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XTriden i bemmet.

"Fötekomma ioke innom detta hem de
smii stiitar, rubbuingar, rifningar, ha-
stiglieter, duuiheter, kirsuiniiielser, I'ör-
luster, »cli Iwad de alit heta; dessa
andelisa niusquitos, suin uied sinä
stygn fiirorsaka retning, oro, ledsnad,
neli soin icke pläga fiir siiia besiik
skuna äfveu du lyckligaste hem?"

Heilunet.

Sset var en ktar, men kali vinterafton. Manan sken
i yppig glans pä de snöbetiickta, smala gatorna i ....

och taken stodo öfversällade af hiillioner diamauter, herr-
ligt strälande i stjernljnset.

Ljus lyste det iifveii i menniskornas Boningar, shr-
deles ur nägra fönster i ett af de största och vackra-
ste Inisen, beläget vid strandgafan, med utsigt at den
vackra, breda elfven. Det var en frklens boning, dif
änmi ingen giflig Sammu förstörande intriingt. Huset
figdes af en ung, förmögen handlande, sedän nägra är
gift neli bosatt i samma stad, och i hvars stilla boning
vi för en stund vilja införa den gunstige läsaren.

1 eit enkelt, men smakfullt möbleradt mm, satt en
nng gvinua vid den glada, Irelliga brasan, och pägolf-
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vet vid hennes ftifter lekte tvenne barn, en gosse och
en flicka, två ljusalfer med gullgula, lockiga hufvu-
den; ett tredje helt spädt lag jollrande i modrens skö-
te. Hela denna tafla, upplyst af det klart (lamniande

skenet från kakelugnen, såg glad och fridfull ut; de
vackra barnen med sinä liiliga åtbörder och modren
med det ljufva leendet pä sitt ungdomliga anlete, fram-
ställde en intagande målning af lif, lielsa och Iycka.

Dörren öppnades tili runnnet och tvenne personer in-
trädde. Den första var en ung, högväxt, smärt qvin-
na, den andra en ung, blek man, hvars drägt och all-
varligt milda drag betecknade en andelig.

"Ferdinand! Virginia!" utbrast den unga modren
gladt och räckfe, utan att uppstiga, biida händerua at
de kärkomna gästema, "välkomna, välkouina!"

"Tack Elisabeth," sade den unga niannen alfvarsamt,
men vänligt, "du är ensam, är din man ej lieminä'?"

"Nej, lian gick bort pa en stund, men nog är han
snart tillbaka; dessutom är jag ej ensam, man har säll-
skap nog af dessa," dermed kysste hon leende den
bredvidstående dottrens hvita, höga panna.

"Det är sannt! och jag glömcle nastan att lielsa pä
er, lilla Helena och Otto," sade niannen svagt leende,
i det lian ömt kysste de båda barnen och liit sin ma-
gra hand smekande halka öfver deras små hufvuden.

"Ack det vore icke under, oin du skulle glöint dem,
gode Ferdinand, da det är sä manga är du värit skild
ifrän oss; dock Gud ske lof! att du nu åter är här."
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"Jag har ju värit här närä ett halft är redan."
"Ja, men för mig förefalJer det som skulle endast

två dagar förllutit, sen du återvände fran djupet af
Österbotten, för alt i nejden af denna vår kara födelse-
stad vara en inild och kärleksfull apostel."

"Kanske för öfverseende, viii du säga, eller huru?"
"O nej, nej! inte det. Men säg mig nu hvar m

fräffats, Virginia och du?"
"Na ändteligen" inföll denna, "har du ett minne äf-

ven för mig; men så är det, när Ferdinand är närva-
rande, så bör ingen vänta sig att bli ihågkommen af
Elisabeth; man bör ej ens boppas att kuuna täfla med
honoin."

"Virginia, säg icke sä!" sade Elisabeth leende med
en tår i ögat, "du vet att I iiren niig bäda kiira, men
Ferdinand är min broder, da du deremot är en barn-
domsvän."

"Jag vet att ni vuxit upp under sarnma tak och att
I filsken hvarandra soin syskon, hvilket är alldeles som
sig bör; tro derföre ej att jag annat fin skämtade,"
och lion kysste öint väninnans ljusa panna.

"Virginia skulle viii e.j heller på allvar vilja afundas
den ringa skärf af tillgifvenhet, som blifvit min jordi-
ska loit?" frågade Ferdinand vemodigt leende. och en
djup saknad lag i rösten, hvarmed lian ullalade des-
sa ord.

"Afundas! nej visst icke, men jag ville gerna dela
Elisabeth» tillgifvenhet."
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"Hvem vilf förfoga öfver den utan min tillåtelse?"
f.-ågade härvid en munter stämnia fiän dörrn och in
t.'ädde en ung, vacker kari, klädd i pels och galoscher.

'"Pappa, pappa!" ropade barnen och sprungo fram
tili den nykolune. "Har pappa bok ät mig, och liäst
ät mig, och russin och fikon och . . .

?"

"Jag glörade alit niinä barn!" sade fadren med syn-
bar gläd.je strålande i det öppna ansigtet, i det lian
med en viss otälighet kysste de små. "Välkomna nii-
nä vänner, det passar bra att 1 ären här, så fä vi al-
la dela denna gläd.je. Se här liis Elisabeth!" och lian
lade en tidning för sin maka, derpå räckande de båda
gästerna hjerfligt handen.

Med blicken följaude det ställe, hennes tnan utvisat,
förblef Elisabeth stum ett par minuter; derpå utbrast
hon gladt: "Rudolph Berg är utuäiund tili borgraästa-
re här!"

”Ja, ocb här skrifver lian, att det raycket gliider ho-
nom att komina pä samma ort soin jag, ocb att lian
hoppas att fä anse mitt hein soin sitt eget, ocb dig,
min egen gumnia, soin sin syster; hvad säger du der-
tillr

"Ilvad annat iin ett hjerfligt ja! Du vet juLeonhard,
att dina vänner äru minä, skulle jag da ej med glädje
onifatta ilonne, den käraste af deni alla?"

"Tack du goda! Lyckönsken mig niinä vänner att
fä tili samina stad en af niinä bariidoius lekkamraler,
den bästa vän jag eger."
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"Elisabeth undantagen, hoppas jag dock," sade Vir-
ginia leende. "Skulle jag vara sora hon, blefve jag
svartsjuk."

"Det skulle sannerligen ej löna sig," sade denna
med lekfullt trotsig ton.

"Huru! hvad hör jag? sätter du så föga värde på
din mans kärlek?"

"Ja ty hon är säker att alltid äga den," sade Le-
onhard leende. "Men det ser ut sora I ej viljen lyck-
önska mig; Ferdinand, du har ännu ej sagt ett ord,
känner du Berg?"

"Tili ryktet, icke personligen."
"Na hvad säger ryktet oin honom?"
"Mycket."
"Godt eller illa?"
"Kara Elisabeth! du vet att jag ej är af dem, sora

firma ett nöje i att utsprida historier, de der börjas
med orden: "det säges" eller "man berättar," ej hel-
ler tror jag synnerligen på dem; likväl kan jag san-
ningsenligt säga, att de rykten, jag hört ora Berg, äro
långtifrån fördelaktiga, ursägta bror Lfndmark, blif
ej ledsen, jag berättar ju endast hvad soin säges
det förljudes nemligen, att lian värit förlofvad raed en
ung intagande flicka, hvilken lian mycket älskat, men
åter helt plutsligt, utan orsak, öfvergifvit, och tros nu
vara förlofvad raed en annan."

"Det är icke sannt!" utbrast ifrigt Leonhard. "Ru-
dolph är ej sadan, jag känner honom bättre."
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"Och vore det än sannt," sade Virginia, "hvad mer!
da vore lian ju endast lik alla andra, alla karlar åt-
minstone."

"Icke alla," inföll Elisabeth;" det fmnes kärleksfulla,
trofasta karlar, ja Virginia, skaka ej så ditt vackra
hufvud. Jag vet, att cfe fmnas, men de finnas ocksä,
som ej anse för något brott att bedraga ett hjerta, som
tillhör dem, de finnas som med kali blod krossa en
arm qvinnas hela jordiska glädje och frid, förspilla hen-
nes sällhet, hennes väl och kanske ändå dertill trium-
fera. Dessa äro lumpna, lågtänkta varelser, huru högt
de äfven ma stå i verldens ögon, och jag för min del
kan icke annat än afsky och förakta dem."

"Elisabeth, säg icke så," sade Ferdinand mildt; "vi
skola icke dömma, endast beklaga de vilseförda, ty de
straffas nog redan derigenom, att de ingen iycka kunna
finna på jorden. Derföre skola vi lerana domen at Ho-
nom, soin den tillhör."

"Icke viii jag dömma dem," sade Elisabeth ödmjukt,
"ty hvad vet den, som aldrig blifvit pröfvad; kanske
skulle jag under samma förhalJanden icke värit bättre.
Jag ville endast säga, att jag ogillar dem."

Hon tystnade och de andra äfven. Virginia hade fat-
tat guitarrn, som lag pä soffan, och med mild, behag-
lig stämma sjöng hon en af Runebergs sänger, hvilkas
toner aldrig skola bli fremmande för Finska hjertan. Vi
vilja eraedlertid upplysa vara läsare öin det förhällande,
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hvari dessa personer stå tili hvarandra och litet närma-
re skärskåda dem.

Leonhard Lindmark var en obemedlad yngling, da
han för närä tolf år sedän ankoin tili .

.
. och blef

antagen soin bokhållare på ett rikt handelskontor der-
städes. Hans flärdlösa väsende och stränga redlighet,
hans ordningssinne och vana vid affärer gjorde, atthan
inoin några år så lyckatles vinna sin patrons förtroen-
de, att denne ingenting företog sig utan att rådgöra
med den unge kontoristen: och mångengång uppsteg i
den hederliga patronens hjerta den önskan att en gång
få kalla den unge manuen son, och att i så skickliga
händer få öfverlemna sin kara liandel och den furmö-
genhet, som var hans eget verk. Försynen tycktes äf-
ven gynna denna hans önskan, ty med hvarje år när-
mades de hvarandra alit mera. Den unge Lindmark
kände sig snart och för alltid fängslad af sin patrons
enda barn, den vackra Elisabeth, soin å sin sida fat-
tade alit större tillgifvenhet för den behaglige ynglin-
gen, och ett par år före sin död liade gamle Holmen
den glädjen att se sin kärasfe förhoppning gå i full-
bordan, då han med djup rörelse lade sin sextonåriga
dotters hand i dens, hvilken hennes hjerta utvalt. Det
unga paret lefde lyckligt hos sin fader, som öfverlem-
nat hela sin handel åt mågen och nu i stillhet tillbrag-
te de sista åren af sin verksamma lefnad, tills han ef-
ter få år följde sin maka i grafven, välsignande sinä
barn, dem han lemnade djupt bedröfvade öfver hans
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bortgång. Sedän den första sorgen var öfver, tröstade
sig dock den fader- och moderlösa. I sin makes rika
kärlek fann lion en ersättning för alla ftirluster, och
snart såg hon sig äfven oragifven af barn, som i ett
lyckligt hem utgöra solen och glädjen i lifvet. Så ha-
de nu sex år förflutit, se'n deras förening och hvarje
dag hade endast fört dem närmare hvarandra, i det den
lärt dem bättre kanna det djup af kärlek, deras hjertan
ägde och alit bättre uppskatta hvarandras goda egen-
skaper. De syntes nu så oskiljaktigt, så fast förena-
de, att intet kunde siitä dem frän hvarandra, och dock
var pröfningens stund icke ännu slagen.

Den unge mamien, vi kallat Ferdinand, var kusin tili
Elisabeth. Frän späda år fader- och moderlös och der-
till utan alla medel leinnad ensam i verlden, blef han
upptagen af sin farbror, Elisabeths far, och jemte hen-
ne uppfostrad. Tidigt visade han dock afgjord bö.jelse
för studier och afsmak för handein, tili hvilket lian var
ämnad, och detta, i förening nied hans allvarsamma
och tysta lynne, gjorde, att en viss köld mot honom
uppsteg i farbrodrens bröst, hvilken köld han dock
vi måste tili hans beröm säga det så myeket i hans
förmåga stod, sökte dölja, ehuru det ej alltid lyckades.
Ack, han hade icke hyst något agg tili honom, om
han vetat, att i djupet af ynglingens hjerta bodde en
stolt, men tillika ödmjuk ande, som lät honom bittert
kanna hans beroende ställning, och som tidigt uppväck-
te hos honom en brinnande håg att genom eget arbete



13

komma fort i verlden. Holnien deremot såg i lians
sträfvande blott trotsighet och motsägelseanda, ty han
föraiådde ej begripa, aft någon kunde finnas, som icke
älskade handein, detta hans lifs lif. Dock lät han
brorsonen fritt följa sin böjelse och sparade intet, soin

kunde underlätta hans studier.
Men oin Ferdinand stundom hos sin fosterfar fann

sträfhet och missnöje, såg lian deremot endast kärlek
och välvilja hos hans dotter. En innerlig vänskap för-
enade de båda kusinerna och i Elisabeths bifall fann
han alltid uppmuntran i sinä studier. Hans största
gliidje var, da lion med klappande hjerta och en hög
rodnad af deltagande på de sammetslena kinderna, lyss-
nade tili hans berättelser ur Roras och Greklands hi-
storia, eller da han talade om Trojas fall eller Israeli-
ternes storhet. Huru lycklig var han ej att, då de ströf-
vade vida onikring, ute bland skärgårdens skogbevuxna
holmar, kunna, vicl hennes frågor om blommor och gräs,
näinna deras naivin och beskrifva deras egenskaper, el-
ler, då de en stjernljus afton sutto tillsammans vid nå-
got fönster och beskådade den klara himmelen, kunna
säga henne hvad dessa ljusbilder hette, och beskrifva
deras eviga vandring på sinä strålande banor. Detta
var hans stolthet och glädje, och huru belönade ej Eli-
sabeths tacksamhet hans möda och ansträngningar. Så
lefde de lyckliga tillsammans ända tili den tid, då Le-
onhards och Elisabeths böjelse för hvarandra blef me-

Den Fallna. 1*
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ra märkbar; da pä en gäng blef Ferdinand forändrad.
Hans lynne, förut allvarsamt, blef nu dystert ochtungt,
och var lian faordig förr, blef lian nu stumm och slu-
ten, ehuru alltid lika vänlig och öm raot Elisabeth; och
da hon blyg förtrodde honom sin kärlek tili Leonhard,
önskade lian henne varmt lycka och sälihet, och sade
mänga ord af beröm öfver den, hennes hjerta utvalt,
hvilket var en stor fröjd för Elisabeth. Pä hennes
bröllop var lian iifven, men straxt derefter for hän tdl
Helsingfors för att fullborda sinä studier och derefter
taga kandidatexamen. Pä flere mänader erfor umn i
heilunet ingenting om honom: blott ett dunkelt rykfe
sade, att hän fallit i händerna pä de sä olika bedöm-
da pietisterna, hvilka i Sverige benämnas med det så
betecknande namnet läsare; men pä länge koin ej en
rad ifrän honom. Sluteligen fingo de genom tidningar-
ne erfara, att hän blifvit prestvigd i Åbo och förordnad
tili adjunkt i ett pastorat längt upp i Österbotten. Vid
samma tid erhöll äfven fosterfadren ett bref, deri lian
skref, att lian nu först rätt begrep sin kallelse och det
fäfängliga i hans fordna sträfvande, och att hän derfö-
re öfvergifvit planen att blifva magister och doktor,
hvarföre lian nu ofördröjligen egnat sig at det andeliga
ständet, säsom det enda hugsvalande i vär syndbelasta-
de verld. Likväl tackade lian innerligt sin farbror för
ali hans välvilja och ömhet, nedkallande himmelens väl-
signelse öfver honom, men tillika afsägande sig för
framtiden allt vidare understöd, sägande sig äga nog
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af sin tjenst. Djupt upprördes den gamle mamien af
detta bref, det sista lian erhöll, och vid sin död skänk-
te hän honom en ansenlig del af sin förraögenhet. Sex
år hade förflutit utan att Elisabeth och Leonhard haft
nägon underrätfelse från Ferdinand, då lian en vacker
dag sägs lifslefvande inträda tili dem. Flan hade blif-
vit utnämnd tili kapellan i närgränsande socken. Sedän
den första glädjen var öfver, sägo de raed förvåning
den härjning tiden ästadkommit hos honom. Hän var
ännu icke fullt tretio år och såg ut att vara närä fem-
tio. Det Ijusa liåret var gråsprängdt och glest, gestal-
ten framät böjd, en skär rodnad lägade stundoin pä
den insjunkna kinden, och de blåa ögonen glänste ofta
matta och glasartade. För öfrigt var hans väsende
mildt och vänligt, ehuru allvarligt, utan spår af denna
fördömmande stränghet, eller det proselytmakeri, hvar-
före hans iikar voro och ännu aro, fast ofta orätt, be-
skyllda. Ett haift år hade hau nu äter vistats i deras
granskap och under denna tid säilän besökt dem, men
hvarje gång, soin det syntes, med allt större tillgifven-
het i sitt hjerta, allt ömmare i sitt väsende.

Änmi med nägra ord vilje vi redogöra för den fjer-
de personen i sällskapet. Virginia Holmen var en tre-
dje brors dotter ooh säledes kusin tili Ferdinand och
Elisabeth, och blott tvä år yngre an den sistnämnda,
hennes käraste lekkamrat och vän. För Virginia var
Elisabeth ett non plus ultra af qvinlig fullkomlighet och
hennes mönster och förtrogna i allt. Det var icke al-
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lenast denna svärmande, lätt öfvergäende tillgifvenhet,
man erfar vid tjugu är, det var den djnpa, sauna och
afundsfria beundran man skänker en rikt lottad varelse,
hvilken man känner sig vida underlägsen och dock af
allt sitt hjerta älskar. Virginias föräldrar voro, ehuru
välmående, ej rika, hvilket hade liindrat dem att ge an-
nat än en huslig uppfostran at sinä många barn. Af
Elisabeth hade Virginia lärt sjunga och lifet musik,
samt rita och finare handarbeten, dessa sinä insigter,
sä vackra och nyttiga för ett fruntimmer; och som hon
hade Just och fallenhet, hade hon gätt riitt längt i allt
detta. Sadan var Virginia, föröfrigt en täck bruneft
med blixtrande bruna ögon, af en stolt hällning och en
smärt, yppig vext. Hennes hjerta var godt ooh oför-
derfvadt, hennes väsende fiärdlöst, men bestämdt, och
en ovanlig trofasthet lag i boften af hennes själ. Hon
var en af dessa varelser, mägtiga af en djup och o-
föränderlig kärlek, som, ora den krossades, kunde lida
och dö, men icke byta kärlek i hat, icke larma och
klaga, utan blott bedja tyst för dem hon älskade och
se’u gå bort.
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Kn ny person.

”Hvem skulle min Jierre vara?”

Åter var det afton, fastän nagra veckor sednare, än
den förr beskrifna. Snön lag ännu qvar, ehuru det led
mot våren, och den mörka himmelen lät störtbad af
regn nedfalla öfver jorden för att reua den tili dess
blifvande skönhet.

Vi införa äter läsaren i saroina rura soin förra gän-
gen och finna der Elisabeth knäböjande framför vag-
gan, der hennes späda dotter lag, orolig och grätande.
Med ömma ord och smekningar sökte hon tysta den
lilla, soin säkrast lugnades, da rnodren med en 0-
vanligt klangfull och vacker stärama sjöng Runebergs
vackra vaggvisa. Om en stund inslumrade barnet,
och da modren säg, alt hon hvilade lugnt, steg hon
sakta upp från sin knäböjande ställning och satte sig
i softan, fattande ett arbete soin lag framme. Men
snart slöto sig äfven hennes ögon, arbetet nedföll pii
raattan vid hennes fötter och hon insomnade. Hon ha-
de vakat raycket under de föregäende nätterne och sot
tungt, med hufvudet tillbakabujdt mot divanens dynor
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och hvilande öfver ena armen. Det utsöktaste koketteri
hade ej kunnat gifva henne en behagligare stäihung.
Den svarta klädningen nedföll i djupa veck kring den
smärta, tina gestalten oclrdolde tili hälften de sinä, i
karraosinröda sammetstofflor instuckna fötterna; den
hvita musslinshalsduken hade halkat ned för axlarne
och öfver den runda, välformade alabasternacken böl.ja-
de det nu upplösta gullgula, lockiga häret i yppig rik-
het. Vannan i ruminet hade spridt en högre färg än
vanligt öfver de lena kinderna och sonnien hade förfa-
git detta drag af oro, soin en stund förut sväfvade öf-
ver hennes anlete, och i stället gifvit det ett utfryck
af oändlig nhldhet och l.jufhet. Hela den hukia gestal-
ten, upplyst af det matta lampskenet, såg fee-lik ut.

Väl en tiimna hacle hon slumrat sä, da dörren öpp-
nades och en mansperson inträdde. Det var en hög,
stolt figur, med ett mörkt och dystert anlete. Förvä-
nad och tvekande blickade fremlingen kring ruminet och
varseblef den sköna slumrerskan. Hän tog nägra steg
framat, men stadnade, betagen af den herriiga synen;
efter nägra minuter hemtade hän sig dock och äinnade
återviinda, dä Elisabeth i sainraa ögonblick vaknade,
rätade pä sig och uppslog ögonen. Häftigt spratt hon
tili, i det hon tili hälften reste sig, en hög rodnad flög
nfver hennes ansigte och hon stirrade hapen pä frem-
lingen. Denne, soin tydligt liiste fragorna: ”hvem iir
ui?” och ”hvad vill ni?” i hennes blick, framträdde
ett par steg och sade leende;
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"Jag ber om ursägt för niin ofrivilliga förbrytelse!
Mitt namn är Berg och, såsom nyss anländ tili denna
min blifvande visteise-ort, skyndade jag att genast upp-
söka en gamma] vän, handelsman Lindmark och blef
af en domestik visad hit, men kanske herr Lind-
mark ej är hemma V

Elisabeth, som af hans föregaende tai hört endast
nanmet, sprang upp och utropade utan besinning med
glädjestrålande blick: "Berg! Rudolph Berg?"

"Ja!" sade fremlingen gladt, "så är milt namn och
oin jag icke bedrager mig, ser jag nu framför mig
Elisabeth Lindmark?"

"Jag är er väns maka," sade denna rodnande af för-
lagenhet, "och han har ofta nännit ert namn för mig. Det
fägnar mig att se er; välkommen tili oss!" och med
oefterliännligt behag räckte hon honoin handen, den
han vördnasfullt kysste.

"Min mau är nog hemma," sade Elisabeth efter en
pauss, "var god ocli stig in!" och hon öppnade en
dörr, tecknande at gästen att fulja sig.

Han efterkom dock icke uppmaningen, utan sade:
"det ser så trelligt ut här inne, får jag ej stanna här
och invänta Leonhard? Om jag spår rätt r så kan han
icke dröja länge liärifrån."

Tonen, livanned dessa orcl yttrades, var fullkoniligt
enkel ooh naturlig, den innehöll intef galanteri eller
smicker; utan tycktes vara lijertafs spräk. Derföre sva-
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rade Elisabeth gladt och eget: ”Gör som ni behagar
och var hemmastadd hos oss.”

Sedän ringde hon och bad den inträdande pigan helli-
tä ljus och tillsäga handelsinannen, att hon ville tala
vid honom, men icke nämna ett ord om den frennnan-
de; det skulle bli en surpris för Leonhard. Glad in-
trädde denne efter ett par minuter.

”Nä! hvad vill du min lilla rara guraraa?” frägade
hän utan att varseblifva välinen.

”Hon ville bevisa, att du är den lyckligaste raenni-
ska på jorden,” sade denne uppstigande och framträ-
dande.

"Rudolph!” utbrast Leonhard och tryckte varmt väli-
nen tili sitt redliga, trofasta bröst. ”Sä är du da här,
välkoramen tili initt hem! mätte du alltid anse det soin
ditt eget, och icke vantrifvas här.”

”Sörj icke derföre,” sade Rudolph tryckande hans
hand, ”jag sköter nog min egen trefnad; dessutom fin-
ner jag mig re’n så hemmastadd här, att det är en
Just at.”

”Gör du? Nä det var godt! Elisabeth se här min
van, sora jag sä ofta oratalat.”

”Vår bekantskap är redan gjordsade Rudolph i
det hau kastade en blick af belätenhet och nöje pä
Elisabeth. ”Din fru var den första, soin välkomnade
mig i detta hus.”

”Var hon det? Det gläder raig; men I fan ej kalla
hvarandra vid ett så freramande naran. ”Du” är ett
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så vackert ord och för min skull, sora I bäda älsken,
skolen I kalla hvarandra så.”

”Gerna!” sade Elisabeth och räckte Rudolph handen.
Hän tog den och tryckte den stura tili sinä läppar.

"Elisabeth, du raaste ge honöm en kyss!” sade Le-
onhard vänligt. ”Du- och välkomst-kyssen.

Elisabeth rodnade djupt. ”0 Leonhard,” sade hon,
"fordra ej delta!”

”Nej Leonhard, fordra ej denna uppoffring af dia
raaka,” sade Rudolph ironiskt.

"Uppoffring! Hvarföre skulle det vara en uppoffring
af henne?”

”Emedan hon da raaste kufva den motvilja jag fyc-
kes ingifva henne.”

”0 siig icke sä!” inföll Elisabeth hastigt. "Rudolph
Inger mig ingen motvilja.”

”Jag tror det, och öin så är, sä kyss honoin da,”
och Leonhard lade sjelf sin raaka i vännens armar.

Det finnes stunder i ett menniskolif, da en oud ge-
nius synes styra hennes handlingar alltid tili det var-
sta, ehum rena motiverna åfven kuona vara; hurumän-
ga gänger får man ej bittert begräta en handling, be-
gängen under dylika olyckliga stunder! Ofta, ja män-
ga är sednare, päminde sig Leonhard det steg, hän
tog i denna stund, och hän ängrade. En kyss,
hvad är den? ett hastigt öfvergäende nägot, ett ting
soin inga spär qvarleranar. Ooh ändå, ändå! hvarför
denna darrning i hjertat? dessa nedslagna ögon? den-
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na glödande rodnad på kinderna? dessa brännande läp-
par? och framför allt, hvarföre denna frånad, detta o-
utplänliga minne, så farligf, så förledande? Man kän-
ner ej den eld, kyssen eger, blott att den lefver der,
och verkar, ofta förstörande. Kyssen är en ande, så
liten och dock så stor, så mägtig!

Med nedslagna ögon slet sig Elisabeth frän Rudolph
och ilade skakad och sökande skydd hos sin inake,
vid hvars bröst hon gömde sitt blossande ansigte. Le-
onhard upplyftade leende 1 hennes hufvud och såg med
förväning nägra klara tärar glimma pä den nu bleka
kinden. Hän kysste ömt bort dem och sade vänligt:
”Tag din guitarre och sjung en liten säng för oss.”

Hon gjorde det, och under sangen lugnades hennes
oroliga sinne. Tonerna blefvo allt högre ooh klarare,
hon glörade allt och alla och lefde blott i sängen. Be-
tagen lyssnade Leonhard, och Rudolph satt drömman-
de med pannan lutad i handen och armen stödd mot
divanens kuddar, under det blicken, mörk och forskan-
de, var fästad vid sångerskan.

De voro så olika, dessa begge män. Leonhard var
ljus och glad och hans vackra, öppna anlete och lätta,
flärdfria väsende ingaf förtroende och vänskap; det
fanns nägonhng oemotständligt tilldragande hos honom,
nägot soin gjorde, att man genast fann sig väl ooh
hemmastadd i hans närhet. Dessutom strälade hans
Stora, mörkbJå ögon af så mycken godhet, och redbar-
heten hade tryckt sin stäinpel på den höga, skönt for-
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made pannan, lätt beskuggad af ljusbruna lockar. Ru-
dolphs drag deremot voro raörka och dystra, det kol-
svarta, glänsande häret föll rakt och stripigt ner för
en oftast rynkad panna, soin, ehuru ovanligt Irvit och
fin, dock bar ett omisskänneligt drag af djerfhet och
trots. Samina uttryck uppenbarade sig äfven i linierna
kring den härdt tilldragna munnen, i den roraerska nä-
sans böjning och i hela hällningen af den höga, raska,
ehuru smärta gestalten. Ögonen voro svarta och glö-
dande och den blick af hat, förakt eller kärlek, sora
utgick ifrän dem, raaste oemotståndligt träffa sitt före-
mäl. Hela väsendet, ehuru fullkoraligt flärdfritt, förblef
kalit och fremraande, en viss fränstötande stolthet var
grunddraget deri.

Men nu fycktes hans väsende npptinas, det syntes
sora ora isen i hans hjerta bortsmält i Leonhards och
Elisabeths närvaro och när hon slutat sangen och glad
och upprymd spräkade med de häda vännerna, deltog
hän rauntert i saratalet. Da hän efter

_ slutad qvällsvard
tog god natt, utbad hän sig tillständ alt få anse sig
sora en medlem af deras familj, och pä Leonhards
svar, att hän skulle vara heramastadd hos dem, sade
hän skäratande:

"Tack! men om jag trifdes här så väl, att jag
skulle alla dagar återvända?"

"Så mycket bättre!"
"Måtte du aldrig tycka annorlunda!" med dessa ord

gick han.



24

”Na hvad tyckte du ora Rudolph?” frägade Leon-
hard sin raaka se’n de blifvit allena.

"Han säg ståtlig ut, men det lag en köld i hans
väsende som jag ej tyekte ora. Inte liknade lian dig."

"Jnte det? Na! hvilkendera tycker du raera ora?"
"Hvilken fråga! Var det ej ditt öppna, kärleksflilla

väsende jag först fäste raig vid? är det ej derföre jag
äiskat dig?"

”Kanske! det är godt! men tro ej att Rudolph är
sadan hän synes, i hans bröst lägar nog kärlek tili
allt godt och stort, allt ädelt och skönt. Sadan var
lian soin gosse och jag tror ej att hans sinnelag se’n
dess förändrat sig.”

Hvarpre rodnade Elisabeth vid dessa ord? Ack! en
aning sade henne, att hennes makes vän ej var den
samme som förr, och denna aning spred en viss oro i
hennes hjerta; dock teg hon derraed och sade endast:
”Möjligt!”
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Rudolph Berg.

Haf tack! min riiddare och vän,
Vi träffas väl en gång igen!

Anonym.

Rudolph Berg var född i H Hans fader var en
förmögen handlande derstädes, och den ende sonen ut-
gjorde hans stolthet och glädje. Tidigt blefven moder-
lös, var hän lemnad utan ali närmare tillsyn, ty fa-
dren, upptagen af sinä affärer, kunde blott säilän egna
sonen nägon uppmärksamhet. Detta, i förening med
fadrens nastan klemande örahet och eflergifvenhet för
alla hans nycker, gjorde, att hän redan soin gosse var
häftig och vild, men dyster, tyst och sluten. Likväl
var hans hjerta godt, hän var slösande gifinild, och
för hvarje lidande hade hän tröst och råd, men aldrig
sågs, ens i späda år, en tår i hans mörka öga. Det
var ett slags behof hos honora att göra godt, men den-
na godhet förlorade sitt värde genom den köld, med
hvilken den utöfvades. Hans kamrater och jeranåriga
drogo sig undan för den ”stolta, högmodiga pojken,”
som de kallade honora, och aldrig sågs hän deltaga i

Den Fallna. 2
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deras allmänna lekar pä fristunderna. Likväl mä raan
ej tro, att hän var likgiltig för sin älders fröjder; tvärt.
ora njöt hän dem raera och oftare än nägon af sinä
jemnäriga, ehuru för det mesta ensam. Ingen pojke i
hela nejden var sä snäll skridskolöpare, eller klef sä
vägsamt efter fagelbon i de högsta trän och åkte i sä
svindlande fart kalke nedför de högsta berg och bac-
kar. Dessa ofta farliga färder gjorde, att hans kropp
blef stark och härdad, van vid koki och varma.

Invid hans faders Stora, prägtiga steiihus, stod ett
litet, obetydligt af träd, sora egdes af en fattig, men
hederlig handtverkare, vid namu Lindmark. Också lian
egde blott en enda son, hans största skatt, hans ögon-
sten, deu hau ville uppfostra tili nägot annat än handt-
verkare. Hän ville ej, att hans enda barn sioille kan-
na det armod, sora ofta blir den idoga arbetarens lott
pä hans älderdom, se’n yngre ooh skickligare medtäfla-
re uppstätt ooh bentägtigat sig ali arbetsförtjenst. För
dessa olycklige gamle, ora de icke lyckats spara nä-
got ihop frän yngre ären, äferstär endast brist och fat-
tigdom, och mängen gäng få de händer, sora förr vä-

rit idoga, tvina bort i elände. Lyckligtvis äro de flill
sällsynta i värt land, da de fattiga drifvas ända tili
hunger; raen också nödgas raäpgen, soin i sin ungdom
värit idog och skicklig, pä sin älderdom lida brist och
nöd utan eget förvällande. Kunde det icke vara annorlun-
da? I värt land hafva snart alla ständ pensionskas-
sor; månne ej en sadan äfven kunde och borde inrät-
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tas tili hjelp för de handtverkare och arbetare, hvilka
genoni olyckshändelser, eller eljest utan egen medver-
kan, rakat i brist? Eller skola så mänga nyttiga sara-
Mllsmedlemmar ännu framdeles dö i fattigdom, för det
deras bemedlade kamrater vilja lefva i öfverflöd och
pragt? Ja pragt! ty tili den grad har fäfängan och
öfverflödet gripit kring sig i värt land, särdeles bland
borgare- och handtverksklasserna. Vi vilja hoppas, att
var tid, sä upplyst och värin för det rätta, skall af-
lijelpa äfven detta missförhällande.

Rudolph Berg och den unge Leonhard Lindmark voro
grannar och skolkamrater, men endast säilän gingo de
tillsamraans. En dag, det var i början af vintern, fingo
gossarne lof alt äka skridsko nere pä hafsviken under
deras sfad. Glada skyndade de alla ut, försedda med
skridskor och kälkar. Äfven Rudolph och Leonhard
voro med; men nu, soin vanligt, skilde sig den förre
ihan de öfrige och skrann ensam. I vida cirklar kret-
sade hän, snabb som en fagel, och ingen kunde mätä
sig med honom i vighet och styrka. Slutligen begaf
lian, sig längre fram pä isen, icke aktande de andras
varnande rop och böner att återvända. Högt skrattan-
de och triumferande, svängande raössan öfver hufvu-
det, ilade lian endast snabbare längs den glafta isen
utät sjön, men pä engäng hördes ett hemskt, ihäligt
brakande, och lian försvann för kamraternas häpna
blickar. Isen hade brustit och hau lag tyst, arbetande
att rädda sig ur afgrunden; men med hvarje tag brast
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den svaga isen och vaken blef blott större och större.
Intet rop om hjelp gick öfver hans läppar, men hjel-
paren var dock närä. Sedän den första häpenheten var
öfver, ilade Leonhard Lindmark snabbt utåt isen, ro-
pande; ”kamrater, koramen! vi skola rädda honom!”
inen dä lian såg, att ingen följde, ropade lian med
vredens rodnad på sinä, af köld och ängest, bleka kin-
der; ”krukor! efter I ej ba’n mod att rädda en menni-
ska, soin drunknar, skall jag försöka hvad jag ensarn,
med Guds hjelp, förmär.” Och Gud tycktes gifva ho-
nom vingar, ty med ljungeldens fart flög hau fram öf-
ver isen och stod snart vid kanten af vaken. Ännu
syntes Rudolphs hufvud öfver vattnet, men endast
svagt förmädde lian mera arbeta att halla sig uppe.
Hans händer, äfvensom hela kroppen, voro stelfrusna.
”Gud ske lof! du lefver!” utbrast Leonhard och kasta-
de sin gördel, som lian redan under vägen löstagit, tili
kamraten, förmanande honom att halla väl fast. Se-
dän, lindande den andra ändan kring sitt eget lif, bor-
rade hän skridskorna fast i isen, hvarest den kändes
som starkast, drog med hela sin styrka pä gördeln och
lyckades äfven bringa kamraten upp. Hans gladje var
stor, men ännu tog Rudolph hans hjelp i anspräk; lian
var nemligen sä stelfrusen, att lian ej mera förmådde
skrinna tillbaka. Leonhard ilade derföre tili de andra
och återvände genast med en kälke, på hvilken lian la-
de Rudolph, band kälkens snöre om sitt lif och åter-
förde honom sålunda tili stranden.
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Hemkoramen, sade Rudolph tili den öfver hans ut-
seende förskräckta fadren: ”Jag har Pallit i sjön och
skulle drunknat, om ej Lindmarks son räddat mig. Hän
var den enda, soin vågade sitt lif på den svaga isen,
för att frälsa raitt. Jag vill helona honom.”

Fadren gaf glad sitt bifall och Rudolph gick tili sin
räddare. "Leonhard!” sade hän och föll honom om
haisen, ”du har räddat mig, vi äro säledes nu bröder.
Kan jag göra nägot för dig igen, så nämn det blott:
du vet att min far är rik och att lian bäde vill och
kan löna dig.”

”Min gerning förtjenar intet pris,” sade Leonhard,
”meu om du vill göra mig en tjenst, sä utverka, att
jag blir antagen på din fars handel. Jag har länge i
hemlighet önskat det.”

"Gema! Och du skall få resa ut tili Lybeck och
Hamburg och Paris för att fullkomna dig i yrket, lika-
soin Anton C.- • och Calle B ..."

"Det vore nier an jag någonsin kunnat drömma om."
"Men icke mer än du förtjenar. Lita på mig, att

du det får."
Oeh lian höll ord. Ännu samina dag flyttade Leon-

harcl tili Bergs, och se’n hän derstädes inhemtat de nö-
digaste kunskaper i handel, fick lian medel att på ett
par är företaga en utrikes resa för att ytterligare ut-
bilda sig. Under denna tid hade lian den olyckan att
förlora sin välgörare, och återvände, straxt efter in-
heintad underrättelse derom, tili H... igen. Med för-
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väning värseblef man nu att Bergs affärer, ehuru ej
däliga, dock pä längt när ieke voro i det blomstrande
skick, man allraänt trodde, oeh med gränielse såg sig
Rudolph bedrageu i sin förhoppning, att kuuna öfver-
lemna hela fadrens handel at dea för hoaom sä kär-
blefne räddaren. Likväl anslog hau en betydlig del af
sitt arf ät Leonhard, hvilket denne doek ieke emottog,
och se’n alla affärer voro utredda, skiljdes de bäda
vännerna åt. Leonhards öde, frän hans ankomst tili...,
kanna vi redan, oeh hafva nu sett orsaken tili den
vänskap, soin herrskade inellan dessa oi ikä personer;
en orsak, den Leonhard troget förtegat äfven för sin
inaka, då hän dereinot aldrig upphörde att omtala ali
den godhet, hän ätnjutit af Rudolph oeh hans far.

Rudolph äter koni in soin auskultant i Åbo Hofrätt
oeh gjorde sig snart känd som en skicklig jurist, men
ändå mera genom sin fäfänga, sin slösaktighet och sitt
underliga, dystra lynne. Hans intressanta, ieke obe-
hagliga ntseende, hans sfolta häilhing oeh vasen sarat
mången vaeker talang gjorde honora tili damernas gunst-
ling. Ur mången hiomina sög lian honing, utan att
förmås qvardröja. Ett par gånger tyektes lian vai ali-
varligt fåstad, men länge varade det ejr innan lian äter
var fri. Den första af dessa flickor var vaeker, rik
och af en ansedd slägt, och tyektes älska honom af
allt sitt hjerta. Det var, hvad man kailar, ett godt
parti och alla Rudolphs kamratef lyckönskade honom
varmt, under det mången i tysthet afundades denna
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lycka. Äfven lian sjelf syntes en tid övanligt glad och
beläten, inen. plötsligt blef hans förhällande mot sin
trolofvade kalit och tvärt och slutligen öfvergaf hau
henne. Bittert tadel mötte honom nu fräu alla sidor;
ty. maa säg ingen orsak tili detta hans bandlingssätt,
och den öfVergifnas bleka kiuder oeh sorgsna vasen,
hvilka talade tydligt om en ännu ej öfvervunnen kär-
lek, väckte allmänt deltagande. Hän tycktes ingen upp-
nmrksamhet fästa dervid, ej Heller vid den kuld, sora
öfverallt mötte honom, utan framgick stolt och Inga
soin vanligt. Ater förlofvade lian sig med en ung,
mycket vacker, men enfaldig flicka, soin emot sinä för-
äldrars vilja, blott följande sitt hjertas vai, lofvade ho-
nora sin tro. Äfven henne öfvergaf hän snart och,
ledsen vid den ort, der lian numera ingen glädje kun-
de finna, sökte lian borgmästare-tjensten i Ryktet
ora hans tvära, fränstötande vasen hade föregått ho-
nom och stämmt sinnena tili hans nachdcl, och endast
Leonhards ifriga bemödanden förskaffade honom rum
pä förslaget. Sålnnda ville lian ännu en gäng bevisa
sin vänskap och taeksamhet.

Vi vilja nu åtevföra läsaren tili den afton, da Ru-
dolph, hemkomraen från sitt första besök hos Lind-
marks, inträdde i denväuing, Leonhard hyrt oeh mö-
blerat at honoin.

Rummet, der vi inträcla, är stort och dysterf, endast
svagt upplyst af en dtmkel lainpa i taket. Vid dess
sken se vi ett fortepiano, öppet ocb hetäckt med mu-
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sikalier; pä ett litet botd vid ena väggen ligga en hop
böcker och ofvanpå dessa en flöjt; midt emot stär en
stor imperialsäng, beskuggad af mörkgröna taftsgardi-
ner, och i de tre fönstren prunka en liten samling ut-
sökta pragtblommor i höga alabasterurnor. Alit i delta
mm, från den prägtiga, turkiska golfmattan, tili den
tina doft af utsökta vällukter, som var kringspridd öf-
verallt, talade om lyx oeh ett sträfvande att göra lifvet
sä behagligt som möjligt. Endast egaren sjelf syntes
sä vida skiljd från ali fåfänga och flärd, att det gjor-
de confrasten sä mycket skarpare. Hän hade aflagt
rock ooh halsduk, och påtagit en nattrock af mörkröd
sararaet. En högre rodnad an vanligt betäckte hans
ansigte, pannan var siat och ögonen blixtrade gladt.
Hari sait i skuggan, med hufvudet Jutadt mot handen
och, sora det tycktes, försjunken i djupt begrundande.
Slutligen uppsteg hän hastigt, gick uägra varf häftigt
upp oeh ned i rummet och talade dervid halfhögt för
sig sjelf, med äter rynkad panna:

”Man säger, att lidandet renar oeh höjer själen öf-
ver ali lågliet, ali uselhet, Jag har iidit mycket, lidit
djupt, elmru obemärkt. O! om de velat, dessa menni-
skor, som dörril mig sä bardi, för. gerningar, hvilkas
orsaker de e,j känni, eiler ens kannat begripa, om de
också känni dera, om de velat, lumi djupt deras
orättvisa grämt mig, och det midi under det förafct jag
visade derför, de hade hiipmil och förlätit mig. Och
dock, hvad hade jag brutit? Har jag icke dyrkat skön-



33
heten i ailt, i natur och handling? Har ett ansigte,
en blomraa, ett cljur, som värit vackert, en handling
skön och ädel, halkat undan min beundran? Yar det
icke för hennes skönhets skull, jag tillbad henne, hon
med de ljusa lockarne och den strälande blicken? Ack!
när den sä öin och' kärleksfull häftades pä raig, burn
darrade jag ej af glädje och förtjusning. Hon säg sä
mild, sä huld ut. Jag ansäg den sköna yttre orakläd-
naden säsora en reflexionsspegel, troget ätergifvande
det inres renhet och glans. Hur jag bedrog raig!!!
Den morgonen glömraer jag aldrig da jag ohemarkt
inkommen, säg henne siä en stackars tjehstetlicka,
nnder det hon öfverhopade henne med förebräel-
ser i ordalag, som aldrig böra gå öfver en qvinnas
läppar. Det sköna ansigtet var vanstäldt af vrede och
nastan oigenkänligt. Vid min röst vände hon sig om
och bleknade djupt för den blick, jag slungade mot
henne. Gråtande kastade hon sig i minä arraar och
stammade: ”Förlät mig! jag skall bättra mig!” Jag la-
de henne ned pä en softa och sade kalit; ”För din e-
gen skull vill jag hoppas, att sä sker; mellan oss är
det slut för alltid.” Kanske var det härdt af mig, raen
bedraga raig sjelf ooh henne ville jag icke, ty efter
denna stund förhlef mitt hjerta kalit för henne, och
den änger och sorg, hon visade, formädde ej uppvär-
ma det. Men mitt varma hjerta behöfde kärlek. Jag
säg raig åter ikring; dä varsnade jag en flicka god
och älskelig säg hon ut att vara; jag trodde henne
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bli nog för inig, men hennes förständ var dunkelf, hon
begrep mig ej. Hvem tadlar den, soin af sin blifvan-
de raaka fordrar likstämraighet och deltagande i sinä
sträfvanden, eller tili det rahista önskar att ej se sin
längtan misskänd? Och dock blef jag så härdt dömd
af verlden. Nu återstod mig, efter denna andra skiljs-
raessa, ingen annan kärlek än tili stjernor och blom-
inor och rausik, och det var en kärlek, soin ej kunde
gäcka minä förhoppningar. I tvä är har jag uteslutan-
de älskat er,” fortfor lian, tankfullt strykande de vackra
bladen af en hiomina, ”men denna kärlek har ej värit
nog, den har ej gjort mig lycklig. I afton känner jag
det äter djupare än nägonsin. Leonhard! Hvarföre är
dn sä lycklig? hvarföre? ....Dock du förtjenar
det, dig vill jag icke afundas. Men ända, burn skön,
burn ljuf är ej hans raaka! Jag har aldrig sett en sa-
dan englabild. Manne ocksä hon kan bedra? Jag tror
det ej, hon säg sä ren ut. En sadan raaka att lefva,
att sträfva för det vore ett paradis pä joiden; men
jag fruktar hennes like icke finnes. Made jag sett hen-
ne förr sä —” starapande med foten häftigt i golf-
vet ”dock nej, hvarför dessa tankar, jag bör icke
hysa dem! Kanske fmner jag en syster tili tienne i ime
och yttre skönhet. Hon är ju från denna stad; kan-
ske finnes här hennes like? Jag vill lära kanna det
snart; men huru? Jo jag har det!” utropade lian glad,
efter en pans. ”Jag skall halla en bal. Uit komina
alla, soin kuuna ega döttrar, värdiga den förebild, jag



35

utsett tili jemförande. Da skall jag se och väljä, och
blifva lycklig, utan att behöfva afundas andra. Så är
det bra! det var en ljus idee.” Hän tystnade nu och
tog flöjten frän bordet, der den lag, och längt in pä
natten Ijödo toner frän hans mm, toner sä herrliga,
att nattväktaren stannade torvänad, lyssnande tili dem.
De inneburo en Jjuf, lefvande förhoppning. Ack!
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Halen.

