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Ryska Storfursten Constantin.
Närvaron af den Ryska Storfursten i 

Paris är en händelse, som tilldragit sig 
den allmänna uppmärksamheten. Hans 
pligt och naturliga känslor som Ryss ha
de nyligen gjort honom till Frankrikes 
fiende. Orsakerna till denna fiendskap 
hafva försvunnit och han kommer nu för 
att besöka dem, mot hvilka han trodde 
sig böra hysa ett outsläckligt hat; och de 
hedersbetygelser, som nu visas honom, 
äro en uttrycksfull gärd af den aktning, 
som segraren egnar en ärofull och förso
nad motståndare.

Storfurstens sysselsättning under hans 
vistande i Paris var på förhand uppgjord 
enligt följande program:

Första dagen: Thorsdag den 30 
April: Ankomst till Paris, middag i Tuil— 
lerierna.

Andra dagen; 1 Maj: Besök i kyr
kan Notre-Dame — i Pantheon — Hôtel 
Cluny. Middag i Tuillerierna. Represen
tationen af Marco-Spada på Operan.

Tredje d a g e n d. 2 Maj: Besök i 
Louvern. Promenad genom boulevarderna
— besök vid artesiska brunnen i Grenelle
— middag hos storfursten ?— besök af nå
gon bland de mindre theatrarne.

F j erde dagen, Söndagen d. 3 Maj: 
Besök i Observatorium i Luxembourg — 
polytechniska skolan —i jardin des plan
tes — i sjukhuset Hotel-Dieu. — Kl. 2 
promenad med deras kejs. majestäter. — 
Stor middag i uniform.

Femte dagen: Besök i Marin-mini- 

stèren — i porcellänsfabriken i Sèvres — 
middag med deras majestäter. — Fest på 
stadshuset.

Sjette dagen; Besök i Vincennes — 
middag hemma hos storfursten — besök 
af någon bland de mindre theatrarne.

Sjunde dagen: Besök i kasernen 
”Napoleon’1 —■ Conservatorium för konster 
och industri — stor revy. Stor bal i Tuil
lerierna.

Åttonde dagen: Promenad med 
deras kejs. majestäter. Besök i fabriken 
för gobelinska tapeter. Stor middag.

Nionde dagen: Besök i Invalid 
hotelet, — middag hos deras kejs. maje
stäter. Representation af Corsaren på 
Operan.

Tionde dagen; Promenad till Ver
sailles — frukost i Trianon med deras 
majestäter — Cavalieri manöver kl. 2, 
middag hemma hos storfursten, besök pä 
någon af de mindre theatrarne.

Elfte dagen; Resa till Fontaine
bleau.

Tolfte dagen: Promenad i Fon
tainebleaus skog och omgifningar.

Trettonde dagen; Jagt-parti.
Fjortonde dagen: Storfursten 

skall återvända till Paris. Kejsaren stan
nar qvar i Fontainebleau.

Femtonde dagen; afresa.

-4OÆCL-

M o s k w a.
Vi hafva blifvit anmodade, att i våra 

spalter något uttala oss om hrLexasnya 
rundmålning, denna gång framställande 
J/bsAira. Också uppfylla vi denna önskan 
så mycket heldre som det är oss ett nöje 
att för konstens vänner kunna påpeka 
hvarje tillfälle till njutning. Man har hört 
den anmärkningen göras: ”1 fjol kom ha n 
med Petersburg, i år visar han oss Moskwa, 
hvarföre beständigt dessa ryska städer?. .” 
Och så rynkade man näsan patiiotiskt. 
Härpå svara vi: för den verklige konst
nären är hela verlden Guds skapelse (allt
så äfven Ryssland) samt förtjent af beun
dran och, om möjligt, äfven af återgifvan- 
de i bild och ord. Skalden och målaren 
få aldrig låta hämma sig i andens fria 
utveckling ens af det mest inbitna, stun
dom, ty värr, blott alltför väl grundade 
nationalhat. —

Alla menniskoverk betyda dock lika 
mycket eller rättare lika litet i jemförelse 
med den högstes. För öfrigt afbildade hr 
Lexa dessa städer på en tid, då de, till
följe af trögare kommunikationer, voro 
mycket otillgängligare och derföre egde 
ett måhända större nyhetens behag än i 
våra dagar. Utomdess förete de, synner
ligast Moskwa, så många egendomlighe
ter, oberäknadt historiens minnen, att de

LYCKAN ATT VARA RIK.
Berättelse af Hendrik Conscience.

