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Jules Lermina

Barabi-bibari
Jag har lyckats, vilket för övrigt var högst enkelt. Mitt mål var att begå
ett brott, njuta av frukterna därav och förbli ostraffad. Ett mycket tydligt
och klart program, som jag till alla delar utfört. Jag måste berätta er det
där. Utan falsk blygsamhet tror jag mig ha visat ett slags fintlighet i saken.
Först till brottet. Så här lyder det. Jag gifte mig med en ung, fattig
flicka och var tjänsteman med tvåtusentvåhundra francs om året. Man
kunde inte flyga över skaklarna därmed, men jag nöjde mig rätt väl med
den lilla lönen, då jag alltid haft enkla vanor. Min hustru var fader- och
moderlös och hade endast en syster. Marie och Blanche – två vackra
namn. Jag gifte mig med Marie. Blanche bodde hos oss. Allt gick väl.
Först en gosse, sedan en flicka.
Man ökade lönen till tretusen francs. Jag hade inget skäl att vara miss
nöjd med min lott. En dag erhöll jag ett brev av en notarie. Jag blev
mycket förundrad däröver, ty endast undantagsvis hade jag att göra med
dessa herrar. Min förvåning tilltog, då den värdige notarien meddelade
mig att en viss negociant i Calcutta, en farbror till min hustru och hennes syster eller med andra ord en onkel till dem båda lämnat dem i arv en
miljon, vilket vill säga femhundratusen åt varje barabi... bibari... Hm!
Varför skriver jag sådär... bara... biba en halv miljon åt min hustru.
*

*

*

Arvet utbetalades rätt snart, och jag hade mina tjugofemtusen francs i
räntor. Jag lämnade in mitt avsked och ställde mitt liv på en ny fot. Femhundratusen är en rätt vacker summa. Min svägerska hade lika mycket.
Jag hyrde en fin våning, domestiker och vagn. Då jag alltid älskat konsten inköpte jag några värdefulla tavlor. Det behagade mig även att för
första gången i mitt liv vända mig till en skräddare på modet. Oh, jag
såg rätt fin ut, det kan jag försäkra er. Jag hade små händer och fötter
samt vackert hår. Jag var det man kallar en ståtlig karl... barabi... bibari...
men efter en helt kort tid kände jag mig ytterst förgrymmad över att min
hustrus syster hade snutit bort den halva miljonen från oss. Jag skulle ha
erfarit en verklig tillfredsställelse att äga den hel och hållen... så mycket
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mer, som jag hade betydligt större utgifter... hustru och barn, och den
där gamla flickan behövde blott tänka på sig själv. Det var då som tanken
uppstod hos mig att döda henne. Min hustru var hennes arvtagerska. Så
snart hon var försvunnen, skulle miljonen hel och hållen återvända till
oss, och jag skulle nog förstå att göra ett gott bruk av den. Så tänkte jag
för mig själv en afton, då jag pratade med de båda systrarna. Jag fattade då beslutet att mörda Blanche. Men då jag råkar ha huvudet på rätta
stället och inte är någon dumbom, försökte jag finna ett medel att begå
brottet utan någon fara för mig själv. Jag genomläste alla celebra brottmål och kom mycket hastigt till övertygelsen, att mördarna alltid har avslöjats just genom den stora möda de gjort sig att förställa sina brottsliga
avsikter. Barabi... bibari... så besynnerligt... dessa stavelser återkommer
alltid i mitt huvud och på mina läppar, utan att jag vet varför.
*

*

*

Jag har alltid haft en viss svaghet för vetenskapliga böcker, i synnerhet
för medicinska verk. Med största nöje har jag genomläst Briere de Boismonts Hallucinationer, Morers Vansinnet och hela Mandsleys Brottet och
vansinnet. I detta sista arbete fann jag utkastet till den högst skarpsinniga
plan som sedermera blev mig så nyttig. Nu skall ni få höra vad jag gjorde:
En vacker morgon infann jag mig hos doktor Lanssedat, nutidens
berömdaste läkare för sinnessjukdomar. Han emottog mig mycket förekommande, varpå jag sade till honom:
– Doktor! Jag har kommit för att göra en förfärlig bekännelse... jag är
rik, lycklig, tillber min hustru och mina barn, har inget skäl till vrede
eller hat emot vem än vara må och likväl befinner jag mig stundom i en
fasansfull belägenhet.
Jag uttalade dessa ord med avbruten röst och något stirrande ögon.
Mina läppar skälvde ibland av krampaktiga ryckningar. Doktorn betraktade mig uppmärksamt och bad mig fortsätta. Jag sänkte huvudet och
återtog med dov stämma:
– Det händer ofta, när jag sitter bland de mina, att jag plötsligt känner
mig gripen av en vild önskan att döda någon. En fruktansvärd strid uppstår inom mig. Jag känner att min hand, nästan oövervinnligt, förs emot
kniven som ligger bredvid mig på bordet... och... vem jag vill döda, det
vet jag inte. Min hustru, mina barn eller min svägerska. Under intryck av
denna gräsliga mara tänker jag inte på något val. Jag söker att motstå den
förfärliga önskan så mycket jag kan och fruktar att man i mina ögon skall
läsa den ohyggliga hemligheten. Jag knyter ihop mina händer och spär104

rarin naglarna i köttet för att vakna. De första gångerna var ett fysiskt in
tryck tillräckligt för att skingra hallucinationen. Utan svårighet reste jag
mig upp och gick till mitt rum. En baddning med kallt vatten på pannan
återgav mig lugnet. Spöket försvann, och jag återvände småleende till de
mina.
Sedan någon tid har dessa anfall upprepats allt oftare. Jag känner att
min viljekraft och mitt förstånd slappas av... jag börjar frukta att jag nå
gon dag kastar mig över en av dem som jag älskar, och stöter en kniv
djupt i bröstet... Doktor! Jag har kommit hit för att göra min bekännel
se... jag är rädd för mig själv... kan ni rädda mig?
Mr Lanssedat hörde på mig med den största uppmärksamhet:
– Säg mig, yttrade han, har ni inte märkt några symtom som förebå
dar dessa anfall?
– Javisst, svarade jag. Först känner jag en svår tyngd i huvudet, som
om min hjärna hade blivit för tung och rullade fram och åter i mitt kra
niums beniga omhölje...
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