”Hur strålar din skönhet i högtidens glans!
Hur blomstrar i locken den grönskande krans!”

Baldagen infölh Klockan hade nyligen slagit half 6.
Elisabeth stod färdigklädd franiför den stora spegeln i
sin sängkammare. Aldrig hade hon värit missnöjdare
nied sig sjelf och ahda hade hon aldrig klädt sig med
mera omsorg än i dag. Ocksä kan man knappast gö-
ra sig en föreställning om det förtrollande behag, sora
var utbredt öfver denna af spegeln fördubblade gestalt.
En ljusröd sidenklädning föll i djupa veck ned tili de
smä, i hvita sidensargeskor beklädda fötterna, helt och
hållet betäckande dem genom sin längd. En tjock silf-
versnodd gick kring iifvet ooh slutade i rika tofsar vid
klädningsfållen; lifvets urringning och de korta ärmar-
ne omgåfvos af dylika. Det ljusa, glänsande häret var
fängsladt i en rik och prägtig liata, som, smyckad af
hvita rosor, lik ett diadem omgaf det lilla, förtjusande
hufvudet. Några halsband hvita perlor kring den vack-
ra svanhalsen och en bukett utsökta, doftande blommor

en skänk af Rudolph några timmar förut, fa-
stade vid bröstet, voro för öfrigt hennes prydnader. Ett
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oändligt, ljuft behag uppenbarade sig för öfrigt denna
afton, ännu mer än vanligt, hos henne, och enrodnad,
sä skär och fin, som det innersta af en rosenknopp,
betäckte hennes kinder.

Lange fick hon ej stå så, försjunken i betraktandet
af sig sjelf, ty Leonhard inträdde. Hän stannade be-
tagen af den syn, som mötte honom. ”Hvad du är
skön!” utbrast hän med ofrivillig beundran, och säkert
bar ännu ingen raan, som i sex år värit gift, kännt
en sadan förtjusning vid äsynen af sin hustru.

Leende kastade sig Elisabeth om hans hals och sa-
de: "Du får ej skämma bort mig genom smicker."

"Jag smickrar ej, det är mitt hjertas mening," sva-
rade Leonhard med en kyss på hennes rosenläppar.
"Men min afsigt, da jag kom hit, var egenteligen icke
att säga dig artigheter, utan att påminna dig om nöd-
vändigheten att afresa, ty snart infinna sig gästerna
och det är ju din skyldighet, som tjenstgörande vär-
dinna, att taga emot dem."

Elisabeth var genast fårdig. Hon kastade en lätt
svart sidenkappa öfver axlame och, efter en kyss på
de hemmablifvande barnens pannor, gick hon vid sin
makes arm a(t sätta sig i den mjuka, beqväma kurslä-
den, förespänd med två ystra, svarta hästar, och nu
bar det af med ilande fart.

Mareschaller flammade vid porten och på gården tili
det hus, Rudolph bebodde, och ur de många fönstrea

Den Fallna. 2*



38

utgick ett bländande ljussken. Lyx och -rikedom mötte
ögaf i de ännu folktoma rumraen, och för förfrisknin-
gar och beqvämlighet var det sörjdt pä allt upptänkligt
vis. Ensam gick Rudolph upp och ned i den stora
salen. Annarna voro korslagda pä ryggen och hufvu-
det nedböjdt mot bröstet; hän såg clyster och tankfull
ut. Hans svarta drägt var enkel som alltid, men bu-
ketten i knapphälet vittnade dock om en .sraula poesie,
hvilket eljest icke röjdes hos honom.

"God afton!" ljod plötsligt en klar röst från den
öppna dörren.

Rudolph spratt tili och såg sig om; i dörren stod
Elisabeth. Upplyst af det klara skenet från salongens
niånga ljus, såg hon förtrollande ut. Med sainina blick
som nyss af Leonhard, befraktades hon nu afRudolph,
men han teg. Elisabeth förstod dock dess uttryck och
en högre rodnad spred sig hastigt öfver hennes kinder.
Snart sansade lian sig och gick glad och artig emot
sinä gäster, välkomnande deni hjertligt. Med en hastig
blick bemärkte han de blommor, Elisabeth bar, och tac-
kade henne derför. Lange dröjcle det ej innan rum-
inen fylldes af gäster. Ungdom och ålderdom om hvar-
andra grupperade sig i salarne och geinaken. Alit hvad
det goda ... egde utmärkt, infann sig bar på det bä-
sta utstyrdt, och samlingen var verkeligen vacker och
lysaude.

Med forskande blick hade Rudolph* mönstrat alla de
af Elisabeth honom föreställda unga flickor. Ingen eg-
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de delta behag hän fordrade; de kunde ej jemiöras
med henne. Blott en nng, högväxt, hvitklädd brunett
ädrog sig hans uppraärksainhet; Elisabeth presenterade
henne soin siä kusin; det var Virginia. Det glada,
godhetsfulla uttrycket i hennes småtäcka anlete, beha-
gade honom inycket, äfvensom hennes enkla, oskulds-
fulla vasen, hvilket gjorde en skarp contrast emot llere
af de andra unga damernas. Likväl kunde hon cj bli
det ideak, sig, och ifrigt forskade hän vi-
dare; men.w‘alla gästerna infunnit sig, och ännu in-
gen, likana? hans förebild i skönhet och behag, upp-
trädt, suckade hän djupt, ehuru obemärkt, och gick aft
hos de manliga gästerna uppfylla sinä pligter sora värd.

Se’n de första förfriskningarna gått omkring, gafs
fecken at orkestern. Musiken stärade opp; det var en
af Straus’s valser, dessa likasi brusande soin berusan-
de melodier, dera man aldrig kan höra utan hänryck-
ning. De unga daraerna kastade längtande blickar bort
tili herrarne, soin stodo i grupper vid dörrarne, eller
midt pä golfvet. Dl nalkades Rudolph Elisabeth raed
hastiga steg. Hän gjorde en lätt bugning och begärde
denna vals. Hon uppsteg, kastade svandunsboan ifrån
sig, och räckte honom handen. Hän lade annen kring
hennes smärta lif och de sväfvade fram, lik zephyrer,
öfver det glatta golfvet. De valsade bäda ovanligt väl
Qch, unga och starka, glömde de att skita, så aft det
ena hvarfvet börjades efter det andra. Deras blickar
voro filstade pa hvarandra och hans andedrägt vidrör-
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de lätt hennes panna. Det var som om ett slags för-
trollning hade kömmit öfver dem; de tycktes glömraa
att det fanns en verld ikring dem, en verld sora ej är
den mest skonsamrna i sinä doraar.

En ung man sade en gäng, att hän, om hän hade
en hustru, aldrig skulle hilata henne valsa med någon
annan kari; att om hon gjorde det, lian efter denna
stund ej mera kunde anse henne uteslutande för sin.
Man log derät och mängen ung flicka ifrade deremot,
pästäende att en hustru ej behöfde lyda en så orimlig
önskan, att qvinnan ej var slafvinna m. m*; det hjelpte
ej att hän förklarade sig anse raamien bunden af Sain-

ina skyldighet. Dock hade lian ej så orätt, soin raan
tyckte. Jag är ej af dein, sora anse dans för nägot
ondt, tili och med för synd; men mä man förlåta mig,
om jag ändå tycker, att en raaka och raor icke bör
linna nöje i dans, särdeles i vals, sonj hvarken är hel-
sosam, ej heller, då man fördomsfritt betraktar den, är
en dans, passande för den, som fattat fot i lifvet
och eger dyrbara föremäl att lefva för. Med ungdo-
men är det annorlunda; den star ämiu pä flygande fot,
den älskar allt, soin stormar och brusar; för den är
valsen, den kan tjena som alledare för de öfverspända
känslorna och således vara nyttig, blott den ej gär tili
öfverdrift.

Rudolph och Elisabeth kunde icke valsa i evighet
heller. Nej! äfven för dein fanns.ett slut, men da hau
förde henne åter tillbaka tili hennes plats, bad hau
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halfliögt; ”Gif mig ännu en sadan vals i afton och jag
begär ej mer!”

Elisabeth sade intet; en jakande böjning på hufvu-
det var hennes enda svar. Mänga danser följde efter
denna och endast i ett par deltog Rudolph, raen ej i
någon vals. Det var liclet raot middnatt; dä klingade
äter Straus’s toner genora salen. På Sophia-valsens
vingar flögo de åter utät golfvet. Med högburet hufvud
och en underlig glans strälande i de mörka ögonen,
dera lian ofrånvändt höll fästade pä henne, sväfvade

Rudolph fram, niistän bärande på sinä starka armar
Elisabeth. Djupt rodnande, nedslog hon ögonen för
den glödande blicken, raen den brände henne ännu.
Det lag ett slags infernalisk makt i den, en makt för
hvilken hennes hjerta bäfvade. Hehnes bröst var säll-
sarat beklämdt, det saknade luft och slutligen steg hen-
nes ängest tili en sadan höjd, att hon blott med möda
förraädde framstarama: ”sfanna!” och sjönk sanslös tili
hans bröst.

Det blef ett butler ocli en uppständelse, sora ej låfa
beskrifva sig. Musiken tystnade och alla skyndade
fram tili hjelp; raen Rudolph upplyftade Elisabeth och
bar henne läft, sora ora hon värit ett barn, tili ett litet
kabinett, dit skrälet frän danssalen blott hördes lik en
susning i fjerran. Här lade lian henne ned på en softa
och, stödjande hennes hufvud raot sin arm, knäföll
lian derinvid.

Med djup ånger och grämelse betraktade hän hennes
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bleka anlete, och, tryckande en kyss på den lilla snö-
hvita handen, sora hängde maktlös ned längs hennes
sida, bad hän; ”förlät, förlåt!” Och då Leonhard, soin

lian lätit tillkalla, bestört inträdde, uppsteg hän, ej utan
en liten suck af saknad, och lemnade sin plats at ho-
nora. Leonhard intog den dock ej, hän lutade sig öf-
ver sin raaka, slutande henne i sinä armar och med
de ömmaste ord och smekningar sökande äterkalla hen-
ne tili lifvet. Efter en stund uppslog Elisabeth ögonen
och blickade förvirrad orakring; men, seende sig i sin
makes armar, smålog hon ljuft och, göramande ansig-
tet raot hans bröst, suckade hon ohörbart: ”oud ske
lof! det är ej sannt! det var då blott en dröm!” Men
da hon varseblef Rudolph, sora med korslagda armar,
betraktade henne med en vemodigt bedjande blick, vak-
nade minnet af hvad soin händt, och en djup rodnad
flög äter öfver hennes anlete. Hastigt reste hon sig
opp, fattade sin makes hand och sade bedjande:

"Låt oss resa hem! jag mår ej väl, som du ser."
"Gerna! Men vi måste dröja en stund, tills jag skic-

kat hem efter vara hästär."
Rudolph framträdde och erböd sinä. Med nöje blef

delta tillbud antaget och de bäda makarne afreste. I
afskedets stund visade sig Rudolph äter kali, hän tili
och med skämtade öfver Elisabeths opasslighet, den
hän hoppades skulle gå öfver tills i morgon, pä ett
sätt, soin äter gjorde henne glad och lycklig, i det den
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helt och hållet skingrade den ängest, hvaraf hennes
själ qualdes.

Da de voro borta, var det förbi med skämtet och
löjet. Den höga pannan drogs äter i djupa veck och
blott med möda kunde Rudolph visa sig artig mot si-
nä gäster. Da den sista af dem aflägsnat sig och hän
blef ensara, andades hän djupt och utbrast: ”nä änd-
teligen!”

Hän uppsökte det lilla kabinettet, der Elisabeth hvilat
oeh kastade sig pä samma softa, der hon kort förut
legat. Der, med hufvudet nedböjdt mot bröstet, satt
hän qvar, tills dagen begynnte gry. Hän hade e,j märkt,
att ljusen brunnit ner och slocknande rykte ur sinä pi-
por, ej hördt huru tornuret förkunnade slag efter slag,
att natten närmade sig sitt slut. Mäktiga tankar käm-
pade i hans själ, men hän gaf dem ej ord; endast en
suck uppsteg då och da ur hans bröst oeh vitlnade,
att det fanns lif i den orörliga gesfalten.
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Bfågra §cencr.

"An är du Iycklifr. Mildt dig skonar
Än för sitt eldprof frestelsen.
Gestalten än ditt lif [ursonar
Och medvetslös är skönheten."
"Snart skall du vakna ur din dvala,
Snart dig pii öckenfården ge,
Der inga fläktar dig liugsvala,
Der inga syskonsjäTar le."

Stagnelius.

Några dagar hade förflutit efier den nyss beskrifna
aftonen, och under denna tid hade Rudolph ingen gäiig
besökt sinä viinner. "Det är besynnerligt hvar hari
dröjer!" sade Leonhard ofta, och Elisabeth tänkte det
sarama, fast lion teg. Det hade re'n sä obemärkt blif-
vit en vana för henne att hvarje afton se honora i de-
ras krets, och fast ho n ej hade det klart för sig, sak-
nade lion hans sällskap. Äfven Virginia och Ferdinand
hade ej på länge besökt henne; lion saknadedem, sak-
nade nu för första gången sällskap i sitt hem; ej un-
der da, att hennes blickar ofta längtaude riktades på
gatan, det var sora väntade hon någon. Leonhard ha-
de också så inycket att göra, lian utrustade sinä skepp

ban egde llere tili den snart slundande våren,
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och knnde säledes blott säilän tillbringa nägra ögon-
blick hos sin raaka; ty hans affnar, da lian eijest haft
tid, voro upptagna af att eraottaga och expediera bref.
Äfven barnen voro otrefliga, de hade snufva, hosta och
bröstvärk och pjunkade ständigt. Man mä derföre för-
liita Elisabeth, om hon icke fann hemmet fullt så tref-
ligt, sora förr, om hon saknade sällskap.

En afton satt hon åter ensam i deras vanliga sam-
lingsruin. Leonhard var borta och barnen hade fätt till-
ständ att besöka en jemnårig i granskapet; den yngsta
sof. Hon hade ej roligt och arbetet ville icke gå. För-
tretad kastade hon hoit det, uppsteg och satte sig vid
pianot. Tankful) lät hon händerna hvila pä tangenter-
na, men efter ett par minuter sjöng hon med mild och
sagta röst; ”Längtan.” Hon var så betagen af san-
gen, att hon icke märkte, huru dörrn sagta öppnades
och nägon smog frara hakoin henne. Med värinä fort-
for hon att sjunga; men da hon skulle vända om bla-
det på noterna, sträckte sig en arm fram öfver hennes
axel och förekom henne. Hon spratt tili och vände sig
om; bakom henne stod Rudolph. Hän log och räckte
henne handen. Hon bannade honom, för det haa
skrämmt henne, men da hon varseblef hans ovanliga
blekhet, blef hon orolig och, fattande hans båda händer
mellan sinä, sag hon forskande upp i hans ansigte och
fragade vänligt;

"Hvad felas dig Rudolph? Du mär ej viii."
"Nej! jag Imr värit sjuk alit se'n vi trättädes sist,"
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svarade hän, i det hän sökte undvika hennes blick,
och, hastigt görande sig fri, tillade hän skäratande:
: ’Jag tror din da sä hastigt päkomna sjukdora sraitta-
de mig.”

Elisabeth bleknade Jäit vid detta minne ooh vände
sig ined ovilja bort. Rudolph varseblef detta, och det
gjorde honora ondt att hafva sarat henne, men hän teg
och intog den plats hon Jemnat. Lätt och hastigt lopp
hans flngrar öfver tangenteilla. Med klar och sällsynt
välijudande manlig stänmia sjöng hän nägra vackra
sångstycken af Ehrström och Pacius. Elisabeth hade
aldrig hört honora sjunga eller spela, hon hade ej en
aning ora att hän var en så fulländad raästare sora
hon nu erfor. Betagen lyssnade hon orörlig, med pan-
nan lutad raot handen och blicken stirrande riktad pä
sängaren. Aldrig hade hän förekommit henne sä skön,
soin da hän satt der, svagt upplyst af det dunkia
lampskenet. Den höga pannan var ljus och siat, och
en oändlig ijufhet, gränsande tili vekhet, lag i röst
och blick. Det var en sällsam, oväntad anblick, att
se den starke, stolte mannen sä inild och rörd af sän-
gens ande; Elisabeth hade aldrig sett honora sadan.
Andlös lyssnade hon tili hans musik, fruktande attför-
lora en not af den. Åter uppsteg saroina dödande än-
gest, sora hon kände pä balen; det var, soin hade hon
anat en annalkande stor fara, den hon ej kunde raot-
stä, eller undvika. Hopknäppande händerna, utsträckte
hon dem bedjande emot Rudolph; men hän, sittande
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med profilen vänd at henne och den lifliga, svärmande
blicken riktad raot höjden, såg det ej. Med hänföran-
de skönhet ooh en lindrig sväfning pä rösten, fortfor
lian med allt renare, allt klarare stärnma att sjunga.
Hän hade öfvergätt frän de enkla sängerna tili toner
af Veber, Rossini och Meyerbeer, skickligt flätade ora
hvarandra, bildande sålunda ett tjusande och berusande
helt. Med hvarje ton som steg, steg äfven oron i Eli-
sabetia bröst, hon tyckte, som ora en oändlig smärta
fattat och sammanpressat hennes hjerta. I krampaktig
ängest tryckte hon händerna raot sitt llämtande bröst
och böjde hufvudet djupare, gömmande anletet emot
divanens kuddar.

I detta ögonblick öppnades clörrn och Ferdinand in-
trädde, allvarlig och tyst soin vanligt. Frägande och
förvänad blickade hän först på den för honoin okäiide
Rudolph och sedän på Elisabeth, soin upplyflat sitt ble-
ka, och nu af tärar öfversköljda, ansigte. Äfven Ru-
dolph hade uppstigit och såg misslynt pä den obekante
störaren af hans fantasier. Vänligt och nastan gladt
helsade Elisabeth sin kusin välkommen, oeh presentera-
de Rudolph och Ferdinand för hvarandra. Kalit och
afinätt helsade de båda mäntien hvarandra nu för
första gängen; en dunkel aning sade dem, att de ej
skulle stärnma öfverens, att de skulle komina att stå i
vägen för hvarandra. Sedän aflägsnade sig Elisabeth
på en stund och da hon återvände med den lilla, som
nyss vaknat, var hon äter lugn och glad. Med barnet
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pä sinä knän, satte hon sig närä Ferdinand, som om
hon endast hos honom kännt sig lycklig. Gladt sam-
talade hon nastan endast med honom och jollrade med
den lilla, glömmande att Rudolph fanns tili. Efter en
kort stund aflägsnade hän sig allvarsam och misslynt,
ej aktande Elisabeths önskan, att hän skulle qvardröja,
tills hennes man hemkom.

När han var borta, säg Ferdinand forskande på Eli-
sabeth, i det han frågade likgiltigt: "hvad tycker du
om din mans vän?"

"Sora sadan raaste jag väl tycka om honom," sva-
rade lion leende, "oekså eljest behagar rnig hans enkla
väsende ganska mycket. Än dig da?"

"Inte alls! Jag kan inte med dessa varelser, som
anse sig så mycket liögre än alla andra, som med en
viss likgiltighet se så fiiraktfullt ned på alit och alla
omkring sig. Ofta har det förefallit mig som om den-
na ovilja vore ett bevis på min egen, ännu okufvade
fåfänga, men jag kan ej öfvervinna den."

"Jag tror dock, att du gör Rudolph orätt. Icke har
jag sett honom visa förakt raot någon."

"Kanske! Hvem är också jag, att jag understår
mig dömma minä medmenniskor?" sade han, med en
ödmjukhet, sora djupt rörde Elisabeth.

Det var en vacker solig raorgon i slutet af April.
Elisabeth stod framför toiletten i sin sängkammare, be-
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hagfullt ordnande sinä Ijusa lockar. Pä en stol invid,
satt Virginia, ömt betraktande vännens vackra, glada
anlete. Hon hade kömmit för att taga Elisabeth med
sig pä promenad i den sköna morgonstunden. Snart
var Elisabeth klädd och de gingo. På gatan mötte de
Rudolph, Hän var klädd i en svart pels-surtoute och
en mörkröd sämmetsmössa med svart bräm. Gladt hel-
sande, erböd hän sig att göra damerna sällskap. Hans
anbud blef med skämt antaget och arm i arm gingo
nu de tre unga menniskorna genom de snölösa, men
lätt tillfrusna gatorna. Deras samtal flöt lätt och gladt,
och mängengång hördes alla tre uppgifva ett hjertligt
skratt. Så kommo de sluteligen fram tili elfstranden;
på detta ställe sluttade den brant ned mot floden, soin
ännu här var härdt tillfrusen, och bildade på detta sätt
en temmeligen hög backe.

"Ack! hvad det vore roligt att åka kalke här utfö-
re," utropade Virginia gladt. Elisabeth instämde i hen-
nes önskan, meri med en anmärkning öfver det opas-
sande i att så midt på dagen öfverlåta sig åt detta
nöje i en stad.

"Deri finner jag intet tadelvärdt," sade Rudolph,
"och om mamsell Holmen önskar det, skall jag genast
skaffa oss kalke?"

"Ack ja, ja!" utbrast Virginia, klappande händerna
i barnslig glädje.

Rudolph log och sprang bort.
Den Fallna. 3
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Efter en stund ätervände lian raed en liten grönmä-
lad kälke. ”Nå väl minä damer, sätten er liär!” sade
hän andtruten, ”jag skall stä bakom och styra.”

Elisabeth satte sig först, trots Virginias protest der-
emot, och tog henne i famnen; Rudolph stod bakom,
och så bar det af utför den hala backen. Långt fram
på isen stadnade kaiken och de stego ur, hvarefter Ru-
dolph ensam drog den uppför backen åter. Sä foro de
flere gänger och alltid lyckligt, tills kaiken sluteligen
väite och Virginia blef sanslös liggande på den nastan
glatta isen. Hon liade slagit sitt hufvud i fallet. Stun-
den var ej den trefligaste. På knä, med Virginias
hufvud i sin fanin, baddade Elisabeth hennes panna
och tinningar med snö. En djup ängslan hade fattat
henne och vid äsynen-af vännens bleka anlete, kunde
hon ej förhindra några heta tårar att falla på det huf-
vud, som hvilade'i hennes sköte. Rudolph säg det.

"Du gråter!" utbrast lian hastigt, ängsligt fattande
hennes båda händer mellan sinä. "Sörj ej, goda, äl-
skade Elisabeth, hon vaknar nog igen."

"Gud gifve det! Men huru få henne härifrån?"
"Huru? om ej annorlunda, så skall jag bära henne

på minä armar."
"Det blir långt. Men om man skulle fä en vagn."
"Den kan fas. Jag springer genast; efter några mi-

nuter är jag åter."
Han skyndade bort. Elisabeth blef ensam med den

afsvimnade, som hon dock efter många försök lycka-
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des återkalla tili sans igen. Virginia öppnade ögonen
och satte sig upp, men var ännu helt yr efter fallet.
Snart anlände Rudolph med sin vagn, de satte sig al-
la tre deruti och sä bar det af sagta mot hemmet.

Ifran denna dag voro Elisabeth och Virginia ofta till-
sammans. Den vackra vären lockade dera att dageli-
gen företaga promenader, på hvilka Rudolph nastan
alltid var dera följaktig, då Leonhard deremot säilän
hade tid att vara med. Ofta också foro de ut att åka
alla (re, och dä Elisabeth bad sin man göra dera säll-
skap, kunde lian vanligen ej komina, utan anförtrodde
sin hustru i Rudolphs värd och beskydd, och blef tiem-
mä, skötande sinä vidsträckta affärer. Vanligen var
det Rudolph, sora kom att i sin vackra landau, fore-
spänd med tre lifliga, appelkastade hästar, afhemta de
bäda vännerna. På detta vis uppstod snart ett varma-
re förhållande mellan dessa tre. Äfven Ferdinand be-
sökte dera oftare nu än förr, men efter hvarje gäng
tycktes Rudolph och hän mindre tåla hvarandra; det
var ett hemligt groll, ett hat sora ofta gaf sig luft i
bitande infall och ord sora särade och stötte.

En afton sutto de äter alla samlade kring divanbor-
det; endast Leonhard saknades nu sora vanligt. Ru-
dolph läste; det var ”Hemmet” deiraa vackra mäl-
ning ur hvardagslifvet just der förf. skillrar Sara,
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denna Sara, sa rikt lottad och dock sä fattig pä sjä-
lens sanna skönhet, godheten. Med blandade känslor,
men med samma intresse, lyssnade alla i den lilla
kretsen tili den älskeliga författarinnans ord; äfven lil-
la Helena satt mellan Ferdinand och sin mor, mot
hvars knän hon lutade sitt täcka hufvud, lika upp-
märksarat lyssnande som de andra. Efter en timmas
läsnjng satte Rudolph bort boken, i det hän med ett
slags hän i ton och blick sade;

"Jag vet ej hur raan i romaner, dylika som denna,
kan finna gift och förderf; och dock är jag säker att
t. ex. pietisterna anse den för ett djefvulens foster, vär-
dig samma ära, som vederfarits många andra böcker,
nemligen att brännas."

"Pietisterna äro inga bokförstörare," sade Ferdinand
kalit, "dessutom se de ej spöken, der inga finnas, och
en bok, så oskadlig som denna, kan aldrig fördömmas
af en aldrig så litet upplyst menniska."

"Och clock hafva de littalat förkastelsedomen öfver
många förträffeliga arbeten; alt börja med den nya
Svenska psalmboken och Hagbergs med fleres predik-
ningar, de der blifvit ett rof för lågorna."

"Det var ett verk af öfverspända, svärmande ideer
och måste, ehuru jag ej viii försvara det, bedömmas
skonsamt."

"Hvarföre, om jag får fråga? Herrar pietister äro
ej de mest skonsamma emot andra, men blir det fråga
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om deras egna svagheter, da äro de genast fårdiga att
göra anspråk på den christeliga barmhertigheten."

"Ja, eraedan hvarje svärmare, ehuni beklagansvärd,
dock är värd aktning för sitt sträfvande; huru mycket
raera den, som af sin brinnande kärlek för religionen
blifvit ledd för långt i sitt nit?"

"Bali!" sade Rudolph föraktligt i det han uppsteg
och satte sig vid pianot, "jag kan ej tåla dessa svär-
mare."

"Och dock är äfven ni en svärmare!" sade Ferdi-
nand halft leende.

"Jag, en svärmare!" utropade Rudolph i det hanha-
stigt vände sig om.

"Ja, ni soin alla andra."
"Och livari beståi da raitt svärmeri, ora jag fär

fräga?"
"I drömraar, i djerfva, vågsamraa drömraar, dröm-

mar om en sällhet, stor men brottslig, förbjuden. Tro
mig jag känner dera."

Rudolph spratt tili vid dessa halfhögt hviskade ord
och bleknade djupt. En blick af oändlig bitter smärta,
blandad raed hat, träffade den talande; derefter vände
lian sig bort och började spela ett vildt, bullrande
stycke.

Emedlertid sutto de öfriga allvarsarnma och tysta,
och en viss förstämning hade bemäktigat sig dem.
Men med de gladare, fridfullare toner, tili hvilka Ru-
dolph småningom öfvergick, ätervände lugnet i deras
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hjertan. Lilla Helena uppsteg och smog sig bort tili
den spelande, på hvars stol hon uppklättrade och slog
armarna om hans hals, da lian upphörde att spela.

"Du är så snäll;" sade hon, räckande honom sin
lilla mun att kyssä. "Jag måste halla af dig."

Han tog barnet i sinä armar och sinekte det innerligt.
"Du håller af mig också, men hvariore?" frågade

hon.
Rudolph lutade sig ned och hviskade något tili den

lilla.
"Ack så roligt!" utbrast Helena, "du håller af mig

för det jag liknar mamma, du håller da af henne med?"
Dessa barnets ord nådde Elisabeths öra, meu hon

låtsade ej höra dem, utan fortsatte sitt samtal med
Virginia, som ingenting märkt. Ferdinand liade äfven
hört Helenas utrop och lyssnade tili svaret, men det
bestod blott i en kyss som förseglade den lilla munnen.
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Lustfärden.

"Tro ej hoppet! O, jag vet ett bröst,
Grymt bedåradt af dess falska röst:
Löfte fick det blott om sälla ttden,
Kiimpar nu med smiirtoma ocli döden.
Tro det icke! Hellre Iyft ditt hopp

Opp, opp!"
Böttiger.

Midsommaraftonen var inne. Dagen var ovanligt värin
och herrlig, det var en af dessa i norden så onämn-
bart ljufva, dä hvarje sorg tycks upplösa sig i sällhet
och njutning, da solens glöd synes smälta ali härdhet,
ali is i hjertat, och man vid hvarje sagta vindfläkt
känner sig kringhvärfd af balsamiska ängor, så sköna,
sä lifvande. Ej under om på en sadan dag hjertat
känner sig styrkt och öppet för alla glädjande intryck,
om det längtar ut frän qvalmet och qvalet i en stad,
för att i det gröna ujuta somraarens herrligaste fest,
den sköna, sauna bloinsterfesten, och, för att tillfreds-
ställa denna längtan, för ett ögonblick glöramer det e-
vinnerliga sträfvandet för födan och kläderna. Äfven
bonden firar midsommarn nied lusteldar, vid hvilka
bygdens ungdoin roar sig hela den sköna sommarnat-
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ten igenora, med lek och dans, och vid hvarje stuga
resa sig löfträn, för dagen, för stunden planterade.

Invånarena i det goda ... heslöto äfven, vid äsy-
nen af den vackra dagen, att roa sig i det gröna. I
följd af detta beslut föranstaltades i största hast en
bätfärd ut tili en ö, belägen en mil ut i sjön. Der
skulle midsommaraftonen, natten och dagen tiras i landt-
lig oskuld. Klockan fera om aftonen vandrade säledes
noblessen i ... högtidsklädd ner tili elfstranden, för
att derifrän i tre löfklädda slupar begifva sig tili ön.
I den slup, der Elisabeth satt, befunno sig äfven hen-
nes raan och barn, sanat Rudolph och Ferdinand, äf-
vensoin Virginia och hennes fdräldrar och syskon. Fer-
dinand hade tili Elisabeths stora glädje erhallit tillständ
att tillbringa sin niidsoraraar hos henne och hennes
raan, Om hans närvaro var kär för Elisabeth, tycktes
den vara det sä mycket mindre för Rudolph, soin med
tilltagande köld och ett visst förakt beraötte den an-
spräkslöse, redjige presten, sora dock ej pä minsta
vis lät det bekomma sig, hvilket äter just tycktes
ännu mera uppreta den andre, sä van att se sig och
sin vilja afgöra allt. I dag tycktes isynnerhet deras
ställning tili hvarandra vara fiendflig och besynnerlig,
det var soin ora en osynlig magt å ömse sidor äggat
dem tili strid. Ferdinand var dock lugn, Rudolph der-
eraot häftig och bitter. Ej utan oro ähörde Elisabeth
detta gnabb mellan dessa bäda för henne sä kare, och
ofta blandade hon sig medlande i deras ordtvister. En-
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dast hon säg i dessa en djupare grund än de andra,
soin blott logo och furundrade sig öfver desse män, eljest
sä lugna och kalia, sora det tycktes, och dock sä häf-
tiga, da de komrao i hop. Eljest var hon i dag myc-
ket orolig; Virginias ovanliga glättighet fann nu in-
tet genklang hos henne. Virginia var, sora sagt, i dag
ovanligt glad, hon skämtade och lekte med lilla Helena
och Otto och alla de andra på det behagligaste. Ru-
dolph hade ännu ej sett henne sä.vacker, och egnade
henne derföre raera uppmärksamhet än vanligt, hvilket
tycktes beraärkas ej allenast med nöje af Virginia sjelf,
sora, ora man vill bekänna sanningen, på en tid fann
sig allt raera dragen tili den stolte, riktbegåfvade man-
nen, utan äfven af hennes föräldrar. Endast Elisabeth
gaf ingen akt derpå utan satt tyst, försjunken i sig
sjelf.

Så foro de sakta framåt. En svag vind fyllde de
hvita seglen, krusade lätt fjärdarne och spred en an-
genära svalka. Det var så fridfulit och ljuft. Da fö-
reslog Leonhard att Elisabeth och Rudolph skulle sjun-
ga och lian sjelf blåsa flöjt, på hvilket instrument ha n
egde teramelig färdighet. Alla förenade sig i denna
öuskan och Rudolph och Elisabeth stämde upp. Det
var en sann njutning att höra dessa stämmor, så rena,
så fylliga och klara, förenade i klingande toner höjas
och sänkas och tillslut i en mild susning, lik en an-
dehviskning, dö bort.

Alla sutto stumraa en stund, sedän sangen upphört,
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men snart bädo flere röster: ”sjungen, ack sjungen
än!”

Rudolph tog guitarren, som lag bredvid honom, pre-
ludierade och sjöng sedän ett soloparti ur Meyerbeers
''Robert le diable". Hau satt midt emot Elisabeth och
den mörka blicken ur de brinnande ögonen träffade hen-
ne ofta med ett sällsamt uttryck, en blick, för hvilken
non måste nedslå sin. Slutligen vågade hon ej mer se
opp af fruktan alt träffas af dessa fiammande ISgor,
men det dämoniskt tjusande i musiken gjorde samma
underbara, ångestfulla intryck som förr, på bennes sjiil.
Äfven Virginia skakades sällsamt af dessa toner, det
var beundran, förtjusning, och kanske ännu något an-
nat, som uppfyllde liennes bröst med outsäglig sällhet.

Så hade en half timnie förflutit under sång' och mu-
sik och äfven Rudolph hade tystnat, da åter någon
begärde en sång tili. Då räckte Rudolph guitarren åt
Elisabeth i det lian sade: "var god och spela; skola
vi ej sjunga den vackra duetten.- "Högre mot sanden?""
Men Elisabeth sköt sagta ifrån sig instrumentet.

"Jag kan icke sjunga," sade lion med nedslagen
blick. "Låt Virginia göra det, lion sjunger den bättre
än jag."

Rudolph såg skarpt på henne, derefler vände lian
sig tili Virginia och sade: "Ni hörde er kusins dora,
mamsell Holmen! Vili ni vara god och besanna hen-
nes ord?"

"Det skulle bli inig syårt," svarade Virginia leende,



59

”men jag skall bjuda tili att söka fylla hennes plats,
sä godt sig göra läter.”

"Hvarföre säger du sä Virginia?” inföll fadren miss-
nöjd, ”du har nog en så' vacker röst soin nägon, och
sjunger lika bra som Elisabeth, tycker jag.”

”Skäm ej bort mig pappa, genom att jemföra mig
med Elisabeth,” sade dottren rodnande öfver fadrens
ord, dem hon med rätta ansäg opassande. ”Hennes
like, så i säng som annat, finnes ej sä lätt; dessutem
uppnår lärjungen säilän sin mästare.

”Kanske detta sällsynta fall inträffat med er,” sade
Rudolph med en blick af välvilja pä den anspräkslösa
flickan.

Djupt rodnande för denna blick, hvars uttryck hon
missförstod, emottog Virginia nu guitarren och började
med sväfvande röst sängen. Hon hade aldrig sjungit
för Rudolph och en obestämd kansia, som lät heune
önska att nu kuuna göra det bra, verkade också, att
hon ännu aldrig sjungit bättre. Med tillfredsställelse
kände hon det sjelf, och da Rudolph vid duettens slut
föreslog en annan sång, samtyckte hon glad.

Så hade under säng och musik vägen blifvit tillryg-
galagd och innan de visste ordet af, lag slupen vid
en liten stenlaggd brygga, i skuggan af den (ätt albe-
vuxna stranden. Med ett jublande hurra stego de i land
och började en vandring i små grupper inät skogen,
soin bestod af vackra, lummiga björkar, aspar och rön-
nar, i hvilkas toppar vaktlar, bofmkar och andra san-
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gare slogo sinä glada driller. Under utrop af beundran
och nöje trängde sällskapet längre fram i den vackra
skogen. Äfven Elisabeth kunde ej motstå naturens
ljufhet, för hvilken heunes sinne öppnade sig, och de
mörka aningarna trädde i bakgrunden. Glad, som ett
barn, sprang hon med en af sinä sinä vid hvardera
handen bort frän de andra; hon skulle söka blommor
at dera. Alla sågo leende efter den unga modren, då
hon försvann mellan träden; endast Rudolph, som vid
landstigningen bjudit Virginia armen, blickade mörkt ef-
ter hennes Ma, flyende gestalt. Efter nägra minuter
kallade ett gladt rop de öfriga att följa henne, och då
de ifrigt trängde genora skogen, sågo de henne stå
med barnen pä en stor öppen plats, omgifven af höga
trän, mellan hvilkas stammar vexte en oändlig mängd
nyponbuskar, nu fulla af blommor, hvilka spredo en
balsamisk ånga öfver den jeninä slätten.

”Se’n hvilken upptäckt jag gjort!” ropade Elisabeth
emot de ur skogen framträdande,” passar ej denna
vackra pian tili en danssal i det gröna?”

Alia funno upptäckten förträfflig, en fiol framskaffa-
des och någon af herrarne spelade upp en nuinter pol-
ska. Alla skrattade, togo i ring och svängde muntert
om. Det var lif och glädje. Elisabeth dansade mest
af alla. Det fanns ingen, som hon ej svängt om med,
litoin Ferdinand, som vid dansens början dragit sig liu-
dan och Rudolph, som sedän lian dansat nägra hvarf
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med Virginia, lemnade sällskapet och försvann, utan
att någon gaf akt derpä.

Utmattad och andtruten, lemnade Elisabeth efter en
stund kretsen och smog sig obemärkt inät skogen. Hon
ville hvila en stund och sedän ensam njuta af naturens
skönhet. Lange gick hon sagta fraihät. Den milda
luften i skogen svalkade behagligt hennes hals och kin-
der och gjöt en ljuf frid i hennes hjerta. Det blef hen-
ne sä obeskrifligt godt att vara. Hon tänkte med öm-
het på sin make, sinä barn och äfven tili henne sjelf
gick hennes tankar; hon tänkte och hoppades, att det
skulle bli bättre, annorlunda än det nu var, bli äter
sora förr, se’n hon öfvervunnit en kansia, som stod
henne ständigt i vägen. Under dessa tankar hade hon
kömmit sä långt, att hon ej mera hörde musiken, ej
helier de dansandes larm. Stället, der hon stod, var
sä vackert, kort, mjukt gräs betäckte marken och trä-
den stodo tätt omkring med sinä hvita stammar. En
lust koni öfver henne att hvila här en stund. Hon
satte sig ned på den mjuka gräsraattan; hatten och
halsduken hade hon aflagt under dansen, således satt
hon nu med blottade skuldror och lockarne sagta gun-
gande för aftonvinden; en hög rodnad betäckte kinder-
na, och ögonen, glänsande af nöje, dröjde med beun-
dran vid naturens älskeliga föremål. En vaktel började
plötsligt sinä driller i ett närastäende (räd. Förtjust
lyssnade Elisabeth tili den lilla sångarn, da ett hastigt

Deu Fallna. 3*
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prassel i skogen tvingade henne att se sig ora. Bred-
vid stod Rudolph med mörk blick och rynkad panna,
betraktande henne. Lugn såg Elisabeth upp tili den
höga, dystra gestalten och räckte honom vänligt handen.
Hän tryckte den lätt och satte sig, qvarhällande den-
samma sagta vid hennes sida. De tego båda en stund,
under hvilken tid Rudolph forskande betraktade henne.
Åter uppsteg ängest i hennes hjerta, hon ville draga
sin hand tillbaka och Hy, men lian qvarhöll den och
sade dystert:

"Lemua mig ej Elisabeth, innan du besvarat en frä-
ga som jag viii göra dig."

"Och den lyder?" frägade Elisabeth knappt hörbart.
"Älskar du Ferdinand, din kusin ?"

"Ack jo!" ufropade Elisabeth raed lättadt hröst.
"Jag talar ej oin en kiirlek, sora också med ett an-

nat namu kallas vänskåp; det iir en sann, verklig kär-
lek jag menar. Är det raed en sadan du älskar honom?"

"Hvad menar du?" frägade Elisabeth hapen.
"Jag menar, ora du älskar honom öfver alit och

alla på jorden?" svarade lian häftigt.
Elisabeth bleknade, hon förstod hans ord, men sade

intet, endast beta tårar strömraade öfver bennes kinder.
Rudolph varseblef dem och en hastig änger uppsteg i
hans hjerta.

"Förlåt, förlåt, du goda!” utbrast lian ooh kysste
kärleksfullt hennes händer ooh kläder; ”men om du
visste, huru den vänlighet, du visat honom, da du ej



63

ens lätsat märkä att jag fanns tili, ora du visste, burn
den plägat, marterat mig, så skulle du förlåta och för-
barraa dig öfver din anne Rudolph.”

Med svaga händer sökte Elisabeth befria sig frän
hans häftiga kyssar, sora brände pä hennes armar lik
eld. ”Ni glömmer hvem jag är,” sade hon sagta och
drog sig rysande raidan; men Rudolph följde henne.

”Nej jag har ej glömmt det!” utropade hän eldigt,
”men det hindrar mig ej att öfver allt pä jorden älska
och tillbe dig, du hukia, goda engel! Och Elisabeth;

är mitt hopp för djerft, om det säger, att också jag
har en plats i ditt hjerta?”

”Förbarma dig!” frampustade Elisabeth svagt och
med dödsbleka kinder. Hon vacklade och mäste stöda
sig mot ett närä stäende träd.

”0, jag skall göra det, jag skall förbarma mig, se’n
jag först fätt höra, ora jag ej bedragit mig; säg blott;
”jag älskar dig!” och jag vill lemua dig, eller, om du
vill, bära dig pä minä armar genom verlden.”