1.
ck, bästa Trindte, bvjlket berrligt väder! Den vackra Maj-månaden! Ilur frisk ocli 

behaglig luften är!

— Ja, Annemi, jag vet icke hvad del går åt mina fuller; men del är som om 

de skulle vilja dansa af sig sjelfva. Denna första solstråle upplifvar mig med en 

ljuf känsla, det är som om den skulle tränga sig igenom merg och ben.

— Se, huru alla menniskor lemna sina hus, för att få njuta sin andel deraf. Man får verkligen liksom 

nytt lif; vi kunne så gerna sätta oss ut på galan och under det äfven vi inandas den friska luften, går arbetet 

lättare under sång och skämt.

Dit är ända bra fasligt, Trinctte, tycker inte äfven du del, att vara innestängd hela fyra månader i ett 

hns liksom en fogel i en bur?

— Och knappt kunna andas i sin lilla kammares ipäfvande luft!

— Och förderfva sina ögon på arbete under dessa grå och mulna vinterdagar.
— Ån snufvan och hostan se’n, som plågar -cn så, all man vore färdig att tro, att Mars månad skulle vilja 

föra en stackars menniska (ill andra verlden.

•— Man glömmer till och med, alt del linnes cn sol på himmeln; man räknar dagarne, tills den ljufva 

Maj infinmr sig med ljus och värme åt både fattig och rik . . .

— Men vintern är nu förbi och dermed glömd, låtom oss ej mera tänka på din isgubben.

»Muntra herdar och herdinnor,

Sjungen, dansen, Maj är här!»

— Vi skole sätta oss närmare hvarandra med våra 

dynor, annars kunde någon fredsstörare komma ocb blan

da sig i vår glädje.

De unga flickorna, som under muntert glam sjöng# 

en hymn till ära för den sköna Maj, suit# på en smal 

men lång gala i staden Antwerpen. A öm»e sidor om 

gatan voro husen små och låga; hvart och ett var för- 

sedt med en liten bågforinig port och erhöll från gatan 

en svag dager, som ännu mera fördunklades genom de 
smala, grönaktiga fenslerrulorna.

Ett enda bland dem utmärkte sig dock genom betyd

ligare höjd och mera moderna fenster; det var krvdd- 

krämanns bod. Ehuruväl invånarne i delta hus blott 

hade folk af den lägre klassen till kunder, hade del 

dock lyckats dun, att inom loppi t af några få år, blif- 

va rika i jemförelse med sina fattiga grannar. Nästan 

midi emot denna bod slod dt gammalt litd hus, som 

äfven var af cn vånings höjd; men hade ett mörkt och 
osnyggt utseende, öfver den trånga dörren framsköt en 

skylt, på hvilkcn blott de begge stora liokstäf.vcrna A. IL
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framför allt lämpa sig för konstnärlig be
handling.

Vi lyckönska hr Lexa att genöm flit 
och förmåga af uppfattning hafva kunnat 
frambringa dessa i sanning storartade 
målningar. Det modererade pris, 16 sk. 
bko, till kvilket förevisningen nu mera 
står öppen, bör skaffa den åldriga kej
sarstaden rätt många besökande.

Öken-Bilder.*)
ii.

Natur- och Wenniskolif i Sahara.

Det gifves ingen död. Just döden är 
en kraftig skapelse- och uppståndelse
process. Äfven öknen, i vanlig föreställ- 
nino- bilden af döden utan ända ocii infatt- 
ning, är lif och det till och med mycket 
kraftfullt lif. Den dödande Samum-vin- 

den, den giftiga, glödande Camsin-stor- 
men, begrafvande hela karavaner i kokan
de sandmoln, blir för hälften af det vestra 
Europa den mest skapande och lifvande 

vexthusvärme. Utan deras vindars och oce
anens upphettade strömdrag skulle Italien, 

Frankrike, Spanien, Portugal, England, 
Holland, det nordvestra Europa ända upp 
till Sverige och Norge hafva en mycket 

lägre temperatur och för millioner men-

•) Se X årg. N:o 25.

