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JUänge liar du, älskade Emilia, falt öfva tåla-
modet, iförväntan på de underrättelser jag så sä-
kert lofvade tillslälla dig, angående min snart nog
tillryggalagde resas förlopp. Jag blyges nu verke-
ligen ölver den liknöjdhet och ringa ordhållighet
min tystnad visar, då snart ett helt år lupit till
ända sedan vi skiljdes. Dock lager jag så gärna
till godo den enda tröst jag haralt tillgå, intilldess
du hunnit lemna mig de/i fullkomligare} jag tän-
ker nemligen: liknöjd,det vet Emilia jagaldrig kan
blifva för den, hvilkenimilt hjerla äger en säker
ointaglig plats, och livad ordhållenhe(- beträffar
har du måhända pröfvat den ivigligarc lall.

Mittuppsåt, goda Emilia,har varit att till ämne
imina bref Iramslälla ej ensamt min egen person,
hvilket snart blefve alltför tröttsamtoch enahanda,
utan ock att äfven understundom till dig öfver-
ilytta de känslor, tankar, intryck, ja, älven det
obehag, jag i den hvardagliga sferen jag mig be-
funnit, vexelvis rönt. Yänla dig dock inga ro-
manlika älventyr, inga osanna sannolikheter, inga
hemliga irrgångar och labyrintheridet väl inveck-
lade men alltför litet mysleriösa hvardagslifvet
och framför allt, icke ens den aflägsnaste efter-
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hännning af det oefterhärmliga "hvardagdifveP
sjellt. K.asta förr mina bref, ja redan detla för-
sta,i den lifligaste eld som en bister vinteraf-
ton kan blossa idin kammar-spisel; och Emilia,
vredgas får du ej heller längre på mig, då du ser
huru ofta, huru ständigt du varit ett mål förmina
tankar, samt huru min ovanapenna gärna, ehuru
fruktande, sysselsatt sig med dig! Du vet att hen-
nes Nåds (verlden har gifvithenne denna benämn-
ning) godhet älven beredde mig en beqväm plats
iden vagrij som aflägsnade mig ifrån dig och den
ort som sett mig födas,sett miguppväxa, sett mig
lida! Jag säger det nu här, ty du känner de för-
hallanden,ihvilka ödet ställt mig, men nog der-
med, det är ej dem jag vill upprepa. Sluten
inommig—ty ej ens vagnens stundom häftiga gung-
ning eller kuskens kraftiga eder förmåddeväcka
mig till det yttre lifvet

—
satt jag och tänkte på

dig,på det förflutna, ja äfven på det tillkomman-
de, hvilket anande och okändt bildade sig förmin
fantasiej jag säg ett stormande haf, som isina vå-
gors fradgande skum hvälfde de bräckliga, ehuru
stolta fartosterne; jag såg de arma offren för ele-
mentets raseri iångest och förtviflan anropa all-
fadrens förbarmande-, jagsåg,men jagbetäckte mina
ögon för att ej se vidare,huru deiett nu ohjelp-
ligt förgingos. Dock, Emilia! jag har skildrat
dig de skräckfulla scener, som skapade sig imin
inbillning, skåda du äfven nu med mig de leende
stränder, de vänliga ängder, de grönskande lun-
der, som efter denna storm kom att mildra min
själs oroliga tillsLand. Ett land, det jag måhän-
da svärmiskt nog benämner paradisiskt, tyckte jag
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nu log emot mig, och lockade mig att beträda dess
helgedom-, klarare än imitt hemland syntes mig
den blå himlen, intet dunkelt moln, ingen nattlig
sky fläckade dess rena hvalf; friskare grönskade
här de skyhöga skogens barn, dem ingen egen-
nyttig hand beröfvat derasnäring och kraft. Blom-
morna smekte hvarann i syslerlig förening, och
ehuru denenadoftadepraktfullare, färgrikare, älsk-
värdare än den andra, hade alvunden aldrig fått
närma sig deras förtroliga krets; hvar jag såg er-
bjödsig lörmitt öga skapelser af en högre natur-,
allt andades salighet och lif! Men jag måste ju en
gång vakna ulur mina idylliskadrömmar, jagnöd-
gades taga verklighetenibetraktande, tymin dags-
resavar slutad, och på det nu inträffade nattherr-
berget skulle jag uthvila mina verkeligen trötta
lemmar. Härifrån sträcker sig äfven den första
hälsning ruin hand tecknade dig; omväxlande
känslor och tankar, i följd af likaså händelser,
yppa sig i de anteckningar jag här gjort-, emottag
dem med öfverseende, de göra ej anspråk på ef-
fekt, det är endast till ditt hjerla, ej tillditt gran-
skande förstånd jag talat.



4

den 28 Maji 18 .
Ännu en hälsning! en »3 kär »a varm,
J.-ig dig, o hulda Fosterbygd! vill sända j
Tag den emot, den går ur trofnst barm;
Och huru Kil mitt öde sig ma vända,
Ar d!U den tanke fdrsl och sist likväl,
Som smyger sig uturmin sorgsna själ.

Jag har uppvaknat, älskade Emilia, ifrån en
ganska god sömn; mina själs- såväl som kropps-
krafter äro styrkte af den hvila jag erfarit. Vid
mitt lilla kammarfönster har jag njutit af den
milda vårluften,hvilken fritt spelar in genom det
öppnade fönstret. O!hvilkenherrlig morgon,detta
ställe är långt trefligare än jag igår vid min an-
komst fann det, skymningen såväl som tröttheten
hindrade mig att dåurskilja dess högsttrefligaläge;
ån sömlöper alldeles under mitt fönsler kröker
sig ibehagligabugter framåt, och på dess stränder
resa sig björkar, så vackra, så raka, som voro de
af den våldsammastemästares hand ditplanterade.
Men, hvad säger jag, som voro de? Hvilken hand
kunde iförmåga öfverträfladem, som ditsatt dem?
Ack, Emilia! hvilkens kunde mera vårdandehvila
öfver ocli beskydda sitt verk? livad den är vac-
ker, denna vårens färg; denna unga, friska, gröna-,
jag fruktar att förtrampa ett enda grässtrå, så obe-
skrifligen skön och ljullig förefallermig naturen.

Denna dag förer mig åter längre ifrån dig,
och likväl tycker jag mig aldrig varit dig när-
mare än just nu; mina tårar blanda sig med dem
på bladen af den daggfriska syrenqvist jag nyss
brutit ur den lilla häcken under mitt fönster. Det
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skall följa mig, detta minne ifrån mitt hemlands
nejder, och ännu der borta, ehuru vissnadt, för
mig utgöra ett vänligt fridens budskap.

Min glada men något nyfikna värdinna har
redan bestyrsamt inburit min varmamorgondryck;
hon står ännu med irågande blick-, och lyckes af-
bida något uppdrag. Lef väl, Emilia! lef väl!

W. den 29 om afton.
"Tycker Mamsell som jag, sa hvila vihär öf-

ver natten," tilltalade migmin hederlige kusk, då
vi igår på aftonen klockan sex stannade utan-
för gästgifveriet iX*, en liten nält by; "det är
helgedagsafton,och då är ickebrukligt alt man såhär
strapserar; också kunde Mamsell, om hon så vill,
imorgon, emedankyrkan ligger helt nära, bevista
gudstjensten der, innan vi anträda vår resa"...

Efter denna terameligenvidlyftigt utförda^ men
välmenta proposition,hvaruppå j;ig långt föredess
sista mening svarat ett '.'rätt gärna," öppnade
min bugande rådgilvare vagnsdörren, samt hjelpte
mig stiga vilur. Verkeligen ljudade också redan
de högtidliga klockorna ifrån detnärbelägnakyrko-
tornet, det var här så bruket, att Lördagsringnin-
gen förkunnade Sabbatens ankomst. Jag lät alltså
iett snyggt rum inbära mina res-ellekler, samt lo-
gerade mig in der så godt jag kunde. Kuskens för-
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slag kom mig nu före som icke så aldeles omöj-
ligt att efterfölja, och sedan jag med mitt värds-
iolks lilla söta flicka bortpratat en del af den
återstående aftonen, sökte jag ihvilan ro, förmilt
bedröfvade sinne ... Idag uppväcktes jag af
mitt lilla gåriga aftonsällskap; Ledd vid sin sön-
dagsputsade moders hand insteg hon till mig, med
det lillahvita förklädetuppfyldt af doftande lilje-
konvaljer och de skönaste hvitsippor jag någon-
sin sett. Hvar hade dessa sednare, undangömdeför
solens redan brännande strålar, kunnat bevara sin
mjella hvithet och friskhet. Ack! huruvackraaren.
ibarn af den gudomliga naturen; huru afunds-
värd eder skära renhet... .

Sedan jag påklädt mig, och utur min nessesair
framtagit samt uppå den lilla gilverskanshalsbun-
dit ett litet guldkors till minne af denna »lada
morgon, hastade jag, biträdd af henne., att till en
krans hopfläta blommorna. Jag hade just slu-
tat, att med densamma pryda min hatt, dåden till
gudsljensten sammankallade ringningen åter be-
gynte. Iett språng var den lilla ifrån mig, ach
då jag kasLade ögatutåt vägen, såg jag henne re-
dan långsamt och allvarligt, likt en sedig tärna,
framgå vid sin moders sida....

Jag har besökt detta Guds hus, hvilket med
andakt beträdt, ingenstädes förfelar sin gudomliga
verkan. Frisk och mild inflägtade vårluftenidess
korsgångar pch andades frid och valkommande
till det mangrant församlade folket. Ödmjuka med
Hukade hulvuden sutlo på ena sidan af den lilla
kyrkan qvinnornai mjella lmfvudkläden,ochuppå
den andra, karlame med blottade hulvuden; an-



7

elakt och stillhet rådde öfverallt, ej ett andetag
hördes,icke ens ai" de späda barnen, hvilka åt-
följt sine föräldrar, tills klockaren uppstämde
den vackra psalmen JN:o 392. "Den blida var är
inne, och nytt blir jordens hopp," dä inföll hela
iörsamlingen uti enljudande chorus; men jag,Emi-
lia! jag sjöng ej, min själ var sa betagen,att rösten
ej förmådde höjasig till instämmande af den all-
männa lofsången; jag kände tårarne jaga utför
mina kinder, och först då, när psalmen var slutad
vågade jag upplyfta mitt tunga hufvud... ..

Jag skyndar nu att omnämna Ordets förkun-
nare; tänk digingen afnutidens välfriserad,finrakad
ochmodern sprätt, hvilken medlåtsad allvarlighet,
iförtidpåklädt kappan, nej, en åldrig gubbe med
siliverhvita lockar, skred långsamt gångenuppföre,
vördnadsbjudande uti sin enkla dragt, och sjelf
bärande sin gammalmodiga psalmbok,utur hvilken
Lan snart lör menigheten uppläste några till bjer-
tat gående verser. Med darrande men hög röst
gaf han nu folket sin välsignelse, innan Lan vid-
rörde det ämne, från hvilket han sedermeraikort-
liet, men tydligt och med full mening,lörklararade:
Skapelsens ändamål, och Guds hopp alt genom
dess mångfald beveka menniskans hjerta till er-
kännande af Hans vishet och godhet.

Svårt vore för mig alt upprepa, hvad jag lik-
väl med uppmärksamhet af den aktade Gubbens
läppar hördeulföras, och säkert, så hojipas jag,
försvinner ej det goda intryck milt hjerta deraf
erlor.

Sedan jag sagt milt värdsfolk farväl och med
hjertlighet kyst den lilla flickan, hvilken till ett
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återseende lofvuxle bevara det lilla korset, lemnade
jag lättad och. lugnad denna vänliga iristad.

1dag har jag endast rest lyra milj men som
blott lem ålerslå till dess jag kan se kyrktornel
iN*, hinner jag, oaktadt detfa lilla dröjsmål,i
god tiddit. Härtills, älskadeEmilia, barendast land
åtskiljt oss, härelter blir det också hnfvet, det äl-
skade, men förrädiska haivet. JVlins du hura
olta vi iaftonens lugn framgungat på den klara
böljan invid dinaföräldrarstrtlliga Svanevik, huru
vi dä iinbillningen förstorade dess omkrets, samt
föreställdeoss läror och äfventyr, der inga fun-
uos. Mins åa dä jagverkeligen,lörmilt sjelfsvålds
skull, helt oiörmodadthalkade ölver båtkanten,
men, ianseende till det grunda stället, snart nog
af prostens Wilhelm biet' uppbjelpt, samt lik en
Sjögud, drypande al vatten, ifrån hulvud till
fot, skainfl;)t ocli skälfvande fick sitta stilla iett
hörn af bålen, tills den Jrann landa.

—
Mins du

ännu huru vi -förirradet>ss iden täta skogspark,
som omgifver det hem jag fordom kallade mitt?
och huru sluleligen flaggen vid fiskarkojan blef
vår ledstjerna genom denna lilla öcken. Der står
ännu på klippan invid hyddan det lilla tempel vi,
jemte din broders och Wilhelms tillhjelp, med så
mycken möda uppförde; icke ens liden har på
detta oskyldiga verk velat lägga sin förstörande
hand;till dessa tidigare tilldragelser imin lefnad
ilyr min tanke så gerna, kunde jag endast åtglöm-
skan lemna de seduare. Nu god natt, jag går
att drömma om dig, och tecknar dig ej någrara-
der förrän ifrån IN*
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M* den 31 Maj.

Det är ifrån ett litet snyggt värdshus jag till-
skriiver dig dessa rader; mittressällskap, dethen-
nes Nåds godhet utsett mig, men hvilket du ännn
icke ens till namnet känner, har redan förtvänne
dagar sedan hit anländt, och vänta endast på vind
samt ordres, att kunna gå ombord; du är väl ny-
fiken att lära känna de personer, med hvilka din.
Mathilda,åtminstone för en kort tid, skall träda
iett vänskapligare förhållande, och jag skyndar
att tillfredsställa din väntan i den delen,idet jag
säger dig att detär Hof-Rådet 8., hvilken nu åter-
vänder till S* med tvänne barn, en flicka om 16,
och en gosse om 11 år, iirån en resa den de för
nöjet att träffa anhörige, lör trenne veckor sedan
hilåt gjort. Det är en älskvärd familj, så mycket
jag hitlills kunnat finna, och som vi framdeles
komina att bebo samma siad, lofvar jag mig redan
på förhand deraf nöje. Adolph upphör ej alt
berätta om onkelns på Svärdsbyherrliga tvåvå-
ningshns, med balkongeroch terrasser; Hans stall
med tolf magnifikt vackra, glänsande hästar, hans
präktiga jaglhundar etc. etc, och tycker endast
att ålerresan företogs allför snart; Rosa der-
emot, fann tanten, onkeln och kusinerne visst
ganska uppmärksamma och älskvärda, sajnt för
öfrigl allt såsom Adolph sagt "förträffligt," men

längtar lika fullt att Ja beträda hemjorden, och
hälsas af mor och syskon.

Jag anar dock, att någonting djupare ligger
till grund deilör; låt se. Jag finner mig just
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väl idenna lilla krets och har redan i samråd
med Rosa på bästa vis rangerat vart lilla hus-
hall. Någonting mägtigt drar mig till denna unga
flicka, ocli ehuru jag räknar fyra Sr mer än hon,
öfverensstäroma vara tänkesätt dock fullkomligt.
.Just nu inträder hon i mitt lilla rum: "Mathilda
måste säger hon," "spisa med oss, eljest har icke
heller jag någon matlust.

—
God natt!

Den 1 Juni om afton.
N* är en nätt stad, ehuru gammalmodig, har

tränga och smala gator med en högst ojemn sten-
läggning, hvilken verkeligen pröivar fotgängarns
vigilans och hållning. De höga stenhusen med
sina två a tre våningar, antyda något stort, och
vilja, likt enpratsjuk ålderdom, berätta omettvig-
tigt fordom. De tvänne kyrkor staden äger äro
älven uråldriga, och skola förtjena att med upp-
märksamhet invändigt beses; det grämde mig af
hjertat att ej kunna, såsom jag det önskat, njuta
af det nöjet, men tiden medgal det ej; jag vill nu
endast i korthot för dig omnämna ileras olika
yttre: den Grekiska, medkupolformadt tak, är li-
ten, och tyckes icke kunna inrymma någon större
folkmängd, likvist skall, enligt livad man berättade
mig, byggnadssättet invändigt;, göra den rymligare,
än man kunde förmoda. Hon skall vara rik på
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dyrbarheter, reliker och yppige kyrkoprydnader,
samtisynnerhet utmärkasiggenom en ofantelig för-
gyldmetallkröna,hvilkenensamskall förmåfullkom-
ligt upplysahelakyrkan. DenLutherska är fyrkantig
och ganska stor; honsträckersin tornspets säker och
hotandeupp motskyn-, jag kundeickeåterhållamina
ögon att flere gånger ibland molnen uppsöka dess
spets, ochhar aldrigkunnattänka migen förfärligare
höjd, det glimmande korset deröfver,hvilket skall
innehålla 8 alnar ihöjd och 5 ibredd, syntes nu
endast såsom en fin strimma, och ehuru sjelfva
kyrkan redan räknat sekler, t)rckes dess kolossa-
liska byggnad, ännu vilja trotsa liden.Nog härom,
då jag ej kan göra dig beskrifningen utförligare.
Låt nu ditt öga vända sig ifrån staden; men följa
den mer än ljusande ulsigten ifrån dess hamnsida-,
någonting mera storartadt kan du ej se; hafvet,
som ifrån oändlighet, istörtande skum, hvälfver
inför dina lotter, der ett bålverk, eller en brygga,
iförtröstan på sin orubbeliga styrka, emoltager
dess omilda smek; skepp och farkoster, som dels
ifulla hvita segel klyfva vågorna, delsstillastående
albida en gynnsam vind. Här ser du ett fartyg
färdigt att lyfta ankar, matroser skrika ochspringa
om hvarann, hallar surra i luften, näsdukar
hvifta, afskedshälsnitigar skickas iotalig mängd,
och återlörnyas ständigt genom ett fortfarande
hurra! Under det ögathärined sysselsattes, fängs-
las örat af allt tydligare och skarpare kanon-
skott, och snart upptäckes rökenaf ett ångfartyg,
som ibrusande fart närmarsighamnen ;JNu saktas
farten, bruset tystnar, hjulen stadna, båtshakarut-
kastas och plankor hållas iberedskap, såsom ett
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medel alt förena skiljda vänner ocli fränder. En
skön anblick, älskade Emilia! men milt öga sväf-
vade härunder tårfyldt bort åt den gröna vän-
liga skogssidan,som längs kusten, sä långt ögat
bar, erbjöd stillhet och frid. Hvem skall räcka
mig en hjertlig hand då jag snart beträder en
främmande jord! ihvilket öga skall jag läsa ett
upprigtigt välkommen? Hvad skall jag väl erhålla,
emot hvad jag förlorat? O! mina älskade Föräl-
drar, J som slumren den eviga sömnen_,livexnskall
godtgöramig eder oersättliga förlust!