”Lemna mig!” bad hon med döende röst och drog
sig rysande uiman den arin, soin ville omfatta heune.
”Tänk pä Leonhard!”

Vid detta namu spratt Rudolph tili, hau bleknade
och drog sig liudan; men snart närraade hau sig äter.
Hans vasen var förändradt, hau var nu mild, lugu och
undergifven, och en tår glänste i hans manliga öga,
da hän sade: ”tror du ej Elisabeth, att jag kämpät
och stridit för att qväfva den känsiä, hvars bekännelse
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gatt öfver minä läppar i denna stund af svaghet? men
den var starkare än jag, än min vilja, jag kunde ej,
kan ej besegra den. En härd strid liar mitt hjerta
kämpät mellan kärleken tili dig och Leonhard, men du
bar segrat, du har uppsväljt ali min kärlek och lemuat
honom intet öfrigt. Anne, bedragne vän! O hvarföre
skulle du rädda din sällhets mördare? hvarföre lemna-
de du honom ej hjelplös i den kalla, väta grafven? ty
äfven Elisabeth älskar mig, det vet jag nu, hennes tä-
rar sade, att hon ej älskar den förhatlige Ferdinand,
hvilket jag fruktade.”

Hau hade åter nannat sig Elisabeth och fattade hen-
nes händer, dem hän ömt tryckte tili sitt bröst, under
det lian kärleksfullt blickade i hennes ögon, liksoin
sökte lian sin dom i dem. Elisabeth darrade och vack-
lade; det veka, bedjande uttrycket i hans ton och blick
grep hennes hjerta och gjorde det svagt. Hon lutade
sig framat och pä hennes läppar sväfvade redan den
brottsliga bekännelsen, da hastigt en röst helt närä
näinnde hennes namu, och Ferdinand frainträdde ur
skogen. ”Min goda genius,” hviskade det i Elisabeths
hjerta vid hans äsyn, men Rudolph vände sig bort
raed en tyst förbannelse. Lugn gick Ferdinand fram
tili Elisabeth, tog hennes arni och sade, i det hän för-
de henne bort:

”Jag liar sökt dig länge, ty du saknas der borta;
men om du vill, så kuuna vi promenera en stund, in-
nan vi gä tili de andra?”
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Elisabeth förstod det grannlaga i hans förslag och
hennes hjerta blef varrat vid åsynen af sa mycken god-
het, men en okuflig blygsel förböd henne att öppna
sitt hjerta för honora. Stum gick hon vid hans sida
en sfimd, men dä lian skulle föra henne tili de andra,
gjorde hon sin hand lös frän hans och sade sagta och
bedjande: ”lät raig gå! jag vill ej vara med de andra.”

”Som du villi” sade lian kalit, ”jag skall dä föra
dig tili ett ställe, der du kan hvila ostörd.” Med des-
sa ord ätertog hän hennes arin och vände sinä steg
inät skogen.

Snart komrno de tili en liten äng, bakom hvilken
lag en äker och invid denna ett litet torp, öfver hvars
läga tak nägra stora, uråldriga lönnar höjde sinä lum-
raiga kronor. Det hela säg sä fridfullt ut, upplyst af
den nedgäende solens sista strälar. Elisabeth längtade
dit bort, att söka hvila för sitt trötta hufvud, Då de
koramo pä den lilla gården, satt der en ung flicka,
mjölkande en ko, raen da hon såg vara båda vandrare,
steg hon opp och helsade med en höflig nigning. På
Ferdinands fräga svarade hon, att hon var dotter på
torpet, att hennes föräldrar rest tili den tvä mil derifrån
belägna sockenkyrkan, för att i morgon bivista guds-
tjensten och tillika helsa pä en närä slägting i den
nejden; men att deras enkla stuga stod tili tjenst och
att ”frun” icke skulle bli störd der, ty sjelf skulle
hon (flickan) gå tili byn för att tillbringa natten vid
In teiden. Ferdinand och Elisabeth följde således sin
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vägviserska. Den unga bondflickan var redan klädd i
sinä helgdagskläder; en kort röd- och grönrandig half-
ylle kjortel med en halftqvarters tvärskarf i tallen, hvi-
ta bomullsstrumpor, svarta grofva, illa gjorda läder-
skor, ett scharlakansrödt kamlots lifstycke, ett svart
förkläde af samma tyg och en upp tili haisen gående,
med länga ärraar försedd, snöhvit, såkallad öfverdel,
utgjorde hennes baldrägt.

Med hjertlig välmening, strålande i de ljusblå ögo-
nen och ett vänligt leende utbredt öfver det frodiga an-
sigtet, införde hon Elisabeth i den lilla löfprydda stu-
gan. Dess väggar, golf och tak voro svarta af rök,
men bänkar, bord, stolar och sängar hvita och skura-
de. På en liten hylla stodo trädkärl och nägra fat af
lera ordentligt uppstädade, friskt doftande granris var
strödt pä golfvet, och i den toma spiseln och kring
väggarne voro stora löfqvistar stuckna. Alit hade ett
högtidsklädt utseende, som innerligen behagade Elisa-
beth. Hon såg sig med nöje omkring.

”Vill du bli här?” frågade Ferdinand efter en stunds
tystnad. En tacksam handtryckning var hennes enda
svar. Hän lemnade stugan jemte den unga flickan,
ooh Elisabeth blef ensam. Då tryckte hon härdt hän-
derna mot sitt hjerta och en flod af strida tärar rann
öfver de bleka kinderna. ”0 min Gud!” suckade hon,
”har du då alldeles öfvergifvit mig? Har du lemnat
mig ensam i detta mörker att förgås? Förbarma dig, o!”
Lange gret hon så och bad, och den bittra oron uttöm-
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de hennes krafter, sä att hon utmattad inslumrade på
den härda och torftiga, men snygga bädden. Det var
ej en lugn, vederqvickande söran, soin lion ujot, ulan
en orolig dvala, under livilken hon omsväfvades af
mörka, hemska drömmar. Vid midnatt spratt hon häf-
tigt tili och vaknade; hon hade drömt en gruflig dröm,
i livilken hon tyckte sig frän en Strand se alla dera,
hon älskade, uppslukas af vågorna och omkomma,
utan att hon förmädde frälsa dem. Da hon vaknade
stod ängestsvetten i hennes panna och hjertat klappade
i vild oro. Det var så qvaft derinne, hon behöfde luft.
Hon gick tili det enda lilla fönster, som fanns i rum-
mef, men det kunde ej öppnas. Klädd soin hon var,
smog hon sig ut och gick tili skogen, som mörk och
dyster reste sig invid torpet. Natten var varm och ljus
sora alltid i norden vid denna tid, men en skir dirama
lag dock utbredd öfver jorden och dagg betäckte den
grönskande marken. En sagta vind susade i de höga
träden och torkade mikit ängestsvetten frän Elisabeths
panna. Med ljudiösa steg skred hon framät, ej kän-
nande huru daggen genomträngde hennes hår och klä-
der. Hon hade intet mäl, hon ville blott gä, gä bort
frän sig sjelf, sinä tankar och känslor. Skulle man
kumia det, hvad vore icke lifvet da! Men att timma
efter timma förföljas af dem sora ett spöke, att med
hvarje gäng de återkoramablott se dem mera starka,
mera aggande, delta är lifvets skärseld, frän livilken
få åfervända luttrade.
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leke länge hade Elisabeth gått framåt i den tätä sko-
gen, da plöttsligt en mörk gestalt stod framför henne.
Hon studsade tillbaka och ville fly, men den höga ge-
stalten drog henne häftigt tili sig, och en röst, den
hon kände väl, ack för viii, sade lugnt, men bestiimdt:

"Du fär ej gå! du maste höra och svara mig. Jng
har ej derföre i flere timmar irrat kring den plats, der
du hvilade, att du så lätt skulle undslippa mig."

Elisabeth bäfvade och drog sig undan, lion hade ej
styrka att fly, utan nedföll ångestfullt knäböjande pä
den fugtiga marken. Med dyster blick betraktade hen-
ne Rudolph med korslagda armar.

"Du kan ej fly mig raera," sade lian med ett slags
triumf i tonen; "du viii, men kan ej, ty ditt hjerta är
mitt, liksoin mitt är ditt. Vi liafva bytt lijertan, älska-
de, och kunna ej återbyta dem, utan att båda dö. Hvar-
för strider du da emot, det är dock fäfiingt, ty kiliie-
ken är starkare än ali vår vilja. Uar jag ej stridit
och kämpät? och hvad har jag vunnit? Endast viss-
heten att min kärlek var starkare än viljan, än lifvet.
Ser du ej sjelf, att Gud ämnat oss at hvarandra, da
han nedlagt i vara lijertan samina känslor och tankar?
Streta ej dä emot, utan siig blott, att du älskar mig,
och jag viii tåligt lägga mitt tide i dina händer, och
hvad du besluter, skall bli min lag."

Han sjönk ned bredvid henne, och slöt henne i sinä
armar. Hon stridde ej mera, ty hennes kraft var bru-
ten. Med slutna ögon lag hon i hans armar, med det
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bleka anletet görodt mot hans bröst. Brinnande kys-
sar tryckte lian pä hennes blottade skuldror och näran-
de henne vid alla de ljufva namu, kärleken eger; men
hon sade intet. Da lade hän henne sagta ned pä grä-
set igen och sade med vek röst;

"Frukta ej Elisabeth! Min kärlek, eburu vann och
evig, är ej denna låga, soin i otyglad haftighet förtär
och förstör sitt eget föremål. Jag älskar dig för högt,
för rent, att någonsin glöinma bvad jag är dig skyl-
dig, jag begär intet mer an vissheten att du älskar
rnig och boppet att en dag få ega dig helt. Är detta
fönnycket begärdt? kan jag ej behålla denna tröst,
detta hopp? Säg Elisabeth? Eller är jag bedragen?
älskar du rnig ej?"

"Jo jag älskar dig!" hviskade lion svagt, "jag kan
ej raotstå dig, men var barmhertig och forclra ej mer.
Är det ej nog, att bekännelsen oin min vanära gått
öfver minä läppar?"

"Vanära!" sade lian ömt tryckande henne tili sitt
bröst, "det är ej vanära att älska, Elisabeth, men det
är att fömedra denna kärlek, om den ej förblir skuld-
fri. Sörj ej derföre, utan lef, lef i hoppet på din
kärlek."

I detta ögonblick prasslade det i skogen. Rudolph
steg upp och flydde ooh knappt hade lian försvunnit,
innan Ferdinand framträdde.

"Du här vid denna tid, i denna luft och så der
klädd!" utropade han ängsligt och upplyftade den orör-
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liga Elisabeth. "Hvarför lenmade du den fristad jag
beredde dig? Ack, delta kan bli din dud!"

Ilon sade intet, gjorde ingen rörelse, utan lag, som
nm lion redan värit dödl Med en kansia af obeskriflig
bitterhet såg Ferdinand att nägot förefallit; och Elisa-
betlis goda engel hade kömmit försent att rädda henne
undan hennes egen svaghet! Långsamt bar han hen-
ne tillbaka tili torpet och lade henne pä den bädd, lion
ej bordt lemua. Der föll lion snart i dvala, ty den
häftiga själsrörelsen hade uttömt kroppens krafter, och
da lion oin niorgonen vaknade, lag hon i häftig feber-
yra, under hvilken hon talade förvirrade, obegripliga
ord.
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Ett kort kapittel om kärlek.

"Kfirlek!" Du sagt det sannaste ord;
Ljufvaste skiink oss gifves pa jord.
Alltid dess liiften förblifva desamma.
Kärlek iir fridens trognaste amma.
Smiilte da de soin fiirut värit tu,
Blott tili ett lijerta Uti delta nu{"

Dahlgren.

Veckor gingo förbi, innan Elisabeth förrnädde lemna
bädden, på hvilken Ferdinand nedlade henne den olycks-
fulla natten. En hiiflig feber rasade i hennes ädror.
Ofta besökte henne Ferdinand ooh dröjde alltid i det
längsta vid hennes säng; nien ändå oftare, ja niistän
dageligen, koin Rudolph tili torpet, der lian med den
ömmaste kärlek sökte lugna hennes själs oro. Hans
härda natur veknade i den oändligt älskades närvaro,
och med en moders ljufva omsoi'g var hän uppmärk-
sam pä och uppfyllde hvarje hennes önskan, innan den
ännu tunnit ord att uttrycka sig. Hän läste timtals for
henne och försäg hvarje dag den lilla stugan med de
herrligaste blommor, och var outtruttlig i sinä omsor-
ger och sin innerliga kärlek, som uppenbarade sig i
hvarje blick och i sjelfva röstens veka, melodiska klang.
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Leonhard kom också att hesöka henne, men mera
säilän. Visst var lian öin och kärleksfull mot sin raa-
ka, nu som alltid, men en dysterhet och oro i hans
vasen, som ej kunde döljas, spred en viss köld i sjelf-
va hans ömhet, en köld som Elisabeth aldrig förr var-
seblifvit hos honom, och det just mi, da lian hade
bordt vara mera kärleksfull än någonsin, för att deri-
genom söka återkalla sin makas flyende kärlek. Den
onda genius, som stundom sä fiendtligt inblandar sig i
menniskornas öden, hade äfven här sin hand med i
spelet, denna hand, som så afgörande ingriper i alla
tragiska händelser. Med smärta, men också med ett
slags tillfredsställelse, varseblef Elisabeth denna sin ma-
kes inbillade köld, den sårade, på samma gång den
erbjöd ett sken-försvar för hennes egen svaghet. Ack!
hade Elisabeth vetat, att lian just da älskade henne
högre än någonsin, att den litliga oro, sora ofta sväf-
vade pä hans panna, uppstod för hennes skuld, vid
tanken pä hennes och barnens fraratid; då hade
hon grätit bittra tärar och med ånger vändt om tili sin
pligt, sora hon stod i begrepp att öfvergifva.

Med mera uppmärksarahet lyssnade Elisabeth således
tili de tröstegrunder, Rudolph framställde, och allt som
hon tillfrisknade, blef hon lugnare, men ack, det var
en bedräglig frid! den rätta hade hon förverkat, den
hade flytt, da hon afvek frän sin pligt. Med djup
smärta kände hon, att hon ej mera var skuldfri, och
denna kansia spred ett stilla vemod öfver hela hennes
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väsen och gjorde henne mycket ödmjuk. Genora mild-
het och godhet ville hon försona, hvad hon brutit. Och
Rudolph, var lian lycklig? Nej! med djup grämelse
säg hän den tysta smärta och de samvetsförebråelser,
för hvilka hon var ett rof och hvilka gjorde henne än-
nu dyrbarare för hans hjerta, Genom outsäglig kärlek
sökte hän försona henne med sig sjelf och det lycka-
des, ehuru blott stundtals.

När lion kände sig tillräckligt återställd, flyttade hon
tili sitt hein igen. Det var icke mer samma fridens
boning som under de första ären af hennes giftermäl.
De tysta murarne tycktes ständigt förebrä benne ge-
nom minnet af salia dar och ali den kärlek de variL
vittne tili. Hon vantrifdes heininä, och ute fann hon
ingen ro och glädje. Lik en osalig ande tlydde lugnet
hennes oroliga hjerta, ehuru hon ifrigt sökte det ute i
verldens stoj, i böcker, i musik, i natur och konst.
Endast vid äsynen af sinä barn och vid deras ömma
sraekningar återvände friden för ett flyktigt ögonblick i
hennes själ; men dessa stunder voro hastigt öfvergå-
ende, ty ofta inbillade hon sig läsa i sjelfva de spä-
das ögon en förebräelse emot sig. Med oro säg Leon-
hard den förvandling hans älskade maka undergält,
men, långt ifrån att ana orsaken dertill, trodde lian
den vara en föijd af sjukdomen och var ifrig att söka
bot derför i nöjen och förströelser. Men soin hän säi-
län sjelf kunde delta i dem, bad hän med varma Ru-

Den Fallua. 4
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dolph att i sitt ställe beledsaga Elisabeth tili alla de
lustbarheter de goda ...boerna tillställde för att öda
tieten, sä läng ooh dock så kort, så flygtig. Vid detta
förslag rodnade Rudolph omärkligt och raed en djup
känsiä af bitterhet emot sig sjelf, vände lian sig bort
frän den redlige, intet svek anande vännen; men fre-
stelsen var för stark, hän kunde ej försaka sällheten
att fritt få nalkas Elisabeth och vistas i hennes grann-
skap. Sallan koin lian dock ensara, ntan oftast för-
mådde lian Virginia att göra honora sällskap tili den,
soin numera var det käraste lian egde pä jorden. All-
tid uppinärksara, visade hän sig dock endast viinlig
mot henne, da lian deremot för Virginia låtsade en
ömhet och varma, vida större, ehuru lian i sjelfva ver-
ket kände en värin tillgifvenhet äfven för den unga Hie-
kan, sotu var sä kärleksfull emot hans älskade Elisa-
beth. Men hon missförstod honora,' och hvad sora var
tacksamhet tolkade lion för kärlek.
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lojcnas flygtiga rus.

"Svara, svara på mitt ligas fraga!
Se ej, fly ej bort ifran di» vän.
Hvarför stäiidigt giickas med min plåga?
Ack det var ju du soin skapat den.
Du har iagat (iiden ur mitt hjerta;
Nej, fiirlåt! du blott dess dvala stiirt.
Hiijd af vällust är nu liiijd af smärta:
Så i bojor du mitt sinne fört."

Lindblad.

Dagar, veckor, månader kommo och gingo och
Elisabeth förblef allt den samma, lika sluten, kali och
dyster soin hon värit alltsen sin sjukdom. Med förun-
dran och oro varseblefvo alla hennes vänner denna
sorgliga förvandling, den de tillskrefvo kroppsliga orsa-
ker, och soin de genora hvarjehanda små förlustelser
sökte häfva. Men Elisabeths fullkomliga likgiltighet för
allt utoin henne, satte en damra för hvarje sträfvande
att förströ henne. Leonhard säg det med smärta; det
gjorde honora omit, da lian befraktade hennes aftynade
gestalt, hennes bleka kinder och den matta, isiga blic-
ken ur de fordora sä strälande, högblä ögonen, nu om-
gifna af en med hvarje dag allt mörkare skugga; men
lian lefde dock i hoppet att snart se henne återställd.
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Hysande denna tröstande tanka och af naturen, ehuru
god och glad, dock saknande förmägan att visa delta-
gaude för andras lidande en förmåga sora, ehuru
ofta ytlig, dock eger förtjensten att tillvinna sin egare
kärlek och tillgifyenhet —, dessutom upptagen, soin

det tycktes, af vigtiga afiarer, soin tog hela hans tid i
ahspräk, öfverlemnade Leonhard sin raaka att ensara
kampa ut denna, sora hän trodde, kroppsliga strid, öf-
vertygad att detta var det bästa hän kunde göra. Eli-
sabeth dereraot läste endast likgiltighet och kallnad
kärlek i detta granlaga uppförande och blef derigenom
inera dyster och sluten. Virginia äter. bygde stora för-
hoppningar på den snart instundande julens nöjen och
den förändring de skulle åstadkomma på liennes älska-
de väns förstörda lynne och glädtighet. Endast Ferdi-
nand och Rudolph kände båda den rätta orsaken tili
Elisabeths tysta lidande, men med limu olika känslor
betraktade de den ej! Ferdinand såg med hemlig glä-
dje den förvandling hon undergätt och, ehuru det sraär-
tade honom att hon led, bygde lian just pä detta li-
dande hoppet att en dag se denna för hans hjerta så
kara varelse räddad undan förderfvet. Rudolph äter
såg med djup grämelse liennes änger och, fastän lian
älskade henne högre just för liennes renhets skull, sä-
rade det dock djupt hans stolhet att se ali den innerli-
ga kärlek, lian slösade pä henne, sälunda utgöra en
kalla tili förökadt lidande, frän hvilket hän med sitt
hjertblod velat köpa henne fri, ora det stätt i hans för-
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måga. Denna hemligt gnagande kansia verkade hos
honora en stor bitterhet emot alla, utom raot Elisabeth,
och gjorde honora raera dyster än förr. Emot Leon-
hard blef lian allt raera kali, ehuru hvarken fränstötan-
de eller ovänlig; tvertom röjdes ett slags, aldrig förr
synbar, ödmjukhet i hans vasen, men ocksä endast
raot honora; raot alla andra var lian raera stolt än nå-
gonsin.

"Du är så blek och sorgsen Elisabeth!" sade Virgi-
nia en dag litef före jul vid ett besök hos väninnan."
"Är du sjuk!"

"Ja," svarade Elisabeth enfonigt.
"Aldrig får man mera liöra andra ord än ja eller

nej! Det är för bedröfligt! jag tror du glömmt alla
andra," tillade Virginia lialft leende, halft gråtande.
"Det vore också ej under, oin du skulle bli ohjelpligt
sjuk att sitta så här ständigt inne och ensam, öfver-
lenmad åt Gud vet hvilka funderingar. Nej! slå du
alla onödiga grubblerier ur hågen och kom ut tili oss
andra såsom förr. Vet du! annandag jul blir det stor
bal hos R.. s och du måste låfva mig att komina
dit; det skall just muntra upp dig litet."

"Det tror jag ej," sade Elisabeth rned en suck.
"Men jag tror det, och du måste komma!" inföll

Virginia ifrigt. "Ora du ej viii bedröfva mig så kom-
mer du ju?" tillade lion i en bedjande, smekande ton.

"Hvad gör jag der? Hvarken jag sjelf eller andra
ha glädje deraf."
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"Men mig skulle det gläda; viii du ingenting göra
f?3r raitt nöje?"

"Du har nog roligt utan mig. Nej Virginia, gä du
tili de glada och lyckliga, du passar för dem. För mig
linnes ingen glädje, ingen lycka mer," tillade lion lik-
soin talande för sig sjelf.

"Säg icke så!" bad Virginia hapen och med tårar.
"Du bedrar dig; hvarföre skulle du ej vara lika lycklig
nu som förr?"

Elisabeth teg och Virginia fortfor ömt: ”Låt ej des-
sa mörka tankar fä raakt med dig; bekämpa dem sä
vida du förmår, och låt mig ej be förgäfves, utankom
med pä balen tili R.. s; du fär se att det gör dig
godt.”

Elisabeth gaf slutligen efter och läfvade komina, och
Virginia gick bort glad och triumferande; hon hoppades
det bästa af sin pian. Med dysterhet såg Elisabeth ju-
len nalkas, hon hade ej tänkt pä nägra gäfvor at de
sinä; det var första gången hon glömde dem. Hvil-
ken glad, hvilken herrlig fest är ej julen i en lyckiig
fatnilj! Muru firar ej den samvetsfriske med förtjus-
ning denna stora högtid, trons och hoppets jubelfest
på jorden! Och den sorgsna, den bedröfvade fmner
tröst och ro vid tanken på Monoin, hvars minne, hvars
ankomst man firar. Blott den skuldbelastade, hvars
samvete svider vid minnet af villor och synd, för den
är julen ej en äterlösningens fest, utan med bäfvan
ser hän deri endast domarens ankomst förkunnad. Men
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äfven han bör glädja sig och med tro och hopp fly tili
nåden, soin Han medför, den goda Fövbarmaren, och
ej med räcldhåga gömma sig undan Herrens kallande
röst. Elisabeths hjerta var i detta sednare tillstånd och
således medförde julen ingen frujd tili henne. Hon var
sorgsen och dyster och för första gången i sitt lif kän-
de hon ingen glädje af julen, utan rena motsatsen, ty
lion mindes med bitterhet, huru det värit förr, och tänkte
huru det äfven nu kunnat vara annorlunda. Leonhard
säg med djup bedröfvelse, huru föga glädje hon kän-
de för alla de vackra och tili en del rätt dyrbara jul-
klappar, han gaf henne, och huru hon, som alltid förr
haft en mängd af dem tili alla sinä kara, nu icke tänkt
på en enda. Barnen, saknande sitt vanliga julträd och
julbocken, voro bedröfvade. Det var en ängslig jul.

Annandag jul inföll. Med dyster motvilja beredde sig
Elisabeth tili balen. Hon hade ingen lust och tvekade
att uppfylla sitt gifna löfte. Likväl fann henne Virgi-
nia klädd, da hon kom oin aftonen för att afhemta
henne.

"Jag tror det dock är bäst att jag blir liemma," sa-
de Elisabeth tili svar pä Virginias uppraaning att laga
sig färdig tili afresa.

"Och hvarföre det, nu da du är klädd oeh i ord-
aing?" frågade Virginia hapen.

"Hvad gör jag der da?"
"Det som jag och alla andra; dansar, skrattar åt

andra och ser dem skratta åt mig, anmärker hvad soin
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förtjenar anmärkas, och, med ett ord, roar raig huru
jag vill och kan.”

"Men detta roar mig ej!" inföll Elisabeth buttert.
"Det är da bäst att jag blir heininä."

"Nej det får du icke. Koin ihåg det löfte du gaf
mig helt nyligen: det skall du ej fä ouppfylldt igen.
Icke sannt," ropade hon tili den inträdande Leonhard,
"mäste ej Elisabeth komina med tili R.. s som hon
låfvat oss?"

"Icke måste hon," svarade lian mildt med en be-
djande blick på sin maka, "men om hon gjorde det,
skulle jag vara tacksam derför."

"Hiir du Elisabeth!" utropade Virginia skrattande,
"du kan ej ha lijerta att motstå en sadan bon, utan
måste komma, är det ej så?"

Elisabeth sade intet, men lemnade rummet. Snart
återvände lion färdigklädd och bad de andra komma.
Lätt svepande pelskappan om sitt lidande bröst, satte
lion sig jemte Virginia i kurslädan och Leonhard kör-
de. En mängd gäster voro redan samlade, da de an-
lände, och vid Elisabeths inträde i salongen flög en
hviskning genom de spridda grupperna af herrar och
damer: "Min Gud hvad fru Lindmark är blek! Hvad
hon blifvit mager! Och hennes toilett se'n! Hvar är
nu den smak och eleganse, som alltid förr röjt sig i
hennes klädsel? Visst är hon också nu prägtig i sin
svarta sidensargeklädning och den hvita blonderschalen;
men huru passar svart och hvitt för en, som ej har
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sorg? Aldrig hade hon förr klädt sig så. Och den
beprisade skönheten da! Har den någonsin funnits, så
är den nu ohjelpligt förbi."

"Ändå fördunklar hon äfven nu alla andra skönhe-
ter i ...," sade en ung man, leende at den unga flic-
kans ifver, soin yttrat de sista orden.

"Det är sannt! ni är också en af dem, som beun-
drat denna förtrollerska, hvilken dock enligt min smak
ej förtjenar en hundradedel af alit det grufliga beröin,
man slösat pä henne. Jag säger nied flit slösat, ty
dermed är det sannolikt slut numera." Dessa ord sa-
des med hemlig triumf af den ofvannämnda unga da-
nien.

"Och hvarföre det?" frågade Elisabeths försvarare
allvarsamt. "Enligt min sraak åter har fru Lindmark,
långt ifrån att förlora, vunnit hvad utseendet beträflar,
ty denna genomskinliga blekhet ger blott ett luftigare
uttryck at hennes sylfidiska gestalt."

Detta korta samtal hade blifvit nallet helt närä Ru-
dolph och ej ett ord hade undgatt hans ora. Hans
hjerta talade högt samina språk, som den andres tun-
ga, och dock uppsteg också en sraula bitterhet på sam-
ina gång vid åsynen af Elisabeths djupa blekhet och
den sorgedrägt hon bar. Han kände för viii orsaken
tili båda och den grämde honoin, på sainina gång den
uppväckte ett slags despotiskt beslut hos honom.

Virginia hade sait sig bredvid Elisabeth, inen snart
kammo vänner och bekanta, soin lockade henne med
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sig pä promenad i de andra rummen. Elisabeth satt
ensam qvar. Dock koinmo ocksä tili henne bekanta,
som med ytligt deltagande gjorde sig underrättade om
hennes helsa, "soin säg för skral ut!” Äfveu en hop
unga herrar närraade sig henne, ifrigt bedjande om för-
sta, andra, tredje och fjerde danserna; men utan ali
framgång, ly Elisabeth förklarade bestämdt att hon ej
ville dansa. Tili de beklagande och frågande fruarna
åter sade hon kort; "att hon ej mätt illa, att hennes
helsa var fullkomligt hra,” och dessa trumpna svarha-
de tili följe att hon snart blef lemuad i ro, det enda
hon önskade.

”Aldrig säg jag maken!” utropade fru A... ”Hvad
tror hon sig vara för ett underdjur?”

"Om man sälunda lönas för sitt deltagande, sä är
det mycket bättre att ej visa nägot alls,” sade fru
8.. förtrytsamt.

"Och hon säger, att lion ej värit sjuk?!" inföll fru
C. "Da måste lion vara olycklig i sitt partie. Na nå!
man kan också ej annat förmoda," tillade den goda
frun heinlighetsfullt, "ty som salig Lengrenskan säger:

"hastig ända
plägar hända
på den eld, som tänds i krut!"

"Hvad i ali verlden! är det slut nu med deras in-
bördes kärlek ?" frägade fru D ... nyfiket.

"Ja, tyvärr är det så!" sade fru C. med en suck,



"och hvad värre är ändå men man skall
ej sätta tro tili alla rykten.

"Rykten, hvad är det för rykten?" fragade med stör-
sta ifver alla fruarna pä engång.

"Kors vet ui inte det?" sade den tillfrågade helt stolt
öfver att vara ensam egarinna af den stora hemligheten.

"Nej nej! ack berätta för ali del sota Marie!" bådo
alla.

”Det är kanske ej rätt att göra det,” sade med men-
lös och tvekande ton den berättande, ”och kanske är
det ej sannt heller, ni vet alla att tjenstefolk ljuga ger-
na pä sitt herrskap; men efter jag sä fullkomligt kan
lita på er tystnad, minä vänner, skall jag heratta er
hvad jag hört af min huspiga, soin åter hört det af
Lindraarks köksa, soin är hennes syster; men I ma-
aten först läfva mig att ej tala om det för någon.”

"Bevars! huru skulle det korama i fråga? hvem ville
väl forräda en hemlighet? det var ju ej tänkbart."

Efter dessa högtidliga försäkringar började den goda
fru C. att i största hemlighet framhviska, hvad lion
hemtat ur den uppgifna, päliöiga kallan, men gjorde
sig ej saravete af att tillägga eller fråntaga några sinä
omständigheter, för att förbättra historien. Med långt
framsträckta hufvuden lyssnade de andra fruarna med
liäpenhet, och utan att betvifla ett ord, tili den vidun-
derliga berättelsen oin Elisabeths kärlek tili både Ru-
dolph och Ferdinand, med alla dithörande detaljer, soin

bevisade alt hennes förhållande tili dem båda var i
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högsta grad brottsligt och afskyvärdt; äfven visste den
goda frun förtälja ora Leonhards sorg öfver sin fallna
niaka, hvars otroheter lian alltför väl kände, ehuru lian
ej lätsade se dem, Alit detta blef pä det förskräckli-
gaste sammanrördt af den kunskapsrika frun och trod-
des soin en osvikelig sanning af de andra, soin ännu
samma afton, hvar pä sitt hai!, berättade saken med
tillbörliga tillägg, så att hioin mindre än en vecka, kän-
de hela staden Elisabeths olyckliga och, soin hon trodde,
väl bevarade hemlighet, ehuru så grufligt vanställd, att
den ej liknade sanningen inera än en stjerna liknar manan.

Under denna hemlighetsfulla berättelse satt det olyck-
liga föremålet derför helt kali och sluten, icke anande
hvad soin tilldrog sig omkring henne. Men sednare pä
aitonen, se’n lion tvungit sig alt se pä dansen, i hvil-
ken hon ej deltog och soin plågade henne, steg hon
upp och lemnade den folkuppfyllda salongein Obemärkt
gick hon genom flere rura, der äldre herrar och fruar
sullo vid spelborden, och koin sä sluteiigen i ett helt
mörkt kabinett, hvars enda upplysning bestod af de o-
vissa strälar, soin fullmänan lät falla in genom ett
utanför fönstret stående träds löflösa grenar. Luften i
detta mm var frisk och sval, 1 jemförelse raed den i
de andra öfverfyllda rummen, och blott soin ett fjerran
sus hördes hit niusiken och skrålet ur danssalen. Se-
dän hon öfvertygat sig, att här ingen fanns, kastade
sig Elisabeth pä en liten softa vid fönstret, gömde huf-
vudet i sinä händgr och utbrast i djupa snyftningar.



Lange satt hon så, da hastigt en mörk skugga skym-
de Ijusningen från den öppna dörrn och en hög gestalt
trädde fram tili soffan. Det var Rudolph. Med dyster
blick och korslagda årmar betraktade lian stum några
minuter den svartklädda, af det dallrande månskenet
helystä, bleka gestalten, som vid hans åsyn rest sig
häftigt darrande. Slutligen sade han med dof röst:

"Hvarföre darrar och bäfvar du så? Hvad är det
du fruktar?"

Elisabeth teg och han fortfor: "Hvartill denna sorg,
dessa eviga tårar? Hvad betyder denna svarta drägt?
Är det din kärlek du sörjer öfver? Älskar du mig ej?
Nej! Det var da blott ett bedrägeri, en osanning, da
du sade att du gjorde det?"

"O säg icke så!" utropade Elisabet qvalfullt." Du
vet nog att det, tyvärr, var en alltför verklig sanning i
dessa olyeksaliga ord."

"Hvarföre da ständigt plåga mig oeh dig sjelf med
dessa onödiga förebråelser? Elisabeth, du milda engel,
som jag så högt älskar! lägg bort denna klagan, detta
sorgbundna vasen, och gör din arme Rudolph lycklig.
Jag begär ju ej mer an att se dig åter glad och leen-
de som förr, och det kan du ju vara, blott du ej an-
ser denna var rena kärlek för synd."

"Och hvad är den da?" I denna fråga lag en djup,
men ödmjuk förkrossning.

"Icke är det synd att älska, älska rent och högt
Den Fallna. 4*
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sora vi. Har icke Hän, sora är kärlekens urkälla, be-
fallt oss att älska? Hvad sora är herrligt, förblir det,
om äfven stundom fönnörkadt af jordlifvefs dinnnor; ty
solen kan ej förlora sitt ljus, eburu den stundom lyser
dunklare. Sä förblifver ock sjelfva kärleken, under
hvilken form hon än mä uppenbara sig, dock en ljus
sträle frän Gud fader sjelf och säledes högre än syn-
den, sora ville, neddraga och förinta henne.”

”Ack så ville också jag stundom tro!” sade Elisa-
beth nied en djup suck; ”nien så komina åter de län-
ga, mörka stunderna, da jag tycker mig vara den stör-
sta synderska jorden bar. O det är en ryslig tanke!
Om jag blott kunde göra mig fri frän den.”

”Det skall du, om du blott slår dessa onödiga gril-
ler ur hägen och ej stäiiger dig inne hädanefter soin

hitintflls, ufan besöker soin förr och deltar i nöjen.
Derigenom blir ditt lynne och din helsa återstälkla, den-
na dyrbara helsa, soin jag besvär dig att bevara, om
också e,j for niin, sä for deras skuld, soin äro ditt
hjerta kärast. Lät mig be dig för dina barns kärleks
skull!” tillade lian och böjde knä i oändlig kärlek for
den tillbedda.

Månans sken föll i brutna strälar på den knäböjan-
de och spred en inagisk ljusning öfver haus, af en
värin och sann kärlek förskönade, vasen. Denna syn
verkade soin en förtrollning på Elisabeth, soin darran-
de sjönk i hans utsträckta annar och hviskade matt:
”Jag skall göra soin du vill, tro soin du vill; haf blott
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förbarmande och tälamod med mig! Snart skall det väl
bli biittre, jag skall käinpä och strida, tills alla dessa
hotande spöken försvunnit, tills jag utan fruktan för-
mår älska dig.”

"Tack, tusende tack; Min innerliga, eviga kärlek
skall halla dig skadeslös för denna föresats, dessa stri-
der," jubilerade Rudolph oeh slöt den älskade varrat
tili sitt hjerta. "Nu skola vi genast gå tili de 'andra,
el;'ost kan vär frånvaro bemärkas och väcka förvåning."

"Nej icke i alton!" bad Elisabeth förskräckt och öd-
mjukt, "i afton kan jag ej vara glad."

"Hvarföre ej?" frågade han uiulet.
"Rudolph se ej så ledsen ut! en annan gång skall

jag gema uppfylla din vilja, dina önskningar, blott ej
i afton."

"Hvarför skall du just i afton neka mig denna lilla
bön?"

"Jag kan ej vara glad i dag. Det är i dag årsda-
gen af mitt bröllopp; för åtta år se'n svor jag honom
min tro."

En djup tystnad uppstod-, hastigt blef den dock af-
bruten af lätta steg i det yttre rumraet, och knappt
hann Rudolph draga sig undan i den mörkaste vrån,
innan värdinnan inträdde.

"Bevars, min sota fru Lindmark! Hvad! Ni sitter
här i kolmörker,” utbrast lion förvänad och misslynt.
”förlät! de värdslösa domestikerna hafva försumraat
-tända eld i detta, nägot aflägsna rum.”
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Elisabeth försäkrade, att det ingenting gjorde, att
det var roligt att sitta så raed himlalampan tili Jjus
och nämnde nägra ord ora hufvudvärk. Da blef den
artiga värdinnan sjelfva medlidandet och skyndade ut
för att hemta eau de cologne. Nu kunde Rudolph obe-
märkt lerana rummet, och lian gjorde det. När vär-
dinnan återvände med ljus och luktvatten, stod hän i
det tredje rummet ifrån kabinettet, ifrigt studerande i
Runebergs Hanna, sora hän läst väl tjugu gängor.

”Ack herr borgmästare!” utropade fru R.. vid hans
åsyn, ”fru Lindmark har blifvit illamående.”

”A! det är beklagligt!” sade Rudolph raed fullkom-
lig likgiltighet i tonen och såg knappt upp frän sin bok.
”Väl ej farligt, hoppas jag?”

”Nej, det går väl öfver snart. Hvad är det för en
bok soin sä tyckes interessera borgmästaren ? Ja sä,
Runebergs Hanna; den är också för söt, icke sant?”

Med en stum bugning jakadeRudolph tili detta beröra
oeh den goda frun gick vidare. Elisabeth fick nu upp-
lysning och eau de cologne oeh inånga goda rad raot
hufvudvärk, men förklarade dock snart sin afsigt vara
att fara hein, emedan hennes illamående gjorde det o-
möjligt för henne att längre qvardröja. Värdinnan ytt-
rade hvad en artig värdinna säger vid ett sädant till-
falle, hon talade ora sin ledsnad öfver Elisabelhs sjuk-
dom, ora att snart få återse henne m. ra. Elisabeth
tackade, önskade det samma, men da hon, efter att
blott ha tillsagt Leonhard ora sin afresa, satte sig i
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den rhjuka slädan, suckade lion djupt af tillfredsställel-
se och sade sagta:

"Gud ske lof ätt det är förbi!"
Ifrån denna dag började en rad af lustbarheter för

Elisabeth, i hvilka lion alltid deltog och för hvilka hon
tili och med ofta var tillställarinna. Med rastlös ifver
jagade hon från nöje tili nöje och tycktes snart ej fä
nog deraf. Hennes vasen, nyss så dystert, blef åter
muntert och gladt, men det var ej denna fridfulla gläd-
tighet som fordora, utan en häflig, ojeran, brusande
och uppskrufvad jubelfröjd, under hvilken endast den
uppmärksamroe åskådaren kunde upptäcka ett djupt så-
radt och bristande hjertas sista förtviflade ryckningar.
Den fordna elegancen återvände i kanske ännu högre
grad, och en ny, ehuru ofta konstgjord rodnad, prydde
åter hennes intagande ansigte. Med hvarje dag uppstod
hos henne alit större håg för flärd och fåfänga och
hon tvekade ej ett ögonblick att uppfylla den. Leon-
hard såg med glädje detta återvändande tili lifvet, som
han ej kunde förklara, och nekade henne nu, mindre
än någonsin, hvarje, om också oförnuftig, önskan.
Rudolph också gladdes, gladdes åt det välde hans vil-
ja utöfvade på den älskade, gladdes åt hennes för-
vandling; ty så skarpsinnig han var, såg han dock ej
den förtviflan som bodde i hjertat, fast munnen mysfe
af fröjd, och mest gladdes han öfver hennes tilltagan-
de kärlek. Endast Ferdinand såg hvad som föregick i
detta arma, för honom så dyrbara, hjerta och han blef
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djupt bedröfvad. Men förgäfves försökte hän att fä ett
enskilt raöte med henne, ty Elisabeth undvek ängsligt
att bli på turaanhand med sin kusin; förgäfves skref
lian, när ingen annan utväg äterstod, och fick brefvet
ouppbrutet igen. Då förtviflade hän, och för första gän-
gen vackiade hans fasta tro tili Herran. ”Skall hon
da förgäs nödvändigt?!” utbrast hän knotande. Men
hjelpen koin, ehuru den dröjde länge.
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Uin IMuslon.

"Hastigt förvissnar vardagens ms,
Snart din förhoppning flyktar sin kfis,
H.jertat ett föreniål mera e.j linner
Hvafför det klappar, livarför det brinner."

Dahlgren.

Drifvorna smälte för Aprilsolens varma strälar, taken
greto af fröjd och högt upp i skyn svingacle lärkan,
jublande öfver de ur snön framträdande, svagt grön-
skande äkerfälten. Fä hjertan linnas, som icke vakna
(ill lif vid värens ankorast, och djup är den sorg, som
ej af dess ljufva vindar förmildras och leranar mm för
hoppets soliga dag. Ocksä Elisabeths h.jerta öppnade
sig för naturens älsklighet och hoppet ätervände i hen-
nes barm. Hon trodde nu, hon hoppades att hennes
brott ej var sä oförlåtligt som det förut framträdt för
hennes inre syn. ”Männe icke Hän, soin skapat sin
jord sä skön, så herrlig och gifvit allt at sinä syndiga
barn, männe ej Man, den barmhertige, ocksä förläter
denna min ofrivilliga synd?” så frågade hon sig stän-
digt, och det varma hoppet gaf ett jakande svar. Detta
hopp spred en ljusning öfver hela hennes vasen, det
gjorde henne mild, ödmjuk och fördragsara ocli fram-
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kallade en allt större vänlighet emot den anne, bedrag-
ne maken; hon ville sälunda ersätta sin svalnade kär-
lek, sinä, ehuru endast i känslans verld, brutna eder.
Leonhard säg med glädje denna förvandling och den
gjorde honoin godt, ty just nu behöfde hän rnera kiir-
lek och huldhet än nägönsin, ehuru hän oflta tycktes
emottaga dem med en likgiltighet soin djupt särade Eli-
sabeth, fastän hon icke tröttnade att vara honom den
öinmaste, omsorgsfullaste raaka. Med en grämelse, för
hvilken hän djupt förebrädde sig, säg Rudolph det för-
ändrade uppförande, Elisabeth iakttog raot sin raan.
Det uppväckte i hans själ en viss orolig fruktan att
förlora hennes kärlek, hvilken med hvarje dag blef ho-
nom allt dyrbarare, och för hvilken lian ofta kände de
grymma qval, en häftig svartsjuka alstrar. Men da
hän, djupt blickande i hennes milda öga, blott läste
der värin kärlek, da lugnades lian äter och slöt henne
under en tyst afbön tili det hjerta, der hon, och endast
hon, lefde i en kansia så värin, att den ej kan fattas
af ett vanligt sinne.

En rnorgon denna vackra var, inträdde Virginia tili
sin vän. Hennes blick var glad, hennes kind strälade
i högre farg än vanligt, gängen var liltt ocli klädseln
ovanligt omsorgsfull. Gladt flög hon tili den i det rail-
da solskenet pä en softa hvilande Elisabeth och slöt
henne varmt i sinä armar. Vänligt besvarade denna,
soin just i dag var ovanligt lugn, väninnans smek-
ningar.
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”Hvad du ser glad och Jycklig ut i dag Virginia!
Har nägot lyckligt händt?” frägade Elisabeth, se’n hon
en stund under tystnad betraktat sin kusin. Men icke
blott i dag, utan tlere veckor tillbaka, hade Virginia
sett lika lycklig och glad ut, ehuru Elisabeth för sin
egen smärta ej gaf akt derpä.

"Nej, men du ser också i dag friskare och gladare
ut än pä länge. Huru mår du?"

"Visst mycket bättre, men ack, icke är det fullt bra
ändä ännu."'