niskor skulle finnas mindre tillgång på nä
ringsmedel. Sahara är icke blott växthus
ugnen för Europa, utan erbjuder tillika 
för sig sjelf den mest jettelika kamp för 
frambringande af humusjord och vegetation 

i den glödande sanden, för att höja den 
under tusenåriga krig, föx luft och jord- 
lif vunna hafsbotten till ängar och betes
marker, palm- dadelparker, gyllene korn
åkrar, oliv-trädgårdar, fikonträds-skogar 
med tusentals porlande, af grönska och 

lif bekransade källor. De svällande oa
serna gripa tyst och energiskt omkring 
sig. Med vexter och träd inställer sig 

allt mer och mer kraften att draga vat
tenångor och regn till sig. Skogar äro 
detsamma som en verklig Jupiter pluvius, 
Romarnes regngud. Der de försvinna, 
blifva ängar och fält till öknar; der de 
åter inställa sig, vända också de fördrifne 
nymferna och vattengudarna tillbaka och 

med dem fruktbärande fält och blomstran
de ängar och mellan dem lycklige, arbet

samma menniskor. Den sig nu i luften 
speglande lögnen ”salans vatten,” som 

araberna kalla kimming (Fata morgåna- 

hägring), källor, ängar och skogar, stä
der och haf med svällande segel •—■ skall 
engång blifva sannning. Naturen kämpar 
långsamt, men säkert och alltid mägtiga- 
re och fortare^för detta mål.

Luften, som nu om dagen glöder gul
aktigt grå öfverstigande den menskliga 
blodvärmen, och som om natten plötsli
gen öfvergår till en isande köld, skall då 
mera jemt fördela värme och köld genom 
dagens doftande och mildrande skuggor 
från trädens bladrika kronor och nattens 
värmande ångor från grönskande sand
kullar.

Till kamelen, denne sedan tusen år be
gagnade lastdragare i öknens brännande 
sand, sällar sig hästen, kon, den ulliga 
hjorden; och den krigiske röfvaren, hård 
som hans steniga mark och den rastlöst 
kringtågande nomaden, ostadig som den 
för den lättaste fläkt borthvirflande san
den, skola då uppslå sina varaktiga bo
pålar på oaser, så stora som hela länder, 
hvilka då skola fortfarande föda million
tals menniskor, under det de nu knappt 
kunna gifva hundrade ett kargt uppehäl
le. Odlade fält, mjölkande kor och ar
betande hästar skola då sätta den bosat
te bonden i stånd att regelmässigt betala 
sina pålagor, istället för att han nu plun
dras genom röfvares anfall. De nu kring
irrande stammar och familjer skola 
samla sig till byar och städer, uti hvil
ka industrin skall rotfasta sig och 
mellan dem skola handelsvägar banas. 
Sålunda skulle samhällen bilda si».O

Afrikas mångtusenårige, enformiga, än 
fromma, än grymma patriarkalism skall ge 
vika för ett historiskt lif. Barth, Overweg, 
Andersson, Richardson, Vogel, Magyar

voro målade. Delta utvisade, alt det var en skorstens- 

fejares hemvist. Denne senare intog andra rangen på 

denna gata efter kryddkrämaren, ty huset var hans e- 

gendom. Efter honom i förmögenhet följde skomakaren 

eller rättare sagdl skoflikaren, hvilkin visserligen icke 

cgde eget hus; nun som, tack vare hans trägna flit, 

förtjenle sitt dagliga bröd.

Trinelte salt utanför skomakarens dörr och arbetade 

tillsamman med sina tre väninnor. Längre bort på ga

lan varseblef man flera andra unga flickor, som likale

des sutlo tillsamman i små grupper, och under dit de 

flitigt arbetade, uttalade de sin glädje öfver dit vackra 

vädret, livar och en hade framför sig en fyrkantig dy

na, på hvilkin var spänd dt stycke tyll, på hvilkin de 

med nål och tråd broderade alla slags blad och blom

mor. De arbetade oafbrutd, för att vid dagens slut 

ha en styfver i förtjinst till hjelp i hushållet . . . 

