
JEKLENA DUŠA 
Povest iz življenja. 

Milijon ljudi bo vstalo in pripovedovalo, 
da ta povest ni resnična. 

Filozofija v predstoječem predmetu uči, da 

nima pametnega humorja ali dramatike — ni- 
česar razun naravno porojene misli, katera če 

sploh kam vodi, prinese pretirano namesto do- 
ločenega in urejenega mnenja, katero streljajo 
razni pisatelji povesti, ko hočejo z enim udar- 
cem predoeiti dvojen namen. 

Toda jeklo se razlikuje od drugih kovin, 
ker ima veliko večjo moč. Jeklo ima tempera- 
turo, ki krese ogenj, se zvija, reže, praska in u- 

dari. le ga hočeš presni ti bo drzno skočilo 

nazaj. Ono je zemljevid modernega obla. 0- 
no je naredilo re\eže milijonarje in miljonarje 
kralje. Ono je opustošilo kontinente in pokon- 
čalo mase. Ono plove v vodah, ubija, strelja, 
mori in stoji za tarčo nasprotujoči sili — jeklo 
,ie trd predmet. 

Kjerkoli se nahaja jeklaina tam je tudi je- 
klena soseska in proizvajati jeklo ni kot pride- 
lovati krompir. Človek more biti rojen proiz- 
vajatelj jekla, ali "hunki'\ kot nazivajo ame- 

riški jenkiji Poljake, če hoče imeti svoje prste 
v industriji. 

Po naročilu zgrajena mesta so postavili iz je- 
kla. ker jeklo je, kjer lastujejo jeklarske druž- 
be zemljišča, ulice, hiše in šole, kjer proizva- 
jalci jekla rodijo otroke in tudi oni postanejo 
proizvajalci jekla, kjer je vse jeklo, vse jekleno 
in je tudi vera evangelij jekla. 

V velikanskih jeklamah, kjer se skrivnost- 
ne komedije in življenske žaloigre dogajajo po 
paragrafu jekla; življenje, ki ga zaznamovani 
delavci živijo in smrt, ki jo doživijo in ljubezen, 
ki jo obožavajo in pogin, ki jim stalno preti; 
sovražtvo in trpljenje, ki ju prenašajo in vedna 

nevarnost, ki jim gleda v oči; polni vrelci žare- 
če tekočine, kot v peklu — vsega tega ne more 

nihče dopovedati niti popisati, ker nihče ne ve 

kako — in če kedo pade v tak vrelec se ne bo 
nihče v jeklarni spoznal in tega opazil, ker ni 

kaj spoznati in ničesar videti, kot rdečo raz- 

beljeno tekočino: kako ga naj potem kedo spo- 
zna in iz česa ? Vse delo je tako ogromno, pri 
katerem je vsak posameznik izgubljen, da izgi- 
ne brez sledu, ko hitro se mu nesreča pripeti. 

Kot muhe ali mravlje lazijo, skačejo, vleče- 

jo, napenjajo, obračajo, mahajo, tolčejo, se ste- 

gujejo, vsak na svojem^mestu, vsak pri svojem 
delu — in vsaka številka vsakega posameznika 
proizvaja milijone delov jekla v potil svojega 
obraza in strahu v krvi in le prevelikokrat gre- 

do, njegovo meso, njegove kosti, njegovi lasje, 
koža in nohti v jeklo, z jeklom. 

Eden teh mrčesov je bil neki Poljak po i- 
menu Zukotvnski, vešč delavec v proizvajanju 
jekla, kateri se je priselil v to zlato deželo upa- 
nja in svobode nekje iz bivše carovine v Rusiji. 
Zukotvnski je bil udovee srednje starosti, orja- 
ške postave in bradat kot kristjanski mučenik 
in imel srčnost velikana in stegna Gol jata. 