"Det blir viii, bara du ger dig tålamod; ininns du i
julas, huru jag mäste tvinga dig att komrnä tili 11.. s
och huru godt det se'n gjorde dig att vara ute blaud
andra. Ser du, jag är icke ändä en så alldeles stor
doktor hjelplös, folj du blott minä rad!"

"Gud bevars! Hvem vet huru det da skulle gå med
mig?" sade Elisabeth leende.

"Ah frukta ej! jag bekänner mig tili vär tids läror
äfven i niediein, att icke begagna ime, men dereniot an-
vända sa mycket raera yttre niedel."

"Ack ja, vår tid äiskai ytan, äfven hvad medicin
beträffar. Dessa vattenkurer, huru beprisade aro de ic-
ke ? 0! oin de kunde skölja bort alit elände ur kropp
och själ, huru välsignade vore de ej V"

"I sanning!" utbrast Virginia skrattande, "du begär
förmycket af dem, det är nog om de mägta bota krop-
pen."
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"Du har rätt, och hvad är dock kroppens pläga mot
själens qval?"

"Som ett knappnälsstygn mot ett igelbett, förmodar
jag. Men leinnoui detta; det för oss in i en labyrintti,
der vi se ingen atgäng, låt oss hellre tala om något
gladt, t. ex. oin kärlek?"

"Kärlek?!" upprepade Elisabeth bleknande och med
knappt hörbar röst.

"Ja kärlek! Det ser ut som om jag skulle talt om
död för dig, så blek är du nu," sade Virginia muntert.

Elisabeth försökte le också och Virginia fortfor ha-
stigt och rodnande, utan att ge akt på vännens upp-
rörda vasen: "Jag har länge längtat att för dig, som
jag från vara barnaår älskat sä innerligt, få anförtro
en hemlighet, som rör mig sjelf; men du har nu på
en tid värit så kali och sluten emot mig, att jag ej
vågat fram med min bekännelse. Nu kan jag dock ej
mera tiga, utan ber att du med tålamod måtte åhöra
mig."

"Och den heralighet, du viii anförtro mig, är den
sadan, att du ej behöfver ängra att hafva öppnat ditt
hjerta? Betänk dig väl, innan du talar, det är for
sent se'n."

"För dig viii jag ingen hemlighet hafva," sade Vir-
ginia varaat, "vet da att jag älskar innerligt."

"flvem?"
"Jag kan icke uttala hans namn, men gissa du go-

da Elisabeth," sade Virginia, gömmande hufvudet vid



95

vännens bröst och sälunda undgående att märkä hennes
dödliga blekhet.

"Jag vet icke någon att gissa pä," sade Elisabeth
med en suck.

"Ilar du ingenting sett eller märkt? ty äfven han
älskar mig, det vet och tror jag, ehuru han ingenting
sagt."

"Nej, jag har ej bland alla dem, som fjeskat kring
dig, sett någon, som jag just skulle kunna tro att ha
lyckats eröfra min älskade Virginias hjerta," sade Eli-
sabeth halft leende.

"Ingen fjesk skulle lieller någonsin gjort det, nej!
tili att eröfra mitt hjerta foixlrades denna stolta, manli-
ga och höga själ, lian eger, som jag älskar och evigt
skall iilska. Men efter du icke kan gissa lians nathn,
sii måste jag väl säga det. Luta ditt öra tili mig, lian
heler Rudolph Berg!"

Vid detta narrin, det sista lion hade väntat och trott
sig fä höra, spratt Elisabeth häftigt upp. Hennes hjerta
klappade så våldsanit, att det hotade qviifva henne,
och tung och flänitande gick andedrägten öfver de blek-
nade läpparne. Virginia såg upp hapen och förvånad.

"Hvad felas dig?" frågade lion bekyrarad.
"Ett häftigt stygn," sade Elisabeth knappt hörbart,

men med en rörelse af otålighet "Det är da honom
du älskar så högt?"

"Ja visst! och förtjenar lian ej ali kärlek, ali dyr-
kan af ett menniskohjerta? Ack Elisabeth! lian är så
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ädel, så förträfflig, det ser jag alit bättre för hvarje
dag; hvem skulle kunna lata bli att älska honom?"

Stackars Virginia! non visste ej hvilken balsam non
med dessa ord gjöt i rivalens sårade hjerta.

"Och han, älskar då han dig?" frågade Elisabeth
efter en paus.

"Det är just hvad jag tror och hoppas. Han har
väl aldrig med ett ord uttalat, hvad han känner, men
ack du vet Elisabeth, att för kärleken finnes ett språk
som ingen vet hvari det består, ehuru det är fattligt
för ett älskande hjerta."

"Hår han då iitmärkt dig fraraför andra?"
"Ack ja! eljest skulle jag ej ega något hepp alls;

men nu är händelsen den att han alltid med så myc-
ken välvilja, godhet och uppmärksamhet bemöttmig,—
du vet att han ej slösar med sådant • och på sed-
nare tider isynnerhet har denna hans uppmärksamhet
öfvergått tili en varm, innerlig hängifvenhet, som är
mig så ljuf och låter mig hoppas, att han delar min
kärlek."

"Men om du bedrog dig, om han älskade en annan?"
frågade Elisabeth med en sällsam känsiä.

"Elisabeth!" utbrast Virginia hapen, "vet du, känner
du da att han älskar någon?"

"Nej! jag frågar blott hvad du skulle göra, om det
vore så?"

"Då," sade Virginia och hennes ögon tårades, "da
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skulle jag sorja tyst, men djupt och bittert, och sedän
lägga mig stilla ner att dö."

De tego båda. Efter en stund lemnade Virginia sin
vän; hon gick hem allvarsam och nedstämd. Eusam
leinnad, försjönk Elisabeth i djupa tankar. De voro
mörka, ovissa och bittra, de talade sålunda: "Har Vir-
ginia bedragit sig och tolkat för kärlek, hvad som var
endast vänskap, och en vanlig, ehuru hos honom säll-
synt, välvilja? Eller har Rudolph bedragit henne och
med uppsåt låtsat en kärlek, den lian icke hyser? El-
ler älskar hari måhända henne och jag är den enda
bedragna? O, i denna tanke ligger ett helvete! För
ali min kärlek, för alla eder jag brutit, skulle det bli
min lott att se mig skändligt bedragen, gäckad, van-
ärad äfven i minä egna ögon? Är det ej nog, att
verlden, som snart lär fördömma mig, skall tro mig
vara sjunken ännu djupare än jag det verkeligen är?
Skall jag äfven sjelf förbanna den stund, den eländi-
ga, svaga stund, da bekännelsen om min kärlek gick
öfver dessa usla läppar? Dock nej, o nej! Rudolph
kan ej ha bedragit mig, jag skall fråga honom, jag
skall besvära honom att säga sanningen, och då jag
hört min dom från hans egna läppar, då först skall
jag tro på mitt öde. Öde! huru grufligt vore det ej,
om Virginia doge för sin kärlek tili honom? Hu! jag
viii ej tanka derpå!" och hon göinde rysande hufvu-
det i sinä händer.

Den Fallna. 5
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En afton nägra dagar derefler sait Elisabeth ensam i
ett af salongsfljnstren. Mild skyraning herrskade i det
Stora nraimet, men Elisabeth, der hon satt, var dock
besträlad af fullmänans ljus, soin sä herrligt tindrade
pä den klara, högblå varhimmeln. En djup tystnad
herrskade i hela huset; Leonhard var borta i ett säll-
skap, barnen äfven sä och tjenstefolket sysslade med
sinä hushållsbestyr i en tlygelbyggnad. Den djupa tyst-
naden födde sorgliga tankar i Elisabeths sinne. Lifvet
föreföll henne sä torat och bittert, sä fullt af lidande,
att stora brännlieta tärar längsamt började droppa ned
öfver den hand, raot hvilken hon sfödde sitt hufvud.
Da öppnades sagta dörrn och en inanlig gestalt smog
hastigt genom rumraets halfdunkel fram tili den sörjan-
de, och i nasta ögonblick lag hon vid ett hjerta, som
klappade högt för henne. Det var Rudolph, som hon
ej sett pä tlere dagar och som lion varmt efterlängtat;
hon tiade sä mycket att säga honora.

”Du här!” utbrast hon öfverraskad och ryckte sig
häftigt lös frän honora, men en sträle af veraodig glä-
dje bröt dock fram ur hennes öga vid hans äsyn. ”Jag
trodde dig vara hos Y.. s, der är ju stor herrsaraling
i dag?”

”Hvad gjorde jag der? Visst gick jag dit på en
stund, men det surrande lifvet var mig vidrigt och jag
lemnade det for alt vid en blick af dig glömma allt,
sora förefaller mig vämjeligt; jag såg att jag kunde
fritt frossa af din ljufva närvaro i afton. Jag bar läng-
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tat efler ett ögonblick med dig ensam och nu först blir
det mig gifvet."

"Du älskar mig da?" frägade Elisabeth vemodigt.
"Nej se på mig Rudolph! jag viii i dift iiga läsa svar
pä niin iräga; jag behöfver det för att vara rätt säker
derpä."

"O du älskade! kan du tvifla derpå?" sade Rudolph
och blickade henne trofast i ögat. "Dig, och endäst
dig älskar jag i lifvet."

”liud ske lof!” sade Elisabeth sagta och lutade sitt
hufvud mot det hjerta, soin sä älskade henne; men
hastigt drog hon sig med en rysning tillbaka och fort-
for: ”Och dock är det ett brott att säga sä, ett brott
för oss alt älska.”

"Atervänder du tili dessa grubblerier? Lemna dem
min älskade, och stör ej dessa få saliga ögonblick vi
ega för hvarandra!"

"Ne.j, nej, jag skall ej förbitfra dem; men en fraga
skall du besvara, soin jag redan under flere dagars tid
längtat alt få göra dig: älskar du Virginia?"

"Jo soin en van, en slägting tili dig."
"Icke annorlunda? Säg mig sanningen."
"Nej, icke annorlunda. Kan du väl tvifla derpå?"
"Men hon tror det dock," sade Elisabeth med en

djup suck; "hon älskar dig med den första kiiiiekeus
hela varma, och tror att du delar denna kansia."

"Det iir omöjligt!"
"Tyvärr är det sannt, hon har sjelf förtrott mig sin
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kärlek och sitt hopp att ocksä vara älskad af dig. Ack
Rudolph, du hade ej bordt bedraga henne, hon är sä
god, så varmhjertad, sä trofast i sin kärlek."

"Jag har ej bedragit, ej hycklat för henne," sade
Rudolph fast, "det var ej mitt fel att lion i en kali
vänskap läste varmare känslor. Hon bedrog sig sjelf
och på henne kan viilaus bitterhet ensam falla, ty en-
dast lion har felet i denna sak."

"Säg ej så Rudolph!" bad Elisabeth förskräckt,
"dömm ej så liårdt! Du har ju sjelf sagt, att kärle-
ken ej är brottslig; icke kan den vara straffvärdare ora
den ej är delad? Och huru vore det möjligt att ej äl-
ska dig? Jag kan ej fatta denna möjlighet."

"Icke fiirdiiinmer jag henne, Elisabeth, jag blott be-
klagar hennes förblindelse. Kanske den likväl icke går
så djupt, denna kansia, den förgår säkert snart.

"Ack, det är just det jag fruktar, att icke sker,"
sade Elisabeth sorgset. "Virginia är ej af dessa fjä-
rillätta varelser, soin glömma alit i ett ögonblick. Hen-
nes känslor, ehuru dolda, gå djupt, och hvad lion en-
gäng fästat sitt lijerta vid, det äjskar lion evigt."

”01ycklig hon da, ora sä är,” sade Rudolph med
djup stämraa, ”ty henne vill, kan och skall jag aldrig
älska, aldrig i evighet. Du, biott du, är den mitt hjer-
ta tillber och dyrkar, så läuge det klappar!” och med
en kärlek så ren, sä varm, att englarne logo derät,
ehuru brottslig den syntes i mennlskoögon, slöt lian
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Elisabeth tili sitt hjerta och manan sfrälade klart öfver
de bäda älskande.

I detta ögonblick hördes ett svagt buller; det var
soin ljudet af en sagta suck. Rudolph och Elisabeth
feprutto tili och lyssnade, men hörde intet vidare.
De sågo sig omkring, men blefvo ingenting varse och
trodde att de misshört sig. Aldrig fingo de heller veta
orsaken dertill. Men författare och författarinnor, soin

fått den stora gåfvan att veta litet mera än andra, ehu-
ru de ofta veta mindre, kuuna således äfven meddela
en och annan liten sqvallernyhet, och i besittning af
denna vackra talent, går jag att berätta hvad jag vet
om den hemlighetsfulla sucken.

"Mamma!" sade Virginia sainina afton tili sin mor,
"jag går på en liten stund tili Elisabeth, lion är väl
ensam nu, ty Leonhard är nog hos Y.. s."

"Gå mitt barn!" sade modren. "Du kan nog behöf-
va hemta frisk luft, det kan göra ditt sjuka bröst godt,
men tag skinnkappan på dig."

"Huru tror mamma att jag orkar gä med den ?" sade
dottren skrattande, "dessutom behöfs ej mera vinterplagg."

"Ah nej! tag du den bara min flicka. Koin ihåg
att du ej värit frisk på ett par dagar. Tag du kap-
pan vackert, så ångrar du dig ej."

"Nå, för att göra mamma tili viljes skall jagta den då."
"Se så, det är bra! Koin hit Virginia lilla så får jag

svepa den om dig bättre än du sjelf brukar;" och med
öin omsorg drog raodren kappan öfver dottrens bröst.



102

’Tack mamma lilla! Adjö nu! Skicka efter mig
klockan 10;” med dessa ord försvann Virginia.

Med Ma steg vandrade hon i den ljusa qvällen tili
vännens boning och var snart framme. Obemärkt gick
lion genom de öppna, toinma ruumien. Hon tittade in i
barnkammarn, sängkammarn, samlingsrummet, kabinet-
tet, köket, men fann ingen christen själ. Redan stod
hon i begrepp att lemna huset, da hviskande röster,
genom den nmt tamburen halföppna salongsdörrn, näd-
de hennes ora. Förundrad tog hon ett par steg när-
mare och stod i begrepp att sagta inträda för att öf-
verraska Elisabeth och den andra väninnan, sora hon
trodde vara nägon af deras gemensamma bekanta, da
hon hörde sitt namu nämnas af en röst, vid hvilken
hennes hjerta slog högt af blandade känslor. En oemot-
ständlig nyfikenhet koin öfver henne, hon ville höra
hvad dessa för henne så kara personer talade ora hen-
ne sä hemlighetsfullt och på en så ovanlig stund och
plats, ty med skäl trodde hon Rudolph vara med de
andra hos Y.. s. Med äterhällen andedrägt och fram-
lutadt hufvud stod hon vid dörrn i sä djupt åhörande
af det halfhöga samtalet derinnanför, att hon ej sett
elier märkt ora hela verlden ramlat öfver henne. Med
blicken stirrande fåstad genom den halföppnade dörrn
pä de af månans ljus besträlade gestalterna derinne,
ähörde hon i namnlös ängest allt hvad de sade. Hen-
nes hörsel, genom en förfärlig feberaktig spänning
skärpt utöfver vanligheten, tillät henne att tydiigt fatta
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hvarje ord och lemnade henne en förfärlig upplysning.
Med namnlös smärta blef henne allt klart, och da hon
säg Rudolph, denna Rudolph, soin hon sä högt älskade,
sluta Elisabeth, detta hennes ideal af qvinlig fullkomlig-
het, i sinä armar, tili det bröst, vid hvilket hon liade
hoppats att engäng fä hvila, dä blef henne lifvet bittert
och tungt och ett mörkt tvifvel uppsteg i hennes hjer-
ta. Förvirrad strök hon handen öfver den bleka pan-
nan och en sagta suck uppsteg ur det beklämda brö-
stet. Det var denna suck, sora nädde vara bäda äl-
skandes eron och lät dem spriitä tili. Äfven Virginia
aterväekte den tili lif. Sagta, soin hon kömmit, smog
hon bort igen. Med döden i hjerfat vandrade hon utan
raäl framät längs elfstranden. Mörka, bittiä tankar
kämpade i hennes bröst. Hon tyckte sig öfvergifven,
förrädd och smädad af dem, hon älskade högst pä jor-
den och en känsla af liat och häradlystnad intog hen-
nes hjerta, men kärleken uppsteg äter mäktigare och
qväfde den.

”0!” tänkte lion, ”för hvad är det jag anklagar
dem? De kuuna ej älska mig, men det är väl initt
och ej deras fel. Och dock tillber jag dem sä högt,,
jag ville gerna för deras skull uppoflra lif ocli sällhet
och allt, allt pä jorden, om det vore dem nyttigt; men
de bry sig ej derom, fråga ej det ringaste efter min
tillgifvenhet, min kärlek. Jag trodde för ett ögonblick
att lian älskade mig; jag dåre! burn kunde jag ens
hoppas denna sällhet? Kuru kunde hän, den ädle, den
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förträfflige älska mig, mig den felfulla? Blott Elisa-
beth kunde fatta ali hans själs rikedom, blott hon var
värd att älskas af honom. Denna illusion var kort,
men herrlig, derför vill jag icke klaga, icke sorja; lif-
vet är doek sä kort, sä flygtigt, och för mig är det
snart slut, jag känner det här,” hon lade handen pä
bröstet, der en häftig sraärta kändes. ”Täla, lida
och hoppas pä ett bättre lif är hvad mig äterstår.”
Men nu blef plägan i bröstet sä stor, att hon mäste
stanna och luta sig mot stammen af ett äldrigt träd,
vid flodstranden, ty hon förmädde ej halla sig uppe
längre. Dä frambröt en ström af varm, rosenröd blod
öfver hennes läppar och tlöt ned pä den frusna mar-
ken. Af den häftiga sinnesrörelsen hade blodet köm-
mit i starkare omlopp och skulle dödat henne, om det
ej gifvit sig utbrott. Länge flöt det sagta sä, och då
det slutat, stapplade hon matt och längsamt hera igen.

”Min Gud! mitt barn, hvad fattas dig?” utbrast mo-
dren ängestfullt, da hon fick se dottrens bleka ansigte.
”Är du sjuk?”

”Ja min mor!” svarade Virginia och tvingade sig
att le, ”jag raär verkeligen ej väl.”

”Du är mycket sjuk, raitt barn, sjukare än du tror;
det är bäst du lägger dig.”

”Nej mamma, jag är ej sä pjåkig, lät mig sitta op-
pe hara, salänge jag ännu kan,” tillade hon sagta och
suckade.
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ipptäckten.

"O jag viii, jag kan icke misstro henne!"
Leon Ii ar d-

Manader gingo. Ryktet hade fattat Rudolph» och
Elisabeth» namu i sinä obarmhertiga händer ooh fört
dem som en löpeld ikring stad och land. Många voro
berättelserna om deras kärleksintriger, som alla kände,
ehuru ingen visste det rätta förhällandet. Leonhard blef
ömsora smädad, ömsora beklagad, ty nuraera var lian
den enda, sora ej kände »in makas kärlek tili Rudolph,
en berättelse som lefde i hvar mans mun, ehuru för-
färligt vanställd och med tillägg, som stämplade den
tili det rysligaste brott. Alla drogo sig smäningom frän
Elisabeth, ehuru de fortforo att tili det yttre visa tien-
ne ali aktning; men detta skedde förnämligast för heri-
nes makes skuld. Hvarken Leonhard eller Elisabeth
bernärkte detta, endast Rudolph säg det med tyst för-
bittring, ty lian» ljusa oindöme sade honom orsaken
dertill. Hän undvek numera välinen» hus för att ej- gif-
va lastarenora rum, men som lian af naturlig granla-
genhet förteg för Elisabeth orsaken, säg lion i hans
aflägsnande blott en oförklarlig köld. Detta i före-
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ning nied Virginias dystra sinnesstäraning och tillta-
gande sjuklighet, hvilken hon förebar sora en orsak,
hvarföre hon sedän den olyckliga aitonen, da hon,
ehuru osedd, var ett vittne tili deras kärlekseder, ej
velat besöka nagon, icke ens Elisabeth, af fruktan för
sin svaghet da hon skulle äterse dem tillsamraans:
detta allt tillsamraanstaget gjorde, att Elisabeth ej var
lycklig i sitt hera och derföre ute i verlden sökte nö-
jen och förströelser i rastlös oro. Ferdinand, sora rae-
ra säilän nu besökte dem, säg raed innerligt medlidan-
de hennes själs och siimes ofrid, och bad blott tyst
för henne; ty i ord ville och tick ej hans hjertas var-
inaste känslor kläda sig. Det var ett mörkt raoin, sora
dystert hängde ned öfver dera alla, hotande att i sitt
fall krossa allt.

I ... lefde vid denna tid, och gör det troligen än i
dag, tvä bröder, äldre karlar, enkla tili sitt vasen, o-
polerade i sitt sätt, men rättskaffens och redlige i van-
del och tankar. De voro familjefäder, hurtiga, ovanligt
stora raska bussar och sjöinän tili yrket. Deras namu
var äfven Kolmen, och de voro kusiner tili Elisabeth,
ehuru inycket äldre än hon och, i anseende tili sitt
frän ungdoinen förda kringirrande lif, soin föga lät dem
vistas i heilunet, nästan vordne freralingar för sin
kusin. Äfven dem nädde ryktet ora deras slägtings
vanära och grämde djupt deras redliga och slägtkära
hjertan. De beslöfo att för Leonhard upptäcka saken,
öfvertygade, att intet vidare behöfdes för att bringa
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den tili en lycklig utgäng. ”Han är ju herre i sitt
hus,” sade de, ”och om ej annat hjelper, kan hän pi-
ska ut den falske vännen, och om hän i vredesmod
ger sin hustru tillbörlig husaga med, kan det ej skada
soin straff och varnagel för en annan gäng.” Deras
hämnd- och bestraffningsplan var i äkta sjömansstil.
Med ali den granlagenhet honom var möjlig, raeddelade
nu en dag den äklre brodren sin stora hemlighet tili
Leonhard, men burn förvänad blef ej den gode man-
nen, da hän säg att vännen, trots ali hans tydlighef,
ej förstod honom mera än om lian taiat hebraiska. Nu
blef hau tvungen att närmare reda ut saken och da
hän gjort det, såg hän med häpnad, hvilken verkan
denna underrättelse gjorde pä Leonhard.

”Du borde blygas!” sade denne —• och enrnörkvre-.
dens fodnad färgade hans panna och en hotande blixt
bröt fram ur de eljest så lugna, glada ögonen —, ”du
borde blygas alt på ett sä nedrigt sätt förtala din egen
slägting och min maka och vän, och med dina giffiga
ord söka sprida tvedrägt i raitt hus och röfva bort ali
sällhet ifrån oss; men jag svär, alt du ej skall lyckas
och alt jag sjelf vill skydda min anna älskade Elisa-
beth emot alla lömska, osanna rykten; ty jag kan dock
ej tro dig vara uppfinnare af denna djefvulska lögn,
utan du eftersäger blott, hvad nägon giftig tunga ut-
spridt och berättat dig.”

”Jag kan ej säga ja (ill (lina ord,” svarade den an-
dre förolämpad, ”ty alla fala derom, och icke blott
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giftiga tungor, utan de hederligaste menniskor i vär
stad; alla känna denna sak utom du, ehuru ingen an-
nan än jag hait raod att säga dig detta, och f-n i raej
jag det gjort, om jag haft en föreställning om, huru
däraktig och förblindad du är. Att för ali välvilja än-
nu bli ansedd för en smädare och ränkmakare, det ha-
de jag aldraminst väntat af dig.”

"Förlåt mig!" bad Leonhard och räckte försonande
handen at sin slägting, "nien huru viii du att jagskall
tro denna rysliga lögn?"

"Jag fordrar ej att du skall tro den, ehuru jag an-
ser ryktet för sanning, jag vet nog att det är tungt att
misstro dera, som aro oss kara; meri jag ansåg dock
för min pligt att upplysa dig om alit, på det du måtte
kumia vidtaga dina mätt och steg. Tror du det är så
förb— roligt att springa åstad med sädana underrättel-
ser? Och jag hade ej gjort det, om inte Elisabeth
värit min slägting och jag värderat dig för mycket, att
med liknöjdhet se dig ett föremål för åtlöjet, som din
okunnighet om din hustrus otrohet väcker."

”Är jag ett föremäl för åtlöjet?” frågade Leonhard
rodnande af förtrytelse.

”Ja visst är du det, och med fulla skäl dertill. Ku-
ru kan en klok kari läta huttla med sig sä der groft?
Och se’n anse en hederlig kari, sora vågar säga ho-
rniin sanningen, för en bedragare, det är kronan för
ali duinhet! Nog är det hra att ej misstro de sinä,
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men man bör ej heller misstro andra utan att först pröf-
va saken.”

"Hvad viii du jag skall göra da?" frågade Leonhard
sorgset, "icke viii och icke kan jag misstro henne, ic-
ke honom lieller."

"Men du kan ju ge akt på dem ändå."
"Bespeja min egen maka och min vän? Nej aldrig!

Elisabeth kunde jag fråga, lion skulle ej bedraga mig,
det vet jag; men mitt tvifvel skulle sara hennes, soin
jag är öfvertygad om, skuldfria sinne, och det viii jag
ej lieller."

”Fräga henne sjelf,” utbrast den välmenande man-
nen med en spefull blick, ”det vore rägan pä ali o-
klokhet; fräga henne, pä det hon da mätte kuuna föra
dig hakoin Jjuset, genom sinä försäkringar och för fram-
tiden vara försigtigare i sitt uppförande, som i grun-
den förblir detsamma! Jo det vore bra det! Du kän-
ner icke qvinnorna, kära Leonhard; de aro giftiga sora
ormar och hala som ålar stundom. Tro mig, jag kän-
ner dera väl!”

”Du känner dock icke Elisabeth, hon är ej falsk, ej
listig, och skall, om jag frägar henne, säga mig san-
ningen. Men,” tillade lian stolt, ”jag vet, att hon in-
genting har doldt för mig och derföre vill jag ingenting
fräga.”

Misslynt gick välinen bort. ”Han är en narr, ehuru
en hedeiiig kari,” sade lian för sig sjelf, och uppre-

Den F allna. 5*
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päde det samma pä brodrens fräga ora utgängen, hvar-
efter de bäda beslöto att pä afständ bevaka sinä släg-
tingar och ora sä behöfdes, lemua elein kraftigt biständ
i uuden. Eraedlertid satt Leonhard försjunken i bittiä
tankar. Hau betviflade ej ett ögonblick sin inakas tro-
het, och dock särade det honoin djnpt, att se hvad lian
ansäg heligast pä jorden, hennes rykte, i fara att lida
skeppsbrott bland tadlets, iilviljans och afundens farliga
blindskär. Ryktet kan dock icke hafva blifvit satt i
oinlopp litan nägon liten ytlig oförsigtighet trodde lian,
och turstande efter vissbet och upplysning, längtande
att fä varaa och räda henne att fraradeles vara varsara-
mare, steg lian upp och gick tili sin raaka.

Elisabeth satt med sitt yngsta barn på sinä knän,
da hennes nsan inträdde. Med ett veniodigt leende ut-
bredt öfver silt älskliga ansigfe, satt lion och betrakta-
de den lilla, soin lekte och jotlrade med lienne. Stum
stod Leonhard och betraktade lienne nagra niinuler, da
Elisabeth säg upp och deras bliekar inotlcs. Det lag
så niycken oskuld och ett djupt drag af Jidande i den
blick, som hon iiter långsanit iät sjunka ned på bar-
net, att Leonhard kiinde sig djupt rörd af denna syn,
och görande en tyst atbön i sitt hjerta, for det han
ett Ogonblick kunnat tvilla på henne, kysste hau ömt
hennes hvita panna och frågade oroligt:

"Hvad felas dig Elisabeth, är du sjuk, niin vän?"
"Ja!" svarade hon kort, inen ej ovänligL
Hau satte sig bredvid henne, tog hennes hand i sin
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och talade länge ömt om hvad, soin rörde barhen
och deras framtid och uppfostran ra. ra., men ej ett
ord näinnde lian om sitt samtal med hennes kusin; hän
ville ej sara henne och hennes blick hade förjagat ali
oro ur hans hjerta. Om lian dock i denna stund öp-
pet frägat henne, skulle hon troligen ej tvekat, hon
skulle sagt honom allt och förtrott sig i hans beskydd,
och sä hade allt kunnat Dii annorlunda; men i ödets
bok stod ej sä skrifvet och ingen förmär bekämpa hvad
af det blifvit beslutadt.

Emedlertid skred tiden fraraät. Nagra veckor hade
äfer förgält, se’n det nyss beskrifna samtalet. En afton
befann sig Leonhard och Rudolph i ett stort herrsäll-
skap. Deras forhällande var oförändradt vänligt, och
ingen skymt tili misstroende sägs hos Leonhard, ty
det fanns ej i hans hjerta. De hade bäda genast vid
sin ankomst satt sig ned vid spelborden, ehuru i skil-
da rum, och voro snart ifrigt inne bland händelser och
mollor; ty denna tid var ännu icke den ädla preferen-
cens. Det led allt liingre in pä natten och Leonhard
blef allt ifrigare, ty hän spelade gerna och med tur,
ehuru hau pä längt när ej var storspelare. Slutligen
steg hän upp och gick i rumraet nästintill. Der stötte
lian pä de bäda bröderna Kolmen.

"Hvar är Berg?" frågade den äklre hemlighetsfullt
och sagta.

"Är han icke här, så vet jag sannerligen inte afho-
nom," sade Leonhard.
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"Nej, det är länge se'n lian lemnade detta rum och
detta hus."

"Na hvar är han da?" frågade Leonhard likgiltigt.
"Hän är hos —" resten hviskades i hans ora.
"Du Jjuger!" utbrast Leonhard blek af vrede och

afsky.
"Tig dä, tala e.j så högt, nian kan liöra oss. Jag

Ijuger icke, du kan öfvertyga dig sjelf deroni genoni
att gå hera pa en enda minut."

"Du Ijuger!" upprepade Leonhard men lemnade dock
runimet.

Med hastiga steg flög hän, snarare än gick, gatan
framät, och koin snart tili sitt hein. Porien stod oläst
dörrarne äfvensä, ty man väntade hans heinkomst. I
köket satt en piga och sof vid spiseln, hon skulle vak-
ta Iniset tills lian äterkom. Obeinärkt gick hau förbi
henne och koin sagta in i sängkammaren. Dunkel
brann nattlampan der, och vid dess sken säg lian sin
inaka, sin Elisabeth lugnt och djnpt inslmnrad pä den
stora imperialsängen. Hau närinade sig stilla och be-
traktade henne uppinärksamt. Det ljusa hänet var helt och
hället fördt frän ansiglet och detta syntes nu vid lara-
pans sken ovanligt blekt och nmgert, och en djnp och
stilla sorg, men ocksä ett uttryck af outsäglig godhet
och oskuld, framstod der i läsliga drag. Med oändlig
kärlek betraktade Leonhard en stund sin raaka och det
uppsteg en djup änger i hans bröst öfver att en minut
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hafva misstrott henne. Långsamt och sagta, meri lyck-
salig, leranade lian åter sitt hem och träiTade vid por-
ten deraf de båda bröderne som obemärkte följt ho-
noin.

"Du har ljugit!" ropade Leonhard emot varaaren.
"Vi få vai se!" Ijöd det lugna svaret.
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En lilllet donx.

"Stimdoin äfven vaken dfömmer jag."
Geijer.

Nägra dagar sednare, än ofvan beskrifna händelse,
tilldrog sig en annan, sora var bestärad att skingra Leon-
hards villa. En af pigorna hade, under det hon sta-
dade rumraen, funnit en liten biljett pä sängkamraar-
golfvet. Den var för söt på sitt rosenröda papper och
för lik den, sora aftonen förut blef genoin sarama per-
son emottagen af borgmästarens berjent, raed uttrycklig
befallning att lemua den endast tili fru Lindraark, sora
vid dess emottagande visade en alltfdr stor sinnesrurel-
se att ej den skulle beraärkas af den sluga flickan,
sora nu vid den oförraodade äsynen af sarama papper,
ej kunde motstä frestelsen att erfara bvad det innehöll.
Olyckan ville, att hon ej kunde läsa skrifvet och hon
tvekade att läta nägon annan se delta kostliga fynd,
ty hon var sin matraoder mycket tillgifven; men qvin-
nans arfsynd, nyfikenheten, segrade dock och hon bar
brefvet tili betjeningen på kontoret för alt af dem höra
det sig föreläsas. Hennes önskan blef äfven raed ali
beredvillighet uppfylld, raen när de fa raderna, sora



115

biljetten innehöll, voro lästä, sade den äldsta kontori-
sten alla hade värit närvarande vid iäsningen
sora var en äldre, redlig trotjenare och Leonhard myc-
ket tillgifven:

"Det var e,j rätt, att du viste denna biljett at nägon,
det var e.j redligt handladt emot din fru, Marie, soin

alltid värit sä god emot dig, säger du. Dock det är
en sak, som ej kari hjelpas nuniera och kanske var
det äfven bast som skedde; ty nu maste du tora den-
na biljett tili liemi, han mäste se den."

"Ack Herre Gud!" ropade Marie furskriickt," det törs
jäg visst icke, da skulle han säkert ge mig stryk."

”Du är ett dumhufvud!” Hvad behöfver du säga,
att du med afsigt ger den at honora? Kan du ej lätsa,
sora ora du tillfälligtvis hittat den ? Jag tycker att ni
qvinnor sä ofta ljugen för roskull, sä att det gerna kan
ske engång äfven för nöds skull.”

”Men hvad nytta vore det dervid?” frägade flickan
ängsligt, ”männe ej herrn blir så ledsen pä frun, att
hän ej vill veta mer af tienne?”

”Det är en sak sora ej angär oss,” sade bokliällarn
strängt, ”och sora vi ändå ej behöfva frukta. Dess-
utom är det vär skyldighet att förtiga hela denna affar,
ty den är ej för allas öron.”

Med darrande knän gick Marie in tili sin liene- Le-
onhard satt vid bordet i sitt arbetsrum ocli skref. Pi-
gan lätsade en stund syssla i rummet, innon hon läng-
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sarat trädde tili bordet, satte biljetten bredvid sin herre
och sade skygt; "männe delta papper är herrns?”

"Gif hit!” sade Leonhard och grep efter det. För-
undrad såg hän pä stilen. ”Från Rudolph!" sade hän
halfhögt och genomögnade hastigt biljetten. Under des-
sa fä sekunder, som läsningen varade, kämpade mån-
ga ohka känslor i hans hjerta, och en brinnande rod-
nad omvexlade hastigt pä hans kincler med dödens blek-
het. Men da läsningen var slutad sade hän dock lik-
giltigt, ehuru rösten nägot litet darrade: ”Hvar har du
funnit delta papper?”

”Pä golfvet i sängkammaren,” svarade hon, dristig
vorden genom det lugn, hän visade.

”Det var bra att jag fick det äter,” sade Leonhard
lugnt, och återtog sitt arbete, som ora ingenting före-
fallit. Men da den förvänade tjenstetlickan lemnat rura-
met, lade hän bort pennan och återtog biljetten. Den
lydde sälunda:

"Elisabeth! Det är en evighet, se’n jag sist träftaf
dig, dig, som dock är mig kärare än lifvet och allt
hvad det eger högst och ljufvast. Jag har ej velat
komina, ej velat se dig, trots min brinnande längtan,
tv din åsyn är mig mera än solen, än lufTten jag in-
andas; och dock har jag under dagar och veckor, län-
ga som evigheter, frivilligt afsagt mig denna salighet,
ty jag vill ej att ditt rykte skall lida för min skull,
min älskade! Redan hviska menniskorna om vår kär-
lek, ehuru ej sadan den är; ty deras grofva, sinliga
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känslor kuuna ej fatta en sadan som vår. sä ren, sä
skuldfri inidt i synden, af hvilken den tyvärr bar stäm-
peln. O när, när skall det bli annorlunda? När skola
vi fritt fä träda frmu bland menniskorna och med öp-
pen blick kuuna säga: ”se, vi älska hvarandra sä vanut,
sä innerligt, soin fä göra det!” Jag bar ej besukt
dift hein, pä det snmdelsen ej med sin giftiga tunga
mätte nänniä ditt älskade nanm; men nu, nu kan jag
ej längre bekämpa min liingtan att se dig, alt höradin
älskade stänuna. Dock ville jag icke träffa honom da,
jag ville sä gerna vara ensam med dig, ty da dröm-
mer jag alltid att du är min, min egen, säsom jag bop-
pas du engäng, och kanske snart nog, blir. Låt mig
vara lycklig, det är sä säilän; fördoin mig ej för des-
sa drömmar, utan skaffa mig underrättelse om, när jag
kan fä träffa dig, da hän är borta. Mätte det ske
snart, ty jag förgäs af liingtan efter en blick, ett ord
af dig! Din Rudolph.”

Längsamt liiste och omläste Leonhard dessa orcl.
Hän ville ej tro sinä egna ögons vittnesbörd, lian trod-
de, att en osalig villa tatt magt med honom. ”0,” sa-
de lian slutligen, da sanningen dock genomträngt ho-
nom, ”o att jag, soin sä älskat dein, sknlle så bedra-
gas. Men kanske att det ej är så, kanske de iiro o-
skyldige,” hviskade hoppet i hans lijerta, ’jag vill pröf-
va dem!’’

Hän forsjönk i djiipt eftersinnande, slufeligen spratt
lian tili. ”Det gär bra!” sade lian tillfredsställd.
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”1 morgon reser jag tili V..,” sade Leonhard sam-
mu afton tili sin raaka, ”och atervänder ej pä ett par
dagar.”

Elisabeth säg upp. '"Hvarför reser du nu?" frågade
hon oroligt och en blick af ömhet, den första på iän-
ge, bröt frain ur liennes öga. "Kan du ej vänta tills
de banditer blifvit gripne, som nu, enligt allas berättel-
ser, oroa vägarne eniellan V.. och här?"

"Var icke orolig," sade Leönhard leende, "de skola
ej göra mig ondt, ty jag reser med lacklade pistoler."

"Men kan du ej lemua denna resa lills det blir sä-
krare?"

”Nej, affärer, soin jag raed det första vill hafvaupp-
gjorda, tvinga raig alt resa i morgon.”

Della sade lian fullkoinligt lugnt och ma n talade e.j
vidare öin saken. Följande morgon, da Leonhard tog
afsked af sin raaka, kirade. hau raed raöda döija sin
djupa rörelse. ”Kanske,” tänkte lian, ”kanske är delta
sista gängen sora jag vill och kan trycka henne sä tili
mitt hjerta; derföre vill jag inedan tider är, ännu ujuta
salighet.” Och hau ujot, njöt deraf i fullt rägadt raäft,
hau törade sista droppan af sällhetshägaren, innan lian
ville föra den tulla inalörtskalken tili sinä läppar. Äf-
ven Elisabeth var rörd. ”Llud liite dig komma lyckligt
frara och hein igen!” sade hon vänligt och sorgligt.

Leonhard var rest. Rudolph hade frän sitt fönster
seit honom resklädd fara förbi, ty med afsigt hade Le-
onhard valt denna väg. Oroligt väntande gick hän nu
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upp och ned i sitt rum. Dä inträdde hans betjent med
ett pakett i hauden.

”Detta ,” sade lian räekande det tili sin herre, ”blef
hemtadt hit nu just af fru Lindmarks piga, soin begär
en annan bok tillbaka at sin fru.”

”Siig henne, att jag ej vet hvilken hon vill hafva,”
svarade Rudolph kalit, ”men att jag skall komina i af-
ton för att sjelf höra at hvilka frun ej läst.”

”Ja herre,” sade betjenlen med en bugning och lera-
nade rnmmef. Utanför dörrn log lian hänligt och sä-
de halfhögf; ”Jo, jo, jag känner nog den boken hau
för at henne.”

Ensamblefven siet Rudolph häftigt bort omslaget frän
boken soin blef honoin lemnad, och dä hän öppnade
den, föll en Iden bit papper ut meihin bladen. Hän
kysste det häftigt och läste följande ord, skrifna i hast
och med darrande hand:

”Jag iir ensam 1 alton kl. 7. O Gud förlät niitt
brott! Elisabeth.”

”Jag fär dä se henne, se henne snart ooh alldeles
ensam!” jublade lian och gick i glädjen upp ooh ge-
nom alla ruumien.

Skymningen inbröt. Stunden niirmade sig allt mera
ooh med hvarje ininiit vä.x(e Iludolplis iängtan; inen

lian kufvade den för alt uppfylla Elisabeths önskan att
ej komina före kl. 7. Hän försökte läsa för att för-
drifva den odrägliga tiden, soin för en väntande van-
drar frara med snäckans gäng, men det ville ej gä;
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se’n tog hän tlöjten och bläste en stund, men aldrig
hade hans toner förefallit honom sä liflösa sora nu;
furtretad kastade hän bort instrumentet och steg upp.
”Nej, det gär ej,” sade hän helt högt, ”och Elisabeth,
den engelu, fär säga hvad hon vill, men jag kan ej
iängre vänta.” Med dessa ord tog hän en bok frän
bordet, hän säg ej hvilken, svepte kappan kring sig
och gick sä med lätta steg och gladt hjerta, frara tili
den bedragne vännens boning. Hän blef ej varse den
langa, spejande fignren, soin pä afständ följde honom
fram tili Lindmarks port, kunde ej ana det öde, som
innau aitonen väntade honom. Da hän infrädt genom
porten tili det hus, derifrän hän jagat friden, atervände
hans obemärkte följeslagare med snabba steg, samma
väg lian kömmit, och gick in i ett hus vid en gata,
ej längt frän Lindmarks. Detta hus tillhörde den äldre
Kolmen.

"Na," ropade denne emot den inträdande brodren,
"hvad nyttV"

"Intet," svarade den tillfragade kort, "annat än att
Berg vid denna tid sitter hos Elisabeth. Hvad tycker
du om denna nyliet, ErikV"

"Den slynan! Men liuru vet du det, Johan?"
"Jag såg honoin just nu, med egna ögon, da han

smog in från perten hos Lindmarks."
"Oeh Leonhard är borta! Är det ej skam att hon

så alldeles glömmt ali ära ooh tro, soin hon svurit sin
man, och dertill en man så god, ja för god at en så-
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dan varelse? Men vi skola hämnas honom och det i
denna afton tili!"

"Ja det skola vi!" inföll den yngre och räckte bro-
dren handen.

Nu blef det aftaladt, huru de skulle verkställa sin
hämndplan; men som vi tids nog få erfara den, så gä
vi tillbaka tili Rudolph.

Obemärkt gick han genom de mörka rummen och
kom slutligen tili Elisabeths kabinett. Här brann lam-
pan klar, och vid dess sken såg han den älskade hvi-
lande hufvudet emot sofians kuddar, på hvilken hon
half lag. Vid hans inträde steg hon hastigt opp och
gick honom nägra steg närmare.

"Välkommen!" sade hon med melodisk sfämma och
räckte honom handen.

Rudolph tog den och betraktade henne förvånad. Hon
var svartklädd och mycket blek, och i hennes förgråt-
na ögon glimmade tårar; men hon var vacker, mycket
vacker ändå, och de rnilda dragen buro en stämpel af
oändlig ödmjukhet, men tillika af en kärleksfull styrka.
Man begriper kanske ej detta ord, men styrkan, såväl
som svagheten, kan vara kärleksfull; detta är den en-
da förklaring vi kunna afgifva.

"Vi äro ensamna," sade Elisabeth sagta, efter en lång
paus, "jag har skickat bort barnen."

"Tack, du älskade!" utbrast Rudolph, som nu äter-
fick lif och kansia vid ljudet af den kara rösten. "Hu-

Den Fallua. 6
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m skall jag kunna tacka dig tillfyllest för alit, alit?"
Och han slöt henne kärleksfullt i sinä armar: men Eli-
sabeth drog sig hastigt undan och sade, i det en svag
rodnad färgade liennes bleka kinder:

"Vi skola icke glömraa, hvilka och hvår vi äro."
"Glömma!" upprepade Rudolph och hans blick mörk-

nade. "Tror du jag någonsin kunde glömma hvad jag
är dig och min varma kärlek skyldig? Tror du jag
skulle vilja förolämpa dig, dig som är mig så helig?
O! huru kan du så raisskänna inig?"

"Föflåt, föiiåt!" bad lion svägt och sjönk full af til-
lit tili hans bröst.

