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Frihermnsan SIDENSKÖLD, derne tant.
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En barnsliöterslia koiii för ett barn \ iii handcn.

Hämlelsen förcgilr i Stockholm, uti Karamarherren
Renevärds elegant möhleradc bostad.



FÖRSTA AKTEN.

Theatern föreställer en salong, med en dörr i fonden
och en käsös i midten af den främre scenen.

Första Scenen.
Friherrinnan Sidensköed, gammat, skrynklig, men

my eleet moderni och ungdomligt utstyrd, sitter i kåsösen
med en mops i knä, den hon ojia smeker. Vänder ryggen
åt fonden. Kammarherrbn Rensvärd inkommer och sätter
sig bredvid henne uti soffan.

Rensvärd, vänligt.
God raorgon bästa tant. Har min liustru ännu icke

infunnit sig? Jag trodde mig finna damerna samlade och
frukosten serverad; tidcn horde vara inne, eller gör mig
längtan efter kärt sällskap alltför otålig?

(JSer på en bordstu.dsare.')

Friherrinnan Sidensköid, med förtrytelse.
Ja, min vän, nog är frukosttimman längesedan inne;

incn nutidens daiuer tänka icke på att tidcn lider; de äro
med sin höga hildning öfver sådana petitesser, soni att git-
va akt på deu och visa tillhörlig attention för man och
Jiusfolk.

Rensvärd, missnöjd.
Hyad kan då väl uppehålla Hilda? Hon har ju län-

ge värit uppe. Det är i sanning litet tanklöst af henne att
förglömma, att jag tidigt vill ha frukost, då jag ernar ri-
da ut åt lägret på Ladugårdsgärdet.
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FrIUERRINNAN SIDENSKÖtD.
Min sota van, hon sitter visst och hängcr näsan öfyer

en roinan, eller är hon occuperad med prohering af en ny

halkostym och, för att rid nasta fete kuona visa sig uti
en admirahel toalett, förgäter hon alla sinä husliga pligter.
Stackars August! jag heklagar dig de tout mon coeur! Du
har veritabelt för framtiden en sorglig aspekt, om du icke
håller det bortskämda barnet litet strängare. Sä länge du
visar dig med allt så belåten, sä blir hon sannerligen al-
drig husligare, visar aldrig dig eller andra någon mera
egard. Kanskc skulle hon ännu låta corrigcra sig, om du
någon gäng ville gifva henne en lämplig reprimang och
mera taga din person i säkerhet; ja, äfvcn att litet obser-
vera andra unga damer, kundc böja din goda, men noncha-
lanta hustru, tili att åter vilja endast behaga sin man.

Ressvärd.
Min tant, minä förmaningar, milt missnöje och hvarje

berömvärdt exerapel af andra damer, blifva pä Hilda utan

ali veikan; men då min hustru gör sig ett nöje af attlåta
mig a itinä på eig och på Aiirt kafle, vill jag hellre, än att
stiindigt furdraga detta, intaga min frukost pä ett cafe. Yar
god min tant och säg- henne det.

(Stiger opp och tili gå.~)

Andra Scenen.
De förre, Lilia, enkelt, men smak-

fullt klädd.
Luu, gladt.

God morgoii August. (Förundrad) Men hvarföre si
muita och iiiidig att lemna osa?

ReNSVÄRU.

Jag är trött ali vänta pä frukost oclt pä längsarama
damer.



Lilia.
Förlät hästa August, om jag har dröjt för länge. Scr

du, jag ville slnta ett arbete, för att i dag kunna gå att
fägna den fattiga sjuka frun, med litetkläder åt hennes barn.

Rensvärd.
Den som värit sysselsatt att hereda glädjc åt en lidan-

dc like, ar lätt ursägtad. Men Hilda, lion synes gliinima
hade sin förra tillgifvenhet och att hon har en man, som
inora sittfhus och pä sin hustru kan hafva några fordringar.

Lilia.
Aj, aj; huru strängt döramer du icke och det på en

hlott förraodan; inedan kanske några angelägna orasorger,
ellcr möjligen er lilla dotters opasslighet uppehälla hen-
ne, Jag vill ekynda att skaffa mig visshet häruti.

(yill gä.)
Rensvärd.

Goda Lilia, gör det ioke, jag lier dig! Skulle något
komina vid vårt liarn, det hon icke meddelar inig, så är
jag vedan hcnne nog likgiltig. Nej må hon vara af med
mig, efter hon så föga saknar mig. (Hän går kastigt
ut genoni dörren i fonden.)

Tredje Scenf.iv.
De förre utom Rensvärd. Hilda inkommer ifrån si-

llan af theatern sedän Rensvärd försvunnit. Hon bär en
elegant morgondrägt. Sutter sig bredvid Friherrinnan
uit kåsösen och vänder ryggen åt fonden, nfvcnsom Lilia,

som siitter sig bredvid dem på en stol och börfar sy ta-
pisscrisäm vid båge.

HILDA.
God raorgon minä vänner. Ack hvad hon ar söt den

iillä ungen! Henncs sköterska hade litet att tvätta åt hcn-
ne, och jag har sjclf klädt, matat, och tusen gångor kysst
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min lilla Julia. Jag önskade så mycket att August hade
kömmit och sett oss, jag hade så gerna visat honom, att
hcnnes mest förtjusande miner alldeles likna pappas, när
lian är riktigt cnglagod och vill vara intagande; men jag
hade ingen att skicka för att he honom in tili oss, ty jag
hade tillsagt hetjentcn att tidigt gå ut att köpa färskt hröd
och att ej fördröja frukosten; och min jungfru kunde icke
lerana strykningen af Augusts linnc, förrän det var hög
tid, att jag gjorde en skyndsam toalett, för atjt icke låta
vänta på mig vid frukosthordet.

FRIHEIIBINNAN SIDENSKÖLD.

Frukosten kommer du ändä att intaga utan din man.
Hän hlef så choquerad, niir hän koin och icke fann dig
här och icke frukosten serverad på klockslagct, så att hän
förklarade det vara ett oförlåtligt manquement och en sur-
prenant tanklöshet af dig, soin under ett flerårigt äkten-
skap icke hade lärt, att lian vill dejeunera tidigt.' J)ig had
hän raig helsa och säga: ”att efter du är road af att låta
honom vänta, så fmner hän det agreahlare att intaga sin
frukost på en restauration”, dit lian nu genast ville bege
sig. De karlarne aro ändå förskräckliga nied sinä preteu-
tiouer och förhasta sig alltid.

Hilda, bestört.
Min gud, hvad liör jag! Klockan är jn ej mer än nä-

gra minuter öfver det vanliga klockslagct, då frukosten
skall serveras.

Fbiukhrinnan Sideksköld.
Ja min van, men hän fordrar precision och vill att

nllt skall vara i ordning på minuten, för att så mycket
förr kuuna rida ut. Ser du, de ha sinä underliga ide'er, en
del niiin. Min salig Sidensköld tracasscrade rnig aidrig,
och intet akulle jag heller dcrtill ha rådt honom.
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Det var ocksä ej fär alt traeassera, som August lem-

nade oss, utan fär att ej färsumma den manöver, som i
dag yid lägret utfäres. (Aer vt genom ett jenster åt sillan.}
Jag ser, att lian ännu är hemma, jag yill gä att säga ho-
nom, alt Hilda i sin tur yäntar jiå honom.

Hilda.
Nej, Ijästä Lilia, stanna här, jag önskar ej, att du går

tili lumoin.
Lima.

Så gå sjelf. För ett förklarande ord, för en vänlig
Mick af dig, flyr hans luissnöje, sora mörker för solljus.

Hilda.
Du misstager dig, det är just mitt sällskap, suin hau

Tili undfly.

FjERDE ScENEtf.
De förre, Aman.

Åman.
Frukosten är serverad.

Hilda.
Det är hra. Du behöfver cj tillsäga Kamiuarhcrrcn;

lian rider ut.
Aman, dumt och bugande sig.

Ja fäll ha han befallt, ridknekten föra fram hästen,
men jag tänker att han ändå, nu sora annars, viii ha en
beta, förr au han ger sig af.

Hilda.
Karauiarherren ernar äta frukost ute. Du får gå.

Aman.
Vaescrra tie, det var en annan sak. {Går.')
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Femte Scenew.
FbIHERBINNAN SIDENSKÖLD, IIILUA, LII.IA.

Hilda, suckar.
Ack, huru inycket har icke August förändrat sig! Då

jag jciuför lionoiu soin fästman, silsoin nygift man och sa-
dan- anm han nu är - hvilken afstickande skilnad! Som
fästmö kallade han mig »in hulda engel; sitt ändtligt tun-
nu qvinliga idea]. Soni nyss gift, kunde han aldrig lerana
mig, ty jag var hans alit, hans lefnadslycka, och han fann
mig fullkomlig, äfven då jag blygdes öfver att vara en o-
kunnig och oyan värdinna. Och nu —nu är han otålig
att fä lemna mig; intet duger af hvad jag gör, intet af
lmid jag säger. Jag hör af honom endast förebråelser för
overksamhet, för misslyckade anrättningar och anordnin-
gar: ja mera på en dag oin tanklöshet, efterlåtenhet o. s. v.
an tillförene under hela min lefnad. (Ifrigt.) Det är orätt-
vist och hårdt, ty jag vet doek, att jag har blifvit mera
upplyst, I'örnui'tig och verksam, än jag var sora ogift, och
att det är sannt, det veta ni minä vänner. Ja, hade jag
icke er och min lilla dotter, så vore niitt husliga lif nog
bedrölligt. (Gråter.)

Lilia, med godhet.
Riista Hilda, gråt icke! Hän menar dock ej så illn,

min liederlige, fast nägot häftige brodcr, som bar blifvit
något mera despotisk, genom att du, med förfrägningar nti
allt, bar bortskärat honom. Du kunde ju i början af ditt
giftermål kiiappt befalia om framsättandet af en vattenka-
ialf cller sätta på din hatt, utan bans räd och bifall.

Friiierrinnan SIDENSKÖLD, ifrigt.
Sade jag dig det icke genast efter brölloppet, att du

med din välsignadc souraission och med att tålaremarquer
öfver allting, skäiude bort din raan. Jag skall säga dig,
min vfui: man muste hafva sk imi pä näsan och hålla her-



9

rar manner Htet kort, så fär man rcspekt. Skulle min «a-
--lig man refuserat att vänta en stund på raaten, så hado
hän på ätta dagar ej at mig fätt höra ett godt ord. Hade
hän vågat orda om att gröten och fisken ej voro välkoka-
de, så hade jag genast avarat: ”min vän, det förstår du
icke;” eller: ”var god och hefatta dig ej med min detalj.”

Men så fiirstod jag också huru ett hushåll skulle be-
sörjas, innan jag, (suckar) nn snart för fyrtie år sedän,
vid tretie ars ålder, gick uti brudstolen. (Ifrigt.) Nutidens
daraer, de vandra dit ifrån barnkammaren; de ha intilläk-
tenskapet endast lefvat för att bildas och roa sig. Derföre
går det sora det kan när allt husligt vett skall komma på
engäng. (Hejdar sig.) Men det får man säga, att icke
inången ibland unga fruar så hastigt blifvit en hnslig, klok
och verksam husmoder, sora du, min stackars Hilda, fast
din stränge herre icke gör dig den rättvisan att erkänna
det. I ditt ställe skulle jag derföre rcprochera honora.

Hilda.
Hvad verka minä ord annat än ledsnad? Icke öfver-

tyga de honom; kanske skulle han snarare tro någon an-
nana.

FRIHERRINNAN SIDENSKÖLD.
Jag ville visst hjelpa dig med att be honnm eraotdig

ändra sitt comportement och siitta din merit i dagen; men
huru skall jag våga att marquera missnöje med honom,
af hvars godhet jag beror? Du finner, min vän, att jag
icke lian stöta mig med honom, utan endast yltra mitt
cordiala deltagande. Jag tycker att Lilia kunde, utan att
compromettera oss andra, säga sin bror sanningen, icke
alltid blott försvara honom.

Lilia.
Jag viii visst icke neka tili, att hos honom finnes fel

och svagheter; af det ogräset finnes hos oss alla att bort-
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rensa och det ujipsticker nog ändä å nyo. Men uppryekes
det för ovarsamt och häftigt, sä ålföljer dermed äfven äd-
lare vexter. Derföre tillråder jag Hilda att sjclf söka hos
honom vinna sitt ändamäl med nägot litet tälamod, med
hjerta och godhet.

Sjette Scenen.
De förre, Rensvärd och Franck, soin sagta inkomma

genom därren i fonden, utan att hemärkas af damerna.
Renspärd tecknar åt Franck att förhlifva stilla. Båda
stanna vid fonden såsotn stwnme åhörare af samtalet,
men uttryeka genom mimik sitt interesse.

llimm.
Aok, jag förmår icke mer att mildra hans härda sin-

ne. Ali min ömhet är förgäfves. Jag kan ej mer behaga
lionom. Fordom fann han mig söt, älskvärd och klädd
med sraak utan fäfänga. Jag var lycklig, jag ville behaga
hela verlden för att höra dess beröm at' honom, för hvil-
ken det var en glädje att föra mig pä baler, tili nöjen,
och att underrätta mig om andras bifall. Men sedän lian
sett mig verkeligen fjäsad af nägra af vara unga lejon, ha
baler och nöjen blifvit honom förhatliga. Jag heter be-
hagsjuk, gör för stora utgifter för min klädsel och lyckaa
ändå i hans tyeke deruti sämre, än månget annat fruntini-
mer. Jag förutser, att den stunden snart är inne, då min
tyrann nekar mig ali förströelse och alit hvad jag behöf-
ver, för att kuuna synas ibland menniskor.

Fbiherkinman Sidensköld.
Du har dock im en ny, alltför söt ncglige'. (hetraktar

den upj>märksaml.) Den är rätt graciös, är väl monterad
och klär dig myeket. Jag tänker just på att jag akulle
högst nödigt behöfva en sadan.

Ijilii, afsides.
Det kundc jag förmoda. Gumman eäg ännu aldrig mi-
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gonling nymodigt och riitt ungdomligt, utan att ”nödigt
behöfva” något dylikt, ( Ilngt.) Jag lioppas att äfren den-
na småsak viltnar ora att August icke nekar dig allt för
din klädsel; fast vi qvinnor stundom behöfva erinras om,
att cj sträeka vara anspråk alltför vida.

}'Rl HRRRINNAN SinBNSKÖtD.