Imorgon kl. 6 skola alla passagerare vara
ombord, nu derlore farväl, du, min Emilia!den
vackra aftonen lockar, och jernte Rosa, hennes
lar och broder, går jag att njuta af dess svalka
och behag; vi halva redan tagit iskärskådande
v&ra hyllor eller sofrum, de äro sannerligen ej
stora, men samlingsrummet eller salonen deremot
är rymlig och treflig, och passagerarenes antal,
enligt hvad man sagt, blifva högt. —

God natt!
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Den 2 Juni.
Vinden LlSser upp i hast,
Segel fylla slang ocli masl.
Skeppet styr till andra länder,
(iiiiv«t när det älcrvamlur.

Runeberg,

Ilafvet å'r dock ett herrligt element, af hvars
anblick hjerta och själ njuta, ja! ända till outsäg-
lighel! Gifves ett högrenöje än detman eriargun-
gande på elt stolt och välbyggt iartyg, hvilketännu
isjelfva dess dödsstund trotsar sin alltid lömska,
alltid till lejd beredde fiende

—
vågen. Det lider

numot aitonen,solensjunker småningom glittrande
iböljan och lofvarimorgon, återuppfriskad_, tända
ett nytt ljus! Dock, som sällskapet mangrant för-
samlat sig under däck, föratt invänta thé-tinaman,
finner jag ledighet alt vid relingen,medelstenbly-
ertspenna, teckna dig dessa rader.

— Jag vill dock
ga punktligt tillväga och formeligen presenteradig
personalenuppå Örnen, (Ångfartygets namn), hvai'B
alla hyttor, till min stora förvåning,belunnos så
upptagna, att ej en enda mer varit att tillgå. Du
ka» af min presentation möjligenieniramtidigen-
känna en och annan af de agerande personerne.

Geheimeradinnun Nobelcreutz satt vid mitt
inträde midtisalongens sofla, jemtetvänne döttrar,
och tycktes, medelst en högst förnäm min, vilja
påbjudauppmärksamhet och respekt; ödmjukavid
herrskarinnans minsta rörelser, bugade sig ett par
hvita strutser öfver den ipaille- och lilas-skiltan-
de kattenj ihvars yttersta kant en qyarters bred
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duggregnad blonde kantade sig; en svartmed spet-
sav bebramad mantille skylde, snart sagdt, hela
hennes icke ringa figur, då jag undantar en mager
silkesvantad hand,hvilken fogade sig Iramomman-
tillen och qvarhöll en pirat, som ivälmåga lof-
vade proviantera för hela den återstående resan*
min skarpsynthet tilläts likväl ej intränga till dess
digra innehåll. På hvardera sidan om sin fru
moder sutto Fröknarna Cloty och Jettchen No-
belcreutz, med blomsterqvastar på, ochunder hatt-
skärmarne fladdrande bandändar iöfverflödande
längd, samt yfviga och släpande kjortlar, hvilka i
behagligt vårdslös oordning sopade långt ulåt Sa-
longsgollvet. Framför dessa hade en ung Dandy,
med hängande hår, fattat posto, och gjorde sig
uppmärksam på hvarjeFröknarnesknapptuttalade
önskningar. Så iordning Ofverstinnan Z., en

ung, vacker och liflig varelse, hvilken, medelst
sin naivité och sitt lätta sätt att vara,lockade till
sig alla närvarande unga karlar; Jagville iördöm-
ma henne för dess koketteri, men urskuldade
henne derjemte, finnande det alllid lika jemna,
muntra sinnet, då hon endast omgifven ai frun-
timmer trodde sig fullkomligen obemärkt. Den
högsta enkelhet råddeihennes klädsel,sombestod
ien tätt åt halsen sluten kammarduksrock med
en dera sittande krage; en med en hvit bandros
prydd halmhatt hvilade ihennes knä; och det
mörka håret, lagdt ien prydlig vridning, gjorde
henne till en verklig madonna., Så vacker hy, så
sköna ögon, har jag ännu aldrig sett; idem låg
någonting obeskrifligt, på en gång både allvar-
ligt, känslofullt och skälmskt. Tänk dig kontrakten
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emellan de rosendoftande FröknarneN* ocli demia.
Men vidare till saken; tröttna iår du ej på min
beskrifning, ty hvarom skulle jag eljest, ruidt på
ensliga halvet orda, om ej anledning fick tagas ;tf
nästa grannen. Ofverjägmäslarinnan Bjellerdorf,
med utslående underläpp och blossande kinder,
paraderade derelleriskiilandesalopp- tunga orgen-
sinska eldgula band, med svarta nopper,voroöggla
vid öggla radade på hennes verilabelt italienska
hatt. Hon utgjorde en slags sufflör emellan
Geheimerådinnan och Borgmästarinnan T.,hvilken
sistnämnda satt på Ofverjägmaslarinnans vänstra

sida. Denna ett pralsjukt fruntimmer, som tagit
sig liten air, och genom sittnyhetskrämeri, funnit
inträde ide högre kretsarne,satt ännu med Tid-
ningsbladet mellan fingren och upprepade derutur
inhämtade nyheter,hvilka naturligtvisintresserade
Geheimerådinnan, som nu iflere veckor varit
skiljcl ifrån hufvudstaden, och således undgnlt da-
gens vigtigare händelser. "Na! men min aldrabäsla
Fru Borgmästarinna; när skedde det? när bl«f
det afgjordt? fastställdt?" etc. etc. etc. "då jaglem-
nade huivudsladen hördes ej elt kny derom, nej
icke det aldraminsta."

— "JNa jag kan säga," gen-
mälte Borgmästarinnan, "jo, jo, jag visle del redan
längesedan-, redanlör ett hälft år sedan, men som
jag ejgerna berättar nyheter, ty jag har oskyldigt-
vis fått på min läkning saker hvartill jag varit
fullkomligt innocente;" så ... så ... har du
verkeligen engång tegat (tänkte jag) och letnnar
nu henne alt vidare omförmälanyheter. .Fru Rfi-
diunan 0., med stora fötter och röda händer,
hvilka sednare jag,ianseende till deras lifliga läig,
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varsnade, satt dernäst; de redan längesedan af~
lagde stora Zobelpalantinerne hade funnit behag
lörhenneoch hennes dotter, hvilken sednaie,ehuru
ung, älven inkrupit ien dylik. Slutne och endast
någongång småhviskande meddelade sig dessa till
livarann. Vidare, en åldrig blekFru med enkudde
bakom ryggen, mot hvilken hon ogenerad lutade
sin, som det tycktes, matta kropp; hon skall,, sä-
ger man, begagna sjöluften för sin hälsas skull.
Invid henne satt en ung täck flicka, hvilken out-
tröttligtegnade den gamla sinuppmärksamhet, jem-
nade kudden, borlhviftade flugor, och ibland lagt
uppläste något utur enbok. Frun är enLagmanska
Ljung, flickan, hennes dotter-dotter.

Följ nu andra sidan åt, samt gör en djupbug-
ning för Friherrinnan C. ocli dess trenne döttrar,
livilka galanta och utslofferade, sinemellan diskute-
rade om,huruvida Öfverstinnan Z:s robe,ianseende
till dess glänsande hvithet, bestod af bablist eller
mousslin, hon var alltför nonchalanteisin kläd-
sel mente Fröken D., hvilken redan blommat ut,
och just höllpå att isin lefnads höst förfrysa,
om ej till hennes lycka Assessor Bengelberg hos
henne slagit sig ned, och åter uppvärmt den half-
stelnade bloden. — Vidare ser du Mamsell Berg-
brun, fräknig och fet, ihögröd sammetskapolt,
prydd med otaligt mycket snörmakeri-arbete;
hennes ena hand leker med en parasoll, under
det hon med den andra ikring parasoll-käppen
gör underliga hieroglyfer och ringlar med de
ifrån halsgropen ned till fötterne hängande ka-
pottsniljorne. Hennes valspråk är: "stor sak," der-
vid jag, som ofta hörde detta hennes utrop, lät
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mig falla iminne salig Fru Gråslrömsord: "Stor
sak, vill ingen annan halva min dotter,sa behåller
jaghenne sjell'.'' —

Gif ännu en vänlig blick åtRosa,
huldaB. och din Mathilda, och vänd för resten det
öiriga sällskapet ryggen, ty ehuruväl stort, intres-
serar det dig sannerligen ej längre.

—
Man pra-

tar, man skämtar- Herrarne, hvilka säkert utgöra
ett lika stort antal som Fruntimren, framkasta
qvicka och dumma infall, bugaochcompiimentera;
de vinge isynnerhet springa om hvarann, och upp-
vakta Damerna med apelsiner och konlekt-påsar,
kika genom salongsfönstren, och utblåsa rökmoln
uttir de ständigt blossande cigarrerne. Till nam-
nenkänner jaghär fa; Geheime-Rådet JNobelcreutz,
.ser jag dock ibland avancera sin Fru, likasåBorg-
mästar Trullsberg,hvilken med hatten i hand lik
en stinna trissar in genom dörren. Löjtnant
Pirovette, och Secreter Flawquette äro älven rit-
uiärkte personer, och af Fröknarne jemnt anro-
pade; älvensa DirektörBergbrnn, som blott spelar
sex skillings boston tned Oiverjägmästarinnan och
Assessor Bengelberg. Nu hör jag man äter ruskar
pa sig der nere. Rosa, som under trängseln ej förr
saknat mig, kommer upp och storbannas löv det
jag stulit mig undan. Aftonen är gudomlig! hai-
vet stilla som lugnet ien ostörd barna-själ-, O!
du herrliga Rosa! livad du i din lilla svarta siden-
spens och dina ljusa hängande lockar är täck;
matte icke heller lugnet i din unga själ grumlas
af tidens oskonsamma hand. Jag har ej målat dig
Rosas porträtt, min Emilia, men i afton ville jag
med lefvande Järgor kunna göra <!ig begripligt
huru vacker hon är. Dun öppna pannan, den
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friska kinden, det ljusblå ögatoch den sirligt bil-
dade näsan, den svällande runda läppen, allt detta
läter ju länka sig, men det oskuldsfulla englavä-
sendet måste nian se, lör att fullkomligt kunna
lätta och beundra-, jag har frågat Rosa om jagfår
hälsa dig. — 'Mo, om hon är lika god som du,'?
ljödsvaret.

—
Oerfarna Rosa! Du känner mig ej,

och läster dig dock med hela din oskyldiga själ
vid mig, men på mig skall du icke bedragas.

Den3 Juni, aft. kl. 6.
Man dricker åter thé, och jag hastar till dig,

Emilia! Gud vet om jag härefter blir itillfälle att
för hvarje dag skriiteligen göra dig någon anteck-
ning. Må den derföre göras medan jag det kan.

—
Sittande på däck har jag idag betraktat himlen _,
liafvet, klippor och grönskande förbisegladeuddar,
sjögången har ej varit stark, men likväl någon.
Jag har dock varit lycklig nog, att ej kännadeiaf,
ehuru en oförutsedd anledning för ett ögonblick
höll på beröfva mig min fällning. Som sagdt
är, jag satt ifrån morgon bittidag på min vanliga
plats invid relingen, och visste ej, stundom blott
af Rosas påhälsningar väckt till det närvarande,
livad tiden led, då middagsklockan lät hörasigoch
jag såg liof-Rådet nalkas mig. Nå min goda Mam-
sell! får icke jag med den storeskaldensord fråga:
"har hon ej skådat berg och lunder, och sund och
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Öar förr än nu," "nu har hon sulit hela guds
länga förmiddagen och betraktat allt cletlaså troget,
som skulle hon väntat, att bakom någon bergs-
uddeupptäcka en länge saknad, eller måhända
otrogen älskare."

—
Vid dessa skämtsamt yttrade

ord, bjöd den vänlige gubben mig armen, samt
fördemig nedisalongen; men,

—
borta var milt

själslugn, hela min varelse hade vidhans sista ord
erfarit en smärta, som skulle jäg sårats af tusende
dolkstygn; en ovilkorlig skäliva genomfort min
kropp, och försvagad,måhända tillika al sjögång,
nedsjönk jag sanslös på den första stol mig mötte
"Min Gud! livad går åt erMamsell," utropade Hof-
Rådet, "Rosa skynda dig hit med eau-de-cologne;
uppassare, tag hit vattenkaralin, finnes då ej nå-
got Rhenskt alt uppfriska läpparne med? detta
har hon af det fördömda kikandet och spejandet
åt hvarenda bergsudde; hon skulle som vi andra
slå små lofvar ikring och under däck; ej vara så
ijer; men iblandtagasig endroppa snappspå socker,
ty sådant går an och måste göras på sjö; så skulle
den föi%dömdayrseln af fajrtygets rullning ej göra
anspråk." Desse voro allt ord, hvilka jag under
bemödandealt vinna fattningåhörde.

—
Den älsk-

värda Kosa var oupphörligtknäfallen vid minsida,
och hade under välmening ölver mig ulömt hela
sin eau-de-cologne-flaska. Öfverstinnan Z., Gehei-
merådinnan Nobelcrenlz och dess döttrar, hvilka
sednare under sin Ilögvälbornafrumodersbeskydd
nu vÄgat lemna sina platser, hade jernte ilere an-
dra personer under denna tilldragelse fullkomligt
förskansat platsen der jag halflåg. Af de nådi-
gas läppar hördes åtskilliga fransyska strofer af
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pauvrepetlle! ak puuvrts petileJ c"1est un accldent
des vtrtiges; säkert Jiar hon känning ai sjögången;
mais elle rtest pas laide, Cloty mon Ange! regar-
dez les yeux blett», cc teint d^albalre et cts levres
de corail; hvarilrån och hvem kan hon vara elc.
vlc. Fröken Cloty, som sjelf Jiade ett par mörka
blixtrandeögon, gaf mig omsider en nådig sido-
blick, men vände, utan att svara, snart sin nådiga
fru moder ryggen. Till min innerliga tillfreds-
ställelse erbjöd mig Kaptenen sitt eget närgrän-
sande lilla rum, der jag småningom, iden rrtfg
aldrig öivergiivandeRosas sällskap, fick återhämta
mina krafter. Denna afton är ej sa vacker som
den föregående; himlen är mulen och några re-
dan nedfallande regndroppar bebåda ett annal-
kande oväder. Äfven s^ön hälver sig oroligt;
måtte vi ej utsättas för storm; det vore dock
ohyggligt,att under natten nödgas kämpa med vå-

gorna. Ovädret tilltager verkligen ininutligcn,
fartyget kränger redan så ofta, att jag med möda,
skrifvande, kan behålla min plats, och som inan
der nere hörs förenasig att vara trefliga', det vill
-säga: Löjtnant Pirovette amuserar de unga da-
merna med hvarjehanda kortkonster, träder sax
på band, samt gör nät på händerna,Borgmästar-
innan fortfar alt berätta nytt, och Direktör Berg-
brun med Ofverjägmästarinnan och Assessor Ben-
gelberg spelar boston,

—
så säger jag ihast: god

nattEmilia! och begifver också mig 1iII irefnåden.
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Den 4 Juni förmidd.
llu! en stormig natt! regnfull och ruskig; nä-

stan ingen af Passa#erarena har kunnat njuta ai
Ijvilan (dä jag undantar Rådinnan 0.,hviJken me-
delst lillhjelp af näsorganerne hela nattenspelte en
uthållande solo), ehuru Kaptenen igår afton för-
säkrade, det fruntimren, ianseende till stormen?
kunde sofva trygge. Mon Dieu! Cloly! sofver du?
suckade Geheimerådinnan;ull! vIT! pustadeOfvei'-
jägmästarinnan,hvarunder jag föreställde mig huru
hennes underläpp skred ovanligt fram om den öl-
re.