V livarni so ga zaznamovali s številko in 
ga pomešali med druge mučenike. Dvakrat v 

mesecu je prejel svojo plačo — dobro plačo, če 

jo plačo imenujemo — in večino te je hranil in 

spravljal. V par letili je prihranil toliko, da 

je poslal po svoje štiri hčere in ponos svojega 
življenja zagorelega sina Jana, kateremu so ra- 

vno pričeli poganjati brki pod nosom. 

Potem je še pet let vzdrževal svojih pet o- 

trok, ki niso imeli matere, jih pošiljal v šolo in 
tudi drugače vsestransko dobro skrbel zanje in 
si mislil, da njegovega ljubljenca sina Jana no 

bodo nikdar v jeklarni mimerirali, toda mlade- 
n;č je tako hotel, ker je bil sin proizvajalca je- 
kla in ta bolezen je zašla tudi v njegovo kri, da 
je želel postati to, kar je bil oče. 

Ko jo bil sin star 20 let je tudi on začel de- 
lati v veliki jeklarni. Fant je bil močan kot 

njegov oče in delal je rad, naobrazba, katero si 

je pridobil v tukajšnjih šolah, pa je naredila in- 

teligentnejšega od drugih, kar mu je pripomo- 
glo, da se je nekoliko višje povspel nad drugi- 
mi, postal je kalupar z osem dolarji dnevne pla- 
tv,e z zagotovilom za še več ko hitro se nekoliko 

priuči. 
Njegov oče je bil istočasno eden izmed naj- 

bolj veščih kaluparjev in njegovo mesto je bilo 
ravno nad velikim kotlom, v katerem je živa te- 

kočina jekla mrmrala in vrela kot apnenec v 

kadi in ravno tako mehka, samo .tisočkrat bolj 
vroča. Stal je na nekem lesenem prehodniku, 
kateri je bil napeljan od roba tisočgalonskega 
kotla vrele tekočine jekla do nekega stavbnega 
odra, v oni roki jo držal neko zajemalo z dolgim 
ročajem, v drugi pa premikač. To jo bila groz- 
no nevarna pozicija z vaganjem življenja, ne- 

varno delo in plača — dasi dobra je bila v pri- 
meri z vsem tem zelo nizka in majhna. 

Si ari Zukotynski je, dasi ni bil še tako star, 
čutil prve simptone starosti, ki so se pojavljali 
v velikem njegovem fizičnem sistemu in napeti 
je moral večkrat vso človeško moč v sebi, ker 
zadostoval bi bil samo piš in nobena človeška 
moč bi ga ne vzdržala, da se ne bi zgubil v veli- 
kanskem kotlu pod njem v vreli tekočini jekla. 

Dovolj mu je bilo tega. Že drugi dan nato 
je odstavil delo, denarja je imel še prihranje- 
nega in sin je tudi dobro služil. Dve izmed de- 
klet ste delali v mestil — iij sedaj se je namenil 
preživeti svoje ostale dni v miru in zadovolj- 
stvu med svojimi otroki, katere je presk-^bel in 

postavil na stališče, da sedaj oni njemu lahko 

pomagajo, ker jih tako lažje opazuje in varuje. 
Prvi dan brez dela je bil za njega neizmer- 

no dolg in pust, toda prestal ga je in konečno 

dočakal, ko je sin prihajal od dela, na kar mu 

je zopet srce poskočilo neizmernega veselja nad 
tako dobrim sinom. 

* # * 

"Oče", je rekel sin, "kaj porečete na to, 
da so nii 7. današnjim dnem povišali plačo na 

deset dolarjev na dan?" 
Oče je pristopil in položil svojo težko roko 

na mladeničevo ramo; fant je pa nadaljeval : 

"In kaj mislite, kam so me premestili?" 
Oče se je bliskoma ozrl. Polotila ga je je- 

za in ves je bil raz sebe. 
"Pa—ne, da—bi—te—" 
"Gotovo. Na vaše mesto, na oni prehod 

nad kotlom. To je izvrstno." 
"Moj bog!" izustil je oče. 
"Zakaj-— oče? Vi ste delali tam leta in 

lota in nikdar se vam ni ničesar pripetilo". 
"Ne, ne", je godrnjal stari. "Tega ne 

maram, tega ne prenesem in tudi nočem, pa če 
bi služil tudi petdeset dolarjev na dan. Na-ak, 
tega pa ne! No mogel bi ostati tukaj in dan na 

dan misliti nate, pripogibajočega se nad onim 
kotlom —smrti. Nikdar!" 