Hän tryckte henne orat tili sitt hjerta och satte sig
sedän pä en pali vid hennes fötter. Der, raed hufvu-
det hvilande raot hennes kniin och hennes händer slut-
na i sinä, sag lian raed oändjig kärlek upp tili henne
och hans liippar talade kärlekens hänförande spräk.
Hela hans viisen var sä l.juft, sä innerligt, sä vekt, sä
olikt den stolta, högdragna, härda raamien, att ingen
sora sett honom sä, skulle kännt igen honora. Beru-
sad, förbläudad lyssnade Elisabeth tili de ord, sora me-
lodiska och lockande, lik flöjtens toner, gingo öfver
hans läppar och söfde hennes hjerta och saravete tili
ro. Hon glömde allt, glömde hvem hon och hvera hän
var, glömde sin, pligt, sinä sorger och qval, glömde
hela jorden, för hans äsyn, för de varma, eldiga blic-
kar, hvarmed hän såg henne djupt i ögat. De vagga-
de sig i ett saligt rus, under hvilket de glömde tiden
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och timmame, huru de skredo i hastig fartfraraåt. Ru-
dolph låg nu knäböjd vid Elisabeths fötter och hennes
hufvud hade sjunkit på hans axel. Så slutna i hvar-
andras armar och med en brinnande afskedskyss på de
ungdomligt friska liipparne, hvilade de sturaraa ett par
minuter. Då öppnades dörrn hastigt, men sagta, och
Leonhard stod på tröskeln. En mörk eld flammade i
hans ögon, vid den syn sora mutte honora, och han
tryckte hårdt de sammanknäppta händerna emot sitt na-
stan bristande hjerta.

"Det är da sannt," sade han sagta och med graflik
röst, så hemsk och forändrad lät den, "det är då sannt,
hvad jag ej velat tro, jag är då gäckad och bedragen
af dein jag mest älskat."

Efter ett par ögonblick trädde han dock lugnt och
stilla fram i ruramet. "Gå!" sade lian långsamt, men
bestämdt tili Rudolph, sora vid hans åsyn rest sig opp
och nu blek, men med hårdt sammaribitna tänder och
hotande blick, stod med korsslagna armar framför sof-
fan, på hvilken Elisabeth sjunkit sanslös vid sin ma-
kes inträde. "Gå, jag viii vara ensara med min hustru."

"Jag går ej!" sade Rudolph trottsigt, och stod qvar
utan att röra sig.

"Gå dock," sade Leonhard tili det yttre lugnt, "jag
egde rätt att befalla, men för det förhållande, som en
gång värit mellan oss, så ber jag ännu engång: gå!"

"Jag går ej! Jag blir qvar för att beskydda henne!"
"I sin makes hus behöfver hon intet skydd utom



124

hans," sade Leonhard och en lätt rodnad fargade hans
liöga panna.

Stumma stodo de ett par minuter och sågo dystert
och väntande på hvarandra. Ingendera ville vika för
den andre. Da tog Leonhard några steg närmare sin
maka och sade med en röst, som skulle vara lugn,
ehuru den grufligaste sinnesrörelse skälfde i den: "Da
är det väl jag som skall vika, och jag gör det!" Med
dessa ord tog han sin ännu sanslösa maka pä sinä
annar och bar henne långsamt mot dörrn tili ett när-
gränsande rum. Men knappt hade han rört vid låset,
innan en tung hand hindrände lade sig öfver hans, och
Rudolph stod vid hans sida.

Leonhard stannade. Hans blick var eld, hans ande-
driigt tung och flämtande, men ännu stod han stilla.
"Menniska," sade han omsider med en ton och blick,
fur hvilken den andre studsade och drog sig undan, så
heinsk och hotande var den, "låt ntiig gå, och mana
ej i evighet fram djefvulen i mig!"

Obehindrad fick han nu aflägsna sig med sin börda
och Rudolph hörde i nasta ruiri, huru regeln drogs för
dörrn. Sedän han några minnter stätt stilla, slog han
den knutna handen för pannan och störtade bort. I-
mellertid lade Leonhard, darrande af sinnesrörelse, sin
ännu sarislösa maka på en soffa och började att gni-
da hennes händer och tinningar, för att sålunda ater-
väcka henne tili lifs. Han ville ej tillkalla någon, pä
det att man ej skulle finna så alldeles stor orsak tili
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undran. Midt under dessa hans bemödanden med Eli-
sabeth, näddes hans öron af besynnerliga ljud. Det fö-
reföll som om tätt under fönstret tili samma rum, der
han var, nigra raska karlar brottats, och stundom hör-
des några qväfda rop; men om det var nödrop kunde
Leonhard ej faita. Bestört sprang han tili fönstret och
såg da klart, belyst af månans strälar en kari lik Ru-
dolph just i detta ögonblick störtas omkull af tvenne
stora, grotta, oformliga qvinnogestalter, synbarligen en-
dast furklädda, säg en af dem springa upp på den
slagnes bröst der hon ett par gångor hoppade upp och
ned, och sag de häftiga, ehuru ej af ett nödrop åtfölj-
da, sprittningarna af honom, som blef trampad lik en
mask. Mera såg han ej. Han störtade ut.

"Hjelp, rädda!" skrek han med en röst som doms-
basunen, "här är mord å fårde."

Vid detta rop lemnade de båda furiema sitt oiTer
och rusade bort, och snart infunno sig andra personer,
som kommo tili stället dels af nyfikenhet, dels af med-
lidande. Rudolph, som emedlertid förlorat sansningen
blef med största omsorg buren hem tili sig. En läkare
eftersändes i största hast och da han såg den liflösa,
blodiga gestalten, skakade han allvarsamt hufvudet och
sade betydelsefullt:

"Han är illa slagen, bröstbenet är bräckt och kros-
sadt."

Leonhard återvände tili sin maka och lyckades snart
att återväcka henne tili sans. Hvad som sedän tilldrog
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sig mellan dem, vet endast Hän, för hvilken allting är
uppenbaradt; men att en fullständig bekännelse ochför-
soning egt rum, kunde man dock läsa i Elisabeths för-
gråtna ögon, och i det milda, sorgliga och undergifna
draget i Leonhards ädla, nu mer än nägonsin vackra
anlete, da de, efter att i tvenne dygn hafva värit in-
stängda ensarana i sinä rum, åter trädde ut ibland men-
niskor.
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Motet.
"O kärlek jords och liimmels under,
Uu saliglieteiis andednigt!"

Tegner.

"0 jag viii, jag skall besiika honom!" sade Elisa-
beth en dag tili sig sjelf, i det lion mot sitt hjerta
gömde en liten biljett, der det raed darrande hand stod
skrifvet:

"Min älskade! Har du alldeles glömmt din arine Ru-
dolph? O han dör af langtan efter dig, och du lem-
nar honom så utan tröst och hugsvalelse, midt under
hans grymma plågor. Kom, o kom tili mig, om blott
på ett ögonbliek, att jag får se och höra att du ännn
älskar mig."

"Jag måste besöka honom, kosta hvad det viii!"
upprepade Elisabeth bestämdt. "Det är min pligt, ty
det är ju för mig han lider. O du grymma Leonhard,
hvarföre skulle du hämnas så hardtV"

Elisabeth trodde sora alla andra i ... aft det var
Leonhard som låtit sä handgripligt tukta Rudolph för
hans förräderi emot vänskapen. Imellertid kunde in-
gen vara mera oskyldig dertill än hän, det visste de
bäda bröderna Kolmen alltför väl, ehuru de visligen tego.
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Mot aflonen denna däg, kastade lion en lätt schal
öfver hufvud och axlar och gick så hastigt, men för-
sigtigt utför gatan och bort tili det hus, Rudolph be-
bodde. Obemiirkt, soin lion tFodde, lyckades lion att
Jeninä sitt liem och koni snart fhnn dit lion ämnat sig
utan att raota någon lefvande yarelse. Tyst och sagta
smog lion uppför de raörka trapporna och in i tarabu-
ren. Hon kände väl rumraen i detta hus, men i hans
hade lion aldrig värit. Sagta, med svigtande kniin och
klappande hjerta, trefvade lion sig fram i mörkret och
stod slutligen vid en halföppen dörr, derifrån ett svagt
Jjussken utgick. Den medikamentslukt, soin derifrån
trängde sig emot lienne, öfvertygade Elisabeth, att det
var sjukrummet; men lion vågade ej inträda, ty hon
visste ej om lian var ensam, oaktadt den djupa still-
heten derinne. Med återhallen andedrägt lyssnade Eli-
sabeth, da en djup suck, som af bopplös längtan, nåd-
de hennes öra och följande ord, uttalade med en sorg-
lig, klagande och svag stiimma:

"Hon kommer ej! Ilon bryr sig ej om raina qval,
raina lidanden, hon har glömmt, har öfvergifvit inig,
mig som så älskar, så tillber lienne! O Elisabeth!
Visste du huru jag lidit, och huru iindä midt i plågan
jag funnit tröst och styrka i hoppet på din kärlek, så
skulle du ej så grymt hafva öfvergifvit mig. Nu först,
se'n jag ser, att du ej mera älskar mig, nu först äro
minä plågor lika helvetets qval. O hur det bränner och
svider i mitt hjerta, i mitt anna krossade bröst. Gud,
gud lät mig dö!"
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"Nej lef," hviskade det sagta, och eit par lena lap-
par vidrörde lätt hans brännande panna, "lef för hen-
ne, som alskar dig högre nu än förr!"

"Elisabeth," utbrast den sjuke gladt och slöt den äl-
skade i sinä svaga armar, "du är da här! Du alskar
mig da ännu! Huru lycklig är jag ej, hvad är alit
mitt lidande emot denna sällhet!"

Elisabeth satte sig på sängkanten raed hans båda
afmagrade händer slutna i sinä. Mcd djup sorg be-
traktade lion honom. Hans manligt vackra ansigte var
blekt, nastan askfärgadt, kinderna infallna, ur de djupt
liggande (igonen strälade en undeiiig eld och kring
den hårdt sammanpressade inunnen lekte ett leende fullt
af en underbar blandning af trots och ödrajuk under-
gifvenhet, nu förenad med en tacksam glädje. linel-
lertid tycktes han lida mycket, andedrägten gick tung
och väsande öfver de bleka läpparne, bröstet häfde sig
långsamt, nien högt, och stundom skakades hela hans
vasen af en väldsara hosta. Elisabeth såg den förän-
dring den kraftiga gestalten undergått och hennes ögon
fylldes af tårar. Rudolph varseblef dessa tårar och
kysste dem bort, med ett ömmt, inen smärtfullt leende.

"Gråt icke!" bad han. Väl är jag blott en skugga
af hvad jag värit, och återfär troligen aldrig mera min
fordna styrka och helsa; men hvad gör det, blott du
alskar mig; din kärlek gör mig så rik, sjelfva plågan
förljufvas af den, och jag glömmer alit. Du alskar
mig ju lika som förr?"
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"llögre!" snyftade Elisabeth. "Men hvad det ärhårdt
att du skall lida för min skull! Obarmhertige Leon-
hard, kunde ej en raindre häinnd tillfredsställa dig!"

"Säg icke så!" sade Rudolph och en svag rodnad
färgade, vid tanken på Leonhard, hans bleka anlete.
"Anklaga icke honom! Jag var honom skyldig lifvet,
ty han frälsade det engång, lian återtog sin fordran
och i högre mått ändå, ty han beröfvade mig helsan,
utan hvilken lifvet ej eger värde. Nu är jag honoin
intet skyldig och kan utan förebråelse älska dig, du
hulda engel, som han också röfvat ifrån mig; ty Gud
har skapat oss för hvarandra, det säger oss ju hvarje
tanke, hvarje kansia i var själ."

"Ack ja! Jag älskar dig, dig och ingen annan på
jorden!" sade Elisabeth värmt och lion trodde så sjelf
i detta ögonblick af sinnesrörelse.

Lange sutlo de så, samtalande om hvad sora var
deras hjerta kärast. Slutligen uppsteg Elisabeth och
beredde sig att gå.

"Skall du lerana mig re'n?" frågade den sjuke sorgligt.
"Jag raaste, jag kan ej dröja längre."
"Huru lång blir ej natten för den ensara lidande! O,

att du ej behöfde leinna mig!"
"Jag lemnar dig ej," sade Elisabeth ömmt, "mitt

hjerta, rin själ är hos dig; det är blott kroppen som
jag för tili dem."

"Så gå da, jag skall lefva af ditt minne och i hop-
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pet att se dig åter. Du kommer ju hvarje afton tili
äiti arme Rudolph?"

"Jag kommer," sade lion och försvann samma väg
hon kömmit.

Snart befann sig Elisabeth äter nere pä gatan lika
obemärkt soin lion kömmit, men knappt hade hori gätt
några steg framät, innan lion tyckte sig i det allt me-
ra tilltagande mörkret se en skngga, soin troget följde
tienne helt närä. Med klappande hjerta och en hemsk
kansia såg Elisabeth detta och fördnbblade sinä steg,
men skuggan följde efter, tills den hastigt helt närä
hemmet vek förbi henne och försvann. Elisabeth an-
dades lugnare. ”Gud ske lof,” tänkte hon, ”det var
da ingen spion, utan en oskyldig menniska.” Hon kom
hein. I deras vanliga samlingsrum satt Leonhard, om-
gifven af alla barnen, för hvilka lian berättade roliga
och iärorika historier. Ett molli af sniärta och vemod
sväfvade dervid öfver hans vackra panna och med lila
dold likgiltighet fortsatte lian den nyss började berättel-
sen, soin dock gjorde stort nöje och eraottogs med
högt jubel af hans sinä kara ähörare. Barnens glädje
gjorde ett djupt och sårande intryck pä Elisabeths hjer-
ta, soin förebrådde tienne den likgiltighet, hon pä en tid
visat dessa sin själs älsklingar. Stura gick hon förbi
den glada kretsen, och in i sitt kabinett. Leonhards
blick följde henne sorgsen, och da hon var borta tänk-
te lian: ”Hon hade rätt da hon sade honom, att en-
dast hennes kropp är hos oss; ty själen, den är död
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for alit hvad hon fordora älskat." Han försjönk der-
efter i sä djupa och bittra tankar, att hela berättelsen
blef afbruten och först barnens gälla rop: "mera, sota
pappa, mera! Huru gick det se',n?" förmådde väcka
honora åter tili kansia af det närvarande, och lät ho-
nom äfven kanna att det var omöjligt att nu fortsätta
historien.

"I raorgon skall jag berätta mera för er," sade han
vänligt men allvarsamt, "i dag kan jag det ej. Dess-
utom är det långt lidet på qvällen, det är bäst, att I
gän tili Maja, hon hjelper er tili sängs."

Dermed kysste fadren ömmt deras hvita pannor, tyst
i sitt lijerta välsignande dessa sinä älsklingar. Barnen
gingo tili hvila, men kunde ej pa liuige somna för
oron och gissningarne oin utgängen på den afbrutna
berättelsen.
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Hudsli&dden.

'"Lik äolsbarpans stilla sammanklang,
Niir strängen sprang,

Och vinden blott fiirsvuiiua tonen saknar:
Så blifve ock från kylans rymd min gång;
Så klinge sång
Vid blommäns bädd då lion i Eden vaknar."

Atterbom.

Många veckor förgingo. Hösten var åter inne med
sin mörka, muina himmel, sinä rytande stormar, sin
tunga, melankoliska luft. Rudolph var alit sjuk; hau
hade i några månader redan värit fängslad vid plågo-
bädden och läkarne gåfvo örasom hopp, ömsora rniss-
tröstade de om hans vederfaende. Elisabeth smog hvar-
je qväll tili det läger, der han hvilade så lugnt och
utan klagan, ehuru synbarligen marterad af de rysliga-
ste plågor, dem hennes blotta åsyn dock tycktes mil-
dra. Med alit större innerlighet fästade hon sig vid
den af sjukdomen så vek blifne mannen, hon trodde
sig älska honom högre för hvarje dag, denna tro var
villan af en ren och mild själ, af en sann qvinnosjäl;
ty det hör tili kännetecknet af en verklig sadan att, när
den ser en varelse lida för sig, med inneriig tacksam-

Den Fallna. 6*
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het älska den ]idande ännu högre. Mot sin make der-
emot blef hon med hvarje dag alit kallare och mera
sluten, det lag en tyst förebräelse i hvarje blick och
rörelse, sora d.jupt sårade den redlige mamien; rnen
lian var för stolt att med ett ord rättfärdiga sig för en
gerning, tili hvilken han var alldeles oskyldig.

Under dessa manader hade Virginia med hvarje dag
alit mera nalkats sin upplösning; synnerligast efter
Rudolphs missöde, som snart med tillbörliga tillägg
kringspriddes i det goda ...s aftonkretsar och äfven
nädde Virginias ura. Hon bleknade djupare och darra-
de, när modren fönmdrad omtalade denna nyhet, som
kort förut blifvit hernie meddelad af nägon, vai under-
r-ättad kaffesyster. Från denna stund bemärkte modren
en viss oniimnbar oro hos sin sjuka dotter, som för
hvarje dag blef alit mera blek, alit svagare och mera
lutad; det var den späda, af lifvets frost angripna blom-
man, som längsamt böjde sig mot sin graf. Med frnk-
tan sag modren den förvandling, hennes älskling un-
dergått, men hoppades dock, att hon småningom skulle
återvända tili lif och helsa. Väl besvarade läkaren hen-
nes fräga derom med en tviflande skakning på Irafvu-
det, men hon trodde ändå; ty när viii modershjertat
försaka hoppet att behalla sinä älsklingar? "Det är
nägon djup sorg, soin tär henne," sade doktorn alltid;
men modren bestred det, ty hennes Virginia hade al-
drig doldt något för sin mor. "Men huru förklara den
ständiga och så yfterst skadliga oro, i hvilken hon sväf-
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var?" frågade läkaren tviflande. Modren förklarade den
härflyta af hennes sjukdom, men den erfarne läkaren
runkade blott hufvudet deråt, ehurn han teg. Emedlertid
var och förblef Virginia niycket orolig, ofta öfverraska-
de modren henne med tårar, glimmande i de matta in-
sjunkna ögonen, men da hon ömmt efterforskade orsa-
ken, skilmtade dottren alltid bort frägan.

Dock en dag, dä modren ifrigare frågade henne der-
om, svarade hon med ett sorgligt leende: "Det är tungt
för det unga hjertat att bereda sig tili skiljsmessan från
alit hvad det eger kärast på jorden."

"Tala icke så!" utbrast modren förskräckt ochfatta-
de bedjande sitt barns händer mellan sinä, "du gär ju
ej bort från mig?"

"Men om jag blefve kallad?" frågade dottren med en
blick af outsäglig kärlek på den gråtande raodren.

"O! Han som gaf mig dig, lian kan ej vilja pröfva
så hårdt sitt svaga barn! Tag mig, o Herre, men sko-
na hennes unga lif!"

"Icke så!" sade dottren mildt, "mitt lif eger värde
endast för dig, da ditt deremot är kärt för så många.
O, min mor, önska ej att dö! Lef för min far, minä
syskon. Många band fästa dig vid lifvet ännu, mig
fästar intel!" tillade hon för sig sjelf.

”Men nog kan du ännu bli frisk,” sade modren ifrigt;
hon hade ej hört dottrens sista ord. "Berg, sora blef
sä illa skadad och sora sä länge sväfvat mellan lif och
död, skall ju vara på bättringen redan, liörde jag i dag.”
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"Är lian det?" och en svag och flygtig rodnad fär-
gade dottrens aflallna ansigte.

När modren lemuat henne sjönk Virginia sagta ned
på knä. "O Rudolph!" suckade lion med tårfyllda ö-
gon och de magra små händerna hopknäppta öfver det
lidande bröstet, "Rudolph, du blir dä qvar på jorden!
Jag endast skall dö, dö så ung, så full af lif ännu.
Hvad gör dock det? Hvad viirde eger lifvet utan kär-
lek? Likväl är jag mycket älskad, visst framkallar
min bortgång mången tår, def tror jag, och visst blir
jag saknad, men ej af honom, bonom som jag dock
älskar högst på jorden. Hvad gör det da om jag gär?
De sakna mig en liten tid, men glömnia dock sluteli-
gen den under torfven slumrande, trötta vandrarinnan.
Jag trodde, jag hoppades nastan, att lian skulle följa
mig efter tili den sista, tysta hvilostaden, det var mig
så ljuft att tanka, det jag skulle få återse och vara
honom tili mötes der uppe i den ljusa bimlasalen; men
han kommer ej. Dock det är godt alt lian stannar, att
ej hehnes hjerta också ma krossas; det kan vara nog
med ett. Errgång konima de dock båda; dä skall de-
ras Virginia möta deni och i oändlig, förklarad kärlek
räcka dem handen. Rudolph, da fär du kanna det
hjerta, du försmådde på jorden, da skall alit, soin nu
är dunkelt, bli uppenbart och förklaradt för vara helga-
de blickar. O, det gör hjertat så godt att tanka på
denna saliga tid, det förtar ali bitterhet, soin döden
eljest eger också för mig, fast jag är så trött, så niatt.
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Jag känner, att den ej är längt borta, dennatid, då jag
slipper dessa gryrama plägor, sora nu raartera mig, och
det mera derföre, att jag döljer dem, pä det ej deras
äsyn raäite bedröfva min anna mor. Ack moder, mo-
der, snart leranar Virginia dig; men om du älskar din
dotter, sä gliid dig, ty hon gär före dig att bedja för
alla dem, soin aro henne kara; gläd dig, att hon sä
ung slipper jordlifvets sorger och mödor och det innan
förderfvet förstört ali god säd i hennes själ!” Derefter
fick Virginia mera ro, men hennes kroppskrafter aftogo
med hvarje dag. Elisabeth besökte henne ofta, men
det var ej mera satuina bjertliga förhällande einehän
kusinerna soin fordom, nägonting kalit och fremmande
hade trängt sig einehän dem. Virginia säg med djup
grämelse detta, hon kände och erkände, att det var hen-
nes fel, och denna hjertats svaghet förbittrade hennes
sinne, men hon beslöt att bekämpa den. En dag, re-
dan sednare pä Ilosten, satt barndomsvännen äter vid
hennes säng. Virginia var svagare, men äfven mildare
och vänligare än någonsin. Sedän de länge samtalat i
alldagliga äimien, steg Elisabeth upp och beredde sig
att gä, men Virginia bad henne stanna ännu ett ögon-
blick.

”Jag känner mig i dag sä lugn, sä fri frän plågor,”
sade hon med ett svagt leende; ”jag ser att det lider
tili slutet. Befriarn nalkas och jag tackar Gud, att lian
komraer utan plägor, att min sista stund biir ljus och
stilla. Men innan jag gär bort, vill jag be dig förlåta
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mig ali den ovänlighet och köld, jag på dessa sista ti-
der visat dig! Detta mörker i bjertat, soin vallat initt
uppförande, är skingradt, jag minnes ej mera af hela
väri lif annat, än den vänskap soin från barnaåren
så innerligt förenat oss. Matte äfven du hafva föiiorat
minnet af alit annat, på det du ma kuuna förlåta mig!"

"Hvad har jag att förlåta dig?" sade Elisabeth djupt
rörd, "kanske att mitt eget uppförande gjort, att du
under dina plågor ej värit lika vänlig som alltid emot
mig. Om sä är, så bur jag bedja dig oin förlätelse,
icke du mig! Meimiskan, och isyiinerhet jag, är sä
svag," tillade hon ödmjukt, "nian ka ti så lätt fela utan
att sjelf ens veta det; men om jag fel.it mot dig, sä
har det skedt utan uppsåt, och du biir ju ej derföre
något agg tili mig?"

"Ack Elisabeth, huru skulle jag kuuna det? Pågraf-
vens brädd glömmer nian alla sinä oförrätter, ali verl-
dens litenhet, ali vrånghet, alit liat; lifvet blir da så
högt, sä förklaradt, sä alt alla dess dimmor sjunka
och förskingras, endast kärleken står qvar, öfversky-
lande och försonande alit."

"Du talar så sorgligt Virginia, så underligt, som om
du skulle tanka du. Du är dock i dag biittre än på
liinge, och blir väl snart allcleles frisk."

"Har du sett, huru elden Hammar opp, innan den
slocknar?" sade Virginia skakande hufvudet, "Så är
det ock med niig. Jag är lik en lainpa, hvars veke
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är närä utbrunnen, men som lyser klarast, just da den
slockuar för alltid."

"O nej, nej, du fär icke dö!" utbrast Elisabeth an-
gestfullt.

"Frukta icke Elisabeth! Döden är icke så rysKg,
som den synes, da vi äro lyckliga; men när plågan
nedtrycker \år kropp och själ, da blir den oss ljuf.
Också för mig blir den ljuf, tv jag har lidit mycket
och är så trött, derföre lef väl Elisabeth; din kara å-
syn förtar minä krafter och jag ville dock ega nagra
qvar tills Furbannarcn komnier. Vi skiljas för en liten
tid, men snart se vi hvarandra åter! Gud välsigne dig,
de dina och alla dem, du älskar, tili dess!"

Hon tystnade och sjönk med slutna ögon och ettle-
ende, fullt af salighet, utmattad ned på bädden. Med
tårar lemnade Elisabeth den döende väninnan. Lugnt
slumrade Virginia derefter i nägra timmar. Sorgligt
betraktade modren sitt barns bleka, aftynade ansigte,
hvaröfver dock nu ett drag af öfverjordisk salighet sviif-
vade. Ilon bad en varra bön tili lifvets och dödens
Herre att fä behålla sin älskling. Just da triingde en
stråle af den nedgående solen in «enoin fönstret och
föll på den s.jukas anlete. Modren steg sagfa upp och
gick för att fälla ned rullgardinen. på det den älskade
dottren ej niatte vakna, men hon liade redan gjort det,
och da hon märkte modrens afsigt, bad hon svagt:

"Låt vara! det gör mig så godt att se solen."
Modren gjorde, soin hon bad och nalkades sängen.
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Med fönmdran varseblef lion den höga skära rodnad,
som brann på dottrens kinder. Den återtände höppet i
hennes anna hjerta; meh ack, detta hopp liade ingen
varaktighet, ly redan dottrens första ord skingrade hela
den bedrägliga villan.

"Mainina," sade Virginia med matt röst, "låfva mig
att icke sorja alllför mycket, da jag är borta. Lifvet
är ju så kort och fattigt, det förtjenar icke att saknas.
Mycket biittre är att dö som nng, när känslorna äro
varma och s.jälen öppen för alit godt och iidelt; biittre
är att dö medan man ännu ej saknas i lifvet. Du vet
ej huru glad jag är att dö, huru litet tanken att leili-
nä dig och er alla bedröfvar mig: ty jag vet, att vi oin

en liten tid se hvarandra åter. Derföre mamma, skall
du med glädje se att ditt trötta barn fär hvila, och i
hvilan glöinma alla sinä sorger, ty ocksä hon har haft
sådana, ehuru hon doldt dem för dig, på det du ej
måtte oroas af dem, och kanske också af en kansia
mindre ren än den, nemligen af stolthet. Men vid graf-
ven försvinner alit sådant, derföre viii jag också nu
bekänna för dig, att den plåga, som tärt ditt barn, ej
bärrör af förkylning eller hvad du velat inbilla dig, utan
dess rot sitter i hjertat och för djupt att nagonsin kuu-
na uppryckas. Om du viii kanna dess namn moder,
så vet, att den heter hopplös kärlek, och har du nå-
gånsin känt hvad den viii säga, sä vet du för väl, att
för den, i hvars hjerta den slagit rot, ingen räddning
finnes uiman döden och grafven. Var da nöjd, att jag



141

så snart slipper alla plågor och blir befriad frän alla
qval, soin alstras af afund och svartsjuka i det arma,
eländiga menniskobjertat."

"O mitt barn, mitt anna, älskade barn!" var alit
hvad modren under hjertslitande snyftningar förmådde
säga, i det lion slöt dottren tili sitt bröst.

"Arm! Säg icke så," sade Virginia med ett öfver-
jordiskt leende. "Jag är icke ann. O! jag känner mig
så rik i din kärlek och i hoppet på elt lyckligare lif.
Det enda som grämer mig är, att jag genom onödig
sorg förstört detta; men Han, som är sjelfva barm-
hertigheten, förlåter väl hvad jag af kärlek gjort och
brutit emot hans beliga bud; tror du det ej också min
mor?"

"Säkert mitt barn; så hoppas jag."
"Hoppas du? da är det bra, da är jag hign och

lycklig; ty hoppet låter icke på skam komina, heter
det. Också en bön bar jag tili dig min mor: Bär jag
är boita, så sätt en hvit ros på niin graf, den iir o-
skuldens och sorgens sinnebild, och på min graf beteck-
nar den, att jag fallit ofler för ett lidande, tili hvilket
ingen värit skulden, Dessutom älskar hun denna blom-
ma, och när lian ser den prunka på grafven, skall
lian, om också ej annars, niinnas benne, som sofver
den sista sonnien djupt under dess rötter. Och nu tili
slut, liit mig tacka dig för ali din godhet, moder, för
den kärlek, hvarnied du öfversett alla minä fel! Måtte
du lefva lugn och lycklig och väl niiniias, nien ej sorja
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och sakna din dotter, och måtte din sista stund bli så
stilla som min!" Hennes ögon slötos och bröstet ar-
betade tungt ett ögonblick. 1 outsiiglig ångest bad mo-
dren för sitt döende barn. Annu engång säg dottren
opp; hennes klara, rediga blick träflade den vid sän-
gen knäböjande modren och ett leende fullt af kärlek
och saligbet flög öfver hennes anlete. Hon sträckte
armarne emot den bedjande och stanimade med bruten
röst:

"Min mor! ....Elisabeth! Rudolph!"
Detta ord var det sista. Armarna sjönko sagta ned,

ögonen slötos för alltid och med en suck flydde anden
ur sin jordiska hydda.

Just da bröt solen klart strålande in i rummet; men
den belyste blott den afsouinade och modren, soin un-
der beta, qvalfulla tårar. kastat sig öfver sin dotters lik.
Sedän, liksoin bedriitVad öfver denna syn, drog den
hastigt bort och slocknade vid nattens ankomst.
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Afskcdet.

"Tänk någotl gång,, niir dagens soi sig siinker
Och fiskarn sagta gungar liem från sjiin
Pii den, soin evigt, evigt på dig tiinker
Och ber för dig tili Gud så mäiigeu bun!"

BiJttiger.

Virginia var borta. Hon hade gätt den langa mörka
vägen, soin är sä träng, att ingen ätergang är möjlig.
Redan frarastucko nägra höstblonunor pä hennes graf,
redan hade vinter och sommar vexlat pä den, och ti-
den furbytt modrens bittiä sorg tili en stilla saknad,
mildrad af hoppet att snart i en evig fröjd äterse sitt
barn. Hennes sista ord hade lätit täckelset falla frän
modrens ögon och hon säg nu klart kallan tili sin dot-
ters lidande. Tyst i sitt hjerta förebrädde hon Elisa-
beth och Rudolph, som sin Virginias mördare, och den-
na aggande kansia födde en stor bitterhet emot dessa
iva, en bitterhet, som de voro längt ifrån att ana, hvar-
före de äfven uppbjudo alla sinä kratter att trösta den
anna raodren.

Under loppet af detta är hade Leonhards och Elisa-
beths förhallande tili hvarandra tagit en ny rigtning.
Med hvarje dag blef hon kallare emot lionom och dock
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var hon undergifven, ja ödmjukt uppmärksain för hans
niinsta önskan. Den yttre känslan af pligt var det en-
da band, som numera förenade de bäda makarna. Men
delta band är skört, ora ej kärleken gifver det styrka.
Visst bildade äfven barnen en länk eraellan dem, raen
äfven raot dessa, fordom sä älskade varelser, var Eli-
sabeth blefven likgiltig, kali och tvär, och de späda,
träffade af denna förvandling, drogo sig frän modren
och slöto sig allt närmare fadren; ty hän var aldrig
kali eller ovänlig emot dem, tvertom tycktes de för
hvarje dag bli honom allt kärare. De voro numera det
enda, hän egde på jorden och åsynen af dessa älsklin-
gar var det, som uppehöll hans mod och lät honom
täligt hoppas och vänta pä bättre tider. Men när da-
gar kommo och dagar gingo utan att nägon förändring
inträffade, när lian säg Elisabeth allt mera allägsna sig
ifrän honom och barnen, säg dessa tillvexa och snart
stora nog att begripa föräldrarnes förhällande, da vak-
nade bittiä tankar i hans sjiil och lian beslöt att gä,
gä långt bort och aldrig återvända. Men huru kunde
lian för hela lifvet skilja sig frän barnen? Ack hans
hjerta upphörde att siä vid tanken, att de snart skulle
glörama honom, eller om de mindes honom stundom,
da anse honom för död, under det lian i oändlig kär-
lek aldrig skulle upphöra att tanka pä dessa, ur hans
egen själ slitna varelser. Nej, lian kunde icke lemua
dem sä för alltid; men taga dem med sig ville och lick
lian ej heller. Hans affärer, i början sä blornstrande,
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hade nu pä sednare är blifvit inycket invecklade och hota-
de honom snart med en fullkornlig min. Olyckor, mot-
gängar och sorger hade tillsaramans bidragit att göra
hans undergång oundviklig. Likväl sioille hän ännu
kunnat rädda en betydlig del af sin egendom och gjor-
de det äfven; inen denna del bestämdes atElisabeth, ty
hon skulle aldrig lära kanna fattigdomen; ensara ville
lian bära dess börda och afstä allt at barnen och tien-
ne, genora hvilken lian sjelf kömmit i välstånd. Intet
offer var så stort, att hän ej velat göra det för henne,
men att ocksä försaka sinä barns kärlek, dertill egde
hän dock ej styrka. Sedän lian således betryggat Eli-
sabetia framtid, behöll hän för sig en liten summa.
Med denna ville hän uppsöka ett fremmande land och
hoppades med Guds biständ genom omtanka och drift
snart furöka detta lilla kapital och derefter återvända
och afhemta sinä barn och föra dera tili det nya hem-
met bortora hafven. Sadan var hans pian, och endast
hoppet, att se den engäng förverkligad, uppehöll hans
mod under de tysta förberedelserna tili den stundande
afresan, ora hvilken Elisabeth hade ingen aning.

En afton, da allt redan för detta ändamål var iord-
ningstäldt, satt Leonhard tankfull i ett fönster af det
hus, soin lian snart sioille lemua och kanske för alltid.
Sorgen hade trängt ali bitterhet ur lians hjerta och blott
med djupt vemod tänkte lian på de länga är, nnder
hvilka lian kanske i ensamhet skulle frarasläpa sitt öd-
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sliga lif. Följande dagen ville lian afresa, fartyget var
redan segelfärdigt, och vinden gynnande; ännu samma
afton skulle lian ora bord. Det äterstod endast nägra
timmar af hans vistelse i hemraet. Snart skulle lian
vara ute bland fradgande böljor, längt frän de sinä,
som hän kanske aldrig skulle äterse. Denna tanke var
sorglig. ”0 hvad har jag gjort, att bli sä härdt straf-
fad!” utbrast lian klagande och en het tär föll ur hans
raanliga öga. Hän lutade hufvudet i sinä händer och
gret länge tyst. Da hördes sinä snabba steg i ruramet,
ett par lena arraar slogos kring hans hals och en barn-
röst frägade gladt:

. "Hvar har du värit hela dagen, pappa?"
Leonhard sag upp, bredvid honora stod lilla Helena,

som vid åsynen af hans tårfyllda ögon hapen slog si-
nä små händer tillsamnian och utropade förskräckt: "Du
gråter! Hvad är det, hvad har händt?"

"Ingenting mitt barn," sade fadren, "men oin det
skulle hiinda, att jag lemnade dig och fore bort för
alltid, hvad skulle du säga derom?"

"Talar du om att lemua din Helena?" fiågade bar-
net, bleknande vid blolta tanken på denna möjlighet.

"Ja jag talar derom."
"O, det kan du icke vilja," utropade lion med lärar i

ögonen; "du kan ej ha hjerta att lemna dina barn!"
"Nöden tvingar mig, Helena," sade fadren allvar-

saint, "men viii du alltid med kärlek tanka på mig, da
jag är borta?"
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"Jo det viii jag; och hvarje dag skall jag och sy-
skonen bedja för dig se'n du farit, på det Gud snart
och lyckligt måtte återföra dig tili oss. Icke sant: du
dröjer ej länge, du kommer ju snart åter?"

"Och om jag skulle dröja länge, tili exempel flere
år, skulle du ej också då minnas din pappa, och be-
dja för honom, och påminna dina syskon om mig?"

"Visst skulle jag det. Vi glömma dig aldrig, ehuru
länge du än mä dröja. Men du blir ju ej borta så
länge, du narras ju endast?"

"Nej, jag narras inte. Jag reser bort, men huru län-
ge jag mä dröja, vet endast Gud fader sjelf. Engång,
om jag behåller lifvet, skall jag komma igen. Vili du
då med dina syskon följa er far hvart han för er?"

"Gerna, gerna, om vi blott få vara hos dig, vår e-
gen snälla lilla pappa."

"Och du viii låfva att sålänge vara lydig emot din
mamma?"

"Visst lyder jag henne," sade barnet sorgligt, "men
icke håller hon så mycket af oss som du."

"Hon håller visst af er, da ni äro snälla och lydi-
ga," sade fadren, som med en sorglig kansia åhörde
barnets sista ord. Det föreföll honom så hårdt, att i
den alit mera kallnande modrens vård öfverlemua sinä
barn.

"Elisabeth," sade Leonhard samma afton tili sin hu-
stru, "jag reser bort nu, och har kömmit för att ta af-
sked af dig."
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"Hvart skall du resa?" frågade hon likgiltigt och
utan att se upp från sitt arbete.

"Tili Brasilien först, och hvarfhän jag sedän ham-
nar, står i Hans hand, som styr vara öden. Och oin

jag aldrig återvänder och hvad som än ma tilldraga
sig, så besvär jag dig, vid minnet af alit hvad du for-
dom älskaf, att vara huld och god emot vara barn, att
vårda dem tili själ och kropp, att bevara dem för fre-
stelsen och synden, och, om du det gör, nedkallar jag
himmelens välsignelse öfVer ditt hufvud."

"Leonhard, skall du bort?" frägade Elisabeth blek-
nande, och hennes röst darrade af sinnesrörelse, men
han var sjelf för upprörd att ge akt derpå.

”Ja, jag skall bort,” sade hän vemodigt och fattade
kärleksfullt sin makas händer. ”Om jag gjort dig sorg,
sä glönnn det och tänk ej ondt omraig, närjagärbor-
ta. Aldrig har jag med afsigt velat sara dig, dertill
var du mig för kär. Och nu farväl! Ehvad soin än
ma tilldraga sig, så glömm ej, att jag återvänder först
efter tre ä fyra är, ellei- kanske aldrig; alt du är fri
att handia sä, soin ditt lijerta inger dig.”

Vid dessa ord kysste lian lätt sin makas panna och
hon hvilade än engårig, men blott en sekund, vid delta
lijerta, soin aldrig kunde kalina for henne. I den föl-
jande minuten slet lian sig lös och störtade ur rummet.
Elisabeth satt stilla, förkrossad qvar länge efter det
lian lemuat henne. Hon hade ingen redig tanke, an-
nat än att ännu engäng se honora. Henna tanke blef
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sluteligen en önskan sä vartu, att hon ovilkorligt stör-
tade opp och ut. I en funn drägt, med blottadt huf-
vud lopp hon i skumrasket genom gatorna. Hon säg
ej de nyftkna blickarna, sora riktades på henne, kän-
de ej regnet, sora störtade ned ocli genomblötte hen-
nes kläder. 1 rastlös oro störtade hon framät. Så koin
hon tili elfstranden just i det ögonblick en jagt full af
folk lade ut derifrän. Det var sjöfolk, soin foro tili
hamnen. Elisabeth var i begrepp att ropa dem tillba-
ka för att taga henne med sig, tuen en röst, välkänd,
nädde hennes ora; det var lians röst, för hvars skull
hon lemnat sitt hera. Hade lian vetat, att den, lian
sä högt älskade, stod honom sä närä, att hon lemnat
sitt varma hein för att i en ruskig höstqväll suka upp
honom, da hade lian haft en tröst med sig på vägen,
itien hän visste det ej och derföre lyste ej en enda
hoppets stjerna ned på hans ödsliga stig. Vid ljudet
af denna fordom sä kara stämma tystnade hvarje ön-
skan i Elisabeths hjerta. Med spänd hörsel lyssnade
hon och stirrade efter de farande, sålänge ännu ljudet
af åitagen nädde hennes ora, och ännu länge, se’n
allt tystnat, stod hon qvar pä satuina ställe och skulle
kanske stått der hela den mörka höstnatten igenom,
ora ej en hand sagta fattat hennes och en bekymrad
stämma taiat bevekande ord i hennes ora.

”Hvad gör du här, älskade?” frägade Rudolph äng-
sligt. ”Det blir din död att vandra omkring så der
klädd i delta väder. Kom hera raed raig.”
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Stum lät sig Elisabeth föras mot hemmet och först

då non i det lilla kabinettet stod framför honora, såg
Rudolph den förstörelse, som herrskade öfverhela hen-
nes varelse.

"Min Gud, hvad fattas dig?" utropade han förskräckt.
"Han är borta," sade Elisabeth utan att ge akt på

frågan, eller kanske snaraie för att sålunda besvara
den.

"Hvem är borta?"
"Leonhard. Han reste just nu tili Brasilien oeh åter-

vänder aldrig," sade hon med en djup suck.
"Drömmer du?" sade Rudolph hapen.
"Gud gifve det vore så; men ty värr har jag sjelf

sett honom fara."
"Är det verkligen så?" inföll Rudolph och en onämn-

bar känsiä af sällhet uppsteg dervid i hans bröst. "Ef-
ter nu så förhåller sig, hvarföre skall du sorja? Vi
äro ju nu fria."

"Fria! Ack nej, nej. Tro inte att jag skulle be-
gagna hans frånvaro för att slita de heliga band, soin
förena oss och för att med vanära hölja hans namn."

"Se på mig Elisabeth, se huru mycket jag lidit och
det alit för min kärlek tili dig; och ändå tvekar du,
om du skall taga detta steg, som kan bereda bådas
vår sällhet och som han sjelf gjort så lätt för oss. Du
älskar mig da ej."

"Jag älskar dig, men du får ej fresta mig Rudolph.
Mitt beslut står fast: jag blir din maka, men icke förr
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än han sjelf sökt sig fri ifrån raig, eller döden skiljt
oss at. Tills dess, lät oss vänta med tålamod."

"Och vi få kanske vänta hela lifvet igenom?"
"Hvad gör det? Bli vi ej förenade i detta lif, så

bli vi det i ett annat, och da skola vi bli så mycket
lyckligare."

Rudolph knotade, han ville ej vänta så länge, nien
med en blick af förebråelse lemnade Elisabeth honom.
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Frestelsen.
”tnled oss icke i frestelse!”

Det var afton. Snön lag åter utbredd öfver den frus-
na jorden, manan strälade äter lika klar soin i var
berättelses början och stjernorna tindrade lika herrliga
öfver det goda .•. soin da. Vintern var ater inne.
Nägra veckor hade förgått, se’n Leonhards afresa, men
minnet deraf lefde lika varrat i Elisabeths hjerta och
uppväckte der en bitter, aggande smätta, ett qval soin

var outsägligt. Denna afton äterse vi henne sittande
vid sitt yngsta barns vagga. Den lilla hade värit myc-
ket sjuk och i dag särdeles svag och kirrig. Nu slum-
rade hon stilla. Det var en njutning för raodershjertat
att se hennes ro nu efter så myckna plägor. Med in-
nerlig ömhet betraktade Elisabeth delta lilla hufvud sä
likt honom, som flytt för hennes skull, och heta tärar
rullade längsamt ned öfver de bleka kinderna vid detta
minne; det var tärar öfver egen ohjelplig svaghet.

I detta ögonblick nalkades lienne nägon. Elisabeth
säg hastigt opp, bredvid henne stod Rudolph. Hans
blick var glad och strålande, men när den mötte hen-
nes tärfulla, blef hän plöttsligt alivarsani.
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"Hvad står på," frågade han ömmt, "är den lilla

värre i afton?"
"Nej, tvärtom."
"Na hvarföre gråter du då? snarare borde du da

glädja dig, ty nu kan du ju i morgon delta i slädpar-
tiet tili K..., du kan bli min moitie, hvilket jag så
innerligt hoppats."