— O, Herre Gud! pep Borgmästarinnan, hjelpe
oss till dager- jag ängrar dock som alla synder, att
jagigår afton sa illa förtaltefru Godman, hon är
likvist enbrabeskedlig mcnniska,och görejmasken
emot.

— Sålunda, under stånkande ock pustande
förgick naiten ingalunda iort; Borgmästarinnan
var den första som stack hufvudet ut ifrån sin
otrefliga bostad; såg med spejande blickar ikring
på sina närmaste, och midt emot liggandegrannar,
men som de ännu en kvar, tröttaaf nattens mö-
dor,lågo orörliga,grep hon itysthet efter sin sto-
ra sammets-pirat, kände och kände länge efter nå-
got deri, — gissa dock min hulda läsarinna eller
livad? Ah du tröga, dumma författare, efter näs-
duken?

— Nej; nå tandboralen? Nej} åh bevars,
kammen då? Nej! nej! nej! Tidningen, Tidnin-
gen var det, hvilken hon, för bättre minnes skull,
ännu lov femtiondenionde gången ined spändaste
uppmärksamhet började genomögna.
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Nu är åter lif och rörelse; vinden forliar god
och kapten säger det vi, om den ej ändrar sig,
redan middagstiden kunna passera den så mycket
beprisade vackra skärgården, och således straxt på
eftermiddagen löpai hamn.

.lag vet ej hvarföremilt mod sjunker, ochmitt
hjerta slår tätare slag ju närmare jag nalkas må-
let för min resa; är det fruktan att åt en gam-
mal otålig fru ej kunna, såsom jag det bör, och
hon har rätt att lordra, egna mina dagar, eller är
det den qvinliga svagheten, hvilken objuden kom-
mer mig att göra jemlörelser mellan förr och nu,
som med allt för mörka färger målar mig mitt
tillkommande beroende. Jag vill ej neka att ett
flygligt samtal emellan Mamsell Angnbrit Berg-
brun och Rosa inverkat på min sinnesstämning.
Sittandeigår afton invid Rosas sida, frågar hen-
neMamsell JBergbrun, visande på mig.— hvem den
der flickan vore som hon (Rosa) så alliförbesked-
ligt hjelpte då hon så illa dånade af? Herrskapet
måtte vara gamla bekanta, tillade Mamsell Angn-
brit, då lilla Fröken gjorde sig så mycket besvär,
och till på köpet spenderade hela sin luktvatten-
flaska på henne?... Icke äldre än sedan fem da-
gar, då såg jagMamsell Sommer för första gången.
Först för lem dagar sedan? hallskrek MamsellAn-
gubrit, och hällde hela sin luktvattenflaska öfver
henne, det som ändå är så dyrt. Jag köpte mig'vid
min afresaifrånS*hos Kölleren flaska dylikt super-
fitit årdöloconne,och betalte derföre sju plåtar,
och jag har ännn knapt tagit en fingerborg deraf;
lilla frökenskall fa se, här har jag flaskan; idet
samma förde hon handen bakom ryggen och fram-
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log verkligen en med den välkända stämpeln ior>
.sedd eau-de-cologne-flaska; "åb, sade småskämtande
Kosa, då nyttjar Maniseli Angubrit ej ofta deraf,
men då det är så dyrt är det ej heller underligt/
min deremot är väl älven hos Köller,men således
af en sämre sort, den kostar endast eniBanco;
jag tycker den är " — "Ali fy bevars! hög-
skrek nuMamsellAngubrit, albrytande Rosa, den är
usel,och vidbränd,så man kan få nysningar deraf,
men jag hadeså när glömt,— ''Sornmer" hette hon
ju? Mamsell Sommer! livad är det för en Mamsell
Sommer?"

—
"Känner då Mamsell Angubrit någon

meddet namnet?"
— "Nej, men jag tänkte, jag tyckte

jag vill minnas jag hört något dylikt, Som, Somm,
Sommerset; rigtigt, nu har jag det, det är inågon
roman något lustställe eller lancllgård som heter
Sommerset; a propos af roman, Jäser lilla fröken
gerna romaner? Ack, det är förtjusande att läsa
romaner, j.'ig läste nyligen Riualdo Rinaldino,hvad
det ändå är för en bjcrtans karl, men man skall
hafva godt minne att komma ihåg alla deder slyg-
ga namnen, jag mins dem som på mina lera ling-.
rar; men Sommerset helte hon?"

— "Nej endast
Sommer."

— "Jaså, rigtigt, det var ju landtställct.
Nä, huru kommer hon med detta ovananamn att
lärdas hitåt?"

—
här ville Rosas tålamod förgå.

Namnet, goda Mamsell Angubrit, gör juej tillsaken,
dessutom låterdet jubehagligt; hon är en fader- och
moderlös flicka, som lemnat Friherrinnan Y. sitt
löfte,attidennes ensamhetlörhenne utgöraett dag-
ligt sällskap." — "Friherrinnan V? så, så, ack hvad
jag beklagar henne, en så sträng, kinkig och sjuk-
lig fru; nå, der får hon sju dar iveckan, stackars
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Hicka, hon är då ej rik, (och härvid skörtadehon
på sin sammetsrock) som nödgas antaga ett sådant
anbud?"

— "Nej, långt derilrån, hon är lattig, och
känner så mycket smärtsammaresitt medellösatill-
sland, som hon varit rik, men hennes far genom
öfverdrifven mensklighet och hjelpsamhet störtat
sigsjelfielände."— "Stackars flicka! ja jaj nog får
hon nu veta alt hon äter nådebröd." Längre lör-
mådde Rosa ej åhöra Mamsell Angubrits frågvisa
sladder, hon lemnade henne straxt derpå; samt be-
riittademig sedermerahelt oskyldigt hela samtalet.

—
Kl. 2. Vi passera nu skärgården, ja! den är vac-
ker, den är gudomlig? En mild iörsyn uppenbarar
sig äfven idenna obetydliga del af det stora hela.
livad ändå naturen är skön! O! om du såge
dessa stränder med sina unga, friska löfträn, dessa
klippoi", kring hvilka måsar med silfverhvita vin-
gar flaxande höja och sänka sig, dessa dälder och
killiar med betande hjordar, dessa hvita,små landt-
hus, som vänligt tyckas inbjuda den förbiseglande,
allt är så herrligt! man skulle önska evigt laqvar-
dröja här och aflägsnas dock ögonblickligen.— Kl.
3. Ännu blott ne qvart; och jag skall beträdaen
jord, der allt är mig främmande, allt likgiltigt, der
endast en allvis försynär densamma, hvilken äl-
ven imitt älskade hemland vakade öfver mig;
densamma, hvilken min ömma mor, min dyra far
lärde mig älska och vörda. O! Emilia! nu, nu
känner jag att jag är ensam, att jagär skilje! ifrån
dig! min enda sanna vän! Under den friska torf-
veu hvila mor och far, de smärtas ej af att se sin
Mathilda öfvergifven irra, en lekboll för Ödets
nyck. Tillfredsställde lemnade de mig, ehuru me-
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t]ellus, ål en sorgfri framlid, ty han! som utgjorde
min lycka, mitt allt! ägde julivad jag af förmögen-
het saknade. O! J visten ej att er Mathilda skulle
erhålla sår, ännu djupare, ännu smärtsammareän
dem den gränslösa förlusten af eder bortgång gif-
vit henne. Säg Emilia, hvarföre kan jag ej glöm-
ma att jag var lycklig? hvarföre äger jag ej styr-
ka, ati med mera undergifvenhet emottaga lifvets
vexlande pröfningat? Jag måste nu sluta; en all-
män beredelse att ändtel-igen sätta fot a fast mark,
äger nu rum. Redan antändes luntan på kanonen.
Ah! första signalen är gifven, ännu tvenne lika
skarpa skott, så.... de susa ännu hvinande ge-
nom luften, rökmolnen skingras, Örnen sänker si-
na vingai', och simmar lugn och stolt, under tu-
sende hurrarop af väntande åskådare, inihamnen.

Fortsättning af dagens äfventyr; skrifuet under
den förstanatt jag tillbringat imitt lilla rum,
mitt blifuande hemvist.

Nå Rosa, nå Mamsell Somrner, huru gick det?
J höllen eder väl tappraunder kanonaden? frågade
Hof-liådet, idet han, redan stående på marken,
hjelple Rosa och mig att stiga iland. Rosa spet-
sade redan don fina mannen till ett svar,då idet-
samma tvenne små flickor hoppade fram undan
trängseln, under högt utrop af: pappa! Rosa! ack,
ack, pappa och Rosa! Och Adolf då? tillade
Hof-Rådet, hjevtligt omfamnande sina älsklingar,
hvilka kommit att emottaga de efterlängtade. —
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Adoli med! upprepade de båda flickorna, hvilka
nu sprungo till brödrenech under omfamningar
berättade huru modren och den lilla Viktor måd-
de, huru man väntat och passat på, då fartyget
skulle komma; huru modren, hindrad af middags-
bestyr för de väntade, ej kunnat ga med, men
skickat vagnen emot dem.

—
Se så, kom nu Adolf

så vilja vi berätta dig om de små vackra ankor,
Jungfru Bata för din räkning uppfödt. Ankor,
sade Adoli' stolt, åh, hvad vill del säga, ni skulle
sett allt hvad jag sett, Onkels stora präktiga slall
med tolf hästar, hans hundar, Nalle ocli JBeggo;
och alla höns, tuppar, kalkoner, änder och gäss;
hans dulslag, hans präktiga trädgård med oran-
geri, der tusende sköna blommor redan voro ut-
spruckne, då skulle ni ej bry er om små ankor.
I;tider dylikt barnsligt joller närmademansig vag-
nen, samt beredde sig att sliga deri; hör på barn,
yttrade sig Hof-Rådet helt oförtänkt,J aren inga-
lunda trötte,vårt hem ligger också icke långt här-
ifrån, vi vilja gående öfverraskaer mor, samt till
Mamsell Sommer afstå vagnen,hvilken säkert skall
förahenne till Friherrinnan Y:s mera aflägsna bo-
ning. Jag ville väl af allt hjerta gerna, tillade
han,vändande sig tillmig, först ledsaga er till vår
glada krets, mengrannlagenheten bjuder nu annor-
lunda. Friherrinnan ärett ceremoniöst fruntimmer,
och skulle törhända misstycka om ni ej genast
uppsökte henne. Ehuru ogerna jag ville begagna
mig af dettaanbud,nödgades jag dock,inseende det
riktiga iHof-Rådets välmenta anmärkning, beqvä-
jna mig dertill, och, hastigt qväfvande en våldsam
känsla af smärta, tryckte jag blott med innerlighet
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Rosas hand, slammade, ly tala förmådde jag ej, clt
höiligt alsked tillHof-Rådet, samt hoppade upp i
vagnen. Nu var jag fullkomligt ensam och kun-
de Jiied möda återhålla utbrottet af mina tårar.
Hastade jag nu lugnet och friden till mötes, eller
var jag kanhända ännu utsedd alt genomgå pröf-
Kingår och motgångar? Linder dylika betraktelser
anlände jag till ett stort prydligt två-våningshus.
Vagnen stadnade. Se så tack, sade jag med häm-
mad röst, och förde ofrivilligt den darrande han-
den till vagnsdörren, då kusken sprang ned och
öppnade densamma; här litet för ert besvär, jag
finner mig nog sjelf vidare. Idet jag vände mig
om, såg jag enigult och grått livrée klädd betjent,
hvilken nyfiken stod och gapade på den ovanliga
gästen; hu! tänkte jag,intet godt förebud,(den gula
färgen kan jag ej fördraga). Är hennes JNad hem-
ma? ,1a; vill ni vara god visa mig upp till henne,
bad jag; beredvillig gjorde betjenten hurtigt ett
vansterorn, och ledsagad af honom, mera sprangän
gick jag trappan uppföre. Här iN:o 1. Jag öpp-
nade dörren. Detta var alltså mitt blifvande hem,
med glädje fann jag rummet tomt; jag hade unge-
fär så önskat, och kunde nu åtminstone enminut
draga andan. Än en minnt och ingen syntes; jag
iiade således tillfälle att kasta ögonen kring rum-
met och göra mig bekant ined dess tillhörigheter.
Rummet i sig sjelft var ljnst och vackert, men
förmörkades betydligt af långa mÖrk-brandgula
tvillsgardiner, hvilka idjupa falbuianer fölloöfver
de höga fönsterratorne;antika men dock ej osmak-
liga, möbler beklädde väggarne, skulle endast det
brandgula tyget ifrån desse utebliivit. På ett med
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rötter inlagdt bord, stod en stor, med fint jern-
galler försedd bur,ihvilken en liten råtta behän-
digt slingrade upp och ned, på Lvänae dertill än-
damålsenliga kedjor; uppå den svarta dörren till
buren stod med storaigullärg målade bokstäfver
denna sinnrika devis: se, men rör icke! hvilken
jag helt bestämdt skulle lämpat på eniden gula
kanapéen hvilande katt, om jag ej invidburen er-
tappat en dito på lur stående. Tålamodsprof, tänk-
te jag; stackars trio, snart, snart utgöra vi väl en
cjvartett. Jag hann knappt uttänka denna me-
ning, då en sidodörrgick upp,och en mager figur,
åtlöljd af ännu ett par kattor, steg ut, men som
hon förmodeligen ej ville komma sina favoriter
nSgot hår förnär, medelst hastigt tilldragande af
dörren,eller hon, möjligen trodde dem innanlöre
kunna försofva sin lycka,allt nog, hon vände mig,
som betydligt närmat mig henne, helt oförmodadt
ryggen, hvaraf kom att hon, oupphörligt lockan-
de Fillili och Megrit, baklänges avancerade mig,
och med mig, hennes ödmjuka tjenarimia, gjorde
en så häftig sammanträff, att hatlen dervid ströks
mig af hufvudet och jag genom dess hakband, lik-
som råttan i buren, kom ifällan, samt hon sjelf,
såsom träffad ai en elektrisk stöt,hufvudstupa åter-
studsade iden till all lycka närstående kanapéen.
Hvad ialler Guds namn! hvad? livad? skrek
min blifvande patronessa, och jemkade sig åter
igen upp, idet hon, eldrödnärmade sig mig-,' mitt
hjerta klappade och pulsarne slogo imina ådror,
så jag kunnat bedyra, det den häftigaste feber ra-
sadeihela min kropp; jag kunde knappt fram-
stamma: jag är, jag kommer, jag söker; i
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min ångest hade namnet pä min blifvande skyjlds-
palronessa fallit mig ur minnet. Nä,hvemär frun-
timret då? irägade med mildrad röstmin olycks-
kamrat, hvilken, säkert af min synbara förvirring
bevekt, till en octave lägre nedstämt sin diskant.
Nu repade jag mod; jag är Mamsell Sommer,
som genom ers Nåds godhet hoppas finna mitt o-
vänliga öde. förmiidradt. Sommer, Sommer, jag
kan ej påminna mig hvarihän, nu rann det mig i

Lägen: du har gått galet, ännu en gäng repa mod;
jag ber om lörlåtelse,är det ej Friherrinnan Y. jag
har den äran att tala vid? Nej,nej. jag är ryttmä-
slerskanPionleldt;fruntimret har gatt gali; ja frun-
timrethar visstgattgalit.tänkte jag,ochgjordeigläd-
jen häröfver en ännu djupare komplimang än den
nyss förolyckade. Försonad,somdet tycktes, ledsa-
gade mig Hytlmäslerskan Pionfeldt till dörren,ge-
nom hvilken jagolyckligtvis inkommit, ömsom un-
dervisande mig till N.o 4, Ömsom upprepande miss,

miss, Fillill och Megrit. Jag gladdes af hjertans
grund, alt jag ändleligen en »ang hade fru Pion-
leldt, Fillill och Megrit bakom min rygg, och gai
mig ett heligt lölte. att alldiig mer slöta tillsam-
mans med den förstnämnda. öetta var alltså
milt förslå profstycke, tänkte jag vid mig sjeli,
under det jag gick den: lafiga korridoren framåt
och noga observerade de numrerade dörrarne,mitt
hjerta klappade ej mer sa häftigt, febernhade git-
vjt sig._ indteligen N:o 4; jag öppnade och in-
trädde uti en ljus renbonad tambur. En betjent, ej
ilivré, men ien fin blå (ett godt tecken, min lil-
färg) Irack, kom emot mig. Här var jag ju säker
på min sak. Hennes Nåd Sr väl hemma? sporde
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jag betjenten; jag vet ej hvariirån det olycksaliga
ordet återkom på mina läppar. Friherrinnan är
« j hemma, men om det är Mamsell Sommer, hvil-
ken Friherrinnan väntat, är jag befalld visa Mam-
sell hennes rum. O Emilia! längre kunde jag ej
iilerhålla mina tårar, jag tackade Gud att jag ulan
viltrien kunde lemna dem fritt lopp, ocli kan ej
ännu begripa,hvad som så makligt grepimitt inre;
var det glädje och tillfredsställelse, eller var det
saknad, och den fullkomligaste visshet,att numera
endast lefva ett tvångfnllt, bundet lif. Jag an-
såg mig sjelf som ett ting, hvilket ej fick äga kän-
sla, livarken för glädje eller smärta. Försjunken i
dylika betraktelser lät jag tankfullmilt öga sväfva
omkring irummet, och varseblef, med obeskrillig
glädje, en berrlig flygel, hvilken, jemte en större
packé noter,liiligt börjadereta min nyfikenhet; jag
närmade mig instrumentet, och Emilia! öiVer.st
låg mitt älsklings-stycke, den välbekanta "Sonalen
af Beethowen," af hvilken vi tillsammans så ofta
tjusats. Jag var så rörd, att de långsamt nedlill-
rande tårarne knappt tillät mig urskilja stycken
ai ännu många flere utmärkte kompositörer. Och
detta allt i de mig bestämda rummen. Huru kun-
de hon, med den sträfva och stolta karakler, vefl-
den och det allmänna omdömet gifvit henne, for-
ena så mycken fin känslighet och förekommande
godhel; hvar jag såg herrskade en älskvärd ord-
ning; hvarje den minsta möbel vittnade om smak
och elegans. Sedan jag betraktat detta, locka-
des jag att än vidare skåda in i det näslliggande
rummet, som endast ägde en utgång och synbart
var bestäindt till sängrum; ännu Emilia! upprör-
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des milt hjerta innerligt af den syn mig bar möt-
te: öiver sängen hängde en enda stor tafla, före-
ställande Nattvardens instiftelse, måladioljefärg,
och densamma min lar med verklig passion älska-
de, hvilken han ännu under sina bekymmerlulla-
sle omständigheter alltid uppsköt att försälja och
hvilken han dock slujteligen för en ringa summa
nödgadesiöryltra. Samma mildhet lyste ännu ulur
de heliga dragen hos Frälsaren,der han,orngilyen af
sina lärjungar,utdelande brödet,salt invid sin mest
älskades sida. O Gud! huru lycklig var jag nu.
Jag tyckte liksom hade anden af mina evigt sak-
nade, hulda föräldrar, i denna stund omsväivat
mig; min uppmärksamhet fastades yttermerapå ett
aldiakärasle nätt bibliothek, hvilket i ett hörn af
rummet omslötsaf tvénne sirliga marmorpelare.
Det var ej af stort omfång men lyckles likväl a»a
skatter, hemtade utur de, för den sanna bildnin-
gen, rikaste källor. Jäg uppehöll mig dock ejlänge dermed, men öfversäg ännu i hast de be-
(jv.iinligheter det lilla rummet erbjöd, och erinra-
des Ulligt om mitt första nattläger under resan, af
de sköna friska syrener, hvilka i tvenne höga va-
ser doftade på den lilla toilélten.