Men min sota Hilda, skulle också din man refusera
dig någonting så oskyldigt, så går det ann att draga ha-
noin vid näsan, utan att för en bagatell, bruljera dig med
honoin. Så noga reda tager aldrig en man på ätg&ng och
inköp i ett hus, att icke litet kan sinugglas undan, under
rubrik af andra beliof. Man narras litet grand, man har
fått en present af en god van, eller fär man genom ekono-
mi och tillfälliga goda pris ganska myeket för garderoben.
Eniin, man skaffar sig hvad man behöfver, utan att man-
nen så alldeles noga behöfver veta limu. Jag upplefde
myeket sadant i minä dagar.

Liha, allvarsamt.
Men säg tant aldrig, att en raenniska, soin började

nied att säga cu osanning, blet invecklad liksoin uti ett
nät af tusende nödlögner, ocb att en enda sadan uppdagad
ledde tili upptäckten af alla de öfriga? Och bar tant al-
drig sett, att osanning, dubbelhet och bedrägeri dödarkär-
Icken och nppväcker förakt och ett evigt misstroende, eom
är längt svårare att hara, an att försaka litet af egenvil-
jan och fåfängan? Och ora sedermera barnen blifva litan
sanningskärlek, utan aktning för föräldrar och för allt sotu
är rätt och godt; sker det icke, genora att de tidigt lära
sig inse möjligheten af att Ijuga, att bcdraga, och skola
de icke komina att förakta en moral soin väl predikas af
föräldrarna, men som af dessa sjclfva dagligen öfverträdes
och trampa» under liitteinä?

(Bifallslechen af herrarne vid fonden.)
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Fiuhebbinnan Sidensköld, med kettä.
Devföre är det häät att icka predika raoraler, hvarken

för gamraalt honnett folk, eller för harn ifran TBggan.
Blott man genast lär barnen h vad etiketten fordrar, eller,
aom det heter nuförtiden, att vara comme il faut, aå in-
hemta e nog aedermera moral och religion af gouvernan-
ter, af informatorer aamt i penaioner. Och du mä säga,
min kiira Lilia, hvad du vill, så hlir dcn huatru hra olyck-
lig, aom ej förstnr att bruka litet liat. Brukaa den klokt
och med urskiljning, så halla vi lätt skapelaena herrar i

ledband; det föraökte jag med min salig man. När jag
aom alramest längtade tili ett nöje, eå gjorde jag en stor
scen af den förtreten att halva blifvit inviterad och att par
coraplaiaance icke kunna afslä; eller öfver besväret att ic-
ke kuuna undvika en visit, eller ett partie de plaisir, för
att icke stöta mig med folk. Och ville jag ha en reunion,
så måste det passera såsom ett offer at nödvändigheten,
eller at anseendet, eller var det rcnt af för alt göra min
man en artighet och ett nöje. Och du akulle ha sett huru
complaiaant hän var, huru villig att lindra mitt qval, och
huru perauaderande att jag ej akulle fatta degout för verld
och umgänge! Men ockaå förstod jag mästerligt att apela
min roll.

ITILDi.
Mig suulle förställning siikcrt icke lycfcas Ulia lätt.

Jag är för stolt att tala emot min öfvertygelse och attge-
noni intriger Tiima det, som jag anser vara min rättighet.

FkIHEBBINNAN SIDENSKÖID.
Ack, utan omavep kommer man aldrig tillrätta med

en kari. Ora du förstod din sak riktigt, så akulle din man
aldrig klaga öfver din vanitet. Vet du, att jag lät alltid
min salig Sidensköld tro, att jag för toaletten var sjelfva
likgiltigheten; jag lät honora alltid påminna mig derora
och parerade mig endast att göra honom tili viljes. Jag
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kunde räl vara charmerad af det eller det, som fanns i
galanterikodarne, eller som jag såg andra kara; men jag
ville aldrig göra den depensen, nej gud kevars, långt der-
ifrån. (Ilparigt.) Ock ser du då just fick jag det> som
jag mest önskade mig, isynnerket o:n jag nyligen kade
gjort någon liten affär af konom sjelf. Den tidens damer
skulle ka ansett sig köget manquerade, om det icke kade
funnits någon kari, som gjorde dem sin cour, ock för den,
som var vacker ock aimable, var det ej svårt att följa le
kon ton nå, nä jag glömmer att jag talar om mig
sjelf i fordna dagar; men kvad cavaljerer keträffar, kunde
jag 11111iil undvika att kos min mau väcka misstankar, ty
jag kade den klokketen

(Herrarne yttra genom pantomim sin förtry-
tehe. Franck hotar tanten hakoni henncs rygg.)

Liha, hastigt afbrytande henne.
Bästa tant, jag tyclcer att min svägerslia redan har

fått nog af goda räd och upplysningar; kespara kcnne och
mig kvad soin ännu lan återstå, ty äfven jag torde kom-
ma att gifta mig ock viii icke insupa kegrepp om en för-
etällningskoiist, som skulle keröfva mig min egen ock min
raakes aktning.

(Herman kastar hemligt åt Lilia en slängkyss.)
Hilda.

Och jag bar for inyckcn kansia af eget värde att vil-
ja nedsätta mig genora list och bedrägeri.

Friherrinnax Sidensköld, med förtrytehe.
Så gör som er bekagar; få se, kuru långt den derexa-

gererade uppriktigketen lijelper er. Hilda är nu redan sä
j>aes olycklig, så att hon icke mera har mycket att förlo-
ra, ock dig, min kara Lilia, förespår jag, att du lilir bädc
cu olycklig ock ståndigt huniilierad kustru, med ali den
sanivetsgranket, alit det tälamod och den utniärkta tillgit-
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venhct du crnar ialfttaga, om dig verkeligcn besliirdes att
inträda uti det iifcta ståndet. Jag gratulerar, om det då
kominer längre med desßa sublinia principer iin tili stoni
ord och vackra fraser. (Herrarne visa förb!ttring.~)

Liha, med en suck.
Jag gkall bedja Gud am att kumia fatta allt med för-

nuft och godhet, hvarvid kanske mitt glada lynne hjelper
mig. (Skämtande.) Jag ämnar visst icke blifva ett jakande
våp, dervid tröttnar snart en hra kari; (Siilter fingret på
pannan.') och nog skulle jag vara litet klok, men ändå bå-
de huld, eftcrgifvande och uppriktig.

Hilda.
Men fiiv du en man af ett häftigt lynne och en oböj-

lig vilja, sä gagna dig hvarken huldhet eller Molihet. De-
spoten fordrar lydnad, och gör afseende på dina önsknin-
gar, endast d;i, när han tröttnat vid att herrslia. Upprätt-
håller du ldke den qvinliga värdigheten gcnom fordran af
rättvisa och billighet, så hlir du endast en slaf för hans
nycker, döiud tili evig försatelse.

Fkihekhinnan Sidensköld.
Min siitä Hilda, deruti hai- du myeket rätt ocli af vår

granne, fm Bosenfelt, ser man att det är möjligt att i still-
het forcera sin vilja. Hon hai- ett charmant sätt med sin
man. Den karien, lian mä nu väsnas, liefalla, bannas och
disputera bäst hari vill, så disputerar lion aldrig med ho-
nom; lion låter honom hållas och gör precis hvad hon be-
hag-ar. Man kan riktigt säga, att det är hon, soin i huset
styr och råder. Det behöfves också alldeles icke, att her-
rar manner få ha vilja.

Liha.
Ooh jag sinille anse, att bäde min man och jag vore

nedsatte, om någon sade att jag styrde honöm. lian vore
eudera ett ilumhufvud ellei- en narr, om han liite beherr-
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ska sig af ett friintimmer, och jag voie icke meia en god
qvimia, om jag lierrskade genom annat än min varma kär-
lek: det enda fält på hvilket jag önskar herrska. Nej, lilla
tant, låt mannen fii hehålla vilja och herrskarerätt! De
voro väl honom ernade af skaparn, soin gaf honom luigre
kroppa- och tankekraft än qvinnan, hvilken deremot lick
rikare själ och hjerta och derföre bör lytla i kärlek och
fördragsanihet, men icke såsom tvungen slaf. Sålnnda tror
jag att den stränge herren, trött vid spirans hörda, gerna
med henne delar sin magt, hlott Styrelsen alltid går nti
hans namn, så att den manliga egenkärlekcn icke kränkes.

(Herrame tecknu bifall sig emellan.')

Hilda, bittert.
Det är skada, att du ieke blef din brors Inisten; du

skulle med ditt öfverllöd af förnuft bättre passa honom
iin jag.

LILIA.
Ett stort misstag, min Ijästä Hilda! min l>rors goda

hustru passar, liland alla jordens qvinnor, honom allraliiist
och av af honom ruest värderad; derföre, (bedjande) goda-
ste Hilda, förliit honom ett förhastande, hvaruti hjertat
hade ingen del! (Ser ut genom fenstret.) Kanskc är lian
nu missnöjd med sig sjelf och det förhastade beslutet, ef-
ter lian ännu dröjer hemma. Jag ser hans häst stä vän-
tande. Ack lät åtminstone mig få gä att underrätta honom
om sitt misstag, oin du icke sjelf denna gång viii gä att
straffa honom, blott med att litet skämta öfvcr hans het-
sighct och sedän föiiåta den!

Hilda, stnlt.
Nej det är jag, sora är den förolämpade; lian bör af

sig sjelf linna det och söka försoning. Jag nedsätter raig
ieke genom att göra första steget, ellcr tilläta en bemed-
ling. JFordrar lian,] att jag skall vara en för hana nyeker
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biijlig och ödmjuk slaf, så finnes en utväg att befria mig
ifrån tyranni och egoism uti den lagliga gkilsmessan.

Men låt oss lemna detta, vårt caffe kallnar och jag kan
väl icke sjelf förtära något, men skall uppfylla min plats
Born värdinna, och sedän hos mitt barn söka min enda tröst
uti mitt olyckliga äktenskap. (grdier.)

(Herrarne smyga sig ut, Franck kolande sin
syster, Hensvärd mcd åtbörd af förtvijian.')

Friherkinnan Sidensköld.
Ja kom min sota Hilda; jag har längesedan önskat att

du akulle dissipera dig med det lilla hestyret om vårt nu
aäkert kallnade caffe, men har ej velat afbryta denna vig-
tiga conversation. (De uppstiga och gå, ut sidan, bort.~)

Lilia, under det de gå.
Goda Hilda, jag tycker om kalit caffe och skall snart

vara efter.
Sjvnde Scenew.

Lilia, ensam. Sliger upp ifrån
sitt arbete.

O, hvad husliga tvister iiro nedstänimande och led-
mmniii! Hnru skall jag afhjelpa denna söndring eraellan
pcrsoner, Bom i sjelfva verket aro hvarandra tillgifne ? Jag
förstår det ej, ty intrig viii jag icke begagna och fiirestäl-
la dem hjelper alldeles icke. Träffar jag nu min bror, så
klagar lian bittert öfver sin hustrus lynne och små svag-
heter. Jag gör då såsoin nyss, jag tar den frånvarandes
parti, påminner om hana egna fel och blir sjclf miastrodd,
emedan jag icke såsom taiit Sitlensköld uppeggar de miss-
nöjde emot hvarann. Ack, mätte snart Herman Franck
komma tili oss. Han har väide öfver sin syster och sin
sväger, och, (småleende) han skall kanske förekommn
att dessa stridigheter hoa mig förjaga ali lust att gifta
>uig
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AtTONDE SCENENi
Lilu, Franck, aom hommer in, me-

dan Lilia uttalar slutorden.
Fbasck.

O, nej lät icke den förgä; derom beder ett tillgifvet
hjerta!

Lilia.
Herman! gode Herman, huru välknmmen är du icke;

men tyvärr har jag endast med ledsaraheter att undfägna dig.

Fbanck.
Jag känner alit och vet, att åtminstone en äkta man

ekall hlifva lycklig; det är dendödlige, åt hvilkenLilia
skänker sitt lijerta och sin hand.

Lilia.
Slöea ej i förtid med heroin. Men är det möjligt, att

du skulle veta af hvad soin här har förefallit? (Förun-
drad.) Men se min bror, hvad går åt honom, soin ser ut
att vara så förtviflad?

Franck.
Kom goda Lilia, låtom oss följas åt, då jag går att

lieisu på niin syster, så viii jag under vägen säga dig hu-
ru jag fått veta alit. {De gå.)

NIONDE SCEKEX.
Ressvärd, allena, med hemsk upp-

syn och röst.
Min sällhetsdröm, du är då slut, du slutad är för all-

tid. Hilda hatar, afskyr mig. Jag är hennes tyrann, hen-
nes lyckas förstöraic, den snåle, den obillige och svartsju-
ke. Jag, soin så orat liar älskat henne, noin icke nekat
tienne nöjets och öfrerflödcts njutningar, oaktadt mångeu

Man och Hustru. 1*
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försakclse för mig sjclf. Tillförene raeddelade hon raig
hvarje tanke, hegärde nti alli raitt råd och nu vågar jag
ej yttra ett ord, förrän jag anklagas för despotism. Jag
står ensara, öfvergifven. Och tant Sidensköld, huru förrä-
disk är ej denna qviima? Det var hon, som för mig utpe-
kade min hustrus fel, och det är äter hon, som nppretar
Hilda emot mig, sora hindrar henne att följa min ädla
systers goda råd, dcm jag afhörde, då Franck ville öfver-
raska sin syster, och då jag, som ångrade raitt förhastan-
de, åtföljde honom, för att njuta af en trellig familjeföre-
ning. Men vi fingo endast tyste afhöra det förfärliga sam-
tal, sora för evigt skiljer Hilda och mig!

TIONDE SCEIfEN.
Rensväbd, Franck, som inkommit utan

att af den förre bemärkas.
Franck, leende, afsides.

Jag tror att lierr svåger iir så djupt gripen af sin äk-
tenskapsförtviflan, att lian icke märker min närvaro.

Rensvärd, utan att ge akt på honom.

Jag har heslutat det! l)å Hilda har uppliiirt att älska
mig, så skall det siitäs, det oljcksband, som fäster henne
vid tyrannen. Hon har liotat mcd skilsmessa! Må ske!
Men jag viii ej gå dcn lagliga chicanens viig tili detta
mål. Ncj, icke så länge det finnes ett vapen, som liitt
slutar alla trval. En tryckning at' fingret, en knall, en
krossad hjerna och hon skall kanske, eller kanske icke,
fälla ångrens och saknadens tårar på min gr.af.

Franck, slår honom på axeln.
Det sir rätt, min hror, det vai- ett godt pafund. Jag

gillar din föresats. Dö raaste du och det hufyudstupa; in-
nan sinnena hilma iugna sig gör det en ogement god effekt.
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Rensvärd, mfssnöjd.
Fratmakare, kan du ha-fva hjerta att drifva gäck med

olyckan?
Franck.