Sin se mu je smejal, ga na lahno potrepal 
po rami in ga spremil v obednico h kosilu re- 

koč, da je lačen kot volk. Nato so prišla tudi 
dekleta in stari se je zopet nasmehnil in bil bolj- 
še volje. 

Toda že drugi dan je stari, potem ko je od- 
šel sin na delo, obiskal nadzornika v njegovi pi- 
sarni v jeklarni. 

"Mr. Wilson", ga je ogovoril, "jaz sem 

služil tvoji družbi zvesto več let. Moj sin jo. 
proti moji volji postal to, kar sem jaz., *Jaz s£m 

pustil delo zato, ker pomeni prej ali slej goto- 
vo smrt in — varal sem jo del j kot bi jo sme.l. 
Tn sedaj so deli tje njega — mojega edinega si- 

na, na tisti prehod nad kotlom. Prosim te, ro- 

tim te, da ga prestaviš kani drugam, na kako 
drugo mesto, kamorkoli samo tje ne, da bom 
vsaj svoja stara leta preživel brez skrbi v mi- 
ru."*- 

-Nadzornik se je nasmehnil. To je bil na- 

smeh, Ju je pomenil biti prijazen. 
"rznenaden sem", mu je odgovoril. "Ti 

stari delavec, proizvajalec jekla in krotilec nje- 
govih nevarnosti, se bojiš! In to samo zato, 
ker postajaš stareji. Toda fant je mlad, on i- 
ma mirne živce in nekdo mora biti tudi na. ti- 
stem prehodu, in ker je on izmed vseh najbolj 
varen mož v jeklarni. Ti ga pusti lepo v miru 
in ne vznemirjaj se". 

Temu stari ni znal in ni mogel ugovarjati. 
Nadzornik je bil v njegovih očeh velik mož, ki 
mu je odgovoril prijazno in spoštljivo in še bolj 
prijateljsko odklonil njegovo prošnjo. Vendar 
bil je nezadovoljen in strešujoč svojo glavo je 
odšel domov. 

Enkrat je srečal AVilsona na ulici, ga vsta- 

vil in ponovil svojo prošnjo. Nadzorniku se je 
mudilo in je prezrl poklone starega rekoč: "Ču- 

vaj se, fanirje ali right". 
"Toda če se kaj pripeti —" 

"NiČ se ne bo pripetilo", jc odgovoril AVfl- 
son jezno in nadaljeval svojo pot. 

(Dalje prihodnjič.) 

Nepotrebno je pec-at it i grobove ali pa na 

nje polagati težke škrle, kajti mrtvi ne motijo 
živih Ijnrli. Tisti, ki so živeli in prominuli, so 

se umaknili iz poti živečih. 

Kedar škrjanček cepne iz višave na tlq, 
pusti svoje žvrgoljenje v zraku. Na ta način 
bi morali umirati ljudi — svetu bi morali za- 

pustili nekaj krasnega za spomin. 

Ali se more oceniti človeka na lepši in bolj- 
ši način, kot se je počastilo neumrjoc spomin 
Abraham Lincolna z besedami: "Nikoli ni 

prosil pomoči, a bil je vedno pripravljen poma- 
gati drugim." 