1korthet har jag nu beskrifvit dig de tankar
och känslor jag erfor vid allt detta, men att be-
skrifva dem jag kände vid åsyn al den gudomliga
utsigten ifrån det lilla sängrummets fönster, vore
omöjligt. Tänk dig endast sjelf, till venster omstaden, den stora vida stolta ocean,ihvilken nn-
der den allt mer och mer lugnande afloneyi, ota-
liga skepp och master återspeglade sig; himlen
öiver den liknade en blå pélP, hvarifrån den ned-
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gående solen i den klara böljan spridde tusende
strålar; trädgårdar och villor, plantager och ljus-
gröna åkerfält vexlade om hvaran, tallande att
draga till sig den tjusta åskådarns blickar. Till
höger den statliga staden, der kyrkor och torn,
och prydliga stenhus höjde sig öiver hvarandra,
samt gatoroch torg af den oupphörliga mennisko-
rörelsen gjordes till en leiVande cosmorama. Jag
ärnade just a nyo närma mig det lilla bibUotHeket,
för att der uppsöka någon lavorit-lektyr, dä cii
vagns hastiga rullande inpå garden väckte mm
uppmärksamhet; som en blixt ilade jag ned, ulan
alt besinna det möjligen någon annan, än den af
mig väntade, kunnat anlända. Men tänk dig en
fru mellan 40 och 50 år, med ädel hållning, ned-
stiga ur vagnen, de bleka menännu sköna dragen
inhöljda i en lalt hvit hufva, samt en mörksiden-
kappa, sluteligen omhöljandehela den öfriga krop-
pen. Jag stadnade en minut verkligt öfverraskad;
så mild, sä vördnadsbjudande, så intagande bada
jag ej löreställtmig denna redan ålderstigna per-
son. En lätt ljusning öfverflöghennes ansigte då
hon varseblel mig: "ni ai1 Mamsell Sominer," sade
hon, närmande sig, och vänligt räckande mig han-
den, "jag misstar mig säkert ej; ni är densamma
som, ehuru ung, vill åt en gammal sjuklig och otå-
lig varelse egna edra dagar; var derlöre välkom-
men. Ja, var tusende gånger välkommen. Häiv
vid började hon långsamt stiga trappan uppföre,
■samt vinkade mig, som endast stum kunnat åhöra
henne, att följa. "JNi har väl redan installerat
er i edra rum,'' fortfor hon, under det hon, ledsa-
gandemig genom tvenne vackra rum,uppnådde sin
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egen sängkammare, -'och innu harni funnit dem?"
O! min nådigaste Friherrinna, framstammade j;ig
nu, ialla afseenden vida öfverträflande allt,hvar-
om jag gjort mig begrepp. Jag Sr ju genom Fri-
herrinnans ännu oförtjenta godhet, salt iden lyck-
liga belägenhet, alt kunna, sa valined förståndsom

hjerta, njuta af allt det Friherrinnans opåräknade
umtanka erbjuder mig, och liar redan med inner-
lig tacksamhet uppfattat alla de månglulldiga be-
qvämligheter som dermed förenas. ".la, icke
sant?1

' inföllhon, "utsigtenärherrlig; man påmin-

nes ofta af den, om ett högre väsendes tillvaro,
och jag är glad öfver att ni,som jag ock hoppats,
fullkomligt vet skatta dess höghet.'' Sedermera
eferfrågade hon min resas förlopp, timmen da jag
anländ t, huru jag hittat fram till hennes boning
o. s. v., och då hon hörde, att jag ännu ej hos
Elof-Rådet B— s aflagt något besök, sade hon
med tillfredsställd ton: nå, det vargodt alt ni först
iänkte på mig, men ni skall ej försumma, alt re-
dan imorgon F. m. göra dem en påhälsning, böl-
ligheten fordrar så. Jag måsle nu Jör henne om-
tala, hvilka passagerare fartyget medhaft, huru de
föreföllomig m. m. Då jag vidrörde ämnet an-
gående Geheimerådinnan, sade hon blott småleen-
de: "ja, verlden beskyller henne för allt l'6v myc-
ket högmod, och till löjlighet gränsande audryg-
hel. och måhända har den deri rätt; likväl skall
man icke alltid för mycket lita på hvad veviden
säger, hon döinmermerendels falskt, och försto-
rar ända till orimlighet, det ofta obetydliga.'' —
O! huru rält du har, tänkte jag, och drog mig
vid hennes ord till minuos de omilda beskylnin-



34

gar, for hvilka älven hon varit utsatt. Sedan lion
under thé-timmen, uti en beqväm landstol något
Uthvilat, ville hon till mina rum, som hon kallade
dem, ledsaga mig, för att se huru jag på beqvä-
maste sätt skulle inrätta mig der; mina elfckler
voroäfven ifrån fartygetupphet» tade,och placerades
nu på sina dertill utsedde platser. En omiss-
kännelig onitanka visade sig iallt livad hon an-
ordnade ochiöreslog,och under vänliga meddelan-
den förgick, aftonen alltför snart. Jag har redan
längesedan sagt Friherrinnan ett god natt, och
sitter nu, öfverlemnadåt tusende tankar, vid mitt
lilla bord-, o! om du såg, älskade Emilia, den yttre
trefnad som omger din Mathilda, du skulle då af
hjertat glädjas med henne.

—
Nu har jag med dig

bortpratat ilere timmar, kl. slår redan tolf, jag
måste, af sömnen och tiden uppmanad, äfven til!
dig säga god natt. livad hvilan skall smaka, åk
älven sinnet lår hvila lugnt. God natt, Emilia,
god natt hulda Rosa.

Den 6.
Redan tvenne dagar förbigångna, och jag har

ej derunder tecknat dig någon enda rad. Tro dock
icke dyraste Emilia, all Friherrinnans godhet,ehu-
ru stor den ock må vara, någonsin kan komina
mig att glömma dig och den vänskap du så syster-
ligt tilldelatmig. Nej, tvertom tänker jag, då hon
.så moderligt nedlåter sig, ännu oitare på dig och
i\en glädje du skulle erfara, om du vore vittne
dniill.

— 1går förmiddag, sedan jag tillsammans
med Friherrinnan ätit frukost, frågade hon om jag
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ej ernade hos B—
s aflägga det ifrågasatta besöket

"Det är en aktad familj," fortior hon,''hos Ji vilken
ni, Mathilda, kunde njuta mycken, trefnad; i an-
seende till deras jemna sommar-sejurer a landet
halva vi med hvarandra ej plägat något oftareum-
gänge, ty de kalJa vinterdagarne binda mig stån-
digt vid mina ruin, men ni som ung behöfver väl
ej deraf lata skrämma er- uppsök dem derföre
nu, och sa ofla ni framdeles sjelf (inskar." Det
är redan andra gängen hon under samtal, med
denna egna benämning tilltalat mig; huru känner
hon väl mitt namn, då jag sjelf ej omnämnt det-
samma? Nå vidare, sedan jag under största en-
kelhet förbättrat min klädsel afreste jag (uti den
idag fyrspänniga vagnen) till llof-liådets; hvem
tänker du Emilia, här kom alt med öppna armar
emottaga mig? Jo Rosa, —

den alltid lika vänliga,
Jjufliga Rosa. Under glädjeyttringar iörde hon
mig itriumf genom flere rum intill sin mor. Se
här mamma, här är Mathilda, om hvilken jag be-
rättat dig så mycket, och här Mathilda, är min
mamma, min egen älskade mamma} och härvid
flöghon iett hopp, under okonstlad barnsligiiet,
modren om halsen; nå har jag ej sagt sant, skall
dit ej tycka om henne, säg? säg? Hof-Rfidinnah, en
högväxt, ståtlig fru, som nu först fick tillfälle alt
resa sig upp, nalkades mig med värdighet. JNi är
redan länge väntad ocli efterlängtad,Mamsell Som-
mer, sade hon, förande mig till en stol, och sjelf
tagande plats invid min sida, och med mödahar
jag kunnat afhålla Rosa, att redanidag tillskicka
er ett invitalionskort; jag har dock, af hennes fil-
liga berättelser föranledd,hoppats det ni ej skulle
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glömma henne, OHI fägnar mig nu rätt mycket
ölver den bekantskap vi ier Ja göra. Rosa lil-
lulmig knappt att på denna artighet lemna »41
svar, jag skulle nu lör henne berätta, huru jafg
befunnit mig sedan vi åtskiljdes, livad jag tyckte
om staden, om jag redan sett nägon al' passagefa-
rena o. s. v.-, hon hade redan ai MamsellAngubrit
haft ett besök, hvarunder denna mycket efterfrå-
gat mig, samt bedt Rosa vid tillfälle låta sig vela
huru '"den stackars flickan" fann sig. Härefter
framtog hon sina nyaste musikalier, dem vi till-
s-ammans genomognade, och något litet proherade.
Bosa har en intagande, ehuru späd röst,samt sjun-
ger otvunget och lätt; da hon med innerlig känsla
sjöng vår echo-sang: "när en tanhe flög, då en
stick sig smög.'7 O Emilia! livad jag då återkal-
lades till mitt hem, Jill dig och mina Hydda lyck-
liga dagar. Jag kunde alldrig nog ofta hörahen-
ne sjunga detta lilla stycke, der orden så sannt
tolka själens längtan och saknad; med verkdigt
bekymmer underrättade mig nu Rosa om den
snara Hyllning, som för sommar-månaderne före-
stod familjen. Jag liar iörralllid, tillade hon_, med
otålighet emotsett denna tid, men icke så nu, jag
skulle heldre önska att resan blefve ogjord, på
det vi oftare kunde få vara lillsamman, eller rät-
tare, jag skulle önska att du kunde följaoss till
det vackra Liljedal, då ville jag för all min tid ej
återvända till den stela, tråkiga släden. Sålunda,
under Rosas glädLiga joller, bortilade fortare än
jag kunde tänka denna glada förmiddag,och upp-
manad sa väl afHof-Rådinnan som Rosa alt snart
omgöra besöket, åtskiljdes vi.
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Eftermiddagen tillbragte jag inne hos Friher-

rinnan, som ej fann sig rätt väl; hon hade till-
sagt, sig ej mottaga något besök, och låg nu en-
dast ien enkel morgondrägt, hvilande på sin soffa,
de lina hvita händerna stundom sysselsatta med
en sticksöm.

—
Då och då tillslöthon ögonen, lik-

som till sömn,men då jag, för att ej störahenne,
kiui|)t vågade draga andan, eller på mitt arbete
föra synålen fram och åter, sade hon med mild
ton: "frukta ej att störa mig, min goda Mathilda,
jag sofver ej, ehuru mattheten ofta tillsluter mina
ögon, men vill ni tvertom för mig förkorta tiden,
så omtala, iiall det ej hos er sjelt upprifver ännu
oläkta sår, edra lefnads händelsei\ Jag vet att ni,
ehuru oerfaren af verlden, redan pröfvat dess
motgångar-, jag är sjelf ej främmande för lidelser,
och kan så mycket säkrare fatta och dela edra."

—
Hulda,nådiga Friherrinna, afbröt jag henne nu, till
hvem skulle jag väl heldre anförtro mina bekym-
mer, än till den, som så moderligt ömmar för de
samma, dock känner Friherrinnan säkert de lidan-
den ett nog hårdt öde tilldelat mig, då ni under
ert beskydd tagit en fader- ock moderlös, på verl-
dens goda fullkomligtutblottad varelse; sådan jag
är, ser ni mig nu! Jag äger intet, utom en allvar-
lig vilja att for eder trefnad och beqvärnlighet
offra mina dagar."

—
"Jag vet, jag vet,att niär en-

sam på jorden, återtog Friherrinnan; att ni förlo-
rat livad ni alldrig får igen, hvad som med de ri-
kaste skatter ej kan återköpas,men lugna er, Ma-
thilda, och förtroer med undergifvenhet till Ho-
nom, som mäter lidandets mått; han skall säkert
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ej piöfva er öfver edra krafter, men lyfta bördan,
då den blir er för tung." Jag kunde under hen-
nessista ordej tillbakahållamina tårar,deströmma-
de nu obehindradt utiör mina kinder. "Lyckliga
barn," suckade Friherrinnan, "som med tårar kan
lätta er smärta, huru afundsvärd är ej olta den
lindring man af dem erfar. Dock vill jag på in-
tet sätt hos er återförnya er billiga saknad, det är
endast de tider, då ni, ett jollrande barn, såg lif-
vet ien ljusare skepnad, jag ville höra er omtala,
säg mig, bvarifrån härstammade er mor? ochlivar
hade er far gjort hennes behantskap?" Jag upp-
repade nu ungelär, hvad jag. sittande invid mina
föräldrars sida, så ofta hört dem omtala, nemligen
huru min mamma, som helt späd förlorat sin egen
nior, vid enhård slyfmoders stundeliga misshand-
lingar och hårda bemötande,under sorg och fruk-
tan framlefvat sina barnaår, huru hennes far,full-
komligt beroende och styrd endast af sin befal-
lande hustru, ej vågat taga ett enda steg, löratt
lindrasitt barns lidande, dock sluteligen vid dess
dagliga altynande till hennes moster, hvilken med
sin man boddeiX., afsäudt sin lilla Augusta, hu-
ruhon här, med ömhet oinfattad,blifvit det barn-
lösa parets afgjorda gunstling, ide mest bildande
skolar njöt en vårdad uj)pfostran, och sluteligen
af fosterlöräldrarne förklarades som deras enda
arfvinge; huru lycklig Augusta var under så för-
ändrade omständigheter, kan varochen tänka- hen-
ues enda sorg var saknaden efter sin älskade far;
en dag då hon, elter slutade göromål,med sin mo-
ster gick ut att promenera utom staden, möter
dem en faltig hustru, med ett spädt barn på ar-
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men, hustrun stadnar och anhåller om en allmosa,
for det i usla lumpor höljda, fjvidande barnet,
livilket af hunger var alldeles afinagradl-, ulan att
betänka sig, aikläder Augusta den lilla klädes-
kappa hon bär uppå sig, sveper den tillika med
en schawletle omkring den lilla,framtager en pen-
ning, hvilken hon lemnar ihustruns hand och
fortsätter, utan att märka, det hov vid upptagan-
det af myntet, nedfällt sin näsduk, vägen framåt.
Glädjeyr nedsätter sig den arma hustrun invid
landsvägen, för att ide nyss erhållna plaggen in-
hölja sitt barn, då hon ihast varseblir någonting
hvitt liggande på vägen-, hon springer dit, upp-
tager en näsduk men ser ej mera till dem, hvilka
hon förmodat hafva" tappat densamma; villrådig
om hon skall qvarlemna barnet, för att skyndsamt
lillsin ägarinna kunna återlemna det förlorade,ser
hon en ung Officer, som äfvenledes går landsvä-
gen framåt, "ack min herre," sägerhon, närmande
sig honom-, "var af den godhetenocli lemna denna
näsduk till den unga damen, hvilken nyss passe-
lade här förbi, hon har förlorat den, och kan än-
nu ej halva hunnit alltför långt; om ni påskyndar
edra steg, skallni innan vägen deruppe skiljer sig
säkert upphinna henne." Officern emottog näsdu-
ken förundrad öfver den ärlighethan hos hustrun
funnit, och framtagande tvenne silfvermynt, lem-
nar han dem till henne, sägande: "här, behåll den
ena för ert besvär med näsduken, och den andra
för er redlighet att till sin ägarinna vilja återställa
densamma."