Jag drifver icke gäck, utan af förnuft och deltagande
viii jag göra slut på era äktenskapsstrider, genom din död

vållad af en olyckshiindelse. Jag ansvarar för hela
procedyren ocli om du lcmnar dig åt min lcdning, skall
du ånnu i dag vara den lyckligaste äkta man.

Bensvärd.
Ack, lilott du ej lofvade för raycket! Jag ville gerna

verkligt dö, om jag, sora döende, fick se örahetens bliek,
höra kärlekens språk af Hilda, utan att niidgas köpa den
mcd en lörödmjukande afbön.

Franck.
Nä viii, oaktadt ingendera af eder viii gifva vika,

skall jag dock siika ställa alit tili rätta. Lyd mig endast
blindt, och din önskan skall blifva uppfylld. (Afsides.)
Jag skall betaga eder lusten att för en försummad frukost
tanka på äktenskapsskillnad och sjelfmord.

Bensvärd.
Jag viii lyda och följa dig, oaktadt jag fruktar, att

du bedrager både dig ocli raig.
Franck.

Dermed skall det ha ingen fara. (Ser åt hulissen.)
Tyst, jag ser skymten af tatit Sidensköld; skynda dig un-
dan och se tili, att vara ridhästar aro tili haiids; jag kom-
mer, så fort jag har fått siiga några aiigelägna ord åt gum-
man, som man niåste gura overksam, ty annars tillintetgör
lion hela min pian. .

Bensvärd.
Jag ville hclst siialla henne ju förr dcss hellre från

hela huset, dock ulan att beröfva henne stöd och bröd.
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Franck.
Lät iifvcn det bli min omsnrg! Jag ville viii skioka

lienne, med sin hala tunga, nied samtliga sinä intriger ooh
de outslitliga föråldrade franska tcrmerne, gerad tili blä-
kulla, men skall tili en välsignad iMirjan endast skicka
henne tili siider. (Rensvärd går.)

i
ELFTE ScENEIf.

Franck, Friherrinnan Sidensköld, som bär
sin mops pä armon och smekande denna, tagerplats i soffan.

Friherrinnan Sidensköld.
Min värdaste kusin, hvilken ngreabel syrpris var ej

din ankomst för Lilia och för oss alla! Men förlåt, jag
afbröt en kanske vigtig konferens eraellan dig och Ren-
svärd. (Med dold nyfikenhet.) Möjligen angick det några
affärer ellei- kanske ditt snart förestående bröllopp? Tro-
ligcn nägon sckret, den jag ej bör fä veta, ehuru jag är
en giimmal, tystlåten, familje-konfident.

Franck, ironiskt artigt.
Tveitom, är det just åt tants uepröfvade vänskap för

familjen, som jag viii anförtro den angelägenhet, som vi
nyss afhandlade; men den fordrar lmde tystlätenhet och
verksamhet.

Friherrinnan Sidensköld, smickrad.
Förlita dig pä mig, min sota Herman.

Franck.
' Inom min möderneslägt, den tant föga känncr, ty den

är spridd öfver flere landsorter, har kan min ädla, men-
niskoälskande tant föreställa sig en sadan låghet? en
nedrig varelse genom sinä insinuationer förorsakat, att tve-
drägten emellan ett par äkta makar kömmit tili den höjd,
att de heslutit att först tili personer och sedän lagligen
skilja sig
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Friiierrinnak Sidensköld, ifrigt infallande.
Ack, min gud! det är en veritabel hjertesorg att höra,

det sådana infaraa menniskor existera, soru >ilja väcka
disharmoni emellan tvennc alita makar. ■— Förlat att jag
afbröt din recit, men du känner huru jag alltid rekoniinen-
derar försonlighet, fördragsamhet och eflergifvenhet; fort-
far, fortfar min snälla Herman!

Franck, med komiskt allvar.
Min tant, var öfvertygad om, att jag förstär att upp-

skatta fiilla värdet af tants fasa Kr en listig ränksmider-
ska, värdet af tants ord och handiingssätt! Men åter tili
min historia! Den arma frun, som nu är husvill, önskar
lemua den ort, der hennes fränskiljde man vistas. Hon
viii bosätta sig här i Stockholm; men på Söder, ty hen-
nes tillgängar aro icke stora och hyrorne äro der billigast,
som tant vet. Ilon är redan jiä vägen hit, så att ingen
tid är alt förlora för mig, emedan jag fätt i uppdrag att
hals öfver hufvud skafia hennc en liten vdning, den jag
dock icke fär hyra i hennes namn och icke lieller kan ta-
ga i milt, oaktaslt jag gerna viii ansvara för hyrans punkt-
liga erläggande. Men nu har jag rakat i icke ringa förlä-
genhet i afseende å vai af lokal o. s. v. Dock om min nä-
diga tant ville besväia sig mcd att histä mig härmed, så
skulle tant med sin erkändt fina smak snart sätta en gräns
för alla minä bryderier. Var sä alltför söt, min bästa tant,
och sätt sig i en hyrvagn, far upp tili söder och välj en
liten hygglig våniiig, ungefär sadan att tant sjelf, och såle-
des äfven den unga frun, kan trifvas der. Kanske tant med
vanlig godhct tillåter att den fär hyras i tants namn, fast
niin respektabla tant sedän välvilligt afstar den åt en annan.

Friiiehrinnan Sidensköld.
För att göra dig en tjenst och af kommiseration med

ett värnlöst, olyckligt fruntimmer är jag visst färdig att
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loi»ai, men åtminstonc måtte jag väl få veta, i hvilkens
ställe jag skall passera, som lokatär. Du vet, att jag kan
bevara en liemllghet.

Franck.
Att tvifla derpå vore oförlåtligt; men det är mig o-

möjligt att nämna henncs namn, förr än en bostad för hen-
ne är funnen. Bå detta är Tunnet, svär jag vid tro och
heder, att tant skall bli den första, som får del af hennes
namn. Och nu, min nådiga tant, ber jag att den hyrvagn,
jag beställt, ocli just nu ser anlända, (ser ut genom fen-
stret då detta yttras) af tant begagnas att lindia mödan
vid utriittandet af denna kommission och för några visiter,
sora kuuna på samina gång alläggas.

Fkiiierhinnan Sidensköld, förnöjd.
Min vän, du är så förbindlig och -poli, att man omöj-

ligen kan lata bli att göra dig tili viljes. Jag har i san-
ning några angelägna visiter att göra, och kunde under
dem få anvisning på lokaler. (Jfsides.) Men nog är det
bra förargligt, att intet hafva att anföra ett namn, som
kunde gifva fullt intresse åt denna historia, den jag åtmin-
stone åt ett par vänner måste anförtro. (liög-t.) Au revoir.

(Går.)

Tolfte Sceneht.
Franck, ensam, skrattar.

Det putset lyckades, hon Tiet på kroken; måtte hon
nu äfven finna en våning passande för henne sjelf. Besyn-
nerligt nog att lättrogenhet och illistighet stundom finnas
hos saraani varelse. Men nu fort tili min förtvifiande svå-
ger. (Crdr.)
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ANDRA AKTEN.
Theatern föreställer Hildas rum. I fonden synes en

»tor och vål ornerad toalett med spegel; vid kulisserne på
främre scenen står en hvilsoffa, midt emot synes en dorr,
som är tillsluten.

Första Scenen.
Hilda, ensam; sitter på en stol

lutad emot handen, stödd vid en gueridon.
Detta är en svår dag. Slitt sinne är blytungt; det är

såsom något ondt förestod mig, hela natten hade jag ju
de besynnerligaste drömmar.

Andra Scenen.
Hilda, Annette, som hastigt inkommer.

Annette.
Ack, hennes nåd, hvad kan det bctyda, att kammar-

herrens ridbäst har hemkommit i fullt galopp, med ena
stigbögeln aisliten och med sadel och schabrack .tilde les
dragne åt sidan.

Hilda, siiger hastigt opp.
Och August, hvar är lian? Min gud, det måtte vål

ingcn olycka ha triiffat honom! lian red icke längesedan
ut med min bror. Har Herman icke återkomniit? Fort,
skynda dig Annette att skaiTa. mig underrättelse häroni.

(Annette går.~)
SCEN.
Hilda, ensam, med oro.

Säkert en olycka. Hvarje sekund af ovisshet är en
pläga; jag står ej ut med Tantan pä ett budskap, jag viii

skynda ner. (Vili gå men möter Franck.)
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Tredje ScsyEN.

Hidla, Franck.
Franck, som instörtat med för-

skräckt utseende.~)
Min syster, jag har ett förfärligt budskap att franifö-

ra Din mau .....! din man !

Hilda.
För guds skull, säg mig, hvad har händt honom? Jag

dör af ångest!
Franck.

Han blef kastad ur sadeln af den vilda hästen, som
skrämdes af en pappersdrake, hvilkcn en odygdig gosse
hastigt lät uppstiga, helt närä dess hufvud. August hade
olyckligtvis i fallet fastnat med ena foten i stigliögeln och
släpades efter af den skenande hästen, den jag, oaktadt ali
ansträngning, ej upphann. Jag fann August liggande vid
vägen, stigbögeln hade lossnat, men ack för sent!
han var redan död.

Hilda, med förtvijlan.
Är han död? Säger du att han är död? Har du sett

honom aflida? Det är icke möjligt att min August vore död!

Franck.
Då jag upplyfte honom slog lian upp ögat och sade:

"helsa miu Hilda" .... drog en suck och afled i minä
armar.

Hilda.
Skulle det då vara sannt, att han är död? O min gud,

huru hårdt är jag icke straffad? (Går under åtbörd af
färtviflan af och an i rummet. Under det hon vänder sig
ifrän den tillstungda eidodörren, öppnas den på glänt
inifrån.')

Franck, skyndar att rigladörren.
Yar etilla! Af side» vid denna.
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Hilda.
Finnes då intet hopp om att återkalla honom tili lif-

vet, efter du är så overksam? Du Tar ju fordom rådig
och medlidsam. {Hastigt.") Mcn hvar är han, jag viii sjelf
skynda tili honom, kanske är han hlott afdånad. Jag viii
eftersända fiere läkare och upphjuda alit alit!

(Vili skynda bort, hindras af Franck.)

Franck.
Nej stanna och hör mig. Ödet fogade, att i samma

ögonhlick, som olyekan var skedd, kom vår skicklige lii-
kare. Hän försökte allt tili hans vederfående, men lian»
beinödande var förgäfves. Nacken var hruten, hjernan var
krossad! Dock hiistä Hilda, hvarföre uppröres du så häf-
tigt? Du har ju hans sista helsning, och jag har en ljuf
tillfredsställelse af den enighet och vänskap, som riidde e-
mellan oss; jag möter honom sä lugn derhorta. (pekar uppåt.}

Hilda.
Gifve Gud, att jag hade samma tröet; men min sorg

förökas af bitter ånger. (Hemskt.') Ali jordisk lycka är då
för mig forhi! Ingen har jag älskat, ingen skall jag kun-
na älska eåsom jag älskade honom och likväl har jag vä-

rit orättvis emot honom .... Honom, soni var mitt lifs*
lycka, har jag anklagat för tyranni och iortryck; jag får
nu anklaga mig sjelf. Oet var min ohöjliga stolthet, som
icke tillät mig att för honom förklara hans misstag, att
söka försoning uti en ohetydlig misshällighet, hvilken ja-
gade honom ur sitt hem, tili en ryslig död ! O
Gud, tanke- och själskraft förgå mig Skall
jag väl våga anropa hans ande, som skådar ner öfvermig,
att förlåta mig? ....(Knäpper ihop sinä händer och
knäböjer med blicken riktad uppåt, ryggen vänd at sido-
dörren, hvarpå höres en knackning.~)
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Franck, afsides.
Arina syster, din bedröfvelse går mig hårdt tilihjertat.

FjE»BE ScENEN.
Hilda, Franck, En sköterska med

lilla Julia vid handen.
Hilda, sträcker armarne emot

sitt barn.
Julia, mitt harn, mitt älskade barn; du har icke mera

någun fader! .... (Ilon nedfaller afdånad, barnet för-
skräckes och föres bort af sköterskan, hvarefter höres
stark bullning pd sidodörren.')

Franck, ät dorren.
Gif dig tålamod, tills jag fått hjelua Hilda. (Ilinger,')

FEMTE SCENEIV.
Franck, Annette, inkommer hastigt.

Annettb, förskräckt.
Ack min gud, den stackars hennes nad! (Franck och

hon hjelpas at att lyfta Hilda pu soffan. Annette frotte-
rar henne med eau de cologne, som tages från toaletten.)

Sjette Scexen.
De förre, Friherrinnan Sidensköld.

Franck, under det hon inkommer.
Na så förde hin onde tant Sidensköld så hastigt tillbaka.

Friherrinnan Sidensköld, gräter och larmar.
Det är då sannt, attßensvärd är död! Gud tröste mig!

Ilvad skall det blifva af mig och hela familjen, hvars en-
da stiid han värit? Ack denna olycka bringar mitt gamla
hufvud i förtid i grafven. (Grälar och snyftar.) Och se
der ligger hon liilös. Hon hade kunnat bära sig bättre åt
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emot sin hederlige man, så hade vär Herre kanske låtit
honom få blifva vid lifvet.

Franck.
Och hade tant mindre hoptrasslat förhållandet dem e-

mellan, och ej gifvit dem laiska råd, så skulle hän icke,
jagad af förtviflan, ridit nacken af sig, och hon icke dödt
af sorg och förtviflan. Se så, aftorka nu tårarne, kära
tant, och skynda att skrifva nägra ord tili vär läkare, på
det vi med hans hiträde må suka åtcrställa min stackars
syster; raen underrätta ännu icke hela slägten om hvad
som händt.

Friheruinnan Sidensköed, afsides.
Det är minsann redan gjordt; jag tänker att slägten

snart skall vara saralad här. Hårdt är det, att så ohöflig
och gemen hän är, så vägar jag ej gifva honom ett pikant
ord, ty hän är nu mitt enda städ, sedän vi miste vär hon-
netta August. (Högt.) Hvar är da Lilia, efter jag måste
skrifva, oaktadt jag är illa disponerad?

Franck.
Hon är borta ocli lian först om en stund vara här. Gå

im dä genast, Lasta tant, att vi snart mätte få hjelp. Jag
skall imellertid här giira mitt bästa. (Ilon g"år.)

Sjunbe Scenen,
Franck, Annette.

Franck.
Gudskelof, att jag är af med lienne. (Det bultar häf-

tigt på sidodörren.~)
Annette.

Hvera kan väl ha kömmit in i kammarherrens ram?
(Vili se åt.)

