Han undersökte bandagen, 
som befunnos sitta som de skulle, och kände 
den sjuke på pulsen, som också var till hans be
låtenhet. Sedan öppnade han själf fönstren för 
att vädra ut jodoformlukten.
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— En härlig morgon, sade han, eller hur? 
Det dråsar ner hälsa från himlen. Fönstren kan 
gärna få stå öppna hela dagen. Så snart de spänt 
för, far jag, för jag har sjuka som inte kan vänta. 
Men jag kommer igen i kväll och har med mig 
en sjukvårdare .,.

Här vände han sig til! miss Anney:
— Men för all del kom inte och hämta mig 

ni! Patienten befinner sig förträffligt — knappt 
någon feber alls. Innan jag reser, skall jag titta 
in till pani Krzycka. Hon måste ligga hela dagen
— de två systrarna få passa på henne. Er rekom
menderar jag också sängen. Smäkta får man men 
inte försmäkta. Ha ha! Jag kommer igen vid 
femtiden — n. b. om jag inte får några piller 
från socialistapoteket att svälja på vägen. Det är 
ett modernt läkemedel nu för tiden, och man 
måste erkänna att det verkar snabbt.

— Hur är det med mamma? frågade Wlady
slaw oroligt. ,

Szremski vände sig på nytt till miss Anney:
— Säg åt honom att han ligger stilla; mig 

lyder han inte. Er mamma är inte femton år. I 
går glömde hon bort sin reumatism och sin för
svagade hjärtmuskel, lade er till sängs, väntade 
på mig, hjälpte till att förbinda er, men så, när 
hon fick veta, att det inte var nån fara med er
— pang! Vi måste lägga henne till sängs. Så 
är det alltid med våra fruntimmer. Faller ihop 
som trasor. Men det är ingenting farligt. Den 
vanliga reaktionen efter en nervspänning. Då hon 
kom till sig igen, befallde jag henne att ligga och 
inte visa sig här vid dödsstraff. . . för er. Det 
var enda sättet för mig att hålla henne härifrån. 
Annars hade hon väl suttit här hela natten. Nu 
vaktas hon af era små filigramskusiner, som också 
så när hade lagt sig med näsan i vädret. Jag 
skulle ha fått fyra patienter i ett hus. En bra 
recett — eller hvad? Lyckligtvis fanns här åt
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minstone en med en annan sorts nerver och som 
inte poetiskt afsvimmade. Ha ha!

— Så han pratar! tänkte Krzycki.
Men doktorn började med beundrande blickar 

betrakta miss Anney och fortsatte:
— Rule Britannia! Sannerligen för Gud, det är 

ett riktigt nöje att se på henne. En sådan hälsa, 
sådana nerver! Hon har suttit här från midnatt 
till morgonen — och nix! Så frisk som om hon 
nyss hade skakat daggen af sig. Jag säger än 
en gång: det är ett riktigt nöje att se på henne. 
Och nu går jag till matsalen och ser efter 
om de ge mig kaffe, innan jag far, för jag är 
hungrig.

Men innan han gick tillfogade han vänd till 
miss Anney:

— Följ med mig och drick något varmt, in
nan ni lägger er. Och ni, lilla fröken, vände han 
sig till kammarjungfrun, stanna hos pan Krzycki. 
Temperaturen måste mätas och antecknas. Om 
något skulle hända, så underrätta Gronski — jag 
skall säga åt honom, att han tittar in ibland. 
Adjö så länge!

Och han öppnade dörren för miss Anney, som 
vid utgåendet smålog mot den sjuke och upp
repade doktorns »adjö så länge».

I matsalen funno de icke endast kaffe utan 
äfven de bägge systrarna jämte Gronski och Dol- 
hanski, ty ingen i huset hade gått till sängs. Pani 
Otocka och Marynia hade hela natten suttit hos 
pani Krzycka, som var långt sjukare än doktorn 
sagt sonen; man hade till och med befarat, att 
hon aldrig skulle vakna ur sin långa vanmakt. 
Bägge »fîligramsystrarna» voro alldeles utmattade, 
och Marynias ögonlock hade fullkomlig lilafärg. 
Gronski ville ändtligen, att doktorn skulle ordinera 
något stärkande åt henne-

Men efter att ha känt henne på pulsen för
klarade Szremski:
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— Jag ger er som medicin Konfucius’ maxim 
— han säger så här: Om I viljen veta sanningen, 
så är det bättre att sitta än att stå, bättre att 
ligga än att sitta och bättre att sofva än att 
Hgga.

— Tack, svarade Marynia, men efter allt som 
händt vet jag inte, om jag kan somna.

— Laga då, att ni får någon som sjunger 
för er: »Vyss vyss, det var kattor två och pälsen 
var grå...» Men inte er syster, för henne ordi
nerar jag detsamma.

Nu hördes vagnshjul rulla utanför. Doktorn 
stjälpte i sig det brännheta kaffet och började 
taga farväl. Dolhanski följde efter honom ut, 
och i det han satte sig upp på ridhästen, som en 
stallknekt höll, förklarade han, att han skulle följa 
doktorn genom skogen.

— Om det är för min säkerhets skull, så är 
det alldeles öfverflödigt, sade doktorn.

— Jag gör en ridtur hvar dag, svarade Dol
hanski, och dessutom vill jag se efter, om det 
inte har kommit några nya majfirare till skogen.

— Nej, sade doktorn skrattande. Nu tror jag 
inte de visa sig så snart. De ha en viss metod 
i de här tillställningarna. De vill hellre vara 
jägare än villebråd, och de förstå, att nu kan det 
vara fara, att det ställs till drefjakt på dem. Om 
en vecka eller par, när de få veta att attentatet 
misslyckats, då kan det vara skäl att vara för
siktig.

— När kan Krzycki resa?
— Det beror på om han har friskt blod, och 

det antar jag han har. För resten behöfver han 
inte vänta på sitt fullständiga tillfrisknande. Tur 
har han haft, det kan inte nekas. För om inte 
jag hade kommit ännu samma dag, kunde det ju 
ha blifvit någon liten inflammation. Antiseptiken 
gör sitt den. Ack den där engelskan med sina 
ögon, som är som ett blått soldis ! Det kallar jag 
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en kvinna som heter duga det! Vet ni hvad, i 
första ögonblicket blef jag alldeles rosenrasande 
på er, berrar, som hade låtit henne fara under 
sådana omständigheter. Men så berättade hon 

'mig, hur det hängde ihop. Om jag inte förälskar 
mig i henne, så är jag en osaltad torsk!

— Det af råder jag från, svarade Dolhanski, 
för på den där kusten har visst Vilhelm Eröfraren 
redan landat.

— Tror ni? Ja kanhända det. Jag har själf 
tänkt detsamma.

— För att det engelska pryderiet och det 
engelska »shocking» fick maka åt sig?

— Nej. Inte bara därför. Vårda sårade det 
är kvinnors göra — och där måste pryderiet maka 
åt sig. Till och med hennes färd i går behöfver 
bara bevisa mod och energi. Men genom det där 
himmelsblåa diset tränger det såna varma strålar 
till den sårade så — oj oj ! Men det hindrar mig 
för resten inte alls att förälska mig. När gubben 
Dzwonkowski förälskat sig i er lilla kusin, så hvar- 
för skulle inte jag också få extravagera?

— Han kunde lika gärna förälskat sig i den 
heliga Cecilia, svarade Dolhanski. Min lilla kusin 
är inte en kvinna på två ben, hon är en symbol.

Han tystnade tvärt, ty han hörde några röster 
inifrån skogen och styrde hästen ditåt.

— Den där spelorren är ändå inte rädd af 
sig, tänkte doktorn.

Men det var falskt alarm, ty det var endast 
chloper som vallade boskap. Doktorn, som redan 
hoppat ur vagnen för att i händelse af behof 
skynda Dolhanski till hjälp, fick snart syn på dem 
mellan skogssnåren. Strax därpå uppenbarade sig 
Dolhanski, och i det han satte fast monokeln, som 
en gren slagit af honom, sade han:

— Det är bara en oskyldig landtlig idyll: 
herdar och kor i andras skog.
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Sedan tog han farväl af doktorn och åter
vände hem.

Miss Anney hade ännu ej gått och lagt sig. 
Ilan fann henne samtalande med Gronski, medan 
hon satt och lindade ihop gasbindor. Vid hans 
anblick såg hon upp från arbetet och frågade:

— Ingenting nytt i — skogen?
— Jo det har händt doktorn något. Han är 

skjuten!
Både hon och Gronski sprungo upp.
— Hvad? Hvar? I skogen?
— Nej! På Jastrzab, svarade Dolhanski.

III

Wladyslaw rättade sig med berömvärd lydighet 
efter miss Anneys föreskrifter, ty så snart hon 
gått, slumrade han åter in och vaknade, först då 
en solstråle föll på hans hufvud. Solen stod nu 
högt på himlen.

Han började rynka pannan och ögonbrynen 
och bad till sist yrvaken, att gardinen skulle rullas 
ner. Den svarthåriga flickan gick bort till fönstret 
och ville rulla ner gardinen, men som hon var 
för ifrig och ej höll riktigt i snöret, kom hela 
gardinen nedfarande på fönsterbrädan. Skamsen 
öfver sin drumlighet hoppade flickan upp på en 
stol och därifrån på fönsterbrädan och började på 
nytt passa in gardinen i krokarna. Krzycki be
traktade hennes sträckta gestalt, de upplyfta ar
marna och den svarta hårkorgen med ännu yrvakna 
blickar och klippte med ögonen, som om han för
sökt draga sig till minnes bvem hon var. Först 
då hon hoppade ner från fönsterbrädan och därvid 
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lät se sina fylliga, välformade ben i svarta strum
por, kände han igen henne.

— Aha, det är panna Polcia! sade han.
— Ja, svarade flickan. Jag ber om ursäkt, 

att jag ställde till sådant buller.
Och hon rodnade som en ros under hans blick, 

och han erinrade sig, att han sett henne klädd 
endast i blåa vattenpärlor. Han såg därför på 
henne med ökadt intresse och utlät sig:

— Det gjorde ingenting. Tack för er omtänk
samhet!

Och han ville vinka ett tack med handen, 
som låg på täcket, men kände i detsamma en så 
skärande smärta, att han stönade.

Hon satte sig på sängkanten, och lutad öfver 
honom frågade hon med djupaste oro:

— Gör det ondt?
— Ja.
— Kanske jag skall ge er något, kanske jag 

skall ropa på någon?
— Nej nej!
Det blef tyst för en stund. Wladyslaw ryn

kade ögonbrynen och bet ihop tänderna; sedan 
drog han ett djupt andetag och sade med en viss 
förbittring i tonen:

— Ja det här har jag de där skälmarna att 
tacka för.

— Ack den som finge fatt på dem! svarade 
hon med sammanbitna tänder.

Och ur hennes ögon lyste ett så bottenlöst hat 
och hela ansiktet fick ett så grymt uttryck, att hon 
skulle kunnat tjäna som modell för ett Gorgona- 
hufvud. Krzycki blef till den grad häpen vid an
blicken, att han glömde sina plågor.

Och åter inträdde tystnad. Flickan sansade 
sig inom kort, men hennes kinder hade blifvit så 
bleka, att det svarta fjunet på öfverläppen fram
trädde tydligare.

— Hvad kan jag göra för att lindra plågorna 
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för er? frågade hon, och hennes röst klingade nu 
så full af innerligt deltagande, att Krzycki smålog 
emot henne och svarade:

— Ingenting — bara tycka synd om mig.
Hon brast med ens i spasmodisk gråt, kastade 

sig framstupa öfver hans fötter, slog armarna om 
dem och började kyssa dem igenom täcket. Hennes 
korpsvarta hufvud och hela gestalten skakade af 
snyftningar.

— Panienka — panna Polcia ! ropade Krzycki.
Och han måste upprepa ropet flere gånger, 

innan hon hörde honom. Till slut reste hon sig 
upp, och med händerna för ögonen gick hon bort 
till fönstret, tryckte ansiktet mot rutan och stod 
så en stund orörlig. Sedan började hon torka 
ögonen med en näsduk och i hast ordna det till- 
rufsade håret, liksom rädd att någon oväntadt 
skulle komma in och genast ana hvad som för
siggått.

Krzycki åter genomgick i tankarna alla de till
fällen, då han sammanträffat med henne, från 
mötet i den mörka allén, då hon sagt honom, att 
en varulf inte ser så ut, och från synen i bad
rummet till samtalet i afvenboksallén vid dammen. 
Han erinrade sig, hur hon alltsedan dess rodnat 
och bleknat ömsom hvar gång de mötts, hur hon 
slagit ned ögonen och hur hon följt honom med 
blicken, så snart hon trodde sig obemärkt. Krzycki 
tog detta å ena sidan som en följd af äfventyret i 
badrummet, å den andra som beundran för hans 
skönhet. Denna beundran smickrade visserligen 
hans manliga fåfänga, men han ägnade den ej 
många tankar, ty helt upptagen som han var af 
miss Anney, hade han ej mycket intresse öfver 
för hennes kammarjungfru. Nu förstod han dock, 
att detta var något mer än en vippig kammar- 
snärtas koketteri för en vacker ungherre och att 
flickan fattats af en besinningslös, sjuklig lidelse 
för honom. Hans kärlek till miss Anney var dock 
12. — Hvirflarna.
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för djup och allvarlig, för att han skulle finna be
hag i denna tanke eller förespegla sig, att han då 
såren läkts skulle kunna begagna sig af flickans 
känslor. Tvärtom, tanken att han ofrivilligt väckt 
dem var honom pinsam. Han greps af oro för 
följderna och fick som en förkänsla af de obehag 
och förvecklingar, som en dylik lidelse kan leda 
till. Han förstod att detta var en eld, som man 
ej lättsinnigt fick leka med, att han måste vara 
försiktig och ej på något sätt fick uppmuntra 
henne.

Trots den medkänsla och sympati han innerst 
kände för flickan beslöt han därför att hädanefter 
undvika alla samtal, alla skämt, allt som kunde 
närma henne till honom och framkalla utbrott lik
nande det i dag. Det flög till och med för honom, 
att han borde be miss Anney att inte skicka henne 
till honom vidare, men så fann han, att en sådan 
begäran kunde verka osmakligt eller kasta löje 
öfver honom. Slutresultatet af hans öfverlägg- 
ningar blef, att han framför allt ej fick göra flickan 
några frågor, ej begära några förklaringar angå
ende detta utbrott, dessa tårar utan hålla sig på 
kyligt af stånd.

Flickan, som lugnat sig borta vid fönstret, när
made sig emellertid nu åter sängen och utlät sig 
med ödmjuk, bruten stämma:

— Förlåt mig! Var inte ond på mig!
Han slöt ögonen, och först efter en lång stund 

svarade han :
— Jag är inte ’ ond, men jag behöfver lugn.
— Förlåt mig, upprepade hon än mera öd

mjukt.
Hon hade genast märkt, att han talade i en 

annan ton, kyligare och torrare än förut, och i 
hennes ansikte hade kommit ett uttryck af djup 
osäkerhet. Hon visste nämligen inte, om det var 
den sjuke, som var missnöjd för att han oroats, 
eller herremannen, som kände sig förnärmad öfver 
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att hon — en tjänstflicka — dristat förråda sina 
känslor. Men rädd att på nytt väcka hans miss
hag tystnade hon, och i det hon slog sig ner på 
samma stol, där miss Anney suttit förut, tog hon 
från byrån sitt medförda handarbete och började 
sy. Gång efter annan kastade hon dock en orolig 
och nästan rädd blick på Wladyslaw.

Krzycki kastade också förstulna blickar på 
henne, och då han såg hennes regelbundna men som i 
sten huggna drag, de skarpt tecknade ögonbrynen, 
det mörka fjunet på läppen och det energiska, 
nästan hårda uttrycket i hennes ansikte, gjorde 
han den reflexionen, att den man, som väckte en 
dylik flickas erotiska känsla, skulle ha lättare att 
knyta en förbindelse med henne än att sedan 
upplösa den.

IV.

På grund af hopade göromål och några viktigare 
operationer, som genast måste utföras, kunde dok
torn ej hålla sitt löfte att komma tillbaka samma 
dag. I dess ställe skickade han en ung sjuk
vårdare, van att sköta sår, samt ett bref, hvari 
han bad Gronski säga damerna, att de skulle be
trakta hans dröjsmål som ett bevis för att ingen 
fara hotade den sjuke. Wladyslaw bief emellertid 
föga glad öfver denna nyhet, ty han hade svåra 
smärtor i såren — särskildt kände han af hud- 
flängningen längs refbenen — och dessutom hade 
hans mor blifvit sämre. Kväfningsanfallen hade 
återkommit och följts af sådan mattighet, att hon 
med bästa vilja ej förmådde stiga upp. Pani 
Otocka satt hos henne hela dagen, och på kvällen 
skulle hon aflösas af miss Anney, som tills vidare 
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skickats i säng af systrarna och Gronski, då hon 
väl behöfde hvila ofvanpå alla sinnesrörelser och 
den sömnlösa natten.

Värdinnebefattningen på Jastrzab hade öfver- 
tagits af Marynia, som nödvändigt ville göra någon 
nytta och ej fick lof att vaka hos de sjuka. I 
dess ställe anförtrodde man henne alla nycklar, 
tillsynen öfver huset och befälet öfver kocken, som 
hon dock var litet rädd för och ej tyckte om, 
ty han betraktade henne som ett barn och kunde 
tydligen ej förmå sig att ta hennes chefskap på 
allvar. Hon anlade därför en ytterst värdig min, 
men Gronski måste ändå lof va henne, att han 
liksom händelsevis skulle uppehålla sig i samma 
rum under konferenserna.

När doktorn tredje dagen anlände befanns 
det, att Wladyslaws tillstånd var fullt tillfreds
ställande, och som dessutom pani Krzyckas kväf- 
ningsanfall gått öfver och nerverna började komma 
i skick igen, blef hela stämningen på Jastrzab 
lugnare och gladare. Dolhanski började spela sin 
roll af generalissimus öfver hustrupperna, Gronski 
sin af underbefälhafvare med en viss Jiumor. 
Szremski medförde också ännu en fältskär, som 
hädanefter dagligen skulle tura med den redan 
anlände, hvilket lättade damernas mödor och be
friade dem från den ständiga vakten. Det var 
endast Krzycki som var missbelåten öfver denna 
sakernas vändning, ty han förstod, att miss Anney 
hädanefter ej skulle tillbringa dag och natt i hans 
rum och att han troligen ej skulle få återse henne, 
förrän han blef i stånd att själf lämna sängen. 
Så gick det också. Ett par gånger om dagen 
frågade hon utanför dörren hur han mådde, hon 
skickade honom genom sjukvårdarna hvad han be
höfde och hälsade äfven godmorgon och godnatt 
genom dem, men hon kom ej in i rummet. Wla
dyslaw längtade, svor i tysthet, förgiftade lifvet för 
sjukvårdarna, och då han genom Dolhanski fick 
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veta, med hvilken förtjusning Szremski yttrat sig 
om miss Anney, började han misstänka denne för 
att med flit ha skickat sjukvårdarna, så att han 
ej skulle få träffa henne.

Fjärde dagen steg pani Krzycka upp, och som 
hon nu kände sig betydligt bättre, började hon 
dagligen besöka sonen och satt hos honom i timtal. 
Wladyslaw frågade sig ofta, om hon anade hans 
känslor. Han var ej viss på det. Alla gästerna i 
huset hade reda på hur det var fatt med honom, 
men det var möjligt, att hon ensam icke anade 
något, ty redan lång tid före händelsen i skogen 
hade hon knappast någonsin lämnat sitt rum, 
hvadan hon sällan sett dem tillsammans. Krzycki 
kände sig tveksam hur han skulle göra: tala med 
modern genast eller uppskjuta det till framdeles. 
För det första alternativet talade det skälet, att 
modern, så länge han låg i sängen, ej skulle våga 
skarpt opponera sig af fruktan att förvärra hans 
tillstånd. Men å andra sidan foreföllo honom dy
lika beräkningar motbjudande i ett fall, då det 
gällde hans älskade och hans lifs lycka. Han fann, 
att ett på detta sätt framtvingadt samtycke skulle 
vara förolämpande för miss Anney, som ju af hela 
familjen borde mötas med gladt välkomnande 
och vidöppen famn.

Men det var ännu ett skäl som afhöll honom. 
Trots samtalet han haft med Gronski, trots de 
ord han växlat med miss Anney själf, trots hennes 
uppoffrande omsorger och hennes modiga tilltag 
att själf hämta doktorn, trots slutligen den ömhet, 
som talade ur hvarje hennes blick, tviflade Krzycki 
ännu och ville ej tro på sin egen lycka. Han var 
ung, oerfaren och förälskad som en skolpojke, och 
därför slets han mellan misströstan och hopp, 
glädje och tvifvel. Också på sig själf tviflade 
han. Ibland kände han vingar på skuldrorna och 
i själen ett begär efter himmel shög flykt och kraft 
till verkliga hjältedåd, men ibland tänkte han: 
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»Hvem är jag, att något så härligt skulle falla 
mig till? Andra ha talanger eller lärdom eller 
millioner, men hvad har jag? Jag är en vanlig 
landtjunkare, och hela mitt lif kommer jag att 
böka i jorden sôm en mus — har jag rätt att vid 
det lifvet binda eller rättare i en sådan bur stänga 
in denna paradisfågel, som är skapad att sväfva 
fritt i rymden och fröjda människornas ögon?» — 
Och förtviflan grep honom. Men då han före
ställde sig, att den stund kunde komma, då 
paradisfågeln flög sin kos för alltid, då häpnade 
han som inför en olycka större än han förtjänat.

Han hade dock äfven stunder af hopp, sär- 
skildt om rnornarna, då han kände sig friskare. 
Han drog sig då till minnes allt som händt, från 
miss Anneys ankomst till Jastrzab och samman
träffandet på Zarnowskis begrafning till den sista 
natten, då han tryckt hennes hand mot sina läppar, 
och han kände sig mera förtröstanfull. Hon hade 
ju sagt: »Inte ett ord dm något, förrän era sår 
läkts.» I och med detsamma hade hon ju gifvit 
honom rättighet att framdeles upprepa för henne, 
att hon var honom kärast af allt i världen — och 

• att i hennes händer lägga sitt öde, sin framtid och 
hela lifvet. Sedan fick hon göra med det hvad hon 
ville.

Hvad modern beträffade, skulle hon fästa sig 
alltmera vid henne. Redan nu var ju moders
hjärtat öfverfallt af beundran och tacksamhet för 
hvad hon gjort för sonen, och hon tröttnade ej att 
upprepa: »Gud har sändt oss henne!» —Krzycki 
smålog vid tanken, att modern tillskref den unga 
flickans mod och själfuppoffring ej några varmare 
känslor utan ett ovanligt godt hjärta samt den 
engelska uppfostran, som i så hög grad utvecklar 
energien hos både män och kvinnor. Upprepade 
gånger hade hon förklarat både för honom och för 
pani Otocka, att hon skulle vilja uppfostra Anusia 
till en lika duktig kvinna, lika stark och frisk och 
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lika kärleksfull mot »nästan». Pani Otocka smålog 
också, när hon hörde dessa loford, och Wladyslaw 
tänkte, att miss Anney dock inte skulle ha gjort 
detsamma för hvilken »nästa» som helst — och 
denna tanke fyllde honom med lycksalighet. Små
ningom började han känna sig nästan viss på att 
modern skulle samtycka till hans giftermål med 
miss Anney, men frågan var, hur hon skulle sam
tycka. Och i det afseendet kände han sig inte 
alldeles lugn. Pani Krzycka hade en i förhållande 
till äldre tiders kraf och begrepp mer än medel
måttig bildning, hon ägde stor världsvana, läste 
mycket, behärskade franska och italienska språken, 
och i sin ungdom hade hon varit utomlands. Men 
hennes närmaste visste bäst, hur många nationella 
och traditionella fördomar som gömde sig inom 
henne och till hvilken grad allt som ej var polskt 
— isynnerhet om det hade oturen, att inte komma 
från Frankrike — föreföll henne ovant, främmande, 
besynnerligt och till och med stötande. Detta 
kom händelsevis i dagen, då hon en gång, före 
öfverfallet på Wladyslaw, råkade öppna en andakts
bok tillhörig miss Anney och hennes blick föll på 
en bön, som började med orden: »O Lord!» ... 
Under pani Krzyckas uppväxttid hade man ännu 
ej börjat läsa engelska, och sedan, åratal hade hon 
lefvat afsides från världen på sitt Jastrzab. Hon 
kunde därför omöjligt föreställa sigen »lord» annat 
än under gestalten af en lång räkel med gula 
polisonger och i storrutiga kläder, och till Marynias 
stora munterhet var det henne obegripligt, hur 
man kunde ge Gud det namnet. Förgäfves på
pekade Wladyslaw för henne, att man äfven på 
polska och franska ger Gud analoga benämningar ; 
detta tyckte hon var något helt annat, och hon ut
verkade miss Anneys löfte att använda en polsk 
bönbok, som hon lofvade köpa henne.

Äfven den omständigheten kunde spela en viss 
roll, att miss Anney troligen ej var af adlig börd. 
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Krzycki befarade att modern, äfven om hon sam
tyckte till giftermålet, i sitt hjärtas djup dock 
skulle anse det för en mesallians. Denna tanke 
pinade honom oerhördt och var en af anlednin
garna, hvarför han uppsköt samtalet med modern 
till ankomsten till Varschau.

Ännu mer pinade honom tvånget att ligga 
till sängs, och från och med tredje dagen för
klarade han hvar kväll, att han dagen därpå skulle 
stiga upp. Då på fjärde dagen miss Anney och 
Marynia hälsade sitt godmorgon utanför dörren, 
steg han också upp men fick svindel och måste 
lägga sig igen.

Han började dock känna sig allt starkare, 
längta allt häftigare, och sysslolösheten blef honom 
allt plågsammare.

— Jag har nog af den där pladdrande Szrem- 
ski, sade han till Gronski, nog af bandager och 
jodoform. Jag afundas inte bara er utan till och 
med Dolhanski, som rider mina hästar fördärfvade 
på skogsvägarna och förmodligen sätter i väg ända 
till Gorki.

— Det är just hvad han gör, svarade Gronski 
muntert, och hvad som ger mig att fundera på 
det är, att han hemlighåller det och har upphört 
att tala med mig om de där damerna.

Detta var sant men endast till hälften, ty 
Dolhanski besökte verkligen Gorki, men han hade 
inte alldeles upphört att tala om dess ägarinnor. 
Dagen därpå gick han, just återkommen från dem, 
så direkt in till Wladyslaw, att det ännu luktade 
stall af honom, och sade:

— Kan ni tänka er, att pani Wlocka har fått 
order från någon kommitté att utbetala tusen rubel 
till »partiändamål» — annars dödsstraff.

— Jo där fick du! utropade Gronski. Men 
det är en vanlig sak nu för tiden. Hvem vet om 
inte liknande order ligger och väntar på våra 
skrifbord i Varschau.
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— Nå men vidare? frågade Wladyslaw.
— Å, svarade Dolhanski, först tvistade da

merna litet om hvilkendera som skulle ge sitt lif 
för den andra, sedan svimmade de, sedan kvick
nade de vid, sedan började de ta evigt farväl af 
hvarandra, och slutligen gick de till mig för att 
få råd hvad de skulle göra.

— Och hvad rådde du dem till?
— Jag rådde dem att svara utfärdarna af 

ordern, att alla deras affärer skötas af pan Dol
hanski, boende där och där i Varschau.

— Gaf du dem verkligen det rådet?
— På mitt hedersord!
— I så fall vänder de sig säkert till dig.
— Och tänk hvad de bli feta på det! Och 

jag för min del får en förströelse i de här tråkiga 
tiderna.

— Nej ursäkta, inföll Gronski, tiderna är 
svåra, det är säkert, men ingen kan påstå att de 
är tråkiga.

— Det beror på synpunkterna, svarade Dol
hanski. Om jag lånar pengar af dig, måste jag 
foga mig efter dina tycken, men du affordrar mig 
inte min politiska trosbekännelse dessförinnan. 
Emellertid ville jag bara säga det, att jag är en 
sån sorts samhällsmikrob, som inte kan existera 
annat än under lugna förhållanden. Jag behöfver 
att bridgen går sin jämna gång på klubben, och 
snart blir det omöjligt. De här tiderna är kanske 
intressanta för dig men inte för mig.

— I alla händelser, anmärkte Gronski, sker 
en viss utvädring af åtskillig unkenhet, och efter
som du själf förliknar dig vid en mikrob, så er
känner du i och med detsamma, att de här tiderna 
är en desinfektion.

Dolhanski vände sig till Krzycki.
— Tacka Gronski, sade han, för desinfek

tionen har börjats med dig, och däraf kan man dra 
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den enkla slutsatsen, att du är en skadligare 
mikrob än jag.

— Gift dig, gift dig, svarade Wladyslaw mun
tert. En bra hemgift botar dig för din pessimism.

— Det är möjligt, för i så fall får jag medel 
att lämna det här älskliga landet och bosätta mig 
nån annanstans. Jag har redan en gång sagt dig, 
att försynen ofta talar genom de enfaldiga i anden. 
Men giftermål skulle jag ha tänkt på, när jag 
hade i perspektiv inte ett Gorki utan omkring 
fyra millioner francs.

— Har du haft den möjligheten?
— Så sant jag här står. Det var i Ostende. 

En gammal belgisk fågelskrämma, änka efter en 
konservfabrikant och med sagda summa i klara 
papper, ville gifta sig med mig — och det tvärt.

— Nåå?
— Neej... Jag minns hvad Czes Birkowski 

sade åt mig — han uppehöll sig just då i Ostende. 
»Gör en god affär,» sade han. »I värsta fall 
lämnar du två millioner åt gumman och skickar 
af henne, och två behåller du själf och roar dig 
som en kung.»

— Och hvad svarade du på det?
— Jag svarade så här: »Hvad för slag? 

Skulle jag skänka två millioner af mina egna, 
surt förvärfvade pengar åt en gammal ful käring? 
— Aldrig på tiden!» Men nu kommer det för 
mig, att jag offrade min lycka för ett bon mot 
och att den tid kan komma, då jag »på grund af 
affärens upphörande» får slumpa bort mig för ett 
lägre pris.

Gronski och Wladyslaw började skratta, men 
Dolhanski, som. talade med större bitterhet än de 
förmodade, ryckte på axlarna och återtog:

— Ja skratta ni, skratta ni! Den ene har 
redan fått sitt, och den andre kommer väl heller 
inte undan, om Gud vill. Trefliga tider! Kaos, 



187

anarki, politiska orgier, ingen öfverhet, dynamit 
och knutpiska i ljufligt förbiind och bridgen på 
förfall. Skratta ni !

V.

Hvad Dolhanski sagt om saknaden af all 
öfverhet visade sig emellertid inte vara alldeles 
riktigt, ty efter en veckas förlopp gaf också öfver
beten lifstecken ifrån sig. En ansenlig trupp
styrka anlände tillika med gendarmer och polis 
till Jastrzab.

Föröfvarna af attentatet mot Krzycki hade 
naturligtvis inte en hel vecka legat och väntat på 
att en truppstyrka skulle komma till Jastrzab ; 
därtill hade de för många intressen att sköta i 
andra delar af provinsen. Till följd häraf befanns 
skogen tom. I dess ställe arresterades på själfva 
Jastrzab ett tiotal personer, bland andra båda 
skogvaktarna, kusken, som blifvit sårad vid öfver
fallet, samt alla arbetarna från sågen. På herrgården 
viserades noggrant alla pass, protokoll uppsattes, 
och värdfolket och gästerna, äfven damerna, togos 
i strängt förhör. Af dessa förhör framgick, att 
ordningsmakten infunnit sig ingalunda därför, att 
ett attentat begåtts mot Jastrzabs ägare, utan i 
syfte att gripa en farlig revolutionär, en viss 
Laskowicz, som efter hvad polisen med säkerhet 
utrönt höll sig gömd på Jastrzab, beskyddad af 
alla dess invånare. Krzyckis förklaring, att han 
skickat denne Laskowicz’ pass till polisen och att 
Laskowicz, om han lämnat staden, måste ha häm
tat det, fann ingen tilltro och lika litet alla de 
närvarandes försäkran, att Laskowicz icke fanns 
på Jastrzab. Myndigheterna voro alltför erfarna 
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och slipade för att sätta tro till dylikt prat eller 
däri se annat än »brist på rättsinnighet, upp
riktighet och hjärtligt förtroende».

Hela huset från vinden till kälkarna under
kastades därför den mest noggranna visitation. 
Man knackade i väggarna för att öfvertyga sig, 
att där ej funnos några hemliga gömställen. Man 
sökte bland damernas klänningar och linne, i 
kakelugnarna, under sofforna, i byrålådorna och 
i Gronskis fenacetinaskar, till sist i uthusen, på 
stallskullen, i separatorn, i tjärpytsarna och till 
och med i bikuporna, hvilkas invånare, tydligen 
smittade af den allmänna bristen på rättsinnighet, 
dock motsatte sig Visitationen på ett lika illojalt 
som kännbart sätt. Men som undersökningarna, 
trots all noggrannhet och intelligens hvarmed de 
bedrefvos, ej gåfvo något resultat, lade man be
slag på några hundra band böcker, gårdens räken
skaper, värdfolkets och gästernas hela privata 
korrespondans, Krzyckis spelmarker, en ringklocka 
med Napoleons bild, en rakknif, en barometer 
samt, trots Krzyckis tillståndsbevis, alla jaktgevär, 
inte undantagandes en korkbössa tillhörig lille Stas.

Wladyslaw själf skulle ofelbart ha arresterats 
såsom Laskowicz’ »medbrottsling», om inte doktor 
Szremski, som skötte kaptenen för basedowska 
sjukan, hade anländt, och framför allt om inte 
Dolhahski, hvars tålamod till sist tröt, hade visat 
kaptenen ett telegram, som han ämnade skicka 
af. Det var adresseradt till den mycket inflytelse
rike general W., med hvilken Dolhanski brnkade 
spela bridge på klubben, och innehöll klagomål 
öfver visitationens. brutalitet och godtycklighet. 
Detta afkylde i betydlig mån kaptenens och hans 
underlydandes nit; under den föregående viserin
gen af passen hade de sett, att Dolhanski verk
ligen var medlem af klubben.

På detta sätt fick Wladyslaw behålla sin fri
het och blef endast ställd under polisuppsikt, och
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lille Stas fick igen sin korkbössa. Vapnen kunde 
kaptenen dock ej återställa, ty han hade fått ut
trycklig order att konfiskera t. o. m. alla gamla 
jaktbössor i hela trakten.

— Doux pays! doux pays! utropade Dolhanski, 
när polisen gif vit sig af. Nu är det bara bandi
terna som ha revolvrar. På grund däraf anhåller 
jag om af sked från min befattning som öfver- 
befälhafvare öfver Jastrzabs stridskrafter så till 
lands som vatten. Nu få ni ge er på nåd och 
onåd.

— Res till Varschau i morgon allihop, sade 
doktorn. Det här är inte att skämta med.

— Ja låt oss resa till Varschau, instämde 
Dolhanski, och låt oss där utan dröjsmål inregis
trera oss bland de socialrevolutionära expropria- 
törerna — det är det enda försäkringsbolag i hela 
landet, som verkligen försäkrar. . .

— För olyckshändelser, ifyllde Krzycki. Vi 
kan ju vända oss till min personliga vän och 
»medbrottsling» Laskowicz.

— Ja, sade Dolhanski, du har ju till och med 
fått ut litet i förskott af honom. Du får nog mer 
framdeles.

Gronski kom att tänka på Laskowicz’ bref till 
Marynia, som han ensam visste om, samt den unge 
medicinarens personliga agg mot Krzycki. Det 
var ganska troligt, att Laskowicz i Wladyslaw såg 
en rival och en framtida pretendent till Marynias 
hand, och när så Krzycki också omintetgjort hans 
arbete på Rzeslewo, kunde han verkligen anse sig 
ha skäl till hämnd både af personliga skäl och i 
»sakens» namn. Själf var kanske Laskowicz en 
på sitt sätt hederlig person, men partiets etik var 
ju revolutionär också gentemot »den gamla mo
ralen», och den tillät sådant.

Men nu var det ej tid att reflektera öfver 
detta, och efter en kort tystnad tog Gronski till 
ordet :
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— Om Laskowicz haft sitt finger med i det 
här eller inte, det kommer kanske i dagen fram
deles. Men nu måste vi tänka på annat. Jag 
förklarar bestämdt, att i morgon bitti för jag mina 
damer härifrån, men jag skulle vilja att hela 
Jastrzab följde mitt exempel.

Därpå vände han sig till Szremski:
— Kan Wladyslaw resa i morgon?
— Han? Om så skulle vara till England! 

svarade doktorn.
Gronski och Dolhanski smålogo vid detta svar, 

och Wladyslaw rodnade som en student.
— Då måste vi underrätta damerna, sade 

han hastigt.
— Och i morgon allmän exodus! tillfogade 

Gronski.
Och han begaf sig till damerna, som mottogo 

underrättelsen med tydlig tillfredsställelse. De 
båda systrarna föreslogo, att pani Krzycka skulle 
bo hos dem i Varschau, men hon gjorde invänd
ningar, ty hon ville bo tillsammans med sonen. 
Hon samtyckte, först när Gronski förklarade, att 
han tog Wladyslaw till sig, och lofvade, att hvar- 
ken omvårdnad eller komfort skulle fattas honom. 
Miss Anney, hvars våning låg dörr om dörr med 
pani Otockas, erbjöd bostad åt de yngsta med
lemmarna af familjen Krzycki samt deras guver
nant. Men denna fråga uppsköts till ankomsten 
till Varschau.

Emellertid fick Krzycki doktorns tillåtelse att 
stiga upp, så att han ej skulle ge sig ut på resa 
kommen direkt ur sängen.

Mot aftonen samlade sig hela sällskapet på 
trädgårdsverandan. Där fattades endast Dolhanski, 
som farit till Gorki, ty han hade beslutit råda 
pani Wlocka och panna Kajetana att också flytta 
till staden. Wladyslaw såg blek och klen ut efter 
all blodförlusten och det långa sängliggandet, men 
detta liksom förfinade hans utseende, och han var 
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vackrare än någonsin. Såsom sjukling blef han 
föremål för damernas förenade omsorger och medel
punkten för allas uppmärksamhet. Fastän det 
ibland svartnade för hans ögon, kunde han därför 
sanningsenligt försäkra modern, att han befann 
sig förträffligt. Det var också med välbehag han 
inandades den friska eftermiddagsluften. Ibland 
kom en lätt dvala öfver honom. Då slöt han 
ögonen och samtalet stannade af, men så snart 
han åter öppnade dem, mötte han moderns ömma 
blick och såg tre unga kvinnoansikten, som be
lysta af den nedgående solen föreföllo honom rent 
änglalika.

Kärlek och vänskap omgåfvo honom, och där
för kunde han ej annat än känna sig väl till 
mods. Hans hjärta var fullt af tacksamhet men 
också af bedröfvelse, att dessa lyckliga dagar på 
Jastrzab nu voro slut. I sitt stilla sinne hoppa
des han, att det ej var för längre tid han lämnade 
Jastrzab, och han lofvade sig att snart komma 
tillbaka, ty han ville det lika visst som män
niskan vill lyckan. Men tiderna voro så osäkra 
och så många oförutsedda händelser kunde in
träffa, att han ofrivilligt greps af oro för hvad 
den närmaste framtiden kunde bära i sitt sköte 
och för hur det om ett år eller par skulle se ut 
på Jastrzab, som nu blifvit honom verkligt kärt, 
ty där hade för första gången lyckans stora klar
het strålat honom till mötes. Kärleken behöfver 
ett bo liksom fågeln. Krzycki kunde helt enkelt 
inte föreställa sig sin utkorade och sig själf annor
städes än på Jastrzab. Också började hans hjärta 
klappa häftigare, då han med blicken fäst på henne 
gaf inbillningen lösa tyglar och föreställde sig, att 
om ett år eller kanske förr skulle hon sitta på 
denna samma veranda som husets fru och hans 
hustru.

Med själen och ögonen började han spörja 
henne: »Anar och känner du mina tankar?» Men 
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kanske därför att närvaron af så många vittnen 
lade tvång på henne, besvarade hon icke hans 
blickar utan satt som försjunken i tankar och följde 
med ögonen svalorna, som snabbt kretsade högt 
öfver trädgårdens träd och dammen.

Nästan öfverraskad konstaterade Krzycki, när 
han sålunda satt och såg på henne, en viss dis
proportion mellan den högväxta gestalten, de 
kraftiga skuldrorna och den fylliga barmen å ena 
sidan samt det lilla flickaktiga ansiktet å den andra. 
Men i hans ögon var detta endast ett plus i hen
nes behag, och genom hans kärlek drog en brän
nande sinnlig åtrå, som nästan liknade smärta 
och betog honom andedräkten.

Solen började sjunka och badade sig i den 
flammande aftonrodnaden. De under dagen upp
hettade hövålmarna på de nyslagna gräsmattorna 
spredo en stark doft. Nu var luften dock friskare, 
ty från alarna kring dammen kom då och då en 
kall fläkt, likväl så svag, att inte ens löfven på 
träden rörde sig. Svalorna kretsade allt högre 
ofvan dammens rosenfärgade yta. I en hög pop- 
pel med afhuggen topp klapprade en stork, i det 
han än böjde hufvudet bakåt, än sänkte det, som 
om han bugat för den nedgående solen eller för
rättat sin aftonbön.

— Jag skall spela något till af sked, utlät sig 
plötsligt Marynia.

— Så förtjusande af dig! sade Gronski. Skall 
jag gå efter notstället och noterna?

— Nej, jag spelar utantill.
Med dessa ord gaf hon miss Anney albumet 

med vyer öfver Jastrzab och sprang att hämta sin 
fiol. Ett ögonblick höll hon den stödd mot armen 
och tittade upp mot taket, öfvervägande hvad hon 
skulle välja. Hon valde Schumanns »Ich grolle 
nicht». De breda tonerna fyllde stillheten. De 
började sjunga, drömma, längta och snyfta, vagga 
och domna bort, och så gjorde också människo
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själarna. Vemodet bief mera vemodigt, längtan 
mera längtansfull, kärleken ömmare och djupare. 
Och »idolen» spelade och spelade, hvit i sin 
muslinsklänning, stilla och lugn, med den tank
fulla blicken borta i ett oändligt fjärran, ren och 
som förklarad af musiken och sitt eget spel. Gron
ski tyckte, att det var som en mystisk lilja han 
hade framför sig, och hela hans själ bief en tack
sägelsehymn till den lilla violinisten för hennes 
spel och för att hon väckt hos honom en kärlek 
så obemängd med jordiskt stoft, som om hon varit 
icke en flicka af kött och blod utan verkligen en 
mystisk lilja.

Så upphörde hon att spela och lät handen 
med fiolen sjunka utefter sidan. Ingen tackade 
henne, ingen yttrade ett ord, ty alla fortforo att 
lyssna till musiken, som likt ett eko alltjämt 
tonade inom dem själfva. Pani Otocka flyttade 
sig ofrivilligt närmare Gronski, som om den gemen
samma beundran för det älskade barnet hade varit 
ett band emellan dem. I pani Krzyckas ögon 
glänste tårar, som hade sin orsak såväl i de af 
musikens trollmakt framlockade gamla minnena 
som i den nyss utståndna oron för sonen och 
ängslan för framtiden. Miss Anney satt försjunken 
i tankar och höll omedvetet mellan knäna fast 
albumet, som undeç Marynias spel fallit ur hennes 
hand. Längst bort i den nu skumma salon
gen skymtade genom de öppna dörrarna en 
kvinnlig gestalt, som tydligen också lyssnat till 
musiken.

En litet starkare vindfläkt bortifrån dammen 
väckte alla som ur en halfslummer. Pani Krzycka 
vände sig till sonen:

— Det drar från dammen. Kanske du skall 
gå in?

— Nej, svarade han, det är så1 skönt här.
13. — Hvirflarna.
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Och han började försäkra henne, att han inte 
alls frös, och sökte sedan medhåll hos doktorn, 
som ännu satt och drömde och ej strax begrep 
hvad det var frågan om.

— Får Wladzio stanna ute? frågade pani 
Krzycka.

— Jo bevars, men eftersom solen gått ner, är 
det bäst han sätter mera på sig.

Därefter såg han på klockan och tillfogade:
— Och för mig är det tid att ge mig af, 

men jag har så få sådana här aftnar, att det 
kostar på mig. Sannerligen, det kostar riktigt 
på mig!

Och han strök sig med handen öfver pannan. 
Pani Krzycka och "Wladyslaw förklarade med en 
mun, att de ej släppte af honom före supén. 
Szremski såg för andra gången på sin klocka, men 
innan han fick tid att svara, uppenbarade sig på 
verandan samma kvinnogestalt, som inifrån sa
longen förut lyssnat till musiken — nu med två pläder 
på armen.

— Är det du, Polcia? sade miss Anney. Äså 
förståndig du är!

Polcia började breda pläderna öfver Wladyslaw. 
Den ena lade bon öfver hans skuldror, den andra 
öfver benen — och därvid föll hon på knä och 
lutade sig så djupt öfver honom, att hennes bröst 
för ett ögonblick hvilade mot Krzyckis knän.

— Tack, tack ... sade han litet förlägen.
Hon såg honom förstulet i ögonen och aflägs- 

nade sig utan att säga ett ord.
— Men jag har tagit era pläder? sade Wladys

law vänd till miss Anney.
— Det gör ingenting, jag är varmt klädd. Er 

sårade axel är väl riktigt öfvertäckt?
Och hon gick fram till honom och började lätt 

och omsorgsfullt skjuta in plädens hörn mellan 
stolens ryggstöd och hans skuldra.

— Jag gör er väl inte illa? frågade hon.
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— Nej, nej. Hur skall jag kunna tacka?
Och han såg på benne med så förälskade ögon, 

att pani Krzycka för första gången kom att tänka 
på att det kanske låg något mer än tacksamhet 
bakom.

Hon kastade en blick på pani Otockas fina 
ansikte och suckade, och hennes hjärta pressades 
samman af oro och bedröfvelse.

Pani Otocka var hennes ideal för sonen, hennes 
hemligt utkorade. Visserligen hade hon varmt fäst sig 
vid den unga engelskan, och om det ej flutit främ
mande blod i hennes ådror, skulle hon ingenting haft 
att anmärka på henne, men denna första, flyktiga 
misstanke, att det luftslott hon byggt kunde samman
störta, var henne dock oändligt pinsam. För ett 
ögonblick kände hon nästan afvoghet mot miss 
Anney. Hon beslöt att hädanefter uppmärksam
mare iaktta dem båda — och att tala med 
Gronski.

Men återstoden af aftonen lugnade henne, ty 
då sällskapet flyttat in i salongen, fick hon efter 
en stund det intrycket, att hvad hon sett på ve
randan varit en inbillning. Och dagen slutade 
verkligen inte så fridfullt för Wladyslaw och miss 
Anney, som solnedgången bebådat. Det inträdde en 
viss kyla mellan dem, och pani Krzycka kunde ju 
inte veta, att orsaken härtill var svartsjuka från 
hennes gosses sida. Miss Anney inledde nämligen 
efter återkomsten in i salongen ett samtal mellan 
fyra ögon med Szremski, och det blef så lång
varigt, att Wladyslaw började känna sig retad. 
Han märkte, att hon talade icke endast lifligt utan 
med nästan inställsam älskvärdhet; han såg dok
torns alltmer uppklarnande min, som tydligt gaf 
till känna, att samtalet beredde honom nöje — och 
han kände en stingande tagg i hjärtat. Hvad 
miss Anney sade i kunde han ej höra, det blott 
föreföll honom, att hon bad om något. Szremski 
däremot kunde inte tala sakta, och till Krzyckis 
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öron trängde därför allt emellanåt afbrutna me
ningar : >Jag hade tänkt först om en vecka... 
Hvem kan stå emot... Nåja då så!... Ja man 
känner ju till hur England annekterar!... Öfverens- 
kommet alltså !»