— "Nej, nej jag kan ej emottaga denna
gåfva, utropade hustrun, se här, (och härvid vi-
sade hon på de erhållne skänkerne) hvad jag af
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den engeln förmig och mitt arma barn erhållit*,
Gud välsigne henne! så ung, sa vacker och så god.
.Nej, min herre, jag kan ejbehållaedra penningar/'
och denned sköt hon dem tillbakaihans hand.
''Behåll dem," sade den upprördeOllicern, ''de äro
er egendom, och hindra mig ej vidare att så fort
som möjligt kunna ålerlemna fruntimret, livad hon
förlorat." Med dessa ord aflägsnade lian sig, men
ökade fåfängt sina sleg, han såg ej mera till någon.

Troligen hade Augusta med sin moster vikit
af ifrån den stora vägen. Brydd att sjelf få be-
hålla sitt fynd, framtager han åter näsduken och
betraktar, eftersinnande, de prydligt märkte bok-
släfverne: A. S. R.; hvem den tillhörde blef ho-
nom omöjligt att utgrunda, isynnerhet som batal-
jonen vid h vilken han tjente alltför kort tid legat
istaden, och han under denna tid ej gjort bekant-
skap inågot hus. Han nödgades således återvända
med den främmande egendomen, utan att kunna
uträtta sittnppdrag.

Kort tid derefter då han besökte en Bokbin-
dare, att för bataljonensräkning låtainbinda liqvid-
böcker, såg han ett sirligt arbetadt syskrin, på
hvars lock Bokbindaren nyss iguld intryckt bok-
släfverne: A. S. R. Genast påminde han sig den
upphittade näsduken, eftei-frågarmed häftighet per-
sonen, hvilken skrinet tillhör,får af den pratsamma
gubben veta det vara en beställning af Paekhus-
inspektorskan D., som dermed haft mycken hast;
det blir troligen,fortfor gubben, en gåfva till hen-
nes unga systerdotter, en hjertans söt varelse, i
godhet utan like. "JNi känner dem således,'' in-
föll den unga Officern, och kan säkert säga mig
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livar de sta att träffas, på det jag ma bli i tillfälle
Uträtta ett uppdrag, hvilkel hittills, ibrist ai kän-
nedom om livar de bott, åsidosatts.

"Äh bevars,'' svarade den välmenande gubben,
"det kan jag lätt säga er, garden nästitilill denna,
tillhör dem, dit kan ni ej gå vilse; ja, ja, flickan
är god sorti gnid, akta henne bara;" hm tänkte
Officern, med Hickan ärnar jag ej ha att göra,en-
dast jag lått återlemna henne sin näsduk.

På eftermiddagen samma dag, styr han åter
kosan till gatan, der Packhus-inspektören bodde,
går in i det anvista huset, efterfrågar Fru D., sä-
ger henne sitt namn och framlemnar näsduken, i
det han för henne berättar, huru den kommit i
hans händer, samt huru han förstidag,af en hän-
delse, fick veta livar ägarinnan bodde. Fru D.bju-
der honom artigt sitta ned, igenkänner näsduken,
emottager den, samt inropar den sextonåriga Au-
gusta, hvilken, högt rodnande, ultalar en tack-
sägelse till den unga Löjtnanten. Vidare underrät-
tar sig Frun om hans kommendering till orten,
lians bekantskaper m. m., men som han istaden
ej känner andra än sina kamrater, bjuder hon ho-
nom att stutidom hälsa på, beklagande, att hennes
man nu vore utgången, och således ej sjelf fick
visa sin tacksamhet för Löjtnantens hafde möda.
Han aflägsnar sig åter, ulan att vidare tänka på
saken. Ej en enda gång kom Augustas oskyldiga
bild att sväiva för hans inbillning, lian tycktes
fullkomligt kall, och otillgängelig för alla ömmare
känslor.

Då han följande morgon uppvaknade, emottog
han af sin betjent en liten biljett. Han öppnar
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den, ocli finner deri ca högst ärlig bjudning till
Packhus-inspektör D., hvilken i enkla ordalag ber
honom ursäkta, det han till en liten fest på sin
lilla fosterdotters födelsedag,vågarutbedja sig hans
besök. Liknöjd lagges biljetten a sida, och han
.skulle måhända glömt hela invitation för afton,
ou\ han ej sent omsider händelsevis blifvit varse
den ännu på bordet qvarliggande breflappen.

Det skulle väl dock se ohöfligtut, länkle han,
vid sig sjelf, att ej antaga en så vänlig bjudning,
påkläder sig ihast sin bästa uniform, alklipper en
heirlig bouquette af sköna moss-rosor och hvitu
doftandehyacinther, livilka blommade utifönstren
af hans rum, samt begifver sig till D—

s. Men,
huru ölveiraskad blef han ej att vid silt inträde
idet klart upplysta huset finna en samling statligt
prydda gäster,ur hvars krets den fryntlige värden
och värdinnan, välkomnande Ilastade honom till
mötes, lians första blick föll på den ibländande
hvitt klädda Augusta, hvilken,lik en nyssutspruc-
ken ros,iglad oskuld stod omringad af fleraunga
flipkor, som höllo på att betraktademångautsökta
skänker födelsedagen alstrat. "Här, Augusta lilla,"
sade Fm D., "känner du väl sedan igår igenLöjt-
nant Sommer, hvilken älven velat göra oss den
fägnad, att med sin närvaro hedra din sextonde
födelsedag,"Augusta neg, "Jag har den äran, att
lyckönskaer lilldenna dag,MamsellReimer, ''slam-
made Löjtnanten, framräckande blommorna, "men
tvekar att dermedvåga förena denna enkla gåfva,
hvilken endast, ianseende till blommornas säll-
synthet, för er kan erhålla något värde/' Augusta
neg ännu en gång, men grep utan betänkande ef-
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ter bonqucttcn, livilken hon under förnyade utrop
al: "livad den är vacker!" med sjelförnöjd mine
genast fäste vid sitt bröstj och derefter, lika mun-
ter och okonstlad, som lörtit, återvändo lill sina
unga vänninnor. Packhus-inspektören yttrade der-
efter sin iägnad ölver den oskyldiga händelse som
förskailat honom tyckan al' Löjtnantens bekant-
skap, föreställde honom lör det. öiriga sällskapet,
samt uppbjöd,under fortsättningen ai aftonen., all
sin förmåga alt, som en förekoinmand värd, und-
fägna sina gäster. Dock, denna dag stadfästade för
evigt de båda ungas öde. 1 tjensten var väl Löjt-
nant Sonnner densamma som tillforene, sköttemed
drift och ordentlighet sitt kall, men blef han en-
sam på sitt rum, då nedsjönk merendels hufvudel;
tankfullt mot handen, och hela timmar kunde på
detta sätt overksamt bortdrömmas. Den dysterhet
som redan länge bemäktigat sig honom tilltog da-
geligeu, och gjorde ensamheten tör honom kärare
än någonsin lörut;objudna framställdesig nu tan-
kar i hans själ, hvars djup ej såsom hittills blott
återspeglade bilden af en enda evigt dyrkad va-
relse. INej, tuenne sådana vexlade nu i"6v hansian-
tasie ocli kommo honom att förskräckas ölverden
likhet, hvilken, den ena alltför tydligt tagit al
Augusta.

Han ville nu iensamheten, genomundvikande
af alla yttre föremål,med våld afskaka de bojor,
hvilka blefvohonom allt mer och mer tryckande ■

men fann ej att de redan voro för hårdt slutne,
för att mera kunna lösas. Detta tilltagande svår-
modundföll ej lians deltagande vänner,hvilka,ge-
nom muntra upptåg och infall förgäfvessökteför-
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strö honom; det högsta möjliga de med honom
ernådde, var en promenad utom staden, och un-
derbart fogade händelsen då alltid, att kosan styr-
des förbi Packhus-inspektörens hus, att artigheten
fordrade en hälsning till fruntimren, som, fastade
vid sina arbeten, sutto vid fönstren; att den högt
rodnande Augusta, mednedslagnaögon, knappt vå-
gade besvara helsningen, och att den dystre Som-
mer, da vanligtvis mer tankspridd än någonsin,
skiljdes frän sina bullrande kamrater. Isen måste
dock engSng brytas, och vid ett länge fördröjt
skyldighels besök hos D— s, upptäckte Löjtnant
Sommar ändtligen, i en skön stund, for Augusta,
livad som,alltsedan förstabekantskapen medhenne,
slutits inom hans bröst. Han meddelade då äfvenhenne, huru en helig kärlek iyngre år gjort ho-
nom lycklig; huru han, för ernåendet af sin högsta
önskan, uppoffrat sina ungdomsplaner, huru han
dag och natt, under alldrig hvilande omsorg för
sin snara fortkomst, med mod och ansträngning
tillkämpat sigrykte och ära; huru han med trofast
och längtande hjerta ilat att slutligen vid sin äl-
skades fötternedlägga de med fara förhans liffor-
värfvade lagrar, och till lön för allt delta, funnit
henne en annans maka. Den enda tröst han ägde,
var medvetandet, att icke likgiltighet eller otro-
het beröfvat honom henne. Hennes älskandehjerta
tillhörde honom ännu, med samma tillgifvenhet
som fordom i de lyckligare tider, då de, slutne
intill hvarandras bröst, fått tolka hvarandra sin
rena kärlek. Hon hade fören oblidkelig farsstolt-
het åt högmodet och rikedomen, tvungits uppoffra
sällheten och försaka sitt hjertas val;'och var det
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endast iuppfyllandet af sina skyldigheter, såsom
maka ocli mor, lion numera fick söka sin sällhet.

"Vill ni således, dyra Augusta,iorlfor Löjtnant
Sommer, Ull ett lidande hjerla sluta edert ung-
domsglada, sorgfria lif; vill ni jemte mig gå oJöi-
utsedda öden lillmötes, så lernna mig nu genast,
och utan vilkor, det ja,hvarförutan jag ej längre
äger lugn." Augustas rodnande kind hade nu lör
första gängen bleknat; darrande iöll hon iSom-
mers öppnade armar, och utsade med tydlig röst
det ovilkorliga ja,hennes hjerta förestafavde henne.
Ilandihand gingo nu de unga lyckliga till de äl-
skade fosterföräldrarne, uppläckte för dem sina
önskningar, erhöllo deras välsignelse, samt knöto
kort derefter de band, dem icke ens dödentycktes
vilja lösa. Augusta följde sin man under hans
tvenne fortfarande (jenslear, men dä han,efter er-
hållen Kapitens-värdighel, anhöll om sitt afsked,
ilyttade de tillbaka till den ort, som sett Augusla
födas; samt nedsatte sig dci-, enligt Augustasinner-
liga önskan, uppå en skön landlegendom. Huru
lycklig var den känslofulla Augusta, då hon här
kunde skänka sin Carl, en pant af sin ömhet, och
var det jag, min nådiga Friherrinna, den lillaMa-
thilda, som fick utgöra dessa ömma föräldrars
glädje; min morfar var nu för andra gången blel-
ven enkling, och igde efter sin hustru, en betyd-
lig förmögenhet;han tillbragte sin återstående lef-
nad hos sina barn, hvilka funno sin högsta njut-
ningutiatt förljufva hans dagar; ännu minns jag
som utur en dröm, huru jag stundom fick gunga
iden gamles knä: huru jag för lydaktighet ofta
af honom erhöll präktiga skänker, dockor eller
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leksaker; att jag äfven cngångi'år oartighets skull,
xiedlyftades ifrån denna kära plats, och livarken
genom smekningar eller annat kunde trösta* öfver
denna förvisning, förrän lian sjelf åter i sitt knä
upplyitat mig, samt lemnat mig sin tillgift.

Jag var endast Icm år gammal då min mor,
genom min morfarsbortgång, lemnades tillengräns-
lös sorg, hvilken min älskade far med mödaför-
mådde skingra. Hennes fosterföräldrars äfven kort
derpå inträffadedöd,bidrog betydligt att nedslå hen-
nes sinne; deras fortfarande ömhet visade sigännu i
det testamente de af all sin egendom gjorde min
mor. Dock, tiden, tiden, helår ju hvarje sår; med
dess tillhjelp upplefde mina föräldrar åter lyck-
liga dagar, slösade sin ömhet och trogna vård på
mig, deras alltför lyckliga barn, samt njöto med
föräldraglädje af den fröjd mitt barua sinne kun-
de bereda dem. Jag förbigår nu flere år, fördunk-
lade af intet moln; tvertom, nya solar hade ländt
sm bana uppå min lefnads horisont. Jag hade re-
dan fyllt mitt sjuttonde år, då min fars munter-
het synbarligen började altaga, och han ofta sågs
förfallen idystra tankar; min ömma mor som ej
kände anledningen till hans bekymmer, men obe-
skrilligen smärtades af att se honom lida, erhöll
en dag, på förnyad tillfrågan om orsaken derti11,
det svar, att en betydlig borgen, den han för en
af sina vänner, en allmänt rik ansedd man, ingått,
genom dennes oförmodade obestånd, samt den an-
dra borgesmannens förutskedda uppsägning af vi-
dare ansvarighet, nu ålågj honom ensam att afbe-
tala, hvarigenom han, oberäknadt de öJriga förlo-
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stor lianidylika lalL lid efter annan gjort, säg
sig bragt till liggarstafven.

Min mor bleknade härvid, och höll en minut
på att förlorasin fattning, men genom ett öfver-
menskligt bemödande återhemtade hon sig iögna-
blicket, innan min far hunnit varseblifva hennes
vanmakt, slog bada händerne omkring hans hals,
och sade ien glad ton; "nå, min älskade Carl!
det är ju en verldslig sak, livad göravi också med
allt det der öfverilödiga skräpet af speglar, kro-
nor, mahogny-möbler, siliver-pjeser etc; jag tyc-
ker verkeligen att här uppå landet ser det litet
kuriöst ut, att vilja införaett stadslif,man är all-
drig dervidrätt väl hemma."

—
"O! minmilda,dyra

Augusta, framstammade min far, jag känner ditt
hjerta, och visste att du, på detta sätt skulle söka
leda mig bakom ljuset, men jag smärtas så mycket
mera af de förebråelser jag sjelf nödgas göramig;
huru skall väl du, uppvuxen iöfverflöd,utan
smärta och saknad kunna vänja dig vid umbäran-
det af det nödvändiga?"

— "Carl,min godeCarl,"in-
föllnu min mor, afbrytandeutbrottetaf hanssmärt-
fulla klagan, "var öfvertygad om uppriktigheten
af livad jag sagt. Har du väl någonsin hos mig
upptäckt någotaf denna usla fåfänga, hvilken lider
al det öfverflödigasförsakande? Nej, nej, vi hal-
va förloratintet, intet, då vi ännu äga hvarandra
och vår älskade Mathilda.'' Verkeligen förmådde
min mor genom denna kärleksfulla försakelsenå-
got lugna min far, hvilken nu, för sin borgen
hårdt ansattes, och snart förbyttes den sköna egen-
domen till ett obetydligt hemman, den skogrika
parken till en liten kryddgårdslappa under de låga
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iönstren, de herrliga mahogny-möblerne, till sim-
pla hvittnälade trädstolar-, speglar, silfver, allt för-
svann småningom ur det fordom väl försedda hu-
set; —

men med allt detta upphörde likväl ?j min
mors glada lynne, tverlom strålade förnöjelsen ur
hennes ögon, ehuru de bleknade kinderne ofta mot-
sade denna onaturliga glädtighet. Ett år förbigick
på detta sätt, hvarunder den inbördes kärleken
emellan mina föräldrar, om möjligt, tilltog; min
far skötte sin lilla jord och min mor lärde,
jemte min tillhjelp, för en ringa summa,bynsmin-
deråriga barn läsa och skrifva. Men, nu började
ihast hennes helsa aftaga, maltheten och kraftlös-
heten gjorde för hvarje dag större framsteg, hon
förmåddenu högst sällan lemna rummet, klagade
alldrig, men skämtade med älskvärd ömhetstundom
bort de sorgemoln, hvilka lägrat sig på min be-
kymrade faders panna. En moi-gon, o! huru lif-
lig står den for mitt minne, kallade hon mig till
.sin säng, och lade smekande sin älskade handuppå
mitt hufvud; "hör,min Mathilda," började hon,
"jag kan och villej längre dölja för dig, att mina
återstående dagar äro räknade, vi måsteskiljas, dö-
den skall snart lägga sin kalla hand emellan oss,
men fåfängt skall hon söka åtskilja våra hjertan.
.tag lemnar dig nu med tillfredsställelse, emedan
så ske måste, till din ömma far, och den van ditt
hjerta sjelf utvalt; iden förres faderliga skydd
och den sednares trogna kärlek, skall du finna er-
sättning för livad du genom minbortgång förlorar;
gerna hade jag väl sjelf ännu en gång velat väl-
signa edert förbund,men då så trogna piigtcr kalla
din Edvard aflägse, kan jag endast anropa den
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allseende Guden lur ert väl. Fäst din Unga själ
alltid vid den gudomliga försyn som styr våra ö-
den-, emottag med tacksamhet Jivad hon behagar
pålägga dig; då skall du, upprätthållen af honom,
sa välimed- som motgång äga tillfredsställelse och
själs lugn.'' .lag hade under dessa ord, badande
itårar,nedfallit invid hennes bädd, och kunde,gri-
pen af den outsägligaste smärta, ej framföra ett
endaord. Den välsignande handen hade ifrån milt
halvtid nedsjunkit, och höljdes nu af mina hela
tårar och kyssar. "Gråt ej min Mathilda,'' återtog
min mor, "lät ej smärtan ölverväldiga dig, men
var stark och undergifven Guds beslut, och sansa
dig, alt med dotterlig ömhetkunna bereda och
upprätthålla din fars mod." Härunder hade min
far sakta inkommit; han nalkades sängen der min
nior 13g och nedsatte sig, hjertligt emottsgande
den till välkomst uträckte handen.