Franck, hindrar henne.
Stanna qvar, jag skall sjelp släppa fogeln ur buren;

jag menar att ångcsten hai- värit honom en god lexa. Mä
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lian nu komma ut, att i sin tur upptuktas af änger och
förskräckelse. (Oppnnr dörren , som värit riglad; Kam-
marherren Rensvärd instärtar.)

o
Attonde Scenbn.

De förre, Rensvärd.
Rensvärd, medförtörnadt utseende.

Åndteligen är det mig då tillåtet att ia. inkomma.
Annette slår ihop sinä händer.

Du himmel, sjelfva den döde kammarherrcn.
Franck, bedröfvad.

Hon har förlorat sansningen; .jag viii hoppas iclce lii—-
vet, fast alla pulsar stå stilla, sä att fara synes verkligt
vara för handen. Jag iir litfgst orolig, innan dokturn an-
koramer. (Slär luktvatten öfver systern.)

Rensvärd.
Det är barbariskt, det är att drifva salien för långt,

att så utestänga mig, som, sedän jag väl insvept hade in-
Itommit genom porten åt tvärgatan, hade skyndat uppför
lönntrappan in på minä mm, för att vara vittne tili huru
Hilda upptog underrättelsen om min diid. Jag trodde dcn
skulle obetydligt röra henne och icke väcka en så djup
ängrens kansia; men då jag såg raotsatsen, ville jag skyn-
da in att lugna henne. Nu måste jag anklaga dig om hon
dör! Nej, nej hon skall ej dö; denna mitt lifs goda engel;
minä böner skola åter nppväcka henne. (Tager hennea
hand.') Men hu ■— hvad handen är kali, och läpparne så
hleka. (Med! ångest.) Skulle det då verkeligen vara så?
Har jag lätit mörda den, som så högt, så ömt har älskat
mig, för det hon ej utan hön, utan min eftergift ville för-
låta mig min orättvisa, som hade kunnat hlifva godtgjord
med ett enda ord, en kärlcksiull blick!
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Franck.
Men hvarföre ville du icke,' förr än du lemnadc heiu-

met och diu hustru, ihågkomma detta?

Rensväkd.
Jag var en egoist, en baibar, jag har offrat alit ät

egcnkärleken; jag ville se henne straffad och är det sjelf.
(Orolig.~) Men kommer då ingen läkare?

Franck.
Han är påkallad.

Rensväkd.
Ack, om jag kundc uppväcka henne och med min kär-

lek afväpna hennes harm öfver detta grymma skämt. (Låg-
ger handen på hennes hjerta.) Min gud, jag tackar dig,
jag känncr hennes hjerta slu!

Hilda, drar en suck.
Franck, glad och spefull.

Fort, undan Rensvärd; Hilda kunde annars anse dig
för ett spöke.

Rensvärd, knäbojer.
Nej, här vid hennes sida, der jag knäfallcr, viii jag

uppfänga hennes fiirsta blick, höra hennes första ord. Min
hön skall hinna hennes öra, innan hennes öga åter lylter
sig. Älskade, outsägligt älskade Hilda, förlåt! iörlät
din felande, din ångrande make!

Hilda, afbrutet, matt.
August är det du? ....Har jag drumt? ....Iluru

är det mig? .... Mitt hufvud svindlar .... Ar icke
August död? Har jag icke skickat honom tili döden ....

Rensvärd.
Nej, han lefver och älskar dig innerligt och ömt. (Upp-

reser henne.)
(Hilda och Rensvärd tola sakta och
hjertligt vid hvarandra.)
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Franck, kramar en tur ur ögat.
Gudskelof, att denna storm rasåt ut; im längtar jag

obeskrifiigen eftcr dcn älskvärda Lilia, som ville lemua
oss, tills iörsoningsakten vore ntspelad; ty hon menatle,
att mannen kan sanka sig ned nti intrigens och osannin-
gens dy och, derifrån uppstigen, åter afskaka den; men en
qvinna, soin deruti hai- nedstigit, hon fiirblir der, ellei- «pp-
stiger med lnörka fläckar på det rena sinnets ljusa driigt.

(Ringer huftigt.)

Nioxve Scexejt.
De föri-e, Aman.

Aman.
Hvad be . . . befall . . . . Aj gcsbås! Aj jeniine! Ivum-

inarherien spiikar.
(Darrande och sammandragen af fasa viii krypa utJ)

Franck.
Blif qvar din tok och iatta mod, här är intet Kutila-.

Ajian, gör försök att resa sig,
men skälfver starkt.

Yasserra, vissi ser jag honom, vissi, som svarta stoet
elog i luiden så huivu’t geck aS’n. Folke sa, alt «le förde
liiet ti Artillerigårdfin. Och se der siili' lian nu alli,
som vore lian vid lif neli ser på mig alldeles med siulana
ögon, som da jag gjorde någe, som intet vn honom i lag.
A det mi så galct, att hän inte visar sig för någen annan
än för mig, så är det hillan att lian vill åt mig, för att
jag hittills ha hchållit de pengar, lian sa att jag siili’ hara
te’ den fattiga frun i Kattrackarbadien. (Bockar sig riidd.)
Nådig herre, liit mig fä vara i fred; hon sta få pengarna
i denna dag! Hu! mi rör hän pä sig; nej, inte står jag
och väntar tills hän kniper mig! (Ger sig af men upphin-
nes af Kensvärd, rupur.) Aj, aj. (/le öfrige skratta.~)
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Reksvärd, häller honom vid axeln.
Din narr, ser du då icke att jag lefver. Tili ditt

Bkälmstycke har jag längesedan gissat, men förlåter dig,
oin du gcnast bar pengarne tili frun ooh aldrig mera fiire-
tager dig något dylikt.

ÅMAN.
Ja vasserra, nog ska jag lofva det; fiill ha jag mi blif-

vit skränider, att jag darra i hvar led. (Jjsides.") Hvad
det ä besynnerligt här i huset, biist sora de lclva, så ä de
döda, ocli biist som de ii döda, så biirja de lefva igen. Nej,
det ska pocker länge behålla den liiir kondittschion, i den-
na dag går jag tili adresskontoret att siika annan.

Franck.
Hör på Äman, gå fort tili fru Rosenfelt ooh bed att

frökeu Rensvärd är god och kommer hit. ( Under det alt
liman går ut åt ena sidan, ser Franck åt den andra.)

Jag ser tant Sidensköld komma; skynda dig August att
sätta dig bakom oss. ( Rensvärd sälter sig nedlutad emot
sopin.')

Tionde Scenbn.
De förre, Friherrinnan Sidensköid, uti full

sorgdrägt.
Friherrinnan Sidensköld.

Huru lyckligt, att du min sota Hilda blifvit så hastigt
restityerad och ser ut att vara så trankiliserad. Na, nå,
den saliga döde var ofta nog sträng emot dig, oaktadt alla
sinä öfrigaädla qvaliteter; så att hans bortgång icke tor-
de mycket halva gått dig ä coeur. Det är också förnultigt,
att icke för mycket öfverlemna sig åt sin regret. Sora jag
visste, att du icle hade besinniiig att ihågkomma niidig
etikett, så har jag gjort dig den lilla tjensten att skicka
efter din modist, som viii siiart är här, så att du får be-
ställa dig en elegant sorgkostym; den omsorgen kan också
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litet dissipera dig. Jag har or.ksii låtit stryka upp och
sätta i ordning dc sorgeffekter, sora jag bar, (suckar") då
jag var så olyeklig att blifva enkä, på det du må kunna
begagna dem, en attandant. Jag tror min vän, att sorg-
drägten skall kläda dig rayeket och du måste nu snart gå
att göra denna bedröfliga toalett, ty tanterne Gret-Chatrin
och Stin-Beat och din kusin Lisett ha korainit att kondo-
lera dig och äro så tuscherade af din förlust, att det vore
ett grufligt mangkemang, om du icke tog emot dem.

(Rensvärd lyfter sig, så att hans hufvud och gestalt
lungsamt höja sig och ser bistert på friherrinnan, som,
så fort han synes, ger ett anskriS)

Ack, hans vålnad! bans vålnad! ....(Faller van-
mäktig på en stol med spasmryekningar i håndema.)

Franck, skrattande.
Ja, nog borde hans vålnad komma att hämnas på tant

för tvetalan; raen denna gång är det han sjelf i lefrande
gestalt.

Fkiherrinnan Sidensköld, stiger opp, myc-
ket ond.

Han lefver! Han har således aldrig värit död, utan
du, sora för ingen nienniska har egard, har roat dig med
att pliiga din syster och narra gainmalt honnett folk att
kläda sig i sorgdrägt.

Rensväkd, ironiskt.
Var docle ej så ledsen min hästa tant, fast aorgdrägten

denna gång var litet för tidigt anlagd.
Frihebrinnan Sioensköt.d.

Jag är riktigt konsternerad och känner mig sä hlase*.
(Träter.') Gjorde jag mig icl<e, för att tjena denna pölissen,
det Stora hcsväret att flyga trappor opp och trappor ned,
för att hese våningar, göra ackord oiu hyror och skaffar
slutligen en liten, den alrasötaste och heqväraastc loka!,
ackorderad tili ett pris, hvartill endast jag, iom possederar
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talangeri att pruta och heveha, hade hnnnat få den. Ach
min helöning hlir en scandal. Det är en horrör; hanshe att

äfven hela den affären är ett gychel. Men det hän vara
det sarama; ty din hemlighetsfulla dam, min hara Her-
raan, nej se hon shall aldrig jouera af min möda och sätta
sin fot uti den våningen.

Hessvaro.
Hiistä tant, förifra sig iche. Denna hommission hom

egentligen ifrån mig, fast min svager gaf den en shämtsam
tydning. Sanningen är, att jag, för tants och vår ömsesi-
diga trefnad, vill hyvä en väning, der tant, säsora hosatt
på egen hand, hän sysselsätta sig med sitt eget lilla hus-
håll och se oss och iifrige anhörige hos sig. Och oahtadt
vi ho litet högre upp på norr och tant på söder, hän tant
hos oss deltaga nti de vanliga slägtsamlingarne. Jag har
lofvat tant stöd och histänd, jag shall halla mitt liifte;
och sedän jag sörjt för allas vårt lugn, åsidosätter jag
hvarje annan hämnd. Om alla dessa nyheter heder jag att
tant är god och underrättar vara väntande slägtingar, ty
jag måste ännu en stund här uppehålla min hustru.

Frihekmnnan Sidenskölu.
Det der har jag, för det jag velat pliera Och intet stö-

ta mig med nägon, den som är i depangdangs af andras
godhet, får lof att finna sig vid alit, som kan vara contrc
coeur, (gråter) och vid ali slags behandling af en venera-
hel ålderdom. (Afsides, argt.) Vore jag icke nti ett af
dcm beroende cas, så sknlle de nog fä se annat. Men jag
skall viii hitta på att häranas pä den lymmcln Herman
och sliall, af hvad soin i dag tilldragit sig, göra en vac-
ker mälning för minä vänner, som nog skola sorja för att
denna hlasphem blir hela Stockholm uckant.

(Qår hastigt ui )
ilan och Hustru. 3
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Elfte Scenen.
Rensvard, Franck, Hilda, Lilia, Annette.

Franck.
Kura, goda Lilia, att med oss lira försoningsfcstens

glädje.
Liha.

Men jag är förskräckt at' dc underrättelser, man lem-
nat mig om ditt medel att tillviigabriiiga den.

Hilda.
Och du Herman: tror du att jag, i glädjen öfver att

ha återfått min August tili hjerta och person, är sä lätt
iörsonad med dig, soui så gäckande, sä grymt har bchalid-
lat din syster.

Franck.
Tro mig, Hilda, jag har handlat af ömhet, icke af

gryrahet. Ditt lidaudc har gjort mig i själen raycket ondt.
Men sedän jag hade hört, att du talade om skilsmessa och
lian om sjelfmord, ville jag låta eder på skärat få en litcn
försmak af den eviga skilsmessan, innan den verkeligen in-
träffade, sedän ali eder ömhet hade utslocknat genom tve-
drägt. Ni misskände hvarandra tili värde och tillgifven-
het, ni hehöfde lära att törstå hvarandras hjertan, att kan-
na eder saknad, edert hehof af hvarandra. (■Skämtsamt.)
Jag försäkrar, att skulle mången obillig man, mftngen hu-
stru utan fördragsamhet och eftergifvenhet, på samma siltt
få dö och åter uppstå, så vore verlden rikare på lyckliga
äkta par. Aren I mi försonte, sä förläten mig, för eder
närvarande lyckas och min goda afsigts skull!

Rensvard och Hilda, pc s en gung.
Broder, vi förläta dig; ty vi aro lycklige! {De ge

hvarandra hunderne.)
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Yälsignelse öfver denna stund! Nu Herman, är äfven

jag fullt lycklig och tackar dig af innersta hjcrta.

Franck.
Också jag njuter af deras försoning, fast jag i sanning

ffir den liar uuplefvnt ångestfulla stunder. Erfarenheten
)iar bevisat, att dc personer, som äro hvarandra mest tili—-
gifne, se, vid ett anfall af diiligt lynne eller sårad egen-
kärlek, de kara föremålens fel och svagheter, såsoiu genoni
ett förstoringsglhs, tili oändlighet förtsorade och yttringen
af deras harin är tilltagen nti samina proportion. Men
storm renar luftkretsen och komina de tili försoning, så
hlir den Ijus och värin soin en solklar sommardag.
Alskvärda Lilia, låt nu iifven för mig glädjens och sällhe-
tens ljusa dag, i sin fulla klarhet, uppgä. Redan liinge
egde du mitt hjertas kiirlek, och i dag har jag lärt att
innerligen högakta dig. Försmår du icke denna kiirlek,
anser du mig vara ömhet värd, så emottag den hand, soin
riickes dig tili ett evigt trohetens förhund! (liäcker hen-
ne hantien.')

Lilia, med rörelse. Lägger sin
hand uti hans.

Herman, jag älskar dig! Jag önskar blott, att jag
kunde göra dig lycklig; då yet jag att jag sjelf alltid skall
vara det!

Hilda, tili Rensvärd.
Och vi sliola aldrig mera misskänna hvarandra.

Rensvärd.
Nej, aldrig!

Franck.
Min Lilia! hlifva vi nti framtiden någongång med

hvarandra missnöjde, så «kola vi lika skönt försonas.



LILIA.
Dock idke genom att frammana dödens skriicliljild,

utan genom ett alit förlätande hjertas godhet.

Slut



ETTFRUNTIMMIBR AF VERE,».

EN SKIZZ

AP

W, ]VE§TERE]VHO.

ÖPVBRSÄTTNING.

Qvinnans hjerta är ett skrin,
kvartiU nyckeln är kastad i hafvet.

Qvidam.

ÅBO,
J.i C. FRENCKELL Se SON.