"Ack kan jag, bör jag väl lemua den lilla? Nej,
nej, jag måste bli heroina och värda henne."

"Hon är ju bättre; hvad värd behbfver hon da som
ej andra kumia ge henne?"

"Men jag fär ingen ro, om jag lemnar henne. Och
Rudolph, hvad skall verlden säga derom?"

"Du vill icke komina,” sade hän med raörk blick,
”du älskar mig ej, vill ej uppoffra nagot för min glä-
dje, da du kan framkasta dylika hinder. Hvad bry vi
oss om verlden och dess domar? Mä den fritt för*
dömraa oss, den känner oss ej."

"Men mitt barn, Rudolph! Om jag ej aktar verldens
omdöme, sä bör jag doek akta mitt eget hjertas, och
det ropar högt att jag ej skall lemua henne.”

"Du älskar mig ej,” sade hau bittert och steg upp
för att gä, ”jag anne däre som skulle tro en qvinnas
eder. Du har aldrig älskat mig, eljest uppofifade du
mig ej för en barnunges skull.”

"Rudolph, säg ioke sä, jag älskar ooh har älskat
dig grufligt. Men betänk, att detta barn är mitt och
att det är mig lika kärt.”
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"Da viii jag icke fråga efter din kärlek," sade han
med ett hånfullt leende. "Jag viii icke täfla om den
med dessa barn, som äro dig kara för det de äro Hans,
ehuru du mänga gltngor svurit, att du numera älskar
blott mig."

"Jag har svurit sannt; men jag älskar också dem.
Du känner ej modershjertat, som är i ständ att upp-
offra alit för sinä barn."

"Jo jag känner det nu och finner, att det kai) upp-
offra äfven siit kärleksföremål, och det blott för en
nyck som skall lietä ömhet för barnen. Derföre är det
bäst att den försmådde lemnar rum at de mera älska-
de, de lyckliga."

"Gå ej," sade Elisabeth och qvarhöll ångestfullt den
bortgående, "lemna mig ej så. O, jag älskar dig så
varmt och viii uppoffra alit för dig."

"Vili du konima i morgon?" frägade han nastan
sträft.

"Ja jag kommer, jag gör som du viii, alit hvad du
viii, bara du inte är ledsen."

"Tack du goda," sade Rudolph innerligt ochslötden
älskade tili sitt hjerta. "Förlåt alla obetänksamma ord
jag nyss yttrade och glömm dem. Det var niin vanna,
men fruktande kärlek som framkallade dem."

Man undrar kanske öfver det tålamod, hvarmed Eli-
sabeth emottog Rudolphs förebräelser, men den som
det gör, känner ej huru mild och tålig den qvinnablir,
som i sinä egna ögon sjunkit, ehuru hon i sjelfva fal-
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let bibehällit sig ren och skuldfri. Känslan af egen
skuld gör en själ, ännu oförderfvad, mild och undseen-
de emot andra, och en varelse soin, ora också oskyl-
dig, likväl ser sig utesluten frän verldens aktning, hvil-
ken sä många raera brottsliga ega, den stöter ej så
gerna ifrän sig de fä hjertan, soin ännu aro henne till-
gifna, öm äfven de stundom aro orättvisa.

Ensam blefven, fursjönk Elisabeth i djupa sorgliga
tankar. Hon stridde inellan pligt och kärlek. Ogerna
lemnade hon sitt barn och ogerna ville hon vägra den
älskade att uppfylla hans bön. Heta tiirar fuktade hen-
nes kudde under nattens . ensliga timmar, och da hon
om raorgonen, efter en kort slummer, vaknade, varhon
ännu obeslutsam. Hon steg sagta opp och smog tili
vaggän, der den lilla lag under stilla qvidande; meri

vid modrens äsyn tystnade ai) klagan, hon smälog och
räckte ut sinä sinä armar. Med en känsiä af ånger
slöt henne Elisabeth tili sitt hjerfa. ”Nej, jag kan ej
lemua dig,” sade hon.

Nägra timmar sednare skickade hon bud tili Rudolph,
af innehäll att hon ej kunde koirana med pä slädpar-
tiet, att hon beslutit sfanna heininä hos den sjuka.
Samina bud medförde följande ord, skrifim i hast och
med synbar rörelse:

"Du viii icke komina. Viilan! välj mellan lionom
och mig. KL 3 afhemtar jag dig, eller emottag
min dom."

Elisabeth vacklade åter. "Jag måste följa honom,"



utbrast hon ängestfullt, och gick att göra sig färdig tili
afresan.

Kl. 3 stannade en vacker kasansk släda, dragen af
tvenne glänsande svarta hästar, framför porten tili Lind-
markska huset. Rudolph sprang ur och in i huset,
men pä trappan mötte hän Elisabeth, redan färdig.
Hän tryckte tacksamt hennes hand, hviskande: ”tack,”
och förde henne tili slädan. Ett gällt och hjertslitan-
de barnrop skallade efter dem, dervid Elisabeth ångest-
fullt bortvände hufvudet. Likväl satte hon sig vid Ru-
dolphs sida i den eleganta, beqväma slädan, lät med
tälamod svepa kring sig den varma björnhudsfallen,
säg alla de tusende omsorger, Rudolph hade för hen-
nes beqväralighet, under tystnad, och da ändteligen de
otäliga, frustande hästarne fingo sträcka af, suckade
hon djupt och kände tyngden i sitt bröst lättad af fär-
den på den klara vinterdagen, i dess rena luft.

Med en hemlig känsiä af triumf såg Rudolph det ty-
sta qval, sora fyllde Elisabeths hjerta, såg att lion li-
dit oeh stridit mycket, innan kärleken tili honora vun-
nit seger öfver hennes pligter, och denna erfarenhet
gjorde lionom glädje, ty den visade honora huru mäg-
tig hennes kärlek var. O, manner, manner, edert hjerta
är doek ett hera för alit hvad egoism heter; I kunnen
för er egenkärlek uppoffra deus hela sällhet, soin I äl-
sken. Ve eder, ty en sadan orättvisa bär aldrig god
frukt!

Elisabeth satt tyst och sorgsen vid hans sida. Hon
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tänkte med gräraelse pä sitt barn, sora vid hennes bort-
gäng upphäfde rop af saknad och smärta, hon före-
brädde sig bittert att ha lemuat henne. Den snabba
färden med klingande bjellror, den rena luften ochäsy-
nen af det vackra, snöhöljda landet, sora lag sä glim-
mande i solens strälar, skingrade omsider hennes bjer-
tas vemod, ätminstone tili en del, och då de, efter en
tiramas fard, just i solnedgängen, anlände tili K...,
der en bal var arrangerad, var hon blefven nästan glad.

K... var en stor herrgärd, hvars förre egare, en
person med underbara öden, sait den tili en högretjen-
steman i V.., sora ej sjelf bebodde stället. Egendo-
men, äfvensom det stora luiset, vårdades af en garn-
mal inspektor, sora egde flere fullvuxna döttrar och
medelst löfte, att dessa skulle få deltaga i dagens nöje,
förmaddes gubben att upplåfa hufvudbyggnaden tili bal-
lokal. Hän lät säledes putsa och elda de gamla rum-
men, sora nu, fullt upplysta, gåfvo en rätt treflig an-
blick.

Sedän alla aflagt sinä öfverplagg, spelade orkestern
upp en liflig vals. Sällskapet, gladt och uppryradt af
färden, var synnerligen dansstäradt. Äfven Elisabeth
kände sig ovilkorligt lifvad och smålog, da hon hörde
de lifliga tonerna. Nu som fordom omringades hon af
dansörer, sora täflade om att få en dans af henne,
men Rudolph var ej bland dessa, ty se'n sin olyckliga
sjukdom hade han icke dansat ett steg. Elisabeth var

Den Fallna. 7*

157



158

snart helt och hället betagen af dansen, hon tyckte
om den, den lät henne glömma alla qval och sorger.
Lätt och behaglig sväfvade hon ikring, hennes hvita
drägt harmouierade väl raed det bleka, tina ansigtet
och den nastan aläbasterhvita, sä oändligt väl formade
nacken och skuldrorna. Betagen betraktade henne Ru-
dolph, lian kunde icke skilja sinä ögon frän den inta-
gande gestalten, sä etherisk, sä sväfvande. Lutad i
hörnet af en softa, satt lian känslolös för allt annat,
blott med blicken följande hennes minsta rörelser; och
da hon trött och yr smog sig ur danssalen för att i
ett annat rum söka hvilan, ätminstone på en kort stund,
lemnade äfven hän sin plafs.

Uttröttad kastade sig Elisabeth i en fätölj i ett af
de inest atliigsna runimen, dunkelt upplyst af en lain-
pa, vid hvars sken lion varseblef på en säng, ett äl-
dre fruntimmer djnpt inslumrad. Ilär var det så lugnt
och svalt, sä ljuft alt hvila. Elisabeth lutade sitt fe-
berglödande hufvud i handen och sökte reda sinä för-
virrade tankar. En varm kyss på hennes höga panna
lät henne spritta hasligt opp.

"Blif ej förskräckt," sade Rudolph i det han slöt
lienne i sinä armar, "det är ju jag, din älskare, din
Rudolph, sora har sökt upp dig, för att säga huru rnyc-
ket han älskar dig, du bleka, sköna engel!"

"För Guds skull Rudolph," bad Elisabeth förskräckt,
"var tyst, man kunde ju höra dig!"

"Och mä man höra mig, ma hela verlden höra, att
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du är en engel, och den skall ej kuuna jäfva mitt vitt-
nesbörd. Huru skön är du icke i dag också, huru
älskvärd, huru behaglig! O, att jag kunde kalla dig
min!”

"Rudolph, lät mig gä,” sade Elisabeth och sträfva-
de förgäfves att göra sig lös frän hans omfamning;
"tänk ora någon skulle komma!”

"Det är just denna jemna fruktan som plägar mig,"
sade Rudolph häftigt. "Vår kärlek är så ren, så kysk,
och ändä skola vi dölja den, och ändå skall den i
verldens ögon vara syndig och oren. Det kunde vara
annorlunda, vi kunde vara fria och lyckliga, blott du ville."

"Tala ej derom; låt denna sak vara, den uppröross
endast."

"Nej jag viii tala derom så länge, tills ditt marmor-
hjerta veknat. Huru grym är du ej Elisabeth, soin så
plägar oss begge, ty äfven du lider, det vet jag, af
denna dolda kärlek, och den kunde så lätt bli ett band,
som vi ej behöfde dölja. Hvarföre da dessa strider,
denna tvekan, ora du älskar så, som du sagt?"

"Emedan en aning säger raig, att om jag bryter
dessa band, soin förena mig med en annan, jag då
aldrig kan bli lycklig på jorden; att då först vore jag
helt och hållet förkastlig. Derföre viii jag vänta tills
kan förskjuter mig. Det kan ej dröja länge, och jag
förtjente ej bättre."

”Tro mig, hän gör det aidrig,” sade Rudolph med
mörk blick.
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"Och om han ej gör det, så viii jag vänta, lida och
hoppas," sade Elisabeth ödmjukt och undergifvet.

"Ja hoppas, hoppas, tills vi läggas i grafven. Ack
Elisabeth, var ej så härd, så hjertlös! Förbarma dig
öfver din Rudolph! Se huru jag blifvit förändrad, hur
jag plågats och lidit. Tror du, att jag, med denna
brinnande längtan, denna oupphinneliga trånad i raitt
hjerta, kan lefva länge? Vili du mörda mig, viii du
med din hårdhet långsamt martera mig tili döds? Jag
är stolt, jag har aldrig anropat någon menniska om
medlidande, men vid dina fötter tigger jag mi derom.
Var barmhertig och uppoffra ej vår lycka för en tom
skuggbild. Lifvet är så kort; låt oss ej förspilla den
sällhet, det har att bjuda oss; låt oss njuta den, låt
oss vara lyckliga."

Hän hade böjt knä för den iUskade. Tärar glänsfe
i dessa ögon, vanligen så skarpa, raen nu sä niilda
och kärleksfulla. Elisabeth säg på honom, såg huru
dessa drag, fordora så vackra och manliga, nu blek-
nats och blifvit föråldrade, och det allt för hennes skull.
Henna syn , trängde tili hennes hjerta soin ett stygn
och gjorde det vaeklande. Rudolph såg hennes strid;
den gladde honom. Med nielodisk lockande stämma
talade hän om sin kärlek, ora den sällhet, sora skulle
bli båda deras lott och sade sluteligen; ”Bäfva ej för
svårigheterna, sora denna skiljsmessa skulle medföra;
burna af oss båda, bli de icke tunga. Säg blott ja,
och jag skall bestyra ora allt.”
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Elisabeth var besegrad. Hon sjönk tili hans bröst
och hennes läppar öppnade sig för att framhviska det
förrädiska ordet, då i detsamraa en sträng röst yttra-
de: "Elisabeth!”

Ilon spratt häftigt tili och Rudolph sprang upp. 1
dörrn stod Ferdinand. Med mörk blick betraktade han
det brottsliga paret. "Min onda genius," mumlade Ru-
dolph och Elisabeth vände sig ångestfullt bort.

"Du måste följa mig," sade Ferdinand i det han
nalkades och fattade bennes hand.

Elisabeth steg darrande opp, men Rudolph ställde
sig i vägen för dem, i det han liånfullt sade: "Jag
ville gerna veta, med hvad rätt min herre begagnar
denna dictatoriska myndighet emot detta fruntimmer?"

"Med en rätt, som ej rör er," sade Ferdinand lugnt.
"Jag ville se den, som efter ett sådant svar onäpst

undsluppe mig," sade Rudolph bleknande af vrede och
gick hotande emot honom.

”Kom raig icke att glömrna hvem jag är!” sadeFe-
rdinand kalit, ”tvinga mig icke att uppenbara Imndelser,
sora tids nog skola bli bekanta för denna olyckliga”
hän visade härvid pä Elisabeth som känslolös sjunkit pä
en sotia, ”lät det vara nog, att jag säger, det hon
muste åfervända tili sinä barn.”

Med dessa ord tog lian Elisabeths arin och ledde hen-
na bort med sig. Vid trappan stod en släda, förespänd
med en löddrig häst. De satte sig uti och foro obe-
märkta bort.
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Mårten.
"Så ila de fram på den glatta ban,
Men under dem lurar den falska Ran."

Tegner.

Vi gå nu ett par timmar tillbaka i vår berättelse.
Elisabeth leranade sitt liem och sinä barn i tjenste-

folkets vård, da lion for tili K... Det yngsta var
sjukt och gref och klagade utan uppehåll, Helena hade
gått tili en liten väninna och Otto var således ensam
lemnad. Det blef honom för tungt att sitta allena i
den tysta qvällen och han beslöt att också roa sig.
Oberaärkt smog lian således ut med sin lilla kalke och
gick att söka ett par kamrater från granskapet för att
tillsammans med dem åka kana utför de branta, glatta
elfstränderna. Han hade ej funnit de sökta kamraterne
liemma och begaf sig ensam ut i skymningen. Luften
var klar, men mild och behaglig och lian kände ingen
fruktan. Isen var så glatt, kaiken sä lätt och det var
så innerligen roligt. Otto vandrade så småningom från
stranden längre fram på isen. Framgangen gjorde ho-
nom djerf och vågsam; han begaf sig alit längre och
längre. Varm och ifrig glömde han att tiden led, att



163

han var långt kominen från hemmet, att det mörknade
alit mera och att han befann sig helt allena på isen.
På en gång bemärkte han, att den brakade och kna-
kade under honom, men innan han, stel af förskräc-
kelse, hann att fly, brusade vågorna rundt ikring ho-
nom och han sjönk med kalke och alit i en öppen vak.
Den olycklige hade fallit ned i en öppning, som fär-
gare nyss förut begagnat, men som sedermera tillfrusit,
ehuru isen ännu var så svag, att den ej bar ens den-
na lilla tyngd. Med ett hjertslitande ångestrop sjönk
han i det kalla vattnet, der vi nu måste lemna honom
ett ögonblick, för att se oss om efter en räddare.

Denna dag kände Ferdinand en oändliglängtan tili....
Han hade på länge icke sett Elisabeth och han ville
nu så gerna träffa henne, det var en osynlig magt som
drog honom tili Denna dragning blef sluteligen så
stark, att han ej kimde motstå den. Tidigt på efter-
middagen lät han spänna för sin bästa häst och satte
sig i slädan. Hastigt tillryggalade han de fyra milen,
sora lågo mellan hans hdm och Det gick så lätt
på det klingande föret. Stum satt Ferdinand och blic-
kade upp tili de klart tindrande stjernorna i den raörk-
nande qvällen. Han tänkte på Elisabeth, på Leonhard
och Rudolph och hans tankar voro ej glada. Vägen
gick nu nere på elfven. På en gång nådde ett gällt
nödrop hans öra.

"Stanna!" ropade han tili drängen, som satt frara i
slädan och körde; "hörd du nödrop?"
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"Nej herre!" svarade denne lugnt, i det han höll in-
ne hästen.

I samma ögonblick hördes det åter, men svagare.
"Hörde du e,j nu heller?" frågade hans herre.
"Jo, sarmerligen, tror jag icke att det är ett barn,

som håller på att drilnkna."
"Na så kör da,' så mycket hästen orkar springa, at

det hållet, derifrån ropet höres."
Den snabba trafvaren satte af i sträckande fart. Ro-

pet kom alit närmare, ehuru det blef svagare. På en
gång stannade hästen och ville ej.gä längre.

"Hvad koramer at djuret? piska på det!" ropade
Ferdinand.

"Jag har så gjort, men han går ej framåt; isen är
väl så svag, att den ej håller längre."

"Na låt vara da!" sade Ferdinand, i det han hop-
pade ur slädan. "Kanske vi re'n äro närä det anna
barnet."

I sarama ögonbjick hördes äter, säsom svar pä hans
ord, ett svagare rop helt närä. Ifrigt skyndade Ferdi-
nand framåt, men vid hvarje steg, hän tog, brakade
isen och btott med yttersta raöda kunde hän försigtigt
skrida längre utan att falla in. Slutligen stod lian vid
den öppna vaken. Här syntes intet och på en stund
hade äfven alla nödrop upphört. Vid stjernornas skira-
mer varseblef hän dock ett föremäl, sora flöt pä vatt-
net. Efter mycket beraödande lyckades det honom att
fa fatt derpå och, da hän bringat det upp frän vattnet,
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såg hari, att det var en kalke, vid hvars ena raede en
liten gosse ännu höll sig krampaktigt fast, ehuru lian
var stel och orörlig. Full af glädje återvände nu Fer-
dinand med sin räddade skatt tili slädan, och det lyc-
kades honom att utan nägot äfventyr, ehuru med stor
fara, finna den pä samma ställe, der han leranade den.

"Kör på, kör på!" ropade han sättande sig i slädan.
Det bar af i svindlande fart. Omsorgsfullt svepande

sin pels kring det våta och stela barnet, satt Ferdi-
nand tankfull och ängslig, tryckande den lille okände
tili sitt varma hjerta. Han ville föra barnet tili Elisa-
beths boning och med tillhjelp af en ditkallad läkare
söka -återbringa honom tili lifvet. Sedän skulle han
återföra den räddade tili de tacksamma och bedrölva-
de föräldrarne.

Snart stannade slädan vid trappan tili det hus, dit
hän ämnade sig. Med sin börda pä armarna sprang
hän uppför trappan och in i huset. Tili den första,
hän mötte, ropade hän: ”skaffa hit en läkare!” och
störtade sä in i ett rum. Här lade hän den räddade
ned på en bädd och kastade en blick på de sinä, ble-
ka dragen. O himmeli de voro honom vai bekanta,
det var ju Leonhards och Elisabeths barn, med ett ord,
lilla Otto. Hapen betraktade honom Ferdinand och ville
ej tro sinä egna ögons vittnesbörd; men da hän san-
sat sig, började hän med ali ifver försöka alla de mesi
brukliga medel tili drunknades vederfaende, ehuru utan
nägon framgäng, och på hans ifriga frägor tili den snart
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anlände läkaren, svarade denne efter en stunds tyst
undersökning: "Man kan väl icke säga, att det är o-
raöjligt att han kan äterfäs tili lif, ty för var Herre
är alit niöjligt; mcn mig tyckes som vore alla försök
onödiga."

"Det vore förfärligt!" utbrast Ferdinand förskräckt.
"Gif dock ej alit förloradt, herr doktor, utan försök det
yttersta. Men hvar är er ffu?" frägade han de häpna
och gråtande pigorna.

"Hon är på slädpartiet," svarade den modigaste af
dem.

”Och ni hafva så illa värdat barnen under tiden,”
sade läkaren strängt, ”att en nu ligger död här. Kan-
ske det ej är bättre med de andra heller. Hvar är He-
lena, och huru mär den sjuka?

”Hon var mycket orolig straxt efter det frun reste,”
svarade sköterskan, en aldre, nägot döf qvinna, ”och
tycktes ha plägor, men efter en stund blef hon stilla
och har nu sofvit i nägra timmar rätt godt.”

"Ett godt tecken!" sade läkaren i det lian gickilla-
sta rura och med ett ljus nalkades vaggan, der den
sjuka slumrade Jugut och stilla. Han tog sagta bort
det lätta täckelset, som var kastadt öfver barnets ansigte
och lyste på henne. Hon var hvit sora niarmor och en
blåaktig färg var utbredd öfver läppar och ögonloek.
Förundrad Jade läkaren handen pä hennes hjerta; det
slog ej inera. Hon var död!

Nedslagen gick han lillbaka tili den andres dödsbädd.
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Tyst undersökte han honom. Derefler sade han tili
Ferdinand med en röst, som darrade af sinnesrörelse:
"Ett härdt slag kommer att drabba fru Lindmark, ty
furgäfves äro alla försök att äterkalla honom tili lifvet,
och också en annan har dödsengeln röfvat ifrån henne."

"Är ocksä den andra död?" frågade Ferdinand med
stapplande röst.

"Ja," sade doktorn och torkade en tär ur de ögon,
som voro så vana vid denna verldens elände. "Man
måste varsamt bereda henne derpå, hon är ej af dem,
som lugnt kunna bära sådana olyckor."

"Jag reser genast efter henne," sade Ferdinand ifrigt
och gjorde sig beredd tili färden. "O min a.rma Elisa-
beth, måtte jag skonsamt kumia meddela dig denna
underrättelse."

Hän afreste. Huru hän fann Elisabeth, känner lä-
saren redan.
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Modrens förtviilan.

"Tro ej gläd.jen! O jag såg ett tjell
Der hau butt från morgon intill qväll:
Tro ej den! Han ilar innan kort

Bort, bort."
Böttiger.

Sturama tillryggalade Elisabeth och Ferdinand vägen
mehän K... och staden.

Ofta var han i begrepp att for henne i skonsamma
och milda ord tillkännagifva hvad hon hade att förvän-
ta sig vid sin herakorast, men alltid studsade han tili—-
baka, då han ville bryta den djupa tystnad, som herr-
skade emellan dera. Han beslöt att vänta, tills Elisabeth
sjelf skulle bryta den, men hon satt stum och, som
det tycktes, död för alit, vid hans sida. De nalkades
snabbt alit närmare hemmet; redan åkte de in i staden.
Nu gick det ej längre an att tiga.

"Elisabeth," sade Ferdinand mildt och sorgligt, "jag
måste bereda dig på en stor förlust. Du flnner ej alit
och alla, som du lemnade för några rimmar sedän."

Elisabeth satt tyst och orörlig. Hon tycktes icke
hört eller fattat hans ord.

”Två af de dina hafva blifvit kallade bort af Honom,
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som är herre öfver lifvet och döden. Måtte du med
den undergifvenhet, som höfves en christen, bära detta
svåra slag, och påminna dig, att det ej är för alltid
vi skiljas här, utan blott för några få ögonblick och
att om vi hoppas och tro på vår helige religionsstiftare,
så bli vi sluteligen alla förenade i en salig fröjd."

Ferdinand tystnade. Han härledde Elisabeths orörlig-
het från sorgen, som gripit hennes hjerta; men da de
anlände tili hennes hein såg han tydligt, att hon ej
ens gifvit akt på hans ord, ty i det hon lemnade slä-
dan sade hon hastigt, liksom återväckt tili besinning:
"Sade du ej mig något om minä barn? Hvad är det
med dem?"

"Det skall du snart fä se," sade Ferdinand, ej utan
en smula bitterhet i sitt hjerta, och förde henne in i
ett rum.

"Elisabeth," sade han vemodigt, se'n de aflagt sinä
öfverplagg, "skulle du nyss hört på minä ord, så ha-
de jag sluppit att en giing tili upprepa dem. Men di-
na tankar voro fjerran da, fästade pä ett föreraål, som
jag ganska väl känner, men jag viii icke nu genoui
nägon förebråelse lägga sten på bördan, som jag
fruktar det —■ ändå blir tung nog för dig. Du anar
väl, att jag ej utan vigtiga orsaker så ryckt dig från
glädjens och kärlekens armar?" frågade lian med ett
uttryck af bitterhet i tonen. "Det skedde också endast
för dina bams skull."

Den Falkia. 8
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"Hvad går at dem då?" frägade Elisabeth liäpen och
darrande; hon anade redan en olycka.

"Med Helena är det bra, men de två andra mäste
du göra dig beredd att lemna för detta lif," sade Fer-
dinand ömt och deltagande.

"O min Gud! Äro de da döende?" utropade hon ån-
gestfullt och störtade upp.

"De äro dödai" sade Ferdinand sä mildt och kär-
leksfullt soin en tröstens engel. "Detta slag är hårdt,
men niatte du fä stytka att bära det."

Elisabeth hade sjunkit magtlös ned. Ferdinand upp-
lyftade henne ömt, och lade henne pä en soffa. ”Låt
mig se dem!” hviskade hon svagt och höll sig fast i
hans arm. Orasorgsfullt ledde lian henne i nasta min.

Läkaren var borta, hän hade blifvit kaliad tili andra
dödsbäddar. Folket hade lagt de bäda små liken bred-
vid hvarandra i en säng och stodo nu snyftande och
vridande sinä händer ikring den, och vid sidan af de
sinä afsoiunade syskonen lag lilla Helena högt gratande.

Med ett jeraraerskri fullt af sorg och förtviflan slet
sig modren vid demia syn, iös frän Ferdinand och stör-
tade frain. Magtlös sjönk hon ned öfver de sinä, sä
oändligt kara varelserna, soin nu har sluinrade den evi-
ga söranen, sä lugna, sä stilia, med ett saligt leende
sväfvande öfver de bleka läpparne, som öin en öfver-
jordisk syn framkajlat den. Med brinnande kyssar och
tärar öfverhöljde hon deras kalla ansigten, deras hals
och händer, kallande dein tillbaka i de mest ömraa och



171

förtviflade uttryck. Slutligen störtade hon upp och lopp
genom ruinmen, slitande i förtviflan häret ifrån sitt huf-
vud och förbannande sig högljudt såsom sinä barns
mörderska. Grätande orafattade lilla Helena modrens
knän och besvor henne att lugna sig, men Elisabeth
hörde intet, utan stutte henne med härdhet ifran sig,
eller ock stirrade hon förskräckt i dottrens ansigte och
drog sig rysande uiman sägande med ängest: ”Är ock-
så du död, och är det din välnad, soin kommer att
förebrä den olyckliga mörderskan de raänga lif, hennes
värdslöshet förspillt?”

Förgäfves försökte Helena göra det klart för modren
genom sinä smekningar, att hon lefcle, förgäfves upp-
häfde Ferdinand sin milda röst att tolka hoppets ooh
tröstens ord för den anna Elisabeth: hon hörde ooh
fattade intet deraf. I rastlös oro gick hon frän rura
och i rura, eller satt hon viti den dubbla■ dödsbädden
stel, orörlig, mumielik. Så satt hon också följande
morgon, da dörrn öppnades ooh Rudolph inträdde. Hän
hade lemnat sitt hein sä tidigt, för att sjelf erfara or-
saken tili Elisabeths plötsliga afresa från balen och
tillika affodra henne det löfte, hon i gär höll pä att
aflägga, da de afbfötos af Ferdinands ankomst. Obe-
raärkt hade hän inträdt i Lindmarkska huset och stod
nu oheredd inför denna bedröfliga talla. Elisabeth satt
med halfsiutna ögon viti barnens dödsbädd; viti liennes
fötter lag Helena under tärar omfaiunande dem. Ett
utrop af smärtsam öfverraskuing undslapp hans iäppar
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yid den syn, som mötte honom. Vid detta rop spratt
den sörjande upp och såg förvirrad ikring sig, men da
hennes blick föll på Rudolph uppgaf lion ett skri af
vild smärta och gömde hufvudet i sinä händer.

"Elisabeth, min älskade! Hvad går at dig'?" sade
han och nalkades, ömmt fattande hennes händer. "Jag
är ju din älskare, din Rudolph; viii du ej se mig, el-
ler känner du mig ej niera?"

"Yisst känner jag dig," frampustade hon svagt och
slet sig med förtvifian lös från honom. "Visst känner
jag dig, du dubbla mördare. Se här ditt verk," och
med vild ifver visade hon honom de båda liken, "se
hvad du gjort mig skyldig tili genom dina djefvulska
frestelser! Var det ej nog att du röfvat mitt lugn, min
husliga sällhet, drifvit min make i landsflykt, förstört
hela min bäde jordiska och eviga framtid? Skulle du
ännu dertill tvinga mig att bli minä egna barns mör-
derska?"

"För Guds skull sluta," utropade Rudolph förskräckt,
"sluta och hör raig!"

"Nej, jag viii icke höra dig," skrek Elisabeth vildt,
"du frestare, du djefvul i menniskogestalt! Tili huru
mycket ondt har du ej förledt mig? O, jag var så
förtrollad, jag älskade dig sä högt och har blifvit gruf-
ligt straffad för min synd och svaghet. Meu nu, nu
se'n jag sett dessa kara varelser döda, nu är mitt
hjerta förvandladt, nu hatar jag och afskyr dig lika
mycket, som jag fordora älskat dig. Gä derföre bort!
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Gä, lemua mig! Fäfanga aro alla frestelser numera;
gä nu, se’n du sett ditt verk, oeh fröjda dig öfver din
framgang!”

"Hvem anser du mig för?" sade Rudolph djnpt sorg-
sen. "Hvilken barbar tror du mig vara? O Elisabeth,
fördöra mig e,j så, jag älskar och har älskat dig så
varmt, förskjut mig ej im sä oskyldigf! Jag har kan-
ske ej handlat rätt, har stundom värit hård och egoistisk
emot dig, inen dertill har min innerliga kärlek värit or-
saken, ej en lag herrsklystnad."

"Jag känner dig, känner väl denna orrntunga; meri

den frestar mig fåfangt nuinera!" sadeElisabeth bittert.
"G'ä da, soin jag sagt! Gå och lät mig vara ensam
med niin sorg!"

Rudolph ville ännu dröja, men Elisabeth gaf honom
en blick sä full af vild förtviflan, att lian med furien i
hjertat störtade ur rimmiet. Han slog sig vildt for pan-
nan och sade med af förtviflan stelnad röst: "Hon är
föriorad för mig oeh säledeshar jag intet hopp på jorden."

Elisabeth åter sjönk efter hans bortgång högt gratan-
de ned öfvei de bäda liken och sade med hjertslitande
ömhet i det hon kysste dera: "Er, endast er tillhörnu-
mera raitt hjerta."

Sä fann henne Ferdinand nägra tinimar sednare, Yig-
gande magtlös oeh orörlig öfver dödsbädden.
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!Ic» sstiuia tröstcn.

"Alit sår väl och lyckligt bara man fruktar
Gudl"

Fru 11...

Månader gingo förbi. Elisabeth» sorg hade rasat ut
i vild häftighet och efterlemnat ett doft, dvallikt, men
icke mindre förtvifladt lugn. Tyst och orörlig satt hon
mängen vinterqväll, längt in på natteu pä barnens graf-
var, och atervände först, när kölden stelnat hennes
leimnar, eller en häftig hunger rasade i hennes inelf-
vor. Hennes fordom så herrligt blomstrande gestalt var
blefven mager och hopfalien, liknande inera ett benran-
gel än en menniskokropp. Det gullgula lockiga häret
nedföll nu oordnadt kring det bleka, affallna anletet,
och ur de numera lugna, högblä ögonen, sköt stundora
en blick sä djupt sorgsen och vemodig, ja förtviflad,
att den kunde locka tärar ur deras ögon, soin sägo den.

Rudolph hade undvikit Elisabeth, se’n det sednast
skillrade mötet, inen lik den fördönade, soin sorgsen ir-
rar kring porten af det paradts, derifrän lian blifvit ute-
sluten, så omgaf lian nastan stundeligen den sä högt
älskades boning, ehuru hän ej vägade visa sig för hen-
nes härda, förebräende blick. Ferdinand äter tillbragte
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sin raasta tid hos Elisabeth. Det g.jorde honora så onclf,
att se henne lida, uien det var dock en ljuf tröst att
se, det hon med hvarje dag blef honom allt mera hän-
gifven; lian och lilla Helena voro de enda menniskor,
hon taide se. Hennes stilla, ehuru djupa sorg, gjorde
att lian ännu icke misströstade ora hennes sällhet pä
jorden; ty hän hoppades och trodde så gerna, att hon
ej gjort sig helt och hället ovärdig den, och ännu en
gäng gjorde lian i sitt hjerta ett heligt löfte att söka
befrämja den, och att lefva för att bli hennes och hen-
nes barns beskydd och slöd, ora de aldrig skulle återfä
honom, sora ensam hade rätt alt vara det. Och äfven
detta hoppades lian. För det närvarande önskade hän
ej annat än att kuuna förskingra den djupa sorg, soin

nedtryckte Eiisabeths sinne och att öppna det för bö-
nen och hoppet, för det högre hopp, soin så sköut lef-
de i hans eget hjerta. Hau kände dock menniskohjer-
tat så väl, lian ville icke päskynda och furstora dess
strider, utan se’n kampen var slutad, ville hau framträ-
da med den enda sanna trösten och draga det trötta,
ufmattade hjertat tili Gud, öfvertygad, att det da, svagt
och eländigt, skulle med innerlig kärlek Sv tili den
haran, der det allena i lugn skulle fä hvila sig efter
alla sorger och strider. Derföre säg hän med glädje,
att hon med hvarje dag lugnades allt niera, och vid
denna syn stärktes hans hopp.

Våren var åter inne och blommorna framstucko ra-
dan på grafvarne, da Elisabeth en afton sent återvän-
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de från kyrkogården. Hon var mild och stilla, men
klara tårar tillrade nedför hennes kinder. De voro de
första på länge. Ferdinand såg deni, de och hennes
milda vasen gaf honom hopp och mod att börja sitt
tröstearbete.

"Hvarföre gråter du?" frågade lian vänligt deltagande.
"Jag gråter af sorg och glädje," sade hon stilla: "af

sorg, ty jag konimer från deras grafvar, soin genom
mitt förvållande dött så unga; af glädje, ty äfven der
såg jag ett bevis af den trogna tillgifvenhet, hvarmed
du alltid omfattat mig och de minä." Vid dessa ord
visade hon honom en hvit, ovauligt vacker och stor
nejlika, den hon bar vid sitt hjerta.

"Se här," fortfor lion, "denna har du sait på deras
graf. Också dertill sträckte sig dina (irama omsorger.
Du är så ädel Ferdinand, så god; huru skall jag fullt
kuuna tacka dig?"

"Detta pris förtjenar min lilla välmening i sanning
icke. Men oin du viii bevisa på något sätt din tillgif-
venhet emot raig, så stöt ej med köld bort den innerli-
ga btin, jag har att göra dig!" Med dessa ord fattade
lian varmt bennes hand och såg henne bedjande i ögat.

"Och den är?"
"Den är, att du ej nwtte sluta ditt hjerta för den

tröst, som kommer från höjden, att du ej iortviflar, ty
alit skall bli bra och förlåtet, blott du med lefvande tro
kastar dig, så synclig du är, i din Frälsares armar;
men om du det ej gör, om du misströstar och tviflar,
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da skall du alltid fdrbli olycklig, ingen frujd skall da
mera finna viig tili ditt hjerta, ty du är den ovärdig
genom din otro."

"Men, huru viii du att jag skall hoppas? Jag har
ju så djupt försyndat mig emot Herrens bud. Skall
jag också kumia linna nåd'?" sade Elisabeth sorgsen
och ödrajuk,

"Det skall du," sade Ferdinand med lefvande öfver-
tygelse, "blott du fast tror och hoppas derpå. Din synd
är stor, men Jesu förtjenst är mycket större, ja så
stor, aft den räcker tili att betäcka ali verldens skul-
der, huru gräsliga de än vara ma, ora man blott i öd-
mjukhet sträcker sinä händer derefter, med varmt och
innerligt hopp."

"O jag ville gerna tro dina ord, men jag kan ej!"
suckade Elisabeth.

"Du kan, blott du ej misströstar, blott du viintar
nied tulauiod. leke kan raan så hastigt fatta tron eller
komma från mörker tili ljus. Man mäste småningom
ledas dertill, och det går stundom mycket långsarat,
men man skall ju vänta på mycket mindre, hvarföre
skulle man da ej göra det på en sällhet, så stor som
den Guds barn åtnjuta? Hoppas, bed och misströsta
ej, så skall du med Guds nåd bli Imlpen. Jag skall
läsa något lugnande för dig ora du så viii?"

"Ack ja, gör det!"
Ferdinand tog upp ur sin ficka nya testamentet, hvil-

ket han, såsom en sann herrans apostel, ständigt bar
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på sig och började raed mild och sagta röst läsa Jo-
hannes evangeliura. De heliga orden funno väg tili
Elisabeths hjerta och spredo der en fläkt sä mild, sora
hon ej pä länge kairat. Med klarnad blick lyssnade
hon tili denna skrift, sä underbart ljuf och tröstande,
och hon kände dervid niistän lugn och frid, och da
Ferdinand sent slutade sade hon varmt; ”tack!”

Men ack, efter denna tid koin äter länga stunder af
ofrid och smärtsam förebräelse, stunder, på hvilka hon
ingen ro tick,, utun stiklse jagades ikring af sitt osalla
samvete.

En afton sait hon- äter pä grafven. Det var längt
lidet på vären. De liöga äldriga hiiden pä kyrkogär-
den stodo i full pragt ocli i deras lummiga kronorslog
nordens näktergal sinä mikit melankoliska toner, toner
sä veka, sä ljufva, soin skulle de värit en helsning
frän höjden, af de själar, hvilkas jordiska omklädnad
här under den gröna torfvan slumrade lugnt, tills tiden
kommer att stä npp igen. Hög och vördnadsbjudande
reste sig den gamia kyrkan, tik en moder rakit ibland
sinä barn, omgifven af hundradetal af grafkors. Soiens
strälar folio brutna genom trädens kronor på de höga,
hvälfda, med sinä rutor i bly inlaggda fönstren, och
förgyllde dem, sä att de tindrade raed en glans, soin

ora tusende ljus strälat i helgedomen. Det gör ett o-
ändligt stort och djupt intryck alt se en kyrka, omgif-
ven af grafvar. Nutidens bruk bar väl skiljt dem ifrän
hvarandra. Man föregifver livarjehanda säsom orsaker
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dertill; men mig synes såsom borde ingen enda af dem
vara gällande. Visst säges det vara skadligt för hel-
san att midt i en stad ha en begrafningsplats; men
manne vär tid föröfrigt iakttar hvarje medel, som kun-
de bidraga att förlänga lifvet? Och manne ej vara
vördnadsvärda förfäder lefvat vida längre än vi, ehuru
de hade sinä grafvar i sjelfva kyrkorna. Delta bruk
vill jag ej försvara, ty äfven jag önskar engäng att
hvila under Guds öppna himmel, betiickt af den grön-
skande jord, jag så mycket älskar, och hvem är, som
ej önskar att en solsträle mä leka bland blommorna,
sora smyeka hans graf? Det är blott bruket att skilja
grafvarne frän kyrkan, som förefaller mig rnotbjudan-
de, ty äfven på landet har man gält så längt, att man
hioit för att ta dem ätskilda, anlagt begrafningsplatser
nägra steg frän kyrkogärden. Här ätminstone kan man
ingen nytta hafva af att skilja dem at och det är be-
dröflligt att se fördomen och raodet utöfva inflytande
på en sak, som borde. anses vida höjd öfver deras
dorasrätt. Det förefaller mig derföre, som skulle man
röfvat barnen frän modren, da man skiljer at dessa
bäda, ty kyrkan är ju den moder, som ärhundraden
igenora troget bevakar de i grafvarne ljuft slumrande,
trölta barnen, tills engäng den kallanda rösten ljuder:
”statt upp, statt upp!”

Med stilla, men djup sorg i hjertat satte sig Elisa-
beth pä sinä barns graf. Den lag invid stammen af
en hundraärig lönn, blott prydd med ett enkeli jernkors,
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hvarpä de bäda barnens namu, döds- och födelseär sto-
do ristade. Rundtikring korset och frädet var torflagdt
och sköna rosor och nejlikor prunkade pä grafven,
och invid trädstaramen stod en liten bänk för den sör-
jande modren. Alit detta var Ferdinands verk, ett be-
vis pä hans milda, uppoffrande tillgifvenhet.

Bedröfvad satt Elisabeth pä kyrkogärden. Stora tä-
rar perlade pä hennes kinder, ty hjertat var sä fungt
och qvalfullt. Hon raärkte ej, att kyrkogärdsporten öpp-
nades och ett liktäg längsamt skred frara pä den san-
dade gängen, förrän den stannade just invid henne,
der hon nu först varsebjef en nyss öppnad graf. Den
halfstora kistan, hvitmålad och enkel, med en liten grön
krans pä locket, ett bevis att en halfvuxen gosse här
skulle slumra sin sista sömn, sattes vid klockornas
högtidliga ljud sakta ned vid grafven, alla slöto en
krets kring liket och se’n klockorna tystnat, nppstäm-
de de raed klara och milda röster: ”Med glädje och
frid far jag nu hän.”

Den railda upplyftande sängen frängde lik- balsani
ned tili Elisabeths hjerta ooh upptände der en klar hop-
pets lainpa. De förtröstansfulla orden i den heliga sän-
gen vilckte en Ijuf rörelse, en rörelse af hopp, fröjd
och tillit i hennes själ, soin hon aldrig kännt för. Alla
Ferdinands ord, alla de heliga böcker, hon sjelf läst,
men de der värit mörka och obegripliga för hennes för-
ständ, blefvo nu pä engång klara för henne, det var
soin om hennes själs öga hastigt blifvit öppnadt. I
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strålande ljus såg och förstod lion tiu hvarje ord och
fattade och kände den innerliga förhoppning, de inne-
buro. Med innerlig tacksamhet blickade lion opp och
varseblef då en gammal qvinna, sora med undergifven,
men djup sorg i sitt åldriga, skrynkliga, af silfverhår
omgifna anlete stod med lutadt hufvud invid grafven.
Det var enkan i Najn, som sörjde sin ende son. Med
beundran och en kansia af underlägsenhet betraktade
Elisabeth denna gamla gumma, och lion blef djupt rörd
af den innerliga fromhet och undergifvenhet för Guds
vilja, som talade ur hennes drag. Hon ville så gerna
veta hvem gumman var och vara henne tili någon nyt-
ta, ty alit utvisade att hon behöfde tröst och hjelp i
flere än ett fall. Se'n liket var jordfåst, och alla bor-
ta sora visat det den sista hederstjensten, utom död-
gräfvarn, nalkades Elisabeth honom och frågade hvems
graf det var. Utan att afbryta sitt sorgliga arbete sva-
rade lian, att det var en ung fjortonårig gosse, son-
son tili den gamla gumma, Elisabeth så mycket beun-
drat. Hans farfar hade värit en rik arftagare och son
tili en handlande, som dött, då han annu var helt li-
ten. Han hade också sjelf efter uppnådd myndig ål-
der handlat, men det ville ej gå med hans aflarer, ty
han var i ytterlig grad eläk och liderlig på alit vis.
Mot sin hustru hade han värit hård, ja stundom grym;
men' hon var engel i tälamod och godhet och fördrog
alit ståndaktigt. Se'n han i fylleri och ond lefnad för-
slösat hela sitt arf, dränkte han sig slutligen, lemnan-

Den Fallna. 8*
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de sin hustru med en fyraärig son alldeles utfattiga,
Hon var dock lika flitig och arbetsam, som from och
gudfruktig, och försörjde sig och sin son.- Denne blef
helt ung sjöman och detta bidrog att göra hans lynne,
som hade mycken likhet med fadrens, alldeles vildt.
Helt ung gifte hän sig med en qvinna pä allt vis dälig
och lastfull, och hade med henne en son, denne gosse
som just nu blef begrafven. Tidigt blefven fader- och
moderlös, var hän hos sin gamla farmor. Hän var li-
ka mild och ömsint, som far och farfar värit härd-
sinta, och utgjorde farmodrens enda glädje, tills hän
för ett par dagar se’n hastigt dött efter en kort och
häftig febersjukdom.