Wladyslaw beslöt att med största möjliga köld 
fråga miss Anney, hvad England nu gjort för er- 
öfring igen och om tidningarna hade något att för
mäla om saken. Men då hon och Szremski efter 
slutadt samtal slöto sig till det öfriga sällskapet, 
ändrade han beslut, och med en förolämpad student
pojkes hela värdighet svepte han sig i likgiltig*  
hetens mantel, utan att fråga efter att detta var 
minst lika påkostande för honom själf som för 
henne. Till yttermera visso vände han sig till pani 
Otöcka och började med lifligt intresse utfråga 
henne om Zalesin och be om tillstånd att få bese 
godset. Då hon svärade, att detta skulle vara 
henne ett stort nöje, tackade han så varmt, att 
han just härigenom ledde modern på villospår. 
Miss Anney försökte ett par gånger taga del i 
samtalet, men när hon möttes af hans likgiltiga 
svar, började hon förvånad och litet stött lyssna 
till hvad Gronski hade att säga.

Efter supén förklarade Szremski, att han måste 
resa. Han talade några ögonblick med Gronski, 
och sedan tog han farväl af damerna med orden: 
»Vi träffas i morgon på stationen.» Krzycki till
sade han att genast gå till sängs och riktigt hvila 
ut före resan.

Sedan Gronski följt doktorn, ledsagade han 
också Wladyslaw. Han hade lagt märke till dennes 
min och hade ej svårt att gissa hur det var fatt.

Då de kommit på tu man hand, frågade han:
— Hvarför ser du så stram ut i dag?
— Jag känner mig ju inte bra ännu, svarade 

Krzycki i retlig ton, men för resten är jag som 
vanligt.

Men Gronski ryckte på axlarna.
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— Det är ett sånt där vanligt missförstånd 
förälskade emellan, men du är en riktig barnunge 
och har sårat henne. Och vet du för hvad? 
För att hon bad Szremski följa dig till Varschau.

Hjärtat skälfde till i Wladyslaw, men han 
tog på sig en högdragen min och gaf ännu inte 
tappt.

— Jag känner mig alldeles bra och kan godt 
reda mig utan hans hjälp.

— God natt med dig och din logik, svarade 
Gronski och gick.

Då Krzycki blifvit afklädd och lagd, fick han 
plötsligt tårar i ögonen och började under djup 
rörelse be ... sin hufvudkudde om förlåtelse.

VI.

Af naturen välvillig och sina vänner tillgifven 
var Gronski på samma gång en förmögen och fint 
bildad man, hvarför Wladyslaw i hans hem fann 
icke blott komfort och den omvårdnad, som endast 
uppriktig välvilja kan ge, utan också åtskilliga 
saker, som ej funnos på Jastrzab. Han fann näm
ligen böcker, en del taflor och kopparstick, åt
skilliga andra konstsaker och därtill en rymlig, 
ljus och luftig bostad, som ej var öfverlastad med 
lyxföremål. Tack vare värden rådde där en ut
präglad intellektuell och estetisk atmosfär, i hvilken 
den unge landtjunkaren visserligen kände sig obe
tydligare och mindre själfsäker än på Jastrzab 
men som han inandades med välbehag. Emellertid 
oroades han af tanken, att han genom ett längre 
vistande skulle vålla den äldre vännen besvär, och 
redan nästa kväll började han yrka på, att han 
skulle få flytta till ett hotell.
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— Till och med Szremski anser mig frisk, sade 
han. Bästa beviset är att han gifvit mig tillstånd 
att om tre dar gå ut.

— Jag hörde fem, svarade Gronski.
— Men det var i går, och om man inte räknar 

den här återstå tre. Ni har era vanor, som ni 
måste ändra för min skull. Här är ju så vackert 
och trefligt, så jag kommer nog och hälsar på er 
ändå, men det är ett att komma för en timme 
eller två och ett annat att ställa till rubbningar i 
någons dagliga vanor.

— Jag skall bara säga dig en sak, svarade 
Gronski. Pani Otocka och panna Marynia betrakta 
mig som en gammal ungkarl, och de ha lofvat att 
i morgon eller öfvermorgon komma till mig, hvilket 
de för resten ha gjort ofta förr både ensamma och 
i sällskap med miss Anney. Ser du länstolen där : 
där satt din blonda skönhet under musiken. Ge 
dig af du till ett hotell! — vi få se om någon 
utom din mamma hälsar på dig där!

— Ni är alldeles för god!
— Jag är en gammal egoist. För, ser du, 

jag har här en del bråte, som jag har samlat 
under lifvets lopp, men det finns en sak, som jag 
tyvärr aldrig kan köpa, vore jag också rik som 
Morgan och Jay Gould tillsammans — det är 
ungdom. Af det har du så mycket, att du skulle 
kunna grunda en bank och släppa ut aktier. Det 
rent strålar ungdom af dig. Låt mig nu få lysa 
och värma mig litet vid det ljuset. Med andra 
ord sagdt, bråka inte utan stanna här, om du 
trifs.

— Jag vill bara inte skämma bort mig, för 
uppriktigt sagdt känner jag mig alldeles åter
ställd nu.

— Så mycket bättre. Tacka Gud, miss Anney 
och Szremski, att resan inte har bekommit dig illa. 
Det var jag litet rädd för.

— Den bekom mig inte illa men inte heller väl.
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— Hnr så då?
— För jag hade hoppats, att jag under 

vägen skulle få säga min blonda prinsessa hvad 
jag har på hjärtat, men hoppet sveks. Vi satt 
som packade sillar i kupén, Szremski stod öfver 
mig som en buse, och det fanns ingen möjlighet.

— Gör aldrig kärleksförklaringar i en järn
vägskupé, de mest patetiska ställena drunkna i 
slamret. För resten, eftersom Laskowicz inte för
passat dig till andra världen, kan du ju lätt finna ett 
tillfälle.

— Men tror ni verkligen, att det var Lasko
wicz’ vérk?

— Nej. Jag säger Laskowicz som man t. ex. 
säger John Bull om engelsmännen. Men om jag 
en gång skulle få veta med bestämdhet, att det var 
han, så blir jag inte särdeles förvånad, för ett till
fälle att både tillfredsställa sig själf och tjäna en 
god sak erbjuder sig inte ofta.

— Hur menar ni? Tillfredsställa sig själf och 
tjäna en god sak? .. .

— God enligt hans uppfattning. För är inte 
du en sån, som göder sig på andras svett och 
blod?

— Jo visst ja! Men hvarför skulle min död 
vara en personlig tillfredsställelse för honom?

— Därför att han hatar dig, älskar någon 
annan och anser dig för rival.

Krzycki sprang upp.
— Hvad för slag, han skulle våga? ...
— Ja jag försäkrar dig att han vågade, sva

rade Gronski lugnt, fast han inte hade något för 
det. Men att han inte saknade mod, det bevisade 
han genom att skicka panna Marynia någon sorts 
kärleksförklaring . ..

Krzycki spärrade upp ögonen på vid gafvel.
— Hvad för slag ?
— Jag ville ingenting säga dig på Jastrzab, 

för du reste ju ofta till stan, och jag var rädd, 
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att du skulle möta honom och ställa till något 
spektakel. Men nu kan jag säga dig allt: Lasko- 
wicz var förälskad i Marynia och skref ett bref 
till henne, som naturligtvis lämnades obesvaradt.

— Och han trodde, att jag också var förälskad 
i Marynia ?

— Ja det var väl inte så märkvärdigt. Han 
kan ha hört någonting. Den som är förälskad tror 
vanligen, att alla andra fika efter föremålet. Du 
förstår, att Laskowicz inte har anförtrott mig detta, 
men det är min hypotes, och om den är felaktig, 
så mycket bättre för Laskowicz. Partiet skickade 
dig dödsdom på grund af hans rapporter, och han 
hade personliga skäl att vara belåten med det. Men 
för resten behöfver han inte personligen ha tagit 
del i attentatet.

— Har ni träffat honom efter det där bref vet?
— Hur skulle jag kunnat träffa honom, när 

han skref efter afresan? Men det var tur jag 
rådde pani Otocka att bränna upp den där stil- 
öf ningen, för om bref vet hade hittats under hus- 
visitationen på Jastrzab, förstår du hvilka slutsat
ser polisen i sitt skarpsinne skulle ha dragit.

Wladyslaws ögon blixtrade af vrede.
— Jag är glad, att det inte var fråga om 

miss Anney, sade han, men i alla fall råder jag 
Laskowicz att hålla sig undan för mig. Att en 
sån där »babian», som Dolhanski säger, i vårt hus 
vågat lyfta sina ögon till en släkting till oss och 
till på köpet skrifva till henne, det betraktar jag 
helt enkelt som en skymf emot oss, och den för
låter jag honom inte.

— Troligen träffar du honom aldrig, för han 
håller sig dold nu, och om du träffar honom, kom
mer du inte att röra ett finger.

— Jag? — Då känner ni mig inte. Hvarför?
— Bland annat af hänsyn till vår angenäma 

ställning. Betänk själf : utmaningar anta de inte — 
och det är det enda de ha rätt i. Hvad skall du 
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alltså göra? Skall du piska upp honom, eller skall 
du slå honom för örat?

— Mycket möjligt.
— Vänta litet! Först och främst fanns i 

hans bref ingenting, som kan räknas som föro
lämpning, och för det andra, hvad sen? Ni bli 
förda till en polisstation, där upptäcks det, att 
de fångat en revolutionär, som de länge sökt, 
och de skicka honom till Sibirien eller rent af 
hänger honom. Vill du ta något sådant på ditt 
samvete ?

— Det är också ett elände att lefva i såna 
här tider ! utropade Krzycki. Ingen utväg hur man 
vänder sig!

— Så är det alltid, när man står mellan två 
anarkier, svarade Gronski. För resten, det här är 
bara ett litet exempel.

Samtalet afbröts här af att en betjänt inträdde 
och räckte Gronski ett visitkort. Denne kastade 
en blick på det.

— Bed honom stiga in! sade han.
Därpå till Wladyslaw:
— Känner du Swidwicki?
— Jag har hört namnet, men jag känner 

honom inte.
— Det är en släkting till pani Otockas aflidne 

man. En mycken egen figur.
I detsamma inträdde Swidwicki. Det var en 

fyrtio års man, lång, mager och skallig, med in
telligent men bitter och frånstötande uppsyn. Han 
var illa klädd, kostymen såg ut att vara för stor 
åt honom, men det var dock något i hans utse
ende som förrådde, att han tillhörde de högre 
samhällskretsarna.

— Hur står det till, Swidwa? utlät sig Gronski.
Och efter att ha presenterat Wladyslaw åter

tog han:
— Hvad har du haft för dig? Jag har inte 

sett dig på en evighet.
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— Du har ju varit bortrest.
— Ja men dessförinnan hade du inte visat 

dig på minst, en månad.
— Jag håller på och blir eremit på gamla dar.
— Hvarför det?
— För jag är trött på deras dumhet, som 

anses för kloka, och på deras ondska, som anses 
för goda. För resten vankar jag nu för tiden om
kring på gatorna från morgon till kväll. Ack! 
det existerar »Attiska nätter» och »Florentinska 
nätter», jag för min dpi skulle ha lust att skrifva: 
»Varschauiska dagar»! Förtjusande dagar! Tit
larna på de skilda kapitlen: »Händerna upp!» 
»Armar utåt sträck!» »Framåt marsch!» o. s. v. 
Vet du af att det för närvarande är så mycket 
trupper och patruller på gatorna, att någon annan 
än jag skulle bli arresterad tio gånger om?

— Ja jag vet, men hur lyckas du klara dig ?
— Jag går öfverallt lika lugnt som i mitt 

eget rum. Och sättet är enkelt. Så vidt jag inte 
verkligen är full, låtsas jag vara det. Herrarna 
kan inte tro hvilken sympati och hvilken aktning 
en berusad människa väcker nu för tiden! Och 
med rätta, anser jag, för en som pimplar från 
morgon till kväll, han är med säkerhet en oskyldig 
och lojal människa, som samhällsordningens s. k. 
väktare kan hysa fullt förtroende för.

— Ja säkert. Men en samhällsordning, som 
stöder sig på såna individer, står inte på säkra 
fotter.

— Hvem står nu på säkra fötter? Läror 
berusa lika mycket som alkohol — och för när
varande är alla druckna. Riket raglar, revolu
tionen raglar, partierna ragla, och en tredje står 
vid sidan och väntar, att alltihop skall kullbyttera. 
Då kommer han och återställer ordningen. Och 
måtte han komma så snart som möjligt !

— Den där tredje borde vi vara.
— Den tredje är tysken, och vi är dumma. 
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Vi ha börjat med att flyga hvarandra i lufven, 
och vi ha nu drifvit det därhän, att enda rädd
ningen för vår samhällssjäl vore ett ordentligt in
bördeskrig.

Här tystnade han, och efter ett ögonblick 
vände han sig till Krzycki:

— Jag ser att ni göt stora ögon, men så är 
det. Inbördeskrig är en utmärkt sak. Det finns 
ingenting som så klarar ställningen och rensar 
luften. Men att drifva det till det stadiet och sen 
inte kunna fullfölja — det först är höjden af 
olycka eller dumhet.

— Jag får bekänna, att jag inte begriper, 
sade Krzycki.

Gronski ryckte på axlarna.
— Och försök inte heller, sade han, för efter 

en kvarts samtal kommer du inte att veta hvad 
som är svart och hvad som är hvitt, och du får 
sus i hufvudet eller också feber, och det bör du 
som konvalescent akta dig för.

— Ja det är sant, sade Swidwicki. Jag har 
hört eller jag har till och med läst om ert äfven- 
tyr i någon tidning, och jag fäste mig vid det, 
särskildt därför att Gronski och pani Otocka med 
syster vistades i ert hus. Jag är släkt med gamle 
Otocki. Hvad de små kvinnspersonerna måtte ha 
blif vit förskräckta ! Men om de tro, att det är 
säkrare här än på landet, så bedra de sig.

— Nej att döma efter hvad man ser är det 
verkligen inte säkrare här. Har ni ännu inte 
varit hos pani Otocka?

— Nej, jag tycker inte om att gå dit.
Krzycki, som af naturen var häftig och upp

brusande, rynkade ögonbrynen vid detta svar, och 
i det han såg Swidwicki rätt i ögonen, inföll han :

— Jag frågar inte om orsaken, för den angår 
mig inte, men jag förvånar mig — och jag måste 
nämna för- er, att pani Otocka och hennes syster 
är också mina släktingar.
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— För hvilka den unge riddaren skulle nöd
gas träda inom skrankorna, svarade Swidwicki och 
såg på Wladyslaw med ett visst välbehag. — Ack 
nej ! Om jag också ville säga något förklenande 
om damerna i fråga, så skulle jag inte säga det 
här, för då kastade Gronski mig utför trapporna, 
och jag har ett ärende ’till honom. Hvad jag sade 
är en stor artighet mot dem och en ren oartighet 
mot mig själf.

— Jag ber om ursäkt, men nu förstår jag 
inte igen.

— Jo ser ni, för en genomsnittspolack är det 
alltid obehagligt att hysa aktning för en människa 
och inte kunna säga något elakt om henne. Och 
jag kan inte tala om dem som jag ville, d. v. s. 
förklenande. Jag tål inte idealiska kvinnor! — 
Dessutom har jag märkt, att om jag någon gång 
tillbringar en afton hos dem, så blir jag liksom 
en ordentligare människa — och det är en lyx, 
som man i dessa tider inte kan tillåta sig.

Wladyslaw började skratta, och Gronski ut
brast :

— Sade jag dig inte, att du skulle få sus i 
hufvudet!

Därpå till Swidwicki:
— Om du gör honom sämre, säger jag åt 

honom, att han skickar dig doktors- och apoteks- 
räkningarna.

— I så fall går jag min väg, svarade Swid
wicki. Men kom med mig in i ett annat rum, 
för jag har ett ärende till dig och föredrar att få 
afslag utan vittnen.

Och han tog farväl af Wladyslaw och gick 
ut i tamburen. Gronski följde honom, och ett 
ögonblick därefter återkom han, ryckande på ax
larna.

— Det var en kuriös figur, sade Krzycki. 
Utan indiskretion: ville han inte låna pengar 
af er?
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— Värre än sâ, svarade Gronski. Den här 
gången gällde det några teckningar af Falk. Jag 
vägrade bestämdt, för pengarna betalar han van
ligen igen eller rättare tillåter, att man lyfter dem 
på hans lifränta — böcker, teckningar och sådana 
saker däremot aldrig.

— Samlar han?
— Tvärtom: han kastar eller skänker bort 

dem, tappar, förstör — ja vet jag hvad han gör! 
Nu kommer du att få se honom här ofta, för jag 
vägrade visserligen att låna honom teckningarna, 
men jag lofvade, att han skulle få komma hit 
och studera dem. Han påstår att han skrifver en 
bok om Falk.

— Jaså, han är litteratör?
— Skulle kanske kunna vara det. Eftersom 

du kommer att träffa honom, måste jag på för
hand göra dig immun mot honom. Jag skall i 
korthet karaktärisera honom: han är en människa, 
som Vår Herre har gifvit ett godt namn, stor för
mögenhet, fördelaktigt utseende, stor begåfning 
och ett godt hjärta, och allt det har han lyckats 
göra sig_ af med.

— Såå — till och med det goda hjärtat?
— Ja eftersom ban numera är en snarast 

skadlig människa. Det är bra, att han ingenting 
skrifver. För, ser du, det händer somliga, att 
deras hjärna rötes bort, alldeles som lungorna 
rötas bort på tuberkulösa. Och ingen har rätt 
att nära nationen med sina sönderfrätta lungor 
eller sin sönderfrätta hjärna. Sådana finns det 
många nu för tiden. Swidwicki verkar lyckligtvis 
inte i det offentliga, men han verkar inom privat- 
lifvet. Vet du hur han förklarar, att han inte 
har uträttat något i lifvet? Därmed att för att 
uträtta något måste man tro på något, och för 
att tro på något måste man besitta en större 
dosis dumhet än han besitter. Och han syftar 
inte bara på religiösa saker. Han tror helt enkelt 
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inte,, att något kan vara sant eller osant, rätt eller 
orätt, godt eller ondt! Men Balzac säger med 
rätta: Qui dit doute, dit impuissance. — Emellertid 
retar och förbittrar det Swidwicki, att han inte är 
något, och därför räddar han sig genom paradoxer 
och slår andliga kullerbyttor. Jag såg en gång 
en clown, som roade publiken med att ge sin 
mössa alla möjliga besynnerliga och löjliga fasoner. 
Swidwicki gör detsamma med sanningen och logi
ken. Han är också en clown men en gallsprängd 
och oförskämd. Därför är han alltid af motsatt 
mening mot den han talar med. Isynnerhet då 
han är drucken, och hvar kväll dricker han sig 
full. Då förklarar han för patrioterna, att begrep
pet fädernesland är en idiotism, inför en religiös 
gör han narr af tron, den konservative säger han, 
att bara anarkien och revolutionen är något värda, 
åt socialisten, att proletariatet har »en käft» (jag 
har själf hört honom använda det uttrycket) bara 
för att han, »öfvermänniskan», skall ha något att 
smocka till, när han får lust. Och så där be
ständigt. Han strör omkring sig paradoxer, men 
ibland, kan det hända honom att säga slående 
saker, för i all kritik finns det ju alltid något 
berättigadt. Om du vill skall jag någon gång 
arrangera en sådan där fäktöfning, fast han har 
vissa hänsyn för mig, för det första för att han tycker 
om mig och för det andra för att jag gjort honom 
några tjänster i lifvet. Han lofvade att löna mig 
med svart otacksamhet, men i alla fall attackerar 
han inte mig lika energiskt som andra.

— Tänk, att ingen ännu har slagit honom i 
stycken I anmärkte Wladyslaw.

— Det är någonting han inte alls är rädd 
för. Han söker till och med ofta själf gräl, och 
det förgår inte ett år utan att han framkallar 
något gruff.

— På krogarna?
— Inte uteslutande, för som han genom sitt 
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namn och sina relationer hör till de så kallade 
högre samhällskretsarna, har han många bekanta 
också där. För två år sen fick han visserligen 
stryk af några artister på en restaurang, men 
också Dolhanski t. ex. — de kan inte tåla hvar- 
ann de två — sårade honom förra våren i en 
duell.

— Aha, det var då jag hörde hans namn, 
nu kommer jag ihåg det.

— Du har kanske hört det förut också, för 
dessförinnan har han haft många dueller med an
ledning af fruntimmershistorier — han är en stor 
kvinnojägare också. Ja han är oförbätterlig i alla 
afseenden.

— I fråga om fruntimmer också?
— Han är ju inte gammal. Sen någon tid 

befinner han sig emellertid i den fasen, att han 
inte intresserar sig för damer af familj utan för 
deras tjänstflickor. Kan du tänka dig, att för 
inte länge sedan fattade han sådant behag till 
miss Anneys kammarjungfru — den där brunetten, 
som hjälpte till att vårda dig — att han någon 
tid följde henne som en skugga. Han påstod, att 
hon en gång hade storträtt på honom i trappan, 
men det bara ökade hans betagenbet.

Vid omnämnandet af »brunetten, som hjälpt 
till att vårda honom», blef Krzycki så påtagligt 
förlägen, att Gronski märkte det. Men som han 
var okunnig om hvad som tilldragit sig mellan 
henne och Wladyslaw, antog han, att den för
älskade ungersvennen kände harm öfver att en 
figur som Swidwicki kretsade kring miss Anney. 
För att utplåna intrycket tillfogade han därför:

— Han säger, att han inte tycker om att gå 
till pani Otocka, men hon tar heller inte emot 
honom med någon entusiasm. Hon gör det bara 
af pietet för mannen, som var kusin till honom 
och en tid hans förmyndare. För resten kan det 
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nog hända, att Swidwicki inte känner sig väl till 
mods i det hemmet.

— Nej mikrober tycker inte om ren luft.
— Ja säkert är att han lider af någon sorts 

»moral insanity». Jag har vant mig vid honom, 
men det duns saker hos honom, som inte heller 
jag kan fördra. Må han häda bäst han gitter, 
men inte hvad som helst. Du kan inte göra dig 
begrepp om det föraktfulla medlidande, den ovilja, 
det hat nästan han lägger i dagen för allt polskt. 
Men här är det jag ropar: stopp! Trots det goda 
förhållandet mellan oss hade det en gång så när 
kommit till en riktig sammanstötning. För en 
kväll, när han började ösa ut sin galla öfver Polen, 
sade jag som så till honom: »Det lejonet är ännu 
inte dödt, och vore det också döende, så minns 
du hvem det är, som sparkar det döende lejonet?» 
— Efter den betan kom han inte till mig på en 
månad — men hade jag inte rätt? Jag förstår, 
att en stor hjälte, som lönats med otack, kan 
tala bittert och till och med hatfollt om sitt 
folk — men Swidwicki är ju inte någon Miltiades 
eller Temistokles. Och sådana där galluttömningar 
är rent af skadliga, för han med sin bländande 
kvickhet finner efterföljare och skapar ett mod, 
och alla möjliga snobbar, som aldrig gjort något 
för Polen, börja hvässa sina trubbigå ingenier på 
den slipstenen. Jag förstår kritik, om än aldrig 
så sträng, men att det där blir en käpphäst som 
man alltid rider, det är illa, för det tar lefnads- 
modet från människor som ändå måste lefva — 
och det är vämjeligt, för det är att spotta på ett 
samhälle, som visserligen ofta försyndar sig men 
som framför allt är djupt olyckligt. Pessimism 
är inte förnuft utan ett surrogat för förnuftet och 
dessutom ett bedrägeri i samma stil som det 
handelsmannen tillåter sig, då han t. ex. utger 
cikoria för kaffe. — Och sådana surrogat träffar 
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man nu för tiden på vid hvart steg i lifvet och i 
litteraturen...

Här tystnade Gronski för ett ögonblick, och 
Krzycki drog upp ögonbrynen i pannan och ut
lät sig:

— Af hvad ni säger kan jag förstå, att den 
där Swidwicki är en stor apa.

— Ibland tror jag, att han är en sällspordt 
olycklig människa — och därför afbryter jag inte 
umgänget med honom ... Dessutom hyser han en 
viss tillgifvenhet för mig, och det afväpnar ju all
tid. Och slutligen måste jag ärligt bekänna, att 
jag har den äktpolska svaghet, som gör att hos 
oss förlåter och öfverser man med allt hos män
niskor som roa oss. Och han är verkligen mycket 
rolig ibland, isynnerhet när han kommer i prat
tagen och bara är litet påstruken.

— Men om han ingenting gör, bara pratar, 
hvad lefver han då af?

— Han är inte fattig. Han har till och med 
varit mycket förmögen, men sen förlorade han det 
mesta. Otocki, som var den hederligaste män
niska i världen och dessutom en praktisk karl, tog 
till sist, när han såg hvart det skulle bära hän, 
hand om hvad som fanns hvar, räddade mycket 
och förvandlade resten af kapitalet till lifränta. 
Swidwicki har på det sättet några tusen rubel om 
året, och fast han depenserar mer än han borde, 
har han ändå medel att lefva af. Om han inte 
drack, skulle han till och med ha det mycket bra, 
eftersom det är en passion han alldeles saknar — 
nämligen för kortspel. Han säger, att för att vara 
kortspelare måste man stå på negerns andliga 
nivå. Just det yttrandet föranledde duellen med 
Dolhanski. Men för resten hade de länge inte 
kunnat med hvarandra. Bägge två är, som någon 
uttryckte sig, profryttare som reser i cynism, och 
de konkurrera med hvarandra.
14. — Hvirflarna.
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— Af de tvä föredrar jag ändå Dolhanski, 
sade Krzycki.

— För att han roar dig, och det har Swid- 
wicki ännu inte haft tillfälle till. Evigt samma 
polska svaghet! svarade Gronski.

Och efter ett ögonblick tillfogade han:
— Hos Dolhanski är det lättare att se botten.
— Och på botten sitter panna Kajetana.
— Det är inte omöjligt. Vet du af att Dol

hanski har fört hit henne och hennes mamma? 
De kom med tåget näst efter det vi kom med. 
Han har sagt mig, att de med snaraste ämna sig 
på visit till din mor och pani Otocka.

— Förmodligen tittar ni också in till dem 
i dag?

— Ja jag går dit dagligen. Och eftersom 
du ännu inte får gå ut, så skall jag bjuda dem 
till mig på eftermiddagste i morgon.

— Det var vänligt af er... Ja jag får inte 
gå ut, men jag skulle kunna åka.

— Min betjänt har sagt mig, att från i mor
gon bitti strejka droskkuskarna på partiets order.

— Men hur skall då damerna kunna komma 
hit i morgon?

— I sitt privatekipage. Ifall de nu inte för
bjuder också privattrafik . ..

— Då kan inte heller mamma komma till 
mig?

— Ifall det är lugnt på gatorna, så skall jag 
följa henne. Ibland är det så, att ena dagen är 
gatorna som ett stormande haf, den andra är de 
tysta och folktomma. Men naturligtvis är det en 
relativ säkerhet, den som numera går ut i staden 
kan aldrig vara viss att komma igen. Om inte de 
ena så de andra kan sticka honom en knif eller 
en bajonett i sidan. Men för kvinnor är det 
jämförelsevis mindre riskabelt.

— Men i så fall är det bäst, att mamma 
inte kommer alls. Jag ger mig hellre till tåls de 
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här tre dagarna, som Szremski bestämt, än jag 
utsätter henne eller någon af de andra för fara. 
Uppskjut ni ert »five o’clock».

— Ja kanske det blir bäst. Men din mor 
går inte in på att inte få träffa dig på tre dar. 
Och kanske någon annan också sätter sig emot, 
att jag uppskjuter ...

Öfver Wladyslaws ansikte flög ett skimmer 
af djup och innerlig glädje.

— Säg mamma, att oron för henne kan skada 
mig och orsaka feber, och någon annan, att jag 
kysser hennes klänningsfåll.

— Nej, såna saker måste man säga själf.
— Ack om jag så snart som möjligt finge 

inte bara säga utan också göra det! Men nu har 
jag en bön till er: att ni låter mig skicka be
tjänten i ett ärende. Eller om han är rädd, be- 
höfver han bara ropa hit ett stadsbud. Jag skulle 
vilja skicka någon annan litet blommor.

— Skicka då till kusinerna också, annars blir 
din mamma förvånad i förtid.

— Ja hon skulle säkert bli förvånad, för på 
grund af sin sjukdom har hon sett oss så litet 
tillsammans, att hon inte hunnit märka hur det 
är fatt. Men jag skall snart bekänna allt för 
henne.

— Jag vill bara säga dig hvad pani Otocka 
har sagt mig. Hon har sagt så här: »Wladys
law skall inte tala med sin mor före det afgörande 
samtalet med Aninka; annars kan han inte säga 
henne allt.»

Krzycki såg Gronski skarpt i ögonen.
— Och ni vet inte hvad det är fråga om?
— Du vet att jag inte kan beskyllas för brist 

på nyfikenhet, svarade Gronski, men jag har för
modat, att pani Otocka har skäl för sin förtegen
het, och därför har jag inte gjort några frågor.
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VII.

Gronski uppsköt verkligen sitt five o’clock, 
men pani Krzycka besökte dock sonen, ibland två 
gånger om dagen, med rätta påpekande att hon 
såsom äldre kvinna löpte mindre fara än någon 
annan. Wladyslaw tillbragte hela timmar i hennes 
sällskap och språkade om allt möjligt men mest 
om miss Anney. Efter Gronskis varning bekände 
han visserligen inte för modern sina känslor och 
gjorde icke ens en hänsyftning på sina afsikter, 
men blott och bart det att han beständigt talade 
om miss Anney, att han tillskref uteslutande henne 
sin räddning och oupphörligt framhöll, i hvilken 
tacksamhetsskuld han själf och hela familjen stod 
till henne, gaf pani Krzycka åtskilligt att tänka på. 
Den misstanke, som vaknat hos henne kvällen 
före af resan från Jastrzab, återkom och blef allt 
starkare. Visserligen trodde hon inte, att Wla
dyslaw redan fattat ett oryggligt beslut, men hon 
kom till den slutsatsen, att han förälskat sig och 
att i alla händelser den blonda engelskan tilltalade 
honom mera än pani Otocka.

Detta bedröfvade pani Krzycka. Under färden 
och under dessa dagars vistelse i Varschau hade 
miss Anney ytterligare vunnit hennes hjärta genom 
sin vänlighet, sitt okonstlade väsen och sin tjänst
aktighet, men Zosia Otocka var dock fortfarande 
hennes ögonsten. Alltsedan hon träffat henne i 
Krynica, hade hon ej upphört att drömma om 
henne som sonens tillkommande. Hon ansåg, att 
i fråga om nobless och finhet i uppfattningen kunde 
ingen mäta sig med henne, och hon betraktade 
henne helt enkelt som en personifikation af kvinnlig 
änglalikhet. Med hjärtklappning hade hon väntat 
på hennes ankomst, och ej för ett ögonblick hade 
det fallit henne in, att Wladyslaw skulle kunna 
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undgå att tjusas af hennes milda ansikte och den 
flicklika blyghet, som trots änkeståndet präglade 
hela hennes väsen. In i sista stunden höll hon 
fast vid hoppet, och först under resan till Varschau 
och under loppet af dessa sista dagar fick hon 
klart för sig, att Wladyslaws blick hade stannat 
på en annan. Hon föredrog dock att ej göra sin 
gosse några frågor och tänkte, att denna för
älskelse kunde gå öfver.

Under tiden vred sig Wladyslaw som på sträck
bänk, och säkert skulle han inte ha härdat ut med 
dessa få dagars portförbud, om han ej hadelofvat 
modern det i miss Anneys närvaro och var rädd 
att framstå som opålitlig i hennes ögon.

Efter rådet från pani Otocka att först tala med 
miss Anney blef det honom än svårare att hålla 
sig stilla. Från morgon till kväll brydde han sin 
hjärna med hvad detta kunde betyda. Dagen 
efter samtalet med Gronski beslöt han att skrift
ligen fråga pani Otocka hvad hop menat, och med 
stor ifver satte han sig att skrifva ett bref. Men 
redan efter första sidan blef han tvehågsen. Han 
tyckte, att han inte lyckades få fram hvad han ville. 
Han förstod, att han under pani Otockas adress egent
ligen skref till miss Anney, och därför ville han 
åstadkomma ett mästerverk i brefväg, men i dess 
ställe fann han, att hans alster var så klumpigt 
och otympligt, att det omöjligt kunde afsändas. 
Till sist förlorade han alldeles förtroendet för sin 
stilistiska förmåga, och detta försatte honom på 
så dåligt lynne, att han åter började fråga sig 
själf, om »en sådan åsna», som inte kunde sätta 
ihop två rader, hade rätt att eftersträfva en så 
utomordentlig och i hvarje afseende fullkomlig va
relse som »Hon».

Gronski tröstade honom emellertid med för
klaringen, att han misslyckats ' af det skälet att 
själfva idén var misslyckad, och under sådana om
ständigheter lyckas igen. Vidare fäste han Krzyckis 
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uppmärksamhet på en annan sak, nämligen att af 
pani Otockas råd, att samtalet med miss Anney 
borde föregå samtalet med modern, kunde den 
slutsatsen dragas, att man på det hållet tydligen 
var beredd på en explosion och vidtagit alla åt
gärder att förekomma en hjärtkrevad. Wladyslaw 
återfick genast sin gläd tighet och började skratta 
som ett barn, och därpå skickade han åter de tre 
damerna hela knippen af de präktigaste rosor som 
stodo att få i Varschau.

Och dagen skulle bli än lyckosammare, ty det 
kom en tacksägelse. Den öfverbragtes, medan 
Gronski var ute, af Polcia i form af ett litet dof
tande bref, som innehöll följande af den tillbedda 
skrifna rader: »Vi tacka för de förtjusande ro
sorna och hoppas på ett snart återseende.» Därpå 
följde underskrifterna: Agnieszka Anney, Zofia 
Otocka och Marynia Zbyltowska.

Krzycki fann brefvet vara ett mästerverk af 
enkelhet och stilistisk konst. Han skulle också 
otvifvelaktigt ha kysst hvar bokstaf särskildt, om 
inte Polcia hade stått framför honom med mörk 
uppsyn och blicken oafvändt fästad på honom — 
orolig och redan full af misstänksam svartsjuka, 
ehuru hon tydligen ännu inte visste, mot h vil ken 
af de tre damerna hon skulle rikta den.

Utan att dölja den glädje brefvet beredde 
honom, vände sig Krzycki emot henne och frågade:

— Nå hvad nytt? Är damerna friska?
— Ja och fröken bad mig fråga, hur det står 

till med er.
— Hälsa och tacka så mycket. Förträffligt — 

om de inte skjuter mig en gång till, så inte dör 
jag af den här första gången.

Och utan att taga sina brännande ögon ifrån 
honom svarade hon:

— Nå gudskelof för det!
— Men att ni inte var rädd att ge er ut, så 

oroligt som det är?
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— Betjänten var rädd, men jag är inte rädd 
för något och ville se själf, hur det stod till 
med er.

— Det var mig en rask flicka! Jag är er 
mycket tacksam. Men eftersom den här dumma 
droskstrejken slutat i dag, är det bäst att ni tar 
en droska hem. Se här om jag får lof. ..

Han tog upp sin portmonnä, letade fram fem 
rubel i guld och räckte henne myntet. Därvid 
hade han dock en känsla af att han gjorde något 
opassande och till och med grymt, och situationen 
var honom själf så pinsam, att han rodnade och 
blef förvirrad. Men han ansåg, att hvarje annat 
tack skulle ge näring åt den känsla hos henne 
han ville döda på grund af några dunkla farhågor, 
ytterligare ökade af den omständigheten, att flickan 
var i tjänst hos miss Anney.

Och med ett tvunget leende började han 
upprepa :

— Får jag lof, panna Polcia ... får jag lof . . .
Men hon drog tillbaka handen, och hennes 

ansikte mörknade med ens.
— Nej tack, sade hon, det var inte därför 

jag kom.
Och hon gick mot dörren. Till det missnöje 

Krzycki kände med sig själf sällade sig med
lidande med henne, och han tog några steg efter 
henne.

— Tag inte illa upp, sade han. Det var ju 
bara för er egen säkerhet. ..bara för det! Betjän
ten kan ju ropa på en droska.

Men hon fortsatte sin väg utan att svara ett 
ord. Krzycki gick fram till fönstret och följde 
med blicken hennes vackra gestalt, som aflägsnade 
sig nedåt gatan — och plötsligt såg han åter som 
i en vision den hvita bildstoden täckt af blåa 
vattendroppar. Det var ändå något retande hos 
den där flickan, och ofrivilligt kom den tanken 
för den hetblodige unge herrn, att om hon inte 
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varit miss Anneys kammarjungfru och om han 
lärt känna henne tidigare, skulle han, lika säkert 
som två gånger två är fyra, ha fallit för fre
stelsen.

Men för närvarande var det en annan och 
starkare makt, som rådde öfver hans sinnen och 
hans hjärta. Han återvände till brefvet och läste 
åter jgenom det: »Vi tacka för de förtjusande 
rosorna och hoppas på ett snart återseende.» Alltså 
ville man träffa honom! I öfvermorgon skulle han 
inte sitta här längre, fastsmidd i sitt eget löftes 
bojor, utan han skulle skynda dit, och han skulle 
få blicka in i de där härliga ögonen, och han 
skulle trycka sina läppar mot den älskade handen, 
så att han i en enda kyss utsade allt hvad han 
hade på hjärtat. Orden skulle sedan endast vara 
ett eko. Och inbillningen löpte i väg med honom 
som en skenande häst. Gronski sade ju, att allt 
där var redo! Alltså skulle kanske den älskade 
med ens sjunka till hans bröst, kanske de under
bara ögonen skulle sluta sig och läpparna söka 
hans... Vid denna tanke genomilades Krzycki af 
en skälfning från hufvud till fot, och det tycktes 
honom, att all kärlek, all åtrå och lidelse, som 
ha existerat och existera på jorden, i detta nu fanns 
samlad inom honom ensam.

VIII.

Hela den följande dagen tillbragte Gronski 
ute i staden, på kvällen var han hos pani Otocka, 
och han kom ej hem förrän omkring midnatt. 
Men Krzycki sof ännu icke, och eftersom modern 
på grund af gatuoroligheter ej kunnat besöka 
honom i dag, väntade han otåligt på Gronskis 
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hemkomst. Han började genast fråga honom efter 
nytt från staden och om besöket.

— I stan artar det sig illa, svarade Gronski. 
Vid middagstiden hörde jag gevärssalfvor från 
fabrikskvarteren. Innan jag gick till pani Otocka, 
var jag på ett möte i Filharmonien — represen
tanter för några fientliga partier drabbade samman 
där, och vet du hvad jag fick för intryck? Att 
Swidwicki i visst afseende tyvärr har rätt och att 
det gått därhän med oss, att bara ett inbördes
krig skulle kunna rensa luften. Så mycket mera 
tragiskt, att det på samma gång skulle leda till 
vår fullständiga undergång. Men det där få vi 
tala om sedan. Nu är jag så trött och så 
upprifven, att jag inte kan tänka på de där sa
kerna.

Han ringde på betjänten, och efter att ha till
sagt denne att trots den sena timmen göra i ord
ning te fortsatte han:

— Men också från pani Otocka kommer jag 
med en nyhet. Du tror inte dina öron, då jag 
berättar dig hvad som händt. I dag på efter
middagen, innan jag kom, var Laskowicz hos dem.

Cigarren föll ur Krzyckis hand.
— Laskowicz? frågade han.
— Just han.
— Men han är ju eftersatt af polisen.
— I landsorten ja men inte i Varschau. 

Som alla andra nu för tiden har också polisen 
tappat hufvudet. För resten är det lättare att 
gömma sig i en stor stad. Om han själf gick 
rätt i gapet på dem, då skulle de naturligtvis ta 
honom.

— Men hvad ville han pani Otocka?
— Jag tror att han ville se Marynia, men 

hans förevändning var att be om bidrag till re
volutionära ändamål. Nu för tiden gå de jämt om
kring och samla bidrag.

— Och fick han något?
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— Nej. De svarade honom, att de inte ge 
till revolutionen, och till de svältande och de arbets
lösa hade de redan gifvit så mycket de kunde 
genom en tidningsredaktion. Det är också sant. 
Pani Otocka har skänkt en större summa och miss 
Anney också. Laskowicz lät dem förstå, att ett 
afslag innebar fara och att han just kommit själf 
för att kunna varna dem. Men det hjälpte inte. 
Han gick sin väg mycket missbelåten, isynnerhet 
som han bara fått träffa pani Zofia och miss Anney, 
för Marynia visade sig inte. Han förklarade emel
lertid, att han skulle komma tillbaka.

— Må han försöka! utropade Wladyslaw och 
knöt händerna.

Därpå frågade han förundrad:
— Men hur kunde han komma in, hvarför tog 

de emot honom?
— Den manliga betjäningen i hela staden är 

terroriserad, och orden »från partiet» är jsom en 
patentnyckel till alla lås. — Men Laskowicz be- 
höfde inte ens begagna det medlet, för pani Otockas 
betjänt var händelsevis utskickad i ett ärende, och 
miss Anneys kammarjungfru öppnade, och hon 
kände ju igen honom från Jastrzab och trodde, att 
han kom som en gammal bekant.

— Då bevisade hon, att hon var dum.
— Men kära du, hvad kunde hon veta om 

honom? Ingen har ju sagt henne hvad han är 
för en, och hon hade sett honom i vårt sällskap, 
hade sett, att han reste in till staden tillsammans 
med mig och visste, att han varit lärare för dina 
yngre syskon. Att han tagit del i attentatet mot 
dig kunde ju inte heller falla henne in, för också 
från vår sida är det ju bara en förmodan, som vi 
inte ens ha anförtrott damerna för att inte oroa 
dem — och ändå mindre henne.

— Men hon är kanske socialist själf?
— Det betviflar jag, för när hon fick veta, 

«tt du var sårad, tjöt hon, så att det hördes öfver 
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hela Jastrzab, och önskade alla helvetets straff 
öfver dina tillärnade mördare. Miss Anney blef 
riktigt rörd öfver hennes deltagande. Jag minns 
också att sedan, när det ryktet kom ut att 
rzeslewiaker var gärningsmännen, så lofvade hon 
att sticka eld på Rzeslewo. Ack du har alltid tur 
du...

— Den turen kan jag undvara. Men hvad 
Laskowicz beträffar, så såg hon ju vid husvisita- 
tionen på Jastrzab, att de sökte honom.

— Än sen? Ha de inte förföljt dig också, 
för att du grundat en skola? I det här landet 
är alla sympatier alltid på de förföljdas sida. 
Tänk dig, då miss Anney sade åt henne, att hon 
inte vidare fick släppa in Laskowicz, så blef 
flickan helt indignerad. Tydligen trodde hon, 
att miss Anney förbjöd det bara af fruktan för 
polisen.

— Miss Anney måtte väl ha bevisat, att hon 
inte är rädd för något.

— Jag misstänker henne inte heller för rädsla 
— hvarken henne eller pani Otocka. Men där
emot erkänner jag, att jag är rädd själf. Om den 
där skälmen än inte visar sig mera personligen, 
så kommer han att slå sina lofvar omkring dem 
och hvad värre är, skrifva bref, och nu för tiden 
vandra ju alla bref till de svarta kabinetten. Om 
jag visste hvar jag skulle söka honom, skulle jag 
säga åt honom, att han framför allt inte må un
derstå sig att skrifva bref.

— Jag skall säga honom både det och mera 
till, bara jag träffar honom.

— Eftersom han varit hos pani Otocka, kan han 
komma till mig också. På vägen från Jastrzab 
hade vi ett samtal, som han säkert inte glömt.

— Om han kommer hit, ger ni mig då carte 
blanche?

— Aldrig på tiden! För litet sen ställde jag 
den här frågan till dig : om Laskowicz arresterades 
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till följd af något uppträde med dig, skulle du 
då vilja ta hans undergång på ditt samvete — 
och du svarade nej. Nu gör jag dig en annan 
fråga: om Laskowicz hetsad och förföljd som ett 
vildt djur tog sin tillflykt till ditt hus, skulle du då 
inte försöka gömma honom eller hjälpa honom att fly?

Härpå svarade Krzycki med förbittring men 
utan tvekan:

— Jo jag skulle hjälpa honom ... den saten I
— Ser du det! sade Gronski. Du svär, men 

du medger det. Om de kommer till mig och be
gär bidrag — vare sig nu Laskowicz är med eller 
inte — så svarar jag, att till de svältande ger 
jag, men till bomber, dynamit och strejkpropaganda 
ger jag inte. Och jag skall ytterligare säga det, 
att genom att begära medel till revolutionen af 
folk, som inte önskar den utan ger bara af feghet, 
demoralisera de sina egna landsmän.

— Liksom de brydde sig om detl Ju fegare 
de högre klasserna är, dess bättre för dem.

— Det är möjligt, men i så fall är de bröder 
i andan till alla dem, som sen långt tillbaka och 
afsiktligt demoralisera vårt land.

Krzycki såg eftersinnande ut och anmärkte:
— Hos oss sker sådant ofta — både upp

ifrån och nerifrån.
Gronski såg på honom med en viss förvåning, 

som om han ej hade väntat sig en sådan an
märkning från det hållet.

— Du har rätt, sade han, uppifrån genom 
den beständiga reduceringen af det stora idealet 
och nerifrån, därför att det där helt enkelt tram
pas under fotterna.

— Men det återstår ändå en bra hop vadmals- 
folk att lita till.

— I det har du också rätt, svarade Gronski. 
Förr var Dombrowskis marsch*  lösen för hundra 
tusen människor, nu är den det för tio millioner.

* »Än är Polen ej förloradt».
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De tystnade. Gronski gick en stund af och 
an i rummet, under det han enligt sin vana än 
tog af pincenezen, än satte den på igen.

— Vet du hvad som förundrar mig? sade 
han omsider. Jo att under såna här tider och 
såna här förhållanden folk kan tänka på sin pri
vata lycka och sina privata angelägenheter. Men 
sådan är lifvets lag, och ingen makt på jorden 
kan rubba den.

— Är det mig ni tänker på?
— Jag bekräftar i teorien ett faktum, som 

du bekräftar i praktiken. För det är ju som vi 
upplefde en jordbäfning, hus störta in, människor 
omkommer, eld slår upp ur jorden, och du och 
miss Anney ni älska hvarann och tänker på att 
bygga ett nytt bo.

— Hur var det ni sade? frågade Krzycki med 
strålande ansikte. »Ni älska hvarann?»

— Ja det sade jag, för så är det. Men du 
är för resten ändå mer förälskad än hon.

— Ja säkert, svarade Wladyslaw, och det är 
väl inte underligt, men hvaraf drar ni den slut
satsen ?

— Däraf att du hittills hvarken direkt eller 
indirekt frågat eller ens försökt få veta, hur mycket 
miss Anney för med sig i boet. Hos en landt- 
junkare anger det, att termometern visar på högsta 
kärlekstemperaturen.

— Jag kan bedyra, att jag skulle ta henne, 
om hon inte hade mer än klänningen hon gick i, 
svarade Krzycki.

— Men du skulle väl föredra, att hon hade 
något?

— Ja det erkänner jag uppriktigt. Det finns 
många af grannarna i trakten, som är fattigare 
än jag, och bröd skulle vi nog inte sakna. Men 
vi är tre stycken om Jastrzab och med mamma 
räknadt fyra. Jag är ägare till en fjärdedel och 
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för tre fjärdedelar oaflönad förvaltare åt mamma 
och syskonen. Och jag skulle önska, att Jastrzab 
bara tillhörde mig och min hustru och sedermera 
mina barn, om vi få några.

— Hvad det beträfEar tror jag det säkert, 
men också beträffande hemgiften känner jag mig 
ganska lugn, svarade Gronski. Miss Anney för 
ett komfortabelt lif, reser, klär sig och bor först
klassigt, och hon är inte den, som skulle vilja 
slå dunster i ögonen på folk. Jag antar, att hon 
inte äger några millioner, men särskildt efter våra 
förhållanden kan hennes förmögenhet visa sig vara 
till och med ansenligare än vi tro.

— Med eller utan, ropade Krzycki, bara jag 
får henne! Den som blir ägare till en sådan 
klenod, han kan kröna sig med den som en 
kung.

— Jag förutser, att kröningen snart skall äga 
rum, svarade Gronski skrattande.

IX.

Med anledning af Marynias födelsedag begaf 
sig miss Anney jämte sin kammarjungfru ut att 
köpa blommor. Dagen förut hade Gronski berättat, 
att han i en blomsterbutik sett italienska liljor 
— sådana där skära, som säljas knipptals i Italien, 
särskildt i trakten af Lucca och Pisa, men som föga 
odlas i Varschaus orangerier och sällan importeras. 
Som Marynia blifvit mycket intresserad af nyheten, 
hade miss Anney beslutit förära henne butikens 
hela förråd. Föregående kväll hade hon retats 
med Gronski om saken och lofvat förekomma 
honom, ty han som känd sjusofvare skulle nog ej 
hinna hemifrån i tid. För att spela honom ett 
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riktigt spratt begaf hon sig åstad klockan åtta på 
morgonen,så att hon skulle vara där, jast när butiken 
öppnades. Hon hade gjort i ordning en biljett 
med orden »Redan köpta», som hon ämnade skicka 
Gronski genom Polcia, och gladde sig åt tanken, 
att han skulle få den vid morgonkaffet.