och, om det gick rigtigl från handin, äfven någon gång 

kunna köpa sig en ny klädning <l|er en vacker mössa 

med kulörta band. Änskönt dessa brotloser tillhörde 

den lägre arbetsklassen, utmärkte sig dock deras klädsel 

genom snygghet, för att ej säga prydlighet. Del är elt 

erkändt factum, all flickorna af folket i Antwerpen åda

galägga synnerlig smak för nätthet och veta all med etl 

visst koketteri ordna sin drägt. 1 delta afseende stå 

dock knvpplerskoma och brodöserna vida framför alla 

andra. Och hvarför skulle de icke hylla denna dygd, 

då diras händer från morgon till afton icke vidröra an

nat än snöhvit tyll och spetsar? Den minsta vårdslöshet 

skulle smutsa deras arbete, och spetshandlame skulle 

utan tvifvel förebrå dem deras orenlighet och afdraga en 

del af deras förtjinst eller till och med vägra dera nytt 

arbete.

Man får emellertid icke tro, alt denna utsökta snygg
het härrör blott och bart från nödvändigheten. Delta har 

kanske varit fallet i början; men man ‘känner vanans 

magt; denna koketta renlighet har inverkat på knyppler- 
skornas seder, och om det händer, att de måste söka 

sitt uppehälle med ett annat näringsfång, bibehålla de 

dock alltid denna deras ursprungliga böjelse.

Bi trakta dem från hufvud till fölter; deras kläder äro 
anspråkslösa och af simpelt ”tyg; ibland är väl färgen 

något urblekt; mm hur väl är ej klädningen tvättad och 

så nätt din sitter sedan. Ej en fläck 'lier skymt af

smuts; man skulle nästan tro, alt veckan hade sju Sön
dagar. Aro de vackra? Ja och nej. De äro unga, och 

det är nog. Större delen borde till och med vara 

vackra, tj deras drag sakna hvarken finhet eller regel

bundenhet; men deras kinder äro vanligen alltför bleka 
och deras figur alltför mager. Stackars barn af folket! 

Lyxen har fördrifvil dem från alla lufliga galor. Man 

har öfverallt byggt hus, hvars hyra blef dem för hög; 

och de ha allt mer och mer med sina anhörige blif- 

vit tillbakalrängda till mörka och osunda gränder, hvar- 

est medelklassen lika litet vill bo som den rike. Lik 

aftynade blommor, uppväxta i mörka källare, är deras 

blod ulan färg och tvinsoten angriper, som en gnagan

de mask, hos många bland dem deras lifsrot. Ditoak- 

tadl äro de glada, de sjunga, under det de fortsätta sitt 

ändlösa arbete.

Bland de fyra flickor, som sutlo utanför skomakarens 

dörr, voro tvmne, hvilkas blomstrande helsa icke hade 

lidit hvarken brist på luft eller tillräcklig föda. Visser

ligen voro deras föräldrar mera välmående, än som van

ligen var fallet bland dessa klasser; icke heller bodde 

deras familjer från slägte till sbägle, så som deras vän- 

(Fortsättning pag. Iö8.)
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Lazlo, som äktade en svart prinsessa, en

gelska ångbåtar skola på Kowara införa 

alla nationers historia och intressen till 

Afrikas inre, mot hvilka det i rikt mått åt 

alla håll skall låta utströmma sina öfver- 

flödande skatter.

Sjelfva Sahara-öknen erbjuder för kul

turarbetet tvenne stora motsatta folkstam

mar: Tibbuhs och Tuariks. De hafva 

ingen fast bostad. De förra draga med 

sina tält och hjordar från oas till oas, för 

att sålunda på tusentals mil mödosamt hop

samla hvad en enda qvadratmil i Europa 

rikligare och värdefullare frambringar. 

De senare flyga på smidiga lätta Mohari- 

kameler i kapp med vinden öfver slätten, 

för att beskatta de öfver densamma tå

gande karavaner och Tibbuhs. Ridda

ren, röfvaren, krigaren och herden — gan

ska förträffliga materialier och motsatser 

för kultur och civilisation. I sanning ock 

en uppgift att fängsla detta tygellösa lef- 

nadssätts vilda poesi inom polisområdets 

prosa. Beduinen och Tuariken hafva in

gen hållpunkt på slätterna, hvilka t. ex. 

icke mellan den 20;de och 28:de grad 

nordlig bredd, alltså i en utsträckning af 

120 geogr. mil, erbjuda för ögat det rin

gaste föremål, hvarvid det kan fästa sig. 