1849.
J. W. Lilljas förlag.



IMPRIMATUR: HERMAN MOLANDER.



Sköna finnas, som Meri,
vai skönare måhända,
un denna lilla Peri.
Men, med behag att blända
hvar finns, tili verldens ända,
väl nägon, lik min Meri ?

I.

Kamcl.
Jag yet ej hur det är med andra, raen för mig finnes ic-
ke nägot angenämare, iin att äskäda de sinä barnens lekar.
Da jag ser på deras hopp och språng, då jag lyssnar tili
deras jollcr, återföres jag i tanken tili det förflutna, sora

då för min inbillning framställer sig «ti skimrande farger.
Inför min syn frainstår ett brokigt hvimmel af dockor,
hästfigurer af trä och andra ämnen, trumslagare och hvar-
jehanda skallervcrk; ifrån mig vika i samma ögonhlick
alla hekymmer, farhågor, förhoppningar, ali jordisk få~
fänga, och sorgfri, glad och munter, är jag anyo samma

skalk och grälmakare, sora i min goda trogna ammas

berättelser. Jag har sä yant mig yid dessa fantasier, des-
sa rainnen, att jag gjort mig tili en oailätlig pligt, att

hvarje raorgon tillbringa nägon timme i sommarträdgär-
den, pä den jeninä pian, ifrån hvars medclpunkt Dianaa
staty så stolt nedblickar på de små yrhättorna och skal-
karne. De sinä hafva äfven å sin sida yant sig yid mig
och nti tvistiga fragor skynda de sig städse att inhemta



4

”farl>rorß” mening och räd. Ihland dera har jag många
älsklingar; nien mest af alla håller jag af den lilla Euge-
nie. Ilyarje dag betraktar jag denna peri i miniatyr och
npptäcker hos henne hvarjc gång nya fullkomligheter. Heu-
ncs stora sr aita ögon, liemi es långa, märkä lockar, den
ovala ansigtsformen, det kloka uttryeket, soin är så särde-
les intagande, den ovauliga lifligheten, allt, allt hos
henne är så älskansvärdt, så förtjusande, att de vaekra da-
niernas hlickar, (och tili deras sinak kan maa färlita sig)
vid sin rnud öfver de sinä lockhufvuna, alltid stadna pä
Eugenies själfulla anlete, och ”hvilken sötunge!” eller en
kyss följer ovilkorligen på det tysta hetraktandet. Ben

lyckliga! hennes ft-amtid är säkerligen lika ljus sora ägon-
hlicket. Huru många offer skola icke framhäras på detta
lilla hjertas altare, huru många suckar skola ej hortliyga
i luften, huru många komplimanger utur artigheternas för-
rådsruagasin skola icke slösas på henne! . . Och hvem
skall väl hli den ulvnlde, den lycklige, sora fängslar hen-
nes hjerta, sora får leda henne tili brndstolen? En intres-
sant fråga! . . Och skall väl hennes hjerta, detta rena,
sköna hjerta, hevara sin ursprnngliga renhet? Det vet
Gud allena! Qvinnans hjerta iir outgrundligt .... Out-
grnndligt? Men hvein kan hevisa det? Alla föga tro-
ligt! . . Dessa alla upprepa endåst andras tankar, förli-
tande sig pä deesas häfdvnnna anseende och sky mädän
att sjelfva gå i pröfning af saken. Qvinnans hjerta! Man-
ne det ej är att förliknas vid Krylofls’ *) skrin, hos hvil-
ket vi, vilseförda af dess yttre utseende, ana tili en dold
raekanism? Är detta hjerta kanske en ked, hvars ändar
sararaanhållas i en vaeker hand; och vi, sora, under det
vi förgapa oss i handen, glömma hort allt annat, vihje vi-
dare ej se något utora denna hand, och pästä sedän, att

') Rysk skriftstilllare, hufvudsakligen beriimd för sinä fabler.
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keden är oändlig? . . Qvinnans hjerta! Horre Gnd! mån-
ne det ej är skapadt alldeles lika med mannens? Är det
ej en dylik väfnad af rnuskler, der hlod af alla slag och
alla värmegrader, ifrån 100 tili 30, ströramar in och ström-
mar ut? . . .

Låtom oss se! vi hafva här, mitt hcrrskap, framfiir oss
ett hjerta, ungt och nyss danadt och soin ännu icke förän-
drats af några dess inre funktioner, Eugenies nemligen:
vi ti ni anställa forskningar med det, under ägarinnans olika
lefnads-periodcr? lag kan förskaffa er detta nöje. Viljen
1? . . Betrakten då Eugenie och förundren er öfver min
djupa känncdom i magin, den glada, om ni så viljen, helst
den allvarsamma, hvarmed fordom en Faust, en Manfred,
m. fl. sysselsatte sig, numera icke får finnas tili. Märken
I, huru denna miniatyrgestalt småningom växer tili, huru
dess lemmar utveckla sig och fullkomnas? Ser ni, huru
hennes hriisthild rundar sig under Tidens den jättelika
och dock osynligå skulptörens mcjsel? Huru förlängas ej
småningom rosenfingrarne på de sinä rumia händren, huru
formar sig icke efterhand den lilla, lilla lotonV . . Men
processen är slut: i stället för Barnet Eugenia framstår
för edra hlickar, det fullfärdiga Frnntimret - Eugenia.

11,

li«l sjssttoai år.
Annu vid sjutton är är lion allt ännn Riiminä hara,

samma yrhätta. Ohservera, huru lätt och luftigt hon fly-
ger kring i lammet, med hvilken lianislig sorglöshet lion
leker med papegojan, skrattar så hjertligt åt dess skrik,
dess läten och mångfaldiga härmningar af främmande ljud;
huru hon nasta ögonblick tar i famn sin lurfviga bolognc-
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sare och 1 en hvirfvel valsar kring i salongen vid det hon
gnolar pä Lahizkis lekandc motiver. Denlyckliga! Verl-
den r roed sin isande kylä, har ännu icke hunnit vidröra
liennes hjerta: det är ännu lika rent, friskt och oskulds-
fullt, som da det först hegynte klappa under modrens hjer-
ta .. . Manne det verkligen är så? . . . Man anmäler
Maria Ivanovna Gorski’s ankomst.

Ah Marie! mitt hjerta lilla, hvad jag är glad! och
vännerna tryckte hjertligt hvarandras händer och kyssar
smattrade.

Och jag som just äranade mig tili dig; jag befara-
de redan en sjukdom .

. . besinna! redan hela veckan .
.

.

och cj ens på balen hos M:s . . . och liuru roligt var ej
der! . . ack, mon ange! huru många kavaljerer, alit niili-
tärer, alla i röda uniformer, och huru vackra se'n och för-
hindliga; för ingen del sådana björnar, sora vara lärare
fordomdags, isynnerhet den der ena, du komnier välihåg:
"när vi perpendikulärt neddraga denna linie, så blifva vin-
klarne ömsesides lika stora." Och vännerna utbrusto i gap-
skratt, gjorde krumsprång och fortforo en stund att förlöj-
liga sinä praeceptorer . . . Men snart koinruo de åter till-
haka tili balen. Framför alla andra fortfor Eugenie
var der en . . . Ack Marie! hvilka smånätta mustacher;
jag såg honom sistlidne natt i drömmen . . Du ser, jag
döljer för dig ingenting, men du? . .

. Nä, lappri! jag vet

hvad jag vet! En trogen vän är du! Faniis ej Catiche
jag hade aldrig kunnat ens ana det ....Så, ma che're,
handia ej vänner sins emellan .... och Eugenia antog en
förtörnad mine; men länge kunde lion ej vredgas. Efter
niigra ögonblick sinålog lion äter och omfamnade ånyo den
hemlighelsfulla Marie .... Ma mä så vara, jag förlå-
ter, första gångcn . . . men viii du väl nu hiskeligt fort
hikta hvem detta lyckans baru är, såsom karlarne bruka



7

säga, hvem denne oduglirig är, som lyckats eröfra hjertat
hos vår lilla misantrop frän Institutet?

Men Eugenio, du är sanncrligen ett harn; jag gäc-
kadcs mcd Catiche och hon, den sqvallerbyttan, har redan
hunnit kringsprida mitt skäint tili alla . . .

Tili alla! . . Hvad viii sådant säga? Och således
skulle äfven jag, efter din tanke, räknas tili dessa alla!
Eugenie hade så när ånyo tagit humör, men denna gäng
förekom henne väninnan.

ISa hlif ej omi, mon ange, du uttydcr hvarje ord
[ia ditt sätt. Nä gif dä åter dia lilla hand . . . capricieu-
se . . . jag yill ju redan liikta, men med förbehäll, att
du icke omtalar det för någon.

För ingen, för ingen! ooh Eugenia, lirinnanrle af ny-
fikenhet, slöt sig närmare tili väninnan, rädd att lata det
minsta ord hallia förbi . . .

>r ä väl, hvem är det då? . .

Sii skynda då! . . . .

Du känner honom ntan tvifvel!
En militär?
Nej.
Manne kanske le cousin?
Sej.
Peter Ivanovitseh?
Marie gjorde en nekande rörelse med hufvudet.
PJå så, i ali verlden, hvem är det då?
Serge . . .

Serge? ... Se det är skönt! nä dertill hade jag
aldrig kunnat gissa. Men huru. har det tillgått? Berätta
mig alit, alit . . .

■ — Herre Gud! allt .. . hau älskar mig, jag älskar
honora, vi hanaa det begge luona oss; vi hafva svurit att
tillhöra livarandra se der alla detaljer, Men om du
visste, Eugenie, hvilken fasthet i karakteren lian har, ku-
ru ömt hän älskar mig! .

.
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3len vet din pappa något härom?
Huru då! Serge anliöll hos honora om min hand,

in optima forma; men förestiill dig . . . och den lyckliga
Marie hrast ut i tårar . . . förestiill dig, han viii, att jag
sknll gifta mig med dcn fula och vedcrstyggliga guhhen
Furst Karel'ski! Jag afslog tvärt; jag förklarade, att
jag ej skulle gifta mig med någon annan än Serge; att

jag i annat fall gär i kloster, eller sviilter ihjäl . . . Pap-
pa hrmumade en stund hortåt, men samtyckte slutligcn,
som det ville tyekas. Och härvid gliintade solen ånyofram
pä Marias nyss så muina ansigte.

Hvad du är lycklig! jollrade Eugenia, med en flyk-
tig suck och en vemodig blick. Flickorna kanna icke utan
ntt sucka höra talas om sinä väninnors • ja tili och med
de mest förtrognas ■— giftermäl! Efter att hafva pratat
bort ännu en stund, åtskiljdes de fordna pensionskamrater-
na, tili utseende, lika vnnskapligt sinnade emot hvarandra
soin förr. Men månne de voro det i sjclfva verket?

Några veckor senare satt yrhättan Eugenie, för tili—-
fället allvarsam, i sin pappas Stora, gröna voltaire-stol.
Om någon uppmärksammare bctraktat hennes anletsdrag,
sä hade hän mä hända tunnit der spår cfter grubbel, själs-
rörelse, ja, tili och med en inre kamp raed lidelserna; för-
hi var det alltsä redan med den sorglösa harndoraen? . .

Aj, aj, hon liiser redan nägot i smyg, och ögonen brinna,
kinderna flamma, harinen hvälfver sig under floret, lik en
dufva i saaran; och hon laser denna lapp, icko för första
gången; det vete vi bestämdt. lila, illa! . . . Men se,
o hiin mcl! drifver ickc den lilla skälmen gäck med oss,

se dä för allt i verlden: ligger icke framför henne pä
knd en mansperson? och det vore väl ännu icke så myc-
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ket att undra på, raen denne mansperson är Serge, fäs.,-

mannen tili henncs klasskamrat! ....

Jan- tackar, tackar dig, min engel! du har tili lif-
vet återkallat en döende, har utsträckt din räddande hand
tili den, soin var närä att drmikna. Dessa ord, min Gud!
och jag har icke niistät mitt lörstånd af idel lycka och
sällhet . . . Eugenia, Eugenia! är ej alit detta en driim,
hlott idel fantasi? .

. O, skänk mig visshet, lugn; lät mig
ifrån dessa läppar få höra, att du icke skäratar, att du
Tcrkligen älskar mig; att du älskar mig med sainina hän-
förda, lägande känsiä, som uppfyller mitt hjerta, som röjer
sig i hvarje ord, i hvarje rörelsc . . . etc. etc. etc.

Han tackar henne redan, som ui ser . . . Hon svara-
de icke på detta saimnelsurium, men hon räckte hononi
ein lilla hand, hvilken han med sinä kyssar var närä att
tända i brand; Eugenina anletsdrag antogo ett eget besyn-
nerligt uttryck, de skimrade at' en stilln, jemn flainma,
liksoin elden lyser genom en marmOrvas. Hon sinålog;
jnen detta småleende uttryekte icke endast kärlek; det var
en lilandning af hån, sällhet, tillfredsslälld fåfänga, koket-
teri, och gud vet hvad icke alit uttalade sig i detta små-
leende ....

Ja, det är svårt att läsa uti qyinnans hjerta och ännu
svårare att gissa sig tili betydelscn af hennes småleende .. .

Vid sainina tid, darrade en annan hand, lika vaeker
som Eugenias, iifver ett brefark, fuktadt af tårar, och teck-
nade derpå följande rader ....

"Min far har rätt: jag var enfaldig. Jag har tagit
mitt beslut . . . farväl Serge, min dyrn vän! Hvarföre
tanka på det, som förestår mig i det tillkommande, jag
har tagit mitt beslut, och jag viker ej ifrån det .... E-
mellan den tid soin var, och ögonblickets ligger en het
cvighet. Det var en toiu dröm, en sällsam och alunds-
värd, men förfärlig driim .

. . Jag skall bernöda mig att
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glömma den .
.

. Men skall jag ock ha styrka nog dertill?
Det vete Gud. Mig synes, att jag au kan blifva Euge-
nia» bättre viin . . . mcnniskan kan af lidandet, lika väl
som utaf visheten, hemta läidom ooh styrka . . . Farviil,
farväl Serge, älska henne, bedrag ej Eugenia på hennes
frnmtid, lion iii- sä söi. Jag har ej något att förebrå dig
för, ej nilgot att förläta dig; menniskan har ej undlatt makt
att styra sitt hjerta."

Om qn stnnd trädde utur hennes mm fadren, gnuggan-
de handien ai' iöniöjelsc vid det lian mumlade i skägget:
"ändtligen, Gud viire loi', har lion samtvckt . . . jag skall
blifva svärfar at furstcn . . . jag skall blifva kainmaiher-
re . . . jag skall blifva de öfriga <lröuibilderna af
framtida lycka försvunno jemte gubben hakoni dörren tili
niistä ruin.