»vr 
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Ko je -Jovce prišla zopet na prosto ni poču- 

tila blagodejne gorkote in svetlobe solčnih žar- 

kov, niti ni slišala veselega žvrgolenja drobnih 
ptičic. Cvetlice, ki so r&stie na vrtovih in raz- 

prostirale svoj blagodejen vonj, zeleno pokri- 
valo, s katerim je okrasila narava razno drevje 
po parkih in polju, niso imele zanjo nobenega 
razveseljivega naznanila. Bila je slepa za vsa- 

ko krasoto in gluha za vsako lepo doneče petje 
in godbo. Videla je samo senco mogočne te- 

me, ki se je razprostirala pred njo; hodila je 
proti tej neprodorni temi, ne vede kam jo pe- 
lje kruta roka zle usode. Vpliv, katerega je i- 

mel nad njo magnetieni človek, katerega se je 
prav kar rešila, je bil še nad njo. Njegova pri- 
sotnost jo je spremljala in obdajala tudi še se- 

daj, ko je že dospela na Clapham Common; mr- 

tvaški strah, katerega so vsebovale besede tega 

človeka, jo je spremljal koder je šla. Bala se 

je iti domov; kajti njena mati je bila tam, ki bi 

prav gotovo ponavljala besede zvitega jezuita. 
Njen oče je bil nekje v mestu — kje, tega pa ni 

vedela, kajti v pisarni ga ni našla. In llar- 

rington, on je bil iz doma, daleč od nje in k 

njemu si ni upala iti. 

Ali naj uboga in se pokori Ritzoomovim za- 

povedim? Ta misel ji je pretresla srce in ži- 

vot, in vkljub temu se je bala storiti drugače. 
Ta človek jo je imel v svoji oblasti in ni se upa- 
la iztrgati iz njegovih krempljev. 

Zapustivša Clapham Common, seje obrnila 

po stranskih in temnih ulicah proti Battersea 

Parku. Mogoče, da tam najde kak miren koti- 

ček, kjer se vsede, odpočije in premišljuje. — 

Kmalu se znajde v tropičnem vrtu, pod košati- 
mi palmami in med prijetnimi gredami duhte- 
čih t rop ič ni h rož. Toda v njih ni videla liobe- 

ne lepote. Strah njenega pogovora z mizoo- 

inom ji je se vedno sledil; strašno vprašanje, 
katerega ji je tako predrzno stavil, ji je pri- 
hajalo pred oči in vse je postajalo zopet temno 

in (-merno. Ce sledi svojemu srcu in vesti, po- 

tem se zvali v peklenski prepad,- iz katerega 
več ni rešitve; in če ugonobi čnt svojega srca 

in se pokori zapovedi cerkve, potem zopet zgi- 
ne vsa posvetna svetloba in upanje. 

Konečno pa se je nekoliko pomirila, saj se 

vendar ne rabi odločiti še tako hitro, vsaj ta 

dan ne; in čeprav bo kasno, predno se povrne 

domov njen oče, ga bo vseeno videla, predno se 

vleže k počitku. Kes je sicer, da je Ritzoom 

govoril o njem kot sovražniku njene duše, toda 

njegova odkriti? poštenost in njegova velika 

ljubezen in dobrotljivost so ji zmiraj pomagale. 
Mogoče, da bo navsezadnje vendar on kaj "ekel, 
kar ji bi znalo pomagati in dati pokoj. Njego- 
vi nasveti so bili vedno tako prevdarni in pa- 

metni. 
Ko je prišla domov, je našla v hiši dva du- 

hovnika, dasiravno je ljjen oče prepovedal žup- 
niku Brandon, da ne sme nikoli prestopit i.nje- 

novega praga brez njegovega znanja. Toda 

/upnik se menda ni brigal za to prepoved, kajti 
ravno sedaj je bil ou s svojim prijateljem du- 
hovnom na obisku pri gospej Raymond. Vsi 

trije so komodno sedeli pri mali mizici v sobi 
za goste. In opazi vsa duhovne v hiši, polastil 
se je je zopet cerkveni vpliv. Kako si naj drz- 
ne kljubovati zapovedim edino zveličavne cer- 

kve! Bila je krščena v rimski veri in sprejeta 
v rimsko cerkev; obljubila je, da se bo podvrgla 
njenim naukom in brezpogojno pokorila nje- 
nim zapovedim. Xc, ne, svojega očeta ne sme 

videti; svoje duše ne sme izpostaviti večni ne- 

varnosti, zaradi tega je šla rano v postelj in ko 

je sedela in gledala v razpelo, ki je stalo pred 
njo» j? čutila v prsih, da se mora udati volji 
cerkve. 