Allt gick efter uträkning. Hon var första 
kunden i butiken. Enda missräkningen var, att 
det fanns endast få liljor: en enda kruka med 
ett tiotal exemplar i blom. Det kunde alltså ej 
bli tal om att kläda Marynias hela rum med blom
morna. Men just därför tillhandlade sig miss 
Anney dess begärligare hvad som fanns, och efter 
att ha betalt sade hon till, att liljorna skulle 
skickas till pani Otockas bostad. Hon blef helt 
bekymrad, då det svarades henne, att springgossen 
ej skulle komma förrän fram på förmiddagen. 
Hon ville nämligen, att Marynia skulle få blom
morna, innan hon stigit upp.

— Ropa på en droska, sade hon till Polcia, 
så ta vi krukan med oss.

Men Polcia, som var ganska kallsinnig och 
till och med frånstötande mot sin egen matmor 
och pani Otocka, hyste för Marynia en till dyrkan 
gränsande sympati; och hon svarade:

— Låt mig få bära blommorna själf! I en 
droska bli de så skakade, och bladen kan falla af.

— Men du skall ju gå med ett bref till pan 
Gronski, och då har du kråkan att bära också.

— Pan Gronski bor åt samma håll, och om 
det är litet tungt, så hvad gör det, när det gäller 
den lilla rara fröken.

Miss Anney förstod att hon skulle göra henne 
ledsen genom en vägran, hvarför hon svarade:

— Nå som du vill! Det är ju vänligt af dig. 
Men om det blir för tungt, så tag en droska. Jag 
går till kyrkan nu.

Och hon gick att bedja för Wladyslaw, som 
i dag för första gången skulle gå ut och väntades 
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till pani Otocka på kvällen med anledning af Ma- 
rynias födelsedag. Hon antog, att han i morgon 
skulle komma till henne, och ville också anbefalla 
den dagen i Guds hägn.

Polcia tog liljorna och begaf sig åstad åt mot
satt håll i riktning mot Gronskis bostad. Då hon 
gått ett litet stycke, började krukan kännas tung, 
och i det hon flyttade öfver den på andra armen, 
tänkte hon:

— Om det vore för någon annan, skulle jag 
slänga den i backen, men henne kan man ju inte 
låta bli att älska... För henne bure jag gärna 
två såna här krukor, och henne ensam skulle jag 
inte göra något ondt, om också... Nej inte ens 
då. ..

Och vid denna tanke mörknade hennes dystra 
ansikte än mera. I hennes hjärta, mäktigt blott 
af ytterliga känslor, började en strid mellan denna 
sällsamma dyrkan för Marynia och den blinda, 
lidelsefulla kärleken till Krzycki. På samma gång 
vaknade det bittra, hopplösa medvetandet, att han 
i hvarje fall ej var för henne att tänka på, ty 
han var ju en förnäm herre, nära på en prins, och 
hon en fattig tjänstflicka, som var till för att sy, 
städa rum och passa upp. Och till detta med
vetande sällade sig omedelbart en känsla af grym 
oförrätt. Hon skulle ju också ha kunnat födas 
till »fin fröken» och ha fått sin uppfostran inte 
af nunnor i ett hittebarnshus utan i ett rikt hem. 
Hvarför hade det inte blifvit så, och hvarför vän
tade henne till lifvets slut endast tjänarinnans 
tunga och glädjelösa lott?

Qon kom att tänka på att det ju nu för tiden 
fanns några människor, något »parti», som ville 
ta pengarna ifrån de rika och ge dem åt de fattiga, 
göra alla människor lika, så att det inte skulle 
finnas rika och fattiga, herrar och tjänare och 
ingen orättvisa i världen utan ett och samma stånd 
och en och samma frihet för alla. Hon hade hört 
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talas härom af sina kamrater, af handtverkare, af 
försäljarna i de småbutiker, där hon gjorde sina 
uppköp, och äfvenså hade hon snappat upp en 
del genom att lyssna till »herrskapets» samtal.

Det förvånade henne, att man kallade dessa 
människor »socialister», ty hittills hade en socia
list och en galning, som springer omkring på 
gatorna med knif i handen, för henne varit ett 
och detsamma. Då efter attentatet mot Krzycki 
det ryktet kommit ut, att socialister begått det, 
hade hon till och med känt ett sådant ursinnigt 
hat mot dem, att hon skulle varit färdig att ge 
dem gift eller steka dem vid sakta eld. När det 
sedan bland tjänstfolket på Jastrzab börjat heta, 
att icke socialisterna utan karlar från Rzeslewo 
voro gärningsmännen, hade detta hat slocknat. 
Men äfven sedermera, när Polcia blef bättre under
rättad om hvad socialisterna ville, intresserade 
hon sig föga för dem. Dels ansåg hon nämligen 
deras idéer enfaldiga, dels hade hon andra, mer 
privata saker att tänka på, och slutligen skilde hon 
i Polen endast mellan »de våra» och »de där 
andra», och de förra älskade hon omedvetet, de 
senare hatade hon — hon liksom alla andra. 
Först under de sista dagarna hade det börjat gå 
upp för henne, att äfven mellan landets egna fanns 
det grymma och upprörande olikheter, för de ena 
fanns rikedom, för de andra fattigdom, för de ena 
njutning, för de andra arbete, för somliga glädje, 
för andra tårar, för somliga lycka, för andra olycka 
och oförrätter.

Detta stod klart för henne särskildt nu, då 
hon smärtsammare än någonsin kände, att den 
person, som hon med själ och kropp åtrådde, han 
var en ohinnelig stjärna, till hvilken hon knappt 
hade rätt att lyfta blicken. Och ehuru ingenting 
händt, som i dag kunnat särskildt reta henne, 
och inga förändringar inträffat, grep henne en 
sådan förtviflan som aldrig förr.
15. — Hwrfta/rna.
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Men till sist afbrötos hennes dystra tankar af 
yttre tilldragelser. Trots den tidiga timmen varse- 
blef hon i ett gathörn en stor skara människor*  
synbart oroliga. Ansiktena voro vända, mot tvär
gatan, som om där något ovanligt varit å färde. 
Somliga sprungo fram, andra drogo sig förskräckt 
tillbaka, ännn andra talade med feberaktig ifver, 
pekade på något och tittade uppåt hustaken. 
Från alla håll kommo nya skaror af arbetare och 
half vuxna pojkar. Bland droskkuskarna, soin hade 
station i hörnet, rådde en ovanlig rörelse. Flera 
af dem vände sina hästar åt olika håll, som om 
de velat spärra gatan.

Plötsligt ljödo några genomträngande skrik 
och därpå skott. En obeskriflig förvirring följde. 
Folkhopen började bölja och upplösa sig, skriken 
blefvo alltmer genomträngande. Det var tydligt 
att man förföljde någon. Polcia med sina liljor 
på armen stod som fastvuxen och visste ej hvad 
hon skulle taga sig till. Då kom plötsligt en man 
framspringande mellan droskorna, och nerhukad 
och med sänkt hufvud sprang han rätt emot 
henne. Under vägen slängde han ifrån sig sin 
mössa och ryckte hatten af hufvudet på en pojke, 
och denne, som genast begrep hvad Jet gällde, 
förändrade icke en min. Droskkuskarna började 
spärra > gatan än ifrigare, tydligen för att försvåra 
förföljandet. Men tätt bakom dem smattrade åter 
revolverskott, och tvärs igenom det allmäpna 
skriket och larmet kunde man hora polisens gälla 
hvisselpipor och de hesa nästan vrålande ropen:. 
»Tag fast honom, tag fast honom!»

Polcia greps nu af besinningslös skräck och 
började fly, i det hon omedvetet tryckte blom
krukan mot sitt bröst, som om den varit hen: 
nes barn.

Men knappt hade hon sprungit några tiotal 
steg, förrän en andtruten, lågmäld stämma började 
ropa bakom henne: ;
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— Ge mig blommorna ! För Guds barmhärtig
hets skull, ge mig blommorna! Rädda mig!

Flickan vände sig om, och jämte förskräckel
sen målade sig en obeskriflig häpnad i hennes 
ögon; hon hade nämligen igenkänt Laskowkte.

Han ryckte nästan med våld ifrån henne blom
krukan, som hon utan att själf veta det hårdt 
höll fast, och återtog:

— Kanske känner de inte igen mig. Jag 
säger att jag är en trädgårdsmästare. Rädda mig! 
Kanske de inte känner igen mig ! Jag har sprungit 
andan ur mig.

Hon ville fortsätta sin flykt, men han höll 
fast henne.

Under tiden hade ett tiotal poliser och detek
tiver trängt sig fram mellan virrvarret af droskor. 
Största delen af folkmassan började springa allt 
hvad tygen höllo men i motsatt riktning mot den 
Laskowicz och flickan tagit — utan tvifvel för att 
leda förföljarna på villospår. Bland arbetarna 
höjdes ropet »Tag fast honom», för att polisen 
ytterligare skulle vilseledas. En arbetare började 
gällt hvissla mellan fingrarna, härmande polisens 
hvisselpipa. Polismännen och detektiverna kastade 
sig in i det tätaste myllret. I gatukorsningen 
stannade blott några stycken, och efter ett ögon
blicks tvekan togo dessa den motsatta riktningen, 
men de sprungo i full fart förbi flickan och man
nen i ljusa sommarhatten och med blomkrukan. 
Ett stycke längre fram anhöllo de några arbetare, 
men andra arbetare hade inom ett ögonblick be
friat dessa. Polcia och Laskowicz fortsatte sin väg.

— Nu är de förbi! sade studenten. Här för
råder mig ingen. De är förbi... Blommorna och 
hatten räddade mig. Tack skall ni ha, tack !... 
Jag kommer att vara er tacksam i hela mitt lit

Men Polcia hade ännu inte hämtat sig från 
sin häpnad.



- J ïiùl Hvàd vàr det? sade hon. Hvarifrån 
kom rii?;

j i Prån taket. De öfverraskade oss i trycke
riet. Men de : andra få sitta inne ett år eller två, 
och detär alltihop — för mig hade det;varit 
repet. .

— Hur kunde ni komma undan?
— När de följde efter upp på taket, hasade 

jag mig ner för stuprännan. Jag skulle ha kunnat 
bryta halsen af mig, men de fick sÿn på mig 
först nere på gåtan. Sen sköt de, och det var 
en lycka att jag inte blef sårad, för blodspåren 
skulle ha förrådt mig. Alla människor hjälpte 
mig, och droskorna dolde mig. De såg inte hur 
jag bytte ut mössan mot en hatt. Men hade inte 
kamraten varit, hade det varit ute med mig.

i — Hvilken kamrat?
— Det är er jag kallar så. Vi ha det bruket 

ibland oss.
— Kalla inte mig så, jag är ingen kamrat, 

i — Det var skada. Men nu är det inte tid 
att tala om det. Jag tackar än en gång för rädd? 
ningen, fast den blir kortvarig.
J — Hur så?
; För jag vet inte hvart jag skall ta vägen, 
hvar jag skall gömma mig. Hvar natt logerar jag 
på något ; nytt ställe, för öfverallt söker de mig.

1— Ja det är sant. De ha sökt er på Jast- 
rzab också. Vet ni af att det varit visitation där? 
, , . — Verkligen?

Ja visst! Dit kom gendarmer, polis, trup
per. Deo hade så när arresterat allesammans.

: ' —i'Å dem arrestera de inte...
Slamret af hästhofvar möt stenläggningen af- 

bröt för ett ögonblick deras samtal. Från tvär
gatan kom én kosackpatrull på ett tjugutal man. 
Dé :rédo långsamt, med karbinerna stödda mot 
låret, och sågo sig uppmärksamt omkring. Polcia 
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bleknade lätt vid deras anblick, men Laskowiçz 
hviskade:

— Det är inte farligt. De se att jag bär 
blommor från en butik. De ta mig för en träd
gårdsdräng och rider förbi.

Så gjorde de också.
— I hvart ögonblick arrestera de nnmera 

masstals med människor på gatorna, återtog Lasko» 
wicz. För andra betyder det ju föga, men om 
jag råkade i deras händer, komme jag aldrig 
loss mer.

— Men hvad ämnar ni göra nu då?
— Bära era blommor ...
— Och sen?
— Det vet jag inte.. .
— Men ni måtte väl ha någrä bekanta, som 

kan gömma er?
— Visst har jag det. Men polisen håller 

ögat på alla mina bekanta. B var natt husvisita- 
tioner ... De sista två nätterna har jag sofvit i tryc
keriet, men i dag ba de upptäckt det också.

Ett ögonblicks tystnad följde.
Därpå utlät sig Laskowicz med dyster stämma:
— Det finns inte längre någon räddning för 

mig . . . Jag bär de här blommorna dit de skall, 
ock sen vandrar jag vidare på vinst och förlust.

Inom Polcia vaknade plötsligt ett stort med? 
lidande med henom. Förut hade han varit henne 
likgiltig. Nu såg hon i honom en polsk student, 
en landsman jagad som en galen hund af de män
niskor hon länge hatat. i ,

I hennes energiska och hårda ansikte kom ett 
uttryck af orygglig beslutsamhet. t । .

— Det må gå hur det vill, men jag öfverger 
er inte, sade hon och rynkade sina svarta ögon
bryn. . < is

Laskowicz fick en plötslig lust att kyssa hénné 
på handen, och om de ej befunnit sig på gåtan, 
hade han gjort det. Han blef rörd ej blott öfver 
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hoppet om räddning utan också däröfver, att denna 
flicka, som han knappast kände och som ej till
hörde hans parti, var beredd att för hans skull ut
sätta sig själf för den största fara.

— Hvad kan ni göra? Hvar kan ni gömma 
mig? frågade han sakta.

Hon gick alltjämt med ögonbrynen rynkade 
och tycktes grubbla.

— Jo jag vet, sade hon till sist. Kom bara.
Han flyttade öfver blomkrukan på vänstra 

armen.
— Men jag måste säga er, återtog han med 

sänkt röst, att den som härbärgerar mig hotas 
allra minst af Sibirien. Jag Fmåste säga det. 
Jag kunde ju ha gjort er olycklig redan nu, men 
i första ögonblicket... ni förstår ... själf be varelse
instinkten. .. man har inte tid att reflektera...

Polcia förstod visserligen inte så alldeles hvad 
själfbevarelseinstinkten var för slag, men däremot 
förstod hon något annat. Om hon, såsom hon 
ämnade, förde Laskow icz till Gronski, så ut
satte hon icke blott Gronski utan äfven Krzycki 
för fara.

Och vid denna tanke blef hon stående som 
fastvuxen.

— Ja då vet jag inte hvad jag skall göra, 
sade hon.

— Ja ser ni det, svarade studenten i nästan 
sorgsen ton.

Och hon började grubbla på nytt. Att föra 
Laskowicz till miss Anney eller pani Otocka föll 
henne icke ens in: Hon kände, att här kräfdes 
manlig hjälp och att hon måste finna någon, som 
inte var rädd af sig och som hon själf inte frågade 
stort efter ... Hon började i minnet genomgå raden 
af miss Anneys och pani Otockas bekanta... Pan 
Dolhanski? ... nej! Han skulle kanske inte vara 
rädd, men han skulle be dem dra så långt vägen 
räcker och till på köpet skratta ut dem . .. Doktor 
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Szremski ?... Han hade förmodligen redan rest. 
Ack om bara inte pan Krzycki hade befunnit sig 
hos Gronski, då skulle hon gifvet ha gått till 
honom med den här stackaren, ty äfven om han 
inte tagit emot honom, så sknlle han ha gifvit ett 
godt råd eller hänvisat till någon annan... Och 
plötsligt kom det för henne, att om den som tog 
emot Laskowicz riskerade Sibirien, så skulle 
Gronski inte kunna hänvisa till någon, men om han 
kunnat det, så var det blott en person han skulle 
hänvisat till, och denna person kände också hon. 
Vid denna tanke for hon beslutsamt med hän
derna öfver klänningen och sade vänd till Las
kowicz :

— Nu vet jag! Låt oss försöka!
. Därpå stannade hon ett ögonblick och fort

satte :
— Följ med in i huset här strax bredvid. 

Ni väntar med blommorna nere i förstugan, och 
jag lämnar af ett bref en trappa upp. Jag kom
mer strax tillbaka. Var inte orolig, portvakten 
här känner mig, och han är en hygglig karl . . . 
Sedan kanske jag följer er till ett annat ställe.

Med dessa ord gick hon’ in genom porten, 
och lämnande Laskowicz kvar i förstugan ringde 
hon strax därefter på hos Gronski.

Gronski, som i dag stigit upp tidigare än van
ligt, var redan klädd och satt vid frukostbordet 
jämte Krzycki.

Han kastade en blick i bref vet, som Polcia 
lämnade, och skrattande visade han det för Krzycki ; 
därpå steg han upp och gick in i sitt skrifrum 
för att skrifva svar. Under tiden började Krzycki 
fråga, hur det stod till med hans mor och de 
öfriga damerna.

— Jo tack bra, och min fröken har till och 
med redan varit ute i staden.

— Så tidigt? Är hon inte rädd att gå ut 
ensam ?
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— Hon gick ut tillsammans med mig och 
köpte blommor åt panna Zbyltowska; sedan gick 
hon till kyrkan.

— Till hvilken kyrka'' går fröken?
— Det vet jag inte.
Polcia visste det mycket väl, men det stack 

henne, att Krzycki så ifrigt frågade efter hennes 
matmor. Han anade detta och upphörde att fråga, 
ty redan förut hade han beslutit att tala så litet 
som möjligt med henne.

Det inträdde alltså en litet besvärad tystnad, 
och den varade ända tills Gronski återkom med 
sitt bref.

— Här är svaret, sade han. Hälsa damerna 
så mycket från oss och säg, att vi kommer 
båda två i dag, för nu är pan Krzyckis fången
skap slut.

— Tackar, svarade Polcia. Men jag har ännu 
en bön... Jag skulle så gärna vilja veta pan 
Swidwickis adress.

Gronski såg förvånad på henne.
— Är det någon af damerna som hälsar och 

frågar? ...
— Nej ... Jag ville bara veta det...
— Panna Polcia, sade Gronski. Pan Swidwicki 

bor Obozna 5, men det är inte rådligt för unga 
flickor att besöka honom ...

Hon rodnade uppöfver öronen af fruktan, att 
Krzycki skulle tro något ondt om henne.

Och ett ögonblick undrade hon, ifall hon 
inte borde tala om att Laskowicz stod nere i för
stugan och att han var förlorad, om man inte 
hjälpte honom... Men åter erinrade hon sig, att 
Laskowicz redan en gång efterspanats på Jastrzab 
och att Krzycki så när arresterats för hans skull. 
Hon blef ängslig, att Gronski själf skulle vilja taga 
sig an studenten, i hvilket fall han utsatte äfven 
Krzycki för fara. Hon kastade en lång blick 
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på den unge mannens ståliga gestalt och beslöt 
att tiga.

Gronski återtog:
— Jag afråder er från att söka upp honom, 

jag afråder er! Ni lär ju redan ha läxat upp honom 
en gång.

Hon lyfte på hufvudet och svarade på en 
gång stolt och harmset:

— Och jag kan läxa upp honom en gång 
till, om det behÖfs, men jag har ett ärende till 
honom.

Och med en böjning på hufvudet gick hon.
Gronski ryckte på axlarna.
— Jag förstår inte hvad hon kan vilja, sade 

han. Det är något egendomligt hos den där flickan, 
och det får jag säga, att din tillkommande visar 
ett änglalikt tålamod genom att inte afskeda henne. 
Hon säger alltid, att flickan har ett häftigt lynne 
men ett hjärta äf guld. Det är ju möjligt, men 
jag vet genom pani Otocka, att det där hjärtat äf 
guld ibland ställer till uppträden, som ingen annan 
skulle fördra.

X.

På kvällen, Marynias födelsedag, hade Krzycki 
oçh miss Anney för ett ögonblick skilt sig från 
det öfriga sällskapet och stodo ensamma vid det 
blomsterhöljda pianinot. ^Wladyslaws ögon lyste af 
glädje och lycka. Han kände sig lycklig öfver att 
hans fångenskap var slut och att han fått återse 
den han älskade af hela sin unga själ.

’— Jag vet, sade han, att ni tidigt i morse 
var ute i staden och köpte blommor. Jag flck 
höra det af er kammarjungfru, som lämnade pan 
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Gronski brefvet. Sedan gick ni i kyrkan. Jag 
frågade till hvilken, för jag ville också gå dit. 
Men kammarjungfrun visste det inte.

— Det förvånar mig, för hon vet, att jag 
alltid går till Heliga Korsets kyrka, och ibland, till 
och med ofta, tar jag henne med. Jag går dit 
hvar dag till morgonmässan.

— Hon sade, - att hon inte visste, upprepade 
Wladyslaw. Går ni dit i morgon också?

— Ja. Om det inte är ett förskräckligt väder, 
Krzycki sänkte rösten.
— Jag frågar, därför att jag har en stor bön 

till er... Låt mig komma vid samma tid och till 
samma altare!...

öfver miss Anneys ansikte flög en rodnad, 
och hennes bröst började häfva sig snabbare. Hon 
böjde ner hufvudet, och med sol fjäders kanten mot 
munnen svarade hon sakta:

— Jag har inte rätt vare sig att förbjuda eller 
tillåta, kyrkan är öppen för alla fromma.

— Ja. Men jag skulle vilja knäböja vid er 
sida ... med er ... och inte i vanlig andakt utan i 
bön om något särskildt .. . Hvad min fromhet be
träffar, så säger jag uppriktigt, att visst tror jag 
på Gud — ack! särskildt nu — visst tror jag på 
honom och hans godhet, men hittills har jag inte 
varit så särdeles from ... Så där som alla andra 
. .. Men när det gäller hela lifvet, då är till och 
med en ateist färdig att falla på knä och be ... 
Att få knäböja bredvid er — bara det vore ju en 
lycka, det vore som att ha en ängel bredvid sig. 
Men det är ännu något jag vill be er om: att vi 
tillsammans, i samma ögonblick skall läsa : »Under 
ditt beskydd taga vi vår tillflykt, heliga Guds 
moder...»

Krzycki hade blifvit blek af sinnesrörelse, och 
svettdroppar framträngde i hans panna. Ett ögon
blick tystnade han, för att den våldsamma hjärt- 
klappningen skulle lägga sig, därpå återtog han:
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— >Taga vi vår tillflykt» — det vill säga vi 
två. — Ingenting mer, kära... min käraste —in
genting mer ! Sedan går jag, och på eftermiddagen, 
om ni tillåter, kommer jag till er och säger er 
allt, som samlat sig inom mig, sen jag första 
gången såg er på Jastrzab ... Ni har mitt öde i . 
era händer — jag måste, jag måste säga ut det 
redan nu, annars sprängdes väl mitt bröst. Och 
om ni samtycker till att vi gemensamt läsa bönen 
»Under ditt besydd», då blir jag så lycklig, att jag 
inte vet hur jag skall kunna lefva tills i morgon ...

Hon såg honom ärligt rätt i ögonen med sin 
beslöjadt strålande blick och svarade:

— Kom till kyrkan i morgon.
Och Krzycki hviskade:
— Att inte kunna få falla [till era fötter just 

nu — att inte kunna få detl
Men miss Anney lät som ofrivilligt sin handsk- 

klädda hand glida öfver hans, som han höll stödd 
mot pianots kant, och hon aflägsnade sig, ty mera 
sansad än han hade hon märkt, att man började 
se på dem.

Med anledning af Marynias födelsedag var ett 
ganska talrikt sällskap samladt hos pani Otocka 
i kväll. Notarien Dzwonkowski hade kommit och 
den gamle grannen från Zalesin, vidare Dolhanski 
och båda damerna Wlocka, som pani Otocka efter 
ömsesidiga visiter hade inbjudit. Gronski hade 
naturligtvis infunnit sig tidigare än de öfriga och 
uppträdde nästan som värd, härvid biträdd af 
Marynias forne lärare, violinisten Bochener, äfven 
han en »adoratör», samt Swidwicki, som ovanligt 
nog var nykter i dag.

Pani Otocka var upptagen af pani Wlocka och 
hennes dotter. Gronski samtalade med Swidwicki, 
när han inte satt och såg på Marynia, som smärt 
och späd, klädd i hvitt med violer verkligen er
inrade om en alabasterstaty. Just hon och jämte 
henne pani Krzycka hade börjat med särskild upp- 
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märksa mhet iakttaga Wladyslaw och miss Anney. 
Marynias små öron formligen rodnade af nyfiken
het, och i pani Krzyckas uppsyn lästes oro och 
som en skugga af missnöje.

Men efter att ha afbrutit samtalet med Krzycki 
gick .miss Anney ^rakt fram till henne och satte sig 
på en stol bredvid henne.

— Pan Wladyslaw är så lycklig, sade hon, att 
hans fångenskap är slut.

— Ja jag ser det, svarade pani Krzycka, 
men jag är rädd att lifliga samspråk ännu trötta 
honom. Hvad var det han talade om så ifrigt ?

Miss Anney böjde ner hufvudet och började 
släta ut vecken på sin ljusa klänning. Men så 
fattade hon tydligen ett plötsligt beslut, och i det 
hon liksom förut med Wladyslaw såg pant Krzycka 
rätt i ansiktet med sina ärliga ögon, svarade hon :

— Han sade något så rörandé snällt : att han 
i morgon vill gå till kyrkan och läsa »Under ditt 
beskydd» tillsammans med mig.

I hennes ögon lästes hvarken fråga eller oro 
eller utmaning, endast stor godhet och sannfär
dighet.

Pani Krzycka åter blef så häpen öfver svarets 
öppenhet, att hon i första ögonblicket förstumma
des. Hvad som hittills varit en tviflande och osäker 
förmodan trädde plötsligt klart i dagen, men hon 
försökte att ännu icke tro det, och efter någon 
tvekan svarade hon:

— Wladzio vore otacksam annars. Han står 
i så stor tacksamhetsskuld till dig — och jag 
också ...

Miss Anney begrep mycket väl, att pani 
Krzycka ville låta henne förstå, att motivet till 
Wladyslaws ord endast var tacksamhet, men hon 
fick ej tid att svara något, ty i detsamma lutade 
sig Marynia öfver stolskarmen.

— Aninka, skulle jag kunna få tala med dig 
ett ögonblick?
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— Ja gärna, svarade miss Anney.
Och hon reste sig upp och gick. PaniKrzycka 

följde henne med ögonen och suckade. Det ut
strålade så mycken friskhet från denna vackra ge
stalt, det var en sådan gyllene gläns öfver håret, 
en sådan djupblå glans i blicken, så mycken värme 
och kvinnlig tjuskraft i hela hennes Väsen, att 
pani Krzycka, gammal och erfaren som hon var, 
i sitt sinne måste medge, att det varit långt under
ligare, om Wladyslaw förblifvit likgiltig för alla 
dessa behag.

Och i det hon suckade för andra gången, 
tänkte hon:

— Hvarför skulle Zosia ta henne med till 
Jastrzab !

Och hon började med blicken söka pani Otocka, 
som just nu gick bort till dörren för att välkomna 
en gammal herre med hvit lejonman och yfvigt 
hvitt skägg.

Tydligen half bli nd hade han stannat på tröskeln 
och såg sig omkring i salongen genom sina guld- 
bågade glasögon.

Då han slutligen varseblef pani Otocka, fattade 
han båda hennes händer och började entusiastiskt 
kyssa dem, och hon välkomnade honom med den 
säregna, blyga gratie, som gjorde henne lik en 
ung herrgårdsfröken.

— Ack hvad hon är söt och intagande! tänkte 
pani Krzycka.

Hennes sorgsna funderingar afbrötos af Swid- 
wicki, som intog miss Anneys plats.

— Min nådigas son, började han, är ju en 
äkta ulän från Somosierral*  Hvilken ras! hvilken 
typ! Jag lade genast märke till honom hos Gronski 
— se jag är alltid ute på spår efter skönhet som 
en : rapphönshund efter rapphöns. Han skulle barä 
ha sabel i hand och sitta till häst. Eller skickas

* Syftar på de polska legionärer, som deltogo i Napo‘ 
leons spanska fälttåg.
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till någon utställning som ett mönsterexemplar af 
rasen ! Ack sådana färger ! Kvinnorna måste vara 
galna i honom.

Trots alla sina bekymmer kände sig pani 
Krzycka angenämt berörd af detta loftal, ty ända 
från hans barndom hade Wladyslaws skönhet varit 
henne en källa till stolthet och glädje. Men na
turligtvis ansåg hon ej lämpligt att erkänna detta 
för Swidwickt

— Vid sådant fäster jag ingen vikt, svarade 
hon, och jag tackar Gud, att det inte är det enda, 
som kan sägas till min sons beröm.

Men Swidwicki knäppte med fingrarna och 
genmälde :

— Jo min nådiga, ni fäster vikt vid det — 
och jag gör det, och damerna där borta bara låtsa, 
att de inte gör det — både den unga engelskan 
och det där lilla genomskinliga porslinsgodset, fast 
hon inte skall låtsas tänka på annat än musik. i . 
Minst kanske pani Zofia, men det är för att hon 
sen någon tid alldeles för flitigt studerar Plato...

— Zosia. .. Plato? frågade pani Krzycka.
— Ja jag antar det, är till och med säker, 

för annars skulle hon inte vara så platonisk...
— Men hon kan ju inte grekiska.
— Men Gronski kan, och han öfversätter nog 

åt henne.
Pani Krzycka såg förvånad på Swidwicki. 

Hon hade först i kväll gjort hans bekantskap, och 
hon visste inte, att han var en person, som för 
nöjet att få säga en kvickhet eller en vits eller 
blott och bart af vana var i stånd till hvilken 
taktlöshet som helst. Hon kunde därför ej förstå, 
hvarför han sade henne detta. Emellertid voro 
hans ord för henne som en stråle ljus, belysande 
åtskilligt som hon hittills ej varseblifvit, hon fick 
en ny påminnelse om att hennes hemliga önsk
ningar skulle förbli en tom dröm — och hon 
suckade för tredje gången.
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— Ack står det så tilli tänkte hon.
Swidwicki började skratta.
— Ja ja, sade han, min kusin är mycket 

platonisk och dessutom litet anemisk.
Och i hans skratt var det något så bittert 

och till och med hätskt, att pani Krzycka åter 
betraktade honom med förvåning.

Under tiden hade Mary nia och miss |Anney 
följts åt ut i nästa rum. Marynias små öron voro nu 
ännu rödare, och hennes ögon lyste af en rent 
barnslig nyfikenhet. Hon tryckte sin lilla näsa 
mot miss Anneys kind och hviskade:

— Säg mig — friade han till dig vid pianot?
— friade han? Säg!

Och miss Anney slog båda armarna om hen
nes hals, kysste henne hjärtligt och hviskade henne 
rätt i örat:

— Nästan.
— A... vid pianot! Jag gissade det strax! 

Jo jo, jag förstår mig allt på såna där saker, jag I 
Men »nästan» säger du? Hur nästan?

— För jag vet att han älskar mig.
— Wladzio?. .. Har han sagt dig det?
— Det här han inte ens behöft säga.
— Jag förstår! Jag förstår alldeles.
Fast miss Anneys ögon voro fuktiga, började 

hon skratta, och i det hon än en gång omfamnade 
den lilla violinisten, sade hon:

— Låt oss nu gå in i salongen igen.
Marynia nickade.
Under vägen återtog bon med strålande an*  

sikte.
— Du och Zosia trodde, att jag ingenting 

ser, men jag — åhå!.. .
I salongen funno de ett politiskt samtal i 

full gång. Den som förde ordet var den långe 
gamle herrn med den hvita lejonmanen. Han 
hade varit kamrat och vän till Otocki, och där
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jämte var han redaktör för en af Varschaus största 
tidningar.

— ... Folk tror, sade han, att det här är ett 
nytt sakernas tillstånd, som kommer att vara, 
men i stället är det ett hysteriskt anfall, som 
kommer att följas af utmattning och kraftlöshet. 
Jag har lefvat länge i världen och har ofta sett 
sådana här skådespel... Ja så förhåller det sigf 
Det här är en dum och elak revolution.

. Om Swidwicki fått höra af något brushufvud, 
att det var en vis och välsignelsebringande révolu' 
tion, skulle han otvifvelaktigt varit af den gamle 
redaktörens åsikt, men som han ringaktade tid-*  
ningsmän i allmänhet och isynnerhet förargades 
öfver att denne gubbe i vissa kretsar ansågs för 
en politisk auktoritet, började han genast oppo
nera sig.

— Det är bara de konservativas bottenlösa 
naivitet, sade han, som kan begära förnuft och 
godhet af en revolution. Det är detsamma som 
att t. ex. begära af en eldsvåda, att den skall 
vara hofsam och förståndig. Hvarje revolution 
är ett barn af lidelsen — inte af förnuftet eller 
vreden —*■  och inte af kärleken. Dess uppgift är 
att spränga dumhetens och ondskans gamla former 
och med våld pressa in lifvet i en ny form.

— Och den där nya formen, hur tänker ni 
er den hos oss?

— Naturligtvis också som dumhet och ondska, 
men ny... At den sortens växlingar består vår 
historia och för resten hela mänsklighetens.

— Det är en förtviflans filosofi.
— Eller löjets.
— Om löjets då också egoismens.
— Alldeles riktigt. Mitt parti slutar och 

börjar med mig själf.
Gronski smackade otåligt, redaktören tog af 

sina glasögon, och kieande med ögonen började 
han torka glasen.
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— Ursäkta, sade han mycket flegmatiskt. 
Ert parti kan vara högst intressant, men jag ville 
tala om andra . ..

— Mindre intressanta.
Men den gamle tidningsmannen vände sig till 

Gronski.
— Våra socialister, sade han, ha börjat bygga 

om huset, glömska af att vi bo hopträngda i ett 
par rum och att de öfriga bebos af andra, som 
inte tillåter det. Eller rättare — de där två tre 
rummen låter de oss rifva, men de låter oss inte 
bygga upp dem igen.

— Då är det bäst att spränga hela huset i 
luften med dynamit, insköt Swidwicki.

Men anmärkningen förbigicks med tystnad, 
och Gronski inföll:

— En sak väcker formligen min häpnad, och 
det är att de konservativa vänder sig med största 
raseriet inte mot de revolutionära utan mot natio
nalisterna, som inte vill revolution och som en
samma ha styrka nog att förhindra den. Jag för
står att den främmande byråkratien gör det, men 
hvarför följer våra patres conscripti dess exempel?

Redaktören satte på sig glasögonen, doppade 
ett finger i teet, då han trefvade efter en kopp, 
drack så en klunk och svarade därpå:

— Orsaken därtill är deras större blindhet 
och deras större förstånd.

— Såål utropade Swidwicki, på hvilken svaret 
imponerade en smula.

Och grannen från Zalesin, som intresseradt 
lyssnade till tidningsmannen, frågade:

— Hur menar ni?... Jag förstår inte.
— Jo så är det, svarade redaktören. Deras 

större blindhet beror på en trängre synkrets, på 
bristande förmåga att blicka långt in i framtiden, 
in i de tider och århundraden, som skall komma 
och för hvilka det är af hundra gånger större 
betydelse, att den heliga altareiden inte slocknar, 
16. — Hvirflama.
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än att små tillfälliga fördelar vinns Man måste 
ha blick för framtiden, men det sakna de. De 
är litet som Esan, som afstod sin förstfödslorätt 
för en grynvälling. Och vi ha inte rätt att afstå 
ifrån något. Absolut inte från något! Däremot, 
då det är fråga om enstaka moment, om ställ
ningar och förhållanden i ett visst gifvet ögon
blick, då är de hundra gånger förnuftigare och 
.klokare — begå långt mindre felgrepp i detaljer 
och ha nyktrare uppfattning. Jag talar om det 
bär alldeles opartiskt, eftersom jag själf inte hör 
till något parti.

— Och alltså inte får rätt vare sig nu eller 
i framtiden, inföll Swidwicki. För resten medger 
jag, att skillnaden mellan politikernas praktiska 
synpunkt och patrioternas och öfverhufvud entusi
asternas känslosynpunkt består däri, att af poli
tisk moderation kan man slå mynt — fast ibland 
falska — nu genast, af de politiska känslorna åter 
blir det mynt i framtiden. Historien bekräftar det 
vid hvart steg, för hvad söm för hundra eller 
femtio eller till och med tjugo år sen föreföll som 
politiskt eller socialt vansinne, det har nu gått in 
i allmänna begreppen. Och så kommer det att 
gå alltjämt.

— Kanske, svarade Gronski, men det är sant 
bara för så vidt inte åsikternas radikalism eller 
känslornas uppsvallning nu tar gestalt i någon 
stor och dum ögonblicklig handling, för i så fall 
sker ett brott och ett misstag, som innebär fara 
också för framtiden. Och så går det oftast.

— Och jag antar, att det är just det de 
konservativa är rädda för, anmärkte redaktören. 
Den alltför glödande och — det måste man er
känna — i sina yttringar ofta obetänksamma och 
oförnuftiga patriotismen skrämmer dem. Förut 
var de rädda, att chloperna som läste Polacken. 
skulle gripa till liarna. Nu skälfver de, när någon 
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hetsig krabat låter undfalla sig ett ord om det 
kommande polska riket.

— Polska riket! upprepade Swidwickf och 
fnös ironiskt. Jag> skall berätta er en änekdot. 
En viss rysk ämbetsman miste förståndet och;fick 
storhetsmani. Hos en tsjinovnik måste nùùnn 
naturligtvis ta den formen, att han inbillade sig 
ha nått den högsta af alla »tsjiner»*  så på jorden 
som i himlen. Och hvad tror ni hah inbillåde 
aigyvara?;; s.i- .G^-

• De ryska rangklasserna. /

• — Å... Vår-Herre? n ;
, — Bättre upp. : ; ; iJ; r-c.u

—; Jag får medge att min fantasi kommer 
till korta,?sade Gronski. - r u

— Ser du det! Jo han hade funderat ut eh 
än högre tsjin, han ansåg sig vara — presidentti 
Den heliga treenigheten ! Begriper du?... En 
kommitté sammansatt af Fadern, Sonen och Anden 
— och han är preses. Är inte det ändå högre?

— Jo -t- men hvarför anförde du den anek
doten?

— Till bevis att för sjuka hjärnor finns det 
inga omöjligheter och... att bara såna hjärnor 
kan tänka på ett polskt rike.

Gronski teg litet och svarade så:
— Tjugo millioner människor, ,det är ändå 

ett material, och tillåt mig säga, att presidenturen 
i Heliga treenigheten är en större orimlighet. Hvad 
vet du om framtiden, och hvem kan ana sig till 
den? Du kan på sin höjd säga, att under nu
varande förhållanden vore det ett felgrepp och 
till och med ett brott att försöka skapa det riket 
med våld, genom en revolution. Men vårt folk 
blir uppslukadt, först då det låter sig uppslukas. 
Och om det inte låter detta ske? Om det genom 
trägen och ädel möda skapar sig upplysning, sam- 
hällstukt, välstånd, vetenskap, litteratur, konst, 
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rikedom, hälsa och kraft, inre styrka — hvad då? 
Och hvem kan nn säga, hur de politiska och 
sociala förhållandena kommer att gestalta sig i 
framtiden? Hvem vågar påstå, att inte de nu
tida statssystemen kommer att falla och bli an
sedda för lika idiotiska och brottsliga som vi anse 
t. ex. tortyren? Hvem kan ana hvilka ström
ningar som skall uppstå i det stora haf, som 
kallas mänskligheten? En människa, som t. ex. 
på Ciceros tid hade sagt, att samhället kan undvara 
slafveri, skulle ha blifvit ansedd för en dåre — 
och ändå existerar slafveriet inte mer. I de poli
tiska förhållandena kan något liknande inträffa. 
De nuvarande tvångsstaterna kan lämna rum för 
frivilliga och fria unioner. — Jag vet inte om 
det blir så, men du vet lika litet, att det inte 
blir så. Och därför anser jag ett lugnt och out
tröttligt arbete nödvändigt, men jag inser inte 
nödvändigheten att förneka och afsvärja alla ideal. 
Och jag säger dig till på köpet, att den polack, 
som inte bär det stora idealet innerst i själen, 
han är en affälling, och jag förstår inte hvarför 
han inte då uppger allt.

— Skrif det där på latinsk vers, svarade 
Swidwicki otåligt. På det viset förvrider du huf- 
vudet på minsta antalet människor.

— Det kanske kommer den tid, då våra nu
varande fiender själfmant säger till oss: styr som 
ni själfva vill. Nu förefaller det som en naiv 
dröm, men framtiden kan bära i sitt sköte öfver- 
raskningar, som inte bara kortsynta politiker utan 
till och med fjärrskådande filosofer inte dröm
mer om.

Och nu hade Gronski tydligen nog af detta 
samtal, ty han tillfogade:

— Och nu punkt och slut. Jag afbryter före
draget. Vi är komna inte för att sysselsätta oss 
med politik utan med festföremålet, och hon tycker 
säkert, att sådana här ämnen är tråkiga.



245

Med dessa ord vände han sig till den bakom 
miss Anney stående Marynia, men hon skakade 
på hufvudet och svarade ögonblickligt med stor 
entusiasm :

— Visst inte! Jag är af pan Gronskis me
ning.

Och så rodnade hon uppöfver öronen, ty alla 
började skratta, och Swidwicki svarade:

— Nå i så fall är hela saken klar.
Krzycki skrattade också åt Marynias förlägen

het, ehuru han föga visste hvad det var. fråga 
om, ty hela hans själ var koncentrerad i de för
älskade ögonen, som voro fästa på miss Anney. 
Hon stod emellan två stolar, lugn och leende, hvit- 
klädd och frisk som en sommarmorgon — endast 
mera skär om kinderna än vanligt sedan sista 
samtalet. Och han bokstafligen slukade henne 
med ögonen. Hans hjärta och hans sinnen stodo 
i ljusan låga. Han frossade i anblicken af hennes 
strålande ansikte, de bara armarna, som huggna 
i varm marmor, den kraftiga, fylliga barmen, ge
staltens smidiga, buktande linjer, knäna som tätt 
sammanslutna tecknade sig under det tunna tyget, 
och en förtärande åtrå började kämpa inom honom 
med den känsla af dyrkan och vördnad han hyste 
för hennes rena väsen. Hans tinningar bultade, 
ådernätet i pannan svällde. Vid tanken, att alla 
dessa skatter skulle bli hans, flammade blodet 
upp, och det kom öfver honom en sådan mattighet, 
att han undrade, om han skulle förmå resa sig 
från stolen. Men samtidigt harmades han på sig 
själf, på »djuret» inom sig, som han ej kunde 
stäfja, och öfveröste sig med hårda tillmälen, för 
att han ej älskade henne — »denna ängel» — så 
som han borde älska henne, d. v. s. med en kär
lek, som endast låg på knä och tillbad; Och i 
sina tankar kastade han sig i stoftet för den 
älskade, slog armarna om hennes knän och bön- 
föll om förlåtelse. Men då han föreställde sig,
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lidelsed åter makt med honom. Och under denna 
inre strid kände han sig icke endast henne ovär
dig, icke endast »djurisk», utan också som en 
eländig komisk slyngel, i saknad af det lugn 
och den själfbehärskning, som en verklig man 
bör äga. ! 4 r

Det rent förundrade honom, att hvad som 
kunde lofva så mycken sällhet på samma gång 
skulle vålla sådana kval.

Lyckligtvis afbröts hans pina och hans grubbel 
af -musiken, ty en afton hos pani Otocka måste 
ju sluta med sådan. Bochener satte sig till pianot, 
notarien Dzwonkowski började drilla på sin flöjt, 
och Marynia ställde sig bredvid dem med fiolen. 
Om de närvarande ej varit vana vid anblicken, 
skulle de häpnat öfver den förändring, som försig
gick med henne. Det vackra men barnsliga an
siktet, skälmskt och nyfiket, fick med ens ett ut
tryck af allvar och djupt lugn. Hennes ögon 
blefvo tankfulla och sorgsna. Mot salongens röda 
bakgrund liknade hennes spensliga, hvita skepnad 
någon stiliserad gestalt i ett måladt kyrkfönster. 
Det var något hieratiskt hos henne.

Tersetten tog sin början. De milda tonerna 
vaggade Krzyckis upprörda själ till ro. Hans 
sinnen inslumrade, och begäret slocknade. Det blef 
tyst i hans hjärta. Hans' kärlek förvandlade sig 
till en vingad ängel, som tog den älskade i sina 
armar likt ett barn och sväfvade upp med henne 
i den oändliga rymden, hän mot altaren skapade 
af solnedgångars skimmer och stjärneljus.

Det var sent, då Gronski, Swidwicki och Wla
dyslaw lämnade pani Otockas hem. På gatan mötte 
de få fotgängare men däremot vid hvärje stég 
militärpatruller och poliser, som hejdade dem och 
frågade efter deras pass. Denna gång låtsades 
Swidwicki i ej vara drucken, ty han var på dåligt 
humör, just emedan han hos pani Otocka måst 
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nöjä sig med två glas vin. Han visade därför 
poliserna utom sitt pass också sin frack och sin 
hvita halsduk och frågade dem i skarp ton, om 
socialister eller banditer gå klädda på det sättet.

— Hin anamma dem allihop 1 sade han och 
slog sin käpp i trottoaren. Och till på köpet är 
allting stängdt, inte bara hotellrestaurangerna utan 
till och med apoteken — där kunde man annars i 
värsta fall alltid få uin de coca eller sprit. Apo
teken strejka! Därhän har det gått! Nu borde 
doktorerna också strejka, och då strejka ofrivilligt 
också dödgräfvarna. Hin anamma alltihop! Hem
ma har jag inte en enda butelj, alltså får jag inte 
en blund i ögonen på hela natten, och i morgon 
kommer jag att gå och se ut som om jag vore 
hängd och nersläppt. ..

' — Följ med hem till oss, sade Gronski. Vi 
kan nog leta upp någon butelj, och så bjuder jag 
på kaffe till. ,

— Du räddar lifvet inte bara på mig utan 
också på min »kamrat», isynnerhet om du letar 
upp två buteljer.

— Skall försöka. Men hvilken kamrat talar 
du om?

— Ack det är sant, ni vet ju ännu inte . .. 
Jag skall berätta vid glaset.

Till Gronskis bostad var ej långt, och inom 
kort sutto alla tre kring ett börd, på h vil ket stod 
en butelj ädelt Chambertin och en ångande kaffe- 
kokare.

Swidwicki • hade kommit på humör igen.
— De där damerna, sade han, är sann

skyldiga änglar, och det är väl anledningen, att 
man hos dem har det som i paradiset, där lyck
saligheten hufvudsakligen består i att titta på det 
eviga ljuset och lyssna till änglakörerna.

Han vände Sig till Krzycki. . ‘
— Jag märkte att det var tillräckligt för 
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er och Gronski — men för mig är det absolut 
för litet.

— Börja inte öfva din kvickhet på da
merna, svarade Gronski, för då låter jag genast ta 
bort buteljen.

Swidwicki fattade om den med bägge hän
derna.

— Jag dyrkar dem . . . alla trel ropade han 
med komisk ifver.

— Hvilken kamrat var det du talade om?
Swidwicki tog en klunk vin, och med slutna 

ögon pröfvade han ett ögonblick balten.
— Sen i morse, svarade hån, har jag hos mig 

en galgfågel som polisen efterspanar... Blir han 
funnen hos mig, hänger de förmodligen oss 
bägge två.

— Och du tog ändå emot honom?
— Ja för han fördes till mig af en person, 

som jag inte kunde säga nej till.
— Något fruntimmer alltså ...
— Naturligtvis. Jag kan tillägga ett vackert 

och en af de där, som framkalla elektrisk ström 
hos mig. Men jag kan inte säga hennes namn, för 
hon bad mig om tystlåtenhet.

— Jag frågar inte, sade Gronski, och hvad 
strömmep beträffar, så tror jag dig; annars hade 
du väl inte utsatt dig för sådan fara.

— Ni vet att jag inte är rädd för något i 
världen, svarade Swidwicki, och det ger mig idet 
här ofria landet en ^så oerhörd frihet som ingen 
annan har.