Men Eugenia? var lion väl denna, sin arina klasskara-
rats uppoflring och storsinta handling fullkomligen värd?
Med hekläradt hjerta måste vi hekänna niotsatsen. Bort-
skäuul af sinä tillbedjares låford, smioker och artigheter,
afundades hon sin barndomsväns lycka. Den egenkära!
lion kimde ej lida, att det fanns en person, som gaf en an-
nans behag företriide framför hennes egna. Den kränkta
egenkärlekens sträng klingade tili, och hvad förmär väl
uti qvinnans hjerta döfva denna klang? ....

Och nu har lion vumiit en fullständig seger Mariaa
älskare ligger för hennes föttcr. Maria är glöind, förskju-
ten oeh tvnngen att dela sinä öden med en guhbe, en po-
dagrist; men denne gr.bbe är furste, iiiiljonär. Maria skall
bli en af residensstadens förnämsta damer; Maria skall
fördunkla henne med sin g-lans, nedtrampa henne i stof-
tet . . . . Och fåfängan fick änyo makt öfver hennes hjer-
ta .. . tankarne börjadc In im hl i hennes hufvud, de smä
verldsliga passionerua vaknade tili ett beställsamt lif orh
hvad tror ni vår Eugenia fattade för ett heslut? . . Här-
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om lemnas oss upplysning i den sednaste anteckningen nti
Serge’s dagbok, (lian likasom hvarje ordentlig raenniska,
förde en dagbok;) nägra sidor, fullskrifna med den raest
barbariska handstil, utgjorde denna anteckning . . .

Latoni
oss deehiffrera denna kinesiska skrift ....

Den 24 Sejrtember, kl. 7 om aftonen. Oeh så hafva
dä de hiistä fantasier, förhoppningar, hjertats skönaste kän-
slor, lyckars morgonrodnad, en rosenröd fraintid, sani-

manhopat sig tili en ofantlig sdpbuhhla, emiäsi för att med
en så myeket större effekt söndersjiricka, oeh det midt för
niin näsa, oeh derigenom ädagalägga hela sin fälänglighet,
oeh tillika hela barnsligheten af mitt förstånd, hela enfal-
den af mitt hjerta! . . . Minä aningar hafva icke bedragit
mig, allt har slagit in, allt, tili pnnkt oeh pricka! . . .

Blif ett därhushjon, jmnd-hufvud, siä pannan emot väggen,
rulla dig på marken dia Eugenia fiims icke mer. Dia! ..

Bort med allt hopp oeh alla dröramar! . . O ora den lätt-
sinniga Hiekan, Jerate hoppet, hade ur hjertat utplänat äf-
ren kärleken! men nej, lion har anfrätt hjertat, sora änyo
hlifvit upproriskt! Gud, min Gnd! hara ögonhlicket kan
förändra viira känslor, tankar, heröfva oss lugn oeh lyc-
ka . . . Lyckan oeh liiguct huru flyktiga oeh tornina
aro ej dessa ord! . . Annu i dag på morgonen fägnade jag
raig af hennes anhliek, ansåg henne för min, vande raig re-
dan vid föreställningen om en förening . . . oeh emcdler-
tid, uti saniina ögonhliek har hon, den trolösa, heruivat
raig allt, allt, . .

. oeh borthytt raig, oeh emot hvera?! . .

Sjelfva afgrunden skulle ieke kunnat uttänka ett qval, likt
det, som sitter här, i mitt hriist . . .

Om jag förmädde tillintetgöra horniin niecl ett emiä
ord, en enda bliek, så !itt lian, uppbräml af .denna bliek,
sönderfölle tili stoft: Jag «kiille da kasta det Eugenia i
synet . . . Mä haa inandas detta stoft; mä det lastaa vid
hennes känslulösa hjerla, ätsa sig fc in ileruli oeh förtorka
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det . . . Nej, nej, må hon Mi lycklig med honom; mahan
niska henne, och sedän, när lion anser sig Tara på höjden
af sin sällhet, när lion kastar sig i hans armar, för att i
en lågande kyss utgjuta uti honom värinen af sitt hjerta:
må han då med köld skjuta henne ifrån sig, gäcka hennes
kärlek, må lian inför hennes åsyn omfaiuna en annan

men han är ju en gnbbe, en otäck, sjuklig guhhe! . .

Jag föreställer mig, huru muntert det blir för mig, att se
henne stå hrud med en annan; och oin då jag borde halla
brudkronan öfver henne! så muntert! .

. Jag skulle ned-
trycka den så, att den skulle skära sig in i denna höga,
ljusa panna; utur pannan skulle utrinna den sköna röda
bloden; den skulle purpurfärga de skära kinderna, droppa
ned på brudklädningen . . . och då skulle jag aflyfta kro-
nan och märke derefter skulle bli ett blått band på pan-
nan. Huru vacker vore ej då bruden! .

. Nej, nej, hvad
säger jag? jag skulle med stadig hand halla denna tunga
glödande krona tili vigselns slut; jag skulle vara den för-
sta, soin lyckönskade de riygifta; jag skulle glad småle
och säga åt henne: Gud väre med dig, Eugenia! . .

måtte du blifva lycklig, Eugenia! . . älska honom . . .

nej, snarare skulle jag afbita tuiigan, på det den icke måt-
te uttala detta förfärliga ord . . .

Jag sKulle göra mig beliant, jag skulle förtroligt um-
gås med hennes maa, skulle bli vän i huset hos dem, le-
ka raed deras barn, deras hain! ... I minä armar
siialle jag laossa dem, qväfva dem med minä kyssar; och
lion skulle liasta tili och försöka att rycka de sinä ifrän
mig; mcn jag skulle kasta det diida harnet i synet på hen-
nes man . . . Förfärligt! . . nej! jag skulle aldrig blifva
ett sädant inissfoster; jag skulle hara dessa sinä på minä
armar; jag skulle bilda dem framdeles; jag skulle lära
dem blifva trogna, ordhållna; eller nej, jag skulle lära
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dcm att icte alls älska nägon; ingen menniska! . ." Men
nog härmed.

Niir inan laser denna galiniatias, så hiipnar raan ovil-
korligen och lieklagar upprigtigt dessa uslingar, hos hvil-
ka passionen förqväfver hiralens dyrbaraste gäfva, en gåf-
va, hvarmedelst Skaparen velat utmiirka menniskan ifrän
de öfriga kreaturen . . . Efter en nuuiad gifte sig Euge-
nia med furst EareVski. Samina dag förenade den öfver-
gifna Serge siua öden med den af honoin försmådda Maria.

Vanitas vanitatura, et omnia vanitas!

111.
He 11 tilitä maksu.

Le coeur est aussi sujet au.
variations, que le visage.

La Beamelle.

Budoarens hemlighetsfulla och vällustiga halfdunkel
gcr ät Eugenia ett obeskrifligt, fantastiset behag. De tätä
veckcn på henncs morgondrägt af fmaste musiin, som i li-
ka vågor ncdfallcr ifiån soffan, på hvilken hnn halft lig-
ger och halft sitter hennes bleka och smäktande ansig-
te, lätt öfverdraget af ett rosenskimmer ifran de nedfällda
förhangena; hennes halftillslutna ögon och hennes lilla
hand, vårdslöst bläddrande i en prägtigt inbundeu poetisk
kalendcr, fullkorana förtjusningen . . . Den som säg Eu-
genia för tvä år sedän, skall förundra sig, närhan serhen-
ne nu; tili den grad har två ars lefnad i det äkta ståndet
förändrat henne. Det mest skarpsynta och forskningsvanda
öga skall uti dessa afmätta, yppigt stolta rörelser icke

Ett fruntimmer af verld. 1*
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varselili den minsta skugga af den fordom så yra, sorgfria,
naiva pensionären, sadan vi leninade lienne i det föregärn-
de kapitlct. Qvinnorna fullkomna sig i verldsklokheten
med en förvånande hastighet. Eugenia suokade; boken
Bkrann utiir hennes hand «rh neilliill pä den praktfulla
niattan. Eugenia suckade sodan. Otroliga framsteg!

Men hvad suckar lion dä öfvcr?
Säkert har någon kansiooni novell fraparaanat ett lätt

mol n af hekymmer uti hennes rciia hjerta. Nej!
Siikcrt har hennes gamle gemål vägrat att köpa en ny

shavl, en ny fermoar, en ny vagn, nya ....

Nej, nej!
Säkert har då lifvet i institutet runnit hcnne i hågen:

hon har kanske påmint sig sinä klasskanirater, eller har
hon måhända tänkt på sin första kärlek, på Serge..

O, nej.
Ifrnn det angränsande ruramet hördes skriket af ett

spädt harii.
Ah, se der orsaken tili hennes hekymmer; sannolikt

är barnet sjukt, och modershjertat . . .

Nej, och tusen gånger nej! . . .

Men se dörren öppnas sagta och i rummet inträder
en svart gestalt . . . Eugenia upplyftade hastigt sitt lilla
hufvud; ser ni, huru hennes ögon blixtra tili, huru ett
gladt småleende spelar på hennes läppar.

Ej mi väl Eugenia maka och moder . . .

Ack, ja! ... .

"O Alexander! du är en riktig barbar .
. . Tre

timmar, hela tre timmar har du lätit mig viintä på dig . .

Du viii väl icke taga lifvet af mig? . . . ." och hon be-
seglade sinä förebråelser med heta, heta kyssar; och des-
sa förrädiska armar drogo den svarta gestalten alit när-
mare tili hennes hjerta .... Den svarta gestalten var,
corn mau väl kan tanka sig, en mansperson, men naturligt-
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ris icke hennes gamle man; natnrligtvis . . . ack, i vara
tidur äro ntlörligare förklaringar nti sådana fall beklagli-
gen icke af nöden: för oss är sådant alltför bekant. Vi in-
bl.ranka oss ealedes kort om godt tili ett: naturligtvis! .

.

■— Nå säg då, dii odngling, hvad som så länge kun-
nat npuuhålla dig: jag skref ju klockan sex, och nu, ser
dn, iir klockan snart nio . . .

Ack, mon ange, det är godt för dig att uppgöra
kalkyler; men jag, hvad har jag kunnat tillgöra, tvnngen
att hela denna tid förgås af ledsnad, och mistä förståndet
af förtrytclse, under det jag fätt lyssna tili min onkels,
den gamle käitringens helyetiskt odrägliga anmärkningar
och förmaningar . . . Oaktadt alla minä knep och påhitt
släppte hän mig hela denna tid icke ur sinä klor . . men
slutligen . . . här kysste lian Eugenia och glömda voro
alla vidare lörhör och obehagligheter ,

. . Hau utsträck-
te med sjelfförnöjelse sinä ben, suckade såsom man brukar
sucka, när man kastar sig i en elastisk fåtölj efter en tre-
tiinmars läng promenad, lutade så hufvudet emot en kud-
de, och var synbarligen icke stämd att besvara Eugenias
lagande smekningar.

Den arraa! och hon stödde sitt hufvud mot haris axel,
och med ögon, fulla at sällhet, skådade in nti den svartes
stela, liflösa ögon . . troligen var hon redan van vid den-
na köld!

—■ Ack ja! begynte han slutligen föreställ dig ..
.

hurn lian så närä hade bragt mig att storkna . . . och en
«kallantie skrattsalva afbröt berättelsen.

I går träftade jag på thcatern din gamle . .
, Han

trädde tili inig och, tryckande lecnde min hand, meddelade
mig, med en af innerlig förnöjelse bäfvande röst, den nyhe-
ten, att jag knnde lyckönska honom tili en arfvingu! ! . . .

Alexander! och med en återglans af blygsamhe-
tens skära rodnad uå kinderna, gjorde hon en hotande åt-



börd; sedän, skrattande på ett eget besynnerligt sätt och
straxt derefter badande i tårar, kastade hon sig ora hans
hals .

.
. Hvilka besynnerliga varclser äro ej qvinnorna:

de liktidigt skratta och gråta! . . . Alexander! tala ej här-
ora med inig, min iän! . . . Jag är i eanning sä enfaldig,
sä narraktig . . . men lika godt! gör mig dock tili viljes
och tala ej härom. Hon blyges öfver ett vaekert drag
hos sitt sköna, raen vilseförda hjerta; min Gud! huru dyrt
stär icke oss denna verldskännedom tili boks! I det an-
gränsande rumraet hördes ånyo barnalät. Eugenias ansigte
antog ett englalikt, öfverjordiskt uttryek. Hon flög tili
dörren, och inom ett ögonblick stod hon äter framför A-
lexander, med den lilla skrikhalsen på armarne; hon var
skön sora Rafaels madonna.

Den lilla gret icke mer: han sprattlade med händer
oeh fötter . . . Hon bar barnet närruare tili Alexander och
de sraå armarne lindade sig omkring hans hals .

.
.

Om kärleken ieke vore blincl, så skulle den ömma
raodren halva märkt, hvilken sötsur min monsieur gjorde,
vid det han ilrån hennes armar emottog den lilla och med
sinä läppar knappast vidrörde dess spiida rosenkind. Men
hon gret af lulla hjertat; hon inandades ljudet af denna
kyss, och bortryekande barnet ur hans famn, tryekte hon
en läng kyss på den svällande kinden; så utsuger biet ho-
nungen utur blommans kalk, deri nyss en droppa nedfallit
af himmelens dagg .

. . Arma, blinda moder! nej lyckliga
moder!

Men så se da på gossen, Alexander! se på hans- ö-
gon, på hans lilla näsa, hans läppar är icke det sannt,
han liknar ju . . . Blygsamhctens rodnad uppsteg ånyo på
heniics bleka kinder; hun namngaf ej den, soin gossen lik-
nade . . .

Men Eugcnie, barnet behöfver hvlla; se, han år ju
insoninad, lein iia honom åt skuterskan.

16



17

Eugenia kastade en vemodig blick påbarnet; det smär-
tade hemie att skiljas vid dcn lilla, som dessutom skäda-
de omkring sig mcd vidöppna ögon, utan den ringaste kal-
lelse tili sjimn. Dock trodde hon, att han ville sofva och
bortbar gossen.

lian dröjde qvar hos Tienne in på sena natten.
Tiden är inne, inon ange, dcn gainle återkommcr

snart från klubben.
Men niir för jag se dig igen . . . mitt hjerta lilla?

Och hon inneslöt honom i sinä armar, och strida tårar
runno ned på Alcxanders sjiilliisa ansigte.

I)u är ett barn! Han hade för henne ej andra
ord iin dessa.

Och "barnet", som blygdes öfver sin svaghet, upphör-
de att gråta; skäligen lugn tog hon afsked af sin lärare ,

men kunde dock ej afhålla sig ifrån att framhviska ordet
"i morgon" ocli lmru mycken kansia, hnru mycken sorg,
väntan och bön oin ett ja! inlades ej uti detta imorgon!..