—
"Huru är del

med dig min Augusta?" frågade han kyssande de
bleka läpparna och inneslutandeminmors händeri
sina. ''Du serGud ske lof lifligareuti dag, tycker jag,
lack vare den beskedliga Doktor Lund och hans
mixtur; ville du ej halva något alt läska dig med?
Den välmenande Prostinnan sänder dig just nu en
delical citroncrém, hvilken hon försäkrar ej skall
skada; vill du smaka deraf?" Härvid uppsteg han
och bar till sängen en karott fylld med den om-
nämnde créinen; han ärnade just föra en théskecl
deraf till min mors läppar, då hon, underett svagt
utrop "ack! min Gud! jag förmårej mera,"

—
ned-

föllihans armar. En marmorblekhetöfverdrogde
tärda dragen. "Carl! min egeu dyra Carl!" »uc-
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ktde hon, omfattade min fars och mina händer««h var ej mer. Förskona mig min nådiga Fri-xerrmna att söka vidare beskrifva denna smärtans

lilldi.gel.er ej lat hans mod duka under. Sedan"n ledsagat sin bortgångna maka till dess sistaiivila, förföllhan återidet dystra svårmod, hvil-fcet endast hon, genom så mycken mildhet iörmåttfingra. Hans enda nöje var betraktandet af detilla «I.,'in och den näsduk, hvilken förstgifvitan-edrnng till hans bekantskap mcd mm mor, ochImlka rehker redan lör längre tider voro mi-.kankte af henne! Derjemte sysselsatte honomalt» beskadandet af en dyrbar t.ila. hvilken stän-digt hängt öfver mina föräldrars sang, den var ettminne af hans fordna Mathilda, och ägde förho"om ett oskattbart värde; länge hade han redantév densamma blifvit erbjudenen betydligare sum-ma, men hade olidlig kunnat förmås skiljas dervid-Slateligen gjorde det grymma behofvet det förho'norn nödvändigt; hans tillgångar voro ej tillräck!igaatt löna arbetarene på den lilla jord han be-bodde, och mcd en smärta, hvilkenblott kanförlik-nas mcd den vid förlusten af mm mor, lät han «i.skUja» vd detta sista band, af den renaste trofa!«la« e karlek; han öfverlefde min mor endast etthälft ar, och ,ag forr så; lyckliga barn, blekasutsedd att emottaga denna ömt älskade farS «i«II
Har ni förlorat,Fru Friherrinna, hvad somvarert hjertå' kärt; har ni någonsin erfarit höjden af"Olhet och smärta? O! då vet ni hvad jag kännt
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hvacl jag ännu erfar vid det alldrig utplånligamin-
net af min oersättliga iörlust. .lag liade, försjun-
ken idrömmar om det förflutna, en läng stund
lastat hvarken öga eller tanke på något mig om-
gifvande föremål, men tänk dig Emilia min för-
skräckelse, då jag uppslående min blick, fann
Friherrinnan afbleknad, och fullkomligt sanslös
nedsjunken mot hufvudgärden. Jag sprang upp,
skyndade att med eau-de-luser och spriter, dem
hon alltid har till hands, gnida dess pulsar och
tinningar, och lyckades ändteligen, efter träget be--
mödande,återkallahenne tillmedvetande-,Hon upp-
slog nu de matta ögonen, ihvilka ännu klara
tårar perlade sig; "jag har förskräckt er, goda
Mathilda/' yttrade hon, genom den 'svaghet som
ihast påkommit mig; er berättelse har Ulligt upp-
rörtmitt hjerta, men, var lugn, det onda skall
sn*rt förgå;"och framförallt,'' tillade hon, då hon
hördemig häftigt anklaga mig, såsom orsaken till
hennes illamående, "gör er ingen förebråelse,
det skulle på det högsta smärta mig, då jag sjell
föranledt till dess meddelande. Icke nu, men en
annan gång då både ni och jag med mera lugn
kunna sysselsätta våra tankar med flydda tider,
vill äfven jag meddela er mina,'väl icke händelse-
rika, men dock något ovanliga öden; ni skall af
dem erfara att lidandet, ehuru iolika grad oss
titldeladt, är livarje menniskas lott; livar! finnes
väl en dödlig,hvilken ej pröfvat motgången? Ack
Mathilda! hon är en god skola, som vänjer själen
vid tålamod och försakelse." —

Aftonsolen sjönk
just nu, förintadbakom de aflägse blå bergen,och
spridde ännu i sin nedgång en ljusning, lik en
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gloria kring det bleka ansigtet, hvilket verkligen
bar en omisskännelig prägel af det själslidande,
livarom hon talat. Håret, upplöst igenom de be-
mödanden hon under sin plötsliga vanmakt gjort,tycktes ännu med samma obesvikliga beständighet
som fordom, vilja smekade sköna,ehuru icke mer
ungdomliga dragen, och böljade nu ledigt imörkavågor öfver panna och hals. Friherrinnan var
synbart uttröttad, ochhvilan,som jag tyckte,hen-ne högst behöflig. Sedan jag i hennes rum gjortmin lilla aftonvard, lemnade jag henne något lug-
nad till morgondagens återseende. Imorgons, dåjag just slutat min lilla toilette och med mitt ar-
bete gick att besöka Friherrinnan, anmältes Ma-
jorskan Pygmeus, hvilken hos den sistnämnda kom
all aflägga ett iormiddagsbesök. Friherrinna)], hvil-
ken ej så tidigt var beredd att emottaga visiter,
bad mig, under det hon fulländade sin klädsel,iförmaket emottagahennes främmande. Jag hasta-
de ut att ilagom tid hindra Majorskans och dessFröken systers snabba inträngande iFriherrinnanskabinett, hvarunder Majorskan likväl ej lemnade
mig den ringaste uppmärksamhet, men, utan att
ens vilja alvakta den ledsagande betjentens svar,
häftigt frågade hvar Friherrinnan stod att träffas.
Friherrinnan skall straxt hafva den äran infinna
sig," yttrade jag, och ber hon nu genom mig FruMajorskan intill dess hafva godheten taga plats i
förmaket. Majorskan vände sig mekaniskt till mig
och sade, idet hon med ögonen mätte mig från
Jmfvud till fot: "vet Friherrinnan att det är hen-
nes niécc, Fru Majorskan Pygmeus, som kommit att
göra sin Tante Friherrinnan Y. ett besök?"— "Ja
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fru Majorskan är nyss ior Friherrinnan anmäld/'
svarade jag, och öppnade härvid Uygeldörrarne
till iörmakct, dit Majorskan med sin syster instego.
Majorskan tog sin plats isoffan, och gjorde med
en vinksystern tecken att följa exemplet. Jag ha-
de, intagen al" verklig rörundran, ännu ej bestämt
mig hvarken att gå eller sitta, men tog mig dock
sluteligen äfven en plats nära dörren. Delta var
dock lör mycket iör Majorskan, liVilken på sin
höjd kunnat tillåta mig la qv;usladna utanför
tröskeln- hon nappade nu än på sin shawl, än på
tolsarne al sin ljusröda sidenkoquelte, men kunde
längre ej afhSlU sig att till sin syster hallhviska:
"mon dieu! quélle etourderie de cc placé ici7" —
"Öuima sceiir," uppvaktade Fröken, "malailfaut
frexcuser, elle ne comprends mieux" —Nu upp-
stod en liten paus, hvilken jag ingalunda expone-
rade mig att bryta. "Friherrinnan är länge upp-
tagen idag?" nedlät sig ändteligenMajorskan, lem-
nandé mig en knapp sidoblick-, "hon"' (menande
mig) "känner säkert livad som sa länge kan uppe-
hålla min Tante, hennes helsa är .. "?" 'fortfarande
otnbyliig" albröt jag nu, det är väl ej ännu länge
jag vistats hos Friherrinnan, men under denna tid
har hennes helsa varit ständigt vacklande."

— "Jag
tycker väl också," återtog Majorskan, "jag hos
Friherrinnan ej hitlils bliivit henne varse, hon är
således nyligen anländ, troligen tillFriherrinnans
egen uppassning?" Jag arnade just lenana ett upp-
lysande svar om att det verkligen var helt och
hållet lör Friherrinnans egen person jag vista-
des ihuset, då denna sednares ankomst hindrade
mig deriirån. Majorskan hastade nu att med sin
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lörsta liflighet möta sin "nådiga tante," beskref i
llytaude ordalag, sin längtan att fä se och under-
rätta sig om hennes helsa; regretterade sin stora
förlust,aft ej vara hemma,då den "nådiga tanten"
härom dagen gjort henne äran af ett besök, tilläg-
gande, "att hon då olyckligtvis hade antagit en
bjudning till Guvernörskan, Grefvinnan X., hvil-
ken så enträget nödgathenne ej uteblifva. emedan
repetionen till de ilängre tider öfvadetabteaus.ui-
vanls, nu,då alla draperier och kostumer voro för-
färdigade, för sista gången före den stora repre-
sentationen, under Fru Majorskans, vid dylika till-
fällen välkända smak, skulle försiggå." Med iöre-
kommande vänlighet besvarade Friherrinnan all
denna granlåt, utvisade Majorskan en plats i sof-
fan, och, o under! o förargelse, kom att sjelf, då
hon varseblef den, jag med så mycken djerfhet in-
tagit, med den mest innerliga godhet ledsaga mig,
först fram till Majorskan, presenterade mig som
hennesunga vän,MamsellSommer, ocho himlar! iör-
demig derefter till den stol,som invid soffan stod
den högvälbornaFrun närmast; Frökenhade re-
danitysthet nedsatt sig, tätt invid mig, som med
hjertat fullt af det ömmaste erkännande afFriher-
rinnans godhet, ej visste om jag skulle gråta eller

le. Att ingendera nu passade sig, insåg jag likväl i
rätt tid, och skulle näppeligen ej heller haft till-
fälle till någondera, emedan Fröken Doll, hvilken
nu på fullt alfvare fått exkusera, ej mig, menFri-herrinnan, efter denna passage upplät sin språk-
låda, och nu iymnighet trakterade mig med det
aldra charmantaste potpourri af Daglig Allehan-
da. Under det Friherrinnan nu samtalade med
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Majorskan, lastades min uppmärksamhetpå besyn-
nerliga rörelser, dem Fröken ständigt gjorde med
sina fötter; hon nemligen ilätade dem oupphörligt,
med verkeligt obegriplig konstfärdighet tillsamman,
spirade ganska skickligt deytterste tåspelsarnelod-
rätt mot golfvet, samt framstötte,med spenslighet,
tillbakahållandesina axlar, det ovanligthögthväll-
da bröstet.Måhända varseblef hon slnleligen den
observation jag häröfver gjorde, ty nu utlät hon
sig helt a propos: "Mamsell har väl redan hörtta-
las om den ypperliga gymnastik, man här istaden
inrättat? Ack! Mamsell kan ej tänka sig livad den
är galant och rolig, och nyttig se'n. Vi halva alla
som begagna oss af den, redan på knappt en lull
vecka, blifvit så munlra och viga och lätta af det
nöjsamma lacklandet på alla de otaliga linor och
pelare, och Gud vet allt hvad för namn deniang-
ialldiga ställningarna halva, der är isynnerhet
höga, höga pelare, som räcka ända till kupolen af
taket, samt linor, Inlla med storaknutar,på hvilka
man först klifver upp, tar sig sen fast ipelarn,
sätter fötterne i kors och händerne i sidorna, samt
halar på det sättet utför*den fasligt langa pelarn;
det ar rätt vackert alt se, ja, riktigt ser man ut
som englar, dä man så der sväfvar i luffen. Har
Mamsellej nånsin hört talas om gymnastik?" —

''Ah
jo," svarade jag, da jag sent omsider blef itillfälle
till svar, "jag har visst hört, och till och med sett
personer,hvilka genom denna välgörande inrättning
återvunnit sin hälsa, isynnerhet påminner jag mig
ett par unga flickor, hvilka redan i högsta grad
snedvuxne, genom gymnastik blifvit fullkomligt
lediga och raka; dennauppfinningär visst prisvärd,
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dä mcnsJdigheten genom ett sä lätt och oskyldigt
medel, ulan medecinens tillhjelp, kan vinna hallsoch krafter." —

"Nä men," återtog Fröken,"Mam-sell ]är väl dock ej sjelf någonsin sett dessa in-
rättningar? om Mamsell vill,så kunde vi idag St-följas,jagämnar migdit om en timme."— "Jag tao-kar för detta anbud," svarade jag, "men kan ej
antaga det, emedan min förmiddag redan år be-stämd."—

"Men imorgon dä?imorgonmåsteMam-sell komma dit, jag kommer och afliemtar Mam-
sell och Mamsell skall ej ångra denna promenads;läfva mig barabestämdt att Mamsell kommer." Jag
tackade åter igen, för så mycken uppmärksamhet,
och som jag ej med skäl, ulan att synas stötande'kunde refysera denna förnyade proposition, lem-
nade jag det begärda löftet. Vidare öfvergick Frö-ken nu i ämne till de luslbarheter, hvilka hosGuvernörens skulle inträffa; "har Mamsell Som-
juer någonsin sett dylika föreställningar: tableau
vivanfr- "Nej, jag har väl aldrig bivistat någonsådan, men kan likväl imagineia mig dem."

—
".{a

så, Ack! de äro också gudomliga, min syster Ma-jorskan är alldeles en mastarinna ideras aränge-rande, det är alldeles obeskrifliglmagnifiqnet,skönt
att äse dem." —

»Ja, det tror jag visst, då de arolyckade," inföll jag. »Skada att Mamsell ej kan bliitillfälle att bivistn denna fest hos Guvernören,"
återtog Fröken, "Mamsell skulle riktigt betagas afförundran och överraskning; och balen derefterblir ej heller att förakta, jag har redanmed Clolyoch Jettchen Nobelcreutz öfverenskommit om varklädsel, jag klär mig i rosa-rödt moirée, och engirlaude af blå lupiner, eterneller och tusenskönor
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kring hufvudet, men ännu har jag ej bestämt mig
iör en corbeille a fleurs eller en af stora hvita
vaxperlor. Framiör allt, men det kan väl Mamsell
sjelf första, begagnar jag långa Langande lockar,do
klä' ju mig, tycker Mamsell ej så?"

— ''Jag har <}
sett Frökenutan dessa,svarade jag,undvikande,och
kan således ej yttra mig idetta fall. (Frökenshän-
gande lockar förelöllomig förfärlige, och skulle
jag ej redan settnågra par dylika, hade jag säkert
föreställt mig ägarinnan till dessa något förvriden.)
Fröken ärnade just börja en beskrifning om Frök-
narna Cloty och Jettchen, då Majorskan oiormo-
dadt steg upp, samt rekommenderade sig i sin "nö-
diga tantes" ynnest.

-— Fröken följde naturligtvis
hennes exempel, och hann knappt mer än yllerli-
gare påminna mig om milt för morgondagen »ifna
löfte. "Ack! Fru Friherrinna," utropade jag nu
ovilkorligl, sedan dessa gäster i sin vagn lyckligen
ailägsnals, "huru god ni är. Jag skulle väl alldrig
vidrört denna obetydlighet, skulle ej mitt hjerta
ännu flöda öfver af den renaste tacksamhet till
er; men nu gör jag det, på det ni, hulda Friher-
linna sjell må kunna dömma om hvad jagkänner»
och livad jag isynnerhet idelta fall har skäl att
känna, for er mot mig bevisade välvilja;" ocli mi
berättade jag henne den lilla passagen före hennes
inkomst i förmaket.

— "Jag vet, jag känner mer
än väl" inföll Friherrinnan, "det löjliga högmod
och den egenkärlek, hvartill isynnerhet Majorskan
gör sig skyldig; man måste derlöre,med den stör-
sta liknöjdhet, om ock förenad med höllighet, be-
möta henne; det gör mig verkeligen olta ondt i
synnerhet som blodsband förena oss, men hon är
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ohjeplig. Fröken, tror jag ej så mycket af böjelse,
som icke mer för att efterkomma sin systers ön-
skan, följer dess exempel-, skulle deras far iått
lefva, hade säkert lians vakande ögaitid rigtat
deras förstånd,och afvärjt hvarje skadlig inflytelse
})å deras unga hjerlan; men ack! han rycktes allt-
för tidigt bort, och lemnade sina båda döttrar,
jemte en förhoppningsfull son, ät enalltförverlds-

lig och veksinnad mor, hvilkenisina barns da-
geligen tilltagande sjelfsvåld, endast såg otvifvel-
aktiga bevis på qvickhet och snille, och således
genom denna elterlåtenhet mera befrämjade än af-
styrkte det onda."