Dolgo je spala drugo jutro. Skoro celo 
noč se je premetavala po postelji in. šele proti 
jutru je zaspala, tako da se je zbudila šele po- 

tem ko je že njen oče odšel v pisarno. 
Ko je prišla v jedilnico, jo je srečala njena 

mati. 
"Vse vem, kar ti je duhovni oče Ritzoom 

povedal," je rekla. "Jovce, ubogati ga mo- 

raš! Bodi pametna in ne žalosti svoje matere 

s svojo nepokorščino." 
.lovce ni odgovorila na to, temveč namesto 

odgovora se je ozrla jia miznico in pogledala, 
a ko je tam kaj pisma za iijo od Harringtona. 

"Ali ni nobenega pisma za me?" je vpra- 
šala začudena. 

"Ne."_ 
"Mati, ali si gotova, da ni zame nobenega 

pisma ?" 
"Seveda sem gotova. Od Harringtona pri- 

čakuješ pismo, kaj ne ? Toda moj ljubi otrok, 
nikar se ne zanašaj na Harringtona. Zbij si ga 

iz glave, pozabi ga, takega človeka, kakor je 
011!'' 

"Mati, ti veš, da ni to resnica," je reklo 
dekle. "Harrington mi je pisal, jaz veni, da je. 
Kje je pismo?" 

"O, ti ubogi, lahkomišljeni otrok! Kaj ne, 
•• •* 1 

on ti je govoril, cta 111 <im hikoii poprej zaijuu- 

]jen in zaročen? Ali si mu vrjela? Ne, ne,_ 

draga moja, 011 ni tako pošten, kot se predstav- 
lja in dela. Povem ti, kaj bi našla, a"ko bi pri- 
šla v njegovo sobo. Na njegovi mizi 111 stenah 
bi našla slike gledaliških igralk in opernih 
pevk. Ne rečem dvakrat, da se celo sedaj ne 

zabava v Plymonthu z nekaterimi takimi razuz- 

dankami in se nore nje iz tebe in posmehuje lah- 

komišljeni šolariei v Londonu, ki je dovolj ne- 

umna, da mu veruje vse in siplje nad njim lju- 
bezen svojega srca." 

.lovce se je vsedla k mizi, toda zajutrek ji 
ni dišal. Pra\ nič ni mogla jesti. Pa tudi niti 
besedice ni vrjela, kar je rekla njena mati o 

Harringtonu; vendar jo je to zbadanje še bolj 
žalostih). Sama pri sebi je rekla, da bo raz- 

strgala njegovo pismo, ne da bi ga čitala, a 

vkljub temu je bila jako vznemirjena, ker ji 
Harrington ni pisal, kakor je'obljubil. 

Minul je en dan, minula sta dva in še ni 
bilo nobenega pisanja. Kaj naj vendar to po- 

meni? Ali je bolan; ali je njena mati govorila 
resnico? Ali se je res igral z njeno ljubeznijo? 
Ko ne bi imela onega sestanka in pogovora z 

Kitzoomom, takoj bi mu pisala ter ga vprašala, 
kaj vendar meni s svojim molkom; toda bala 

se mu jo pisati. Poleg: tega pa je obljubila du- 

hovnu, cla mu ne bo pisala. Mogoče, da se bo 

jezil, ker ona mole i ravno tako kakor se ona 

jezi nad njegovim molkom. 