Om möjligt blir . . . var svaret. Han gick. Hon
qvarstadnade på stället orörlig, mcd hufvudct nedböjdt
och med nedsänkta armar . . . drog en suck, såsom hon
liade suckat före hans ankomst, och ånyo kastade hon sig
på soffan.

Nu veten I hvarföre Eugenia suckar.

Några dagar hade förflutit. Uti förmaket inträdde
vår gcmensamma bckante Alexander. Hvilken för-
tret! Ej heller här är hon tillfinnandes! Men lika godt,
se der hennes sykoig och uti denna korg instaek han
en liten konstfullt hopviken breflapp af rosenpapper . . .

Aha, min dyre vän, i'å vi då ändtligen se er! utropade en
flintskallig, kortvext gubbeliten nied det mest naiva små-
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leende på sinä läppar, • vid det hau steg in i ruinmet
och sträcktc hand åt Alexander. Na iindtligen då! och
jag och min hustru, ha vi ej Tantat, och jemint på dörren
gläntat! och härvid skrattade han af själ och hjerta öfver
det lyckade rimmet är det väl likt, jag bara frågar?
hela två mänader har ni ej värit hos oss. En sällsynt
gäst! jag ber att taga plats. Dylika utrop och qvickheter
nedhaglade oupphörligen öfver den alldeles förbryllade gä-»
sten och lemnade honom ej rådrum att svaia ett ord.

Huru? umgås ni kanske redan med giftastankar;
hvad har ni väl också hait för ett nöje af detta eremitlif?
Nå, alltväl då! fär man fråga: med hvem? Huru mån-
ga själar med crt gifte?

Ursäkta, inen hvadan dessa . . . mumlade Alexan-
der, och blef genast tvungen att ånyo tiga, afbruten af
gubbens gissningar och förslager.

Eugenias ankomst gjorde ändtligea slut på detta för
Alexander så pinliga förhör. "Ah, Alexander Vasiljevitsch!
och -vi soni trott cr hafva med allone försvunnit från S:t
Petersburg! Och lion sade detta med en sadan naturlig-
het, en sadan otvungen enkelhet, att lion kunnat liira äf-
ven en icke gamraal raan hakoin ljuset. Man kan häraf
sluta, att lion kömmit långt i konsten att förställa sig.
Jag tror att minä värda läsare icke särdeles förlora, om
jag befriar dcm ifrån att få erfara alit hvad liär talades
emellan luisten, Eugenia och Alexander. l)en sistnämnde
uflade sitt besök, för att afböja alla niisstankar, eller,
må hända, hade han någon annan afsigt;
-0111 framdeles. Visiter medföra merendels köhi, tvång och
ömsesidig ledsnad och derföre var det ej så besynnerligt,
att elter en knapp half timme giisten uppstrg, bockade
sig och gick siua lärde, mindre belåten och niumlande o»
mellan tändcrna. f-n hesitta, han cns visade sig .. . .
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Eugenia blef eftcr hana bortgång på turaanhand me sln
niini. Ban knäppte meil fingrarne på en fönsterruta; hon
satte sig tili ett sybord.

En präktig kari! begynte lian orasider skada
att lian så snart bortgick, jag hade visat honom min son.
Gossen lärer sotVa, mitt hjerta lilla?

Eugenia nickade raed hufvudet och för att icke behöf-
ya svara, begynte lion leta efter något i korgen. Den ro-
senfärgade breflappen liill lienne hårvid i handen. Hcnnes
arsigte uppfliimiuade af nyfikenbet; korgen tillhörde hen-
nes sällskapsdam, en fattig flicka, hrilken lion hos sig
upptagit, mera af barrahertighet, än för behofvet.

Gubuen borigick i ett annat rum; han, den beskedlige
Itarien, icke ens anade, att han hiirigenora niedvetslöst
uppfyllde sin hustrus hjertliga önsknn.

Hon uppveeklade hastigt papperet . . Den arina, den
arraa! Hade hon ändä vetat följa det gamla ryskä ord-
spräket: Mycket veta, gör gammal i förtid! Och i sjelfva
verket! Ett enda iigonblick gjorde hennes hjerta väl hela
tretio år äldre: hon höll i handen en öin epistel ifrån
Alexander tili hennes sällskapsdam.

IV.

Modrcn.
Jag ber den benngne läsaren Ursatta en liten frihet,

bruklig i roraaner. Vi göra ett ringa pas de chat af tju-
go år framåt, neli efterse hvad vår lilla Eugenia dä bar
för sig. Frukten jlcke, hon lefver, är frisk och tili och
raed glad och munter; och sådant är ju i sin naturliga
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ordning. Tjngo år hafva förflutit, hela tjugo år; Eugenia
går i sitt fyrationde första lefnadsår; hon har lagt på uti
fet ma; hennes ansigtes fordom så yppiga friskhet har nå-
got förvissnat; ögonens brand är slocknad; i den nuvaran-
de Eugenia kannen I icke igen den förra, lidelsefulla Eu-
genia, som suckade efter sin Alexander . . . Hennes hjerta
har förkolnat i passionernas smältugn; det är numera kalit,
känslotomt, orörligt; det är bedröfligt att betrakta, huru
tiden undanstjäl oss vara fröjder; men detta hörer tili
framtiden må vi trösta oss.

Den älskvärda «krikhalsen är nu redan en Adonis tili
ung kari, med vackra emä mustasclier, klädd i liusardol-
man; han är en af de liasta ryttare vid regimentet; en af
de stoista kurtisörcrne uti salongerna; en af lyckans stör-
sta gunstlingar i budoarerna. Sota mamma kan ej se sig
mätt på sin klenod tili son, och om jag knnde uppräkna
alla de förhoppningar och planer, soin uppkonimo i hen-
nes hufvud, på samina tid, då lian, ntan förhoppningar och
plancr, i f ulia drag tönimer ögonblickets herusande bägare,
obekymrad om en droppa af den kostliga diycken lilir be-
sparad för framtiden ....Afundsvärda ålder! . . Men
nöjenas kalla är för lionoin ännu på langt näricke uttömd;
hans dyrharaste diamant är ännu icke hcfriad från likgil-
tighetens skrofliga yta: Wladimirs hjerta har ännu icke
pröfvat kärleken. Naturligtvis menar jag härmed icke det,
Eom vi aro vana att ge namn af kurlek; nej jag talar
liär om den känsiä, tili livars hetecknande detta ord ur-
sprungligen lilef uppfmmet. Men det är svårt för diaman-
ten att undandraga sig grufarbetarens spejande hlickar;
dess skimmer förråder honom, äfven der han ligger gömd
uti jordens grus. Wladimirs hjerta letade icke länge efter
kärleken; den efterlängtade nedsväfvade från himmein, och
omhöljde honom med aina rosenviugar . . . Men, som
kärleken är hlind från urminnes tider, oaktadt alla bemö
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danden af omtänlisamma niödrar och spekulativa fåder att
undanrödja dcnna förfärliga olägenhet, så är det cj heller
besynnerligt, om Amors pii äfven denna gång träffade ett

origtigt niål: fnrstesonen förälsliade sig i en fattig, oan-
sedd fröken. Sönerna äro icke så lätthandterliga, soin dött-
rarna. I följd af vara tiders hvälfningar, är den ovilkor-
liga lydnaden för föräldrarnas vilja, denna utinärkande
dygd hos vara' förfäder, numera på långt när icke så ovil-
korlig. Hvarken böner, hotelser, förnuftsslut eller exom-
pel, om iin aldrig så talande, verkade på den envise hu-
sai-en. Eugenia råkade i full förtvifian; sonens envishet
hotade att förvandla alla hennes lnltslott i ruiner, och de
voro likvisst så vackra, af en så lysande arkitektyr .

. .

Ilon fördömde af själ och hjerta kärleken och de dårar,
som böja sinä halsar under dess oli. Den otacksamma! . .

är det viii möjligt, att det förflutna så hasligt utplånas
ur lijertats hågkomst? O, om så ville vara! men tili ali
olycka äro de spår, det qvarlemnari hjertat, outplånliga!..
Men om nu så förhåller sig: hvarföre glömmer då hon
det förflutna, lion som mer än andra gjort sig förtjent
af en lieskyllning för den enfald, som hon sjelf finner o-
förlåtlig hos andra? . . Men hvem har sagt er, att hon
glömt? hon minnes det tvertom rätt väl; men vid fyratio
år segrar förståndets röst öfvcr hjertats! lion, som åt sin
äregirighet uppoffrade sig sjelf: skal) hon tilliltä sitt barn,
att inom ett ögonblick tillintetgöra hela år af en lefnad
ntan kärlek, utan lycka, af en lefnad så tillsiigandes utan
lif? ....

Men Wladimir är förälskad på fullt allvar; vanliga
niått och steg räcka här ieke raera tili; det fordras ge-
nomgripande medel. Och hön heslöt, att tili sitt ända-
raåls vinnande heröfva sin son dess hjerta, att fråntaga
honom himmelcns hiistä gåfva, lifvets mål och försraaken
af den huumeisia sälllieten på jorden; att fråntaga hononi
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liärleken . . . Min Gud, min Gud! är det da underligt,
att lierslilystnnden uppviglade cnglarne tili uppror emot
deras Skapare? . . .

Eugenia skref ett anonymt bref tili fadren af hennes
sons älskarinna, deri lion afmålade hnsaren med de minst
förmäuliga färger. Och den moderliga lianden kundc be-
qviiina sig tili förräderi emot en älskad sons obefläekade
heder! . . . Nej, nej! En däre hai- jag värit, som kunnat
betviffa, att qvinnohjertat är en oupplöslig gåta och alloiu
hörbart återtar jag härmed minä ftirhastade ord ....

, Hon skillrade honom med de raörkaste fiirger; åt
hans rena kärlck gaf hon det nesliga naiunet af lihertina-
ge och hegär att förföra en oskyldig flicka. Hon svor,
att hiin älskade en annan, att hän redan var trolofvad
tnstman, att föga fattades, att hän redan voro vigd, och
hvad ieke allt vidare hon Ijög ihop nti detta href.

Planen var vai öfvcrlagd. Flickans fader var en he-
derlig inan; hän förskräcktes, dii lian siig den afgrund, nti
hvilken man var i herad att nedstörta hans älskade barn;
lian fattades af en rättvis vrede; fadershjertat börjnde klap-
pa hiiftigare äfven under en losliten uniformsrock; hän förhjöd
förförarcn sitt hus, utan att fästa afseende å dennes alla
bedyranden ooh eder . . . ooh för att upphygga en säkcr
skiljemnr emellan sin dotter ooh hennoa älskare ellei-, så-
sora guhhen sjelf uttryckte sig, för att ieke inleda dera i
frestclsc, förlofvade hän henne nied den förste friare,
soin anmälte sig. Den enfaldige, inen redlige guhhen hade
under hela sin lefuad ieke fattat nägot klokare heslut, än
detta, tyckte hän.

Jag älskar ej att heskrifva karlars förtviflan de taa

svaghctcr; äfven Wladimir rättfärdigade pä långt när
ieke här det namu af den tuppre, hyanucd haa hedrades
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af sinä regimentskamrater. Åtminstone var hän lycklig
nog, att ieke ana tili sin moders ogerning; hän älskade
och aktade henne likasom förnt. Men sädant var Eugenia
icke tili någon bätnad; hon, som velat rädda sin son från
en förvillelse, förlorade hononi derigenom för alltid. Hän
alreste tili Kauhasien, dit alla förfviflade begifva sig, och
der stupade hau i första skännytsling med bergsboerna.
Så bedrägliga aro de menskliga förhoppningarne! Hvad
liata alla titlar, allt anseende och alla rikedomar en qvin-
na, som öfverlcfvat alla friijder, soin är utan hopp för det
tillkomraande, utan tröst i det närvarande, sora tili någon
del kunde mildra ögonblickets bitterhct? Anna, blinda
moder! . . .

Skall jag fortsätta min eorgliga berättelse, och hvad
vidare skall jag heratta? Huru de återstående åren af
Eugcnias lif förllöto, och hou Icfde iiunu liinge derefter.
Men da komme jag att beröfva henne äfven raedlidandet,
dcn sista liinken emellan henne och er, minä liisare! Man-
ne jag skall introducera er i förtalets, sqvallrets och sinä-
dclsernas dy, i de gamla knringarnes sfer? Nej, ncj!
frikallen mig från denna ohehagliga furbindelse. Jag skul-
le bli tvungen att blygas för min idöl, som infiir edra blic-
kar sä skyrafligen krossas. Eugenia ingick i den eviga
hvilan, omgifven af mopsar, bolognesare och andra knä-
rackor, vårdad af vildfremmande personer, soin med ång-
slan efterräknade, icke den döendes sista minuter, utan
hvad hon åt dem kunde lemua i arf.

Eugenia dng. Huru? ooh vi hafva Uragt henne ora
lifvet, i gamma stund, da hon, derina lilla engel, så mun-
tert leker ooh hoppat framför oss? . . Sådant är duint,
ovärdigt, onioraliskt! . . Meri mitt herrskap; alit hvad
jag berättat, kan ju lätteligen hända kan hända,
kan hända! .

. . Men hvarföre öfvcrallt se endast den
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mörka sidan? Ilvarföre icke antaga, att denna lilla flic-
kas lcfnad framflyter lik en stilla, llar bäck; att ej den
ringaste vindpust af lifvets missöden och olägcnhetcr cns
krusar dess spegclyta; att lion lefver och dör, säsom sam-
ina engel, samina rena och oskuldsfulla Eugenia? . .

O, gifve det Gud!
Slut.
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Fornt idsfasitastcn,
eller

En dag kv 1725.

Sistlidne nyärsofton hade ett sällskap af unge raän samlat
sig i ett privat lius, för alt i en förtrolig krets, raed skäiut
och glani taga afsked af det bortgäende året, och helsa
det kommande med tulla glas och hoppfnlla hjertan.

Endast tvenne af dera tillhörde handelsståndet; de öf-
rige voro studerande: mcdicine- och filosofie-kandidater,
sarat några glada dyrkare af sånggudinnorna.

Den, sora bcstod kalaset och i hvara rum de voro
samlade, var ende sonen tili en välmäende handlande i
Wien. Carl Baumgarten, hade enligt fadrens vilja i lvra
år värit här i Prag, på ett renommeradt handelskontor.
Den väl använda lärotiden var snart ute, och då akulle
hän inträda i siu faders välhekanta och högaktade firma.
Hän, för siu del, motsdg således det nya året med duhhel

fröjd; hän skulle ej allenast snart återse anhörige ooh vän-
ner, utan äfven viima verksamhet och oberocnde i den stad,
sora sett honora födas, och der hans förfäder fråu urrain-
nes tider leivät och verkat.