Han uppbryter sitt tält, som qvinnorna 

aftonen förut uppslogo, Instar det på ka

melen, inpackar derjemte en stekpanna 

och fyra getskinnsäckar, fyllda med vat

ten, två« sorter mjöl och dadlar, faller med 

familjen och kamelen på knä, beder Allah 

innors, i dessa trånga gränder, der en längre vistelse 

ofelbart måste inverka störande på lulsan.

Den ena bland dem hette Trinette ocb var skomaka

rens dotter; din andra lutte Annerni och bodde hos 

grönsakshandlaren. På begges kinder blomstrade ung
domens rosor och deras läppar hade icke förlorat ko
rallens glans. Trim Ite hade milda blå ögon och blondt 

hår; Annerni tycktes hafva spanskt blod i sina ådror, 
tv en lätt brun teint bctäckle hennes ansigte, och hen

nes ögon och hår voro svarta som gagat.

Sidan de liksom deras brgge väninnor arbetat en 
stund under tystnad, sågo de vid slutit af gatan en re
dan något till åren komnun qviuna närma sig. De be
traktade henne med sneda blickar och följde hinne mid 
ögonen, tills hon hade försvunnit genom den lilla por
ten till skorstensfijarins hus. Då yttrade en af flic

korna :

— Mor Smit nekar sig minsapn ingenting. Nu har 
hon åter m ny klädning och en mössa med dubbla ra

der spetsar . . .
— Åh, Annerni, alltid kommir du mid ditt elaka 

om vatten, föder för kamelen, fredligt mö

te med menniskor och rätta vägen och är 

derefter färdig för hvarje afstånd, förli

tande på allah, men ännu mera på sitt 

kära djurs kompasstalang, under det han 

från dess rygg förespelar något, berättar 

äfventyr, när han vandrar bredvid i dess 

skugga, om hemmets palmer och källor, 

som de skole finna, om bölande hjordar 

och leende barn. Kamelen vänder oftare 

sitt lilla htifvud åt skuggsidan och betrak

tar den pratande med förståndiga, glädje

strålande ögon, som om han förstod och 

kände hvartenda ord Och hvem kan 

förtänka den pratande, att han tror på 

sitt djurs menskoförstånd och tacksamma 

hjerta?

Saharas invånare äro Beduiner, Araber, 

barn af de gamle Berberne i olika färger 

från Negrernas svarta färg ända till Eu

ropéernas hvithet och i de mångfaldigaste 

stam-, kanske ock race-olikheter.

Emellan Murzuk och Tsadsjön finner 

man nomadiserande de sköna, fredliga 

Tibbuhs, höga och smärta, behagfulla, i 

synnerhet qvinnor och flickor, med loc

kigt, flytande hår, finmejslade i alla leder 

som Grekernas klassiska skulpturer, barn 

och flickor roande sig med getter eller 

jagande omkring med lekfulla kamelkalf- 

var, liggande i skuggan af idisslande dro

medarer, sående, skördande, kokande och 

ätande hirsbröd; denna folkstam är glän

sande brun och glödande som aftonrod- 

naden, än mörkbrun eller djupt ethiopisk 

skämt! livad angår det oss, på hvad sätt andra kläda 
sig, när de ha pengar att betala med.

— Ja, Trinette, det är san^ Ilen hon gör det af 
högfärd.

— Högfärd? Ack, det är ju en så beskedlig fru!
— Jo pjtll Mor Smet sätter näsan i vädret, som 

om fru van Iloogcnberg vore hennes syster; och när hon 
går förbi med sin muff, ser hon ned på oss, som om 
vi icke voro värdige alt knyta hennes skoband.

— Del tror du, Annerni; men var öfverlygad, att det 
ej är så. Ilvar och en har sitt sätt. Mor Smet är 
af god familj. ! Holland har hon en tante, som är 
myckel, mycket rik . . . Hon liar, jag vet icke huru 
många tunnor guld. Och du inser väl, att när man 
är af god familj, ligger del en i blodet och man kan 

ej vara annorlunda.
Bah! Hon skryter alltid af sin familj! Men hvad 

har hon väl för godt deraf? Hennes man skrattar ut 
henne liksom alla andra. Jag skulle blygas för all gö
ra så mycket väsen deraf, så mycket mera som man 