Och han tömde sitt glas i botten och ropade:
— Lefve friheten — men bara min!
— Allt det där bevisar emellertid, att du ändå 

har ett godt hjärta.
— Inte alls. Jag gjorde det för det första 

därför, att jag hoppas på en belöning, som jag 
emellertid i det här dygdiga sällskapet inte vill 
utbreda mig öfver — möjligen efter andra buteljen 
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— och för det andra för att jag skulle få någon 
att retas med. Jag försäkrar dig, att min galg- 
kandidat inte kommer att sofva på rosor, och hvem 
vet om han inte efter någon vecka föredrar galgen 
framför min gästfrihet.

— Det kan ju hända. Men tills vidare? ...
— Tills vidare har jag köpt honom Allens 

hårvatten, för att han skall färga sin svarta ehe- 
velyr blond. Jag känner också en viss tillfreds
ställelse vid tanken, att polisen kommer att ränna 
sig fördärfvad förgäfves.

— Men om den finner honom?
— Det betviflar jag. Minns du, att jag en 

tid hade en betjänt ända ner ifrån Bessarabien? 
För två månader sen bestal han mig och rymde. 
Han har sedan skrifvit till mig från New York och 
gjort mig ett förslag, som jag föredrar att inte 
berätta er. En utomordentlig typ! fullkomligt 
modern. Innan han rymde, bad han mig om sitt 
pass, under förevändning att de nu oupphörligt 
fråga efter det. Men jag hade lagt det i någon 
bok och kunde inte finna det — nu för ett par 
dar sen hittade jag det händelsevis, så att min 
nya galgkandidat inte bara har blondt hår utan 
också pass.

— Och han kommer inte att bestjäla dig som 
föregångaren?

— Jag har sagt honom, att det borde han 
göra, men då blef han förolämpad. Det ser ut 
som han skulle komma att bli förolämpad från 
morgon till kväll — och om han till sist bestjäl 
mig, så är det af indignation öfver att jag kunde 
förutsätta något sådant. Hans lilla skyddspatro- 
nessa, som skaffade mig honom på halsen, garan
terade att han är hederlig, men hon har inte ens 
sagt mig hans namn. En slug flicka! Hon säger 
som så : »Om de upptäcker honom, kan ni ur
skulda er med att ni inte visste hvem han var.» 
Och hon har rätt — fast när det blir fråga om 
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någon tacksätnhet, då‘ klöser hon som - en katt. 
Jag riskerar repet för hennes skull, men när jag 
ville ... hm, lite så där ... då hade jag så när fått 
en örfil.

Gronski rynkade ögonbrynen och började se 
skarpt på Swidwicki. Därpå sade han:

Miss Anneys kammarjungfru, Polcia, frå
gade mig, i dag på morgonen efter din bostad. 
Säg mig hvad betyder det?

Swidwicki tömde åter sitt vinglas.
— Ja hon har också varit hos mig .. . Pani 

Otocka skickade henne att bjuda mig.
— Pani Otocka skulle ha skickat Polcia att 

bjuda dig? Nej försök inbilla någon annan det!
— Än sen då? frågade Swidwicki med oskyldig 

uppsyn. Hon hade gifvit Polcia i uppdrag att 
skicka ett stad.sbud till mig, men sen i går kväll 
strejka stadsbuden. Nu strejka alla. Flickorna också 
— med undantag af »kamrat»-filekorna, särskildt de 
gamla och fula. Om de strejka, är det ofrivilligt.

Förklaringen syntes Gronski antaglig, ty sedan 
gårdagen hade verkligen inga stadsbud synts till 
på gatorna. För öfrigt gaf Swidwicki en annan 
vändning åt samtalet.

— Jag tog emot honom, sade han, inte för 
att rädda en fårskalle utan för att jag har tråkigt 
och för att det behagade mig. En viss italienare 
har sagt, att den gudomlighet, som håller hela 
världen i tyglarna, heter la paura — fruktan. Och 
italienaren har rätt. Om människorna inte vore 
rädda, skulle ingenting bestå — inte en enda sam
hällsform. Men på fruktans stege finns det 
många pinnar, och den öfversta heter dödsfruktan. 
Döden — det är den verkliga gudomligheten !... 
Reges rego, leges lego, judices judico ! ... Och jag 
bekänner att jag själf, som användt lifvet till att 
välta alla möjliga gudomligheter från deras piede
staler, haft svåraste arbetet, innan jag rådde på 
den gudomligheten. Men jag har rådt på den
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— och det så grundligt, att jag gjort den till 
min hund.

—' Du har gjort den till hvad?
— Till min hund, som jag när jag behagat 

klappar på hufvudet som t. ex. nu, när jag tog 
mig an den där revolutionsslyngeln. Men inte nog 
med det! Se hvad människorna lefver under för 
skräck : yxa, galge, kula, kräfta, lungsot, tyfus, tabes
— lidande, smärta, månader och år af kval — och 
hvarför? Af dödsfruktan! Men jag har satt mig 
öfver alltihop det där. Mig hänger inte bödeln, 
på mig biter inte kräfta och lungsot, mig knäcker 
inte plågorna, mig kan inga lidanden förnedra, 
för den där gudomligheten, som alla darra för,’ 
den lockar jag på när det behöfs som på en 
hund : ici !

Han började skratta och tillfogade:
— Men den där ursinniga sälien jag har, han 

gömde sig ändå för döden. Säg mig, hur skulle 
det se ut, om de verkligen inte vore rädda?

— Då skulle de inte vara hvad de är, sva
rade Gronski. De vill lif och inte död.

XI.

Swidwicki sade sant, då han förklarade sig ej 
veta namnet på den revolutionär, som han tagit i 
sitt skydd, ty Polcia hade hemlighållit det. Lasko- 
wicz och hon hade kommit öfverens därom på 
vägen. När studenten fick veta, att Swidwicki, 
till hvilken flickan förde honom, var en bekant till 
Gronski och pani Otocka, blef han i första ögon
blicket högst oangenämt berörd. Han erinrade sig 
brefven han skrif vit till Marynia och sin fiendskap med 
Krzycki, mot hvilken hans parti för ej länge sedan 



252

begått ett attentat. Personligen hade han ju ej 
deltagit i det, och tanken hade inte utgått från 
honom, men han hyste ej minsta tvifvel, att kom
mittén utfärdat dödsdomen på grund, af hans 
rapporter, som utpekade Krzycki såsom förnämsta 
hindret för propagandan. Han erinrade sig också, 
att han ingenting gjort för att hindra attentatet 
utan tvärtom varit belåten, att en honom förhatlig 
människa och dessutom en förment rival skulle bli 
röjd ur vägen. En tid hade han haft vissa skrupler 
öfver att han sålunda »tvådde sina bänder», men 
vid underrättelsen, att attentatet misslyckats, hade 
han icke dess mindre känt sig besviken. Och nu 
gick han att söka skydd hos en människa, som 
var släkt med pani Otocka och som kunnat höra 
talas både om brefven till Marynia och om hela 
förhållandet till Krzycki. Detta var en rent fatal 
ödets skickelse, och det kunde alldeles omintetgöra 
Polcias goda afsikter.

Med anledning af dessa reflexioner började 
Laskowicz be flickan, att bon ej skulle nämna hans 
namn. Som skäl uppgaf han, att om polisen 
fann honom, skulle Swidwicki i så fall vara mindre 
ansvarig.

Polcia gaf honom rätt men anmärkte, att om 
pan Gronski någon gång besökte Swidwicki, skulle 
ju allt komma i dagen.

— Ja, svarade studenten, men jag behöfver 
den här tillflykten bara för några dar ; sedan skaffar 
jag mig en annan, eller också kanske styrelsen 
skickar mig utomlands.

— Hvilken styrelse? frågade Polcia.
— Den som vill frihet och bröd för alla och 

som inte tillåter, att någon står öfver t. ex. er 
genom rang eller pengar.

— Jag förstår inte ... Skulle jag inte vara 
tjänare och ha matmor?

- Nej.
Polcia gjorde genast den reflexionen, att hon
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i så fall skulle komma pan Krzycki närmare, men 
som hon ej hade tid att vidare fondera på saken, 
upprepade hon:

— Jag förstår inte . .. Sen skall jag fråga er, 
men nu måste vi gå på.

Och de fortsatte sin väg brådskande och under 
tystnad, och snart stodo de utanför Swidwickis 
dörr. Han kom själf och öppnade vid ringningen. 
Förvånad men äfven småleende konstaterade han, 
att det var Polcia som stod i den skumma för
stugan, men då han sedan också fick syn på Lasko- 
wicz, frågade han:

— Hvad vill den där? Hvad är det för en?
— Få vi stiga på, och kan jag få tala med 

er i enrum? frågade flickan.
— Var så god! Ju mer i enrum dess angenä

mare för mig, svarade Swidwicki.
De trädde in. Studenten stannade i första 

rummet. Värden förde in Polcia i nästa och stängde 
dörren.

Studenten började se sig omkring i det stora, 
oordentliga rummet, fullt af böcker och teckningar 
och med en hop buteljer med hvita och blå eti
ketter uppradade*  utefter väggarna. På ett rundt 
bord öfverlastadt med tidningar stod en butelj med 
påskrift Vin de Coca, Mariani samt några ask
koppar med halfrökta cigarrer och cigarretter. 
Möblerna i rummet voro tunga och ursprungligen 
dyrbara men smutsiga. På väggarna hängde taflor, 
bland annat ett porträtt af pani Otocka som ung 
flicka. I ett hörn sågs den kända napolitanska 
Psykestatyn med stympad hjässa.

Studenten ställde krukan med de italienska 
liljorna på bordet och började lyss. Det gällde 
hans lif, ty om han ej mottogs, skulle han otvifvel- 
aktigt*  bli arresterad.^ redan Bsamma^dag. Genom 
de stängda ^dörrarna nådde honom gång efter 
annan Swidwickis flatskratt och bägges röster. 
Flickans stämma ljöd ömsom bedjande, ömsom 
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vredgad och harmsen. Samtalet blef långvarigt. 
Slutligen öppnades dörren, och först kom Polcia, 
synbart uppretad och med blossande kinder, och 
därpå Swidwicki, som sade:

— Nå ja, eftersom den förtjusande lilla Polcia 
ändtligen vill, så skall jag inte tala om för någon, 
hvem som har fört till mig den här unga herrn, 
och jag skall förvara honom i skär vadd, men på 
det villkoret att lilla Polcia. är mig någon smula 
tacksam.

.— Ja jag är ju tacksam, svarade flickan i 
irriterad ton.

Och här ha vi beviset, sade Swidwicki 
och visade märken efter hennes naglar på sin 
hand. En katt kunde inte ha klöst bättre. Men 
bara för nöjet att få se lilla Polcia finner jag mig 
till och med i det. Nästa gång skall här finnas 
konfekt.

— Adjö nu!
— Adjö — och jag hoppas vi träffas så ofta 

som möjligt.
Flickan tog blomkrukan och gick.

, Swidwicki stack händerna i fickorna och börja
de se på Laskowicz, som om han framför sig haft 
inte en människa utan något märkvärdigt djur. 
Laskowicz fixerade också honom, och på dessa 
korta ögonblick hunno de fatta ömsesidig antipati 
för h varand ra.

Till sist frågade Swidwicki:
— Nå till hvilket parti hör min högt värde

rade gäst: till socialisterna, anarkisterna eller ban
diterna? Inga ceremonier, jag ber! ... Efter nam
net frågar jag inte, men vi måste göra oss litet 
bekanta med hvarann.

— Jag tillhör polska socialistpartiet, svarade 
studenten med en viss stolthet.

— Jaså! Alltså det allra dummaste. Ut
märkt! Det är som om någon sade: jag tillhör 
det ateistiskt-katolska eller det nationellt-kosmo- 
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politiska partiet. Jag är förtjust att göra er be
kantskap.

Laskowicz var ingalunda någon ödmjuk natur, 
och dessutom hade han genast förstått, att han 
framför sig hade en man, af hvilken ingenting 
stod att vinna genom undfallenhet. Han såg där
för Swidwicki rätt i ögonen och svarade nästan 
föraktfullt:

— Om ni kan vara katolik och polack, så 
kan jag vara socialist och polack.

Men Swidwicki började skratta.
— Nej, herr partichef, sade han. Katolicismen 

sitter i näsan. Man kan vara en katt och ha 
starkare eller svagare luktsinne, men man kan 
inte vara katt och hund i en person.

— Jag är ingen chef utan bara en under
ordnad agent, svarade Laskowicz. Ni har gifvit 
mig skydd och er själf rättighet att förhåna mig.

— Just precis!. .. Men därför begär jag heller 
ingen tacksamhet. För resten kan vi byta sam
talsämne. Var så god och sitt, herr underordnade 
agent. Nå hvad nytt? Hur står det till med 
Hans majestät konungen?

— Hvilken konung?
— Den som ni tjänar och som nu för tiden 

har de flesta hofmännen — den som minst af alla 
kan fördra sanningen och lättast sväljer smicker; 
den som om vintern luktar brännvin och om som- 
marn sur svett — den skabbiga, nerlusade, sönder- 
klösta, stinkande och oss nu nådigt eller rättare 
onådigt regerande kung Pöbel!

Om Laskowicz hade fått höra de vidunder
ligaste hädelser mot allt heligt mänskligheten hit
tills vördat, skulle han ej ha blifvit så uppskakad 
som öfver detta utfall. Swidwickis ord verkade 
på honom som ett klubbslag för pannan, ty det 
hade aldrig ens fallit honom in, att någon skulle 
drista säga något slikt. Det svartnade för hans 
ögon, han bet konvulsiviskt ihop käkarna, och 
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hans händer började darra. I första ögonblicket 
grep honom ett vildt begär att skjuta Swidwicki 
för pannan med revolvern han bar på sig och 
sedan smälla igen dörren om sig och gå sina 
färde eller också sätta revolvermynningen för örat 
och spränga äfven sitt eget hufvnd i stycken. 
Men krafterna sveko honom. Bela hatten hade 
han arbetat i tryckeriet, sedan hade han flytt 
öfver taken och genom gatorna som ett hetsadt 
djur; han var utmattad af svält och af morgonens 
ohyggliga sinnesrörelser, och plötsligt vacklade han 
och blef blek som ett lik, och han skulle ha fallit 
till golfvet, om det ej J närheten hade stått en 
stol, som han tungt sjönk ner på.

Han blef sittande där som en död.
— Hvad är det? Hvad tusan är det med 

er? utropade Swidwicki.
Och han skyndade studenten till hjälp. Han 

hällde upp sista skvätten konjak ur en butelj och 
tvang honom att dricka, sedan reste han honom 
från stolen, ledde in honom i nästa rum och lade 
honom nästan med våld på sin egen säng.

— Kors för tusan!... muttrade han. Hur känner 
ni er nu?

— Bättre, svarade Laskowicz.
Swidwicki såg på sin klocka.
— Om tio minuter kommer gumman, som 

passar upp på mig. Jag skall säga till henne, att 
hon hämtar mat. Ligg nu lugnt så länge!

Laskowicz lydde rådet, ty han kunde ej annat. 
Men han låg med rynkad panna, och man kunde 
se, att det arbetade i hans hjärna. Till sist 
sade han :

— Den där kungen ... ni frågade efter... är 
hungrig!

— Må hin ta honom! svarade Swidwicki. De 
borgerliga föder honom, och till tack sprättar han 
upp strupen på dem, när han kommer åt. Men 
lägg inte för hårdt på sinnet hvad jag pratar, för 
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jag säger likadana eller än mustigare saker åt 
alla partier. Åt alla! — begriper ni det! ...

Det ringde på dörren. Laskowicz spratt till.
— Det är min gumma: jag känner igen hen

nes ringning, sade Swidwicki. Hon kommer tidi
gare än vanligt i dag. Det var bra! Jag skall 
genast säga åt henne att hämta mat.

En kvart senare stod bordet dukadt. Lasko
wicz återhämtade sig alldeles och tänkte ej längre 
på att lämna sin tillflyktsort. Swidwicki började 
leta i sina lådor, och till sist fann han passet och 
räckte det till Laskowicz med orden:

— Tills ni blir Polens diktator heter ni Zaran- 
czuk, är bördig från Besarabien och har varit i 
min tjänst ett år.

Så gick det till vid Laskowicz’ installation hos 
Swidwicki.

XII.

Dagen efter Marynias födelsedag var ovanligt 
dyster. En västlig vind dref fram tunga, svarta 
moln, som ovädersbådande hängde öfver staden. 
Luften blef kvaf. Då Krzycki inträdde i kyrkan, 
var där alldeles mörkt. I Guds moders kapell 
började nästan samtidigt med hans inträde en 
stilla mässa, men äfven där skingrades mörkret en
dast ofullständigt af de matta ljuslågorna. Krzycki 
började med blicken söka efter miss Anney och 
igenkände henne på det ljusa håret) som stack 
fram under hatten. Hon låg på knä i första 
bänken och höll händerna sammanknäppta i bön 
öfver den uppslagna andaktsboken. Då hon varse- 
blef Krzycki, böjde hon på hufvudet, och utan-att 
afbryta sin bön makade hon åt sig för att bereda 
17. — Hvirflarna.
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honom plats. Han ville tilltala henne men vågade 
ej, och efter att ha fallit på knä bredvid henne 
nöjde han sig med att lätt draga åt sig bönboken, 
så att de skulle kunna bedja gemensamt. Men 
det var så mörkt, att han ej förmådde urskilja 
en bokstaf, och för öfrigt fann han mycket snart, 
att han ej alls kunde bedja. Djup rörelse hade 
gripit honom. Han förstod, att en helt och hållet 
ny period i hans lif tog sin början och att denna 
stund, då han med miss Anneys samtycke knä
böjde vid hennes sida för att jämte henne bedja 
Gud om välsignelse, betydde mer än någon kär
leksförklaring — var den högtidliga invignings- 
akten till deras kommande samlif. Han kände 
sig lycklig men på sain ma gång också bäf vande 
vid tanken, att allt nu upphört att vara endast dröm, 
endast hägring och hopp och började bli uppfyllelse 
och verklighet. Han sporde sig, hur han skulle kunna 
bära denna lycka och hur han skulle kunna vär
digt bruka och motsvara den — och af dessa 
frågor föddes inom honom en känsla af oändligt 
och fruktansvärdt ansvar. Det kändes likt ett 
bekymmer, som han hittills såsom fri människa 
icke vetat af eller åtminstone ej stått öga mot 
öga med. Och han såg framför sig äfven mera 
omedelbart förestående bekymmer. Tidpunkten 
för ett samtal med modern närmade sig, det fanns 
ytterligare några hemliga hinder, som Gronski 
hänsyftat på; allt möjligt måste öfvertänkas och 
ordnas, allehanda åtgärder vidtagas, förutsedda 
svårigheter undanrödjas. Sannerligen, nu om nå
gonsin kunde han behöfva anropa den gudomliga 
nåden, utbedja sig dess allsmäktiga bistånd och 
anförtro sin framtid i dess händer.

Krzycki märkte, att liknande känslor och tan
kar hade gripit också miss Anney, ty uttycket i 
hennes ansikte var stilla begrundande, allvarligt 
och till och med sorgset. Ljuslågorna speglade 
sig i hennes uppåtvända ögon, och han tyckte sig 
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se tårar i dem. Säkert anbefallde hon af hela 
sin själ honom och sig själf i Guds hand.

Och sålunda knäböjde de vid hvarandras sida, 
skuldra vid skuldra, hjärta vid hjärta — redan 
förenade och lyckliga däröfver men ändå med 
ängslan i sinnet.

Slutligen lyckades Krzycki bli herre öfver sina 
irrande tankar och började bedja. Han sade till 
Gud: »Gör med mig hvad du vill, men gif henne 
lycka och lugn!» Och en våg af kärlek vällde 
genom hans bröst. Hans bön blef på samma gång 
ett löfte, att han aldrig skulle förorätta detta 
älskade väsen och att hennes ögon aldrig skulle 
gjuta tårar för hans skull.

Emellertid led mässan mot sitt slut. Prästen 
vände sig ifrån altaret, och i det halftomma ka
pellet ljödo hans ord som en lång, trött suck. 
Men ibland öfverröstades de af åskskrällar, ty 
ovädret hade nu brutit ut. Kapellets fönster mörk
nade än mer, och gång efter annan upplystes 
rutorna af blåa blixtar; sedan bléf mörkret än 
tätare, och endast framme vid altaret fladdrade 
ljuslågorna oroligt. Prästen vände sig om än en 
gång med ett Dominus vobiscum> sedan följde Ite, 
missa est! och därpå gjorde han korstecknet öfver 
de församlade och gick. Omedelbart därefter af- 
lägsnade sig också den lilla skara, som åhört mäs
san. Endast de två blefvo kvar. Då började hon 
med af sinnesrörelse bruten stämma hviska: »Un
der ditt beskydd taga vi vår tillflykt, heliga Guds 
moder.» Fortsättningen: »Värdes icke förakta våra 
böner utan värdes städse bevara oss för allt ondt, 
o Vår Fru,» läste hon och Wladyslaw samfälldt 
och så äfven hela återstoden af bönen.

Sedan följde en tystnad, som Krzycki först 
sent omsider bröt.

— Vi måste vänta, sade han half högt, oväd
ret är ännu inte öfver.

Miss Anney nickade samtycke.
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— Min kära, min allra käraste !...
Men hon lade fingret på munnen, och åter 

inträdde tystnad.
De behöfde dock ej vänta länge, ty sommarens 

oväder komma och fara som fågeln. Efter en 
kvarts förlopp lämnade de kyrkan. Gatorna voro 
sköljda af regn, men mellan de drifvande, sönder
slitna molnen framlyste solen klar och liksom våt- 
glänsande. Miss Anney kisade med ögonen i det 
starka ljuset, och hennes ansikte hade ett uttryck 
som om hon just vaknat. Men alltjämt såg hon 
lika allvarligt begrundande ut. Krzycki däremot 
greps af en öf vers vallande gladtighet vid anblicken 
af solen och lifvet på gatan. Gång efter annan 
kastade han en blick på sin följeslagerska, och 
hon syntes honom ljuf som en dröm, så bedårande 
som aldrig förr, och han kände, att han älskade 
henne utan gräns och mått. Han skulle ha velat 
taga henne i sina armar och visa henne för solen 
och molnen och staden och alla människorna och 
ropa: Se här min rikedom, min skatt, min fröjd 
i lifvet! Men som han med rätta antog, att miss 
Anney ej skulle ha samtyckt till en dylik mani
festation, undertryckte han sitt begär och riktade 
tankarna på mera angelägna saker.

— Miss Anney... kära! sade han, jag måste 
få säga ut de ord, som bränner på mina läppar. 
När får jag komma?

— I dag klockan fyra, svarade hon. Jag har 
också något att säga er... något hvarpå allt 
beror.

— Allt beror på er. . . och på ingenting 
annat.

Men hennes kinder färgades af en het rod
nad, i hennes ögon kom en glimt af smärtsam 
oro, och hon svarade:

— Gifve Gud att så vore !... Ni vet inte... 
ni vet inte, upprepade hon med eftertryck. Vi 
bli ensamma... Men nu måste jag säga farväl.
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Wladyslaw följde henne till en droska, kysste 
hennes hand och stod sedan ensam. Hennes ord, 
som bekräftade hvad Gronski sagt, oroade honom, 
men ej länge, ty han var alltför förälskad for att 
på allvar kunna tänka sig, att något skulle kunna 
minska denna kärlek eller rubba hans afsikter. 
Vid blotta tanken därpå ryckte han på axlarna.

— Kvinnor, sade han sig, är alltid fulla af 
skrupler, och till verkliga svårigheter lägger de 
inbillade.

Sedan återvände han hem i gladaste stämning. 
Utom Gronski fann han äfven Dolhanski där.

— Gratulera, ropade Gronski, gratulera den 
gamle ungkarlen Dolhanski. Han gifter sig!

— Nej verkligen? frågade Krzycki road.
— Med panna Kajetana Wlocka, tillfogade 

Dolhanski kallblodigt och med ytterlig värdighet.
— Nå jag gratulerar! Af hela mitt hjärta! 

När blir bröllopet?
— Mycket snart på grund af pest, hungers

nöd, brand och krig med flera sådana exceptionella 
omständigheter. Om en vecka ... Utan lysning, 
med dispens. Och efter vigseln samma kväll till 
utlandet.

— Och allt det där säger du på allvar?
— Djupaste allvar i världen. Och hör här de 

utomordentliga följderna!
Dolhanski spärrade ut fingrarna och började 

räkna:
— Primo: min kredit har återuppstått som 

en indisk fakir, som nergräfd i jorden sedan må
nader efter uppgräfningen vaknar till nytt lif ; 
secundo: Gorki är utan en groschens skuld och 
utan delägare; tertio: min fästmös hemgift öfver- 
steg mina förväntningar; och quarto: min fästmö 
har så förskönats af lyckan, att ni inte skulle 
känna igen henne.

— Nej hvad säger du ! utropade Krzycki naivt.
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XIII.

Precis klockan fyra infann sig Wladyslaw hos 
miss Anney. Hon kom emot honom med upprörd 
min och räckte honom båda händerna, som han 
började trycka växelvis mot läpparna och pannan. 
Sedan satte de sig midt emot hvarandra, och en 
lång stund hörde de endast sina egna hjärtans 
slag och en bordstudsares pickande i närheten. De 
sågo på hvarandra, och ingendera kunde förmå sig 
att säga första ordet. Om ett ögonblick skulle 
det kunna komma ny glans öfver deras lif, lycka 
skulle kanske öfverstråla det, men just nu kände 
de sig endast olyckliga och besvärade, och allt
eftersom tystnaden förlängdes, ökades också deras 
förlägenhet.

I känsla af att han skulle förefalla löjlig, om 
han teg längre, tog Wladyslaw slutligen mod till 
sig och började med afbruten stämma, hvars klang 
föreföll honom själf främmande:

— Sen i dag på morgonen har jag litet hopp 
... och ändå bultar mitt hjärta som om jag inget 
hade . .. Och jag kunde inte säga ett ord, förrän 
jag hämtat andan. .. Men det är ju inte under
ligt, när det gäller hela lifvet ... Ni har ju för 
länge sen anat, hur djupt... hur af hela min 
själ... jag älskar er ... ni har ju vetat det länge ... 
inte sant?

Här drog han åter djupt efter andan och fort
satte:

— I dag i kyrkan sade jag så här till mig 
själf: om hon inte visar bort mig, om hon vill bli 
min för hela lifvet... min hustru ... då lofvar jag 
Gud inför detta altare, att jag skall älska och ära 
henne, att jag aldrig skall förorätta henne och att 
jag skall bereda henne all lycka som står i min 
makt. Och jag svär, att detta är sanning.. . Det 
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beror bara på er, om det skall bli så ... på ert 
samtycke... er tro på mig ...

Med dessa ord förde han åter miss Anneys 
hand till sina läppar och tryckte en lång bön
fallande kyss på den, och hon böjde sig fram emot 
honom, så att hennes hår snuddade vid hans panna, 
och svarade sakta:

— Jag samtycker, och af hela min själ tror 
jag på er. . . men det beror inte bara på mig.

— Jo bara på erl utropade Krzycki.
Och i tro att miss Anney hade hans mor i 

tankarna, återtog han med uppklarnadt ansikte och 
en klang af djup glädje i rösten:

— Min mor vill framför allt min lycka, och jag 
lofvar, att hon skall komma hit och be er jämte mig 
och tacka er jämte mig för denna stora, out
sägliga godhet. Och nu tackar jag själf på mina 
knän . . .

Han ville kasta sig på knä för henne och 
slå armarna om henne, men hon höll honom till
baka och utbrast med feberaktig if ver:

— Nej nej ! Fall inte på knä ... ni måste 
höra på mig först. Jag samtycker, men jag måste 
yppa något, på hvilket allt beror . . . Sansa er!...

Krzycki reste sig. tog åter plats bredvid henne 
och sade med orolig förvåning :

— Säg hvad det är, käraste...
— Jag måste också sansa mig litet, svarade 

miss Anney.
Hon reste sig upp, gicfc bort till fönstret och 

tryckte pannan mot rutan.
Åter inträdde en stunds tystnad.
— Men hvad är det då? utlät sig Krzycki.
Miss Anney vände sig inåt rummet. Hennes 

ansikte var redan lugnare men blicken beslöjad 
som af tårar. Hon gick fram till bordet och satte 
sig midt emot Wladyslaw.

— Innan jag säger hvad jag nu måste säga, 
sade hon, så har jag en stor bön till er .. . Och 
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om ni... älskar mig verkligt ... så kan ni inte 
vägra.

— Om ni begärde mitt lif, skulle jag inte vägra, 
det ger jag mitt ord på! utropade Krzycki.

— Ni lofvar alltså? ... Då är jag trygg!...
— Ja jag lofvar och svär vid vår framtida 

lycka, att jag uppfyller hvar je er önskan.
— Då är jag trygg, upprepade miss Anney . . . 

Ja först och främst ber jag er då, att. ni inte alls 
skal känna er bunden af det ni nyss sagt mig ...

— Att jag inte skall känna mig bunden? På 
hvad vis? Ni behöfver inte känna er bunden af 
det — men jag ?...

— Därför löser jag er från alla förpliktelser 
och anser, att ingenting har blifvit sagdt. Ni har 
lofvat mig, att ni inte skulle vägra mig något. Men 
detta är ännu inte allt . . .

— Ännu inte allt?
— Nej. Jag önskar också, att ni ingenting 

svarar på hvad jag nu kommer att säga er... och 
inte på en vecka kommer tillbaka hit eller försöker 
få träffa mig ...

— Men i Guds namn, hvad är det fråga om! 
utropade Krzycki. Hvarför skall jag undergå tor
tyr i en vecka? Hvad är meningen?

— För mig blir det också en tortyr, svarade 
hon med vek stämma. Men det är nödvändigt! 
Ni måste öfverväga allt, klargöra allt för er själf — 
och fatta ert beslut... och ha tid på er till det. .. 
Sedan kommer ni tillbaka . .. eller kommer inte till
baka. Och en vecka är snarast för litet...

Då hon såg Krzyckis alltmer upprörda min, 
tillfogade hon hastigt och som förskräckt:

— Ni har lofvat... ni har gifvit mig ert ord!
Wladyslaw for med handen genom håret och 

öfver pannan.
— Ja jag gaf er mitt ord, sade han slutligen, 

därför att ni begärde det.... men hvarför ?
Miss Anney blef alldeles blek. Ftt ögonblick 
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darrade hennes läppar, som om hon förgäfves sökt 
få fram orden, och till sist sade hon:

— Därför ... att jag förr ... inte hette Anney.
— Hette ni inte Anney?
— Jag är ... Hanka Skibianka ...
Krzycki reste sig, vacklade som en drucken 

och började stirra på henne.
Och hon tillfogade nästan hviskande:
— Pan Wladyslaw — det är jag från kvarnen ...
Och tårarna började sakta rinna utför hennes 

bleka kinder.



TREDJE DELEN.

i.

Krzycki lämnade miss Anney med ett intryck, 
som om åskan slagit ner framför honom och plöts
ligt döfvat honom. Han förmådde inte samla sina 
tankar, han var inte ens i stånd att fatta hvad 
som händt. Den enda känsla han i första ögon
blicket erfor var den af gränslös häpnad. Under 
vägen upprepade han oupphörligt: »Hanka Skibi- 
anka, Hanka Skibianka» — och det var allt.

Gronski hade gått ut strax på eftermiddagen 
och underrättat betjänten, att han ej skulle åter
komma förrän sent. Krzycki fann honom således 
ej hemma, hvarför han gick direkt in i sitt rum, 
och utan att själf veta hvarför stängde han dörren 
i lås. Sedan kastade han sig ner i en länstol och 
blef sittande där i öfver en timme, utan en tanke 
i hufvudet.

Till sist reste han sig dock, öppnade sin koffert 
och började ifrigt packa ned sina saker. Men så 
kom han att fråga sig: »Hvarför gör jag det här?» 
och då han ej lyckades finna något svar, hörde 
han upp. Han .började på nytt, då han kom till den 
oförmodade slutsatsen, att han i alla händelser 
måste flytta ifrån Gronski.

När han slutat, tog han sin hatt och gick 
ut i staden utan något bestäm dt mål. För ett 
ögonblick fick han lust att söka upp modern och 
pani Otocka, men han slog genast bort tanken, 
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Hvad skulle det tjäna till? Han tyckte sig inte 
ha något att säga modern om sig själf och sina 
afsikter, han skulle blott kunnat tala med henne 
om denna häpnadsväckande nyhet, men ett samtal 
om den skulle just nu vara honom öfver all be- 
skrifning pinsam.

Omedvetet styrde han kosan mot Heliga Kor
sets kyrka och ville gå in, men det var redan sent 
på kvällen, och kyrkan var stängd. Minnet af 
denna dags morgon och den gemensamma bönen 
trädde lifligt för honom. Ack så nppriktigt han 
hade bedt, och så han hade älskat henne! Nu 
kunde han ej värja sig för intrycket, att den 
blonda, tillbedda unga kvinnan i kapellet och 
Hanka Skibianka voro två skilda varelser. Och 
en känsla af desillusion följde med, och han 
började reflektera öfver den. Hvarför kände han 
det så? Därför att Hanka var en bondflicka och 
han en adelsman? Nej! Miss Anney hade ej 
gifvit sig ut för att vara af engelsk adel, och en 
polsk bondflicka kunde ju vara lika god som en 
engelsk borgarflicka. Krzycki förmådde ej göra 
sig klart reda för det, men orsaken låg däri, att 
miss Anney genom själfva sin främmande här
stamning ' hade tett sig för honom som omgifven 
af en nimbus, medan Hanka däremot rätt och 
slätt var en flicka från Rzeslewo. Hon väckte 
mindre intresse och var därför mindre fängslande. 
En sådan som hon var lättare att vinna och därför 
mindre eftersträfvansvärd. Och förgäfves påminde 
han sig själf, att Hanka ju dock var denna samma 
blonda unga kvinna, vacker som en dröm, tjusande 
och kvinnlig, känsligt förstående — besvikenheten 
var starkare än dessa tankar, och förlusten af 
det exotiska skimret minskade i hans ögon hennes' 
värde.

Men det var också något annat, och i jäm
förelse med det trädde denna besvikenhet och alla 
oväntade intryck i bakgrunden. Han hade redan 
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ägt denna flicka, ägt henne med kropp och själ. 
Hon hade varit nästan ett barn då, en half ut
slå gen blomma, som han brutit och burit vid sitt 
bröst en tid. Minnet däraf kunde endast för 
honom kännas som en förebråelse — på henne 
hvilade ingen skuld. Han påminde sig månskens
nätterna, då han smugit sig till kvarnen, hvisk
ningarna, som varit en enda kärlekshymn, blott 
afbruten af kyssar; han påminde sig, hur han 
tryckt hennes lilla fasta, hödoftande kropp till sitt 
hjärta, hur han druckit tårarna ur hennes ögon 
och sagt, att för henne gaf han alla herrgårds
fröknar i världen. Idyllen hade fått ett slut, men 
nu vid minnet kände han som en fläkt från de 
första ungdomsåren, den första kärleken och lifvets 
äkta och stora poesi. Sant var också hvad han 
sagt, då han på Jastrzab anförtrodde Gronski sin 
hemlighet: att denna flicka älskat honom så, som 
säkert ingen kvinna i världen skulle komma att 
älska honom. Och vid den tanken började*  hans 
hjärta vekna. Med minnenas våg kom också 
Hanka åter och tog det fånget på nytt. . .

Men nu var Hanka miss Anney. Alltsedan 
Krzycki förälskat sig i henne, hade hans sinnen 
varit oregerliga som kopplade jakthundar, men han 
hade hållit dem i schack, ty på samma gång låg 
han i stoftet för den dyrkade. Han åtrådde henne, 
men samtidigt var hon för honom ett heligt väsen, 
något så oupphinneligt, så högt och rent och 
mystiskt i sin jungfrulighet, att han knappt vågade 
tänka sig den stund, då hon skulle bli hans. 
Denna sällbet öfver all gräns skulle vara förenad 
liksom med ett helgerån — och därför vara dess mera 
bottenlös. Men nu måste han säga sig själf, att 
detta helgerån hade han redan begått, att den 
mystiska tjusningen var borta, att denna vestal 
icke längre hade några hemligheter för honom. 
Och detta var åter en lockelse mindre, en besviken
het mera. På detta sätt grumlade miss Anney 
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hans minne af den lilla byflickan, och Hanka 
minskade miss Anneys tjuskraft. Båda voro så 
olika, att han ej kunda förena dem till ett, och 
han kämpade förgäfves, med en känsla af oro och 
smärta, mot detta dubbelintryck.

Och under dessa själsstrider vaknade ännu 
en annan, låg och ohygglig tanke inom honom. 
På hvad sätt hade den fattiga, okunniga Hanka 
förvandlat sig till den eleganta världsdamen miss 
Anney? — på hvad sätt hade den grå sparfven 
under stugtaket omskapats till en paradisfågel? 
Hanka var ju en förförd flicka, alltså hade hon 
bränt sina skepp. Bland utlandets rikedomar ha 
vackra men fattiga flickor endast en utväg att 
förvärfva sig välstånd och till och med bildning 
— och den utvägen är vanära. Hanka hade fun
nit en beskyddare, som på sitt sätt tagit sig an 
henne — hur många liknande beskyddare kunde 
ej miss Anney ha funnit! Vid denna tanke svart
nade det för Krzyckis ögon. Hans samvete sade 
honom: »De portarna har du öppnat för henne!» 
men samtidigt grep honom en sådan vrede mot 
miss Anney och honom själf, att om bägges lif 
och död stått i hans hand, skulle han i detta 
ögonblick ha valt döden. Någonting brast och 
sammanstörtade inom honom. Det tycktes honom, 
att blixten på nytt slog ner framför honom och 
brände bort hvarje tanke ur hans hjärna.

Han vandrade ännu länge omkring i staden, 
och han visste inte själf, hur han på nytt kom 
att stanna utanför pani Otockas hus. Han gick 
likväl icke in, ty åter kände han, att han ej nu 
skulle kunna tala med modern. Först sent på 
kvällen återvände han hem. Gronski var redan 
hemma och hade väntat på honom en timme 
med teet.

— God afton, sade han, jag kommer från 
din mor.

Och Krzycki frågade tvärt:
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— Vet ni hvem miss Anney är?
— Ja. Pani Otocka har sagt mig det.
Ett ögonblicks tystnad följde.
— Hvad säger ni om det?
— Det skulle jag kunna fråga dig.
Krzycki sjönk tungt ner på en stol, strök sig 

med handen öfver pannan och svarade med bitter 
ironi :

— Ack jag har tid på mig! Jag har fått en 
veckas betänketid.

— Det är inte alls för mycket, svarade Gron
ski och såg forskande på honom.

— Nej visserligen. Vet mamma också ... ?
— Ja. Pani Otocka har sagt henne allt.
Och åter inträdde tystnad.
— Min kära Wladek, sade Gronski, jag för

står, att det här måste ha uppskakat dig, och 
därför skall jag inte tala med dig, förrän du hun
nit lugna dig och återfå jämvikten. Du måste 
också sätta dig in i och väl begrunda skälen, som 
föranledde miss Anney att anförtro bara pani 
Otocka hvem hon var och att komma till Jastrzab 
under sitt nya namn, som hon för resten har full 
rätt att bära. Här har du ett bref ifrån henne. 
Hon bad mig lämna dig det först i morgon, och 
det är därför jag inte gaf dig det så fort du kom. 
Men nu tror jag, att det är bäst att inte dröja. 
Men öppna det inte genast och inte i min när
varo. Göm det och läs det i ensamheten, då du 
noga kan begrunda hvart ord. Gör det! Hvad 
som händt bar upprört också mig till den grad, 
att jag nu inte skulle kunna tala lugnt om det... 
I dag kan jag bara ge dig ett råd: var en man 
och låt inte känslorna löpa i väg med dig utan 
styr själf!

Krzycki, som sansat sig litet under det Gron
ski talat, svarade:

— Tack... Jag skall läsa igenom bref vet i 
ensamheten. Den är mig nu så nödvändig, att 



271

jag hoppas ni inte tar illa upp, om jag inte längre 
begagnar mig af er gästfrihet. Jag är er upp
riktigt och varmt tacksam för allt, men jag be- 
höfver vara ensam. För hur länge — det vet jag 
inte. Då jag har fått bukt med mig själf, kom
mer jag hit och talar med er — jag hoppas 
lugnare. Nu ser jag verkligen, att jag behöfde 
en vecka på mig. Men utom tid behöfver jag 
också ett eget krypin. Jag kan inte komma ifrån en 
del förfärligt bittra och till och med ohyggliga 
tankar. Nu är de herrar öfver mig, men det är 
jag som nödvändigt måste bli herre öfver dem — 
och därför måste jag vara för mig själf.

— Du vet hur glad jag är att ha dig, svarade 
Gronski, men jag förstår dig, och fast jag hade 
på förhand beslutit att inte pina dig med några 
frågor, så gör som du vill. Jag måste tala om 
för dig, att din mor också flyttar öfver till ett 
hotell. Hon har tagit illa upp, att pani Otocka 
inte genast på Jastrzab sade henne hvem miss 
Anney var.

— Jag måste bekänna, att jag inte heller 
förstår det...

— Men det hade ju varit i rak strid emot 
hvad de ville. Pani Otockas afsikter var de mest 
ädla... Tiden skall förklara och utplåna det där. 
Marynia visste naturligtvis heller ingenting — dels 
var ju pani Zosia bunden af sitt ord, och dels 
ansåg hon det inte lämpligt att inviga Marynia i 
dina forna bedrifter och ditt förhållande till den 
dåtida Hanka... Hanka... och nu miss Anney! 
det är ju fabelaktigt... Minns du vårt samtal på 
Jastrzab den där kvällen vi var ute på morkulls- 
jakt? . .. Minns du?

— Ja jag minns, men jag kan inte talä 
om det.

— Nej det är bäst att inte tala om något nu. 
Miss Anneys bref kastar säkert ljus öfver de mörka 
punkterna och förklarar det obegripliga.. . Om du 
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vill läsa det strax, så går jag och lämnar dig 
ensam här.

— Ja jag är ifrig att få läsa det, och just 
därför måste jag säga er farväl.

— Men du stannar väl hos mig öfver natten?
— Jag har redan packat, och hotellen är all

tid öppna.
— Nå lef väl då och ... minns hvad jag sade: 

styr själf!
Ett ögonblick senare var Gronski ensam. Han 

var också upprörd och bekymrad, men framför 
allt var han intresserad i allra högsta grad. Då 
han efter Krzyckis bekännelse på Jastrzab hade 
sagt, att »gudarnas kvarnar mala långsamt», hade 
det varit långt ifrån att han själf tagit sina ord 
på verkligt allvar. Han hade endast upprepat en 
sentens han läst. Nu hade emellertid lifvet be
kräftat satsen på ett sagolikt men på samma gång 
logiskt sätt. Ty sagolik föreföll endast Hankas 
förvandling till miss Anney, däremot var det na
turligt och begripligt, att miss Anney velat återse 
både den man, som hon, ännu blott ett barn, hade 
skänkt sin första kärlek, och de ställen, vid hvilka 
hon var bunden med så många både ljufva och 
vemodiga minnen. Men hon kunde ju ej åter
vända till Jastrzab och vistas under Krzyckis tak 
annat än under ett förändradt namn. Så hade 
skett, och sedan hade händelserna utvecklat sig 
af sig själfva, tills den stund kommit, då hem
ligheten måste uppenbaras.

Gronski visste redan af pani Otocka allt hvad 
denna själf visste, och han fritog både henne och 
miss Anney från skuld, men på samma gång för
stod han också, att den situation som inträdt var 
mer än brydsam och lösningen omöjlig att förutse. 
Den enda som skulle kunna lösa knuten var 
Krzycki, men han stod icke blott inför nya svårig
heter utan också som inför en ny person.
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II.

Redan dagen därpå besökte Polcia Laskowicz, 
och sedermera hälsade hon på honom, så ofta hon 
hade en ledig stund, hvarvid hon dock sökte välja 
de tider, då Swidwicki ej var hemma. Detta var 
för öfrigt inte svårt, ty Swidwicki steg vanligen 
upp vid middagstiden, och sedan gick han ut och 
kom ej hem förrän sent på natten.

Det var ingen ömmare känsla, ingen välvilja 
för studenten, som förmådde Polcia till dessa täta 
besök. Hon kände tvärtom, särskildt i början, att 
hon skulle kunna fatta afsky för honom. Men 
kvinnor tycka i allmänhet om att ha sina goda 
gärningar för ögonen. Dessutom uppenbarade 
Laskowicz för henne världar, hvilkas existens hon 
förut ej haft en aning om. Om socialisterna hade 
hon hittills ej vetat stort mera än hvad en gam
mal kokerska en gång sagt henne: »De tror inte 
på Gud, och de äter inte ankstek» — och seder
mera hade hon endast hört, att de kastade bom
ber och sköto med revolver. Efter attentatet mot 
Krzycki hade hon visserligen i likhet med det 
öfriga tjänstfolket trott, att rzeslewiaker voro gär
ningsmännen, men hon hade också hört antydas, 
att det kunde vara socialister — och hon hade 
flämmat upp i hat mot dem. Nu fick hon veta, 
att socialisterna voro folk af helt annat slag. Hon 
förstod ännu inte riktigt hvad de, ville, men hon 
förstod, att bland annat ville de att hon, Paulina 
Kielkowna, skulle vara en lika fin dam som miss 
Anney eller pani Otocka. Och som biet suger 
honung ur blommor, så hämtade hon ur den unge 
fanatikerns ord näring för sitt hat och sin smärta. 
Hon började känna sig dragen till detta »parti», 
som tedde sig för henne som en försyn och en 
18. — Hvirflama.
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makt, och därtill kom ett rent kvinnligt begär att 
utforska denna makts alla mörka hemligheter.

Laskowicz märkte snart, att sådden föll i god 
jord, och då han en gång råkade säga något skarpt 
om Krzycki och Polcia så när rifvit ögonen ur 
honom, gissade han hennes hemlighet och beslöt 
att draga nytta af henne icke blott för saken 
utan personligen.

Polcia var visserligen icke i tjänst hos pani 
Otocka utan hos miss Anney, men hon bodde i 
samma hus. Han kunde alltså genom henne få 
veta något om Marynia, hvilket han ifrigt längtade 
efter; han kunde få sina farhågor för Krzyckis 
afsikter stillade, han kunde få tala om Marynia 
och höra hennes namn samt, slutligen, skaffa sig reda 
på hvar och när han kunde få se henne, om ock 
endast på afstånd. Och han utfrågade Polcia om 
allt detta till en början försiktigt och i förbigående, 
sedan allt oftare och till sist så enträget, att det 
började förvåna och förarga Polcia. Mera fallen 
för hat än för kärlek ägnade hon dock Marynia 
en formlig dyrkan och ansåg henne för något slags 
öfverjordiskt väsen, och denna hennes dyrkan var 
lika gränslös som hennes hat var våldsamt. Trots 
att hon på kort tid gjort betydliga framsteg i 
tendenserna mot allmän jämlikhet och af sky för 
de högre klasserna, kunde hon dessutom ej med 
ens skaka af sig alla gamla föreställningar, och 
hon hade sina plötsliga återfall. En gång, då 
Laskowicz som vanligt började öfverhopa henne 
med frågor om Marynia, svarade hon därför 
snäsigt:

— Hvarför talar ni jämt om panna Zbyl- 
towska?

— Jag är kanske förälskad i henne, svarade 
studenten och rynkade ögonbrynen.

Hennes ögon blixtrade till af vrede.
— Skulle bara fattas det!
Han såg genomträngande på henne.
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— Hvarför säger ni så?
— Därför att från er till henne är det lika 

llångt som från mig . ..
Hon afbröt sig tvärt, men han slöt:
— Till pan Krzycki exempelvis.
— Lägg er inte i hvad som inte angår er! 

utbrast Polcia än harmsnare.
— Jag lägger mig inte i något. Jag säger 

bara, att om ni vore förälskad i honom och om 
jag, när jag fick höra det, sade: »Skulle bara 
fattas det!» så skulle ni ta illa upp. Och med 
rätta. För om prästerna säger, att man har rätt 
att älska till och med Gud, så hur mycket mer 
då en människa! Ni har rätt till det, jag har 
rätt, alla ha rätt, för det är en naturlig rättighet 
och alltså också vår ...