— Jag omtalade nu det löfte
jag lemnat Fröken, nemligen: promenaden till
Gymnastiken. Friherrinnan gillade alldeles mitt
beslut att ej längre motsätta mig Frökens vänliga
iörslag; man bör ej, tilltalade hon, frånstötande
hesvara en yttrad välvilja, den må sedan gälla
vigtigare eller likgiltigare saker, det är och förblir
dock välvilja. Resten af förmidden tillbringades
af Friherrinnan medelst skrilvande, samt elter-
middagen med emottagande af besök, hvilka ut-
gjordesaf OfverstelöjtnanskanE. med sin Fröken-
dotter, samt Kammar-Rådinnan H., dessa båda äl-
dre personer voro sytrar, och ett par rätt söta
(om jag så får kalla dem) gummor. Friherrinnan
var som vanligt tillgänglig, och, som det tycktes,
verkeligen upprymd af detta trefliga sällskap. Hos
FrökenE. tyckte jagmigibörjan märka en skymt
af högmod, men den försvann alldeles, då hon
mot aftonen, under en lättkonversation sa väl till
mig, som generelt, meddelade sig* hon är ej vac-
kex*, mera stor och ietlagd, men dock proportio-
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nerlig, och liar isitt väsende och hållning onek-
ligt någonting graciöst; isynnerhet kan man med
störstanöje hörahenne berätta; det obetydligaste
erhåller då värde och blir utfördt af henne, inte-
ressant. Långt snarare än jag det önskat, bortila-
de denna afton, och med en ifrig anmaning till
Friherrinnan, samt en dito till mig, om ett snaii;

inträffande återbesök, aflägsnade sig dessa glada
gäster.

Åter har natten bredt sin dunkla slöja öfver
sjö och och land, och bjudit tystnad åt den hvi-
lande jorden. Ser du, Emilia, huru jag lyckligare
än på många tider, under flere timmar nu syssel-
satt mig med dig, du, min älskade barndoms sy-
ster! .När skall jag väl af din hand erhålla den
första rad, och huru skall ej mitt hjerla innerli-
geu gladas af detta prof på din fortfarande vän-
skap; nu god natt, god natt min Emilia!

Den 7.
Frukost-timmen var i dag knappast passe-

rad, då FrökenDoll, undermycketbuller, inhop-
padeimitt rum; hon gjorde vid sitt inträde ett
allförkosteligt experiment, hvilket,ianseende till
den öfverbalans kroppen dervid tog, ett ögnablick
såg rätt vådligt ut, men slutades dock så lyckligt,
att endast tvenne invid hvarandra stående stolar,
vid denna oväntade katastrof, kullstjelpte, och Frö-
ken omsider, efter den pirvette, hvartill de in-
tKasslade fötterne föranledt, förbryllad och hög-
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rödtvärstadnade niidt på golivet. Hon sag högst
förlägenut öfver detta misslyckade saltomortal,

och som hennes bryderi verkeligen höll på att
smitta mig, tog jag mig ihast mod och frågade,
ulan att låtsa lasta uppmärksamhet vid det nyss
förefallna:"om hon redan ärnade sig till gymna-
stiken, och niöjeligen vore kommen att ålhemLa
mig?" — "Ja, ja, ja," svaradehon, nuafläggande sitt
bryderi, och sedan hon således återvunnit sin
fattning, gick det af sig sjellt; kullbyttenvarglömd,
och färdig att göra en ny, framhoppade hon åter
ett par pas de deux, och stod nu framförmigihela
sin intagande gymnastik-kosturne, ett par vida gul-
randiga kulotter, neduti hopsnörpte likt välpinnade
korfvar, samt en storrutig, månglärgad mecka,
hvilken utan all slags bandage eller bälte, likt en
brokig vinge, ständigt flaxade ikring henne. JNu
satte hon med sjeliförnöjd min båda händerne i
sidorna: "säg, livad tycker ni om denna drägt, är
den ej otvungen och lätt? man har i den afska-
kat alla bojor, andas så fritt, kan röras ogeneradt,
den eljest hopklämda kroppen är nu böjlig att
sträckas hit och dit, och framför allt ser ni, kan
man iden göra deoöfverträflligasteklättringar och
språng på våra stegar och ställningar, och, fortfor
hon helt exalterad, lå se, få se, om icke ni af allt
detta blir så betagen, att ni rätt snart bliren verk-
sam medlem af vårt samfund."

— ".lag vill ej för-
säkra," återtog jag nu, "men jag tror fulltochfast,
att sådant ej händer, så länge ej sjuklighet tvin-
gar mig dertill. "Sjuklighet" utropadeFröken, "jag
är Gud ske lof ej sjuklig, men då man med så litet
kan förebygga sjuklighet, så''...
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''.fa" tror likväl icke alt jag kommer att del-
taga i delta försiktighetsmått,hasta Fröken," inföll
jag nu äter och började göra mig färdig att åtfölja
henne. Vi afresteiden präktiga landeau,som, med
ett par frustande bruna Ilastar förespänd, stod
väntande framlör trappan. Ehuru Fröken försäk-
rat mig det jag ej skulle ångra mitt besök, kunde
jag dock ej dervid erfara det slora nöje, livarom
hon så mycket talat^då jag undantager det hon;
sjelf, eller rättare hennes ovighet, förskaffade
mig. Antalet af Gymnastiserande var temmeligen
stort, omkring tjugu il trettio; dessa undergingo
sina pröfningar med resignation, och syntes en del
onekligen erfara lidanden, hvilka ej genom dessa
muntra lektioner kunde förmildras, men åtmin-
stone utvisade ej Fröken Dolls, och en och annans
glada ansigten någon smärta ;hvad isynnerhet den
förstnämnda beträffar, gör jag mig ej samvete af,
att så raillant yttra mig; hon inedgaf ju sjelf sig
vara fullkomligt frisk. Men, jag återgår till milt
ämne: Fröken DolI, hvilken verkeligen roade mig
en stund, idet hon, under mycket bråk, fet och
rödbrusig,ansträngde sig attikapp med en kamnit
genom repstegarne dingla sig upp och ned, och
sluleligen, lik en stampsäck, nedföll till golfvel in-
nan hon nådde stegens nedre trappsteg; hon lyc-
kades ej bätlre, då hon medelst en hängande lina
skulle öfverhoppa en slags bröstvärn, eller (som
jag barbariskt nog skulle benämna det) trädbock-
'furvis hade eleverna gjort sina hopp deröfver,
livari isynnerhet några excellerade,då min Fröken,
t.emmeligen säker om sin kupp, med kraftfulla
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händer bemäktigade sig linan, lunkade af, men
paff! olyckligtvis tvärstadnade midt ior bocken,
utan att äga förmåga upphinna dess stolta lygg;
detta var och iörblef henne allt vidare omöjligt,
oakladt alla förnyade försök. "JNå, tyckte ni ej
det var roligt att se?" frågade mig Fröken, då vi
åter sutto i vagnen. "A ja, öfningarne äro mång-
faldiga, och vighet fordras visserligen att med fär-
dighet der kunna slå sig igenom, likväl tror jag
barn bäst taga sigutdermed; såg Frökentill exem-
pel den lilla flickan, som klättrade högst upp i
cupolen, och sedan med verkelig grace nedskrann?
den tyckte jag om."— "Ja, ja, jag vet, lillaMamsell
T., ja, hon är ovanligt vig och spenstig, nå dertill
fordras också blott liten vana, hon har redan län-
ge öfvat sig med gymnastik." Sålunda,under stän-
digt upprepande af, att till denna skicklighets er-
nående endast och allenast fordrades liten vana,
uppnåddes mitt hem, dit Fröken artigt nog beha-
gat följa mig. Vid min hemkomst möttemig en
liten billet ifrån Rosa, hvilken ville underrätta sig
om jag på eftermiddagen vore hemma, då hon lof-
vade besöka mig; hon ville,skref hon, gerna löre
den snart inträffande resan tillLiljedahl. tillbringa
en eftermiddag hos mig. Dukan väl föreställadig,
älskade Emilia, huru hjertligt detta förslag gladde
mig; jag hastade således att, med Friherrinnans
tillåtelse, bedja Rosa vara välkommen. Hon kom
då Friherrinnan ännu hvilade middag, och bort-
pratade en rätt munter timme tillsammans med
mig; vi suttoiminarum,hvilka föllohenne oänd-
ligt ismak. "Du är glad och lycklig nu söta Ma-
thilda," inföllhon då jag med oförställd glädje
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ejorde henne uppmärksam på den trefnad och d»
mångfaldiga foeqvämligheter Friherrinnan] iöfver-
ilödberedt mig. "Jag ser det bestämdt, ack!livad
det år glädjande;" härvid föll hon mig om halsen
och stora klara, det hjertliga deltagandets oförfal-
skade tårar lyste härunder ide sköna ögonen.
"Ja, jag är verkeligt lycklig, sota Rosa," upprepade
jag, "men framlör allt utgöres min lycka af det
ömma moderliga bemötande jag minutligen röner
af Friherrinnan. O! omnialla visstehuru obeskrif-
ligt god hon ar."

"Ja, sa har också mamma alltid sagt," återtog
Rosa, "hon har,itrots af Mamsell Bergbruns elak-
het alltid lyckönskatdig, ty mammakänner igenom
många fatliga familjer Friherrinnans otaliga välger-
ningar, ehuru de alltidistörsta tysthet utöfvas.
Ännu helt nyligen köptehon åt en faltig skomakare
och hans iyttersta armod lefvande familj, ett li-
tet under Liljedahl liggande hemman-, lädren, en
trägen arbetare, hvilken, under en nykter och an-
ständig lefnad, genom sin flit uppehållit de sina,
samt under sin hustrus års-långa sjuklighet för-
skaffat henne medicin och läkarevård, såg helt o-
förmodadt,genom grannens vårdslöshet,hvars hus
lörstnedbrann, sin lilla koja äfven förvandlad i
siska-, hvarskulle det armafolket finna taköfver huf-
vud, och hvar mannen tillgångar att åter försafla
sig verktyg och tillbehör,till fortsättande af sitt
arbete? Friherrinnan Y. skaffar sig snart under-
rättelser om hans uppförande, kallar honom till
sig, erfar nu familjens oskyldigt iråkade elände
samt låter genom tredje hand för hans räkning af
pappa köpa det omnämnda lilla hemmanet, der
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karlen nu redan,jemte hustru och barn,äter lyck-
lig blefvén, Sttihdeligeri välsignat* den mennisko-
älskandé varelse, livilken lian har alt lacka lörsin
beigning och utkomst-, pappa säger, att mannen
med drilt och arbetsamliet samt tillhjelp af högst
tvenne personer,kan der blifva behållenkarl,isyn-
nerhet som han al" sin äldsle son redan erhåller
betydlig hjelp. livad hon matte känna sig tillfreds-
ställd denhulda Friherrinnan,som, jemte en god,
varm vilja, älven äger förmåga att utöfva så myc-
ket godt." Vårt samtal afbröts nu af Friherrin-
nans personliga mellankomst;hon välkomnade vän-
ligt Rosa, underrätta sig om dess föräldrars lielsa
samt frågade skämtande mig: "om hon, (Friherrin-
nan) idag lick föreställa mitt främmande, eller
om hon som gammal, och utgörandetredje person
föreföllde unga öfverflödig. Jag vågade, tiil be-
vis på mitt fullkomliga ogillande af denna sista
mening, kyssande den älskadehanden,ledsaga hen-
ne till den beqvämaste plats den mjuka soffan er-
bjöd, frarhsatte en pall under hennes fötter,på det
hon rikligt väl skulle trifvas, samt serverade der-
elter henne,Rosa och mig, med vår älsklingsdryck,
det herrliga rykande kaffet. Med Rosas tillhjelp
var jag lycklig nog att medelst sång och musik
bereda Friherrinnan ett par rätt njutningsrika tim-
mar. Vi sutto som bäst öfverlemnade åt en ren
glädje, da betjenten hastigt anmälte Grefvinnan X.
och denna straxt derefter inträdde, icke iFriher-
rinnans, nej imina rum; Friherrinnan uppsteg;
persvaderande Grefvinnan att instiga på hennes
sida, men med öfvertalandevänlighet afböjdc Grel-
vinuan detta förslag, försäkrande, det hon "med
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stÖrsla nöje skulle qvarstadna här,livarost genom
musiken så mycken Irefnad vore att förvänta," vid
dessa ord gjorde hon för Rosa och mig en li-
ten artig bugning, samt nedsatte sig jemte Fri-
herrinnan, isoffan. Denna var

- altså Grefvin-
nan X., om hvilkeu Majorskan Pygmeus hade

talat; jag hade j« iöreslällt mig henne säsom
en redan till aren kommen bedagad dame, med

hög uppsatt mossa, och välstärkt, uddad stånd-
krage, samt utlrycket skarpt och respektbjudande;
nu deremot ölverraskades jag al en varelse, ännu

ung, och jag skulle tillägga, outsägligt vacker, om
ej de af en tärande sjukdom redan något förän-

drade dragen motsade mitt påstående, men oemot-

ståndligt behaglig, .så vägar jagbestämtkalla henne-
kring den hvilasle panna nedföllomörka lockar,

ickfe°af de moderna, hvilka såväl klädde Fröken
Chili,nej, långt deriiVan, men al de skönaste och
rikaste, som ännu någonsin prydt en öppenpanna
eller smekt en rundad kind-, den finanäsan, mun-

nen, ölver Iivilken jemt ett litet drag af presence
d'esprit hvilade, och hvaruppa jag genast igen-
kände en lelvande själ, den imponerande, smerta
kroppsbildningen, det hänförande, litetölverlägsna,
iden lina nackens något trottsiga tillbakakastande,
dock! livad vill allt detta, ehuru förskönande det
hela, säga, då man betraktat dessa ögon, lörhvars

Uttrycit jag ej äger något namn; du ler måhända
åt mitt svärmeri, då jag säger dig, det jag endast
i ett ansigte lörut läst detta höga, delta him-
melska, detta obeskriiliga! mins du den herr-
liga alfartaÖan på korislkabinettet i P.? detta
fulländade mästerstycke at den odödlige R. O!
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du minnes den säkert, och kan utan mina falunga
försök länka dig, hvad jag dock omöjligt, omöj-ligt skulle söka göra dig tydligt. En omsorgs-fullt broderadskir, hvit krage föll slnteligen öfverden idet ljusaste bli, färgade öppna tibetsrocken,hvilken, tillhållen endast af en lätt gördelomslötden smerta gestalten, Förstummad åhörde jag enstund det oändligt ljufva och älskvärda iGrelvin-nans konversation, de lätta och naiva, men tillikaskonsamma infall hon då och då framkastade, och
kunde längre ej afhålla mitt hjerta den beundranhon hos mig väckte. "Och detta är Guvernör-
skan X." framhviskade jag till Rosa, då Grefvin-
nan, undor enskildta samlal,sprakade med Friher-rinnan. "Ja, och huru så? frågar du det emedandu ej trodt att så mycken själ, så mycken käns-
lighet och intagande godhet kunde förenas ined
den stela etikettens fordringar, med rikedom ochbörd? Ack! sötaMathilda, sällsynta äro visserligen
dessa exempel, men ser du, de gifvas dock. Nu
tog mig Rosa under armen och förde mig in i dethemliga statsrådet,min sängkammare, derhon medfa ord berättade mig huru Grefvinnan X:s svar-moder, ehuru redan öfver åttatio år, utgjorde den
klart strålande perla, hvilken i den Grefliga kro-
nan spridde ljus och sullhet öfver hela familjenJag fick nu veta,'att Grefve X. varit tvänne gån-gor gift; att han i sitt första äktenskap ägdetvän-ne arfvingar, en son, hvilken redan vistades vidacademien, samt en dotter om sjutton år; att det
sednare giftet skänkt honom trenne, ännu minder-årige bar», och var det för att fira den vördadefarmodrens åttationdetredje födelsedag, de af Ma-
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jorskan omlalte tableauerjie voro arangeratle. Fri-
herrinnan kom nu, att på Greivinnans annianinj*
bedja oss spela ett stycke a qualre mains, hvilket
vikort fornt tillsammanexequerat,derelterspelade
jag vår sonat, och sjöng med Rosa några njra-
re sångstycken. Grefvinnan tackade oss och syn-
tes nöjd, och om jag ej synes dig alltför egenkär,
säger jag dig att det gick bra. Elter theét npp-
stod Grefvinnan, lv hennes vagn hade redan an-
ländf, tog afsked af Friherrinnan, nalkades mig,
kyste mig, bvilket här eljest ej mera är bruket',
samt bad mig ej neka sig det nöjet, att tillika med
Friherrinnan den 13:de Juni skänka henne ett be-
sök, da ungdomen (härvid nickade hon åt Rosa
och mig), kunde påräkna enmunter afton. Jag neg
ödmjukt samt yttrade med enkla ord, en tacksä-
gelse för Grefvinnans godhet. Friherrinnan syntes
synbart belåten med denna vänligaanmaning. samt
hoppades älven, det iijtet måttehindra henne ifrån
åtnjutandet af denna glada dag. "Den trettonde

sade Rosa, så snart Grefvinnan lemnat rummet
och började räkningen ifrån tum till tum, "i dag
liafva vi den sjunde, lät se, en, två tre, fyra, fem,
sex, precis efler sex dagar, ack! då äro vi ännu
qvar; efter sex dagar, hvad det skall bli roligt!
hör sötaMalhilda,huru tänker du kläda dig? men.
hvad, du är ej glad, hvarföreär du ihast så be-
dröfvad, just då så mycket bjuder dig motsattseii,
säg,hvarförelider du nuMalhilda?"