vet, alt hon blott är en solares hustru.
Denna anmärkning behagade alls ieke Trimlle; hon 

svart och negeraktig; här fredligt hemma

stadd på några veckor, der tågande i pit

toreska grupper på kameler, mellan får 

och getter öfver jemna, heta slätter, smäk- 

tande efter ett nytt hem; här på lur och 

jagt efter gaseller och strutsar, för att 

för huden, hornen och köttet af de förre 

och för de dyrbara fjädrarné af de senare 

tillbyta sig hästar ocb kameler, klädnings- 

tyger och grannlåt af förbitågande kara

vaner. Tibbuh-flickorna, verkligt klassi

ska bronsstatyer, pryda sig gerna, men 

mycket enklare och mera antikt, än Eu

ropas hopsnörda och uppstoppade skön- 

heter. Deras klädsel består af ett lätt, 

färgadt stycke tyg, som efter behag och 

hållning fladdrar omkring den nakna krop

pen. All annan klädsel saknas lika myc

ket som på antika statyer, och äfven den 

för allt qvinnokön oumbärliga prydnaden 

inskränker sig fördetmesta till en bred 

ring af koppar eller silfver öfver fotknö- 

larne. Mera välmående (och det gifves i 

bättre trakter af den lybiska öknen Tib- 

buh-familjer med 5,000 kreatur och der- 

utöfver) begagna äfven ringar kring öf- 

verarmen och handleden och stora, ofta 

dubbla örringar, utom prydnaden i hår

flätan, som ofta består af silfver och då 

herrligt afbryter mot det svarta hårets 

glans och de strålande, mörka ögonen.

Tibbuhs utbreda sig öfver en ofantlig 

sträcka och taga alla oaser, källor och 

fruktbara ställen på högra sidan af den 

förutnämnde ökengördeln frän Tripolis 

svarade i en misslynt lon, som om hon sjelf kände sig 
förolämpad :

— Jag vet icke, hvarför du lar dig så när af, an
tingen hennes man är solare eller icke; hon bebor ett 

hus, som tillhör henne, och är icke skyldig någon; hon 
har pengar atl betala hvad hon köper och behöfver ic
ke bry sig om sina grannars afund !

— Del skulle förvåna, om du icke gaf henne rätf, 
alldenstund hon är Pauls moder!

— Nå nå, blif inte ond, det är ju blott ett tale
sätt, — sade Annerni. — Hvar och en bakar sitt bröd 
som ban bäst tycker, och om han än härvid bränner 
sina fingrar, så blir dit ju i alla fall hans ensak.

Efter en stunds tystnad frågade en af de unga flic

korna med vänlig stämma:
— Men säg, Trinette, jag hörde i går hos krydd- 

krämarens en historia, som jag aldrig kan tro. Är del 
sant, atl du snart skall gifta dig?

Trinette rodnade och stammade:
— Ack de grannarne, när de hafva en tum, göra 

de siras en aln deraf!
— Ab, det är då sant?
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till Sudanstaden vid Tsadsjön, från 16:de 
till 26:te graden nordlig bredd, i anspråk, 
rom deras land. De bebo öarne i denna 
öken-ocean för jemnan, dröjande i de me
ra gifvande, men blott i förbigående be
gagnande de sämre. Der hvarest marken 
till och med icke låter den magra hirsen 
till deras bröd trifvas och dåligt gräs el
ler tistlar räcka till att mätta de anspråks
lösa kamelerna, der måste struts-och ga- 
selljagt tillvägabringa bytesmedel för de 
årligen genomtågande karavanerna och 
sålunda framskaffa hvad som felas. För- 
öfrigt äro de vanda vid umbäranden, lik
som kamelen, och det genom nöd och 
fara utbildade skarpsinnet och modersvet
tet hjelper dem genom tusende sorger och 
hotande dödar, för hvilka den bildade 
européen skulle duka under. Emedan de 
icke behöfva underhålla och betala hvar- 
ken regering, soldater eller polis, hjelpa 
de sig med gods och lifsmedel, som en
ligt våra begrepp icke skulle anses till
räckliga för en katts underhåll. När det 
kommer i fråga äro de alla soldater, hu
stru och barn icke undantagne. Men här
vid duka de visserligen ofta nog under 
för deras krigiska och rofgiriga grannar, 
T u a r i k s.