Dessa ord stämde alltför väl med hvad som 
dolde sig i flickans hjärta, för att hennes vrede 
skulle kunna hålla stånd. Hon såg halft sorgset 
på Laskowicz och svarade:

— Bahl Hvad hjälper oss den rättigheten?
— Den må hjälpa oss eller inte, men vi ha 

den. För resten, om vi finge ordna världen efter 
vårt hufvud, så skulle ingen ha. ett ord att an
märka mot sånt. Kanske ni inte är pan Krzycki 
värdig? Hvarför inte det? Därför att han är 
rikare? Det är just hvad vi skall afhjälpa. Hvad 
mera? — Bildningen? Strunt! Deras bildning 
kan man lära en apa. Om ni ville, borde han i 
stället kyssa era fötter...

Men nu blef Polcia åter otålig.
.— Sånt prat! sade hon.
— Jag vill också bara säga, att om jag hän

delsevis vore förälskad i panna Zbyltowska och 
ni i pan Krzycki, så vore vi offer för samma olycka 
och samma orättvisa ...

— Hvad för orättvisa?
— Orättvisan i den här usla samhällsordnin

gen och orättvisan i att sånt »pack» som vi är 
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dömda att bara lida, när vi älska, och inte ha 
rätt att ens lyfta ögonen mot de borgerliga, om 
ock hjärtat tjöt som en hund i oss.

— Det är sant, svarade flickan med samman
bitna tänder, men än sen?

— Jo därför bör vi räcka hvarandra handen 
som bror och syster och inte förargas på hvarann 
utan hjälpa hvarann. Hvem vet hvad vi kan 
göra för hvarann....

— Asch, hvad skulle det vara?
Han började åter fixera henne med sina tätt 

sittande ögon och svarade långsamt och med ton
vikt på hvart ord:

— Jag vét inte, om pan Krzycki är förälskad 
i panna Zbyltowska eller i den där engelskan, som 
ni är i tjänst hos — eller kanske i ingendera.

Polcias ansikte blef plötsligt alldeles blekt, 
sedan rodnade hon häftigt, och så blef hon åter 
blek. Dunkla farhågor hade kanske rört sig i 
hennes själ, men hittills hade hon ej vågat göra 
sig några frågor. De tre damerna hade vistats 
som gäster på Jastrzab; pani Otocka och panna 
Zbyltowska voro släktingar till Krzycki — i um
gänget dem .emellan fann hon därför ingenting 
misstänkt. Däremot när >engelskan» farit efter 
döktorn och sedermera skött den sårade, hade 
Polcia haft stunder, då hennes hjärta skälft af 
svartsjuka och oro. Hon hade småningom lugnat 
sig med tanken, att pan Krzycki aldrig skulle 
gifta sig med en sådan där »utbörding», vore 
hon aldrig så rik, men nu började svartsjukan 
åter sarga henne, och Laskowicz fortsatte:

— Ni frågar på hvad sätt vi skulle kunna 
hjälpa hvarann? Eller hur?

— Ja ...
— Â... i att hämnas, om inte annat.
Sedan bytte han samtalsämne.
— Fortsätt att komma till mig, och om jag 
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ibland gör några frågor, så bli inte förargad. Om 
ni har det tungt ibland, så har inte heller jag 
det lätt... Vi ha detsamma att utstå och bära 
— samma oförrätter. Kom till mig! Jag vill 
inte stanna längre hos Swidwicki. Han är en 
besynnerlig människa! Jag vet, att han inte tagit 
sig an mig af godhet, men eftersom han utsätter sig 
för fara för min skull, så måste jag tåla allt af 
honom. Men ibland far han ut mot vårt parti, 
så jag får lust att skjuta honom för pannan eller 
sticka knifven i honom.

— Nå men hvarför talar ni med den där 
gamla bocken?

— Han talar, och jag måste höra på. Ibland 
kittlar det i mig att ge honom svar på tal... 
En annan skulle få en knif mellan refbenen för 
långt mindre.

— Men jag skaffar er inte gömställe en 
andra gång — jag har inget åt er.

— Nej. Jag skall själf snoka upp något hål 
åt mig. Jag har redan tänkt på det. De våra 
hjälper mig. Nu har jag ju pass och dessutom 
ljust hår. Några af kamraterna kände inte igen 
mig. Blefve jag också tagen, skulle jag inte bli 
dömd som Laskowicz utan som Zaranczuk från 
ßesarabien — ifall inte någon förrådde mig, men 
såna finns inte ibland oss.

— Var försiktig, och när ni vet hvart ni 
skall ta vägen, så säg mig det. Jag förråder er 
inte heller,

— Det vet jag. Det gör inte såna som ni'.
Därpå frågade han plötsligt:
— Hvarför vill ni inte gå in på att vi kalla 

hvarandra »kamrat»? Så kalla vi alltid hvarann.
Men hon afspisade honom tvärt:
— Jag har redan sagt, att jag inte kan 

med det.
— Ja då så... ,
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Polcia började göra sig i ordning att gå. Lasko- 
wicz tillät sig vid afskedet ännu en afvikelse från 
de bruk, som härskade bland »kamraterna»: han 
kysste henne på handen. Redan förut, hade han 
märkt, att det smickrade henne och försatte 
henne på godt humör. Ehuru inte särdeles in
telligent hade han dock gjort den iakttagelsen, att 
idén i och för sig aldrig skulle kunna helt upp
fylla henne och att hon visserligen kunde bli 
honom en medhjälperska i stånd till hvad som helst, 
men endast försåvidt hennes personliga intressen 
voro med i spelet. Detta minskade hans aktning 
för henne och den tacksamhet han känt. Dock 
glömde han ej, att hon hade räddat hans lif, och 
han imponerades af hennes viljestyrka.

Nu hade han dessutom en bön till henne, 
hvadan han i dörren för andra gången kysste hennes 
hand med orden:

— Panna Polcia — vi ha detsamma att utstå, 
lider under samma oförrätter! Svara mig på ännu 
en fråga: hvar kan jag få se henne — om också 
bara på afstånd?

— Hvem? frågade Polcia med rynkade ögon
bryn.

— Panna Zbyltowska...
— Är det fråga om på afstånd, svarade hon 

dröjande, så kan jag väl säga det. Hon skall 
uppträda på en konsert till förmån för de nöd
lidande och går till repetitionerna vid middags
tiden.

— Ensam?
— Nej. Pani Otocka eller min matmor går 

med henne och ibland betjänten eller någon 
af oss.

— Tack ...
— Men på afstånd, hörni det!. .. Annars blir 

ni olycklig!
Med dessa ord, som ljödo likt en hotelse, af- 

lägsnade hon sig. Ögonblicket därefter hörde 
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Laskowicz Swidwicki tala och skratta utanför dörren, 
sedan lät det som en brottning, så följde ett under
tryckt skri från flickan och ljudet af snabba steg 
utför trappan. Till sist kom Swidwicki intnmlande 
i rummet, drucken.

— Hvad har ni gjort här? frågade han.
— Ingenting, svarade Laskowicz.
Swidwicki började se sig omkring i rummet, 

tydligen för att öfvertyga sig om att ingen oord
ning förefanns — och han upprepade:

— Ingenting?
— Jag ger er mitt ord på det ! utropade stu

denten energiskt.
Swidwicki såg på honom, i det han strök sitt 

ovårdade skägg.
— Då är du dum! sade han.
Därpå kastade han sig på en soffa — han 

kom nämligen från en grundlig frukost och kände 
sig sömnig.

III.

Laskowicz’ utpräglade fanatism befanns verk
ligen vara oförenlig med Swidwickis lika utpräg
lade cyniska skepticism, allra helst som den senare 
begagnade sig af situationen med en hänsynslöshet 
som gick ända till grymhet. Han berättade detta 
själf och skröt däröfver för Gronski, då han träf
fade honon på en restaurang dagen efter det Krzycki 
flyttat.

— Jag har fått nog af min revolutionära 
snyltgäst, sade han, isynnerhet sen jag öfvertygat 
mig om att han personligen är hederlig och inte 
tâï pengar ur min portmonnä. Sen dess tråkar 
han ut mig. Eftersom man kan bli skickad till 
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Sibirien för att man härbärgerar en sån där gyn
nare, betraktade jag det till en början som ett 
slags sport. Jag tänkte, att jag beständigt skulle 
komma att känna en viss spänning, men jag gör 
inte det heller. Enda tillfredsställelsen jag har 
är att påvisa för honom hans egen och hans 
partis dumhet. Med det försätter jag honom i 
raseri...

— Att han vill resonera med dig!
— Han vill inte, men han härdar inte ut. 

Tenperamentet och fanatismen tar öfverhand.
— En gång träffade jag en liknande individ, sade 

Gronski, det var för resten helt nyligen, på Jastrzab. 
Där var en student, Stas lärare, som Krzycki sen 
körde bort, för han uppviglade drängarna och agite
rade bland granngårdens chloper.

— Aha! utlät sig Swidwicki med ett egendom
ligt leende, ty han kom plötsligt att erinra sig, att 
äfven Polcia varit på Jastrzab.

— Hvad är det? Hvad 1er du åt? frågade 
Gronski.

— Ingenting; fortsätt du!
— Jag hade sällskap med honom in till stan 

en gång, och under vägen språkade jag med honom 
om åtskilligt.

— Enligt din vana.
— Ja, enligt min vana. Nå ... utom en hop 

tomma fraser, som bara idioter kan ta på allvar, 
sade han också intressanta saker. Jag fick litet 
reda på hur de där människorna uppfatta världen.

— Mitt påhäng säger också intressanta saker 
ibland. I går fick jag honom att bekänna, att 
de äkta socialisterna anse chloperna och den radi
kala bourgeoisien för sina värsta fiender. Jag bör
jade gjuta olja på elden, och han kom riktigt i 
farten. Chlopen sträfvar instinktivt efter egendom, 
och den sträfvan kan ingen i världen utrota bos 
honom, och hvad bourgeoisien beträffar, sade han 
så här: »Hvad skadar oss några fattiga adelsmän 
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och präster, som ännu stryker omkring i världen? 
Fienden det är borgaren, både den rika och den 
fattiga. Fienden det är radikalen, som tror, att 
om han skriker, att han inte tror på Gnd och 
prästerna, så är det nog för att vinna oss. Fienden 
är de där gaphalsarna, som orera i ’folkets’ namn 
och är färdiga att slicka oss på hand, för att vi 
skall småle mot dem... det är de där som svansa 
omkring oss som hunden kring smörklimpen — men 
ha kvar bourgeoisiens alla instinkter.» Och så gick 
han på, tills ja sade: »Sesål Ni och radikalerna är 
ju ändå fratres Helenaa. »Nej!» skrek han. »Den 
radikala, rika borgaren, som af skräck målar sig 
röd och lånar standar och metod af oss, han skapar 
bara förvirring i sinnena och kastar löje öfver vår 
idé — och den fattiga skadar oss, så snart han 
årligen kan lägga af om så den allra minsta summa, 
för då kan han erbjuda sitt arbete till lägre pris 
än det rena proletariatet, som alltid är utfattigt. 
Vi vill främst åt radikalerna, för det är just de 
som är de hemliga förrädarna.» — så sade han, 
och jag skulle sannerligen ha gifvit honom rätt, 
om jag öfver hufvud trodde på ett »rätt». Men 
också därför gjorde jag det inte, att han är för 
dum, för att han skulle ha tänkt ut det där själf. 
Det var tydligt att han upprepade hvad andra 
hade tutat i honom . .. Och det underlät jag natur
ligtvis inte att säga honom.

Deras samtal afbröts här af Dolhanski, som 
varseblifvit Gronski och närmade sig, trots att han 
ej tyckte om att träffa Swidwicki.

— Hur står det till? sade han. Mina damer 
ha rest till Ozenstochowa i dag, så att jag är ledig. 
Tillåter ni, att jag slår mig ner?

— Var så god, var så god! Det är ju dina 
sista dagar det här.

— Vi ha alltså all anledning att tömma en 
butelj, anmärkte Swidwicki, för det är dessutom 
min födelsedag i dag.
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— Om almanackan vore en vinkällare och dess 
dagar buteljer, så skulle din födelsedag infalla 
dagligen, sade Gronski.

— Jag svär vid allt som jag ger tusan, att 
jag i strid mot mina vanor och min smak den här 
gången talar sanning!

Med dessa ord vinkade han åt en vakt
mästare och rekvirerade två buteljer — tills vidare.

— Jag träffade Krzycki i dag, sade under 
tiden Dolhanski. Han såg så konstig ut, och han 
sade mig, att han inte längre bor hos dig utan 
på ett hotell. Ni ha väl inte händelsevis blifvit 
osams ?

— Nej. Men han har flyttat från mig och 
pani Krzycka från pani Otocka.

— Det måtte vara en epidemi! utropade 
Swidwicki. Min knifskärare ämnar också ge sig af.

— Har det kanske kommit någon fnurra på 
tråden mellan Krzycki och miss Anney? undrade 
Dolhanski. Jag trodde, att det var så godt som 
klart där. Ha de brutit?

— Hon är stilfull den där engelskan, insköt 
Swidwicki, men hennes kammarjungfru har mera 
elektricitet i sig.

Gronski tvekade litet.
— De ha inte brutit, sade han, men det har 

händt något. Jag vet inte, hvarför jag skulle göra 
en hemlighet af hvad ni i alla fall förr eller se
nare få veta. Det har visat sig, att miss Anney 
är inte eget barn utan adoptivdotter till en för
mögen, numera afliden engelsk fabrikant mr Anney 
och hans likaledes aflidna hustru ...

— Såå, men om adoptionen har insatt henne 
i alla rättigheter och isynnerhet arfsrättigheterna, 
så kan det väl göra Krzycki detsamma.

— Adoptionen har insatt henne i alla rättig
heter, men det gör inte Krzycki detsamma, för det 
har kommit i dagen, att miss Anney är dotter 
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till en smed på Rzeslewo och att hon heter Hanka 
Skibianka.

— Ahal utropade Swidwicki. Perdita är åter
funnen men inte som konungadotter! Hvad säger 
den sköne Florizel om det?

Men Dolhanski började stirra på Gronski som 
om han aldrig förr sett honom.

— Hvad säger du? . ..
— Sanningen!
— Sapristi ! ' Men det är ju fabelaktigt ! Sapristi ! 

Skämtar du inte?
— Jag bedyrar att det är så ... Hon har själf 

talat om det för Krzycki.
— Jag tycker om det där uttrycket af häpnad 

i Dolhanskis ansikte! utropade Swidwicki. Män
niska, sansa dig!

Dolhanski lade band på sig. Han brukade 
nämligen alltid säga, att en sann gentleman aldrig 
får förvåna sig.

— Nu minns jag, sade han. Hon är alltså 
den där Skibianka, som farbror Zarnowski testa
menterade några tusen rubel?

— Ja.
— Och hon är alltså hans dotter?
— Nej kan du tänka dig, att det är hon inte. 

Skiba kom från Galizien till Rzeslewo med hustru 
och en några år gammal dotter.

— Alltså rent bondeblod?
— En Piast! ropade Swidwicki. !
— Fullkomligt rent, svarade Grönski.
— Nå, Wladek, hvad säger han?
— Han har svalt nyheten och försöker smälta 

den, utlät sig åter Swidwicki.
— Ja så ungefär. Han står inför en ny 

situation och vill vara ensam. Han behöfver 
hämta sig.

— Han var ända till löjlighet förälskad, men 
nu bryter han väl?

— Det tror jag inte, men jag upprepar, att 
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han på grund af den förändrade situationen har 
råkat i en slitning, som han måste bli herre öfver.

— Jag erkänner öppet, att jag obetingadt 
skulle bryta.

— Men om Kaska eller Hanka hade hundra 
tusen pund? frågade Swidwicki.

— I så fall... skulle jag råka i slitning, sva
rade Dolhanski flegmatiskt.

Efter ett ögonblick fortsatte han:
— För det kan tyckas, att det inte betyder 

något, men i praktiken kan det visa sig, att det 
betyder åtskilligt. För att nu inte tala om alla 
kusiner Maciek och Bartek, som säkert kommer 
att uppträda, så tänk på alla skiljaktigheter i 
tycken och smak, på alla instinkter och drifter, 
som kan träda fram. Sannerligen! Jag skulle 
inte vilja ha en hustru, som kunde få en plötslig 
och oväntad passion för bärnstenshalsband, för att 
spränga ärter och häckla lin, skatta bikupor och 
plocka bär eller rent af för att gå barfota.

Här vände han sig till Gronski:
— Ryck på axlarna du, men så är det.
— Mig skulle inte det stöta, sade Swidwicki. 

Tvärtom, ifall jag skulle gifta mig med miss Anney, 
skulle jag just uppställa som villkor, att hon 
ibland ginge barfota. När jag är på landet, är det 
ingenting som gör sånt intryck på mig som flic
kornas bara fötter. Ofta ha de visserligen rosen 
i vristerna, hvilket kommer af att de stuckit sig 
på åkerstybben. Men jag antar, att miss Anney 
inte har rosen.

— Med er kan man inte tala allvarsamt.
— Nej hvarför skulle vi vara allvarsamma? 

svarade Swidwicki. Det är Krzycki, som nu skall 
klippa kuponger af sitt mod, och inte vi. Är det 
inte du som har sagt mig, att han tillhör national- 
demokraterna?

— Nej det vet jag inte af. Men hvad har det 
att göra med miss Anney? -x
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— Ack jo! Szlachcicen och nationaldemokraten 
har fått veta, att hans flamma har bondeblod i 
ådrorna, och han får tvärt magplågor och tar illa 
vid sig öfver denna deminutio capitis.

— Hvem har sagt dig det? För resten är 
det här snarare permutatio än deminutio.

— Ja visst. Den engelska varan befanns 
vara inhemsk produkt och sjönk i pris. Med 
rätta ...

— Vet ni hvem som alldeles ogeneradt skulle 
kunna tillåta sig giftermål under sådana omständig*  
heter? frågade Dolhanski. En verklig aristokrat.

— Men inte en polsk! utropade Swidwicki.
— Jo ... hvarför inte en polsk ?
— Därför att en polack inte har nog förtro

ende till sitt blåa blod, helt enkelt inte bar tiog 
stolthet för att tro, att han höjer en kvinna till 
sig och inte själf sänker sig till henne.

Gronski började skratta.
— Jag väntade mig inte den förebråelsen från 

dig, sade han.
— Hvarför inte? Jag är individualist, och lika 

litet som jag anser mig för ett exemplar af den 
bästa ras i världen, lika litet anser jag mig för 
ett exemplar af den sämsta. .. Enligt min åsikt 
tillhör man aristokratien bara genom en lycklig 
slump, d. v. s. om man för med sig till världen en 
för ändamålet lämpad profil och dito hjärna. Men 
Dolhanski t. ex. och våra andra förnämiteter anse, 
att familjeporträtterna — så vidt herrarna i fråga 
inte köpt dem på auktioner — utgör det blåa blodet. 
Och därför också påstår jag, att våra tories inte 
förstå att vara stolta öfver sitt blod.

— Hemma, anmärkte Gronski, går du illa åt 
socialisterna, och här går du illa åt aristokratien.

— Minska inte mina förjänster: jag har ett 
par vackra ord för nationaldemokraterna också.

— Jag vet det. Men hur vill du bevisa hvad 
du säger om våra tories?
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— Hur jag vill bevisa det? Medelst den 
sokratiska metoden — genom frågor. Ha ni 
någon gång utomlands sett en polsk aristokrat, som 
gör bekantskap med en fransk eller engelsk ari
stokrat? På den tiden, då jag hade pengar, till- 
bragte jag vintrarna i Nizza eller i Kairo, och jag 
såg en hel mängd. Och för hvar gång gjorde jag 
mig själf den fråga, som jag nu gör er: hvarför 
i all världen försöker inte fransmannen eller engels
mannen behaga polacken utan bara polacken dem? 
Hvarför är det alltid polacken som fjäskar, polacken 
som koketterar? Hvarför nästan skäms han för 
sin.härkomst — och om händelsevis fransmannen 
säger honom, att han på grund af uttalet tagit 
honom för en fransman, eller engelsmannen, att 
han tagit honom för en engelsman, så försmälter 
han i hänryckning som en smörklimp i stekpannan. 
Ack jag har sett tjogtals sådana koketter — 
och det är en gammal känd sak. Så var det förr 
också. Samma koketteri fanns t. ex. hos Stanislaw 
August. En polsk magnat kan sätta näsan i vädret 
hemma i sitt eget land ; för utlänningen ligger han 
alltid på alla fyra. Är inte det brist på stolthet 
öfver ;sin egen ras, sitt eget blod, sina egna tra
ditioner? Om ni har det allra minsta korn af 
sanningskänsla, bara så stort som ett kaviarkorn, 
så ger ni .mig rätt! Hvad mig beträffar har jag 
ibland skämts öfver att jag är polack.

, Det vill säga att du begått samma synd 
som du anklagar dem för, svarade Gronski. Ifall 
vår örns vingspetsar nådde två haf som förr én 
gång, skulle kanske också de vara annorlunda. 
Men nu — säg mig, hvad skulle de vara stolta 
öfver?

— Du vrider saken på sned. Jag talar bara 
om rasstolthet, inte om politisk stolthet, svarade 
Swidwicki. För resten ger jag dem tusan allihop. 
Jäg dricker hellre.
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— Säg hvad du vill, utlät sig Dolhanski, men 
jag säger det, att om landets angelägenheter läge 
uteslutande i deras händer, så skulle kanske åt
skilliga dumheter begås, men vi skulle inte vara 
så illa däran som qu.

Swidwicki fixerade honom med sina redan 
litet onaturligt glänsande ögon.

— Bästa du, sade han, för att styra ett land, 
behöfver man ettdera af de tre: endera största 
mängden, och den har slödd ... ursäkta, jag me
nade demokratien, eller största förståndet, och det 
har ingen här hos oss, eller mesta pengarna, pch 
det ha judarna. Och eftersom jag bevisat, att 
våra magnater inte ens ha känslan för tradition 
— hvad ha de då?

— Åtminstone goda manér, hvilket du saknar, 
inföll Dolhanski hvasst.

— Nej. Jag skall tala om hvad de ha — 
om inte alla så hvarannan, hvar tredje; men jag 
skall hviska det för att inte såra Gronskis jung
fruliga öron.

Han lutade sig emot Dolhanski och hviskade 
ett enda ord, hvarefter han brast i ett elakt 
skratt.

— Det är ju alltid något, det medger jag, 
men inte är det nog för att styra ett land.

Men Dolhanski rynkade ögonbrynen.
— Ifall det är så, då hör du också säkert 

till högsta aristokratien.
— Ja visst! Jag har ett diplom utfärdadt 

för ett par år sen i Aachen. Kröningsorten! <
Han tömde åter sitt vinglas och fortsatte med 

en viss feberaktig munterhet:
— Ack låt mig häda och bespotta! Jag gör 

det beständigt invärtes, men ibland behöfver jag 
också ge utlopp åt gallan. Jag är ju polaçk, och: 
för polacken finns inte större nöje än att förringa, 
besmutsa, förtala, bespotta, dra ner statyer från 
piedestaler. Den republikanska traditionen — eller 
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hvad? Dessutom har försynen ordnat det så 
visligt, att lika visst som polacken älskar detta 
högst, lika visst — när det gäller honom själf — 
känner han det smärtsammast. Ett härligt sam
hälle!

— Du misstar dig, svarade Gronski, för i det 
afseendet ha vi förändrat oss oerhördt, och som 
bevis skall jag anföra ett exempel. Då målaren 
Limiatycki fick stora guldmedaljen i Paris för sitt 
Golgata, kastade sig strax alla våra småpenslar 
öfver honom. Nå, när jag träffade honom, frågade 
jag, om han ämnade ge dem svar på tal, och han 
svarade mig med allra största lugn: »Jag tjänar 
fäderneslandet och konsten, och det är bara dum
heten, som inte förstår det, och bara lågheten, 
som inte vill förstå det.» Och han hade rätt, för 
den som har vingar på skuldrorna och någon 
smula förmåga att svinga sig uppåt, hanbehöfver 
inte bry sig om gatsmutsen.

— Ja gatsmutsen, det är en rent inhemsk 
produkt, liksom de andra alstren af vår natio
nella kultur, nämligen: skvaller, afund, dumhet, 
lättja, stora ord, små gärningar, politik till en 
styfver alnen, trätgirighet, processlystnad, bandit
väsen, revolvrar, bomber... Jag skulle få hålla 
på till kvällen, om jag ville räkna upp allt.

— Jag skall foga till ett par saker, sade 
Gronski, dryckenskap, cynism, koketterande med 
lifsleda, meningslös hyperkritik, en ful ovana att 
skymfa olyckan, smutsa sitt eget bo, undergräfva 
tron på framtiden och smäda sitt eget folk. Har 
du fått nog nu?

— Nej af vin har jag inte fått nog. Bjud 
på mera!

— Nej det gör jag inte, och jag vill bara 
tillfoga, att du misstar dig, då du kallar allt det 
där inhemska produkter. Det kommer till oss 
med en viss vind, som tydligen har fläktat på 
dig också.
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Men Swidwicki, som nu inte hade lust att 
disputera utan ville dricka, försökte leda in sam
talet på andra ämnen. Han utlät sig helt ovän- 
tadt:

— Apropå vindar — sån skada, att så för
nuftiga människor som preussarna begå ett stort 
misstag.

Gronski hade redan rest sig för att gå, men. 
nyfikenheten höll honom kvar för ett ögonblick.

— Hvilket misstag? frågade han.
— Att de ta öfverlymmeln för öfvermänni- 

skan.
— Det har du rätt i.
— Jag föraktar mig själf, så ofta jag har rätt.
— Nå då öfverlämna vi dig åt vinet och för

aktet.
Med dessa ord vinkade Gronski åt Dolhanski, 

och de aflägsnade sig. Men Swidwickis sista ord 
hade gjort ett visst intryck på Gronski, och efter 
en kort tystnad utlät han sig:

— Folk har jämt preussarna i hufvudet nu 
för tiden och talar inte om annat. För resten 
karaktäriserade dem Swidwicki mycket träffande.

— Om du visste hvad jag litet frågar efter 
Swidwickis karaktäristiker !

— Och ändå konkurrerar du med honom och 
brukar själf säga liknande saker, svarade Gronski.

Följande sin egen tankegång tillfogade han:
— Nietzsche har heller inte märkt, att för

mågan att känna och förstå andras lidande fram
träder först på skapandets höjder.

— Mycket riktigt, men för tillfället intresserar 
det mig mera, hur Krzycki komme» att bete sig 
med miss Anney ...

Dolhanski, som inte kunde tåla Swidwicki, 
skulle känt sig högst oangenämt berörd, om han 
anat, att förhållandet var detsamma med denne. 
Då han blifvit lämnad ensam, erinrade sig Swid
wicki Gronskis berättelse och började skratta, ty 
19. — Hvirflarna.
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tanken på en så sällsam förveckling roade honom 
synnerligen. Han föreställde sig hvilken uppstån
delse som måste råda hos Krzyckis och pani 
Otocka och hvilket intryck saken skulle göra i 
hela kretsen af deras släktingar och bekanta. Och 
plötsligt började han monologisera sålunda:

— Om jag skulle gå och göra visit hos miss 
Anney? Ja jag är ju rent af skyldig att lämna 
mitt kort hos henne. Rent af skyldig! Tar hon 
inte emot, kan det inte hjälpas, men tar hon emot, 
skall jag försöka se efter, om inte hennes ben är 
för grofva öfver vristen ... För bildning, kunskaper, 
till och med elegans i uppträdandet — det kan 
man förvärfva, men fina vrister och handlofvar 
det måste ärfvas genom en hel rad generationer. 
Den där hetlefrade Polcia är ju ganska finlemmad 
visserligen. Men ho vet hvem som var hennes 
pappa. Jag går! Träffar jag inte den ena, så 
träffar jag den andra.

Och han gick. Det var ej betjänten utan 
Polcia som öppnade, och han smålog mot henne 
så förföriskt han någonsin förmådde och hälsade:

— God dag, förtjusande lilla svartalf! Är 
panna Hanka Skibianka hemma?

— Hvilken panna Skibianka? frågade hon 
förvånad.

— Jaså ni vet inte den stora nyheten?
— Hvilken nyhet? Jag vet ingenting.
— Att er matmor inte heter miss Anney.
— Prata inga galenskaper!
— Jng ëer er hedersord. Fråga pan 

Gronski eller, pan Krzycki, som sliter sitt hår af 
förtviflan. På mitt hedersord! Jag vet ännu mer, 
men om ni inte är nyfiken, så går jag. Här är 
mitt visitkort till panna Ski-bian-ka.

Flickans ögon lyste af nyfikenhet. Mekaniskt 
tog hon kortet.

— Jag säger inte, att ni skall gå, men jag 
tror er inte, sade hon hastigt.
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— Jag vet ännu mera . ..
— Hvad då?
— Jag skall hviska det i örat.
Polcia kom ej att tänka på att Swidwicki 

inte alls behöfde hviska. Med klappande hjärta 
böjde hon sig emot honom, och ehuru, det stank 
sprit af honom, .drog hon ej tillbaka hufvudet.

— Hvad? upprepade hon.
— Att panna Skibianka är dotter till en chlop 

på Rzeslewo.
— Det är inte sant!
— Jag svär!
Och i detsamma smällde en kyss på hennes 

öra.

IV.

Miss Anneys bref var affattadt i enkla och 
rättframma ordalag. Hon började med att säga, 
att i och med detsamma Krzycki anhållit om 
hennes hand hade hon måst yppa för honom sitt 
första namn. Fortsättningen utgjordes af en ut
förlig men likaså okonstlad skildring af hennes 
egna och hennes familjs öden, sedan de lämnat 
Rzeslewo. Denna vemodiga historia berättade hon 
sålunda:

»Min far härstammade från Galizien och hade 
i Amerika släktingar, om hvilka han hörde att de 
blifvit förmögna. När han fick veta detta, beslöt 
han att också emigrera och söka sin lycka på 
andra sidan oceanen. Vi lämnade Rzeslewo, när 
ni var i Varschau. Jag kunde skrifva, ty jag 
hade fått lära mig det på herrgården, och jag 
skulle ha underrättat er, om jag vetat er adress. 
Men nu var det utan att ha meddelat oss med 
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någon som vi begåfvo oss af till Hamburg, och där 
hände hvad som ofta händer emigrerande chloper. 
Agenten bedrog oss, stal våra pengar och satte 
oss på en. båt, som gick inte till Amerika utan 
till England. I London råkade vi snart i nöd. 
Medel att fortsätta resan till Amerika hade vi ej. 
Min mor dog i tyfus på ett sjukhus, och min 
fars krafter undergräfdes alltmer af sorg och hem
längtan» I detta läge fann oss mr Anney, en af 
de ädlaste och bästa människor i världen och sär- 
skildt god och hjälpsam mot alla polacker. Han 
gaf oss arbete i sin fabrik. Men hjälpen kom för 
sent, min far dog inom årets lopp. Jag stannade 
kvar i fabriken och arbetade där, ända tills det 
inträffade en händelse, som alldeles förändrade 
min ställning. Herrskapet Anney hade en enda 
dotter, som var deras ögonsten och som de vakade 
öfver dess ängsligare som hon hade klent bröst. 
Nu hände vid ett besök i fabriken, att miss Anney 
så när blifvit indragen i ett maskinhjul. Jag 
skyndade till hennes hjälp, inte utan risk för mig 
själf, och sedan dess kände föräldrarnas tacksam
het mot mig inga gränser. De upptogo mig i sitt 
hem, och jag blef deras dotters sällskap och små
ningom hennes närmaste vän. En polack, emigrant 
från 1863, vän till mr Anney och en mycket 
bildad man, undervisade oss båda, och mig gaf 
han särskilda lektioner i polska. Jag försökte 
draga all den nytta jag kunde af undervisningen, 
och efter ett par år kände jag, att jag var på 
väg att nå min väninnas och hennes omgifnings 
intellektuella nivå. Men Agnes (så hette miss 
Anney) började bli allt sjukligare. Då sålde mr 
Anney sin fabrik, och vi flyttade allesammans till 
Italien ; äfven vår lärare följde med oss. Där till- 
bragte vi omkring tre år med att söka efter bästa 
klimatet för vår kära sjuka. Men alla bemödanden 
voro fruktlösa, och Gud tog henne till sig. Efter 
miss Anneys död upptogo mig föräldrarna såsom 
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eget barn, till tack för min innerliga tillgifvenhet 
för den döda, och gåfvo mig icke blott sitt eget 
namn utan liksom till tröst i sin förtviflan äfven 
den aflidnas dopnamn. Men sorgen lät sig icke 
mutas, och fastän jag af allt hjärta försökte vara 
dem till tröst, följde båda inom loppet af två år 
sitt älskade barn...

Min historia är slut. Sedan inträffade de 
händelser, som åter närmade mig till er, och jag 
vill försöka urskulda mitt beteende. Jag har rätt 
till det namn jag bär, och sedan min afresa från 
Rzeslewo har mitt lif varit fläckfritt. Mitt sam
vete förebrår mig endast ett nytt fel. Jag be
kände inte för Anneys, att jag var ovärdig deras 
beskydd. Jag saknade styrka därtill. Jag älskade 
min Agnes för högt och var rädd, att de skulle 
skilja henne från mig. Sedermera ville jag icke 
lägga sten på deras börda. Jag hade inte krafter. 
Ibland tänker jag också, att nu, då de se ned på 
mig från himlen och veta allt, så förlåta de mig, 
att jag inte yppade min hemlighet. Jag upp
repar och bedyrar, att så när som på detta har 
mitt lif varit rent.

Men jag hade idel grafvar att minnas, och 
från tiden på Rzeslewo lefde endast ni i min håg
komst. Jag kunde inte glömma vare sig min synd 
eller min lycka. Medan min adoptivsyster lefde, 
kunde jag ofta känna förtviflan öfver mig själf, 
då jag såg in i hennes rena ögon, men på samma 
gång grät jag af längtan. När jag sedan blef 
ensam i världen, hade jag ingen att fästa mitt 
hjärta vid, och jag började längta än mera. Efter 
mr och mrs Anneys död gjorde jag i Brüssel be
kantskap med Zosia Otocka, och vi blefvo vänner. 
Händelsevis fick jag veta, att hon var släkt med 
er. Jag berättade henne då hela mitt lif, utan att dölja 
något, och i stället för att draga sig tillbaka fäste 
hon sig vid mig än mera. Uppmuntrad af hennes 
godhet bekände jag för henne mina känslor af 
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saknad och längtan. Kanske var det orätt af mig, 
att jag också yppade min okufliga önskan att än 
en gång i lifvet få återse Jastrzab, Rzeslewo och 
(hvarför skall jag ej säga hela sanningen) — er. 
Zosia svarade mig: »Jag förstår dig. Följ med 
mig till Jastrzab såsom miss Anney, ty på annat 
sätt är det omöjligt. Ingen kommer att känna 
igen dig, och du kommer till klarhet öfver dig 
själf. Kanske verkligheten släcker minnenas skim
mer. Om du en gång för alla återvinner ditt 
lugn, dess bättre för dig; om han förälskar sig i 
dig, dess värre för honom. Skulle åter de forna 
känslorna vakna i bådas era hjärtan, så var då 
detta tydligen ödets vilja.» Så rådde mig Zosia, 
och därför, då er mor inbjöd henne och Marynia, 
följde också jag med till Jastrzab. Men jag vill 
inte låtsas vara bättre än jag är. Jag erkänner, 
att under vägen Zosias ord oupphörligt kommo 
mig i tankarna: »Om han förälskar sig i dig, dess 
värre för honom» — och jag ville, att det skulle 
gå så. Jag var viss, att ni alldeles glömt bort 
mig, Och jag tänkte, att om ni nu fattade en 
obesvarad kärlek till mig, så skulle det vara ett 
rättvist straff för er och en triumf för mig — och, 
om inte en sådan sorts kvinnohämnd som man läser 
om i romanerna, åtminstone en tillfredsställelse 
för min egenkärlek. Men det gick annorlunda, ty 
jag glömde taga med i räkningen, att jag själf 
har ett hjärta inte ur en utländsk roman utan 
från polsk bondebygd — trofast och hängifvet. 
När jag fick se Rzeslewo, Jastrzab och er, ville 
jag bara gråta — gråta som jag grät på pan 
Zarnowskis begrafning — och inom mig vaknade 
den Hanka, som för åratal sedan hade skänkt er 
sin första, barnsliga kärlek och sedermera aldrig 
älskat någon. Ni vet hvad som vidare hände. 
Om ni inte kommer tillbaka, så inte vill jag döma 
er; men må inte heller ni hysa agg mot mig. 
Jag också har endast snuddat vid lyckan.»
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Bref vet var undertecknadt : »Hanka».
Under läsningen hade Krzycki gång på gång fått 

tårarna i ögonen. Han började npprepa brefvets 
underskrift: »Hanka, Hanka.» — Så sprang han 
upp och började med stora steg gå af och an i rum
met. Tankarna jagade genom hans hufyud som moln 
öfver himlen, flockade sig och skingrade sig åt alla 
håll som en skrämd hjord. Han genomläste brefvet 
en andra och en tredje gång, och under intrycket 
af det började bilder från det förflutna draga förbi 
hans syn så klara och lefvande, som om hvad som 
händt hade skett i går. Han erinrade sig de 
ljusa månskensnätterna, då han smugit bort till 
kvarnen, och den hödoftande lilla tösen, som på 
frågan om hon älskade honom hade varit för blyg 
att svara men hade slagit sina barnaarmar om 
hans hals eller tryckt sig så hårdt mot hans bröst, 
att en mera vältalig bekännelse om kärlek aldrig 
afgifvits. Han erinrade sig, att han på den tiden 
dock hade älskat henne och att han längtat efter 
henne, då hon försvunnit, och till och med hade 
frågat efter smedens på Rzeslewo — fastän flyk
tigt och skyggt, rädd som han varit.

Sedan hade hon utplånats ur hans minne så 
fullständigt, att till och med de lätta samvetsföre
bråelserna förstummats. Han hade haft det bra 
i världen, och han hade sökt nya intryck, under 
det lifvets hvirfvel hade gripit henne som ett lös
ryckt löf och kastat henne på en främmande strand, 
där hon rent af lidit nöd. Men hvarkeu då eller 
senare, när goda människor tagit sig an henne, 
hade hon glömt honom — hon hade aldrig upp
hört att sörja honom.

Krzycki var ingen djup kännare af människo
själen, men han förstod dock, att hvad som för 
honom varit ett vanligt kärleksäfventyr, en kort 
sinnesyra, ett tillfälligt intryck flyktigt som en 
blommas doft, det hade för henne varit lifsbestäm- 
mande: hon hade hängifvit sig med hela sitt väsen, 
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hela sin själ, som var alltför ren och ädel, för att 
hon på nya vägar skulle söka ny lycka. Nu för
stod han, hvarför den nuvarande miss Anney, den 
åtrådda och bedårande, hade skrifvit till honom, 
att hon hade ett hjärta inte ur en utländsk ro
man utan från polsk bondebygd — trofast och 
hängifvet. Éan förstod också, hvarför brefvet 
var undertecknadt Hanka. Alla hans misstankar 
skingrades en gång för alla, och hennes ord : 
»Sedan afresan från Rzeslewo har mitt lif varit 
fläckfritt» rörde honom till den grad, att han bör
jade okväda sig själf, som för ett enda ögonblick 
kunnat tro annorlunda om henne. Han föreföll sig 
själf liten, föraktlig och ovärdig denna rena och 
höga själ.

Men under dessa sista timmar hade så många 
tankar, intryck och känslor dragit igenom hans 
själ, att han ej kände sig viss, att denna sista 
känsla af egen skuld och egen föraktlighet skulle 
bli varaktig. Han blef dock allt vekare om hjärtat, 
och den där skillnaden mellan miss Anney och 
Hanka, som först varit honom så plågsam, utplå
nades mer och mer. Nu var det tvärtom: vid 
tanken på att den där fattiga lilla flickan och den 
nuvarande eleganta damen voro en och samma 
person genomilades han af en skälfning, som lik
nade en väl lustrysning. Minnet af att han en 
gång ägt denna första väckte liksom hans hunger 
efter den nuvarande och ökade hans lidelse, och 
tanken på alla hennes behag gaf allt snabbare fart 
åt det unga blodet.

Men han försökte kväfva dessa känslor och 
tänka på saken allvarligt och med känsla af det 
ansvar, som hvilade på honom. Först och främst 
ställde han den frågan till sig, hvad en man af 
ära skulle göra, om han hade förfört en flicka, 
som förälskat sig i honom, och sedan efter några 
år hade träffat henne under annat namn och blifvit 
kär i henne. Och svaret var blott ett: äfven om 
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han inte blifvit kär i henne men hennes kärlek 
ännu lefde kvar, så var han skyldig att taga på 
sig alla följderna af sin handling. Ifall hon för- 
blifvit en stackars okunnig varelse, som aldrig 
skulle kunnat förstå honom, eller ifall hon vikit 
af hederns väg, skulle icke ens detta för ett käns
ligt samvete varit skäl tillräckligt att två sina 
händer och draga sig undan; så mycket mindre 
då, när denna flicka utjämnat den andliga och 
sociala klyftan emellan dem och ej upphört att 
älska honom.

»Så är det! Jag skulle spotta mig själf i 
ansiktet,» sade Krzycki (utan att i detta ögon
blick betänka, att ett dylikt tilltag i praktiken 
skulle vara ganska svårt att utföra), »ifall jag tve
kade längre. Jag har bara ett att göra, och det 
skall jag göra genast.»

Efter att ha fattat detta beslut drog han en 
djup lättnadens suck, och lika mycket som han 
förut sjunkit i sina egna ögon, lika mycket började 
han nu växa. Han frågade sig dock icke, hur det 
skulle ha varit, om miss Anney ej haft dessa här
liga, strålande ögon eller ett ansikte, hvars färg 
påminde om hvita rosenblad, med ett ord alla 
dessa fängslande behag. Han sade sig, att 
många af hans bekanta ej skulle ha förmått sig 
till ett sådant beslut; han var nöjd med sig själf, 
och att det varit honom så lätt blott därför, att 
hans hjärta och hans sinnen understödt honom, 
detta ansåg han ej som en förminskning af själfva 
handlingens värde utan som sin speciella lycka. 
Han glömde likväl ej, att utom han själf fanns 
också modern med hennes befarade motstånd 
och den s. k. samhällsopinionen, som ej frågar 
efter grundsatser utan endast efter skvaller och 
som framför allt söker näring för sin egen dumma 
elakhet. Men modern hoppades han kunna öfver- 
tyga, och hvad beträffar de där, som alltid ha 
spetsigheter och ironiska småleenden till hands, 
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så bådade hans vidgade näsborrar och samman
bitna tänder, att dem skulle han nog tysta.

Men dessa förutsedda ridderliga duster de 
föllo inom framtiden, och hans hetsiga natur kräfde 
ögonblicklig handling. Han beslöt att genast 
uppsöka modern och ha ett af görande samtal med 
henne, men vid en blick på klockan fann han, att 
hon var tre på natten. Alltså var det omöjligt. 
Som han emellertid ej kände minsta behof af 
sömn och nödvändigt ville ta sig något före, 
satte han sig att skrifva bref. Först och främst 
kuverterade han miss Anneys bref, ty han ville 
sända det till modern före sitt samtal med henne; 
därefter började han skrifva till miss Anney. Men 
han slutade snart, enär han kom att tänka på att 
eftersom han lofvat en veckas tystnad, hade han 
ej rätt därtill. Efter något öfvervägande skref 
han i dess ställe några rader till pani Otocka 
och anhöll att få göra henne ett besök dagen 
därpå.

När slutligen gryningen började lysa in i 
rummet och blanda sig med lampskenet, fann han 
det vara tid att tänka på hvila. Men fast han 
kände sig dödstrött, kunde han ej somna utan 
talade i tankarna med modern och miss Anney, 
ända tills solen gick upp. Han somnade, först då 
det började bli rörelse i hotellet, och han vaknade 
sent. Efter att ha klädt sig ringde han på en 
uppassare och gaf honom i uppdrag att lämna miss 
Anneys bref till modern; men i sista ögonblicket 
ändrade han sig och beslöt att gå med det själf.

I pani Krzyckas rum på hotellet fann han 
emellertid endast sina yngre syskon och den franska 
guvernanten, som underrättade honom att »madame> 
gått i morgonmässan.
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V.

Pani Krzycka hade mycket riktigt gått i mässan 
och äfven till biktstolen, ty hon kände behof af 
både tröst och råd. Hon var djupt betryckt.

Hon lefde i en tidsålder, då allehanda gamla 
fördomar måste vika och lämna rum för nya, demo
kratiska idéer. Det hade ofta sagts henne, att 
dessa nya idéer skulle bringa landet räddning, och 
fastän de stodo i strid med hennes vanor och 
hennes inrotade begrepp, försökte hon ej bekämpa 
dem utan fogade sig passivt i tidsriktningen. Detta 
var dess lättare för henne, som det icke ens fallit 
henne in, att hon personligen skulle få något att 
skaffa med den. Det var ungefär som om någon 
hade satt in moderna möbler i * några rum på 
Jastrzab, där man ej brukade vistas. De fingo 
stå där, eftersom modet kräfde det och de öfriga 
rummen hade kvar de gamla ärfda länstolarna, 
där man satt så bekvämt. Men nu blef hon plöts
ligt uppfordrad att flytta in i den där nya delen 
af huset ; — nu stod hon plötsligt inför det faktum, 
att hennes son förälskat sig i en »chlopka» från 
Rzeslewo och skulle gifta sig med henne. I första 
ögonblicket råkade hela hennes inre i uppror: de 
gamla instinkterna öch vanorna reste sig. Den 
passiva och stumma eftergifvenheten för de nya 
idéerna fick en hastig ända, och hela händelse
förloppet tedde sig för den indignerade adels
damen som en ovärdig intrig, för hvilken hennes 
son och jämte honom hela familjen Krzycki skulle 
falla offer.

Upptäckten, att egentliga anstifterskan af 
denna intrig var den person, som pani Krzycka 
ansett för personifikationen af alla kvinnliga dygder 
och som hon velat ha till hustru åt sonen, endast 
ökade hennes vrede. Förgäfves förklarade pani 
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Otocka för henne, att det var hennes son som hade 
förledt ett oskyldigt barn, att miss Anney var en 
ängel och att då hon tagit henne med till Jastrzab, 
hade hon ej haft några onda afsikter utan endast 
gjort, hvad hvarje annan kvinna med hjärta skulle 
ha gjort i hennes ställe. »Ifall det var miss 
Anneys högsta önskan att än en gång få återse 
de trakter, där hennes lifs öde afgjorts, och den 
man, som afgjort det och som hon inte kunde 
glömma, då hade hon också rätt därtill, och hvar 
och en som har någon smula hjärta måste förstå 
det» . .. »Och säg själf,» fortsatte hon, »om jag 
kunde förråda hennes hemlighet, och om jag inte 
därigenom skulle ha bragt henne i ett olidligt 
läge?»

Den vanligen så stillsamma och milda pani 
Otocka blef vid sitt försvar af väninnan så het, att 
hon rent ut sade pani Krzycka, att äfven om 
Wladzio förälskat sig i miss Anney utan att få 
gensvar, skulle han endast haft hvad han förtjänat ; 
dessutom, eftersom »Aninka» ej velat lyssna till 
hans frieri och gifvit honom en veckas betänketid, 
så kunde han draga sig tillbaka, men i så fall 
skulle han förlora icke endast »Aninkas» aktning. 
Men allt detta var att gjuta olja på elden och en
dast ökade pani Krzyckas vrede; hon höll sig vid, 
att hon och hennes son fallit offer för en lömsk 
intrig. Sedan flyttade hon till ett hotell, och vid 
afskedet förklarade hon, att hon aldrig mer skulle 
sätta sin fot i detta hus.

Men hennes bitterhet och vrede vände sig ej 
endast mot pani Otocka. Sonen hade också djupt 
sårat hennes hjärta och väckt en hel rad smärt
samma minnen från samlifvet med hennes aflidne 
make. Denne make, som hon under de första 
åren af deras äktenskap hade afgudat för både 
hans egenskaper och hans utomordentliga skönhet, 
hade sedermera vållat henne bittra sorger genom 
sitt lättsinne — detta beträffande såväl kvinnor i 
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allmänhet som särskildt kvinnorna på Jastrzab och 
i dess omnejd. Det var ingen hemlighet för pani 
Krzycka, att tid efter annan under loppet af många 
år kor från Jastrzabs ladugård hade gått som gåfva 
eller rättare skadeersättning till alla möjliga Kasior 
och Marior och att det på Jastrzab fanns en hel 
mängd halfsyskon till hennes barn. Många tårar 
hade hon gjutit öfver detta bedröfliga förhållande 
— och nästan ända till sista året af hennes mans 
lif hade det pågått på samma sätt. Hennes egen
kärlek såväl som hennes värdighet såsom hustru 
och mor hade djupt lidit däraf.