—
"Goda delta-

.gamle Rosa," afbrötjagnu "dennaveka" ömma sjäL
"jag vill ej mera oroa dig, jag vill åter' bli glad."
"Men sägamig vill du dock," smekade Rosa, "hvad
som så hasligt störde din glädje, duvar ju nyss s?i
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munter; säg dock Mathilda?" —
'\lodet vill jag, lm|-

dasle Rosa, jag var redan förut imin sjal bevekt,
och dä jag nn hörde Grefvinnan omtala det nöje
hennes bal skulle förskaffa oss,biel' jag ännu mera
upprörd, Kosa! jag liar ej dansat sedan mina för-
äldrars död!" "Söta,sötaMathilda!" snyftade nn
Rosa, kastade sig handlöst ned isodan och gret
öfverljndt. jag hade nn all möda att lugna Kosa,
satte mig vid flygeln och började spela! "fria vill
Simon Sälle," så länge och sä alfvarligt, till dess
Rosa under tårar, ifrån kudden uppböjde hulvu-
det. började betrakta mig, samt slnleligen, då jag
ej längre mäktade återhålla ett ofrivilligt skratt,
rätt bjerleligen instämde deri. Friherrinnan kal-
lade oss nu intill sig,förde oss till en korg ftillrå-
j>ad med de skönaste vindrafvofr och appelsiner,
hvilka just nu genom gamla Grefvinnan X. blil-
vit henne tillsände, samt bad oss deraf mätta oss,
sjell vågade hon ej förtära deraf. Rosa svalkade
med begärlighet sina glödande läppar med de saf-
l.ige drufvorne, samt stoppade lör den lilla Victors
räkning en frisk appelsinisin pirat; v;ignen hade
älven redan kommit, för att alliemta henne, och
med hennes afresa slutades också denna glada al-
lori. Åter "en god natt," dröm Emilia! om din
sannaste vän Mathilda.

Den10.
Upptagen dels af visiter dels af contra visiter

samt små bestyr för den hos Grefviunan X. blil-
vande balen, har jag på dessa tvenne dagar endast
liiinnit länka, men det likväl rätt hjcrtligt och olta
pädig. Denna tredje skulle dock vj — »3 beslöt jag
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prata en vänlig siund. Du fyckér väl, och det

ined skäl, att tvenne fulla långa dagar borde gii-
va rikliga ämnen till meddelanden men sa är hk-
väl ej. 1 förrgår var Friherrinnan ovanligt rask,

och proponerade, sedan vi med arbeten tillbrin-
gat vår förmiddag, att pä eftermiddagen resa ut

på ett par besök. Friherrinnan önskade halva mig

jned, och hennes önskan är min käraste lag. Hon

gjorde alltså en visit hos Öiverjågmästarinnan Bjel-
Lrdorf, men nej, hon lemnade henne endast ett

visitkort- ty lyckan, ellerolyckan lögade,att01ver-

jaamäslarinnan ej var hemma. "Ni har ju sett

Öfverjägmästarinnan, Mathilda?" frågadeFriherrin-
nan under det vi till Friherrinnan C. fortsatte var
curs; "ja." — "Denna person är en medlem i sall-

skapslifvet, till hvilken regelmässiga besök ej far
åsidosättas, men, ni såg och hörde ju henne i flere
dagar, jag behöfver således ej Ölver henne göraer
en°beskrilning-, hon förklarar sig sjelf iörett upp-
märksamt öoa." Vi stadnade nu framiör Fri-
herrinnan Os hus, och voro sa lyckliga att bliiva
emottagne. Du mins väl,Emilia, den personliga,
ehuru fjera presentation jag på Ångfartyget gjorde
dig al Friherrinnan C. <fch dess trenne döttrar?
samma Friherrinna och samma Fröknar visade sig
na, de sednareiståtliga moderna kostymer, der ej
en rynka, ej ett snöre förfelade sin plats; raka
och cirklade emottogo de Friherrinnan, samt hel-
sade älven inådighet

— sedan Friherrinnan före-

ställt mig dem — mig ett gracieust välkommen.
Donna korta visit medförde ej något särdeles nöje
och ellerlommade således ingen längtan till dess
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Sterförnyande. Det återstående al aftonen fortgick
med att lör Friherrinnan högt uppläsa stycken
utnr hennes favorit-lektyr "Schiller," och härmed
slutades dagen. 1går slod jag ännu och range-
rade min toilelte, da Friherrinnan lät kalla mig,
jag hastade in till henne. "Gör er beredd, Malhil-
da lilla," yttrade hon, nickande till mig en god
morgon, att tillsammans med mig göra en liten
lur uli staden; jag har hvarjehanda små uppköp
att göra, och önskade gerna att ni åtlöljde mig.
Jag ordnade nu i hast min klädsel, påtog mig hatt
och shawl, samt skyndade att åter infinna mig hos
Friherrinnan, hvilken älven var färdig; vagnen
körde fram och nu bar det af. Vid en Galan-
lerie-bod lätt Friherrinnan hålla, samt ntsteg, åt-
följd af mig. Nu lät hon iboden, af präktiga
siden och florpackor, nedtaga de yppersta, vis a
vis dem rådlrägande min smak, men som jag
omöjligt kunde inse hennes afsigt, elleridag för-
lika mig med hennes smak för ljusa, med hennes
ålder ingalunda överensstämmande färger, sade
jag beslutsamt: "Friherrinnan måste godhetsfullt
ursäkta mig, men idag förmår jagingalunda yttra
min smak, i anseende till Friherrinnans val, jag
skulle då våga säga, atfr alla dessa färger äro for
Friherrinnan mycket för lystra." — "ja för mig,
sannt nog, Malhilda,men förer?"

—
"O!min nädifia

friherrinna, för mig?"—
"Ja förer, ni misstycker

val ej att jag önskade få bestämma er klädsel på
den förstabal ni jemte mig bevistar?1

'—
"Ack Fru

Friherrinna,denna godhet ..." — 'Tälj nu blott,
välj, men enligt min alfvarliga bestämda önskan,
"något af dessa dyrbarare; lät se, på hvilket al
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dessa er smak faller/' och härvid framradade lion
liera packar de aldraherrligaste sidentyger, ljus-
löda, gula, blå, samt hvita.

"Då Friherrinnans godhet tillåter mig något
val, väljer jag utan tvifvel detta" och härvid
framsköt jag ett blandande hvitt silfverakligt tyg,
med de skönaste ivälda blommor; "men Fru Fri-
herrinna, jag torde ingalunda behÖfva ett så dyr-
bartplagg, måhända kutfde i min garderobe finnas
lingon, ehuru ej så präktig, dock passande kläd-
ning, som, då man betänker mina tillgångarsring-
het, skulle bättre anslå mig; denna är" ... "all-
deles passande på en stor bal, min lilla Mamsell,
ulan pretention," hviskade Friherrinnan mig vän-
ligt iörat, ty beljeningen återkom nu ifrån sina
beskickningar, bärande askar, lådoretc etc,hvilka
alla uppradades på disken framför oss. JNu lät
Friherrinnan af det hvita tyget aimäta en dubbel
mängd af alnar till en rik klädning, yttrande sig
högst nöjd öfver mitt val af färg, aflade äter
dubletter af silkesvantar, silkesstrumpor, siden-
skor, blonder och d}rrbara shawletter, och lät se-
dan hon liqviderat alltsammans, bära det till sin
vagn; nu belallte hon kusken stadna vid Fru Köl-
ler, stadens förnämsta modkrämerska, ochhärför-
nyades åter hennes mot mig visade godhet; enligt
egen smak skulle jag nu, utur det rika förråd af
de utsöktaste franska blommor, livilka här fram-
lades, välja mig en hårprydnad; mitt val stadnade
ovilkorligt vid en utmärkt vacker halfkrans af
iörgätmig ej, och hvita bellis; "denna, —

om jag
får?" Friherrinnan nickade ett bilall; "välj uimii

en, lör en Hicka al omkring edra år, men litet
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gladare färg." Jag valde äter en med ljusröd»
bellis och hvita spiriga fjederblommor, den var
obeskrifligt vacker. Nu tog Fru Köller under Fri-
herrinnans tillsyn ett matt al mig till den eleganta
klädningens förfärdigande, ty det delles itvenne
delar, den andra halilen medlogs, och vi rekom-
menderade oss. "Huru skall jag någonsin kun-
na göra mig förtjent af denna gränslösa god-
het, framstammade jag, då jag ändteligen invid
Friherrinnans sida satt i vagnen, huru mycket
uppoffrar icke Friherrinnan nu, och hvarje ögon-
blickgenomdenna omsorg, denna aldrigupphöran-
de moderliga ömhet. Jag söker lörgäfves ett ord,
som kunde tyda den' tacksamhet jag känner för
dessa otaliga välgemingar. Friherrinnan såg på
mig, med denna hjertliga blick, hvilken utan or-
dens lillhjelp förklarar så mycket, lade flygtigt sin
hand uppå min, och sade med vänlighet: "nå väl
Mathilda! låt mig då aillid af ert hjerta erhålla
denna barnsliga benämning, anse mig verkeligen
som er ömmandemor, och jag vill med tillfreds-
ställelse i er, hylla en älskad lillgifven dotter;
gör mig nu genast en hjertlig fägnad, tillade hon
då vi redan gingo trapporne uppföre lill hennes
våning, och res' med denna bagatell till Rosa B.
Det är du Mathilda, som gifver henne delta lilla
minne iörhennes vänskapliga bemötande, under
er gemensamma ångbåtsfärd; hör du det, härige-
nom kan du på ett anständigt sätt, godtgöraden
omsorg hennes far möjligen under denna tid hade
för dig," och nu afskiljde hon de effekter, hvilka
skulle tillhöra Rosa, samt afskedade, utan ättens
viJja märka min djupa rörelse dervid, mi«* med
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{tillsammans. Rosa hoppade af oförställd barnslig
glädje omkring mig, vid hvart enda pakett jag,
framkommen tillhenne, upptog. "Ack! så skönt! s£
skönt!" skållade hennes högljudda utrop; isynner-
het förtjuste henne den verkeligen ovanligt vackra
blomsterkransen*, hon sprang tillspegeln, ladeden
på sina lockar,dansande, under innex'lig förnöjelse»
kring rnmrnet; Hofrådinnan berömdedet rara ty-
get, complimenterade öfverFriherrinnans oförvän-
tade godhet,brydde Rosa för hennes danslust,och
säkra förväntan på den Grefliga bjudningen, hvil-
ken möjligen kunde uteblifva; då Rosa till denna
sista invändning immerfort åberopade sig de me-
ningsfulla blickar Grefvinnan tillsändt så väl hen-
ne, som mig. Jag lemnade nu Rosa åt sin lifliga
glädje, ännu ölverenskommandeom ett samman-
träde Jöre den vigliga dagen, samt afreste.

På eftermiddagen: fortsättning med läsning at
Schiller;och tankar vidare på dig Emilia. "Vivat!"
skref Rosa pa en liten rosenfärgad papperslapp,
hvilken, af hennes fina fingrar bildad till en sirlig
biljett, tidigt idag morgons mötte mina blickar,
"Vival! bjudning till Greivinnån X., att den 13 hos
henne dricka thé och passera afton." — "livad sä-
ger nu mamma om allt detta;" triumferadeRosa,
då hon en timme derefter i egen hög person till
mig inträdde, alt för de herrliga presenterne hos
Friherrinnan aflägga sin skyldiga tacksägelse;"hvad
.säger nu mamma tror du, då hon oaktadt sitt bryderi
till mig i går, straxt efter det du lemnade oss, ge-
nom Grelvinnans betjening emottog invitations-
kortén?"

—
"Hon säger väl, att ymnigt vatten fal-
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lilp| din qvarn kära Rosa," inföll jag, men tror
du ej, att mera skämt än öfvertygelse låg under
detta din mammas yttrande?"— "Jo, jag trornästan
så," återtog Rosa, "ty mamma roar sig verkeligen
rätt ofta,att i dylika fall raillera. Nu ingick Rosa
frimodigt tillFriherrinnan ocli återkom snart nog,
sedan, enligt sin utsago, hon med möda fått till-
fälle tacka för gåfvorne. Friherrinnan hade alltid
behändigt undvikit detta ämne. Rosa uppehöll sig
■ej länge hos mig,emedan några af hennes far vän-
tade middagsgäster fordrade hennes hemmavaro.

Rosa hade just hunnit lemna oss, då en Po-
sliljon inträdde och till Friherrinnan aflemnade
ett bref; knappt hade hon kastat ett ögapå utan-
skriften, da hon, under etthögtglädje-utrop, trpp-
slet couvertet och häftigt tryckte brefvet till sina
läppar. ''Ifrån min son! dessa efterlängtade rader,''
var allt hvad hon under glädje och öiverraskning
förmåddeyttra. Hon ilade så fort det lät sig göra
till sina rum, och jag —

ailägsnade mig till mina.
Hennes son! upprepade jag för mig sjelf....Hon
hade en son! derom hade hon ännu aldrig nämnt.
j)«nne var enperson, så oförmodadtframträdd pK
scen, så jag knappt kunde förlika mig med möj-
ligheten aihans tillvaro.Och livar vistades denne
son? liknade han imildhet och englagodhet sin
mor? dessa voro allt frågor, hvilka jag ännu, in-
lagen af förundran, oupphörligt gjorde mig sjell.
Glad på Friherrinnans vägnar satte jag mig ned,
samt börjadepå Pianot preludera några toner, och
.sjöng, likasom inspirerad, utan någon bestämdme
Icdie

—
dessa enkla, men passande verser, författa-

de af vår älsklings-skald:
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l'Svala åu, som rörså gerna vingen,
Med elt tröstens bud till henne flyg,
På dess skuldra sitt, och sedd af ingen
Dessa ord i hennes Öra smyg:
Goda moder! (här vågade jag endast för till-

Jallet förändrabenämningarne) om dinson du saknar,
Hör hans trogna hälsning genom mig,
JNästa morgon, endast vinden vaknar,
Lossar han sin båt och söker dig
Läng ar vägen, ocli han sjeli* behöfver,
Vindens lijeJp, alt klyfva ijärd och sund,
Men; — "

"Ja! min dyra Mathilda" sade Friherrinnan, hvil-
ken under min sång sakta inkommit

—
"vägen ;ir

lång, drr har rätt, väl icke imorgon
—

men snart
hoppas jag dock få återse denna älskade son,hvil-
ken ödet länge skiljt ifrån mig, se här — visande
på brelvet

—
här har jag det skrifteliga löfte!,att

ännu isommar, så snart lians permission utfallit,
bliiva itillfälle

—
se och omfamna min Gustaf!

Ett nytt lif lefver sedan dessa raders ankomst
tipp hos friherrinnan, hvilket sprider lust och
kraft i hela hennes varelse; hon tänker, hon talar
iiu endast om sin Gustaf, och har redanidag, bi-
trädd af mig, uppsöktoch framtagit otaliga packar
de superfinaste skjort- och linne-plagg,hvilka länge
sedan förfärdigade, blottiförväntan på sin ägare,
hittills legat ovidrörde. Jag har till deras mär-
kande och nummererande (hvilket blilVei mitt ar-
bete) formerat minst ett hälft dussin pennor, och
ännu aldrig har imin lefnad j.ag sammantaget
tecknar, sa mänga G

— n, som till profbitar denna
korta aftonstund* O! huru begärligt griper jag
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ej hvarje, äfven det obetydligaste tillfälle,alt upp-
fylJa de önskningar af Friherrinnan möjligen kun-
na göras; hvarföre,hvårföre* skall jag ej äga lör-
maga att oftare och kraftfullare genom handlin-
gar visa henne min tacksamhet.

Den 14.
Blund suinm.iriluKCiis bnrn en ros jagsåg
1 första stunden af des» blomningstid,
Mcc! purpradkind iknoppens famn hon lag,
Och drömde blott sin oskuld och sin frid.

« g'
Ännu något hufvudyr, trött och olustig efter

den utsugna nattens mödor, smyger jag dock så
gerna, ined tanken på dig, till mitt lilla skrilbord,
lättar i pennan o<h tecknar med varmt hjerta j>a
det stela pappret min Emilia en god afton, livad
.skall väl dock dtn tråkiga varelsen med de söm-
niga ögonen och det varma hjerta,t nu kunna säga
dig? Jo, iörst ocli främst lemna dig en den in-
nerligaste tacksägelse för den glädje du genom ditt
obeskrifligt kärkomna och oförväntade brefskänkt
mig; denna sällhet vågade jag visst icke ännu hop-
pas; Jöreställdig således den jag verkeligen erfor
vid emotlcigandet af dina rader. Att du sakna?
mig Emilia! att liden varit dig en evighet sedan
vi åtkiljdes, ack! hvad detta bevis på din vänskap
iagnar mig, du min iörsta, min uppriktigasle vän.
Jag satt igar morgons, likasom de tvenne före-
gående dagarne, träget sysselsatt med mitt arbete.
broderandet af en siikes-lylls-krage lill Eriheriin-
jian,och höll just på alt sluta denna kära syssel-
sättning, då Friherrinnan med ditt brefi den högt
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