Med dnevom je župnik Brandon v sprem- 
stvu svojega tovariša duhovna zopet obiskal go- 

spo Ka.vmond in -lovce je nehote morala slišati 
njihov pogovor. Ni bilo dolgo, ko je pogovor 
nanesel na Harringtonovega brata, ki je bil je- 
zuit.. 

"Dm," reče Brandon, "zdi"se mi, da se ja- 
ko žalosti zaradi svojega brata. Naravno je to, 
ker Ceeil llarrington je eden najboljših in naj- 
pobožnejših mož na svetu. Zadnjič sta se sre- 

čala pred par tedni, ko ga je Ceeil prijel zaradi * 

njegovega razposajenega in razuzdanega življe- 
nja. On mu je povedal v priprostih besedah 
kaj pomenijo zanj te nočne partije pri polnih 
mizah šampanca. Razume se., da Ceeil je jako 
strog v svojih idejah: mogoče daje temu povod 
največ razuzdano življenje njegovega brata. — 

Kar ga pa najbolj žalosti je namreč to, da je 
njegov brat tak bogotajnik." 

V Joyčinih žilah je vrela kri in skoro, da 

ni vstala in povedala župniku v obraz, da je 
lažnik in grd obrekljivec. Toda kaj je hotela 

reči, ko ni imela nobenih dokazov. Poleg tega 

pa se je spomnila na besede duhovnika Ritzoo- 

1114, ko ji je zabičal, da mora pregnati tega člo- 

veka iz svojih misli in srca. 

Tn potekel je'tretji dan in še ni bilo nobe- 
nega pisma od Harringtona. Malo je videla 

svojega očeta v tem času, skoro nič. Delal je 
trdo v pisarni, da bo iem lažje izostal par dni j 
dalj na potovanju, ko bo šel žnjo na Češko. In 

zaradi tega je imela ves čas samo svojo mater 

za druščino. 
"O, sam bog mi pomagaj," je Hitela pogo- 

stokrat čez dan in noč. 

Naslednji dan jo je duhovnik Ritzoom zo- 

pet poklical k sebi in njegov vpliv je postal se 

večji. 01)ii]) je razjedal njeno sree, a bilo ni 

nikogar, komur bi potožila svoje gorje in ga 

vprašala za svet. 
Med tem časom pa se je Harrington jako 

čudil, zakaj je prejel samo eno pismo od Joyce. 
Pisal ji je pismo za pismom, povprašujoč po 

vzroku njene molčečnosti in poslal ji je celo br- 

zojavko, vprašajoč jo, kaj je vendar na stvari, 
da molči. In dasi bi jako rad, ni mogel do- 

mov, kajti tožba, v kateri je zastopal svojega 
klijenta, je bila jako važna in je zahtevala nje- 
govo prisotnost ves čas obravnave in zasliševa- 

nja. l\o je odhajal iz doma, se je toJažil, da 
bo prejel vsaki dan pismo od svoje ljubljene 
Jovce in zato je bil toliko bolj presenečen, ko 

ni dobil nobenega pisanja in glasu od nje. To- 

lažil se je, da se ni pripetilo nič hudega ali ne- 

varnega in da bo vse pojasnjeno, ko pride do- 

mov. 

Konečno je bila tožba končana, kar se je 
tikalo sodnije in računil je, da bo vstanu oditi 

iz Plvmoutha še s popoldanskim vlakom, tako 
da pride v Paddington kmalu po deseti uri zve- 

čer. Toda vračunil se je. Uvidel je potrebo, 
da se s svojimi klijenti še posvetuje predno odi- 

de domov in ko je posvetovanje končalo, je že 

vlak odšel. 
"Neumnost je," je rekel mladi pravnik 

sam pri sebi, "toda kaj si čem o, za pomagati ni. 