Sedermera hade hon förlåtit allt, men efter 
mannens död kände hon, djupt religiös som hon 
var, en ständig bäfvan vid tanken på att den 
aflidne nu stod inför Guds domstol. I åratal hade 
hon sökt vinna förlåtelse för honom genom tårar, 
fasta, allmosor och bön. Framför allt hade hon 
beslutit uppfostra sonen så, att han aldrig skulle 
träda i faderns fotspår. Ända från hans gossår 
hade hon vaktat honom som sin ögonsten, hade 
sökt skydda honom för alla dåliga inflytelser. 
Då hon skickat honom i skola, hade hon anför
trott honom åt en prästerlig släkting och åt Gronski, 
om hvars moral hon hyste hög tanke — för öfrigt 
med rätta. Och när så denne son växt upp, när 
han efter slutad skolgång begifvit sig till universi
tetet, hade hon hyst den gränslöst naiva tron, 
vanlig hos goda och fromma kvinnor, okunniga om 
världens fördärf, att »Wladzio» hittills var ren som 
en lilja.

Men nu föllo plötsligt fjällen från hennes 
ögon. Sonen hade trädt i faderns fotspår. Vid 
denna tanke greps hon af förtviflan. Visserligen 
höjde sig inom henne en hetsig protest mot sonens 
giftermål med en »chlopka», men som hon hade 
ett mycket ömtåligt samvete, kände hon efter 
samtalet med pani Otocka, att miss Anney hade 
en viss rättighet till Wladyslaw. Gång efter annan 
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kom det för henne, att bästa utvägen ur det 
svåra läget vore, om Wladyslaw efter föregå
ende öfverenskommelse friade till miss Anney och 
hon gaf honom af slag. »För vet jag,» tänkte 
hon, »hur många sådana där flickor det redan 
finns på Jastrzab!» Och hon isades af fasa vid 
tanken, att bland dessa flickor kunde det också 
finnas halfsystrar till Wladyslaw, ty det tycktes 
henne, att faderns brott måste draga med sig än 
större brott af sonen — och dessa följas af evig 
fördömelse.

»Ack Wladek, Wladekl» stammade hon hjälp
löst, och utom skräck kände hon en sådan smärta, 
en så djup besvikenhet och harm, att fast hon 
förstod, att hon måste träffa honom så snart som 
möjligt för att få veta, hur han upptagit nyheten 
och hur han ämnade handla, kunde hon dock ej 
förmå sig att genast kalla på honom. Hon kände 
en verklig lättnad, då hon efter flyttningen till 
hotellet fick veta, att han ej var där. Hon stängde 
genast in sig i sitt rum och beslöt att icke släppa 
in honom, om han kom.

Tidigt nästa morgon gick hon i kyrkan och 
lät bikta sig, och efter bikten bad hon sin släkting, 
domprosten, densamme som tagit sig an Wladek, 
om ett samtal. Hon var redan lugnare. Dom
prosten tog emot henne i sin bostad och började 
noggrant utfråga henne om miss Anney, om hennes 
vistelse på Jastrzab, om händelserna efter atten
tatet mot Wladyslaw, om detaljer af Hankas lif, 
som pani Krzycka hade reda på genom pani Otocka, 
samt slutligen om hennes egna farhågor. Sedan 
började han gå af och an i rummet, och efter 
en lång stunds tystnad tog han ändtligen till 
ordet :

— Hvad beträffar de synder, som Wladyslaw 
förutom denna första ungomssynd kan ha begått 
på Jastrzab, så är det endast antaganden och far
hågor, och eftersom man inte har några säkra 
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bévis, får man inte alls ta det med i räkningen. 
Återstår alltså den forna Hanka och den nu
varande miss Anney. Det är det enda vi ha att 
göra med, och jag skulle vilja veta, hur du som 
mor ser på saken.

Pani Krzycka svarade, att hon mycket väl 
visste, att inför Gud äro alla människor lika, men 
att hon tänkte på sonens lycka. Dylika äktenskap 
bli sällan lyckliga. Det är möjligt att världens 
ondska bidrar därtill ; det är möjligt att hustrun 
utsättes för förödmjukelser endast från ytliga och 
elaka människors sida, men mannen kan ej undgå 
att beröras af dem — det ger anledning till ret
lighet, och sämjan blir störd utan att någondera 
parten har velat det. Hvad beträffade hennes son 
var han ytterst ömtålig och mån om sin ära, och 
hur högt han än älskade sin hustru, skulle han 
lida, om någon visade henne skymten af ring
aktning. Den som lefver i världen måste räkna 
med allt, äfven med damheten, äfven med elak
heten — för att nu inte tala om andra hänsyn, 
af hvilka samlifvets lycka så ofta beror.

Den gamle prelaten lyssnade, under det han 
enligt sin vana rullade ihop och vecklade ut sin 
bomullsnäsduk. Slutligen sade han:

— Att räkna med dumheten och ondskan kan 
endast betyda att trygga sig för dem, inte att 
göra dem eftergifter.

Sedan såg han genomträngande på pani Krzycka 
och frågade:

— Tillåt att jag gör dig en fråga: hvarför 
skall din son nödvändigt vara lycklig?

Pani Krzycka såg förvånad på honom.
— Jag är ju mor...
— Ja men det finns saker, som är viktigare 

än lyckan, särskildt den jordiska ... eller hur?
— Ja, svarade hon sakta.
— Hvad du sade om världsliga hänsyn kan 

vara mer eller mindre riktigt, och det finns kanske 
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orsaker som gör, att sådana där äktenskap mera 
sällan bli lyckliga. Men först och främst måste 
man fråga sig själf, hvad i lifvet som är 
större och mindre, viktigare och mindre viktigt, 
och så handla efter samvete.

— Hur skall jag då handla? frågade pani 
Krzycka.

Den gamle prelaten kastade en blick på ett 
på väggen hängande krucifix och svarade lågmäldt 
men med eftertryck:

— Som en kristen.
Ett ögonblicks tystnad följde.
— Det rådet är till fyllest, sade pani Krzycka, 

och jag är tacksam för det.

VI.

Under det modern var i kyrkan och hos dom
prosten, gick Wladyslaw trots den tidiga timmen 
till pani Otocka. Då han hälsade, förde han båda 
hennes händer till sina läppar och tryckte en så 
lång kyss på dem, att hon redan däraf förstod i 
hvad af sikt han kom.

— Jag visste att det skulle gå sål Jag visste 
det! sade hon med glad rörelse.

Och han svarade med vek och darrande röst:
— Jag behöfde inte en vecka för att märka, 

att jag inte kan lefva utan henne.
— Jag visste det! upprepade pani Otocka än 

en gång. Har du redan talat med din mor?
— Nej. I går sprang jag omkring i staden 

som från mina sinnen, sedan var jag inom dörren 
hos Gronski, jag kom tillbaka till hotellet mycket 
sent, och i dag på morgonen sades det mig, att 
mamma var i kyrkan.



305

Pani Otocka bief åter bekymrad.
— I går, sade hon, var hon mycket uppbragt, 

och gif ve Gud att hon lät blidka sig, för på det 
beror mycket.

— Inte allt, svarade Wladyslaw. För att nu 
inte tala om min stora tillgifvenhet för mamma, 
så hyser jag den djupaste respekt för henne, och 
Gud är mitt vittne, att jag alltid gärna rättar mig 
efter hennes önskningar. Men också det har sina 
gränser. När det gäller inte bara min lycka utan 
hennes, som jag har kärast i världen, då kan jag 
inte låta några andra hänsyn tala. Jag har tänkt 
på detta hela natten. Jag hoppas, att mamma 
ger sitt samtycke, för jag hyser förtroende både 
till hennes karaktär och till den kärlek hon alltid 
har visat mig. Men om det inte blir som jag 
hoppas, så ämnar jag säga henne, att det här är 
ett beslut som inte kan ändras.

— Ack men om det ändå inte behöfdes! sade 
pani Otocka. För här gäller det ju också Aninka. 
I går sedan hon skrifvit brefvet till dig och sedan 
Gronski gått, talade vi med hvarann till långt 
inpå natten. Hon var mycket nervös och grät, 
men hon sade som så: »Om han kommer tillbaka 
inte beredvilligt och med glädje utan bara för att 
stå vid sitt ord, så går jag aldrig in på det. Jag 
är inte högmodig, jag tog ingen hänsyn till min 
egenkärlek utan öppnade oförbehållsamt mitt hjärta 
för honom, men om det också skulle brista, blir 
jag inte hans hustru, ifall han känner det som 
om han sänkte sig till mig. . .>

— Den kära, älskade! . . . utbrast Krzycki.
Pani Otocka fortsatte:
— Sedan började hon gråta och tillfogade, 

att hon inte heller skulle gå in på att bli orsak 
till misshälligheter mellan mor och son.

— Men jag upprepar än en gång, att mitt 
beslut inte kan ändras. Här gäller det hela mitt 
20. — Hvirflama.
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lif, och om mamma än inte ger ett villigt sam
tycke nu, så försonar hon sig snart med det ound
vikliga. Och jag för min del skall göra allt, för 
att min hustru också skall få en mor i henne, 
tillgifven och tacksam för sonens lycka.

— Får jag upprepa de orden för Aninka?
— Det var just därför jag kom. Men jag 

har ännu en bön. Jag har måst lofva henne, att 
jag inte skall söka upp henne på en vecka — och 
hon ensam kan lösa mig från mitt ord. Men så 
som sakerna nu stå, är det ju ett alldeles onödigt 
lidande. Hvarken en vecka eller ett år kan vidare 
ändra något. Nej absolut inte! Skulle du vilja 
säga henne det och be henne från mig, riktigt 
innerligt, att hon löser mig från mitt löfte?

— Mycket gärna, och jag hoppas och tror, 
att det inte skall behöfvas mycken öfvertalning.

— Jag tackar dig af hela mitt hjärta! Och 
nu går jag till mamma.

Men innan han hunnit ut, kom Marynia in- 
springande i rummet och började forskande se 
ömsom på systern, ömsom på Wladyslaw. Ingen 
hade naturligtvis invigt henne i förhållandet mellan 
Wladyslaw och Hanka, men hon visste redan, att 
miss Anney var den forna Hanka, visste allt som 
sedan händt, och varmt fästad vid miss Anney 
var hon alldeles ifrån sig af oro och äfven ny
fikenhet, hur det skulle gå. Hon var så söt med 
sin frågande blick och sitt oroliga ansikte, och 
dessutom var hennes min så lustig, att Krzycki 
trots sin rörelse måste le vid hennes anblick. 
Pani Otocka teg, då hon ej visste, om han ville 
tala om sina hjärteangelägenheter i Marynias när
varo, och han afbröt med flit icke tystnaden på 
en god stund. Men till sist gick han fram till 
sin lilla kusin, och i det han tryckte hennes hand, 
utlät han sig med graflik stämma:

— För sent!
— Hur för sent? frågade hon förskräckt.
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— Hon gifter sig med en annan.
— Hvem?
— Panna Kajetana!
Och han brast i muntert skratt. Marynia 

förstod, att eftersom Krzycki skämtade, kunde 
sakerna ej stå så illa, men som hon ville ha rik
tigt reda på hur det hängde ihop, började hon 
stampa med foten och käxa som en barnunge:

— Hur är det — allvarsamt? Jag kunde 
inte sofva i natt! Allvarsamt — säg!

— Allvarsamt så är hoppet och glädjen och 
lyckan — där! svarade Krzycki och pekade i rikt? 
ning mot miss Anneys våning.

Sedan kysste han sina kusiner på hand och 
skyndade i väg.

Men utkommen på gatan fick han snart én 
allvarsam och till och med dyster uppsyn, ty han 
erinrade sig, att det afgörande samtalet med modern 
nu förestod.

Han fann henne på hotellet, där hon väntade 
på honom i hans eget rum. Hon såg påfallande 
lugn och blid ut, och i första ögonblicket repade 
han mod, men hans nästa tanke var, att milda 
öfvertalningar, böner och kanske tårar skulle vara 
värre ätt utstå än vrede, och han frågade i 
osäker ton:

— Har mamma läst hennes bref?
— Ja, svarade pani Krzycka, men redan förut 

hade jag fått veta nästan allt af Zosia, sotn Aninka 
själf hade bedt att inte dölja något för mig. ■

— Gronski har sagt mig, att mamma har blifvit 
stött på Zosia.

— Ja men det reder tipp sig. Nu skulle jåg 
framför allt vilja tala uppriktigt med dig.

Krzycki började alltså berätta, hur han i första 
ögonblicket stått som träffad af åskan och hùr 
han ej kunnat fatta den tanken, att Hänka och 
miss Anney voro en och samma person. Hän bé- 
kände sin tvékan, sina tvifvel och misstankar och 
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den smärta, som de vållat honom, och sina inre 
strider och sina uppgörelser med samvetet och allt 
hvad han genomgått. Först då han efter läsnin
gen af Hankas bref förstått, att denna smärta 
kom just af kärleken till henne och att denna 
strid var en strid med hans eget hjärta, först då 
hade han upphört att tveka; han kunde ej före
ställa sig lyckan annorlunda än delad med henne, 
hans käraste i världen, och utan henne skulle 
han ej ens velat ha den.

Därpå skildrade han, hur han nästan ända 
från första ögonblicket han lärt känna henne som 
miss Anney hade känt sig dragen till henne 
med oförklarlig makt och hur hon helt upp
tagit hans tankar. Han värderade ju Zosia Otocka 
mycket, och Marynia betraktade han som en uppen
barelse från en högre värld. Men beundran och 
kärlek är ej detsamma. Dessutom hade han ju 
inga förpliktelser vare sig mot Zosia eller Marynia. 
De hade varit goda mot honom, när han var 
sårad — det var allt. Miss Anney däremot hade 
han troligen att tacka för sitt lif, och han glömde 
ej, att hon vågat sitt för honom. Med hvad skulle 
han kunna gälda henne detta, och hur försona den 
oförrätt han tillfogat henne, medan hon ännu 
varit så godt som ett barn? Hvem var mera 
värd — han som förgätit och lefvat ett bekym- 
merslöst och andligen tomt lif eller hon, som ej 
låtit någon ny känsla fylla tomrummet och som 
växt och förädlats genom lidande, längtan och 
arbete ?

— Jag vågar knappt tro, mamma, sade han, 
att hon inte bara förlåtit mig utan aldrig upphört 
att älska mig. Kanske kommer det sig däraf, att 
det var jag som första gången i hennes lif öpp
nade dörrarna för henne till kärlekens värld, men 
säkert är det också därför, att hon är en undantags- 
varelse... Ja, mammal — en af dem, som till och 
med outvecklade, till och med innan de börjat 
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reflektera ha en instinktiv känsla af att kärleken 
visserligen adlar allt men endast när den är stor, 
när den är för hela lifvet — och hvilkas känsla 
är så djup och stark, att de inte förmå älska mer 
än en gång i lifvet. Men när man finner en 
sådan , natur, då har man bara att tacka Gud på 
sina knän — och jag blir rent hufvudyr vid 
tanken, att min skuld bringar mig inte straff utan 
en sådan sagolik lycka. Det kan ju bända, att 
det finns flera kvinnor i världen, som kan göra 
en man lycklig, men jag vill vara lycklig med 
denna enda; det flnns kanske flera, som förädla 
och höja allt omkring sig, men jag känner, att 
jag kommer att bli en allt bättre människa genom 
denna enda. Och till sist — det gäller ju här 
inte bara min lycka utan också min heder...

Han knäppte ihop händerna, såg modern bed
jande in i ögonen och slöt:

— Allt detta lägger jag nu i mammas hän
der: hela mitt lif, hela min framtid, mitt samvets
lugn, min lycka och min heder.

Pani Krzycka tog honom med båda händerna 
om tinningarna och kysste honom på pannan.

— Kära Wladek, sade hon, jag är en gam
mal kvinna, jag har haft åtskilliga fördomar, och 
jag vill därför inte säga, att det genast föll sig 
lätt för mig att gå in på dina afsikter. Du vet, 
att jag i går blef uppbragt på Zosia Otocka, och 
ända till i dag på morgonen vidhöll jag mitt 
beslut att så vidt jag kunde förhindra ditt gifter
mål. Undra inte på det, för du erkänner ju, att 
du själf blef som träffad af åskan, och tänk då 
hur jag skulle känna det! Jag som alla mödrar 
har innerst alltid tänkt, att inte .ens en prinsessa 
vore för god åt dig. Men inte bara gamla tiders 
tänkesätt, inte bara moderlig fåfänga och fördomar 
dref mig till motstånd. Jag tänkte också på din 
lycka. Om inte allt detta varit, skulle jag inte 
haft något emot Aninka personligen. Jag lärde 
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känna henne på Jastrzab och fattade verklig till- 
gifvenhet för henne. Ofta brukade jag tänka: 
Gif ve Gud att alla våra flickor vore lika henne! 
Men när jag fick veta hvem hon var och hvad 
som varit mellan er, blef jag först orolig för att 
du gjort dig skyldig till flera sådana försyndelser 
på Jastrzab ...

— Nej, mamma, svarade Krzycki. Nej, på 
mitt hedersord!

— För ser du, jag trodde att du var full
komligt ren, och betänk då hvad det var för ett 
slag för mig ...

Wladyslaw lutade sig ner öfver hennes hand 
för att dölja sitt ansikte, ty trots stundens allvar, 
trots hans uppriktiga rörelse och oro, föreföll 
honom moderns naivitet så oerhörd, att han var 
rädd att förråda sig genom en min af häpnad 
eller — än värre — ett småleende. »Ack,» tänkte 
han, »det var tur att jag bara behöfde ge mitt 
ord beträffande Jastrzab, för till mamma kunde 
jag ej ha sagt hvad jag sade Gronski, att en klok 
varg aldrig tar något i den trakt, där han har 
sitt bo.» Men på samma gång gjorde han den 
reflexionen, att man måste vara en ängel för att 
ha sådana illusioner — och hans beundran för 
modern växte.

. Hon återtog:
— För det andra tänkte jag på den värld 

och de människor, bland hvilka ni måste lefva. 
Jag visste, att mer än en i ord skall prisa ditt 
handlingssätt men att du i verkligheten får känna 
på tusen små obehag och nålstyng, som kommer 
att reta och förbittra dig och till sist förgifta till 
och med din känsla för din hustru. Jag tänkte 
på din lycka, och i min förblindelse ville jag först 
och främst se dig lycklig. Först i dag ha fjällen 
fallit från mina ögon . .. Man skall ju låtsas veta 
allt sådant där och brukar säga det själf, men 
ändå var det med verklig häpnad och som något 
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alldeles nytt jag hörde, att lyckan inte är det 
viktigaste i världen och att den inte bör vara en 
mors främsta tanke... Och förut hade högmodet 
drifvits ur mitt hjärta, och jag hade blifvit upp
manad att låta samvetet råda — och därför, 
Wladek, kan jag inte afråda dig från det här 
giftermålet.

Vid dessa ord böjde Wladyslaw åter ner sitt 
hufvud öfver moderns händer och började betäcka 
dem med kyssar.

— Ack, käraste mamma, sade han, ack, mam
ma, hvad jag är lycklig!

— Och jag också, svarade pani Krzycka. För 
jag var dessutom rädd för att din känsla skulle 
vara ytlig och ha sin rot i stämningar och fanta
sien, men efter vårt samtal nu ser jag, att du 
verkligt älskar Aninka.

— Ja! — det sitter djupt, djupt och skulle 
inte kunna ryckas loss annat än med lifvet själft.

— Ja jag tror dig, Wladek.
Båda talade fullkomligt uppriktigt, och båda 

bedrogo sig. Wladyslaw hade ett hett hufvud, 
lystna sinnen och ett vekt hjärta, men han var 
en utåtvänd natur, och ingen af hans känslor 
kunde vara särdeles djupt rotad, ty han hade 
öfverhufvud inga djup inom sig.

Men pani Krzycka, som trodde på hvarje hans 
ord som på evangelium, återtog med glad för
tröstan :

— Gud välsigne dig då, mitt barn! Och låt 
oss nu tala om hvad som närmast är att göra. 
Jag förstår ju, att när jag väl samtyckt, så får 
mitt samtycke inte vara halft utan måste vara 
gifvet af fullaste hjärta. Jag måste ta emot Aninka 
med öppna armar och låta henne känna, att det 
är hon som bevisar oss en nåd, som vi måste 
vara tacksamma för.

— Ja för det gör hon också! utropade Wla
dyslaw eldigt.
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— Ja ja, svarade pani Krzycka småleende. 
Och nu skall jag gå till henne och tacka. Jag 
antar, att Aninka sedan tar tillbaka det villkoret, 
att du inte skall visa dig hos henne på en vecka.

— Zosia ämnar också försöka utverka det, 
men mammas ord verka naturligtvis kraftigare.

— När vill du att jag skall gå?
Krzycki knäppte åter ihop händerna.
— Genast, mamma lilla, genast!
— Som du vill. Väntar du på mig här eller 

hos Zosia?
— Här, för Zosia kan vara med Marynia på 

repetionen. Hon följer henne själf ibland.
Pani Krzycka reste sig tungt ur stolen, ty 

hon hade haft en tröttsam dag, och reumatismen 
började ansätta henne allt värre. Men då hon 
väl rätat ut benen, gick hon raskt. Tanken, att 
det var för sin gosse hon mödade sig, gjorde 
mödan lätt.

Men under vägen började hon tänka på saker, 
om hvilka det hittills alls ej varit tal mellan sonen 
och henne. Hon hörde till det bland landtadeln 
ej sällsynta slags kvinnor, som i sina bekymmer 
för barnens ekonomiska framtid utmärkt förstå 
konsten att fodra idealitetens kappa med praktiska 
omsorger. Förut hade Jastrzabs skötsel hvilat helt 
och hållit på henne, och hon hade haft många 
bekymmer och blifvit van att beständigt kämpa 
med dem. Äfven nu riktade sig därför hennes 
tankar på den materiella sidan af saken.

— Jag skulle samtycka till giftermålet, tänkte 
hon liksom urskuldande sig inför sig själf. äfven 
om Aninka inte hade något, men jag undrar hur 
mycket hon kan ha.

Och hon sade sig med tillfredsställelse, att 
Aninka kanske visserligen inte ägde millioner och 
att hon för att vara engelska inte var särdeles 
rik, men att hvad som i England anses för en 
blygsam förmögenhet i Polen är rikedom.
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Upptagen af dessa tankar ringde hon på hos 
miss Anney.

Besöket förlöpte som man kunde vänta. Pani 
Krzycka var god, tacksam, moderlig och lagom 
patetisk i det ögonblick, då hon i hjärtliga ordalag 
anförtrodde sin sons lif och lycka i miss Anneys, 
»sin älskade dotters», händer. Miss Anney var 
också lagom patetisk, också hjärtlig och dessutom 
okonstlad, stilla och allvarlig, men på samma 
gång iakttog hon en viss försiktighet, trots att 
det ej alls blef tal om det förflutna. Pani Krzycka 
fick till och med ett intryck, att där var en hårs
mån för mycken reservation. Hon förstod, att 
det skulle varit en taktlöshet å miss Anneys sida 
att ådagalägga entusiasm, och hon gaf henne full
komligt rätt, men ändå kände hon sig innerst 
litet besviken, ty å andra sidan hyste hon en 
stilla öfvertygelse, att den kvinna, som fick Wladek 
och skulle bära hans namn, hade varit ursäktad, 
om hon blifvit från förståndet af glädje.

Återkommen till hotellet anförtrodde hon dock 
ej detta sitt intryck åt Wladek utan började ut
tömma sig i loford öfver »Aninka» och tala så 
varmt om henne, att bägge fingo tårar i ögonen. 
Wladyslaw var för öfrigt mest angelägen att få 
veta, om »tabu» upphäfts och förbudet återkallats, 
och då han erfor att så var, låg han redan en 
kvart därefter för Hankas fötter.

— Min älskade, min hustru! ropade han och 
slog armarna om hennes knän.

VII.

Några dagar senare fick Gronski besök af 
notarien Dzwonkowski och doktor Szremski. Det 
var en angenäm öfverraskning för honom, ty han 
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tyckte om dem båda två, och doktorn satte han 
högt värde på. Han välkomnade dem därför på 
det hjärtligaste och började genast fråga efter ny
heter från staden och trakten och om dem själfva.

— Tja, vi lefver, vi lefver! svarade den buller
samme doktorn. Och i dessa tider är till och 
med det en konst. Polisen har hittills inte arres
terat oss, banditerna ha inte skjutit oss, socia
listerna ha inte sprängt oss i luften, och alltså 
inte bara lefver vi utan ha till och med rest till 
Varschau ... Jag, därför att jag måste resa än 
längre — ända till Volynien, och den där herrn 
(här pekade han på notarien) på grund af en 
konsert, där panna Zbyltowska skall medverka. 
När han fick se det i tidningarna, råkade han i 
ett sånt tillstånd, att jag när som helst väntade 
en slagattack eller ett anevrysm. Det fanns ingen 
annan råd! Jag måste ordinera en vistelse i 
Varschau. Numera kan han för resten inte härda 
ut i vår lilla stad och tänker bara på att öfver- 
låta sin byrå åt någon och bosätta sig här för 
beständigt... I hans hjärta brinner en eld ... och 
snön smälter och isen smälter ... o. s. v. Ha ha !

Under detta tal hade notarien ursinnigt malt 
med käkarna, och till sist utbrast han:

— Mitt hufvud spricker ... Hä . .. Mitt huf- 
vud spricker!

— Är det alltjämt det gamla käbblet? frågade 
Gronski skrattande.

— Käbblet? upprepade notarien. Nej jag 
käbblar inte längre. Han har mosat sönder min 
hjärna och mina nerver, han har bedöfvat mig 
och slitit ut mig och mattat ut mig och sugit ut 
mig och pratat ur mig de krafter jag hade kvar. 
Från i går, ni — hela vägen — ett pratande utan 
ändel... sen på hotellet, och hela dagen i dag 
och nu här ... Nej jag står inte ut längre, jag 
står inte ut!... Hä!
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— Seså, seså! Och hvem är det som jämt 
uppmuntrar mig, hvem är det som räcker ut 
tungan ända till första skjortknappen och ber, att 
jag skall se på den? Vänta ni! Jag reser min 
väg, och sen får ni se er själf i spegeln.

— Reser ni verkligen ända till Volynien? 
Men era patienter? frågade Gronski.

— Jag är rädd att de hinner bli friska under 
tiden. Men hvad skall jag göra? Jag måste resa.

— För lång tid?
— Jag vet inte, men jag tror inte det blir 

långvarigt. Jag är volynisk mazur, af lågadeln ... 
eller som man där säger af engårdsadeln. De 
flesta sitter där som arrendatorer åt allehanda 
halfmagnater, men jag har åtminstone ett eget 
ställe — d. v. s. min bror och jag äger det ihop. 
Han har varit domare, nu sköter han gården åt 
oss. Det är till honom jag far.

— Han har väl inte blifvit sjuk?
— Jo det är just hvad han har — han har 

blifvit tokig.
— Nej hvad säger ni? Är det länge sen ?
— Nej nyligen. Sen han blef »provinsialist».
— Aha !...
— Jo så står det till. Lilleputten ville bli 

storkaxe, ville komma i lag med de höga herrarna, 
och högfärden slog sig åt hufvudet. För en månad 
sen skickade jag honom två tusen skolböcker att 
delas ut bland lågadeln där, för de stackarna 
kommer ingen ihåg, och ofrivilligt eller rättare 
mot sin vilja förlora de mer och mer sin polsk
het. Och vill ni tro mig! — han skickade till
baka hela packen med förklaring, att han inte 
ville dela ut böckerna.

— Hvarför det? frågade Gronski, som började 
bli intresserad af doktorns berättelse.

— Han skref, att de där nere ha beslutit 
att för det första lefva och arbeta uteslutande för 
sin provins och ägna sig uteslutande åt dess an
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gelägenheter, för det andra sträfva för någon sorts 
syntes af alla nationaliteter och för det tredje 
inte polonisera någon ...

— Men det var ju frågan om skolböcker för 
lågadelns barn, och den är ju polsk?

— Redan det kallas hos dem polonisering, 
för det hindrar deras »syntes» — hvad den syn
tesen skall leda till det begriper man ju! Men 
inte nog med det! Till sist förklarade min geni
aliske herr broder för mig, att han inte anser sig 
för polack utan bara för volynier med polsk kultur 
och att det är hans politiska ståndpunkt. Ack! 
Stanczyk*  hade orätt, när han påstod, att doktorer 
är hvad som finns mest af i Polen: — i Polen 
finns det mest politiker. Hvarenda genomsnitts- 
polack är en Talleyrand, en Metternich eller en 
Bismarck. Har han aldrig tagit del i det politiska 
lifvet, känner han inte historien, har han inte gått 
igenom någon skola, inte studerat det minsta — 
det gör ingenting! Han är politiker af Guds nåd. 
Han har af naturen en rökgubbe i hufvudet, som 
han bara behöfver tända, för att alla bromsar och 
mygg, som suger ut vårt blod, skall bli så yra, att 
de tvärt sluta plåga oss. Och hvar och en är 
öfvertygad, att han ensam ser klart, att han en
sam sitter inne med det ofelbara botemedlet och 
att hans distrikts-, stads- eller provinsdiplomati 
är en panacé. Det faller honom inte in, att 
med hans distrikts- eller provinspolitik, så går 
fäderneslandet såsom Johan Kasimir sade in direp- 
tionem gentium.

* Känd galizisk politiker

— Pan Gronski, sade gamle notarien och 
pekade på doktorn, nu har ni tryckt på en prat- 
knapp, så han kommer att gå på, tills vi inte 
kan röra hvarken hand eller fot.

— Det är ingen knapp, det är en öm punkt, 
svarade Gronski.
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Och han hade tydligen rätt, ty doktorn hade 
blifvit så het, att han utan att höra hvad som 
sades omkring honom började följande dialog med 
sin frånvarande broder:

— Jaså, du är inte polack utan volynier med 
polsk kultur?... Jaså! Ja då skall jag först 
och främst be att få säga dig, att du förnekat din 
far, din farfar, din farfarsfar och spottat på deras 
grafvar, att du förnekat dina traditioner, ditt 
existensberättigande, att du dragit ner dig själf, 
att du gått ifrån de dina och går till dem, som 
inte vill veta af dig och som ringakta dig, att du 
hänger i luften — du kommer att ta dig väl ut 
i ditt Volynien i den situationen! För det andra 
skall jag säga dig det, att ännu är du inte en 
förrädare, för hvad du gör gör du af dum politik, 
som du på grund af din okunnighet håller för 
klok — men du har banat väg för framtida för
räderi. . Din sonson eller sonsons son kommer att 
uppge också den polska kulturen. Och vidare, 
om du säger, att du inte är polack utan volynier 
med polsk ~ kultur, så hvarför går du inte ännu 
längre tillbaka, ända till Darwin? Lika väl skulle 
du ju kunna säga, att du inte är polack utan 
orangutang eller pithecantropos med polsk kultur. 
Eller hvad? Och så säger du vidare, att du inte 
villJpolonisera någon? Men hur kan du poloni- 
sera? Med knutpiska eller fängelse eller religiohs- 
tvång eller skola eller munkafle för modersmålet? 
Säg! För om du utan att förneka din nation 
föregår med exemplet af din polska allmänanda, 
om du ger någon din polska frihetstörst, din 
polska förmåga att sätta dig in i andras lidanden, 
din polska kärlek, ditt polska hopp, din tro på 
en*bättre  framtid och på det sättet vinner denne 
någon för Polen — anser du också en sån poloni- 
sering för en olämplig och dålig politik? Men i 
så fall frågar jag dig, fårs kalle, hvad du kan göra 
som är bättre, och hvarför du sitter där du sitter. 



318

Jaså, det vet du inte? — Till sist vet du nog 
heller inte hvem du är. Men jag skall säga dig 
det. Du är en svag karaktär, kära bror, och 
framför allt — är du ett svagt hufvud!

Här vände han sig till Gronski.
— Det är hvad jag ämnar säga min bror 

och hvarför jag reser till honom. Där lär skall 
bli ett möte, och jag kommer därför att säga det 
i andra ordalag och offentligt.

— Ja res så fort som möjligt! utlät sig 
notarien.

Doktorn började skratta.
— Neej ni, jag har god tid, och först skall 

jag vata med om panna Zbyltowskas konsert.
— Ja för all del res! instämde Gronski. Det 

är inte bara utifrån, som Polen är angripet, det 
börjar också falla sönder och ruttna invärtes. Res 
ni och säg det där offentligt! Kanske finns det 
ändå folk, som ryggar tillbaka för ansvaret inför 
eftervärlden.

— Ja jag vill också tro så. För jag antar, 
att i grund och botten åtminstone flertalet känner 
som förr och att de prata så där, bara för att 
det skall lossas någon smula på taget om deräs 
strupe. Men däri bedra de sig. Följden blir bara, 
att de både uppifrån och nerifrån blir än mera 
ringaktade och trampade.

— När reser ni?
— Det där mötet skall äga rum först om 

tio dar, och därför stannar jag här en vecka, för 
också i Varschau har jag åtskilligt att uträtta. 
Att börja med skall jag hälsa på bekanta, bland 
andra pani Otocka och Krzyckis. Hur står det 
till med Krzycki?

:— Han är kry som en mört —=•• oçh han äm-- 
nar gifta sig.

— Se där ha vi det! Jag skulle kunna slå 
vad, att det är med den vackra engelskan! En 
riktig rosenknopp !
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— Ja. Men det har kommit i dagen, att den 
rosenknoppen inte är engelsk utan vuxen på polsk 
jord och till på köpet bondejord.

— Hvad säger ni?
— Det är inte längre någon hemlighet. Hon 

heter Hanka Skibianka.
Och Gronski berättade miss Anneys hela hi

storia, endast förtigande att Wladyslaw känt henne 
redan som Hanka.

De båda andra lyssnade häpna, och doktorn 
började slå sig med händerna på knäna och ropa:

— Ack om jag hade vetat det! Ack om jag 
hade vetat det!

— Hvad skulle det då ha blifvit af? frågade 
notarien i hvass ton.

— Hvad som skulle ha blifvit af? Jag skulle 
ha förälskat mig i henne öfver öronen. Jag hade 
så när gjort det ändå. Ack den Krzycki —sån 
oförtjänt tur han har! Och sån otur jag har! 
Så snart någon faller mig på läppen — pang ! en
dera tar henne någon annan, eller också är hön 
redan förälskad i någon. Men hvad skall man 
göra? Jag måste gå på visit till miss Anney 
och gratulera. För Krzycki är i alla fäll en bra 
pojke. Det är inte såna, som bygger upp Polen — 
men han är en bra pojke. Och så vacker sen, den 
besten ! Jag skulle vilja se dem tillsammans. Det 
blir mig ett ståtligt par.

— Ifall ni vill se dem och har tid, sade 
Gronski, så kan det gå lätt för sig, för i går 
hos pani Otocka kom vi öfverens om att vi alle
sammans skulle komma till repetitionen i dag. Jag 
kan följa er dit, och sen gå vi ut och äter frukost 
hela sällskapet.

— Utmärkt! ropade notarien. Jag kom just 
för att be er följa mig på de där repetitionerna. 
Jag har ju kommit alldeles ifrån mitt gamla um
gänge och vet inte till hvem jag skall vända 
mig — hä!
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Gronski såg på sin klocka.
— Vi ha ännu tid på oss. Just nu pågår 

någon sorts sammankomst i salen, och såna dra 
vanligen ut på tiden. Innan man sen fått vädra 
och ordna stolsraderna, går ytterligare en halftimme. 
Jag försummar ingen repetition, och således vet 
jag hur det brukar vara.

— Jag skall inte heller försumma nån, sade 
notarien.

Han var så otålig, att de kommo i väg för 
tidigt. Utanför konserthuset stodo några tiotal 
personer, tydligen väntande på dem som voro inne 
i salen; och där inifrån hördes ett sorl af röster 
och ibland höga rop, handklappningar och stamp
ningar.

— Hvad är det för sammankomst? frågade 
doktorn.

— Det vet jag verkligen inte, svarade Gronski. 
Det är så godt om dem nu för tiden. Det är 
politiska möten, det är sociala diskussioner, det är 
litterära föredrag — och Gud vet hvad allt.

— Jag afundas Varschau! utropade doktorn.
‘— Ingen anledning. Ibland kan man få 

höra något som är värdt uppmärksamhet, men för 
det mesta pratas såna dumheter, att man rent skäms.

— Aha nu kommer de, anmärkte notarien, 
men hvarför skriker de så där?

— Låt oss vänta I Det måtte vara något upp
träde, sade Gronski.

Och påtagligen var det så, ty ur byggnadens 
väldiga vestibul kommo några tiotal barhufvade 
människor utspringande på den breda trappan, 
där de skockade sig i en klunga. Ur denna 
klunga uppstucko armar, käppar och parasoller, vildt 
fäktande, och dessa rörelser ledsagades af ett 
bedöfvande skrän. Till sist kom en barhufvad 
man i söndersliten rock utfarande ur hopen, knuffad 
af ett tiotal armar, och efter ett språng utför 
trappan tumlade han omkull så tätt framför föt- 
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terna på doktorn, att både denne och notarien så 
när förlorat jämvikten.

— Swidwicki! utropade Gronski häpen.
Och Swidwicki reste sig upp, och i det han 

knöt näfven åt hopen, som efter att ha kört ut 
honom återvände in i salen, började han med 
flämtande röst:

— Ack är det du? De sparkade ut mig! 
De ha knäckt några refben på mig och slitit 
sönder min rock. Men det gör ingenting. Jag 
har också bucklat till ett par raka näsor och rätat ut 
ett par krokiga. Det är redan andra gången det 
här händer mig ... UfEl

— Följ med mig! Du kan inte stå här bar- 
hufvnd och i en sådan här rock.

— Nej nej, svarade Swidwicki. UfE! låt mig 
andas ut. Hallå, stadsbud !

Och han vinkade till sig ett stadsbud.
— Medborgare! Här har du två gulden och 

ett kontramärke. Gå in och hämta min hatt och 
min öfverrock.

— Men hvad i all världen är det som har 
händt?

— Strax, strax, svarade Swidwicki. Låt mig 
klä på mig först. Sedan gå vi in på något kafé. 
Uff... För när mötet är slut och de börja troppa 
af och finner mig här, så kan de ge sig till 
att klappa om mig igen . . . och er med för säll
skaps skull.

— Jaså det var ett möte?
— Möte, sammanträde, diskussion, föreläs

ning — hvad du vill! Panna Sicklawer talar om 
»personlighetsmedvetandets uppvaknande». Som 
ledare fungera pan Citronenduft, panna Bywalki- 
ewicfc, panna Anse.rowicz, panna Kostropacka, panna 
Gotower, redaktör Czubacki o. s. v. Salen fullpackad ! 
Uff! Jag roade mig kungligt.
21. — Hvirflarna.
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— Ja det syns det, anmärkte Gronski.
— Tror du mig inte? . .. Men presentera 

mig för herrarna här. Jag är ju dagens hjälte.
— Hjälten Swidwicki — notarien Dzwonkowski 

och doktor Szremski, presenterade Gronski.
Swidwicki hälsade med en handtryckning på 

Gronskis häpna följeslagare. Sedan kom stads
budet med hatt, käpp och öfverrock, och han bör
jade kläda på sig.

— Nu när jag fått käppen, skulle jag gärna 
vänta på dem här, sade han. Men det må vara 
nog för i dag. Mötet kommer att pågå ännu tjugo 
minuter eller längre. Låt oss gå in på ett kafé, 
jag har ondt i mitt ben och kan inte stå.

De begåfvo sig till ett kafé. Swidwicki lät 
servera sig ett par glas konjak, och därefter bör
jade han berätta:

— Det var alltså ett personlighetsväckelsemöte. 
Panna Sicklawer är en Cicero i kjolar. När hon 
började väcka personlighetsmedvetandet hos pojk
valpar och flicksnärtor — publiken bestod mest af 
såna — så var det, så jag rent tappade andan. 
Pojkvalparna skrek bravo eller illtjöt, när det blef 
tal om föräldrarna; flickebarnen fick röda flammor 
i ansiktet och hoppade på stolarna, som om det 
suttit knappnålar i dem — allt var så trefligt som 
möjligt. Så fick pan Citronenduft ordet, så panna 
Gotower, så en annan flicka ända bortifrån Kars 
och med något grekiskt eller spansk namn — Prata
rara eller något sånt. Den mognare publiken 
började också entusiasmeras, och fast Gronski inte 
tror mig, så hade jag kungligt roligt. För, ser 
herrarna, principiellt har jag inte alls något emot 
personlighetsmedvetandet. Inte alls, tvärtom ! Men 
jag tycker, att när man skall ha muntert, så 
skall man ha det riktigt. Efter några inlägg reste 
jag mig därför, bad om ordet och förklarade, att 
jag önskade läsa upp ett poem till mötets ära. 



323

Det medgafs, och jag fick till och med bravorop 
på förhand. Då började jag deklamera — visser
ligen inte en originaldikt men min travesti på 
fabeln: »Den odygdige Tadeusz». Men det tog 
en snöplig ända: den odygdige Tadeusz befanns 
vara alltför odygdig för dem. Inte heller tyckte 
man om att jag blinkade med ena ögat, när jag 
såg på panna Pratarara. Det började ropas: 
»Tyst! Håll mun! Det där är ju skoj!» Och 
så förvandlade sig min idealistiska fabel i ett rea
listiskt epos. För när jag på ropet: »Det där är 
ju skoj» svarade: »Hvad trodde ni det var då?» 
så blef hela salen ett enda vrål: »På dörren med 
honom!» Minst femtio händer högg mig i ar
marna och om nacken, och det bief en enda röra 
— de bultade på mig, och jag gaf igen. Till sist 
fick de ut mig i vestibulen, från vestibulen på 
trappan och i gatan — resten vet ni. Jag upp
repar för tredje gången, att det var ett kung
ligt nöje.

— Det var åtminstone att ha mod, anmärkte 
doktorn. Sånt där måste man försöka förekomma, 
om också genom att göra skandal, och det var 
bra gjordt af er, ni är en präktig nationalist!

— Jag nationalist? utropade Swidwicki. Här
omdagen blef jag utkörd från ett möte, som na- 
tionaldemokraterna hade. Visserligen på ett litet 
höfligare sätt — men utkörd blef jag.

Gronski började skratta.
— Jaså, det är en ny sport du har slagit dig 

på? frågade han.
Men härmed slöt samtalet, ty deras uppmärk

samhet togs i beslag af folkskarorna på väg från 
föredraget. Förbi kaféts fönster drog en svart 
ström af människor, och man såg verkligen en 
mängd half vuxna ynglingar och flickor med röda 
flammor i ansiktet.

Då strömmen ändtligen dragit förbi, uppen- 
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barade sig efter en stund Hankas, Marynias och 
pani Otockas ljusa, vårliga gestalter. Krzycki 
ledsagade dem.

VIIL

Öfver den så kallade »lyckligaste perioden» i 
Krzyckis lif föllo åtskilliga lätta skuggor och det af 
skilda anledningar. Ty om å ena sidan hans kärlek 
till Hanka växte med hvar dag, så blef han å andra 
sidan, såsom modern förutsett, utsatt för allehanda 
små obehag. Det var nästan omärkliga saker, som 
man inte kunde ta på, men som ändå irriterade. 
Så t. ex. kommo damerna från Gorki på visit till 
pani Krzycka för att bjuda henne på panna Kaje- 
tanas och Dolhanskis bröllop, som skulle äga rum 
om några dagar. Pani Krzycka gratulerade och 
nämnde på samma gång, att hennes son förlofvat 
sig med miss Anney. Båda två började då — 
i tur och ordning — hjärtligt trycka hennes hän
der, hvilket skulle föreställa en lyckönskan men såg 
ut som deltagande, allra helst som pani Wlocka icke 
sade ett ord utom »ske Guds vilja!» och panna 
Kajetana riktade blicken mot höjden så fromt, som 
om hon anropat försynen om tröst för det sorgsna 
modershjärtat.

Krzycki skrattade, då de gått, men i sitt 
sinne önskade han dem dit pepparn växer. När 
det emellertid några dagar efteråt visade sig, att 
af hela bekantskapskretsen Hanka ensam ej blifvit 
inbjuden till bröllopet, ville han ställa Dolhanski 
till svars, och det var med nöd modern förmådde 
af hålla honom genom förklaringen, att h varken 
hon själf eller pani Otocka och Marynia skulle gå 
på bröllopet.
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Krzycki förargades till och med öfver att 
några bland hans bekanta, i olikhet med damerna 
från Gorki, lyckönskade honom alltför entusiastiskt, 
som om han begått någon hjältemodig handling. 
Hans giftermål och Hankas härkomst hade blifvit 
allmänna samtalsämnet i societeten. Rund t om
kring kunde stora politiska händelser äga rum, 
bomber kunde krévera och strejker utbryta .— 
i salongerna talade man under några dagar endast 
om Hanka, hvars namn vissa eleganta damer ut
talade i frågande ton, läspande och med half- 
slutna ögon: »Anka ... Skubanka — nest-ce 
pas?»

Men äfven de som lyckönskade Krzycki så där 
öfverdrifvet entusiastiskt gjorde det inte endast af 
beundran för hans hjältemod att taga »Skubanka» 
till hustru. Hankas hemgift och hoppet att kunna 
draga nytta af den blifvande millionären spelade en 
viktigare roll. Denna hemgift, som i enlighet med 
pani Krzyckas förmodan efter polska förhållanden 
var ganska betydande men ingalunda belöpte sig på 
millioner, växte i allmänna föreställningen med 
hvar timme och nådde snart fabelaktiga dimen
sioner. Härigenom ökades också nyfikenheten till 
den grad, att då Hanka i sällskap med sina båda 
unga väninnor samt pani Krzycka och fästmannen 
visade sig på kapplöpningarna, alla lorgnetter 
riktades mot deras vagn. De förnäma damerna 
förklarade visserligen vid anblicken af hennes af 
lycka och hälsa strålande ansikte, att de genast 
skulle ha anat, att »det var något litet annat 
ändå», men de förklarade också, att i dessa tider 
var »societeten» skyldig att älskvärdt välkomna 
en person med sådana medel att »göra godt». 
Hvad beträffar hennes utseende var dock den 
åsikten öfvervägande, att hon ej var nog vacker 
för att förvrida hufvudet på någon och att Krzycki 
gifte sig för pengarna. De enda som försvarade 
honom voro damerna från Gorki, som numera voro 
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mycket ute och öfverallt läto förstå, att deras 
unge granne icke alltid sökt endast pengar och 
först då vissa andra förhoppningar svikit hade 
sagt sig själf, att det i så fall var bättre att ha 
pengar än ingenting.

Så gestaltade sig de yttre förhållandena. Men 
äfven på de trolofvades himmel uppenbarade sig 
tid efter annan små molntappar, och ju hetare 
Krzyckis kärlek blef, dess oftare kommo molnen. 
Hanka, som var van vid engelska förhållanden, 
tvekade ej att taga emot sin fästman hemma hos 
sig och tillbringa många timmar ensam med 
honom. De följdes åt ut i staden, de företogo till 
och med utflykter ensamma, och de kallade hvar
andra i namn. Hon ansåg, att en stor och djup 
kärlek äfven måste rymma vänskap och att innan 
hon blef hustru, måste hon bli vän och kamrat. 
Vidare ansåg hon, att Wladyslaw borde förstå detta 
och på detta sätt skulle komma att icke blott 
älska henne dess mera utan äfven hålla dess mer 
af henne. Hon hade en gång läst i en engelsk 
bok, att man kan älska en människa utan att 
tycka om henne och att i så fall kärleken till 
den grad förbittras, att den bli en evig olycka. 
Som hon ville undvika detta och bygga deras 
kommande samlif på orubbliga grundvalar ön
skade hon utom kärleken äfven vinna den djupaste 
vänskap.