Sadan var dödgräfvarns berättelse och oaktadt den
gjordes med köld och likgiltighet, uppväckte den dock
en stor, ehuru vemodig glädje hos Elisabeth. ”Jag
sörjer,” tänkte hon, ”och har dock sä väl förtjent det
hårda öde, som drabbat mig, da denna gamla qvinna
deremot så god, så from, lidif sä mycket hela sitt
länga lif igenom och dock äfven nu med tålamod och
undergifvenhet bär delta sista hårda slag. O, huru
raycket bättre är ej hon än jag, och dock äterstär for
henne endast lumien och grafven att hoppas pä, ocli
jag deremot eger ännu pä jorden föremäl att lefva för
och älska i min Helena och den goda Ferdinand. För
dem och i deras kärlek vill jag hädanefler iefva, och
skulle också ingen annan glädje mera fmnas för mig
pä jorden, sä kan jag dock nu hoppas pä en stor och
evig efter delta lif.”
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Aukomsteu tili det uya liemmet.

"Hur hoppets riist: det lofvar dig att stilla
Den stonn, sora grumlar lifvets elf."

Granberg.

"Elisabeth," sade Ferdinand en dag mot hösten, "jag
har tyckt mig märkä, att du vantrifs på dessa nejder:
Är det ej så?"

"Ack jo!" sade hon med en tår i ögat. "Hvarje
föremål här påminner mig om den olyckliga tid, da
jag var så förblindad, och jag får ingen ro tili mitfc
sinne."

"Du måste bort! Re'n länge har jag bemärkt din
oro och derföre har jag velat föreslå dig att flytta här-
ifrån."

"Huru gerna gjorde jag det ej, men hvart skall jag
väl ta vägen? Jag eger ju i hela verlden ingen att
vända mig tili."

"Har du glömmt mig?" frågade Ferdinand ömt före-
brående.

"Ja du, men du har gjort så mycket för mig redan,
att jag tvekar att numera vända mig tili dig; dessutom
kan du i detta fall ingenting göra för mig."
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"Hvem vet? En fjerdingsväg från mitt boställe lig-
ger en liten bondgård, sora jag köpte i varas, ty läget
behagade mig. Det är väl ett iitet ställe och rumnien

äro få och sinä, men ora du ej har något dereraot, så
skulle jag be dig flytta dit med Helena. Der i enslig-
heten på landet skall du linna ro och lugn, sora du
här saknar."

"Tack du goda Ferdinand! Ack ja, huru skönt vore
det ej att få lefva ett stilla obemärkt lif på landet i
naturens sköte. Men huru skall jag lemna grafvarne,
och huru skall det gå med lilla Helenas uppfostran?
hvem skall lära henne der?"

”Jag skall lära henne religion och allt hvad jag sjelf
kan bäst och nyttigast, och du lär musik och säng,
hvaruti du sjelf hunnit så längt; för resten skola vi ej
meddela henne dessa ytliga kunskaper, soin verldens
hara så gerna präla med. Hon skall få lära sig hvad
soin är godt och nyttigt, men det prälande och lysan-
de skola vi ej fräga efter. Hvad åter grafvarna be-
träftär, skall du ej oroa dig för dein, ty du kan ju
bedja någon af dina slägtingar vårda dein och sjelf
kan du så ofta du vill fara in tili sfan och se om dem.”

Med glädje biföll Elisabeth tili denna pian och skyn-
dade med ifver att sätta den 1 verket. Efter nägra vec-
kor var hon äfven färdig att flytta.

Sjelfva flytfningsdagen var en oändligt vacker höst-
dag. Tidigt om morgonen hade Elisabeth gått ut tili
barnens graf och da hon återvände, glänste nägra kla-
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ra tårar i hennes ögon. På gården stod vagnen redan
förespänd och Helena satt resklädd deruti.

"Hvad du dröjt länge min lilla mamma!" ropadehon
mot modren. "Du tror ej huru jag längtar att ia se
det vackra Kulia, dit morbror Ferdinand för oss."

"Alatte du trifvas der!" sade modren mildt i det lion
uppsteg och satte sig i åkdonet.

Ferdinand var den tredje i vagnen, sora snart satte
sig i snabb rörelse. Blott en afskedsblick kastade Eli-
sabeth pä huset, da de foro förbi det och lemnade så
ett hera, sora värit henne så kärt, sora sett tienne fö-
das och der hon värit sä lycklig, men ocksä så out-
sägligt olycklig. Hon suckade djupt och med denna
suck lättade sig hennes hjerta från raycket qval och
mänga sorger. Med hopp och tillförsigt blickade hon
omkring sig på naturens alla föremäl. Augusti månad
eger ett oändligt ljuft behag, sora kanske uppväger vå-
rens milda skönhet och högsoramarns praktfulla, glän-
sande yppighet; det är något sä onämnbart skönt och
herrligt i en augustidag och qväll, det är sora ora den
flyende sommaren ville vid sitt försvinnande ännu raera
tjusa vära sinnen än förr.

Det var redan raot qvällen, da Elisabeth anlände tili
sin blifvande bostad. Det lilla rödmälade huset, med
sinä hvita knutar och fönsterposter sarat sinä af den
nedgäende solen förgyllda skorstenar, skimrade så be-
hagligt fram genom en tät grupp af vackra hängbjör-
kar, sora växte pä den lilla gröna gården. På ömse-
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sidor omgafs huset af löfskog, men på den fjerde si-
dan utbredde sig en vacker, temmeligen stor insjö,
hvars klara böljor gingo helt närä foten af den lilla
byggnaden. Små vackra holmar syntes här och der,
äfvensom tätä albuskar, bakom hvilka reste sig en
hög, dyster tallskog, bekransade sjöns stränder. Hela
scenen var så vacker och behaglig att Elisabeths hjerta
ovilkorligt klappade af glädje, da vagnen körde opp
och stannade vid trappan.

"Ack hvad det är vackert, gudomligt vackert!" utro-
pade Helena och klappade i outsäglig fröjd sinä hän-
der samman.

"Tycker du så?" frågade Ferdinand leende.
"Jo jo, huru roligt skall det ej bli att lefva här!"

fortfor den lilla i det hon såg sig omkring.
"Skulle du ej vilja sjelf ega ett sådant sialle?" frå-

gade Ferdinand.
"Huru skulle jag kunna tanka derpå? Jag eger ju

ingenting."
"Men du eger ändå Kulia, ty jag ger dig det tili

namnsdagsgåfva! Det är ju i dag Lovisa och du har
ännu ingenting fått, men ookså har du ännu ingenting
bestått oss."

"Ack ja, det är i dag min namnsdag!" utropade den
lilla i det lion sprang att uppsöka sin mor, sora gått
ett stycke förut och redan inträdt i rummen.

De voro fä, sinä och läga, soin Ferdinand sagt, men
de voro ljusa, vackra och putsade. Väggarne och ta-
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ken voro nyss- mälade och friskt granris var strödt öf-
ver de hvita golfven. Möblerna voro Elisabeths egna,
här pä förhand uppställda af Ferdinand, med en sraak
och en ordning, soin hon ej skulle tilltrott honom. Med
rörelse såg Elisabeth den omsorg, lian hait för hennes
rainsta önskningar och tycken, dera hän alla kände så
väl och bevarat i troget minne.

Hon satte sig vid fönstret tili ett rum, synbarligen
ämnadt tili hennes och Helenas sofkammare, ty två
små sängar, med hvita täcken och heskuggade af hvita
gardiner, stodo pä hvar sin sida af rummet. Knappt
hade hon hunnit sätta sig, innan dörrn öppnades och
Helena rusade in.

"Vet du mamma," sade hon med glädjestrålande blick,
"morbror Ferdinand säger, att han ger hela Kulia at
mig tili namnsdagsgåfva, ty du ma veta att det i dag
är Lovisa, ehuru vi alla glömt det, u(om den goda
morbror."

"Ja Elisabeth," sade Ferdinand i det han närmade
sig sin kusin, "det är icke hos mig du bor, utan hos
din dotter."

"Du skämtar ju?" frågade Elisabeth misstroget.
”Nej, jag har aldrig taiat mera sanning än nu,” sa-

de Ferdinand allvarsarat. ”Jag har gifvit delta lilla
ställe at Helena tili namnsdagsgäfva, efter det behaga-
de henne sä mycket, och jag hoppas du ej vill förne-
ka henne att göra mig den lilla glädjen att ej försmä
min ringa gäfva?”
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"Ferdinand, du är sä god!” sade Elisabeth med tä-
rar i ögonen. "Du har gjort oss så stora tjenster och
ännu vill du räga mättet af dem, genom att för mitt
barn uppoftra din förmögenhet. Men kan och bör jag
tilläta det?”

"Du bör det, ty i din dotters namn har jag köpt
detta liila hemman, det är således hennes. Jag ville
ej att du skulle anse dig beroende af mig, men med
ditt eget barn kan detta aldrig komma ifräga. Dess-
utom, hvad den af dig så kallade uppoffringen vidkom-
mer, skall jag aldrig sakna denna lilla summa, hvari-
genom jag blott tili en ringa del sökt återgälda hvad
jag sjelf fordom ätnjutit af din alltid vördade faders
oändliga godhet. Jag har ej stora, ej mänga behofver
och att tillfredsställa dera eger jag ännu och alltid medel.”

"Nej, jag kan dock icke tillåta, att du för rnig och
mitt barn beröfvar dig denna summa, som du en dag
kunde behöfva. Ack du har så måuga gängor godt-
gjort mig och de minä, hvad som blifvit gjort mot dig
sjelf, att det nu är vi, som aro dig skyldige, och ack
så mycket, att det aldrig, aldrig på jorden kan fullt
betalas, men i en annan verld skall du ujuta lönen
derför. Derföre raaste jag afslå denna din önskan och
endast innerligen tacka dig for den!"

"Elisabeth, du kan ej vägra, att lata din dotter upp-
fylla min vilja, da du får höra, huru innerligt jagglädt
mig at detta hopp. Om du genora något viii bevisa
att jag får vara och värit din sanna van, så ber jag
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att du nu måtte belöna min trofasta tillgifvenhet genom
att lata Helena uppfylla mitt hjertas varma önskan."

"Na väl da," sade Elisabeth och tårar af tacksam-
het strömmade utför hennes bleka kinder, "ske din vilja!"

Ferdinand tryckte sagta hennes hand och da han
såg henne så uppriird, aflägsnade hau sig; Helena ha-
de längesedan leinnat dem.

Elisabeth satte sig åter i det fönster, hon under den
vänskapsfulla striden lemuat. Tankfull satt hon med
hufvudet lutadl i handen och säg utåt sjön. Solen ha-
de nedgätt, och der den försvunnit vid vesterhimmeln,
flammade en hög purpurrodnad öfver skyarne, under
det fullraånan uppsteg klar och ljus i Öster på det hög-
blä fastet, och återstrålade sin glänsande skifva i in-
sjöns klara, lugna spegel. Det ligger ett slags niagisk
förtrollning i Augustimänans milda ljus och hvarje fö-
reniäl, hvarpä det faller, framstår i en nastan öfverjor-
disk glans. Det är nägot mägtigt, ljuft inen vemods-
fullt i detta silfversken, nagot som talar om längesen
försvunna tider, öin en sällhet, en dygd, soin fordom
funnits äfven pä jorden, inen nu leinnat dess anna barn
och hvarföre den milda hiinlalampan blifvit satt tili ett
ljus för dera pä deras mörka stigar. En mild, inen

niägtig förebråelse ligger i manaus sken, soin ovilkor-
ligt träffar den själ, soin är öppen för hvarje intryck
och med sig sjelf känner att hon felat.

Äfven Elisabeth kände det sä. Heta ångrens tärar
rullade ned öfver den hand, hvarmed hon stödde sitt
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hufvud, och djupa suckar uppstego från det hjerta, der
ej på länge nägon glädje funnits. De sista förspilida
åren reste sig spöklika och hotande för hennes inre
syn, anklagande tienne för ali den sällhet, den glädje
hon forstört för sig och dem, soin bort vara henne
kärast pä jorden. Denna tanke var hård och bitter
och en djup misströstan uppsteg dervid i hennes hjerta.
Da klingade på engäng toner helt närä invid henne,
och en herrlig hymn ur”Sions sånger”, dessa så inyc-
ket tadlade och dock sä sköna andliga sånger, upp-
stämdes af en enkel manlig stämma, i hvilken Elisa-
beth igenkände Ferdinands röst. Sångens inilda, ljufva
toner spred en oändlig frid i Elisabeths hjerta, ju ine-

ra hon lyssnade tili dem, och da de tystnade, runno
ljufva tårar af hopp och glädje nedför hennes kinder.
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Det sssta motet.

"Vi se hvarandra aldrig ater."

Ar kommo och gingo sin jemna gång och Elisabeth
glömde derunder mycket; men hvad hou aldrig glömde,
var att bittert begråta och sorja öfver sinä felsteg, sin
förblindelse. Visst raildrade tiden äfven denna grämel-
se, men ångern fortlefde alltid lika varm i hennes hjer-
ta, ehuru äfven hoppet spred sinä glädjestrålar i det
raörker, sora omtöcknade hennes fraratid. Stundom,
och det var ofta så, när minnet blef allför bittert och
lifvet syntes henne så mörkt, uselt och fridlöst, da, lik
en andehviskning, Ijöd det en röst i hennes hjerta,
soin talade ord så ljufva, så herrliga, att hon, darran-
de af salighet, knappt vågade tro på dem; men de äter-
kommo, de ville ej tystna, med hvarje år blefvo de
klarare och i samina mån blef Elisabeths längtan alit
innerligare, alit mera uteslutande; dockdolde hon den i
djupet af sitt hjerta, lik en helgedom, bäfvande att vi-
sa den ens för Ferdinand och sin goda, vackra, älska-
de Helena, som med hvarje år blef henne alit kärare;
hon var ju det bästa modren egde på jorden, det en-
da, utom sinä ljusa, lockande förboppningar. Med alit
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innerligare vänskap fåstade sig Elisabeth vid Ferdinand.
Han var hennes tröst i sorgestunderna, hennes sällskap
i de gladare, hennes rad, hennes stöd, hennes alit i
allom och dertill en trogen, omsorgsfull lärare för hen-
nes bam, detta barn, som med hvarje år alit skönare
utvecklade så herrliga egenskaper, att det arma moders-
hjertat darrade af tacksain sällhet.

Under de fyra år, som förgått, se'n Elisabeth öfver-
gaf sin födelsestad och begaf sig tili den fristad, som
den aldrig svikande vännen beredt henne och hennes
dotter, liade de mycket säilän värit i ... och da det
någongäng händt, var grafven det enda ställe mor och
dotter besökte. Naturligtvis skulle detta väcka nyfiken-
het i den lilla staden, der Elisabeth var så känd, se'n
barnaåren; mindre underliga ting hade gjort det
men det uppväckte också mycket tadel och mänga för-
smädliga gissningar och häntydelser, rörande hennes
och Ferdinands förhållande tili hvarandra; ty det är nu
engång så fatt med de arma menniskörna, att ehuru
de sjelfva säilän på det rätta sättet bekymra sig ora
andra, bli de dock bögeligen förbittrade, om andra pä
något sätt visa likgiltighet för dem, och den stackars
skyldige blir dä med eller utan orsak på det grymma-
ste gisslad af förtalets giftiga tungor. Det hände stun-
dom, att andå någon midt i den allmänna fördömmel-
sen upphöjde sin röst tili försvar för den hårdt ansatta
frånvarande, men då blef en allmän axelryckning och
ett försmädligt löje den frimodige försvararens belöning,
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och denna vanliga fras blef svaret på den mildare do-
men: "nog känner man ja hennes förra lif, och den
som kan lefva så som lion raed en, kan det nog med
en annan också," och på dessa ord fann ingen svar.

Det ligger någonting hårdt och nedslående ufi att
betrakta det sätt, hvarpå menniskorna i allmänhet be-
möta dessa sinä olyckliga likar, som snafvat och fallit
under vandringen på lifvets slippriga stig, men hvilka
rest sig ur fallet och framstå renade igen genom ånger
och tårar inför Honom, sora aliena eger att dömraa "öf-
ver lefvande och döda." O menniskorna, de förgäta,
huru lätt de sjelfva kunnat sjunka, om frestelsen hade
träffat dem, de förgäta, huru deras himmelska bröder,
englarne, gläda sig "öfver den syndare som sig om-
viinder och biittrar;" de fördömma blott, och draga sig
liudan för dessa, som de värit angripne af pestsmitta.
Ack! visst är det sannt, att synden är en sjukdom,
värre an pest och alit annat ondt, men liksom man
blir fri från en fysisk smitta, så kan menniskan ock
genom väckelse ocli ånger befrias från syndasjukan.
Och likväl, ehuru Gud förlåtande upptagit det återvän-
dande barnet, likväl skola vi, dess syndiga bröder,
med förakt och hårdhet stöta honom ifrån oss. O! vi
veta ej hvilken bitter kansia detta väcker hos en men-
niska, som nog sjelf ändå i djupet af sin själ i out-
plänliga drag har sin syndaskuld skrifven; huru väm-
jeligt vår misstro kan göra hans lif, tungt nog förut

Den Palli ia. 9
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genom en evigt aggande ånger; huru det kan väcka
bifterhet och trots i ett sinne, förut mildt och sagtmo-
digt, och o denna tanke är en afgrund! kanske
förstöra änyo i hans själ det hinimelska utsädet, soin

ännu ej hunnit slå djupä rötter.
Likväl är det godt och nyttigt, det förakt verlden

skänker brottslingen, och glädjande den afsky, den vi-
sar öfver brottet; den är en genklang från de tider, da
menniskosinnet rent och skuldfritt ännu, med fasa hör
brottet omtalas och knappt känner hvad det är, mera
än att det är något, soin ej är godt. Nyttig är den-
na afsky derföre, att äfven den är ett medel och kan-
ske, ty värr, det verksammaste, att afskräcka menni-
skoma från att beträda brottets ofta, ack sä lockande,
stig. Samvetet är så mjukt, så elastiskt, så medgör-
ligt, vär fader deruppe så mild, så förlåtande, Han öf-
verser nog med vara små snedsprång från pligtens re-
gelrätta strät; men menniskörna äro strängare, deras
dom fruktar man mera och af räddhäga för dem, af-
står man den lockande, men brottsliga njutningen. Ack
det är väl eländigt, och ringa värde lärer vår Herre
sätta på en så beskaffad dyggd, men den kan dock
verka mycket godt, ehuru ej för den som öfvar den, ty
exemplet är dödande för en ung, ännu oskyldig själ;
det finnes en onämnbar tjusningskraft i synden, en
tjusning, soin berusar och förbländar den olyckliga,
soin engång blifvit indragen i dess trollkrets. Derföre
är det godt att afsky lasten och brottet och det bör



195

hvarje menniska göra, men man borde ej vara så snabb
att tro, att påbörda sin nasta alit ondt. Ser man der-
emot tydligt, att lian är skyldig, da bör föraktet drab-
ba honom, ty motsatsen skulle endast stärka honom i
sin förvillelse; men visar lian ett tecken tili ånger, o,
da bör man ej genom hårdliet och köld qväfva denna
gudagåfva, icke göra återgängen tili ett bättre lif tung
och svår, ja stundom omöjlig för den arme vilseförda.

Elisabeth kände djupt sitt begångna felsteg och just
denna känsiä uppväckte i hennes sjiil dess fordna mil-
da blygsamhet. Aldrig, under dessa fyra förgångna
år, hade lion omnämnt Rudolph; det var som om hans
blotta namn uppväckt en oöfvervinnelig afsky i hen-
nes hjerta. Hon hade ej sett honom, se'n deras skils-
messa vid barnens dödsbädd och egde ingen tanke för
återseendets stund, ty innerligt bad hon stundom att
den aldrig måtte komina. Äfven Rudolph å sin sida
undvek henne sorgfalligt, men lik en osalig ande irra-
de han i hennes granskap, osedd och fridlös, men ur
stånd att undfly den ort, der hon vistades.

En skön juniafton hade Elisabeth vandrat ett längt
stycke väg frän hemmet. Hon hade gått ut med Hele-
na att efler vanligheten möta Ferdinand, sora hvarje
dag plägade besöka sinä kära skyddslingar. Aftonen
var sä oändligt skön att Elisabeth, sedän hon förgäf-
ves gätt ett längt stycke fram längs den sumia, genora
en vacker löfskog sig slingrande, vägen, beslöt att sät-
ta sig på en hög kulle, sora reste sig i skogen helt
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närä invid vägen och der invänfa Ferdinands ankomst.
Hon gjorde så och Helena aflägsnade sig för att ploc-
ka liljenkonvaljer, soin i ymnighet växte pä en närä
belägen äng. Elisabeth var ensam. Hon affog hatten
och lät den milda sommarluften spela kring kinder och
hals. Trött nedkastade hon sig pä den injuka gräs-
raattan och lutade hufvudet mot staramen af ett åldrigt
träd. Det gullguia häret böljade ej mera soin fordom
fritt öfver de snöhvita, fylliga, men nu säinagra, skul-
drorna, utan lag fängsladt i en tjock fläta kring det
ännu vackra, ehuru så betydligt förändrade, hufvudet.
Dragen voro bleka och grufligt afmagrade, men ändå
mildare nu än nägonsin. Ett ljuft tränande veraod lag
i blicken, hvarmed hon längsamt och tankfullt säg orn-
kring sig. Den plats, der hon hvilade, var vacker och
skuggrik, ty höga, lummiga trän oingåfvo den öppna
toppen af kulien och raellan deras tjocka stammar växte
höga ormbunkar och vilda törnrosor, nu prunkande i
full blomm. Alit var så vackert och fridfullt, att Eli-
sabeth kände en liflig rörelse af tacksamhet ochglädje,
men hasiigt förvandlade sig denna rörelse i förskräc-
kelse, ty hennes kringirrande blick mötte ett föremäl,
för hvilket det studsade tillbaka. Der midt emot, mel-
lan de tätä trädstamraarne slirrade ett par mörka ögon
pä henne med eldblick. Elisabeth darrade och ville fly,
men då hon reste sig frän marken, fördes plötsligt det
höga gräset undan och en hög, men lutad gestalt nal-
kades henne med vacklande, osäkra steg.
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Tili hälften rest från marken, stirrade Elisabeth orör-
lig och med en obeskriflig häpenhet och förfäran målad
i sinä drag, på den vålnadslike väreisen, som långsamt
nalkades henne. När den uppnått henne, stannade den
och betrakrade henne stura och med en förebrående,
men sorgfull blick, några minuter..

"Du viii fly mig," sade mannen orasider med graflik
röst, "du hatar, du afskyr mig. Mycket har jag felat,
mycket brutit, men detta förtjenade jag ej."

Elisabeth sade intet. Ångestfullt blickade hon i den
talandes anlete. Det var askgrått, forfallet och liflöst,
döclen hade redan tryckt sin stämpel derpå; endast
blicken ur de djupt insjunkna ögonen egde ännu lif
och eld, da den häftades på henne. I den lutade ge-
stalten hade man knappt kunnat igenkänna den fordom
så reslige Rudolph, och likväl var det han. Elisabeths
häpna blick undgick honom ej, den framkallade en svag
rodnad och ett bittert leende hos honom.

”Du känner mig kanske ej,” sade hän med häftig
ton, ”och det skulle ej förundra mig; fyra länga ars
helvetiska plågor tili kropp och själ kunna förvandla
äfven en engels utseende, hvad hafva de ej då verkat
på mig! Och ändå är jag densararaa ännu och evigt i
mitt hjerta. Men det var ej derom jag ville tala,” fort-
for hän efter en kort paus och strök med den magra
handen öfver sin bleka panna. ”Jag ville blott se dig,
ännu en gäng höra frän dina läppar min dom, och se-
dän fly, fly för evigt.”
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Elisabeth teg.
"Svara då," sade lian nastan ofåligt, "upprepa än-

nu en gång förbannelsen öfver mitt hufvud, och jag
viii lemna dig."

Elisabeth teg ännu.
"O, du hatar mig då så gränslöst, att du ej engång

viii tilltala raig, vore det än med en förbannelse," kla-
gade Rudolph, och en tår siramade i hans af sorgen
fördunklade ögon.

"Nej, jag hatar dig ej," sade Elisabeth klart, nien

sagta.
"Huru?" utbrast Rudolph och en stråle af hopp bröt

fram i hans blick. "Skullo du väl kumia förlåta mig?"
"Hvad har jag att förlåta?" sade Elisabeth sorgligt;

"sjelf har jag värit den brottsligaste af oss båda."
"Nej, det har du ej. Var det ej jag, sora, lik en

orm, inträngde i ditt hera och spred der olycka och
tvedrägt mellan hjertan, skapade att vara förenade och
värdiga hvarandra? Var det ej jag, som förrådde alla
pligter af vänskap, tacksamhet och ära, sora röfvade
sällheten från raitt lifs räddare, dref honoin i landsflykt,
som förvillade hans raaka, och blef hans barns mör-
dare? Är det ej pä mig ali denna förfärliga skuld
hvilar, jemte din rättvisa, ehuru grufliga förbannelse?"

"Har jag förbannat dig? O, da har det skett i en
rnörk och olycklig stund," sade Elisabeth snyftande.

"Skulle du ejnu upprepa den?"
"O nej, nej!"
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”Tack Elisabeth!” sade Rudolph full af salig glädje.
”Du har lyftat en centnerbörda från mitt hjerta, ty tro
ej att jag eljest (rängt mig fram tili dig, I fyra långa
är har jag irrat kring din boning utan att våga visa
mig för dig, ty minnet af din sista förvirrade blick
skrämde mig; men döende af längtan efter ett förlätan-
de ord från dina läppar, har jag dock ej kunnat helt
och hället siitä mig lös från din närhet, ty jag hoppa-
des på den saliga stund sora nu är inne. O Elisabeth!
Jag har gjort dig mycket, kanske ohjelpligt, ondt, men
du skulle likväl icke hatat mig, om du kännt ali den
gränslösa kärlek, jag burit tili dig. Nej blif ej ledsen,
se ej så sträng, så hotande ut! Jag talar ju blott om
hvad som värit och huru jag älskat dig så, som ännu
ej en qvinna blifvit älskad; ja ännu ännu . .

. .

men jag skall ju icke ta!a derom, Blott för att få dia
foriätelse kunde jag förmå mig att ännu engång frara-
träda inför dig och väcka sraärtsarama päminnelser hos
oss båda. Det är sista gängen och innerligen tackar
jag dig för den trösf du gifvit mitt hjerta! Den skall
blifva mig ett Ijus på den korta väg, mig ätersfår att
vandra; den gör, att jag raed lugn kan tanka på den
långa skilsmessan från allt, hvad soin är mig kärast,
från fosterland ooh de ta vänner, jag eger. Den gör
ocksä, att jag med glädje tänker på den sällhet, som
jag så innerligen tror och hoppas ännu skall bli din
lott på jorden, se’n alla sorger vikit med mig, som var
din lyckas murdare.”
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"Hvilken sällhet skulle väl nuraera kunna bli min
lott?” sade Elisabeth vemodigt, ”jag har ju förverkat
allt hopp derpå.”

”Du har ingenfing gjort,” sade Rudolph högtidligt,
”du är oskyldig; ty du gaf endast vika för en ögon-
blicklig svaghet, men jag ensam är den skyldige. Huru
väl ora hela straffet träffat mig allenal Men sä skall
det hädanefter bli, jag känner det, ty med din lösta
förbannelse ätertogs straffdomen öfver oss båda, sä att
du blef den fria och jag skall hädanefter ensam bära
det, sora ännu ej är fullgjordt. Du deremot skall åter
bli lycklig, nu vet jag det, och denna kunskap giäder
mig. Du skall äterfä honom, soin min kärlek höll pä
att för evigt beröfva dig, honom, som du saknat och
begråtit i sä mänga är; hän skall med ännu varraare
kärlek än fordom orafamna dig, ty hän äterfär ju dig
luttrad genom frestelsens skärseld. Detta hopp är det,
som ännu kan uppehälla mig i de svåra, plägfulla stun-
der, sora äterstå innan vandringen är fullbordad och
bördan lyftas frän de axlar, som redan böjt sig under
den. Och när jag engäng, hvilket som jag hoppas
sker snart, fär lägga mitt trötta hufvud ner tili hvila i
den kalla jorden: då kan jag i skilsmessans stundmed
glädje tanka på den lycka I båda njuten och dervid
äfven päminna mig den förlätelse du skänkt mig.”

En häftig darrning öfverföll Elisabeth vid dessa ord.
Rudolphs spådom fann en genklang i djupet af hennes
hjerta; nu visste hon hvad hon längtat ooh trånat ef-
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ter, säg att ocksä hon i tysthet hyst detta hopp utan
att doek väga erkänna det ens för sig sjelf. Att dock
nu se denna längtan, detta heinliga hopp klädt i ord,
öfversteg ali hennes styrka och hon vacklade af sin-
nesrörelse. Rudolph såg denna svaghet och förstod
dess kalla; ett smärtsamt leende flög öfver hans tutina,
bleka läppar och han sade lugnt och förtröstande:

"Det skall ske sora jag sagt, jag vet det, och fröj-
dar mig deråt. Och da du åter är lycklig och siili, så
ber jag, att om en ofrivillig tanke flyger tillbaka tili
en tid, den du önskar vara begrafven i glömskaus skö-
te, du da utan alit liat och agg måtte _dröja vid mitt
minne. Och nu lef vai för evigt! Aldrig skall jag
mera störa din frid, ty jag går nu bort för att i ett
fremmande land, under en varmare, skönare himmel,
söka mig en graf, der jag i lugn far hvila ut från alla
strider och qval. Der skall jag slumra ensam, gömd
och glömd, men lycklig, ty din forlätelse skall sprida
en gliidjeskimmer kring min dödsbädd. Annu engäng
tackar jag dig för den! Gud välsigne dig och gifve
ditt rena, skuldfria hjerta frid!"

Med dessa ord böjde lian sig ned öfver Elisabeth,
soin ater sjunkit ned på gräsmattan, och tryckte sinä
glödande liippar mot hennes höga, kalla panna; derpa
aflägsnade han sig långsarat, utan att se sig om.

Elisabeth stirrade efter honom så länge soin räöjllgt,
men da den sista skyinten försvunnit af honom bland
skogens trän, da föreföll henne alltsaminans som en
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drötn, en villa. För att skingra den, strök hon med
hanöen öfver sin panna, men der brände ännu spåret
af den glödande kyssen, döds- och afskedskyssen. För-
virrad blickade hon omkring sig; da franiträdde ur sko-
gen Helena med sin fyllda blonisterkorg på annen och
en krans af de vackra, doftande blommorna kring sitt
lilla mörklockiga hufvud.

"Ack mamma," utropade hon och kastade sig kring
modrens hals, "du tror ej huru mycket blommor det
finnes derborta på ängen. Huru vackert är ändå ej lan-
det; här viii jag lefva och dö med dig och den gode
morbror Ferdinand! Men du är så allvarsam?" afbröt
hon sig sjelf med en kärleksfull blick på modrens sorgs-
na anlete, "är du ledsen för det jag dröjde så länge,
men det skall du ej vara, ty, ser du, jag har ju bun-
dit en krans under tiden, som jag skall ge morbror.
Är den ej vacker mamma Ulla?"

"Jo mitt barn," sade modren, men hennes blick var
häftad endast på dottrens vackra anlete och lion tryck-
te henne ömt och innerligt tili sitt hjerta, kännande
lifligt, att hon numera utgjorde den enda länk, som
ännu förmådde fästa henne vid en lyckligare tid.

"Men hvar kan den morbror dröja?" frägade Helena
otåligt efter en stund; "jag tror han glöramt ossidag."

"Det tror ej jag," svarade härvid en röst helt närä
och den efterlängtade franiträdde ur skogen. Med ett
utrop af gliädje sprang Helena emot honom och gafsin
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enkla, men vackra och doftande gåfva. Derefter van-
drade alla tre långsamt mot heminet.

En timma sednare samma afton rullade, fiån den
nännast Elisabeths boning varande gästgifvaregården,
en resvagn. Tvenne herrar sutto deri. Den ena var
ännu ung, den ahdra blek, lutad och skugglik, med ett
ord Rudolph. Stumma sutto de under den snabba fär-
den. Mägtiga tankar tycktes kampa i Rudolphs sinne,
endast afbrutna af en häftig, orolig rynkning på ögon-
brynen af smärta, hvarje gång en större skakning på
den på mjuka fjädrar gungande vagnen förmärktes,
men straxt derpå försjönk han åter i lika djupa grub-
blerier.

Så förgick timma efter timma, mii efter mii. Natten
igenom gick färden ocii tidigt oin morgonen befunno de
sig iA .. Pä värdshuset, der de togo in, dröjde de
endast ett par minuter och begåfvo sig derefter ned tili
stranden för att gå ombord på det vackra, eleganta
ångfartyget Finland, som skulle öfverföra dem tili Sve-
rige, derifrån de vidare ville fullfölja resan tili södra
ländema. Alit var af en väli förut iordningställdt tili
resan och fartyget färdigt att afgå. Annu på stranden,
hörde de redan qvartskottet aflossas och de skyndade
sig att komma på fartyget. Rudolph gick förut, den
andre följde honom. Plötsligt vände sig Rudolph om
och sade allvarsamt:

"Du viii då följa mig Verner? du viii da för min
skull lemna fädernesland, vänner, älskarinna och alit,
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och kanske för lång tid; ty ännu ätersfä kanske män-
ga stunder af plåga för mig, innan det sega lifvet är
utnött?"

"Ja jag viii!" sade Verner, en ung läkare, hemma
frän Rudolphs och Leonhards gemensarama födelsestad
och litet slägt med den förre, samt nu för det närva-
rande stadsläkare i ..., "för dig och min vetenskap
leranar jag gerna på en tid raitt kara Finland och alit
hvad jag eger dyrbart här."

"Men ora du ej återfann det, sä sora du lemnade
det?" fragade Rudolph och ett bittert minne förvred
bans drag; "ora deras hjertan, som nu älska dig, vore
slutna vid din aterkomst och kallnade för dig?"

"Gud bevare!" utropade den unge mannen leende,
men dock ofrivilligt bleknande vid denna hårda spådom.

Rudolph varseblef denna blekhet. "Gå! ännu är det
tid," sade lian, "gå och bevaka din sällhet att ej arf-
fienden riifvar den ifråu dig!"

"Det finnes en bättre hand än min att skydda den,'*
sade Verner med fast tillförsigt, "och viii ej den be-
skydda så vore alla raina bemödanden fåfänga."

"Men hvarföre skulle du följa mig? Ännu aldrig har
jag egt någon, soin värit inig troftst tillgifven; skall
min dudsbädd i detta iiill bli lyckligare än niin vagga?"

"Tala ej ora död och dödsbädd! Du reser ju nu
ut för att söka ny helsa i ett mildare kiimat och sa-
kert återvänder du helt frisk derifråu efter ett par raå-
uader, eiler ett år."
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"Frisk ja, och frisk för evigt. Aldrig återser jag

mera mitt fosterlands klippiga kuster, men nog irrar
väl min ande hit igen, ty den lemnar ju alit, sora den
älskat, här. Jag viii ieke bedraga dig; det är döden
som långsamt gnager på mitt hjerta; det är för att sö-
ka mig en varmare graf, än under nordens frusna drif-
vor, jag nu reser. Men dödskampen kan bli lång oeh
grym och plågorna göra mig mera despotisk än jag
eljest är. Blif derföre qvar här, ännu är det tid, blif
qvar och lemna mig at mitt öde!"

"Alla passagerare ora bord!" skallade kaptenens
stämma i det samma och alla hastade hufvudstupa att
efterkomma befallningen.

"Ännu är det tid," upprepadeRudolph, "lemna mig!"
"Nej jag följer dig!" ropade Verner utan tvekan.
I samma stund satte sig fartyget i rörelse. Rudolph

tryckte tacksamt vännens hand.
"Farväl mitt fosterland," sade han da Å.. försvun-

nit ur deras åsyn, "farväl för evigt!"

9*Den Talina.
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Den duentle.
"Så må jag dii af verlden oförstådd,
Men ej försmådd
Af Den, som engång liiser lifvets gåta:
Hau, som mitt lif eu liimmelsk syftning gaf,
Skall i min graf
Mig ej åt stoftets mörker öfverlåta."

Atterbom.

En osynlig ande för oss nu bort tili en fjerran Strand.
Milda, ljufva dofter uppfyllde luften, sä värin, soin än-
nu aldrig en nordens sommardag egt den och solen strä-
larglödande öfver en jord, höijd af en evigt blomstrande
skönhet och ungdom. Alit är så outsägligt herrligf,
iuft och jord och himmel; raen i nordbons själ väcker
den tränad och längtan, denna himmel, sä högblä, sä
ljuf; hän iängtar bort tili sinä gröna kullar, sinä stora
sjuar och sin klara, ljusa himmel, beströdd med milli-
arder stjernor och prydd med klart tlammande norrsken;
äfven den kalla vintern med sinä höga drifvor är ho-
nom kärare, än denna eviga vår. Herrlig är den dock
och Ijuft vore att tillbringa en tid, raen endast en liten
tid, i "Italia herrlig och mild,” ty det är tili dess var-
ma luft, dess doflande orangelunder, dess skönheter af
tusende slag, vi fört vara läsare, i förhoppning att fin-
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na öfverseende raed den lilla svaga teckning, vär ofull-
komliga penna förmätt göra af ali den skönhet, vi
drömt orn, men i verkligheten sjelfve aldrig skådat, en
okunnighet och obekantskap, sora vi dela. raed de flesta
vara landsraän, ty fä af dem hafva värit längre än tili
Stockholm eller Petersburg, om raan undantager sjö-
raän. Och dock skulle vi ej sakna medel tili dessa
lärorika och interessanta ntflykter; vi kunna kanske
battre, än Svenskar och Danskar, göra vär eriksgata
kring Europa, ty Finland, ehuru ingalunda rikt lottadt,
är dock ej af de fattigaste länder. Men hvad är det
da sora vällar, att Finnen sä säilän sticker hufvudet
utom sitt fosterlands gränsor? Icke är det brist på ny-
fikenhet, ty i detta fall stå vara kare landsraän pä
sararaa linie raed hela den öfriga verlden; icke heller
är det af hushållning, patriotisra och hvad alla dessa
vackra egenskaper heta, sora pryda ett lands medbor-
gare, ty ingen är mindre hushällsaktig än Annen och
mindre patriotisk än hän, då det blir fräga om att väF
ja mellan sitt eget, eller ett fremmande lands produk-
ter och att, i mån af sinä tillgångar, lägga sig tili o-
nödiga lyxartiklar. Hvad är det då som vällar denna
likgiltighet att se andra länder? Flegraan, den medföd-
da trögheten i sinnet. Visst vore det roligt att resa,
tänker man, och kanske jag hade råd dertill, men det
är sä mödosarat, sä besvärligt, jag raaste för så län-
ge afsäga mig alla minä gamla, kara vanor; nej! det
är bäst jag blir hemma. Och denna tröghet vidläder
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oss icke alienast i fråga om nöjen och trefnad, men
äfven i saker af vigt och ailraän nytta, och har, ty
värr, ofta förorsakat stora och ohjelpliga förluster för
hela värt land.

Det var tili Italiens förgård, tili det sköna, för så
helsorikt ansedda Nizza, vi vilja föra vara kare läsare.
Det var om hösten 183 .

. November månad var in-
ne, ej den dystra, storraiga, mörka och töckniga, som
i norden, men november ända, ehuru kilidd i söderns
förtjusande drägt. Orangelunderna prunkade med de
herrligaste mogna frukter och spredo en aromatisk och
tjusande doft ikring sig, frestande för en nordbos der-
vid ovana näsa. Blommor, frukt och sjelfva jorden
vittnade dock om- vinterns annalkande äfven här, ehuru
det var en söderländsk vinter.

Många resande hade anländt dessa sista veckor och
kommo alit dageligen. Promenader och gator vimlade
af dem. De voro Fransraän, Spanioner, Tyskar, Nord-
boer och framför alla Engelsraän. Större delen af des-
sa fremlingar buro sjukdomens och dödens prägel i
sinä bleka anleten, sinä raagra, skugglika gestalter och
i sinä långsamma, besvärande rörelser. Och dock ha-
de de kömmit hit för att söka lif och helsa i den mil-
da, ljufva liift, som herrskar här; men ack, fåfänga
äro alla försök dertill, se'n lidandets mask en gång
funnit väg tili hjertat och lefver och gnager der utan
uppehåll.

Ett par veckor före den dag, för hvars afton vi när-
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märe vilja redogöra, hade tvenne resande, bland mån-
ga andra, anländt längs jernvägen tili Nizza. De voro
icke utmärkta, hvarken i klädedrägt eller vasen frara-
for någon af de andre, inen det frainst&ende nordiska
draget i deras ansigten och den ovanliga, fast sköna
accenten, på deras fransyskt-italienska språk, göra, att
vär uppmärksamhet genast fästas vid dem. Hvilka kuu-
na båda dessa fremlingar vara? Vi vilja beskäda dem
närmare, kanhända de ej äro oss obekanta. Den äl-
dre af desse fremlingar var troligen ej mycket öfver
tretio år, ehuru sjukdora och lidande tryckt en stärapel
af grämelse och lidande på hans bleka drag och lutan-
de gestalt, och gaf honom utseende af att vara minst
15 ä 20 år äldre, än hän verkeligen var. Hän gick
längsarat och med möda, stödd på sin följeslagares
arin, som med orasorg och styrka ledde honom genom
ett par gator tili det stora hotel, der de fingo rura i
tredje väningen. Sedän den sjuke fremlingen med raö-
da stretat upp för de höga trapporne, allt biträdd af
den unge, lefnadsraske mannen, kastade hän sig ut-
raattad på en solia och förblef der orörlig flere tim-
raar. Mäuga dagar förgingo så under tystnad och djupt
lidande.

En afton några veckor sednare lag den sjuke frem-
lingen på samma softa, som nu blifvit flyttad under
det höga, göthiskthvälfda fönstret. Det stod öppet och
söderns milda aftonluft strömmade in i rummet och ky-
ste lätt den sjukes bleka panna, der lian lag stödd
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raot nägra omsorgsfullt lagda kuddar, Intän de hufvudet
i sin magra hand och med blicken följande en sträle
af den nedgående solen, soin ännu glödande qvardröj-
de pä fönsterrutorne. En tär af stilla, hemlig tränad
gliinmade dervid i hans insjunkna ögon och en sagta
suck uppsteg ur det qvalda bröstet. Da näddes hans
ura pä engäng af toner, vid hvilka lian spratt väld-
samt tili och lyssnade. Det var ett positif nere pä ga-
tan, sora spelade en vals, den lian fordom ofta hört i
sitt hemland. Hän lyssnade begärligt tili dessa toner,
sora likt ett svärd inträngde i hans hjerta och genoin-
bärrade det med tusende stygn; det lag dock ett slags
hemlig tjusningskraft i sjelfva det bittra minne, de upp-
väckte.

En tirama sednare inträdde den unge mannen tili sin
sjuke vän. Hau liade värit ute på promenader och ga-
tor och återvände lielt upplifvad och hoppfull tili sin
boning. Obemärkt inträdde lian och såg viinnen ligga
stilla på sin sofiä under det öppna fönslret, derifrån
alla solstrålar så smmiingom dragit sig. Sagta, ty lian
trodde att välinen sof, glck lian fram för att stänga
fönstret, att ej nattluften skulle skada den sjuke; men
da lian var närä att verkställa sin afsigt, smog en kali
hand öfver hans och en mild, men vemodig stämrna
sade på svenska:

"Lät det stå öppet sålänge, Verner! Jag viii så gerna
inandas denna balsamiska luft, så Jjuf och dock så
olik vår."
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"Men den kunde lätt skada dig, Rudolph."
Rudolph Berg fcy det var lian log svagf i det

hari sade: "Mig skadär intet nufnera."
"Jag har också tyckt," sade värinen, som ej ville

fatta meningen af hans ord, "att du på dessa sednare
tider sett raskare ut. Snart liira vi kuuna fortsätta vår
resa liingre fram."