Odpeljem se s prvim vlakom vjntro in grem na- 

ravnost k Raymondovim,M in njegovo srce se 

je ogrelo, ko je mislil na sestanek s .lovce, dasi- 
vavno je l)il precej vznemirjen, ker je prejel o«I 

nje samo eno pismo. 
y 

Isti večer, ko je sedel v hotelu pri večer- 

ji, mu je strežnik prinesel brzojavko. 
"Velike sitnosti. Joyee. Pridi takoj. Brzo- 

javi, ako te naj počakam v Paddigtonu ob treh 

vjutro. — Rajnnond." 
Tlitro je pogledal na svojo uro. Bilo je 

ravno pol osme iii vlak, ki pride v Paddingtoir 
ob tretji uri vjutro odhaja od tukaj ob osmi uri. 

Da, še ima čas vjeti ta vlak. V naglici je na- 

pisal brzojavni odgovor Raymondu, zbral svoje 
reči in plačal stanarino. Ob osmi uri je že se- 

del v vlaku, ki je odhajal proti Londonu. 

V kupeju ni bilo nikogar druzega kot on 

sam in zato je lahko mislil nemoteno. Od Joy- 
ce je prejel samo eno pismo. Na brzojavko ni 

prejel nobenega odgovora. To je nekaj pome- 
nilo. Temu je sledila brzojavka od Raymon- 
da. Najbolj so ga vznemirjale besede na br- 

zojavki "Velike sitnosti. Jovee." 

Ned Harrington ni bil eden tistih, ki se je 
liiti-o razburil in zgubil svojo glavo. Njegovi 
prijatelji so mu večkrat očitali, da nima nobe- 

nih živcev. Seveda jako so se motili, ako so 

tako mislili. Pri njem je bilo ravno obratno: 

dobro je počutil vsako stvar, toda njegovi živci 
so bili jekleni. Se a*cč, skušnja ga je učila, da 
so edino mirni in ravnodušni ljudje duševno 
močni. Vsekako na svojo smodko se ni spom- 

nil celo uro in ko jo je prižgal, se je to zgodilo 
bolj iz navade, kot pa česar druzega. 

Pred no je vlak dospel v Kxeter, je v duhu 

pregledal ves položaj in napravil svoje mnenje. 
m Celo situacijo je premotril od začetka do konca 

in počutil je, česa mu je pričakovati. Navse- 

zadnje pa je le opazil, da mu manjka nekak 
člen pri njegovem razmotrivanju položaja. Se- 

veda, on je dobro vedel, da je bila Joyce eno 

leto v samostanski dekliški šoli v Belgiji in po- 

sledica tega je bila, da je nezdravo katoliško 

okolišje kolikor toliko uplivalo na njo, tega pa 
ni vedel, da je bila tudi ona krščena v katoliški 
veri in sprejeta v rimsko cerkev. Vkliub vse- 

mu temu, pa se mu je dozdevalo in skoro pre- 

pričan je bil, da tičijo rimski duhovni v ozadju 
vsega tega zla. Spomnil se je na Joyoin strah 
in bojazen pred njegovim odhodom. Brez dvo- 

ma so imeli duhovni svoje prste vmes, ker dru- 

gače ne bi imela takega strahu. Obtož'1 je sa- 

mega sebe, da se ni bil zanimal za njena svari- 

la; toda v njeni prisotnosti je bil tako srečen, 
da ni nikoli mifjlil, da bi nastale kake sitnosti 
od strani rimske duhovščine. Sedaj, je seveda 

odprl oči. Zgodilo se je, česar ni pričakoval. 
Ko je vlak dospel v Bristol si je predstavil 

razne možnosti in kako bo treba v tem oziru 

postopati. Toda vkljub vsemu njegovemu ugi- 
banju, ni naletel na resnico, ker do sedaj še ni 

poznal Ritzooma. 
Tocndf ob tretji uri vjutro je dospel vlak v* 

Paddington. Okoli postaje je nemarno posto- 
palo neka j "postrežčkov, drugače pa j<* bilo vso 

tiho in mirno. Harringtonu, ko je pogledal iz 

kupeja se je dozdevalo vse strašansko prazno 
in pusto. 

(Dalje prihodnjič.) i 
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