Men här uppstodo missförstånd mellan paret. 
Denna goda vän med guldblondt hår och den strå
lande blåa blicken, denna rosenkindade, glädtiga 
kamrat, som klädde sig i ljusa klänningar och 
vårhattar, var så förtrollande, att Krzycki visser
ligen blef alltmer förälskad men också tappade 
besinningen vid hvarje tête-à-tête. Hanka ansåg, 
att fästmannen, om än aldrig så förälskad, på 
samma gång borde vara vännen, mot hvars skuldra 
hon förtroendefullt skulle kunna luta sitt hufvud, 
utan att han skulle svika detta förtroende och 
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begagna sig vare af ensamheten eller ögonblickets 
svaghet eller af skymningen eller däraf, att kär
leken minskar den kvinnliga motståndskraften. 
Kanske emedan han ej var sig själf mäktig, be
tedde han sig däremot som om han ansåg, att 
vänskapen och kamratförhållandet ökade de rättig
heter fästmanskapet gaf. Däraf uppstod ett ömse
sidigt, spändt aktgifvande: å hans sida på allt 
han kunde dra fördel af, å hennes på hvad hon 
måste undvika. Till en början stumt öfvergick 
detta aktgifvande inom kort till tvister. De följ
des af försoningsscener, som kanske skulle ha 
ökat bådas kärlek, om icke Krzycki varit alltför 
eldig äfven i sina böner om förlåtelse. Och miss- 
hälligheten var i själfva verket djupare än båda 
trodde, ty medan Hanka ansåg, att på grund af 
deras förflutna han borde vara dess mera be
härskad och vissa henne dess större aktning, 
tycktes han i de stunder, då lidelsen förblindade 
honom, tvärtom anse, att just detta förflutna med 
dess brända skepp berättigade honom till allt.

Af dessa anledningar vacklade ibland deras 
lyckas förtrollade slott, och det skulle ha vacklat 
än mera, om det icke hos Krzycki funnits mate
rial till allt och han dessemellan visat sig som en 
helt annan människa. Ibland under de ljusa 
kvällarna, då de sutto på Hankas mot trädgården 
vettande balkong och från grannbalkongen hörde 
tonerna af Marynias fiol och månljuset tycktes 
slumra på murarna midt emot — då inslumrade 
också Wladyslaws heta sinnen. Hans själ vagga
des till ro af anblicken af den älskade, hvars hvita 
skepnad lyste emot honom ur skymningen, den 
rusades af blommornas och bladens doft, bevinga
des af musiken, och den blef lika stilla som den 
stilla sommarnatten och försmälte i en ljus och 
ren känsla, som slöt om Hanka och bar henne 
upp mot stjärnorna. Hennes känsliga själ upp
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fattade detta, och i sådana stunder var hon lycklig 
öfver all gräns.

Men det var flyktiga stämningar. Ën stund 
senare, då Krzycki sade henne godnatt och kysste 
hennes händer och panna, vaknade genast det 
evigt hungriga begäret, och han sökte hennes 
läppar, tryckte henne till sitt bröst, miste besin
ningen — och när hon slet sig ur hans famn, 
förklarade han, att han ej lofvat henne att vara 
en engelsk kväkare, och de skildes om icke i 
vredesmod så dock liksom förödmjukade båda och 
sorgsna.

Och denna känsla af förstämning blef mer 
och mer oskiljaktig från deras kärlek.

Men ofta hände det, att Wladyslaw afväpnade 
Hanka genom sin stora öppenhet — en af hans 
utpräglade förtjänster.

— Du skulle vilja, sade han till henne en 
gång efter en häftigare tvist, att jag klättrade 
upp på en stege och satte mig på högsta pinnen... 
Nå ja, för en stund kan jag det. Men bli sittande 
där för alltid, det kan jag lika litet som jämt gå 
på styltor. Du skall inte föreställa dig, att jag 
är något förmer än jag är. Jag är en vanlig män
niska, som bara i det af seendet skiljer sig från 
andra, att jag älskar dig öfver allt annat.

— Nej, Wladek, svarade Hanka, jag vill inte 
alls, att du skall vara någon storhet, för jag minns 
hvad engelsmännen säger, att Guds största mäster
verk är en bra människa.

— Jag har ju rustat om litet i min dar, men 
nog tror jag, att jag är hvad man kallar en bra 
människa.

— Ja, men kom ihåg, att inte den är en 
bra människa, som inte gör något ondt, utan den 
som gör godt. Det är på det det kommer an.

— Nåja, medgifves. Du får lära mig det.
— Och du mig.
— Ja vi skall styra ihop på vårt Jastrzab och 
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göra allt hvad vi kan. Där väntar oss mycket 
arbete — och sånt som jag duger till. Vara 
duktig landtbrukare och en god husbonde, som 
upplyser folket och vill det väl — vara god med
borgare också och om så kräfs ge sitt lif för 
fäderneslandet — det duger jag till, på mitt heders
ord! Och här har du mig! Och när allt kom
mer omkring, behöfver du inte bli olycklig med 
mig... Jag älskar dig för högt för det... Men 
kära, älskade, begär inte att jag jämt skall sitta 
på stegen, för det kan jag inte!

Inför denna okonstlade uppriktighet veknade 
Hankas hjärta. Ett samlif på Jastrzab under 
gemensamt, kärleksfullt arbete för det folk, hvars 
barn hon var, för dess upplysning och höjande i 
alla afseenden syntes henne lockande som intet 
annat. Att få återvända till Polen och ägna sig 
åt verksamhet bland landtbefolkningen det hade 
varit hennes dröm ända sedan fosterföräldrarnas 
död. Och nu var det just sådana utsikter, som 
öppnades för henne af den forne »panen», som 
hon älskat redan som fattig bondflicka. Hon 
kände sig därför tacksam mot honom och var helt 
beredvillig att förstora hans förtjänster, urskulda 
hans fel, älska honom och troget hålla fast vid 
honom. I gengäld begärde hon blott, att äfven 
han skulle älska henne icke endast sinnligt utan 
med en ren och redbar kärlek och att han skulle 
se på henne framför allt som på sin följeslager ska 
genom lifvet »/or worse and better».

Och därför, när hon ibland tyckte sig finna, 
att han såg företrädesvis föremålet för sitt sinnliga 
begär i henne och alldeles saknade kraft att kufva 
det och höja sin kärlek, fylldes hennes hjärta af 
tvifvel, och hon kunde ej undertrycka tanken, att 
han icke var sådan hon ville ha honom.

— Men, tröstade hon sig i sitt sinne, han 
är ändå en sann och ärlig natur, och där sanning 
och ärlighet finns, där kan allt finnas.
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Och Krzycki var verkligen ärlig till den grad, 
att man kunde se tvärs igenom honom som om 
han varit af glas. Bevis härför var den mening 
om honom, som doktor Szremski uttalade i samtal 
med Gronski.

— Mig, sade han, intresserar den nuvarande 
panna Hanka Skibianka tio gånger mer än den 
forna miss Anney, och af hela mitt hjärta önskar 
jag henne lycka. Men om hon bygger den lyckan 
på den känsla Krzycki hyser för henne, då är jag 
rädd att hon blir besviken.. . Jag vill inte säga 
något ondt om honom. Tvärtom, han är en för 
mig sympatisk typ, för han är så inhemsk, så 
polsk som möjligt. Om Krzycki för hundra år 
sen varit ulan, skulle han ha skött sig lika 
duktigt vid Somosierra som någon Kozietulski eller 
Niegolewski. Men han hör till det slaget män
niskor, som ha lättare att offra lifvet för en idé 
eller en känsla än lefva för dem och framhärda i 
dem. Vända sig mot en idé eller en känsla, som 
magnetnålen vänder sig mot norr — det är inte 
deras sak, det förmå de inte. De behöfver för
ströelser och omväxling. Och det är ju inte 
underligt. Betänk bara, att under hela århundra
den har ingen i världen haft det bättre än alle
handa herrar Krzycki och Gronski — ingen! Så 
ha de också sugit njutning ur lifvet som saft ur 
drufvor! De ha ätit, druckit, roat sig och festat 
— ja de ha till och med slagits för sitt nöjes 
skull. De ha varit hvarken elaka eller grymma, 
för en lycklig människa kan inte vara absolut 
elak. De ha haft en viss människovänlighet. De 
ha visat sig efterlåtna mot de folkslag, som lydt 
under dem, men framför allt ha de varit efter
låtna mot sig själfva. På botten af polackens 
själ ligger alltid ett »laisser aller». Nu har bot
göringens tid kommit, men till följd af ärftlighets- 
lagen finns det där »laisser aller» alltjämt kvar, 
särskildt i den samhällskrets som Krzycki tillhör 
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För honom förslår hvarken kärleken till en kvinna 
eller kärleken till fosterlandet. Han älskar dem, 
och om så fordras kan han ge sitt lif för dem, 
men i sitt lefverne ger han sig fria tyglar. Och, 
ser ni, därför var det jag sade, att det är inte 
den sortens människor, som kommer att återupp
bygga vårt samhälle.

— Hvilka är det då? frågade Gronski.
— De kommande generationernas människor 

— inte stormagade, godmodiga ena, inte pratsjuka 
och sinnligt njutningslystna — inte såna där, som 
se ut att kunna duga till allt men i verkligheten 
inte duger till något — nej fasta, envisa, tystlåtna 
och fackmässiga. Olyckan och träldomen plöjer 
marken för dem sen hundra år.

— Och det nuvarande ögonblicket gödslar 
marken, sade Gronski. Skada bara att gödseln 
luktar så illa.

— Det är inte gödsel, det är flygsand, som 
gör vår mark ofruktbar, svarade doktorn energiskt.

Och han började svära.

IX.

Dolhanski vann en lysande seger öfver sin 
fästmö och sin blifvande svärmor, ty han för
mådde dem att personligen infinna sig hos Hanka 
och bjuda henne till bröllopet. Han omstämde 
dem delvis genom påpekandet, att man dock måste 
bevara åtminstone skenet af ett gcfdt förhållande 
till de blifvande grannarna på Jastrzab, men ännu 
starkare verkade hans budskap från de högre 
kretsarna, att societeten funnit sig i tanken att 
upptaga Hanka i sitt sköte och nu skulle vilja se 
henne på närmare håll i kyrkan. — Efter visiten, 
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hvarunder mor och dotter under Dolhanskis 
vakande öga visade sig icke blott korrekta utan 
verkligt älskvärda, frångick äfven pani Krzycka 
sitt beslut att ej öfvervara vigseln.

Den ägde rum en af de första dagarna i 
veckan i närvaro af en stor mängd förnäma damer 
och betitlade klubbkamrater till Dolhanski. Önskan 
att på nära håll få se millionärskan-bondflickan 
spelade nog en viss roll, men man var också ny
fiken på Dolhanski själf. De af hans bekanta, 
som kände damerna från Gorki, hade förut be
rättat, att han gifte sig med en förmögen men 
gammal och löjlig flicka, och hans goda vänner 
ville nu se, hvad han skulle hålla för min, för att 
framdeles få ett ämne för skämt och kvickheter. 
Men i det afseendet väntade dem en fullkomlig 
missräkning. Dolhanski, ledsagad på ena sidan 
af Gronski, på den andra af grefve Gil, gick genom 
kyrkan så själfsäker, så kall och med ett sådant 
smålöje kring läpparna, som om det varit han 
som haft rätt och lust att göra narr af vännerna. 
Den långa, magra bruden såg för öfrigt alls icke 
illa ut i sin släpande bruddräkt. Hon var alltför 
pudrad, hade för lång slöja och »skalf som ett 
löf» alltför påtagligt, hvilket väckte misstanken 
att löfvet skalf med afsikt. Men särskildt löjlig 
verkade hon ju inte, och då hon knäböjde vid 
altaret, måste åskådarna i sitt sinne erkänna, att den 
smärta hvita gestalten ej saknade en viss gratie.

Företrädesvis riktades dock blickarna på Hanka, 
som skred fram genom kyrkan vid Wladyslaws 
arm. Herrarna från klubben tyckte, att det blef 
ljusare i kyrkan, när hon kom in. Grefve Gil, 
som stått närmast henne, förklarade sedermera i 
en salong, att det hade utstrålat rosig värme från 
henne. Andra bekräftade utsagon, och en af 
damernas anmärkning, att för att behaga måste 
man tydligen vara inte endast kvinna utan äfven 
kamin, besvarade de med ett energiskt ja.
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Nu afundades man emellertid Wladyslaw både 
mr Anneys millioner och Hanka, som så fängslade 
den allmänna uppmärksamheten, att både pani 
Otocka och Marynia passerade nästan obemärkta. 
Ingendera var heller till sin fördel i dag. Hos 
pani Otocka väckte Dolhanskis giftermål en viss 
afsmak, som speglade sig i hennes ansikte, och 
Marynia i sin nyfikenhet gapade för mycket med 
munnen, och dessutom voro hennes nakna armar 
så smala och såsom vanligt hos halfvuxna flickor 
så röda, att de endast kunde väcka medömkan. — 
Damerna af stora världen sågo för öfrigt hvarken 
på den ena eller den andra äfven därför, att 
Krzycki med sin hållning och sin uppsyn à la 
ulan från furstendömet Varschaus dagar hade 
blifvit den medelpunkt, mot hvilken alla sköld- 
paddslorgnetter riktades.

När prästen inträdde, blef det allmän tystnad, 
och akten tog sin början. Lorgnetterna riktades 
nu mot altaret. Man såg på afstånd brudens 
slöja täckt af orangeblommor och Dolhanskis kala 
hjässa, som speglade de i halfdunklet flämtande 
ljusen. Krzycki lutade sig ner öfver Hanka och 
hviskade: »Snart är det vi...» och hon sänkte 
ögonlocken till tecken af jakande, och då sedan 
deras blickar möttes, rodnade hon starkt och 
förde spetsnäsduken till sina läppar. -Under fort
sättningen af akten höll hon sina blickar oafvändt 
fästa på altaret och tänkte på hur nyligen ljusen 
fladdrat på samma sätt i Heliga Korsets kapell, 
där de tillsammans bedt för sin framtida lycka. 
Jal inom kort skulle de åter knäböja där för att 
sedan ej mera skiljas i lifvet. Och vid denna 
tanke fylldes hennes hjärta af en känsla full af 
ljufhet men också af oro.

Emellertid ljöd genom tystnaden prästens 
stämma: »Edvard, vill du taga till hustru denna 
Kajetana, som du ser framför dig?» — Och då 
Dolhanski kraftigt bejakade detta och sedan äfven 
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Kajetana framsuckade, att hon ville hafva denne 
Kdvard, lades stolan öfver deras händer. Strax 
därpå var akten afslutad, och bröllopsföljet läm
nade kyrkan.

Brudparet skulle om två timmar resa utom
lands, men dessförinnan väntade i hotellets sal 
en middag, till hvilken af brudgummens släktingar 
inbjudits endast pani Krzycka och Wladyslaw 
jämte Hanka såsom hans fästmö samt de båda 
systrarna och dessutom Gronski och grefve Gil 
såsom brudsvenner. Middagen med dess ound
gängliga skåltal blef helt kort, sedan gick brud
paret hvar och en till sig och återkom efter 
en stund i resdräkt. Så började den vanliga res- 
brådskan — utbäringen af koffertar, handväskor 
och diverse, eleganta reseffekter tillhöriga Dol- 
hanski, som under middagen och in i det sista 
ådagalade en sådan kallblodighet och en sådan 
flegma, att alla Englands lorder skulle kunnat af- 
undas honom. Utan att visa spår till ifver språkade 
han med damerna, uttryckte för Marynia sitt be
klagande, att han ej skulle få bevista hennes 
konsert, sade pani Otocka, att han till stor del 
hade henne att tacka för sin nuvarande lycka, 
anförtrodde Gorki i Krzyckis beskydd och upp
manade skämtande Gronski att träda i hans fot
spår.

Detta upphöjda lugn kontrasterade på ett 
egendomligt sätt med brudens oro och nervositet. 
En half timme före afresan och strax efter det 
hon klädt om sig, började pani Dolhanska se på 
modern med frågande blickar, liksom om hon 
väntat på något, som varit öfverenskommet och 
blifvit bortglömdt men som på intet vis fick för
summas. Detta varade så länge, att det väckte 
allmän uppmärksamhet, och då pani Wlocka fort
farande ej tycktes förstå de frågande blickarna, 
bad henne pani Kajetana till sist om ett samtal 
mellan fyra ögon i rummet bredvid matsalen.
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Till gästernas öron trängde sedan under loppet 
af en kvart förskräckta fast undertryckta utrop: 
»ack!» och »ol» Därefter återkom bruden in i 
salen med näsduken för ögonen. Snart lät hon 
dock armarna sjunka, och i det hon såg på Dol- 
hanski så som antilopen ser på lejonet, frågade 
hon med knappast hörbar, bruten stämma:

— Edvard, det är kanske tid nu?
Gronski, Krzycki och grefve Gil beto sig i 

läppen, Dolhanski åter såg på sin klocka och 
svarade :

— Vi ha ännu fem minuter på oss.

X.

Strömolnén på Hankas och Krzyckis himmel 
började småningom förvandlas till ovädersmoln. 
Ibland upphörde de att förstå hvarandra. Allt 
oftare måste Hanka kämpa emot den tanken, att Wla
dyslaw trots sitt goda hjärta och sin mottaglighet 
för allt högt och ädelt dock var en svag karaktär, 
som i stunder af upphetsning och lidelse saknade 
all makt öfver sig själf, om ock hans egen värdig
het stod på spel. Och vid denna tanke greps 
hon af bitter bedröfvelse. Men än mera smärt
samt berörde henne en annan sida af saken. Hon 
kom till den öfvertygelsen, att hans känsla för 
henne varit bättre, renare och liksom mera för
synt, då han trott att hon var miss Anney. Hon 
erinrade sig flere tillfällen såväl på Jastrzab som 
i Varschau, då hon känt sig viss om att den 
brännande kärlekslågan i hans hjärta på samma 
gång varit en vördnadens offerlåga. Nu då hon 
sagt honom, att hon var den forna Hanka, hade 
denna rena låga förvandlat sig nästan helt och 
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hållet till en sinnenas brand. Hvarför? Var 
orsaken det forna felsteget eller den omständig
heten, att hon var en >chlopka»? Svaret på 
denna fråga vållade bitter smärta, ty Hanka kände, 
att båda orsakerna samverkade.

Men hon misstog sig, när hon trodde Krzycki 
ej förstod, att han just af dessa två anledningar 
bort behärska sig dess mera för att hos henne 
utplåna minnet af felsteget, höja henne i hennes 
egna ögon och låta henne känna, att han i henne 
ärade sin blifvande maka. Han förstod detta full
komligt, och ofta sedan han skilts från henne 
läxade han upp sig själf i de kraftigaste ordalag 
och lofvade bot och bättring. Men som han under 
sitt sorgfria lif ej blifvit van att strida mot något 
och allra minst mot sig själf, så varade de goda 
föresatserna ej länge — endast så länge han ej 
såg henne, ej kringsveptes af värmen som ut
strömmade från henne, ej drunknade i hennes ögon, 
ej kände hennes hand mellan sina och lät sig 
berusas af hennes kvinnliga behag. — Då för
blindades och förmörkades hans förnuft, han blef 
en blodets träl, en sofistisk slaf under sinnligheten, 
och minnet af den forna Hanka från kvarnen en
dast ökade frestelsen.

Under sådana förhållanden måste förr eller 
senare stormen bryta lös öfver dessa båda och an
ställa ödeläggelser. Den kom också fortare än 
Krzycki trott.

Då han en dag i skymningen kom till Hanka, 
fann han henne i en underlig sinnesstämning helt 
olik hennes vanliga. Hon föreföll upphetsad, hade 
röda flammor på kinderna och rödkantade ögon, 
och handen som hon räckte honom darrade märk
bart. Till en början ville hon ej säga honom 
hvad det var, men då de tagit plats bredvid hvar
andra, började han bönfalla henne att icke ha 
några hemligheter för honom utan berätta icke 
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endast som för sin trolofvade utan som för sin 
bästa vän hvad som hade händt.

Åberopandet af vänskapen var alltiä ett säkertt 
sätt att beveka Hanka, och med ett sorgset små
leende svarade hon:

— Det är inte fråga om någon hemlighet, 
bara om något obehagligt, som jag tänkte behålla 
för mig själf. Har ni lagt märke till min kammar
jungfru Polcia?

(Sedan någon tid hade Hanka upphört att dua 
sin fästman i hopp att på detta sätt lättare kunna 
hålla honom på vederbörligt afstånd.)

— Polcia ? upprepade Krzycki, och ehuru han 
egentligen ej hade något att förebrå sig, kände 
han en plötslig oro. — Polcia? Ja visst! Hon 
var ju med på Jastrzab, och jag såg henne dag
ligen . . . Hvad har händt ?

— Hon har ställt till en oerhördt pinsam sCen, 
och sen har hon gifvit sig af.

— Hvarför?
— Det vet jag inte. Hon var alltid mycket 

häftig och oberäknelig men för öfrigt en bra flicka. 
Jag fäste mig vid henne och trodde, att hon också 
fäst sig vid mig. Men sen någon tid tillbaka hade 
jag märkt, att hon fattat någon sorts motvilja för 
mig, och det blef påtagligare med hvar dag. Men 
jag har sannerligen aldrig varit stygg emot henne... 
tvärtom. Jag skyllde därför alltsammans på nerverna. 
I dag kom det emellertid till ett utbrott — och så 
plågsamt! så plågsamt!

Hankas röst darrade, och det märktes hur 
djupt uppskakad hon var. Krzycki förde hennes 
hand till sina läppar och frågade deltagande:

— Hvad var det för slags utbrott?
— I dag på eftermiddagen eller rättare sagdt 

då Marynia kommit tillbaka från repetitionen, 
skulle hon, Zosia och jag åka ut i staden, och 
som jag ville byta klänning, sade jag åt Polcia 
22. — Hvirflarna.
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att ge mig den. Hon gick och hämtade den som 
vanligt, men så kastade hon den helt plötsligt på 
golfvet och började trampa på den och skrika, att 
hon inte ville vara i min tjänst längre. Det var 
förskräckligt så hon skrek! I första « ögonblicket 
tappade jag alldeles besinningen, för jag trodde 
att hon blifvit sinnesrubbad ...

— Ja säkert hade hon det, afbröt henne 
Krzycki. Men vidare ?

— Hon smällde igen dörren efter sig och gick. 
Sen har jag inte sett henne. En timme därefter kom 
någon och hämtade hennes saker och hennes lön.

Här började Hanka skaka på hufvudet.
— Men ändå, när jag tänker på den där afvog- 

heten och hvad hon sade åt mig vid afskedet, så 
tror jag, att det inte var ett anfall af sinnes
förvirring utan ett utbrott af hat, som hon inte 
längre förmådde stäfja. — Och det är en sådan 
besvikelse för mig, en sådan besvikelse!

— Men älskade... sade Krzycki och fattade 
båda hennes händer, är det värdt att ta sig så 
hårdt af en sådan där dum och elak slampas 
beteende? För hon var dum och elak. Det såg 
man ju strax på henne. Lugna dig, Hanusia 
— det är ju bara ett tillfälligt obehag, som man 
måste glömma så fort som möjligt. Tänk på 
hvem du är och hvem hon är! Nu för tiden är 
allt upp- och nervändt. Såna där uppträden före
kommer nu öf ver allt. Men det kommer att gå 
öfver. Och vi två ha ju så många anledningar 
till glädje, att såna där små nålstyng inte bör 
kännas.

Och han började trycka hennes händer öm
som till sina läppar och sitt bröst och se henne 
in i ögonen — men detta gjorde henne endast 
än mera upprörd. Både för fästmannens och sin 
egen skull hade hon förtegat det mest plågsamma. 
Hon hade ej berättat, att den ursinniga kammar
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jungfruil sagt henne rätt î ögonen: »Du jänta, 
du borde passa upp på mig, inte jag på dig. — 
Du skulle mjölka kor och inte sitta här och 
vräka dig.»

Det är möjligt, att Hanka ej skulle tagit sig 
så hårdt af dessa ord, om ej de föregående schis
merna med Krzycki varit och om hon ej tänkt, 
att äfven han öfverskridit vissa gränser, därför att 
hon var hans forna älskarinna och en folkets 
dotter. Just detta gjorde, att taggen trängt dju
pare in i hennes hjärta än den bort och att hon 
började känna farhågor för sitt framtida lif, då 
dylika scener skulle kunna upprepas oftare.

Krzyckis ord om den glädje som väntade dem 
var därför droppen, som kom bägaren att flöda 
öfver, och hans smekningar verkade på den upp
rörda flickan som på ett barn, hvars gråt blir dess 
hejdlösare, ju mer det tröstas. En tillfällig svåg
het fick makt med henne. Krafterna sveko och 
hon började snyfta, och som hon på samma gång 
blygdes öfver dessa tårar, gömde hon ansiktet vid 
hans bröst.

— Min lilla Hanka, min Hanka! hviskade 
Krzycki.

Och han började kyssa hennes ljusa hår. 
Därpå tog han henne med båda händer om tin
ningarna, lyfte upp hennes förgråtna ansikte och 
kysste bort tårarna. Hon värjde sig ej — och 
hans läppar sökte hennes darrande läppar.

— Hania! Hania! hviskade han flämtande.
Lidelsen omtöcknade mer och mer hans för

nuft och hans känslor. Han sög in hennes läppar, 
tills andedräkten tröt honom, han berusade sig 
som en drinkare — och till sist slöt han henne 
våldsamt intill sig.

— Hania ! Hania l...

Och så gick det därhän, att han grymt skymfade 
henne, att han till den förödmjukelse hon i dag 
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lidit fogade en ny förödmjukelse, till skymfen en ny 
skymf — och att en afgrund öppnade sig emel
lan dem !

XI.

Då Krzycki tidigt nästa morgon vaknade efter 
en kort, orolig sömn, greps han af ånger och ur
sinnig vrede mot sig själf. Han erinrade sig 
allt som händt. Han erinrade sig, att han i 
går så godt som visats på dörren af Hanka. Likt 
ett otäckt eko hörde han sina egna, simpla och 
grymma ord, som undfallit honom i upphetsningen • 
att om hennes motstånd hade sin grund i far
hågan, att han sedan skulle bryta med henne, så 
kunde han försäkra henne, att det var en ogrundad 
farhåga. — Alltså hade han tillskrifvit detta mot
stånd låga beräkningar å hennes sida. Han, som 
ansåg sig för icke blott en väluppfostrad man utan 
en man med stark hederskänsla — han, Krzycki,hade 
kunnat handla som han gjort och säga så ! I första 
ögonblicket efter uppvaknandet föreföll honom detta 
helt enkelt vara en omöjlighet, vara en fortsätt
ning af mardrömmen, som måste komma att skingras 
med dagens inbrytande.

Men denna mardröm var en dyster verklighet. 
Han måste räkna med den och söka någon utväg 
ur den. Och han satte sig att skrifva ett bref, 
där han kastade sig i stoftet, anklagade sig och bad 
om förlåtelse. Han sade, att ingen kunde döma 
honom så hårdt som han dömde sig själf, och om 
han dristade bedja om förlåtelse, så var det blott 
i hoppet, att någon stämma, något eko från bättre 
stunder skulle tala för honom i hennes hjärta och 
utverka förlåtelse. Till slut bad han om tillstånd 
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att personligen få upprepa bref vets ord och om ett 
svar äfven i det fall, att domen öfver honom var 
oåterkallelig.

Men då budet, som gått med brefvet, vid åter
komsten underrättade honom; att intet svar skulle 
komma, då råkade han i verklig förtviflan. Som 
den lifvets bortskämda gunstling han var, ovan 
vid hinder och motstånd, började han tycka, att 
detta var mera än han förtjänat och att det nu 
var han som blef förorättad. Men ännu miss
tröstade han ej alldeles. Han hoppades, att Hanka 
redan innan hon öppnat brefvet sagt, att det ej 
skulle besvaras, men att hon vid läsningen skulle 
röras och bevekas att ändra beslut. Uppehållen 
af detta hopp klädde han sig, och en timmes tid 
gick han och vandrade på gatorna för att ge 
Hanka tid att komma på det klara med sitt eget 
hjärta. Sedan ringde han på hos henne.

Han blef ej mottagen.
Då kom han på tanken att vända sig till 

pani Otocka. Men så besinnade han, att orsakerna 
till misshälligheten med Hanka voro sådana, att 
han omöjligt kunde tala om dem vare sig med 
pani Otocka eller med modern. I sitt sinne bör
jade han nu anklaga Hanka rent af för grymhet, 
men på samma gång ju högre hindren reste sig, 
dess häftigare blef hans förtviflan. Han kunde 
alls inte finna sig i den tanken, att något han 
ansåg för sitt blef honom fråntaget, och som van
ligt är med svaga naturer, började han känna den 
djupaste ömkan med sig själf.

Från pani Otocka begaf han sig till Gronski, 
som var den enda person han ansåg sig kunna 
tala öppet med. , Äfven här väntade honom dock 
en missräkning. Sedan några dagar hade Gronski 
ondt i ögonen och fick ej läsa, hvilket försatte 
honom på dåligt humör. Af denna anledning 
mottog han Krzycki mera liknöjdt än han bru
kade. Dessutom kom Krzycki snart underfund 
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med, att det var honom svårt att tala om orsaken 
till brytningen icke blott med pani Otocka eller 
modern utan äfven med en man och en gammal 
vän, som hade reda på hans forna förhållande till 
Hanka. En känsla af blygsel kom orden att stocka 
sig i hans strupe, och han började uttrycka sig så 
sväfvande, tala i så allmänna ordalag om miss
förstånd och behofvet af en väns mellankomst, att 
Gronski till slut med en viss otålighet afbröt 
honom:

— Säg mig klart hvad missförståndet gäller; 
då först skall jag säga dig, om jag åtar mig att 
försona er.

Och uppenbarligen ansåg han ej saken af 
någon större vikt, ty han ryckte på axlarna och 
tillfogade :

— Men bäst är att ni själfva försona er.
— Nej, svarade Krzycki, det är en allvar

sammare sak än ni tror .. . själfva kan vi inte göra 
upp den.

, — Men hvad är det då frågan om?
Wladyslaws ansikte fick ett uttryck af blygsel 

och djupt obehag.
— I ett ögonblick af öfverilning och upphets

ning, stammade han, öfverskred jag . .. det vill 
säga ... ville jag öfverskrida .. . vissa gränser ...

Och han tvärtystnade.
Gronski började se på honom med häpna 

blickar.
— Och hon? frågade han.
— Om något hade skett, skulle det natur

ligtvis inte kommit till brytning, och jag skulle inte 
nu kunna tala om det. Hon sade åt mig att gå — 
och inte visa mig mera.

— Det var bra gjordt af henne! utropade 
Gronski.

Tystnad följde. Gronski gick med stora steg 
af och an i rummet och mumlade oupphörligt: 
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»Otroligt!» »Oerhördt!», och därvid bief hans 
uppsyn alltmera bister och kall.

Sedan satte han sig, och i det han såg på 
Krzycki, började han långsamt:

— Jag har känt många människor till och 
med inom vår aristokrati, hos hvilka bakom poli
tyren, bakom den höga börden, bakom skenet af 
den yttersta förfining dolt sig vanlig, simpel råhet. 
Om den anmärkningen kan vara dig till någon 
tröst, så håll till godo, någon annan har jag inte 
för dig.

Genom Krzyckis hjärta och hjärna sköt en 
våg af vrede. Några ögonblick kämpade han med 
sig själf för att ej brusa upp och besvara skymfen 
med en skymf. Till sist lyckades han öfvervinna 
sig och svarade med dof röst:

— Ja jag har förtjänt det...
Men Gronski, som ej afväpnades af detta er

kännande, fortsatte:
— Nej, min kära Wladek, jag åtar mig inte 

att föra din talan, för då skulle jag handla emot 
min öfvertygelse. Du hade mindre än någon 
annan rätt att förgå dig, just af hänsyn till hvad 
som varit. Och din fästmö måste känna det så, 
och dessutom minns hon ju sin härkomst. Nej, 
du minst af alla hade rätt till det! Det var all
deles riktigt af henne att visa dig på dörren. 
Saken är verkligen allvarsammare än jag trodde 
och så allvarsam, att jag inte ser någon hjälp för 
den. Du respekterade inte i panna Hanna din 
blifvande hustru och således inte heller dig själf
— och din egen heder. Hur skulle hon då kunna 
respektera dig, och hvad skall hon tänka om dig?

— Jag vet det, svarade Krzycki med samma 
dofva stämma, och jag har sagt mig själf allt det 
där med nästan samma ord. I dag på morgonen 
skref jag till henne och bönföll om förlåtelse — 
jag fick inget svar. Jag sökte henne personligen
— jag blef inte mottagen. Så beslöt jag då, som 
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en sista utväg, att vända mig till er — för.. . 
det är bara ett som talar för mig... Jag har 
handlat illa, rått och uselt... men jag älskar 
henne. Jag kan inte lefva utan henne, och fast 
ni kanske inte tror mig, så är det ändå så, att 
bakom galenskapen, som kom öfver mig, bakom 
lidelsen, som förblindade mig och som jag nu får 
umgälla, ligger en inte bara djup utan också ren 
känsla.

Gronski började åter mäta rummet med stora 
steg. Krzyckis ord hade rört honom litet.

Och denne fortsatte:
— Om hon inte läser mina bref och inte vill 

ta emot mig, så får jag ju inte tillfälle att säga 
henne det. Därför måste någon annan säga henne 
det i mitt namn. Hvarken till mamma eller till 
pani Otocka kan jag vända mig i det här fallet. 
Jag trodde att ni... men eftersom ni vägrar, har 
jag ju ingen ...

— Men så se då verkligheten i ögonen ! sva
rade Gronski i mildare ton. Det kan ju hända, 
att hennes kärlek till dig har sprängts i bitar med 
ens. Och hvarifrån skall hon ta den, ifall den 
är borta?

— Hon skall säga mig det; så mycket har 
jag åtminstone rätt att fordra.

Det inträdde åter tystnad.
— Hör på, sade slutligen Gronski. Jag har 

alltid varit både din och din mors vän, men 
den här missionen, som du vill anförtro mig, kan 
jag inte åta mig. Jag kan det inte redan därför, 
att om din fästmö inte svarar dig, så kan hon 
lika väl låta bli att svara mig. Med en blick, 
med ett ord tvingar hon mig till tystnad — och 
så står jag där. Men försök en annan utväg. 
Panna Hanna följer mycket ofta Marynia till 
repetionerna, och jag bevistar dem alltid, och sedan 
följer jag dem båda hem. Kom med mig. Kanske 
du finner ett tillfälle att tala med henne. På 
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hemvägen tar jag Marynia på min lott, och du 
blir ensam med henne. Jag antar att hon inte 
visar af dig, om inte för annat så af hänsyn till 
Marynia, som hon inte vill inviga i era miss- 
hälligheter... Då säger du henne hvad du har 
sagt mig och ber henne om ett samtal... låt så 
vara ett sista. Orsaken till brytningen måste ju 
på något sätt bemantlas för världen, och jag 
antar därför, att hon går in på det. Om inte, få 
vi tänka ut något annat sätt.

Krzycki tryckte hans händer och framkastade:
— Kanske man genom Zosia skulle kunna 

få veta, om det är oåterkalleligt...
— Men du förstår väl, att hon kanske inte 

ens med pani Otocka vill tala om orsaken ...
— Ja ja ...
— Men nu har du feber, sade Gronski. Dina 

händer bränner ... Gå hem och försök lugna dig...

XII.

Laskowicz såg nu mera Marynia dagligen 
ehuru visserligen på afstånd. Till och med regn
dagar, då hon ej gick utan åkte till repetionerna, 
stod han på post vid konserthusets trappa för att 
få se henne stiga ur vagnen. Vackra dagar vän
tade han vanligen i närheten af hennes bostad 
och följde henne sedan på afstånd. Som det bland 
konserthusets betjäning fanns några »kamrater», 
skaffade dessa honom till sist inträde också på 
repetitionerna. Det var honom lätt att dölja sig 
i logerna eller på de yttersta bänkraderna, enär 
under repetitionerna endast estraden eklärerades och 
salen blott svagt upplystes af några lampor, som man 
tände för att det fåtal privilegierade musikälskare, 



346

som togo plats närmast orkestern, ej skulle sitta 
alldeles i mörkret. Bland dessa privilegierade upp
täckte Laskowicz ofta bekanta. Gronski, pani 
Otocka, gamle notarien, miss Anney, ibland Krzycki 
och ett par gånger doktor Szremski. Men trots 
sitt hat mot Krzycki och äfven mot doktorn och 
Gronski sysselsatte han sig föga med dem, ty 
knappt för en sekund tog han ögonen från Ma- 
rynia. Han omsvepte med blicken hennes jung
fruliga gestalt, där hon stod längst framme på 
estraden, belyst af det elektriska ljuset och ljus i 
sig själf, och ofrivilligt kom han att tänka på 
alabasterstatyn, som den gamle prästen hade an
sett för sin högsta skatt.

Laskowicz var ingen bildad man. De en
sidiga naturvetenskapliga studierna hade gjort hans 
andliga synkrets trång, och vissa slags intryck 
kunde han ej klargöra för sig. Men när han såg 
flickan med fiolen i . hand, hennes rena, lugna an
sikte, gestaltens och dräktens långa linjer, vaknade 
hos honom en halft medveten känsla, att det var 
något af poesi och kyrka i luften omkring henne. 
Hon föreföll honom som en öfverjordisk uppen
barelse, som man kunde bedja till.

Och han afgudade henne i sin vilda, fana
tiska själ. Men som han på samma gång var 
upprorisk mot hvarje gudomlighet, stred han mot 
sin egen känsla, försökte draga ner den och i 
grund utrota den. Med flit slet han vingarna af 
sina egna tankar, med flit fjättrade han sina dröm
mar och släppte begärelsen lös. Han brottades 
med sig själf, pinade sig och led.

Stundom stod han vid vansinnets brant, och 
i sådana ögonblick var han färdig att förgöra, 
mörda, tända eld på hela staden för att midt i 
blod och brand röfva till sig denna hvita gestalt 
och få äga henne — och sedan förgås med henne 
och alla. Han drömde, att i den storm, som nu 
försatte proletariatet i svallning, kunde en sådan 
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den allmänna förödelsens timme slå. Men då 
verkligheten skingrade dessa drömmar och han 
såg, att folket själf lade kapson på revolutions- 
draken, då gingo de blodiga synerna upp i rök, 
och endast utmattning och maktlöshet stod kvar, 
ty han kände, denne hatiske proletär, att han var 
stark, endast så länge stormen rasade, och att då 
den gick öfver, skulle han åter nedsjunka i sin 
intighet.

Bitterheten och hatet inom honom växte. Han 
älskade Marynia, men på samma gång afskydde 
han henne, ty han ansåg, att hon betraktade 
honom som en mask vid sina fötter, inte värd ens 
en blick. I denna öfvertygelse befästes han däraf, 
att hans bref påtagligen ej gjorde minsta intryck 
på henne, ej rubbade hennes fridfulla lugn.

Laskowicz hade lofvat Polcia, att han skulle 
hålla sig på afstånd från Marynia, och han kunde 
inte närma sig henne redan därför, att hon aldrig 
gick ensam. Och naturligtvis kunde han icke 
gissa sig till att pani Otocka lade beslag på de 
där brefven och brände dem, Marynia ovetande. 
Det tycktes honom, att dessa lidelsefulla vädjan
den med sitt oupphörligt återkommande »älskade! 
älskade!» och dessa eldiga utbrott, hvarvid han 
än ödmjukt låg i stoftet för henne, än framställde 
sig själf som en mäktig andens riddersman, den 
där dref mänskligheten hän mot en okänd framtid 
— att allt detta borde ha framkallat någon sorts 
effekt. »Om så också vrede, om så också hat,» 
sade han till sig själf — »men ingenting, ingen
ting alls! Hon går förbi mig som om jag vore 
en hund — hon ser mig inte, nedlåter sig inte 
att känna igen mig!»

Saken var den, att Marynia vid ett flyktigt 
möte på gatan ej kunde känna igen Laskowicz, 
ty han hade låtit skägget växa, och dessutom hade 
Swidwicki för att trygga honom för polisen färgat 
detta skägg jämte hår och mustascher blonda. 



348

Äfven klädseln och ett par glasögon förändrade 
hans utseende. Men han glömde bort détta och 
tänkte förbittradt, att hon ej såg och kände igen 
honom, för det första emedan hon alldeles förgätit 
honom och för det andra också därför, att hon 
tillhörde ett slags social olymp och han »den 
proletariska afskrädeshögen».

Och under inflytande af dessa tankar öfver- 
gick hans bitterhet till raseri. Med vild skade
glädje sade han sig, att den tid kunde komma, 
då denna »helgondockas» och alla hennes gelikars 
öde skulle vara i hans hand. Han intalade sig, 
att denna stund skulle innebära både hans per
sonliga och »den goda sakens» seger, och han 
fröjdade sig i dubbel måtto. Om han då skulle 
kasta sig i stoftet för henne och säga åt henne 
att sätta sin fot på hans nacke — eller om han 
skulle sluta henne i sina armar och sedan skymf- 
ligt jaga bort henne, det visste han icke. Han 
hade blott en känsla af att han var i stånd till 
både det ena och det andra.

Ofta sade han sig själf, att han borde låta 
detta få ett slut, och han beslöt att ej vidare gå 
och möta henne, men dagen därpå skyndade han 
åter till de platser, där han hade hopp att få se 
henne. Han stred med sig själf, och han led 
sådana själskval, att hans hälsa angreps. Sak
naden af den friska luft han andats på Jastrzab, 
nödvändigheten att gömma sig för polisen, oron, 
sömnlösheten, de plötsliga och smärtsamma själs
liga omkasten tärde på hans krafter. Han magrade 
och blef gul i hyn, och ibland tänkte han, att det 
ej var galgen som förestod honom utan döden på 
ett sjukhus.

I denna stämning fann honom Polcia, då hon 
efter scenen med Hanka likt en stormvind kom 
infarande i hans lilla vindsrum.

Hon var sig så olik, hennes ansikte var så 
blekt och förvridet, och hennes ögon glödde så
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feberaktigt, att han genast förstod, att det' var 
någon särskild anledning som förde henne till 
honom.

— Hvad har händt? frågade han.
Och hön svarade:
— Jag är inte längre kvar hos den där 

jäntan!
Hon tystnade, ty andedräkten tröt henne, och 

det började rycka spasmodiskt i hennes ansikte.
Laskowicz förstod blott, att hon lämnat sin 

tjänst, och han såg frågande på henne i väntan 
på vidare förklaringar, ,,

— Ni vet inte, utbröt hon efter några ögon
blick, med båda händerna tryckta mot sitt fläm
tande bröst, ni vet inte, att han tänker gifta sig 
med henne... Och hon är ingen engelska, bara 
en vanlig bondjänta! Och den har jag varit piga 
åt ! ... Och han skall gifta sig med henne — med 
den bondjäntan! den bondjäntan! — han!

Och hon brast ut i ett ohyggligt hysteriskt 
skratt. Laskowicz blef förskräckt öfver hennes 
upphetsning, men på samma gång kände han lätt
nad. Ehuru han länge anat, att Krzyckis känslor 
gällde miss Anney och ej Marynia, var han dock 
belåten att få sitt antagande bekräftadt.

Som han emellertid lefde i en värld, dit intet 
eko från de högre samhällskretsarna trängde, och 
sålunda ingenting hade hört om miss Anneys för
vandling till polsk bonddotter, började han göra 
Polcia frågor, dels emedan saken väckte hans ny
fikenhet och dels för att ge den upprörda flickan 
tid att lugna sig. Men detta senare gick ej lätt, 
och han måste länge ansätta henne med frågor, 
innan han fick veta, att Swidwicki varit den förste 
som sagt henne, att miss Anney var en simpel 
chlopka, hvilket hon dock ej velat tro, enär Swid
wicki hade varit drucken vid tillfället. Men sedan 
hade hon af samtal hon uppsnappat förstått, icke 
blott att detta var sant, utan också att Krzycki 
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skulle gifta sig med »den där». Sedan hade hon 
tittat på dem genom nyckelhålet och sett, hur han 
knäböjde för henne och kysste hennes händer. 
Då hade hon inte härdat ut längre, vid första 
lägliga tillfälle hade hon slängt hennes »paltor» i 
golfvet, kallat henne »jänta» och gått sin väg.

Vid denna punkt i sin berättelse blef hon 
åter så utom sig, att Laskowicz befarade hon 
skulle få ett hysteriskt anfall och hastigt yttrade:

— Vi skall rådgöra om det där sedan, men 
lugna er nu!

Men hon svarade honom med växande för
bittring :

— Jag har inte kommit hit för att ni skall 
lugna mig. Ni har pratat om våra gemensamma 
oförrätter, och nu säger ni, att jag skall lugn^ 
mig. Jag vill ha hjälp och inte höra på prat.

— Och hvad ni vill är, att han inte skall 
gifta sig med henne?

— Ja hvad skulle jag annars vilja?
Laskowicz stod nog på Polcias sida. Därtill 

förpliktade honom tacksamheten för att hon räddat 
hans lif, likheten i deras öde och den »gemen
samma oförrätt» han förut talat om och som hon 
nu påminde honom om. Men Krzyckis existens 
hade upphört att vara honom personligen till hin
der, och än mindre var honom miss Anney i 
vägen. Det var blott en sak han inte kunde för
låta henne.

— Hon har varit chlopka, sade han, hon har 
varit arbeterska, och sen blef hon »bourgeoise» — 
däri ligger hennes brott.

— I det eller i något annat, men nu gäller 
det: hon eller jag!... Begriper ni?

— Ja jag begriper, men hvad skall man göra?
— När ni flydde för polisen, så frågade inte 

jag hvad jag skulle göra.
— Ja jag minns det.
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— Och ni sade mig hos Swidwicki, att ni nu 
förmå allt.

— Ja och det är sant.
— Således ... han får inte gifta sig med henne, 

om så hela världen skulle gå under!
Laskowicz började fixera henne med sina tätt 

sittande ögon, och efter en paus sade han lång
samt och med eftertryck:

— Krzycki har redan dömts till döden en 
gång, och han lefver bara tack vare er, men om 
han får en kula för pannan, gifter han sig inte 
med någon.

Men vid dessa ord blef hon blek som ett lik 
och rusade emot honom med krökta fingrar.

— Hvad för slag? skrek hon med hes röst. 
Hvad för slag? han? Om ett hår kröks på hans 
hufvud, så skall ni allesammans...

Men nu förlorade Laskowicz tålamodet. Han 
var upprifven och sjuk, och vid denna hotelse 
sjöd hans bitterhet och ilska öfver. Han sprang 
upp, och i det han såg henne rätt i ögonen, skrek 
han till:

— Hota inte med förräderi, för det är 
döden !

— Döden? skrek hon. Döden!... Så här 
mycket ger jag för lifvet!

Hon satte sin hand tätt under hans ansikte 
och blåste mellan fingrarna, så att hennes ande
dräkt fläktade på honom.

— Så mycket ger jag för lifvet! upprepa
de hon.

— Och jag med! utropade Laskowicz.
Under några ögonblick sågo de hvarandra i 

ögonen likt två hatets och förtviflans demoner. 
Han var den förste som besinnade sig, och i 
det han pressade bägge händerna om hufvudet, 
utbrast han:

— Å hvad vi båda är olyckliga. Â!
— Ja ja, instämde Polcia.
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Och hon började snyfta hysteriskt.
Han måste försöka lugna henne. Han lofvade 

henne, att inte ondt skulle vederfaras Krzyckioch 
att hans giftermål ej skulle komma till stånd. För 
ögonblicket, sade han, kunde han visserligen inte 
säga henne, hvilka medel som skulle tillgripas, 
men han försäkrade henne, att hvarken han eller 
hans parti skulle göra sig några skrupler, eftersom 
det här gällde den högre sociala rättvisan — och 
när det gäller den, spela individerna en under
ordnad roll.

Polcia förstod blott så mycket, att »bond- 
jäntan» inte skulle få gifta sig med hans nåd på 
Jastrzab och lugnade sig betydligt, och de började 
rådpläga om andra saker.

Det var nödvändigt att skaffa Polcia en till
flyktsort. Laskowicz installerade henne hos en 
kvinnlig »kamrat», som bodde i närheten och som 
genast gick att hämta hennes lön och hennes saker. 
Själf återvände han till sin kammare och började 
öfvertänka, hur han skulle kunna infria sin tack
samhetsskuld till Polcia.