Framför en Tibbu-by utbreda palmer 
sina herrliga bladkronor högt upp i luf
ten, utan att frukta för solens dödande 
strålar. Kameler, får och getter beta i 
grupper och enskilte omkring på långt 
afstånd och komma ibland fram till lekan
de barn, flickor och hustrur, som barns-

— Min Gud, visst inte! Farbror Smet har blott på 

skämt pratat derom med min far . . .

— Då är vagnen redan halfvägs. Jag har äran 

gratulera.
En annan drog på munnen och sade föraktfullt:
— Äh bevars, Trinette, med en sötare, med en 

karl, som sei dagar i veckan är svart som skam sjelf. 

Vet du, jag skulle ieke vilja ha honom, oin han vore 

guldsmidd från topp till tå!

__  Ack, om du bara kunde få honom! — invände 

Trinette.
— Jag skulle inte heller vilja ha honom, — sade 

<n tredje, — fastän han är den muntraste gosse i he

la qvarlerct. Om Söndagen, när han tvättat sig, går 

det väl an; men under veckan? Du kan aldrig räcka 

honom handen, utan att springa till pumpen; och när 

du talar med honom, har du alltid delta skrabuksansigle 

framför dina ögon. Usch, man kan rigtigt bli rädd för 

honom! När han skrattar och visar sina hvita länder, 

grinar han som en hund som ätit spansk peppar . . .

— Ilvad du talar! — ropade Anncmi, i dit hon 

af bröt pratinakcrskan. — Paul är dtu beskedligaste gos- 

ligt utbryta i glädjerop, när en lycklig 
skönhet fann en enda blomma, för att 
dermed smycka sitt lockiga hår. D«-r 
springer hon sin väg, den lyckliga, med 
sin sällsynta prydnad, i öfvermodig ung
domsyra, flyende för den unga kamelen, 
som ådagalägger stark aptit efter den o- 
vanliga hårprydnaden och derför jagar 
omkring henne i lustiga, luftiga satser 
och bocksprång och trots allt bemödande 
icke kan komma nog nära den smärta, 
elastiska bruna gestalten. Hon lutar sig 
ned och skjuter förbi honom, hon flyger 
i zigzag skrattande allt längre och längre, 
beundrad af de skrattande qvarblifvande 
och den nyfiket koxande brokiga hjorden. 
Hon märker ej, att vid öknens yttersta, 
nakna synrand blir en svart prick synlig, 
som med ofantlig hastighet uppsväller 
till en mörk, rörlig massa! Från denna 
massa blixtrar en klar vapenglans. Den 
förvandlas till en frambrusande Mohari- 
ryttare. I ett nu har Tua ikens maske
rade jettegestalt med tillhjelp af lansen 
hoppat ned från kamelen, gripit Tibbuh- 
flickans hänförande gestalt och på sin mo- 
hari åter sökt vida fältet. Vid horison
ten försvinner han med henne åter som 
en svart punkt, belåten med sitt byte, un
der det att hans kamrater rida in i byn, 
för att antingen indrifva en bestämd skatt 
eller segra i grym kamp öfver de fred
lige, men tappre invånarne och bortsläpa 
med sig hjordar som byte och de sköna
ste qvinnor och barn som slafvar, dem de 
sedan sälja.

se, man kan länka sig, och hvad han kan för vackra 

visor se’n! han hoppar och dansar och roar hela galan. 

Alla bli glada som se honom; ty öfverallt väcker han 

glädje och munterhet. Se honom bara om Söndagen, 

när han visar sig i sin blå frack, och med sin vackra 

mössa på det stolta hufvudet! Jag påslår, att dit är en 

vacker gosse, och Trinette gör rätt uti alt tycka om sin 

Paul, så mycket mera som det sker med föräldrarnes 

samtycke.
1 detsamma hörde de i den trånga gränden en kün

de rost ropa: — Ap, ap, ap! — *)

*) Antwerpens skorslensfejares vanliga rop, hvil— 
kei de måste låta 'höra från skorstenen såsom 

bevis, att de ha rättighet att sota.