"Ja vi resa snart, men at olika hali," sade Rudolph
tankfullt, "båda återviinda vi likväl tili hcnimet."

"Var afsigt var ju att resa tili södra ltalien, Roni,
Neapel, Palermo," sade Verner, soin ville blailda hort
hans sorgliga tankar, "eljer har du kanske hytt om
pian och viii anlräda resan hera?"

”Du vill ej förstå min mening, Verner, derfure raa-
ste jag uttala den tydligare. Längre går ej min väg 1
lifvet un hit; bär är målet ooh jag raaste stanna. Man-
gu stunder liar jag ej mera qvar af mitt lif och denna
tanke fröjdar mig. Döden bar blifvit mig ljuf att tan-
ka pä, ty ehuru en man, behöfver jag dock ej rodna
att bekänna, att jag lidit inycket och är trött ocli läng-
tar tili hvila. Ljuf skall denna hvila bli, men den ha-
de blifvit äudå ljufvare, ora jag fätt ujuta den i den
jord, soin sett mig födas. Nu först, da det är for
sent, ser jag att ingen bör låta dära sig af en fäfäng
villa, soin lockar en att söka sin graf i fjerran land;
ser att det dock i dödens stund är svärt att tanka pä
en hvila i den jord, sora är oss fremmande, långt skild
frän alla dera vi älskat. Ja jag vill ulan blygsel he-
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kanna, ty denna känsla är helig, att jag längtar bort,
bort tili raitt kiira hein, tili det älskade Finland. Nti
är det för sent, nu får jag det ej inera, ty minä kraf-
ter aro slut, jag skulle ej nä hemraet, utan skulle du-
ka under på vägen, och detta stäile är sä godt soin

nägot annat ocksä. Snart, ja ora nägra tiramar kan-
ske, är det förbi med mig. Ja, skaka ej sä tviflande
på hufvudet! Du är ju iäkare och bör således ej låta
dära dig af den styrka och helsa, du tror dig märkä,
nu raer än förr pä tänge, i raitt väsen. Har du ej
sett ljungelden, hur den blixtrar fram ett ögonblick, ly-
ser, raen försvinner hastigt? Så ocli raed raig och raitt
hela lif. Det har värit ett enda lysande, raen torat och
onyttigt irrbloss. Ooh det hade kunnat, hade bordt va-
ra så annorlunda! Nu först, med döden i hjertat, kän-
ner jag rätt, huru raycket jag förspillt och försummat,
nu trycker det mig tungt, raen det är för sent. Ora
jag kunde börja änyo! Men nej! Endast ängern åter-
står för mig. Med snabba steg nalkas döden och dess
kalla hand skali snart vidröra det hjerta, sora i lifvet
värit sä varmt och kärleksfullt, soin är det ännu, ty
fäfangt har jag stridit och kämpät för att segra öfver
denna känsla, så brinnande, sä oöfvervinnelig, så
förkastelig, och dock sä ren, sä helig. Den har värit
lavaströmmen, soin förtärt min framtid, soin förbrännt
raig tili kropp och själ och gjort mig tili den jag nu
är. Och ändå, ändä kan jag ej ens i dödsstunden
siitä denna känsla ur min själ, den följer raig tili graf-
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ven och bortom den. Svag oeh bedårad, har jag myc-
ket felat, men mycket lidit oeksä; om plägorna här
skulle konna afplana syndaskulden, nog vore mycket
af min da afbetalad. Mycket har jag felat, men innan
jag dör, vill jag söka godtgöra litet deraf. Om du
engäng äterser Leonhard Lindmark, så säg honora, att
hän, och endast hän, värit älskad af Elisabeth, att allt
det öfriga värit blott en chimere, och gif honom det
bref, som du fmner försegladt i mitt schatull, och säg
honom oeksä, att hvarje ord deraf är en helig sanning,
besvuren af en döende, ängerfull syndare; detta bref
skall kanske gifva honora frid. Helsa äfven Elisabeth
och säg, att jag döende välsignar henne ännu, och
bed att hon ville upprepa den förlätelse, hon engäng
skänkte mig, pä det att jag ma finna ro i grafven.
Och nu lef väl! på samma stäile som brefvet fmner du
mitt testamente. Hälfteu af min förmögenhet tillhör dig,
den andra har jag gifvit tili en fattigforsörjnings-anstalt
i vår födelsestad. Emottag du detta lilla bevis af min
tacksamhet; du har värit den ende som följt mig un-
der plägans och smärtans tid. Måtte denna lilla sum-
ma bereda dig en ljusare framtid med henne, du äl-
skar! Jag raaste slumra litet nu, ty jag är så trött,
så trött. Lemna mig pä en stund och medan jag hvi-
lar, så bed för mig, jag behöfver det så väl!”

Hau tystnade och hans hufvud nedföll mot dynorna,
ögonen voro slutna, men ett saligt leende sväfvade öf-
ver de bleka läpparne. Tyst smog sig Verner ur rum-
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met. När han ett par fimmar sednare återvände och
med ett Ijus nalkades den slumrande välitien, säg han
att denne hade slutat.

"Hari är död!" utbrast Verner med rörelse. "Sof i
frid; du har mycket lidit, men också bittert ångrat di-
na brott; måtte de vara dig tiligifna!"
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Ittötct vi«l gäafven.

”Misströsta ej!”

Rudolph slumrade i frid under en enkel, men skön,
fevit raannorurna i skuggan af en hög cypress på en
kyrkogård i Nizza. Här skulle han hvila ut efter sitt
lifs långa, bittra lidande. Redan för närä en rnånad
sedän liade Verner fullgjort alla sinä pligter raot den
döde, men ändå qvardröjde lian. Italiens ljufva him-
rael qvarhöll honom rned magisk trollkraft. Nu skulle
han dock lemua Nizza och alit var redan förberedt tili
hans afresa, då han sent en qväll gick för att ännu
engäng besöka vännens graf. Följande dagen skulle
han bryta upp, men ville dessförinnan säga farväl för
alltid at den under torfvan slumrande.

Dagen förut hade en resande anländt tili samma
värdshus, der de båda vännerne bott, och der den ena
öfverblifne ännu bodde. Den fremmande var blek och
syntes mycket lida. Dä han anlände, stod Verner ho-
nom helt närä, och de förfallna, solbrända, raenblonda
dragen föreföllo honom mycket bekanta, ehuru han ej
kunde påminna sig att de tillhörde någon, sora han förr
sett. Medan han ännu grubblade derpå, gick fremlin-
gen förbi honom och försvann in i huset. Förgäfves
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vände sig Verner tili värden för att få veta den resan-
des namn; det hari fick sora svar på sin fråga var ett
honom fullkomligt obekant Engelskt eller Araerikanskt.
Förgäfves väntade han att få återse honom vid table
d'hote; fremlingen kom ej oeh syntes icke tili under
hela aftonen, ej heller den följande dagen.

Denna dag om aftonen hade han dock lemnat värds-
huset och vandrade långsamt framåt längs gatorna i
staden. Slumpen, eller ödet, eller en högre magt led-
de hans stapplande steg tili en vacker, trädplanterad
kyrkogård. En oemotståndlig dragningskraft förmådde
honom att inträda genom den öppna gallerporten. Han
andades så lugnt på denna vida hviloplats och med ett
slags tillfredsställelse och längtan blickade han ikring
bland dessa små och obemärkta, men lugna boningar.
En af dessa behagade honom särdeles; det var en skön,
hvit marmorurna, kring hvilken slingrade sig en krans
af i sten huggna törnrosor. Denna graf stod skild från
de öfriga, i skuggan af en åldrig cypress, och platsen
såg så lugn och fridfull ut. Med längtan i sitt lidan-
de hjerta nalkades fremlingen den afskilda grafven.

"Du har funnit ro, okände," sade han på svenska
och böjde sig ned för att läsa skriften på grafven. Der
stod äfven på svenska endast dessa ord:

"Rudolph Berg,
född

den 11 Junii 1802,
död

den 6 November 1839."
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"Rudolph Berg!” upprepade fremlingen häftigt upp-
rörd och med dödsbleka kinder; blott med möda för-
mädde hän halla sig uppe vid trädets stam. "Rudolph
Berg, min dödsfiende, min lyckas mördare, är det så
jag återfmner dig? Har den sällhet, du röfvat ifrån
mig, ej bringat dig bättre frukt? Dock, du har lidit
ut, du stär nu inför den domaren, soin allena kan lä-
sa i menniskohjertat och som vet, hvad straff du för-
tjenar; mig tillhör säledes ej att dömraa utan att glöm-
ma och förläta, ora jag sjelf vill hoppas att bli förlä-
ten. Hvila da i frid! Du gjorde mig mycket ondt,
men det fanns en tid, på hvilken du var mig kär och
vid minnet af denna tid förläter jag dig!”
. "Leonhard Lindmark!" utropade härvid en röst helt
närä och Verner framträdde tili grafven. Han hade o-
beraärkt af den andre inträdt på kyrkogården och nal-
kades sagta grafven; ty med frJrvåning varseblef han
fremlingen, som föregående dagen väckt hans uppmärk-
samhet. Med obeskriflig undran såg Verner den andres
djupa rörelse, men da hans utrop, så sorgligt och fullt
af gräraelse, men äfven af mild och kärleksfull under-
gifvenhet, nådde hans öra, föll som på engång fjellen
från hans ögon och han igenkände fremlingen.

"Leonhard Lindmark!" upprepade Verner och räckte
sin hand at fremlingen.

Denne mottog den ej, utan stirrade förvånad på den
talande.

Den Falkia. 10
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”Det var en tid som jag kallades så,” sade hän om-
sider sagta och längsarat, ”raen denna tid är nu förbi.”

”Hvarföre har ni allagt er faders namn?”
”Emedan detta naran var mig en pläga,” sade rnan-

nen bittert, ”emedan det uppväckte i min själ minnen
af en tid, lycksalig, raen kort och för alltid flyktad.
Men hvem är ni unge man,” frägade fremlingen miss-
froget, ”hvem är ni, som känner mig, niift- spräk, och
kanske minä öden?” tillade lian raed en forskande blick.

"En landsman och vän," sade Verner oeh räckte å
nyo handen at den bleke fremlingen, som var ingen
annan än Elisabeths olycklige raake.

"En vän!" upprepade Leonhard mildt, men vemodigt.
"Det var länge se'n ,jag hörde det ordet, eller sett nå-
gon, sora värit det för inig; och ora jag också betvif-
lar det sednare, kan jag dock helsa er med tillgifven-
het såsom det förra," med dessa ord skakade lian vän-
ligt Verners hand.

”Och dock skall ni snart kalla mig sä,” utropade
Verner gladt och besvarade hans handtryckning, ”ni
skall kalla mig sä, tv jag vill och kan bringa er en
stor glädje.”

’Mag betviflar det, ty glädje har jag ej på länge egt
och i er magt, unge man, star ej att bringa mig den.”

”Men om det stode? Om jag sade er, aft ni ännu
kan och bör bli lycklig, att allt är förvandladt igen,
akulle ni ej tro mig da?”

"Gäckas icke raed mig, okände!” sade Leonhard
med darrande rost och dödsbleka kinder. ”Du känner
ej hvad jag lidit, vet ej hur jag försakat allt hopp ora
sällhet och burn jag skulle kunna häranas pä den, sora
ville gäcka mig med dess tomma irrbloss. Var derföre
tyst och reta ej djefvulen i min kropp.”
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”Jag gäckas ej,” sade Verner fast och högtidligt;
”inför Gud, den evige, svär jag, att minä ord äro san-
ning och att jag kan och vill bevisa det, om ni följer
mig tili mitt qvarter.”

"Hvem är iii da?" frågade Leonhard och betraktade
Verner förvånad och misstrogen, "hvem är ni som så
viii frösta mig?"

"Mitt namn viii jag säga er sedän. Tro mig blott
nu och följ med."

"Nej, jag kommer ej," sade Leonhard och stod qvar
orörlig och med mörk blick. "Jag viii veta ditt namn
frestare, oin du är från himmelen eller afgrunden."

"Na väl da envise," utbrast Verner otäligt men än-
då leende, "jag måste väl da säga er mitt enkla namn,
på det ni tydligen måtte inse, att det ej kan göra an-
språk på att härstamma hvarken från det ena eller det
andra stället, utan helt enkelt räknar sinä anor från
jordens grus. Jag heter Verner, och om ni påminner
er, torde ni kanske ihägkomma en hedersgubbe tili
handlande med samina namn i er födelsestad. Denne
man, Gud fröjde hans själ, var far tili mig, och han
som slumrar under denna sten, var en af minä släg-
tingar. Jag följde honom hit tili detta fremmande land,
ty han trodde sig finna helsa här, men fann döden.
Frid öfver honom, ty stor var hans skuld, men hans
ånger var ändå större och han dog som en botfärdig
syndare!"

"Ja frid öfver honom!" sade Leonhard rörd, "han
gjorde mig obotligt ondt, men jag viii ej förbanna ho-
nom."

"Nej förbanna honom ej! Han var kanske lättsin-
nig, svag och straffvärd, men han var äfven ädel, och
hvad i hans förmåga stod, har han gjort för att förso-
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na sitt brott. Och nu, när ni känner mitt namu, tve-
kar ni väl ej att följa mig, på det jag mä kumia be-
visa er sanningen af minä ord.”

Leonhard log vemodigt och tryckte den unge man-
nens hand. Stumma vandrade de sida vid sida tillba-
ka tili det liotellet, der de båda bodde. Sittande i
samina softa, der Rudolph få veekor förut hade utan-
dats sin sista suck, emottog Leonhard tvenne bref, dera
Verner räckte hononi, i det lian nied rörd stäinma sade:

"Det gläder mig att så snart vara i tillfälle att tili
er öfverlemna dessa bref, tili min omsorg anförtrodda
af tvenne för mitt hjerta dyrbara personer. Jag våga-
de ej hoppas att så snart träffa er. Måtte dessa bref
innehålla de underrättelser, och den tröst ert hjerta ön-
skar och törstar efter! Jag tror det, ty med innerlig
öfvertygelse bådo mig båda dessa personer framföra
tili er den försäkran att alit var förvandladt och att ni
kunde bli lycklig om ni ville."

Leonhard skakade hufvudet tviflande. Stum emottog
han de båda brefven.
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Ue båda Sircfvoa.

"Sörj icke mer, de fly bekymrens tider
Och snart är minnet iifiigt blott,
Det gifs ett mål för alit fivad hjertat lider,
Och livarje plåga gränsor fått."

Granberg.

Leonhard tog brefven. Med en hastig blick öfversåg
hän utanskriften pä dem. Den ena stilen var honom
fullkomligt fremraande, den andra svag, ojemn och dar-
rande, framkallade en dödlig blekhet pä hans insjunkna
kinder. Häftigt sjönk handen med brefvet igen och
hän satt länge orörlig med hufvudet lutadt raot bröstet.
När hän upplyftade det om en stund, var hän ensam i
rummet, Verner hade lemnat honom. Med en stilia
suck ätertog hän brefvet, bröt det och läste följande,
med svag och darrande hand skrifna, och om djup
rörelse och änger vittnande ord:

”Jag borde icke våga vända mig tili dig, dig som
jag sa grymt gäckat pä allt det käraste, du egde i
iifvet; jag borde ej ens i skrift göra det, ej påminna
dig ora den usla varelse, du engäng kallat van och
broder. Icke skulle jag heller gjort det, om jag ej
hoppats att derigenom, om ocksä blott tili en ringa del,
godtgöra hvad jag brutit emot dig. Detta hopp, och
iängtan att erhälla lugn och tröst i den stund, som ej
är längt borta, är det som gifvit mig mod att så träda
infor dig med alla mitt hjertats djupaste heraligheter
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afslöjade, och jag ber dig i hennes namn, som vi bä-
da tillbedt, att lyssna raed tålamod tili minä ord och
tro dem; de aro sanning, helig, lefvande sanning, ty
på grafvens brädd med döden i hjertat kan och vill
jag ej bedraga dig.”

"Miirungdom känner du, känner det varma band,
som så fast, så oupplösligen tycktes förena oss; men
hvad du ej känner, var den djupa, tili dyrkan grän-
sande kärlek, som jag bar i mitt hjerta för alit skönt
och herrligt, väre sig i natur, i handling eller hos men-
niskor ocli djur. Det var denna känsiä, som fästade
sig så djupt i mitt sinne och som förenade oss båda,
ty tro ej, att det endast var af taeksamhet för mitt lifs
räddning, jag höll dig kär; ack nej! det var för den
skönhet, jag såg i din modiga, sjelfuppofirande hand-
ling, jag så innerligt älskade dig. Och dock var äf-
ven lifvet mig kait då ännu, ty endast den trötte brott-
slingen, den, hvars hjerta värit hårdt snärjdt i syndens
bojor, längtar efter befrielsen; det känner jag för väl,
för väl!"

"O att du ej hade räddat mig! Hvarföre ryckte du
ditt lifs onde engel ur den kalla, våta grafven? Hvar-
före skulle du locka tillbaka den djefvul, som så sko-
ningslöst krossat din sällhet? Ack! ....

”Men då var du mig dyrbar; min tillgifvenhet var
så varoi, sä innerlig, Jag tyckte mig kumia för dig
uppoffra lifvet och allt det käraste, det hade att bjuda,
och likväl . . . Menniskohjerta! du är ett eländigt,
ett illfundigt fing, dina fastaste föresatser kullslås, di-
na innerligaste, bästa känslor fordunsta! Eländigt!”

”Jag återsåg dig efter en mängårig skiljsmessa. Vi
hade båda under tiden blifvit män. För dig hade lif-
vet visat blott sin blomstersida; jag deremot hade pröf-
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vat svikna förhoppningars bitterhet, och denna kansia
hade gjort mitt vasen sträft och kalit, under det elden
i det inre blott flammade dess högre. Da, mera än
nägonsin, längtade jag efter ett hjerta, soin kunde fullt
fatta och dela minä känslor, ett hjerta, vid hvilket jag
lugnt och tryggt skulle kumia hvila. Jag längtade ef-
ter ett föremäl att älska och tillbe, ett som värit mig
det käraste pä jorden, hvilket jag kunnat vörda och
lefva för.”

”Med dessa känslor säg jag din maka och i henne
den drörabild, som ständigt kringsväfvat mig vaken el-
ier sofvande. Hvad mitt bjerta kännt och anat skö-
nast, det såg jag ailt hos henne förkroppsligadt. Frän
första ögonblicket tillbad jag henne, dock dolde jag
sorgfälligt bäde för mig och andra denna kansia. Men
jag var svag, jag kunde ej se och ej låta bli att se
henne, och för hvarje gäng blef hon mig dyrare, heli-
gare, tills i en obevakad stund, en stund af mägtig
frestelse, det första ord af kärlek gick öfver minä läp-
par. Förbannade väre dessa ord, denna stund, i evig-
het förbannade!!”

"Annu älskade jag dig dock. Men steget engåag
taget pä syndens väg, kan icke tagas tillbaka; ifrån
den breda helvetes stråten är det så svårt att återvän-
da, ty fram eiler åter skall det bära, men stanna får
raan ej; man måste, måste gä tdl målet, ehvar det än
ma vara ställdt."

"Och jag gick, men med döden i hjertat, fast det
brann af en besvarad kärleks salighet. Jag var så lag,
så sjunken i minä egna ögon, att lifvet blef mig tungt
och vämjeligt. Men derunder tillbad jag dock henne
alit högre och högre, och dolde för hennes skuld de
qval, som tärde mig; ty också hon led. Jag sökte
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försona henne med sin ställning, men det lyckades al-
drig, och kanske blef hou derigenom endast dyrbarare
för mitt hjerta, ty högre lägade för hvarje dag min
kärlek, ehuru jag med smärta säg de förebräelser, hon
ständigt gjorde sig sjelf.”

”Vid clenna tid var det, som du lät uföfva hämn-
deus kali emot niig. Deuna handling sä rättvis, sä
välförtjent, uppväckte likväl bitterhet i mrtt hjerta och
slöt det för dig. Du hade tagit igen ditt län, da du
sä obarmhertigt fräutog mig helsa och kraft ocli lem-
nade mig ett eländigt rof för sjukdom och plägor. Frän
deuna stund var allt qvittadt oss emellan och jag in-
geuting dig skyldig nuraera. litan förbehäll leumade
jag fritt rum at miu kärlek, men hou förblef mig lik-
väl alltid lielig. Nu ville jag alldeles röfva lyckan ifrän
dig och en engel för mitt sjuka hjerta, jag ville skil-
ja er at och dervid viima en raaka, sadan jag kunde
tillbe; men denna pian strandade emot hennes bergfa-
sta vilja, hennes renhet och oskuld, ty oskyldig var
hou, trots allt och vid allt, som är heligt, i himmeten
och på jordeu. Hou ville ej siitä baudet emellan er,
sade hou alltid, ty det var dig, och endast dig hou
tillbad i sitt hjerta, ehuru jag ej da käude det. Du
sjelf skulle vara den, som skulle littala skiljsmessans
dora mehän dig och henne; sådant var hennes beslut.
Men jag kände dig sä väl, jag visste att detta ord al-
drig skulle gä öfver dina läppar, och då ja då ön-
skade jag dig döden, Önskade, att du legat djupt ned
i jordeu; ty du stod ju i vägen för min kärlek, den-
na kärlek, som uppslukat alla de ädlaste känslorna i
min själ. Jag var blefven eländig och usel, din strän-
ga hämd hade krossat hela min bättre varelse. Du blef
mig vidrig, förhatlig, du sora jag fordom sä högt älskade.”
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”Med rysning förbigär jag nu den sorgliga händel-
se, som för evigt skiljde henne och mig, som öppnade
hennes ögon, blott för en kort tid förblindade af en
faisk synvilla, den hon tog för kärlek, men som en-
dast var ett sken deraf. Du fär tids nog erfara den-
na händelse, ora du ännu finnes bland de lefvandes
antal, och en gäng äterser ditt hemland, eller nägon
röst derifrån när ditt öra, i hvilken vrå af den vida
verlden du da än mä irra. Jag ville blott säga dig,
att hvad du än mä kanna vid denna underrättelse, så
lät det bli blott jag, sora träffas af din rättvisa förban-
neise, ty jag, endast jag, är den skyldige. Mä mig
ensam drabba ali förbannelse, allt straff och hennes
skuldfria hufvud skonas! Ty heligt svär jag, att hon
intet felat, intet brutit, utora sin svaghet, ora den är
ett brott, och du bör, du skall sätta tro tili minä ord,
en döendes ord!”

"Och nu, nu återstår raig blott att besvära dig att
återvända tili henne, som trånar af iängtan efter dig.
Hvarföre skulle du försaka den lycka, som vinkar dig
och soin du ännu så fullt kan njuta? Hvarföre sluta
hjertat för den felande, men ångerfulla makan, dig än-
nu lika värdig sora fordom? Aldrig skulle jag yttra
dessa ord tili dig, ora jag ej vore på grafvens brädd,
men med döden i hjertat blir man ödrajuk, och en
liingtan uppstår att försona ora möjligt sinä brolt. Ock-
så jag viii försona hvad jag brutit, ora det låter göra
sig, och denna brinnande önskan gör, att jag kan liop-
pas förlåtelse i ett annat lif."

"Mitt hopp är, att detta bref mätte finna väg tili dig
och att dess ord kunde sprida ljus och tröst i din själ;
ty nu i dödsstunden har raitt hjerta veknat och den
fordna barndomsvänskapen har återtagit sin heligaplats
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deri. Gerna och fullkoraligt förläter jag dig din grufli-
ga hämd och erkänner att den ej var orättvis. Myc-
ket har jag brutit, men blifvit raycket straffad ocksä.
Men nu, nu i dödsstunden, uppfyller ett mörkt tvifvel
min själ; det förefaller mig, som om du ej skulle vä-
rit den, som hämnats på mig, som om jag oskyldigt
anklagat dig. Är det så, huru mycket har jag ej dä
felat emot dig? Mot dig har jag felat, aldrig emot nä-
gon annan, och detta bör tili en del försona min miss-
tanke. Snart skall allt detta bli mig uppenbart, och
för hvad jag brutit, skall straffet drabba mig. Mätte
du förlåta mig, såsom jag dig!”

Brefvet sjönk ur Leonhards hand och han böjde huf-
vudet ned hiot briistet. "Frid med dig," suckade lian,
"måtte du virma förlåtelse i den andra verlden, såsom
du vunnit den af mig äfven för din olycksaliga, ehuru
falska misstanka!"

Lange förblef lian tankfull och ville ej komma sig
tili att bryta det andra brefvet. Onisider sprang sigil-
let och efter en snabb blick på anderskriften liiste Le-
onhard följande:

”Broder! Låt mig kalla dig så, ty alla aro vi
Ju bröder inför Honom, som ransakar hjertan och nju-
rar. Broder! länge har jag hoppats, länge bedit,
att den stund raätte komma, soin nu är inne, då din
blick hvilar på de ord, jag skrifvit; ty jag betviflar ej
att du ju icke djupt känuer sanningen af dem, att de
icke äterföra friden och glädjen tili ditt anna, ack så
länge fridlösa hjerta; jag betviflar ej, att ju Gud icke
styr det så, att dessa rader finna dig ehvar du än mä
irra i den vida verlden, o! raätte de da vara rösten,
som kallar och beder dig återvända tili de kara, du
här lemnat.”
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”Atervänd, o ätervänd tili henne, som du sä högt
älskat, tili henne, som utgjorde din himmel på jorden!
Tro mig! Ännu förtjenar hon hela din kärlek och kan-
ske högre än fordom, ty hennes hjerta, luttradt genom
Ijdande och ånger, är sä rent, sä oskyldigt, som ett
barns i denna syndiga verld; hennes själ har vändt
sig tili Honom, sora allena kan hjelpa, och brinnande
böner beder hon natt och dag, att Hau raätte bevara
dig och föra dig äter tili hemmet, pä det hon genom
sin oändliga kärlek mätte utpläna ininnet af sinä för-
brytelser. Kuru ofta i nattens mörker, då hon trott
sig vara obemärkt, har jag icke hört henne gräta och
bedja sä, att det kunnat röra en sten; bedja, att du
mätte återvända, pä det hon ännu skulle kuuna visa
dig sin återväckta kärlek, denna kärlek, som alclrig
värit slocknad; ty det var blott en raörk, olycksalig
skugga, som smog sig emellan er, och nu, dä den är
borta, strälar kärleken i fördubblad glans och styrka.
Men hon känner djupt sitt felsteg och vägar icke vän-
da sig tili dig med en bön att återvända; hon beder
derom, men hon vägar icke hoppas, vägar icke ens
nämna denna önskan, och det är henne ovetande, som
jag sänder dessa rader ut i verlden att söka väg tili
dig. Låt ej deras bön förklinga ohörd, tillslut icke
ditt hjerta för den sällhet, sora ännu väntar dig; lät
ej verldens dom skilja at det Gud förenat och glömm
ej, att ”en menniska kan falla sju resor, men dock
stå upp igen.”

”Mycket har du lidit, mycket älskat och blifvit, äl-
skad också, och i din kärleks namu besvär jag dig
att glomina och återvända tili henne. Hon vägar icke
hoppas derpå, men i hennes h.jerta har jag läst denna
önskan. Derföre beder jag: koin igen tili den du for-
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dom älskade; slut henne åter tili ett hjerta, som klap-
par för henne, och du skall ännu engäng linna sällhet
pä jorden. Hon har värit en pligtförgäten maka, en
kali raor, en menniska, sora glönirat sinä eder, hon
har syndat mycket i himmelen och på jorden; men
hon har mycket ängrat också, och hennes bittra tårar
hafva rentvagit hennes själ. Ännu kan hon hoppas
nåd af Honom, som ensam dömmer oss, och du, du
skulle icke förläta? Ack ja! det skall, det raaste du,
ora du hoppas sjelf fä nåd. Du skall återvända tili
henne, sora värit och förblir din maka, och I skolen
åter bli lyckliga, ty jag känner er bäda och mitt hopp
skall icke svika. Men du raaste skynda, ty här vän-
tart dig en van, som länge beredt sig tili den sista
vandringen, och hän fär ej dröja säger honom en kän-
siä, som icke bedrager; men hän vill ej gä, innan hän
fullbordat sitt sista varf pä jorden, innan hän beredt
sällheten at en varelse, honom kärare än lifvet oeh
allt hvad det eger skönast. Koin derföre! Skynda!
Förakta ej min kallelse; ehuru svag, tror jag och hop-
pas att det hlir mig gifvet att åter förena er, ni båda
mitt hjertas älsklingar. Dröj icke! Koin, o kom snart,
eljest blir det försent!”

Ferdinand.
Leonhard sjönk på knä. "O, min Gud, min Gud!"

suckade lian andaktsfullt och djupt upprörd, och för
första gången, efter årslånga qval, fugtades lians ögon
af tårar; "o, är det sannt, är det möjligt, att deima
Sällhet ännu är mig sparad. Hvad är da alit mitt li-
dande, alla minä qval emot den!"

Hau hörde eu rörelse i rummet och vände sig om.
I dörrn stod Verner.

"Kora, att jag måtte fä omfamna dig, du lumia-
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sändebud!" utbrast Leonhard i det han räckte armama
emot honom, Verner sjönk tili hans bröst.

"Na nu följer ni mig väl?" frågade han rörd.
"Ja i dag, i detta ögonblick!" sade Leonhard ifrigt

och sprang npp. "Jag skyndar mig att iordningställa
alit hvad tili afresan hörer."

"Jag har redan gjort det."
"Huru?"
"Underrättad om brefvens innehåll af minä båda vän-

ner, da de anförtrodde dem at mig, har jag ej betvif-
lat, att ju icke utgången skulle blifva den, som deii
blef, och derföre skyndade jag mig att iordningställa
alit, medan ni läste, och efter ett par timmar kunna vi
lemna Nizza och anträda äterresan tili värt kara Fin-
land."

Rörd tryckte Leonhard den unge mannens hand.

Den Fallna. 10*
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Forsoningen.

''Det ges ett land der ögat aldrig gråter,
Der hjertat aldrig hatar, blott fiirlätef.
0! låt mig liuppas att få se dig der!"

Lindegren.

Mörk skymning herrskäde ute, men i det rum, der
vi inträda, brann en dunkel "lainpa, och den starka lukt
af medikamenter, som möler oss der, gör .att vi genast
inse, det vi kömmit i ett sjukrum. När vi nogare se
oss om, varsebli vi en blek, lutad gestalt med aftärda,
niistän oigenkanneliga drag, hvilancle pä en säng, in-
vid hvilken en ung qvinna sittande med ett barn, en
liten flicka på sinä knän, ocli båda, med ett omisskän-
neligt uttryck af kärlek och tillgifveiihet, tysta betrak-
tande den sjnke, som ligger der, med slutna ögon och
tungt rosslande andedriigt.

''Hvad är klockan?" frågade lian omsider, knappt
hörbart och öppnade tili hälften sinä dunkla ögon.

"Fyra," !jöd det milda svaret.
"Fyra! Och det är sä skumt! Men det är väl mi-

nä ögons fe). Min blick börjar redan fördunklas, slu-
tet nalkas, tror du ej det, Elisabeth?"

"O nej, nej! Tala ej så, du kan inie vilja lemna
mig ensam i en verld, som föraktar mig; du kan icke
vilja lemna mitt barn, som du så högt älskat."
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”Tviflar du pä min tillgifvenhef?” frägade den sju-
ke sagta; ”Ack gör det ej Elisabeth. Du är mig kär,
ja kärare än jag kan nämna, men Herren kallan mig
och jag måste lyda. Dock lemnar jag dig icke en-
sam. Jag ville ej gä bort, utan att gifva dig en vän,
tili hvilken du kunde fly i sorg och nöd och frestelse,
och det var min fröjd att hoppas pä delta ögonblick,
da jag fmge sluta dig intill hans hjerta. Men mig blef
ej deuna glädje gifven, ty jag gär kanske bort utan
att äterse honom; du deremot skall göra det och bli
lycklig ännu engäng; deuna tro är fast och lefvande
hos mig.”

Ha n tystnade och lag en stund med slutna ögon.
Omsider öppnade lian , de-ili åter och sade med ännu
svagare stäinraa i det lian fattade Elisabeths hand och
sagta tryckte den:

"Jag känner, att min stund nalkas. Är här ingen
utora iii?"

"Nej ingen, endast jag och Helena."
"Skall jag då dö utan att se honom," sade Ferdi-

nand, icke utan att lindrigt knota. "Fall på knä, Eli-
sabeth, och du, barn, och bedjen med mig att jag mät-
te få lefva en liten tid ännu."

Fulla af andakt knäböjde Elisabeth och hennes dot-
ter och bädo en brinnande bön för den trogne vännens
lif. Med sagta röst upprepade hän deras ord och hans
ögon hvilade med ett uttryck af innerhg kärlek pådem
båda. Men hastigt blef blicken irrande och orolig; det
yar som om den sökt nägot annat föremål att fästa
sig vid, men förgäfves. Da rycktes dörren häftigt upp
och en man syntes på tröskeln. Med ett utrop af o-
litsäglig fröjd, blandad med smärta, ville hän störta
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frara i rummet, men da framskyndade hastigt en annan
gestalt och höll den förra tillbaka, i det en ängslig
röst sade:

"För Guds skull besinna er! Det kunde kosta tven-
ne lif."

Vid mannens utrop spratt Elisabeth tili och vände
sig om; äfven den sjuke reste sig litet och en stråle
af glädje flög öfver de drag, på hvilka döden redan
tryckt sin stämpel. Dödsblek, med ilämtande ande-
drägt och s.tirrande blick, såg Elisaberth bort tili man-
nen, som ville slita sig lös från den andres hårda tag
och ila frara; han syntes henne lik en vålnad. Kän-
slolös stod lion stilla, tills den döende häftigt fattade
hennes hand och med stark och klar stämma sade:

"Qvinna, fall ned tili den mannens fötter, och bed,
med de ord, ditt föikrossade hjerta förestafvar, honora
oin tillgift för hvad du brutit. Det är din man."

Da, på engång, sora om tungans band blifvit löst,
sjönk Elisabeth ned tili sin olycklige, fordom och nu
åter så högt älskade makes fötter och bad nied ånger-
full, skälfvande stämma: "Förlåt, o förlåt, förlåt!!"

Mildt och ömt böjde Leonhard sig ned tili den be-
djande och slöt henne tili det hjerta, som aldrig kali-
nat för henne. Huki och god reste han upp den an-
gerfulla och bar henne tili en sotia, och der, nied den
alltid så högt älskade tryckt tili sitt bröst, gret han
tärar, på engång ljufva och srhärtfulla.

Med ett leende af outsäglig fröjd lag den sjuke stil-
la, betraktande den rörande taflan. Tacksamt ihopläg-
gande sinä händer, suckade lian sagta: ”Herre, nu la-
ter du din tjenare fara i frid!”
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Sen den första rörelsen gifvit sig, såg Leonhard upp
och hans blick flill på Helena, som ännu knäböjde
med ihopknäppta liänder och full af undran betraktade
fremlingen som hon ej mera kände.

"Mitt barn!" utbrast han, störtade fram tili flickan
och slöt henne med innerlig kärlek tili sitt varma fa-
dershjerta. "Mitt barn! Min Helena!"

Blickande honom djupt i ögat, slog Helena sinä ar-
mar innerligt kring hans hals och sade: "Du är da
pappa! O sa iir du då åter hos oss och lemnar oss
ej mera! Eller huru? Vi ha så saknat och gråtit öf-
ver dig, mamma och jag, och bedt Gud, att du skulle
återvända, och den gode Guden har hört vår bön efter
du kömmit igen."

"Ja ,jag är återkommen," sade den djupt rörde fa-
dren. "O min Gud, välsigna du mitt barn! Men hvar
aro de andra?" och han såg frågande omkring sig.

Denna fråga kändes som ett dolkstygn i Elisabetlis
anna hjerta, lion vacklade och sjönk pä knä med hop-
knäppta liänder, å nyo stararaande: "o ftirlåt, förlåt!"

"De ha gått den väg, vi alla skola gä," afbröt den
sjuke lifligt, i det han reste sig från bädden.

"Döda således!" sade fadren sorgligt.
Ja döda genom min vårdslöshet!" utbrast Elisabeth;

"o tili alla minä brott kommer äfven det, att jag värit
minä barns mörderska."

Vid dessa ord bleknade Leonhard djupt och stirrade
förskräckt pä den knäböjande. En rysning skakade
honoin, men den sjuke reste sig och sade med klar
och tydlig, ehuru svag stämma: ”Det är hennes djupa
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ånger, sora talar sä; men ora du ej betviflar sannin-
gen af minä ord, en döendes ord, så var öfvertygad,
att hon ej är saker tili deras död, utan Hän ensam,
sora afraäft alla varelsers hfslängd, har kallat dem tili
sig; och väl dem som fått gä den vägen, innan syn-
den ännu hunnit göra den träng och törnbesådd. Der-
före Leonhard, sörj ej, utan gläd dig at dina barns
lycka, en lyeka, som jag snart hoppas få ujuta också.
Lef och glild dig, njut af den sällhet, sora afGud blif-
vit sparad at dig, bered din makas, ditt barns och al-
la deras sällhet och lycka, som komina i din väg!
Glöra det förflutna och lef blott för det tillkommande!”

Det lag en så innerlig bön i den döendes ord, att
den sraälte Leonhards själ. Djupt rörd, böjde lian sig
ned öfver sin knäböjande maka, och slöt lienne tili
sitt bröst sägande inneriigt:

"Alit är glömdt och förlåtet! Ifrån denna dag skola
vi börja ett nytt lif!"

Med blickar, i hvilka redan syntes ett ätersken af
öfverjordisk fröjd, låg den sjuke betraktande de båda
raakarna. Sedän vinkade lian dein tili sig, med öm-
het slutande deras händer i sinä, och taiade med matt
stämma sälunda: ”Gud bar värit god och barmhertig
emot mig, som hän är det raot alla; Hän har lätit
mig upplefva detta ögonblick, som jag sä innerligt ef-
terlängtat, och Hans heliga namu väre derföre prisadt
evinnerligen! Ni ären försonade och förenade äter, ni
båda, som jag älskat sä högt, och intet skall ätskil-
ja er, det säger mig en inre röst. Mitt värf är säle-
des slutadt på jorden och jag kan nu, utan oro och
med fröjd, följa döden, sora redan länge stätt kallan-
de vid min hufvudgärd. Men innan jag gär den väg,
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ni kanske ej så snart beträden, vill jag ännu engäng
tala sanning och uppenbara en kansia, soin jag under
mänga, langa år begrafvit i djupet af niin själ. Eli-
sabeth, min vän, min systeri Vet da, att jag älskat
dig varmt, innerligt, outsägligt, inera än man älskar
raor, far och syskon, högre, annorhmda. Jag har sörjt
deröfver, jag har bittert grätit, men denna brottsliga,
ehuru sä rena kärlek, har jag ej kunnat utplåna ur
mitt hjerta, den qvarlefde der, oaktadt ali kamp och
strid. Denna kansia, soin jag fördömt, men ej förmätt
besegra, har värit masken, soin gnagit pä mitt lif, och
soin i sä unga år för mig i grafven. Men nu, med
döden i hjertat, nu först inser jag klart och tydligt,
att jag misskännt mig sjelf, att min kärlek värit, ehu-
ru oläflig, ren, sfark och alltuppoffrande, och dertöre
kan jag nu, innan jag gär, öppna mitt hjerta för dig
och utan skuld bekänna, att jag älskat dig, sen vara
barnaär; ej med samma lugna syskonkärlek soin du,
utan högre. Tidigt inseende skilnaden i vara känslor,
lärde jag mig likväl att kufva minä, och det högsta,
jag sedän eftersträfvat, var, att bli diu vän, din be-
skyddare emot allt ondt, raot hvilket det stod i min
magt att värna dig. Troget har jag, enligt min sva-
ga förmäga, sökt uppfylla detta kali; jag har värit din
bror, men nu behöfs jag ej mera, nu är min rol slu-
tad, nu får jag gä, ty min tid är kommen. Dertöre:
lefven väl! lefven för hvarandra och ert barn; lefven
så, att ni kuuna återfinna hvarandra engång der oppe,
ofvan stjernorna, hos den aligode, ali kärleks urkälla.
Och under årens lopp, när rainnet försvagas: egnen
stundom en tanke af kärlek at honoin, soin var er
trognaste och varraaste vän. Och nu! läten mig sluta
er tili mitt hjerta alla tre! . . . Gud välsigne er! . . .
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misströsten e.j! . . . hoppas . . . man kan falla . .
.

men . . . stå upp . . . igen."

Den kärleksfulla stämman tystnade, ögonen slötos,
och med ett leende af outsäglig fröjd, utandades Ferdi-
nand sin sista suck.
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§lutet.

”Nu är det slut!"

Dagar koinmo, dagar gingo, alit var sora förr, men
dock hur annorlunda? Leonhard och Elisabeth älska-
de hvarandrå åter, sora fordom, kanske ändå högre,
och ändå voro deras blickar dystra, deras kinder ble-
kare och leendet mera sällsynt på deras läppar; det
var en hemlig sinärta, sora tärde på deras hjertan, men
båda tego ocii dolde den sorgfälligt för hvarandrå.

En afton, några raånader efter Ferdinands död, satt
Elisabeth åter soin vanligt ensara vid fönstret i sin
kamraare ocli blickade tankfullt ut i rymden. Dä nal-
kades henne någon, soin raed en öin smekning tryck-
te hennes hufvud tili sitt hjerta och ett par varma läp-
par vidrörde lätt hennes panna. Förvånafl såg Elisa-
beth upp, det var hennes make, sora raed en öin bliek
såg in i hennes vackra, blå ögon, hvilka nu stodo tul-
la af tårar.

"Elisabeth, min vän," sade Leonhaid kärleksfullt,
raen sorgligt, "du gråter. Det är något, soin du sak-
nar. Vili du icke öppna ditt hjerta och säga mig,
hvad det ärV"

"Aek!" svarade hon vemodigt, "visst sörjer och
saknar jag djupt nägot, soin jag aldrig, aldrig mera
återfår."
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"Och det är?"
"Din för evigt förlorade aktning, sora jag fordom ät-

njöt," sade Elisabeth sagta och gömde hufvudet vid
sin makes bröst. "Jag har ej förtjenat bättre, men
ack, jag kan ej lefva den förutan."

"Na väl!" sade Leonhard med klarnad blick. "Längt,
längt bortora hafyen finns ett land, fritt och lyckligt så
mycket man kan vara det på jorden. Der har jag be-
redt de minä en hamn, väl trång, men lugn och stilla.
Vili du följa mig dit? Der skall intet förakt störa vår
frid, der skola vi lefva lugnt och lyckligt för hvaran-
dra och värt barn. Vili du följa mig dit?"

"Ack ja! Tag mig med! Gör med raig, hvad du
Vili, blott jag aldrig behöfver lemna dig mera. 0, jag
är så ovärdig ali diu kärlek."

"Säg icke sä! Vi äro alla svaga. Hvem är den
bland alla jordens barn, sora ej kunnat falla, ora han
blifvit frestad? Men få äro de, sora kunna resa sig
efter fallet, ocli uppstå renare än förr."

Och de lemnade sitt fädernesland ocb man har aldrig
hört något ora dem sedän. .Menniskorna beklagade Le-
onhard och fördöuide Elisabeth, men Leonhard varlyck-
lig, och Han soin sade: "den utan skuld är han
kaste jörsta stenen" Han bad för Elisabeth, sora för
oss alla.

Slut.



Efterial.

Genom företal plägar man anhefalla ett arhete
af värde i allmänhetens bevägenhet, ehuru ett sä-
dant knappast behöfver något tai alls; ty det talar
tillräckligt för sig sjelft. Men ett arhete, sådant
sorti detta, horde da, mätt efter summa mdttstock,
egenteligen vara försedt håde med för- ooh efter-
tal, för att sålunda i fullt harnesk kuuna hjuda
motståndarne spetsen. Doclc torde ali fruktan va-
ra öfverflödig, då det gäller ett så ringa arhete
sovi detta

,
hvilket ulan de ringaste anspräkfram-

träder i dagen. Blott ett harn af lediga stunder,
ett hastverk, hegär det att icke hättre anses. Skul-
le dock nägon välvillig läsare, emot ali förmodan,
ibland det öfriga gruset finna, om ock blott ett
koru gull, skall del icke glädja nägon högre än

Författarinnan.