I denna tacksamhetskänsla låg en af orsakerna, 
hvarför han tog sig an hennes sak. En annan 
var hans eget dystra öde och hans olyckliga kärlek 
till Marynia, som stämde honom sympatiskt gent
emot dylika lidanden, och en tredje den »sociala rätt
visa» han talat om. Beträffande denna tredje 
orsak kände han dock behof att rättfärdiga sig 
inför sig själf för att kunna handla fritt, när stun
den kom, och han började resonera sålunda:

Proletariatets sak i dess helhet kommer alltid 
att vara sammanflätad med privata intressen. Man 
kan till och med säga, att den gemensamma saken 
endast är deras summa. Den som hjälper till att 
befrämja en proletärs privata intresse kan där
för i och med detsamma sägas befrämja hela saken. 
Men här kommer den etiska frågan. Hvad är det 
vi sträfva för? För allmän social rättfärdighet. 
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Ergo är vår grundsats moralisk ; men eftersom den 
endast är summan af privata intressen, så måste 
också dessa privata intressen vara moraliska. 
Däraf följer, att en proletär, som i ett mellan- 
hafvande med en borgerlig har orätt — dock har 
rätt blott och bart därigenom att han är proletär. 
Allt i världen är relativt. En soldat, som i striden 
dödar sin motståndare, begår mord, alltså en i och 
för sig omoralisk handling. Men enär han begår 
den till fäderneslandets försvar, handlar han från 
nationell sida sedt moraliskt. Om denne soldat 
så därjämte hade personliga anledningar att hata 
sin fiende, skulle han utveckla ökad energi, och 
hans gärning skulle ej vara mindre förtjänstfull 
mot fäderneslandet. För oss är det polska prole
tariatet vårt folk, och arbetet för dess frigörande 
är vårt fädernesland. För det strida vi och föra 
krig, och krig går ut på att mörda och skada mot
ståndarna, och om äfven motiven skulle vara 
personliga, är detta icke endast tillåtligt utan 
godtgöres hundrafaldt genom vinsten för det all
männa.

Dessutom — resonerade han vidare — är vår 
tillvaros innehåll olycka, och ur olyckan liksom 
ur lyckan måste motsvarande gärningar uppväxa. 
Det är en nödvändighet, som härflyter ur sakernas 
egen natur; etiken har ingenting med det att 
skaffa. Både jag och den där desperata flickan 
äro olyckliga som hemlösa hundar, och därför är 
det oss likgiltigt, om man vill göra oss orätt eller 
inte, liksom det är vargen likgiltigt, om skog
vaktaren, som skjuter honom, afsiktligt spårat upp 
honom eller mötte honom händelsevis. Vargen har 
tänder för att försvara sig. Det är hans rätt. Nu 
har den tid kommit, då också våra klor ha växt 
ut, och alltså ha vi rätt att klösa.

Och hvad den här flickan beträffar, så gnager 
henne en förtviflan, som endast hämnden kan
33. — Hvirflarna.
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stilla. Är hämndbegäret berättigadt? Kommer 
hämnden att gagna henne? Det gör detsamma. 
Arbetare utan arbete och bröd dränka sin plycka i 
alkohol; borgarna ta morfin, när de ha plågor 
— och för henne skall hämnden tjäna som 
alkokol och morfin. Hvad som än blir följden af 
den, förstör den de mättas lycka, förvandlar deras 
glädje i tårar, krossar dem — och grusar en liten 
del af den värld, som trycker som en mara på 
proletariatets bröst. Alltså måste hon få bistånd, i 
denna sin hämnd, ty så bjuder tacksamheten den 
gemensamma oförrätten, vår saks bästa ...

Och efter detta resonemang föreföll det Lasko- 
wicz vara af underordnad betydelse, om knifven eller 
revolvern skulle spela en roll i detta bistånd, eller 
om Hanka skulle utsättas för en sådan skymf, 
att det sedan ej skulle återstå henne annat än 
att fiy och för alltid dölja sig för människors 
blickar. Hvarken tillfällen eller villiga armar sak
nades. Det gällde endast att träffa sitt val och 
sedan handla snabbt och energiskt;

Härpå begaf han sig till Polcia, som gick in 
på allt. Som lön kräfde han, att hon löste honom 
från hans löfte att icke närma sig Marynia, och 
detta utverkade han med lätthet. Han ville tyd
ligen ha fria händer äfven i detta afseende.

XIII.

— Se här är svaret, som jag ändtligen har 
fått, sade Krzycki och räckte Gronski ett bref. Jag 
har inget vidare att hoppas.

— Jag visste att det skulle komma, svarade 
Gronski, i det han blinkande med sina sjuka ögon 
letade efter pincenezen på skrifbordet. Jag var 
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förberedd på det af pani Otocka, som ända från 
början höll på, att panna Hanna borde svara dig, 
och till sist har förmått henne till det.

Krzycki rodnade.
— Ahal Zosia Otocka vet således allt?
— Hon både vet och inte vet. Panna Hanna 

har bara sagt henne: »Han har inte kunnat 
glömma, att han är herreman och jag en folkets 
dotter, och vi förstå inte hvarann.» För henne 
är det än svårare att tala om det här än för dig 
— och den svårigheten gör det djupa såret dess 
oläkligare... Men jag kan inte hitta min pin- 
cenez.

— Här är den! sade Krzycki.
Gronski satte den på och började läsa:
»Ni har själf förtrampat och förintat vår lycka, 

mitt förtroende och den djupa tillgifvenhet jag 
hyste för er. På er fråga, om jag aldrig skall 
återfinna dessa känslor, svarar jag, att jag för- 
gäfves söker efter dem. Om jag någon gång 
finner dem, skall jag säga er det lika uppriktigt 
som jag i dag säger, att mitt hjärta nu rymmer 
endast sorg och grämelse, hvilket ej är nog för ett 
samlif.»

— Det var allt! sade Krzycki.
— Och tyvärr alldeles hvad jag förutsåg, 

svarade Gronski. Källan har sinat ut med ens.
— Ända i botten ... Inte en droppe att svalka 

sig med!
Gronski teg litet, därpå återtog han:
— Nej jag tror det ändå inte. Det här är 

inte fullkomligt hopplöst. Hon känner sorg och 
grämelse, men det är som om hon förutsåg ett åter- 
vaknande . .. Men det kommer naturligtvis hvarken 
i dag eller i morgon... För dig återstår alltså 
att endera tåligt vänta och eröfra på nytt hvad 
du förlorat eller, om du inte har kraft nog till 
det, få fatt på någon sax och klippa af bandet.

— En sådan sax finns inte för mig. Minns 
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ni hvad hon gjorde för mig, när jag var särad? ' 
Det glömmer jag aldrig.

Gronski satte handen öfver ögonen, såg upp
märksamt på Wladyslaw och frågade:

— Min kära vän, har du gjort dig en fråga?
— Hvilken?
— Hvad som vållar dig mesta smärtan: 

panna Hannas förlust eller den sårade egenkär
leken?

— Tackar så mycket, svarade Krzycki iro
niskt. Naturligtvis den sårade egenkärleken ... 
Det är den som gör, att jag inte sofver, inte äter, 
på ett par dar blifvit mager som en sticka, och om 
inte det lilla såret vore, skulle jag befinna mig så 
utmärkt som helst...

Han skrattade bittert. Gronski fixerade honom 
alltjämt, utan att taga handen från sina sjuka 
ögon, och tänkte :

— Flickan har ett godt hjärta, och får hon 
bara se honom, så förlåter hon honom allt, blott 
och bart af medlidande.

Högt sade han:
— Hör på, om en kvart sätter jag på mig de 

här mörka glasögonen och går på repetitionen. 
Följ med mig!

— Hvad skulle det hjälpa mig nu! utropade 
Wladyslaw.

— Det vet jag inte. Jag kan inte ens lofva, 
att vi träffa panna Hanna, för ibland följer kam- 
marjungfrnn med Marynia. Men i alla händelser 
förlorar du ingenting på det. Följ med bara!

Deras samtal afbröts här af doktorns inträde, 
dess mera oväntadt som han vid afresan för
klarat, att han skalle stanna minst en vecka hos 
sin bror.

— Redan tillbaka? utropade Gronski.
— Jaså, en öfverraskning? bullrade doktorn. 

Ja för mig också! Ett läkarbesök, så honorar 
med ty åtföljande älskvärda råd: »Packa dig i 
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väg, annars så!...» Och här är jag. nu. Det var en 
förtjusande tripp 1

— Hvad har händt er?
—Hvad som händt mig? Jo det skall jag 

berätta. Men nej, jag vet att ni brukar gå på 
repetitionerna vid den här tiden, alltså följer jag 
med er och berättar under vägen. Det är så gläd
jande saker, så de förtjäna att höras, ha!

De begåfvo sig af, och den muntre doktorn 
började skildra sin odyssé:

— Jag kom fram ganska trött, för det är en 
lång väg, och dessutom måste man byta tåg, sitta 
och vänta på stationerna o. s. v.... de vanliga ord
ningarna hos oss! Det var sent, när jag kom fram, 
och sen jag hälsat på min bror, gick jag genast 
och lade mig. Så, dagen därpå, hade jag knappast 
hunnit packa upp mina skolböcker — de där, ni 
minns, som jag ämnade åt lågadeln i trakten — 
och knappast hunnit börja gräla på min »provinsi- 
alistiske» broder, förrän det kom bud, att jag 
ögonblickligt skulle infinna mig hos en hög äm
betsman, som har en egendom bredvid vår och 
bor där med sin familj om sommarn. Tja, det var 
ju ingen annan råd än att resa... Jag ger mig 
af, och hvad finner jag? Jo att ett af barnen 
hade fått en fingerborg i halsen. Pojken var redan 
blå i synen, men så snart jag fått ut fingerborgen, 
kvicknade han genast vid. Inget mera var att 
göra. Jag hade räddat en af rikets blifvande dig
nitärer och föräldrarnas ende son, för de andra 
barnen var flickor. Alltså öfversvallande tack
samhet. Honorar också. Så vill jag resa och upp
repar, att inget mer är att göra, men de släpper 
mig inte. Tacksamhet, frukost, hjärtlighet, vän
skap, tacksägelser, ett flöde af slaviska känslor 
och ett samspråkande, som inom kort öfvergår till 
en politisk diskussion. Det råder inte enighet 
mellan bröderna, säger dignitären. Och sån skada 
det är! Språket, och religionen skiljer dem åt. 
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Men hvad är religionen, om inte bara en yttre 
form. Gud är en — eller hvad? Honom gör det 
detsamma, om han tillbes på latin eller på kyrko- 
slaviska. Nåja, och det är väl egentligen riktigare, att 
en slav adresserar sig till honom på slaviska? 
Och hvad språket beträffar — nåja, om man nu 
använder sin egen dialekt i privatlifvet, det må 
så vara. Men hvarför inte anta ett och samma 
språk inte bara officiellt utan också i litteraturen 
till exempel — he? Det vore både bekvämare 
och lättare för kontrollens skull. Ni skulle ge er 
katolicism och era dialekter på båten och anta 
vår religionsform och vårt språk... men — fri
villigt, af hjärtat! Då skulle det genast bli en
dräkt, och för er skulle det bli bättre, och lifvet 
skulle bli så härligt så... hej !

— Att han just skulle träffa på er! inföll 
Gronski skrattande.

— Ja det passade ju utmärkt, svarade dok
torn. Jag, mina herrar, är deist, filosof, men om 
jag är en rätt katolik det vete fåglarna. Det 
händer mycket ofta, att jag angriper kyrkan, lik
som jag också angriper Polen, när det är något 
som inte behagar mig. Men se om någon främ
mande gör det i min närvaro, då — besynnerligt 
nog! — känner jag lust att rifva ögonen ur honom. 
Jag började alltså försvara kyrkan, som om jag 
hela mitt lif hade suttit i en sakristia, ja bättre 
upp! som om jag varit en katolsk apologet. — 
Ifall, sade jag, religionen bara är en yttre form, 
så säg mig hvarför just vi skall bortkasta denna 
vår form, den mest förandligade, den mest kultu
rella och den vackraste? Den katolicism, som ni 
råder oss att hux flux ge en god dag, den har 
ju ändå lagt under sig hela västerlandet, har orga
niserat samhällena, bar skapat den västerländska 
civilisationen, fostrat vetenskapen, skapat universi
teten, rest kyrkor som är mästerverk, frambragt 
den helige Augustinus, Dante, Petrarca, sankt 
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Franciskus och sankt Tomas, skapat Leonardo da 
Vincis heliga nattvard, Michel Angelos mediceiska 
graf vård, Rafaels atenska skola och disputation, 
har skapat kyrkor sådana som Peterskyrkan, ntan 
att räkna alla andra, strödda öfver Italien och 
hela Europa. Denna katolicism har gjort oss till 
delägare i världskulturen, har förenat oss med 
västerlandet, tryckt europeisk stämpel på vår 
polska själ o. s. v. Och jag gick på i den stilen, 
ända tills han af bröt mig och sade: »Det är just 
olyckan, att den har förenat er med västerlandet.» 
— Därpå svarade jag som så: »Om det är någon 
olycka för oss, det lämnar jag därhän. Men låt 
oss nu tala om ert förslag, att vi skall uppge vårt 
språk och således också vår nationalitet. Så 
mycket ni vet, att det är en enfaldig illusion ni 
där gör er. Det kommer aldrig att ske. Jag 
säger er på förhand — aldrig! Men låt oss för 
ett ögonblick anta det omöjliga: vi sjunker så 
djupt, vi tappar modet till den grad, att vi säger 
till oss själfva: ’Nu är det nog — vi kan inte 
vara polackar längre!’ Hvad sedan? Om ni har 
någon förmåga att tänka, så öfverväg objektivt 
hvad som i så fall skulle kunna afhålla oss från 
att bli tyskar? Vår slaviska härkomst? Men vi 
är ju slaver, just därför att vi är polackar. Om 
vi uppgåfve vår polskbet, skulle vi än lättare och 
till och med eo ipso uppge vår slavism. Ni är 
ett folk, som inte själfva kan lefva och inte till
låter andra att lefva. Hvilket skäl skulle alltså 
förmå oss att hålla fast vid er? Era fredliga för
hållanden? Ert välstånd? Er höga moral? Er 
förvaltning? Er vetenskap? Er upplysning? Er 
rikedom? Er makt? Lär er att se verkligheten 
i ögonen, lär er räkna med den — då kommer ni 
att förstå, att det är en annan ni tjänar, när ni 
försöker dénationalisera oss. Men jag upprepar 
än en gång, att det där är en dum illusion, att 
den stund aldrig kommer, då vi uppge vår natio
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nalitet, och ôm jag förutsatt möjligheten, är det 
bara för att svara på hvad ni framkastade.» 
Därmed slöt samtalet. De är än mindre än 
vi i stånd att fördra en obehaglig sanning, och 
min dignitär frös till is, och vid afskedet sade 
han bara så här: »Nå, ni är alldeles för frispråkig, 
min unga herre, men jag tackar för hjälpen.» — 
En halftimme senare var jag hemma.

— Jag kan ana hvad som vidare hände, sade 
Gronski.

— Ja visst! Eftersom fingerborgen var ut
tagen, fick jag samma kväll befallning att ge 
mig af med första morgontåget.

— Var glad ni, att det aflopp så lindrigt!
— Ja visst är jag glad! Nu stannar jag ett 

par dar i Varschau, söker upp notarien, får vara 
med på panna Zbyltowskas konsert. Visst är jag glad!

Härpå vände han sig till Krzycki :
— Hur står det till med er mor och er 

fästmö ?
— Jo tack, mamma är ganska kry, men snart 

måste hon resa ...
Och för att dölja sin förlägenhet började 

Krzycki ifrigt stirra neråt gatan, och efter ett 
ögonblick utropade han:

— Se där ser jag panna Zbyltowska och 
hennes kammarjungfru . .. och de ha någon tredje 
i sällskap.

Rätt långt bort på gatan sågs verkligen Ma- 
rynia komma gående åtföljd af kammarjungfrun, 
som bar hennes fiol. På andra sidan och litet 
bakom gick en ung man med gult skägg, och han 
lutade sig öfver Mary nia och såg ut att tilltala 
henne på ett pockande och närgånget sätt. Hon 
påskyndade sina steg och vände bort hufvudet 
— tydligen ville hon ej inlåta sig med honom — 
men han följde henne hack i häl och gestikulerade 
häftigt.
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— Gud! Det är någon som förföljer henne, 
utbrast Szremski.

Och alla tre skyndade hals öfver hufvud ner 
på gatan.

— Hvad är det ?... Hvad är herrn för en ?
Marynia fattade Gronski i armen och ropade 

darrande :
— Jag vill gå hem! Följ med mig hem!
Gronski förstod ögonblickligt, att ingenting 

annat var att göra och att man måste skynda, 
då Marynia annars kunde bli inblandad i något 
brutalt gatukrakel. Han var viss, att Krzycki i 
sin irriterade sinnesstämning och med sitt upp
brusande lynne ej skulle låta fridstöraren slippa 
undan så lätt, och han drog därför Marynia åt 
sidan, satte hastigt upp henne i en förbiåkande 
droska, tog själf plats bredvid och sade åt kusken 
att köra till pani Otockas bostad.

— Nu är det öfver, nu är det bra igen, lugnade 
han under vägen den uppskrämda Marynia., Vi 
skicka bud hemifrån, att du inte kommer på repeti
tionen i dag, och så är den saken klar. Nu 
är det bra igen!

Och han började smeka hennes händer.
— Men hvem var det, frågade han därpå, 

och hvad ville han?
— Det var pan Laskowicz, svarade Marynia. 

Jag kände inte igen honom med detsamma, men 
han sade mig hvem han var.

Gronski bief orolig, när han fick höra studen
tens namn, ty han kom att tänka på att om upp
trädet med Krzycki fick sitt slut på polisstationen, 
så kunde detta leda till ödesdigra följder för 
Laskowicz. Men som han ej ville förråda sin oro 
för Marynia utan tvärtom önskade lugna henne 
alldeles, utlät han sig halft skämtande:

— Jaså, det var Laskowicz? Då förstår jag 
hvad han ville. Aj aj ! Man spelar inte bara på 



362

fiol utan också på hjärtesträngar ... Men hvad 
var det att bli så förskräckt för?

— Han kom också med hotelser ... svarade 
Marynia. Hemska hotelser mot allesammans ...

— Tomma skrämskott!
— Ja kanske det.. . Isynnerhet som jag skall 

spela till förmån för de nödlidande; då kan de 
väl inte vilja göra mig eller er andra något ondt?

— Nej säkert inte, svarade Gronski.
De voro nu framme. Gronski öfverlämnade 

Marynia åt pani Otocka, strax därpå kom Hanka 
tillskyndande, och han berättade dem hvad som 
händt. Han måste lugna också pani Otocka, som 
med tanke på brefven blef djupt oroad af hän
delsen och förklarade, att de omedelbart efter 
konserten skulle resa till Zalesin och sedan utom
lands. — Efter en halftimme aflägsnade han sig, 
och i trappan mötte han Wladyslaw.

— Nå gudskelof! sade han. Jag ser att det 
inte slöt på polisstationen. Vet du af att det var 
Laskowicz?

— Ja jag tyckte det, sade Krzycki hastigt, 
men den här hade ju ljust hår. Hur är det med 
Marynia ?

— Hon blef litet uppskrämd, men nu är det 
öfver. Båda damerna sitter och pysslar om henne 
som ett lindebarn. De är så upptagna af henne, 
att pani Otocka säkert inte tar emot dig.

— Nej jag tror nog det, allra helst om hon 
är där, svarade Krzycki bittert. Jag skall därför 
bara lämna mitt kort och kommer strax tillbaka. 
Vill ni vänta på mig?

— Ja gärna.
Han kom verkligen strax tillbaka, och då de 

kommit ut på gatan, återtog han:
— Ja jag tyckte också, att det var Lasko

wicz, men det ljusa håret och glasögonen för
villade mig. För resten hade jag inte tid att 
reflektera.
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— Säg mig, du gaf honom väl smörj, kan 
jag tro?

— Ja alldeles för grundligt, svarade Krzycki 
i misslynt ton, för han hade ju inga krafter den 
kraken . .. och tydligen ingen revolver.

Efter en paus sade Gronski:
— Din mor behöfver en badkur — pani Otocka 

och Maryniå reser sin väg omedelbart efter kon
serten, och panna Hanna följer säkert med dem. 
Jag skulle råda dig att också sätta dig i säkerhet.

Krzycki ryckte på axlarna.

Samtidigt yttrade Laskowicz i »kamratens» 
vindskammare till Polcia:

— Pan Krzycki — det är en af äkta sorten 
det! Han klådde mig nyss med käppen, för att 
jag dristat tilltala henne.

Och han började skratta med sammanbitna 
tänder.

XIV.

Konsertdagen kom. På soffan i systrarnas 
toalettrum låg Marynias dräkt för aftonen, hvit 
som snö, lätt som genomskinligt vågskum och 
doftande af violerna, som skulle komma att utgöra 
dess enda prydnad. Pani Otocka och Gronski 
hade haft långa och allvarliga rådplägningar om 
denna dräkt, ty båda önskade ifrigt, att deras 
»idol» skulle tjusa icke blott publikens öron utan 
äfven dess ögon.

»Idolen» gick hela dagen och ströfvade i rum
men, och än grep hon fiolen och repeterade de 
svåraste passagerna, än undersökte hon konfekt
asken, som Gronski skickat henne, än skämtade 
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hon med system, och än förklarade hon sig död
ligt rädd vid tanken på sitt första offentliga upp
trädande. Denna rädsla meddelade sig också åt 
pani Otocka, och det enda som tröstade henne 
var tankén, att Marynia visserligen skulle komma 
att skälfva, när hon trädde fram på estraden, men 
att hon skulle glömma allt, så snart hon började 
spela. Hon visste, att den lilla violinisten vän
tades af stormande ovationer och talrika blomster
korgar från »Kommittén för de nödlidandes hjälp» 
samt från vänner och bekanta.

Trots sin oro kände båda systrarna én liflig 
glädje, ty på grund af kapplöpningssäsongen lof- 
vade konserten att bli lysande, och det var redan 
kändt, att den skulle inbringa stora summor. 
Däri fann Marynia också en hjälp för sin rädsla. 
»När jag tänker på att så många ögon skall se 
på mig,» sade hon till systern, »då får jag hjärtat 
i halsgropen, men när jag så kommer ihåg, att 
det inte är frågan om mig utan om de fattiga, 
då upphör jag att känna mig rädd. Därför skall 
jag ge mig mod på det sättet, att när jag kom
mer in jag säger tyst för mig själf: för de fattiga, 
för de fattiga! — Då kommer det nog att gå ut
märkt.» Och när hon så talade, darrade hennes 
röst af rörelse, ty i hennes unga hjärta gömde 
sig en djup medkänsla för alla som ledo nöd, 
och på samma gång kände hon sig stolt och 
lycklig vid tanken, att hon skulle bringa dem 
hjälp. Hon hade till och med vissa samvetsföre
bråelser öfver den nya klänningen och de nya 
sidenskorna, ty hon hade kommit att tänka på 
att äfven dessa pengar skulle ha kunnat gå till 
bröd.

Vid middagstiden kom Hanka och tog bägge 
systrarna in till sig på lunch. Gronski, som också 
inbjudits, kom ej, enär han vid samma tid skulle 
träffa några tidningsmän. Marynia tog fiolen med 
sig för att efter lunchen än en gång spela igenom 
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första delen af konserten. Under väntan pä att 
bli kallad till bords ställde hon sig vid det 
öppna fönstret i Hankas salong och blickade ut 
på gatan.

Det var en vacker, solig dag. Under natten 
hade det fallit ymnigt regn, som bundit dammet, 
renspolat husväggarna och friskat upp gräsmat
torna och trädens löfverk. Luften var frisk och 
ren. Från två akacior, som växte nedanför Hankas 
fönster och bestrött trottoaren med snöhvita blad, 
steg en doft stark och berusande som rökelse. 
Marynia slöt ögonen och söp begärligt in den med 
sina fina näsborrar. Sedan vände hon sig inåt 
rummet.

— Så det doftar ... sade hon.
— Ja så det doftar! instämde Hanka, i det 

hon äfbröt sitt samtal med pani Otocka. Jag sade 
med flit till, att fönstret skulle öppnas.

Och akaciorna icke endast doftade utan tycktes 
också sjunga, ty en oräknelig hop sparfvar hade 
slagit sig ned i båda, och blad och blommor rent 
dallrade af kvittret.

Marynia följde en stund med roade blickar 
de små rörliga fåglarna; sedan riktades hennes 
uppmärksamhet på något helt annat: på trotto
aren nedanför huset, midt på gatan och äfven på 
motsatta trottoaren började det samla sig skaror 
af människor, som lutade hufvudena tillbaka och 
ifrigt stirrade upp mot Hankas fönster.

Några illa klädda personer talade med port
vakten, som stod utanför porten, och utfrågade 
honom tydligen om någonting. Skarorna blefvo 
talrikare med hvart ögonblick, och inberäknadt 
förbigående, som nyfikenheten hejdade, uppgick 
folkhopen säkert till några hundra personer. Ma
rynia sprang ifrån fönstret.

— Se ner på gatan! ropade hon. Å då! . . . 
det är kanske mina fattiga, som kommer för att 
tacka mig på förhand. Hvad skall jag göra, om 
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de kommer hit, hvad skall jag svara dem ?... 
Jag kan inte... Kom hit och se!

Med dessa ord drog hön systern och Hanka 
fram till fönstret, och tre unga hufvuden lutade 
sig ut öfver gatan. Men i detsamma sked.de 
något ofattligt. En half vuxen pojke i trasiga 
paltor tog upp en sten ur fickan och kastade den 
med all sin kraft mot det öppna fönstret. Stenen 
flög öfver pani Otockas hnfvud, studsade mot den 
motsatta väggen och föll ned på golfvet med en 
smäll. Hanka, Marynia och pani Otocka rusade 
inåt rummet och började se på hvarandra med häpna 
och förskräckta blickar.

På gatan höjdes ett ursinnigt skrän; hopen 
störtade in genom porten, i trapporna hördes bull
rande steg — inom ett ögonblick hade förstu- 
dörren slagits in med ett brak, och en pöbelhop 
bestående af kristna och delvis äfven judar trängde 
in i våningen.

— Ut med slynan! Ut! Ut! vrålade hesa 
röster.

— I Guds namn! ... Människor, hvad vill ni 
här?! ropade Hanka.

— Ut med slynanI Ut genom fönstret! 1 
gatan med henne!

På ett ögonblick hade man kastat omkull och 
sparkat undan betjänten, en äldre man, som skyndat 
kvinnorna till hjälp. Pöbeln bief allt ursinnigare, 
och under vilda tjut bröt människodjuret fram. 
Kvinnor med tofvigt hår, smutsiga pojkar med 
brottets stämpel i sina degenererade ansikten, tras- 
vargar med drinkarfysionomier kastade sig öfver 
möbler, soffor, draperier och hvad de fingo tag 
på. Det bief en förstörelseorgie. Rummen fylldes 
af svett- och brännvinsstank. Pôbçln rasade, bröt 
sönder, trampade ner och stal. På gatan utanför 
fönstren lågo redan hoptals med sönderslagna 
möbler. Till och med pianot kastades ut.

En yngling med koppärrigt ansikte ryckte till 
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sig Marynias fiol och svängde den öfver sitt hufvud 
för att slå den i stycken mot väggen.

Då sprang hon fram och fattade med båda 
händerna tag om hans handlof.

— Det är min ! det är min 1 ... Jag skall 
spela för de fattiga ...

— Släpp mig!
— Nej nej !... Det är min!
— Släpp mig, din slyna ! ...
— Det är min ...
Ett skott smällde, och i detsamma uppgaf 

pani Otocka ett fasans skri. Marynia stod ett 
ögonblick med lyfta armar och bakåtböjdt hufvud, 
sedan vacklade hon och föll baklänges i Hankas 
armar.

Skottet och mordet skrämde pöbelhopen. Den 
tystnade, och efter ett ögonblick började alla fly 
gripna af panisk skräck.

XV.

Pani Krzycka, pani Otocka och Hanka, Gronski, 
Wladyslaw och doktor Szremski omgåfvo bädden, 
där Marynia låg efter operationen. Kulan var 
uttagen.

En annan doktor, en kirurg, och hans assistent 
sutto litet afsides och väntade på att den sjuka 
skulle vakna.

I rummet, fylldt af jodoformlukt, rådde djup 
tystnad. Marynia hade redan vaknat en gång 1 
strax efter operationens slut, men ännu bedöfvad 
af kloroformen och försvagad af blodförlusten hade 
hon genast somnat på nytt. Hennes vackra huf
vud hvilade orörligt på kuddarna, hennes ögon 
voro slutna, och ansiktet var så vaxblekt och 
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genomskinligt som om hon redan varit död. Inom 
pani Otocka och Gronski, som nu först började 
ana sin oändliga kärlek till detta barn, jämrade 
förtviflan med den tysta, ohyggliga jämmer, som 
sargar och söndersliter bröstet men ej vågar ge sig 
utlopp. Bägge sågo gång efter annan med ängsliga 
blickar på doktor Szremski, som allt emellanåt 
kände Marynia på pulsen men tydligen själf oviss, 
om ej denna sömn skulle bli den sista, endast 
nickade med hufvudet, hviskande att pulsen ännu 
slog, och lade fingret på munnen till tecken af 
tystnad.

För ögonblicket voro dock farhågorna ogrun
dade, ty efter loppet af en timme började det 
rycka i Marynias ögonbryn, och strax därpå slog 
hon upp ögonen. Blicken var till en början töcknig 
och förvirrad. Men småningom vek bedöfningen, 
och hon blef medveten om hvad som händt. I 
hennes ansikte kom ett uttryck af häpnad och 
samma slags känsla som ett barn erfar, då det 
blifvit hårdt och orättvist straffadt. Till sist för
dunklades hennes blick, och två tårar runno utför 
hennes kinder.

— Hvarför? . .. Hvarför? hviskade hon med 
bleka läppar.

Pani Otocka satte sig bredvid henne och lade 
sin hand på hennes. Gronski kände ett begär att 
kasta sig framstupa och slå pannan i golfvet. 
Och den sjuka upprepade sin förundrade, klagande 
hviskning :

— Hvarför? . .. Hvarför?
Gud ensam kunde svara på denna fråga.
Men nu trädde doktorn fram.
— Ni får inte tala, sade han, det är skadligt. 
Hon tystnade, men uttrycket af bitter smärta 

vek ej ur hennes ansikte, och tårarna fortforo att 
rinna.

Systern började torka bort dem, i det hon med 
kväfd röst hviskade:
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— Marynia, Marynia, lugna dig... du blir 
frisk . . . det är inte ett farligt sår . . . nej nej! dok
torn säger det.. .

Marynia såg på henne som om hon velat ut
forska, om detta var sant. Det föreföll dock som 
om systerns ord gjort henne litet lättare om hjärtat.

Sedan sade hon :
— Det är kvaft.. .
Szremski öppnade fönstren. Det var en mild, 

stjärnklar kväll. Den inströmmande friska luften 
förde med sig en doft af akacia.

Den sjuka låg lugn en stund, men plötsligt 
började hon åter söka någon med ögonen och 
frågade:

— Är pan Gronski här?
— Ja, älskade barnet mitt. ..
— Ni. . . låter mig ... inte dö — säg?
Det tycktes Gronski i detta ögonblick, att han 

omgafs af svart natt och att han ur det ogenom
trängliga mörkret svarade med en röst, som hän 
ej själf kände igen:

— Nej nej !
Och hon återtog med ett uttryck af skräck 

i sitt ansikte, som blef allt blekare och blekare
— Jag vill inte dö . .. jag är rädd ...
Och åter började hennes tårar rinna — ett hjälp 

löst, förorättadt barns tårar.
Prästens inträde af bröt denna ohyggliga scen 

Det var samme gamle domprost, släkt till Krzyckis 
och Zbyltowskis, som hade biktat pani Krzycka. 
Han satte sig vid Mary nias bädd och lutade sig 
öfver henne med ett kärleksfullt, uppmuntrande 
smålende.

— Hur är det med dig, lilla barn? sade han. 1 
— Ack de stygga människorna!... Men Herren 

Gud är mäktigare än de — allt skall nog bli bra 
igen. Jag har bara kommit för att höra, hur det 
är med dig. Gudskelof att kulan redan är ut- 
24. :— Hvirflarna.
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tagen — nu behöfs det bara tålamod, och du 
ämnar ju vara tålig, eller hur?

Marynia sänkte ögonlocken till tecken af 
jakande.

Den gamle fortsatte i glädtigare ton, liksom 
uppmuntrad :

— Visste jag inte det! Och nu skall jag tala 
om för dig, att det finns något som ofta hjälper bättre 
än alla läkemedel och bandager. Och vet du hvad 
det är? — Sakramenten! Ack så många gånger jag 
har sett, att folk, som alldeles legat för döden, 
efter bikten, nattvarden och smörjelsen genast 
blifvit bättre och sen alldeles återställda. Du har nog 
långt till döden, mitt lilla barn, men eftersom det 
är en kristlig plikt, som hjälper både kropp och 
själ, så måste man uppfylla den. Vill du det, 
barn ?...

Marynia blinkade åter till tecken af sam
tycke.

De närvarande lämnade rummet, och först 
vid ljudet af ringningen återkommo de för att 
bevittna nattvarden. Sedan hon mottagit den, 
låg den sjuka én stund med slutna ögon och ett 
stilla skimmer öfver sina drag. Omsider kom ögon
blicket för sista smörjelsen.

I rummet samlade sig utom de förut när
varande hela betjäningen, och kväfvande sina 
snyftningar lyssnade alla till bönen, som föregår 
akten :

— Herre Jesus Kristus, som genom din apostel, 
den helige Jakob, sade: »Är någon bland eder 
sjuk, så kalle han till sig församlingens äldste, och de 
bedje öfver honom, smörjande honom med olja i 
Herrens namn». Vi bönfalla dig, Herre Gud, vår 
återlösare, förbarma dig öfver denna sjuka med 
din helige andes nåd; läk hennes sår, förlåt hennes 
synder och aflägsna från henne alla själens och 
kroppens smärtor och återgif henne i din barm
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härtighet hälsan, att hon genom din nåd åter
vänd till lifvet ånyo må kunna ägna sig åt goda 
gärningar — o Du, som är Gud och lefver och 
regerar med Fadern och den Helige Ande i evig
heters evighet. Amen !

Prästen tycktes skynda. Han tog brådskande 
oljekärlet, som stod mellan två ljus under kruci
fixet, och i det han trädde fram till den sjuka, 
framhviskade han en andra kort bön, föreskrifven 
i ritualen, samt började smörja henne med den 
heliga oljan. Först alltså berörde han hennes 
ögonlock med orden: >Må genom denna heliga 
smörjelse och för sin stora barmhärtighets skull 
Gud förlåta dig alla de synder du begått genom syn
sinnet» ; därpå smorde han hennes öron för att 
utplåna de synder hon kunnat begå genom hör
seln, därpå läpparna, därpå händerna, som just 
i dag skulle ha spelat för de fattiga. Till sist 
välsignade han henne från hufvud till fot — 
och nu var hon skärad från hvarje fläck, nu i 
sanning hvit och ren som fältets lilja...

En halftimme förflöt. Det tycktes de när
varande, att den sjuka åter försjunkit i sömn. 
Men plötsligt öppnade hon ögonen och utropade 
med starkare och nästan jublande röst:

— Så mycket bröd !... så mycket bröd !
Och hon slocknade stilla.

*

Sent på natten kom en ung man fram till 
husets port och frågade portvakten, om fröken ännu 
lefde; när han fick höra, att hon var död, gick 
han stum sin väg.

En timme senare smällde ett revolverskott 
uppe på vinden till ett af husen vid Veichsel- 
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stranden och framkallade allmän förskräckelse 
bland husets invånare, som väckts ur sin sömn. 
Folk från grannrummen samlade sig på olycks
platsen, dörren till det stängda rummet bröts upp. 
Men det var för sent. På sängen låg studenten 
död med genomskjutet bröst.

Den dystra, tragiska anden hade redan gått 
in i mörkret.

XVI.

Rummet, där Marynia dött, var förvandladt 
till grafkapell. Midt på golfvet stod kistan om- 
gifven af brinnande ljus och en hel skog af växter 
och blommor; det hade kommit sådana mängder, 
att icke blott själfva likrummet utan äfven tam
buren och trapporna voro öfverfulla. Kistan var 
ännu öppen, och vaxljusens sken blandadt med 
dagsljuset föll öfver Marynia, som hvilade där 
klädd i samma dräkt hon skulle ha haft på kon
serten. Ett metallkors, som hon höll i händerna, 
lyste mot växternas mörka bakgrund. Hennes 
ansikte var tankfullt men bar intet spår af 
lidande; det var som om hon hade lyssnat till 
några stämmor och toner ohörbara och ofattbara 
för de lefvande.

Genom de öppna fönstren kom då och då en 
vindpust farande, släckte en och annan fläm
tande ljuslåga och kom växternas blad att prassla. 
I akaciorna utanför huset kvittrade sparfvarna 
gällt — det var som om de berättat hvarann 
hvad som händt — och förbi katafalken, inné i 
rummet, drog en ström af människor. Arbetare 
kommo med kransar, och vid anblicken af den 
så grymt mördade gingo de sin väg med flarn- 
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mande ögon och knutna näfvar. Nyheten om 
det vidunderliga och meningslösa brottet hade 
också hitfört hela skaror af studenter, och de beslöto 
att bära kistan. Nu skredo de sakta förbi kata
falken, och med tungt och blödande hjärta betrak
tade de det hvita, mot himlen vända ansiktet. 
Fasa, harm och äfven nyfikenhet hade försatt 
hela staden i rörelse. Till och med på gatan 
utanför huset stodo stora skaror af människor — - 
oroliga, förgäfves spörjande sig, hvarför detta 
hade skett, förfäradt spörjande sig hvart det skulle 
bära hän, hvilka ytterligare brott framtiden skulle 
medföra, hvilka nya offer den ovissa morgondagen 
skulle utkräfva.

Marynias stoft skulle föras till järnvägsstatio
nen och därifrån till Zalesin, där Otockis hade 
sin familjegraf. Strax på eftermiddagen togs 
kistan ned från katafalken — och så kom då för 
pani Otocka och Gronski det ohyggliga ögonblick, 
då de skulle taga ett sista farväl af den älskade 
varelse, som varit deras ljus och sol. Om hon 
dött i någon sjukdom, skulle deras förtviflan 
kanske ej varit mindre, men de skulle bättre ha 
förmått fatta det. Men hon hade mördats! Man 
hade mördat detta ljufva, oskyldiga barn, just 
när hon hade velat hjälpa människor och gladt sig åt 
tanken att få göra det. Man hade mördat denna 
förkroppsligade sång, denna doftande blomma sänd 
af Gud till människornas fröjd. Och just däri 
låg något, som ej lät sig rymmas inom förtviflans 
gränser utan sträckte sig in öfver vansinnets ... 
Ty nu var stunden inne att kasta sista blicken 
på detta slocknade, älskade väsen, detta hvita 
offer för ett brott och ett misstag . .. Och sedan 
mörker, tomhet — intet.

Men en smärta stegrad till det yttersta dödar 
sig själf likt skorpionen, sänker förnuftet i mörker 
och kommer blodet i ådrorna att stelna. Så gick 
det med den mördades syster. — Doktor Szremski 
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var länge oviss, om han skulle lyckas återkalla 
henne till lifvet. I den allmänna ångesten och 
förvirringen märkte man knappast, att en van
sinnig kvinna kom instörtande i likrummet och 
med ett förtviflans tjut kastade sig på golf vet. 
Swidwicki ledde ut henne med studenternas hjälp 
och anförtrodde henne åt deras omvårdnad.

Under tiden hade man tillslutit kistan. De 
unga togo den på sina skuldror, och processionen 
satte sig i rörelse mot järnvägsstationen. Tåget 
blef ändlöst långt och slöt med en rad tomma 
vagnar. Allt talrikare människomassor sällade sig 
till, och först i närheten af bron skingrade sig de, 
som endast af nyfikenhet följt med.

Swidwicki närmade sig doktor Szremski, och 
en stund gingo bägge tysta utan att märka, att 
de kommo allt längre efter.

— Kände ni den döda? frågade doktorn.
— Otocki var min släkting.
— Ack en sånt ohyggligt misstag det här var !
— Det var inget misstag! utbröt Swidwicki. 

Det är en logisk följd af de tider, som nu stunda 
och då sådana här händelser kommer att höra 
till alldagligheterna.

— Hur menar ni?
— Det är ju alldeles klart. Det är mera 

mening i den här kistan än det ser ut. Den är 
en profetia. Ett misstag? Ingalunda. Bara en 
händelse. I dag jorda vi ett stränginstrument, 
som ville spela för folket och som pöbeln trampade 
sönder med sina smutsiga fötter ... Vänta bara ! 
Låt det fortgå så här, och hvem vet om vi inte 
om tio eller tjugo år få på samma sätt jorda 
vetenskap, konst, kultur, ja hela civilisationen! 
Och detta inte bara hos oss utan öfverallt. Det 
blir en ändlös rad af såna här händelser. .. Mig 
gör det för resten detsamma...
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Doktorn grundade en stund tyst på Swid- 
wickis ord; till sist utbrast han:

— Ack upplysning, upplysning!
Men Swidwicki tvärstannade, tog Szremski i 

rockuppslaget och sade skakande sitt bockskägg:
— Hör på, herr ateist, eller åtminstone män

niska, som inte har något att göra med någon 
religion : upplysning utan religion alstrar bara 
missdådare och banditer.

Processionen stannade ett ögonblick på grund 
af stockning i gatutrafiken, och de samtalande 
kommo kistan närmare. Swidwicki fortsatte dock 
att tala, endast sänkande rösten:

— Jp ni, så är det... Många tänker som 
jag men ha inte mod att säga det högt. För 
resten upprepar jag, att mig är det likgiltigt, för 
hvad oss beträffar — är vi räddningslöst förlorade. 
Hos oss är allt bara hvirflar — och inte hvirflar 
af vatten med lugn på djupet utan sandhvirflar. 
Nu blåser vinden från öster, och flygsand be- 
grafver vår tradition, vår civilisation, vår kultur 
— hela Polen och förvandlar det till en öken, 
där blommorna förgås och bara schakaler kan 
lefva.

Här pekade han på Marynias kista:
— Där ha vi en blomma, som vissnat. Vet 

ni hvarför jag så sällan var hos dem, fast de är 
mina släktingar? Därför att jag blygdes för hen
nes ögon.

De voro nu framme vid stationen och gingo 
ut på perrongen, hvarifrån man såg den med 
blommor och granris klädda vagnen.

— Reser ni till Zalesin? frågade doktorn.
— Ja jag vill se, hur det går med Zosia 

Otocka — man kan inte veta ännu. Och se på 
Gronski sen! En riktig gubbe — eller hur? Nu 
hjälper honom inte hans latin och hans böcker.

— Hvem skulle inte bli tagen af detta? sva
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rade doktorn. Krzycki ser också alldeles för
störd ut.

— Krzycki? Men det är kanske därför att 
hans förlofning är bruten, efter hvad det påstås.

Deras samtal afbröts här af att en orkester 
började spela Chopins sorgmarsch.

XVII.

Återkommen till hotellet började doktor Szremski 
begrunda Swidwickis ord, som bränt sig in i hans 
minne.

Han såg för sig begrafningsföljet och kistan 
med offret, mördadt af dem hon velat göra godt.

— Ja! sade han sig själf. Det skulle ju 
hetas vara ett misstag, men sådana där misstag 
är verkligen den logiska följden af blinda, djuriska 
instinkters lössläppande. Man måste erkänna, att 
vi just nu flyger hufvudstupa ner i en bottenlös 
af grund. Och inte bara vi. — Men har man rätt 
att däraf dra den slutsatsen, att liksom vi i dag 
följt den af pöbeln mördade sången, så skall vi 
om tio eller tjugo eller femtio år få bevittna, att 
vetenskap, kultur och civilisation sänks i grafven? 
Skenbart — ja. Det är på högsta tiden, att Gud 
som styr världen aflägger något nytt bevis på att 
han verkligen regerar den. Det borde komma en 
dunderskräll, så att jorden skalf!.. . Mänsklig
heten börjar beträda en väg rakt motsatt hela 
naturens .. . För naturens hela sträfvan går ju ut 
på att skapa de mest fulländade individer och 
genom dem förädla släktet; mänskligheten åter 
dödar dem, liksom nu den här änglalika flickan 
dödats, eller också griper den dem i håret och 
drar dem ned till den allmänna nivån. Men i 
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grunden endast tyckes det så... Om några in
genjörer beslöte att nivellera alla bérg och göra 
jorden^ jämn och glatt som en biljardboll, så skulle 
det komma en jordbäfning, ett vulkaniskt utbrott 
och skapa nya afgrunder och nya höjder. Om 
den ariska anden kan man säga hvad grekerna, 
förälskade i lugna arkitektoniska linjer, sade om 
de romerska hvalfbågarna : ’Bågen somnar aldrig’. 
Likaså med den ariska anden. Den mänsklighet, 
som äger den, förmår aldrig tänka bara en tanke 
och lefva på bara en idé under sin väg mot 
oändligheten. Hvad som är nu — det förgår. 
På förnuftets, känslans och viljans ^öjder upp
står en ny hvirfvel och drifver nya vågor i 
höjden ...

Här riktade sig tydligen Szremskis tankar på 
förhållanden, som lågo honom närmare och mera 
om hjärtat, ty han knöt händerna och började gå 
af och an i rummet med stora steg.

— Men vi, sade han till sig själf, skall vi 
verkligen stanna i dessa vågor och hvirflar? Hvirf- 
lar, hvirflar — och till på köpet af sand! Sanden 
begrafver hela Polen och förvandlar det till en 
ödemark, där bara schakaler tjuter?... Vore det 
så, då återstod det bara att skjuta sig för pannan 
med detsamma ... Jag undrar hvad en Gronski 
till exempel skulle säga om detta?.. . Men han 
har nu fått en åskvigg i hufvudet och låter inte 
tala vid sig... Är vi räddningslöst förlorade? — 
Nej det är lögn! Under de här hvirflarna på 
ytan af vårt lif finns något, som Swidwicki inte 
ser: här finns — och mer här än annorstädes — 
ett bottenlöst djup af lidande. Det existerar helt 
enkelt inte i hela världen en större olycka än 
vår. Hos oss vakna människorna om morgonen 
och gå bakom plogen på åkern, gå till fabrikerna, 
till byråerna, till butikerna och till allt slags 
arbete —• med smärtan i följe. De gå till hvila 
med smärtan i följe. Lidandet det är som ett oänd
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ligt haf, hvirflarna är bara små krasningar på 
dess yta. Och hvarför lider vi så? — Redan i 
morgon dag skulle vi ju kunna andas friare, skulle 
vi kunna vara lyckliga. Det behöfdes ju bara att 
säga till Henne, till vår mor — det Polen, som 
Swidwicki påstår går under : du gör mig för ondt, 
du pinar mig för mycket, och därför förnekar jag 
dig, och från och med i dag vill jag glömma dig. 
Men så säger ändå ingen — inte ens en Swid
wicki, som ljuger, när han påstår att allt är 
honom likgiltigt — inte ens de som kasta bomber 
och mörda systrar och bröder. — Och om så är, 
om vi hellre lider än sviker vårt Polen, så är det 
prat det där om schakaler och om undergång. 
Och Hon lefver i hvar och en af oss, i oss alla 
gemensamt — och öfverlefver alla hvirflar i värl
den. Och vi, vi skall bita ihop tänderna, och vi 
skall lida för Dig, Moder, allt framgent, vi och 
vill Gud också våra barnbarn, och vi uppge inte 
vare sig Dig eller hoppet.

Szremski blef rörd af sina egna tankar.
Men det spred sig ett skimmer öfver hans 

ansikte. Han hade funnit svaret på de frågor, 
som Swidwicki väckt i hans själ. Alltjämt gående 
af och an mumlade han gång på gång: »Ingen 
annan skulle vilja lida så för hvad det vara 
månde.»

Sedan kom han tydligen att tänka på att det 
dock icke var nog att lida för Henne, ty han 
började gnugga händerna och i distraktion vika 
upp rockärmarna, som om han genast ämnat 
gripa sig an med något viktigt och brådskande 
arbete. Men så märkte han, att han befann sig 
på ett hotell, och han brast ut i sitt vanliga, 
hjärteärliga skratt och sade högt:

— Ha!... finns ingen annan råd! I morgon 
måste jag vända åter till mitt hål och skjuta 
kärran vidare...
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Och plötsligt suckade han:
— Till mitt ensamma hål. . .
Utan att själf veta hvarför kom han i det

samma att erinra sig, hvad Swidwicki sagt honom 
om Krzyckis brutna förlofning — och hans tankar 
flögo likt vingburna fåglar till Zalesin.
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