— Ah! der komma Paul och hans far! — ropade 
alla på en gång. — Del är lians Rolig och Paul 

Lustig !
Vid ändan af galan och på tcmligcn långt afstånd 

från flickorna sågs cn man vid ungefär femtio ars aider, 

han var ännu vid full kraft efter sina år och gick med 

lätta steg och upprätt hufvud. Liksom alla skorstens 
fejare bar han kläder af grott tvg, och som voro trångt

Och liksom i mennisko-, så ock i djur- 
verlden omvexla lif och död i öknen och 
vid dess bryn, med fredligt förvärf och li
stiga anfall, i alltid förnyade bilder. Öf
ver den vida, kiselbetäckta slätten skrider 
majestätiskt afrikanska djurverldens under 
gira ffen En pyramid bland djuren, 
underbar i storlek och byggnad undersö
ker han skyggt med de kloka, vackra ö- 
gonen den vida slätten: ingen af dess fi
ender visar sig, intet hungrigt lejons ry
tande, ej ett ljud når dess öra, hela ök
nen är tyst. Dess tunga, men dock uto
mordentligt snabba lopp vänder sig åt ö- 
kenbrynet, der hvarest död och lif, öde 
förstelning och fiedlig vextrikhet kämpa 
med hvarandra, hvarest landets mark hö
jer sig, en fruktbar jordskorpa betäcker 
den och ur dess sköte framsväller den 
skapande, svalkande silfverkällan. En yp
pig, blott af spridda palmer, akacier och 
mimoser öfvertäckt och med törni ga slin- 
gervexter genomflätad växtlighet utbreder 
sig på densamma, helt nära gränsen af 
lif och död. Hit skyndar den utmattade 
nomaden, ökendjurets Tibbuh, giraffen, 
här vill han beta och släcka sin törst, om 
ock en dunkel känsla säger honom, att 
han i öknen är säkrare än här, så leen
de den gröna plant verlden än synes honom. 
Med skygga språng hoppar han in emellan 
träden, döljer med högburen hals det vac
kert bildade hufvudet i akaciens saftiga löf— 
krona, dess favorit föda, och skyndar deref- 
ter, höjande sig vida öfver det tjocka gräset,

åtsittande; hela hans kropp, ansigte och händer iubegrip- 

ue, var svart och bi täckt mi d sot. lian var vid godt 

lynne; ty i förbigående myste lian oupphörligt ål gran- 

name och lielsade hvar och en mid ill lustigt skämt. 

Fem eller sei steg efter honom kom hans son Paul, en 

smidig och glad yngling, som knappt tycktes hunnit 

mannaåren. Ilans ansigte och kläder voro betäjjtfa med 

sot liksom fadrens. Dit hvita i hans ögon 

na och de röda läpparna afbröto sällsamt 

ka färgen i hans ansigte.

Ilan bar på ryggen en 

gra banden en liten qvast och en 
werparens Maj-Blomma. Då han 

sjungande en folkvisa under lustigt 

grannarna hålla sig för skratt.

— Gyckelmakare! — sade- en.

— Man liar rätt, då man kallar honom Paul Lu

stig, — anmärkte en annan; — han har alltid ett 

skämt tillhands!

påse med sol och

hagtornsqvist,^

kom in på gatan, 

hoppande, kunde ej

(Forts.)
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Giraffen och Lejonen.
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till den välbekanta svalkande källan. Dock och vill ängsligt undfly, då samtidigt tven- grepp.
plötsligen studsar han, ett sakta buller når 
hans öra; det skygga ögat öfverflyger 
prölvande den förrädiska lunden. Redan 
ämnar han fly det hemska stället, då fram 
störtar ett lömskt lejon ur sitt gömställe. 

ne andra röfvare, lejon och lejoninna, visa 
sig bakom honom, och med väldiga språng 
hinna upp på hans höga rygg och ingräfva 
sina skarpa klor och tänder i dess herrliga 
hud, under det att det af ångest och stnär- 

Han måste duka under för öfvermagten.
Så erbjuder öknen såväl i djur-som men 

skove.rlden hvarandra motsvarande bilder: 
Köfvarens våldsgerning mot de’ fredli 
ga nomaderna.

Modigt ställer han sig till motvärn, kastar 
lejonet med sina framhen kraftigt tillbaka

ta darrande djuret ej längre förmår försvå
ra sig mot det första lejonets förnyade an-

Härmed följer Romanbihanget; ”Svärmarne, pag. 41—48.
Nästa N;o utgifves Söndagen den 24 Maj. C Petebsexs OmciN 1857.