Aitonen förflöt rätt angcnämt, under samtal, säng och
små spelpartier. Klockan var hali elfva» då värden, sora
otta kastat otåliga Mickar upp tili vägguret, likasoin hän
anna Tantat nagon, inhjöd sine gäster i ett annat mm, der
en aftonmåltid var serverad. Just sora de ville hörsamiua
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den hehagliga kallelsen, förknnnade tamhurklockans klang
en fremmandes ankomst. Med det glada utropet: ”Nå
åndteligen!” störtade Bauragarten ut och lemnade de an-
dra i spänd väntan.

Om fn ögonhlick kom hän tillhaka med en ung man,
ohekant för alla de andra. Hän presenterades sora en vär-
dens van frän Wien, den hän ej sett på flere är. Hän ha-
de dagen förnt anländt tili Frag, och ernade följande da-
gen fortsätta sin resa.

Den fremmande, låkare tili profession, var en vacker
man om närä tretio år; likväl utmärktes hans ansigte ge-
nom en sjukiig hlekhet; hans svarta lockiga hår och el-
diga dgon gjorde denna hlekhet iinnu mera synhar. Hela
hans väsende lät sluta tili en högre hildning; det yar nå-
gonting, som inyerkade på alla de närvarande, hyaröfver

de ej kunde göra sig reda. Likyäl yerkade denna kansia
ingalunda störande, såsom ofta är fallet, när en helt och
hållct okänd person plötsligt uppträder i ett muntcrt, slu-
tet sällskap. Om något sådant här inträffat, hade det ge-
nast gifyit vika för nämndc persons intagande sällskapsta-
lang och humana hildning. Snart uppkora en harmoni,
liksoin man värit hekant med honora i många år. Målti-
den var intagen, och man återvände tili sällskapsrummet.
Om spel hlef icke mera fråga; man rycktc närmare till-
sammans, och den hehagliga cigarröken, litan Irvilken nu-
förtiden intet karlsällskap kan ega hestånd, löste snart al-
las tungor.

Mcd hvarje ögonblick l)lef konvergationen lifligare:
reseäfventyr, glada ungdomsstreck, löjliga anekdoter hade
hvarefter annan gjort sin rund. Men lnidnattstiramen nal-
kades småningom, och som det vanligen plägar gå, ingick
man på det allvarsammas oraråde, på sådana der ämnen,
som liafva något mystiskt och hemlighetsfullt.

Man talade om tid och evighet, ora det oförklarligt
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gätfnlla i naturens verkningar. Af de närvarande läkarncs
yttranden leddes samtajet på det outforskliga i raenniskans
nerflif, under soran och vakan il e. och derifrån tili aniraala
raagnetismen, sora eger så mycket lockande för alla nyhe-
gynnare i yetenskapen. Nu sora alltid, talades mycket
med och mot, öfverdrefs och förkastades, höjdcs upp tili
skyarne af den ena, gäckades och förlöjligades af den an-
dra. Da tog den freraraande, sora hitintills visat sig tem-
meligen likgiltig för ämnet, tili ordet, med en energi och
bestäradhet, sora vittnade om en egen erfarenhet i sakenoch
soin satte de andra i en häpnadsfull förundran. Isynner-
het utlät hän sig deröfver, hnrnsom ”i förmåga af direkt
raagnetisk rapport, den ena menniskans andelif är i stånd
att förbinda sig med en annan», honom underordnad, och
det så närä, att gängen af den förstas ide'er utöfvar ett o-
eraotståndligt välde på den andras tankegång och föreställ-
ningar, tili den grad, att dennes själ kan af den förre tvin-
gas att vandra en af denna hcstämd hana, och ovilkorligt
låta föra sig likt ett barn vid den fnllvnxna ledårens hand.”

Detta sade han sig hafra både sett och sjelf erfarit,
och erhjöd sig, om tillfällct medgäfve, att öfvertyga her-
rarife om sanningen af detta påstående.

På slaget tolf inoars en stor punsehbål, och afbröt
med ens den interessanta afhandlingen. Med fulla glas re-
ste sig alla för att helsa det nyfödda äret, och ldingade
sedän för uppfyllande af hvarje enskild önslisn under des»
heiravälde. Den ena skålen följde pä dcn andra hlodet
och lifsaudarne koiumo i alit högre gäsning.

Da steg Baunigarten upp, tog sitt an jo fyllda glas
och trädde med gliinsande Mick franiför ett fruntimmers
portriitt, som hängde öfver hans säng. Det var en älder-
stigen fru; kostymen hänvisade på ären 60—70 frän förva

Porntidsfantasten. 1*
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eeklet. Det var Baumgartens farfarsmor. De åldriga an-
letsdragen sade ännu, att hon i unga åren värit en skön-
het. Af en nastan utplänad antekning i taflans ena hörn
såg raan, att hon uppnått 81 är, orden voro: ”geb. 1703.
t. 1784.”

"Icke allenast för den närvarande tiden och vara cgna
egoistiska önskningar skole vi klinga," ropadu Baumgarten
lifligt. "Bröder! Skål för den fromma, längesedan iörfiut-
na tiden, när vara förfiider lefdc; den tiden, när Du, sora
så vänligt skådar ned på oss, var ung och vandrade lyck-
lig här pfi jorden!"

"Lefvc det förra årlmndradet!" ljöd det nu från al-
la läppar. "Lefve den roniantiska medelåldern!" tillade
några.

Så erhöll samtalet en annan vändning, isynnerliet ge-
nom Baumgarten, som i detta afseende var en stor sviir-
raiire.

"Hvarföre raina vänner," fortfor lian, "har ödet lätit
oss födas sä sent, för att lefva i denna egoistiska, flärd-
fulla ocli kärnlösa tidpunkt. Huru annorlunda måtte det
icke värit tili exerapel för 100 år sedän, då vara förfiider,
enkelt, fronit ocli redligt vandrade sin bana, ej som nu kif-
vades ora ära ocli bröd; då lion, som nu ser så mildt och
vänligt ned på oss, lefde i den glada och oskyldiga kret-
sen af sinä lika lyckliga, jemnåriga leksystrar, fiärdlösa
naturbarn! Hvilken skön tid var ej denna! O hade det
värit mig förunnadt att lefva då, i stället för i denna ång-
raaschinsperiod, der, på ena sidan, alit ädelt och godt upp-
slukas af penningspekulation, på den andra, af ihålig konst-
entusiasm!" De närvarande smålogo mer och mindre åt
forntidsfantasten, ett namn sora på skämt blifvit honom
tillagdt af hans unga bckanta. Äfven doktorn smålog, men
tog sedän ordet:

"Du prisar det förflutna, som du icke känner, på be-
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kostnad af det närvarande, sora på langt när ej förtjenar
det tadel, hvarraed du är så frikostig, kara Carl. Dock,
så döraer man alltid, och skall alltid göra så. Menniskan
misskänner det soin är, och öfverskattar hvad sora var;
likasom den döde finner långt mildare doraar än den lef-
vande; raen huru ohilligt är icke detta? Huru uiycket
skulle icke du sjelf, min värda vän, ångra dia svärraande
partiskhet för denna tid, om en Ilögre Makt toge dig yid

orden och, enligt din önskan, försatte dig in i det förflntna
ärhundradet; i det den tillika lemnade dig fullt medvetan-
de af denna öfverflyttning, sarat minne at hvad du här
lärt kanna och förstå. Dä skulle du för sent inse din för-
blindelse, och fraktiosi ångra den!”

”Tro icke det,” svarade Baumgarten med ett misstro-
get smålöje, ”jag akulle nog linna raig deruti. Hvarje tids-
period har sin IJuspunkt, likasom sin skuggsida, nsen in-
gen har denna raera mdrk än den närvarande tiden. Tro
raig, jag vet nog, hvad jag säger och ästundai-. Jag har
här en herrlig, utförlig skildring af ”Wien år 1725” af
Bergenstamm; läsen den, om saken interesserar eder; jag
är öfvcrtygad att ingen af er, minä vänner, skulle ångra
att lifslefvande hli försatta i denna tid: så hänryekande,
så oöfverträfflig är hans målning deraf. Eller viljen I
lära kanna denna stads dåvarande lokalförhällanden, och
i andannm vandra omkring på de ställen, sora nu visserli-
gen erhjuda en ytlig prakt, raen förlorat i hehaglig enkel-
het; så hetrakten detta planchverk, likaledes öfver denna
tid. Sen dess gator, dess fria platser, kyrkor och prome-
nader, och neken sedän, att I kannen er dragna tili denna
tid, sora nu, ty viu-r, ligger langt Lakoin oss! Sen hit på
dessa sinä och tränga, - det är sant men trefiiga och
anspråkslöea boningar, och siigen, om icke raan i dem skul-
le lefvat langt husligare, langt sorgfriare, än i nutidens
etora, vidlöftiga, praktfalla palatser. O kara doktor, få~



8

fängt skall du bemöda dig att föra mig tili en annan åsigt,
än den, som lefver så klart inom mig. Jag Mir ej alle-
nast vid min förra utsago, utan säger af full öfvertygelse,
att jag ville ge tio åv af min lefnad, om det blefve mig
mujligt att lcfva och handia i en tid, sadan denna var.

Sedän man ännu en stund taiat hit och dit i samma
ämne, skildes siillskapet åt. Baumgarten ville att doktorn
skulle tillbringa natten hos honom, emedan han liade lång
väg tili sitt logie; och doktorn motsatte sig ocksä ej, utau
blef qvar.

I stället för att nu kege sig tili hvila, tände Baura-
garten ännu en cigarr, kjöd sin gäst att göra detsamraa,
och fortsatte det förra aamtalsämnet. Alit mera gripen af
ain favorit-ide, stirradc den förre pä de på kordet liggan-
de kleineraka plantekningarne, liksom förajunken i aina
drömmar. Haatigt utpekade hän med lingret ett ställe,
ooh utkraat: ”Här, i detta hus, lefde minä förläder, såsom
ällinäni aktade medkorgare. I detta hus födde denna äre-
vördiga mattona, ehuru då ej mera i sin ålders blomma,
min farfader, Här inträdde hon i aina vårdagar, kcatridde
en husmoders kali tili sena alderdomen, och gjorde alla
lyckliga omkring sig; det säger mig åsynen af denna kild.
I’reillkn, huru du Tili, kara doktor, denna tid skall alltid
förekomma mig kär och dyrkar!”

"Det bör den äfven vara, min värda vän; den var
god i många bänseenden glriin icke, det jag endast dra-
git i fält mot den vissa tro du hyser, att du skulle finna
dig lycklig att försättaa tillbaka i denna tid."-

■— "Denna öfvertygelse skall jag alltid behålla, så
mycket mera, som det närvarande börjar blifva mig mot-
bjudande."

"Hveni vet ändå? Det alulle komina an på ett för-
sök," «raradt den andre nicd atark tonrigt.
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"I dag är det för sent för alla försök," svarade
Baumgarten skrattande. "Nu bchöfva vi båda lwila."

Sedän han beredt en begväm bädd på en närastäende
divan för sin gäst, och önskat honom en angenäm sömn,
lade lian sig sjelf i sängen.

Men ännu syntes ej doktorn vara i behof af sömn,
litan satte sig på sängbrädden vid Baumgartens fötter, och
rigtade, liksom fördjupad i tankar, blicken på den framför
honom hvilandes ansigte. Invaggad i en lätt halislummer,
kände denne ett sakta, knappt kännbart, berörande, liksom
om en hand ytterst lätt strukit öfver hans panna och tin-
ningar. En välgörande känsiä bemäktigade sig alla hans
sinncn, ett magiskt ljus upplyste hans andeliga öga, och
fantasiens trollrike låg utbredt för hans inre blick.

Hädanefter låta vi Carl Baumgarten sjclf föra ordet.

"Efter en, som jag tyckte, kort, mcn angenäm slum-
mer vaknade jag, och befann niig liggande undcr ett träd
på en läugsluttande gräsbevuxen backe. Iluru hade jag
kömmit dit? Förvånad gnuggade jag minä ögon, ty jag
trudde mig drömrna. Dock det var ingen förvillelse, ingen
dröni; alit omkring mig var vcrklighet.

Med undrande blickar såg jag mig om åt alla sidor.
iNedanför backen låg den vassrika stranden af en viildig
flod, på hvars andra motsatta strand en åldrig skog reste

sig mot skyn. Tili venster, uppfiire strömmcn, l>lef jag
varse strödda boningar och en landskyrka; tili höger en
gles småskog, hvarigenom man såg strödda particr af en
stad, som alldeles icke förekom mig lremmande. Ju me-
ri jag sökte orientera mig uti denna omgifning, desto stör-
're blef min häpnad. Huru hade jag kömmit hit? Tid
och afstånd gjorde det tili en orimlighet, isynnerhet i ett
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tidehvarf, då magi orh svartkonst länge värit i misskre-
dit. Men alit mera obestridligt var och för!)lef det, att
staden jag såg, var mi» egen födelseort Wien, och byn ]>å
nndra sidan ora mig var det så väl bekanta Nussdorf.
Sjelf lag jag [>ä en backe vid Donaustranden! Lika litet
lumie jag neliä tili detta, som att de omgifvande träden
stodo i bloraning, att ljufva majvindar svalkade niin be-
ta panna, och tillskickade raig vårtns lifgifvande välluk-
ter

Alit var i sanning så, och liiviii annorlunda iin då jag
lemnade dcnna ort. I det hela var det sig likt, i cnskild-
heter annorledes. Hvad borde jag tanka, huru förklara
alla dessa gator? Mitt hufvud gick omkring. Då Kr-
naia jag ett buller och ljud af röster; jag viinde min Mick
dit, hvarifrån det koni, några karlar rodde en liitt farkost
utför fioden at staden tili, några andiå gingo längs strand-
vligcn i sarama rigtning och vexlade högljudt tai oeb skämt
sinGemellan. Deruti lag intet «ndcrbait; men språket var
så ovanligt och deras kliider sedän! aldrig såg jag en
sadan drägt i vara dagar! Ett nytt starkt buller hördes
från en viig, som förde gcnom den förutnäranda gmåskngen
tili staden; dcrifrån kom en vagn, dragen af tvenne starl.a
kainpar; huru tungt, obåkligt och föråldradt var ej detfa
åkdonV I ställct för resärer och fjcdrar, hängdc den y,&
stänger och kcdjor. Det fordrades minsann starka ncrver
att åka i en sadan maschin. Och seltyget, och kuskens
underliga kostvni! Och ännu mer, hvilken landsväg! Nog
har jag under minä resor lärt kanna många usla landsvä-
gar, men aldrig makeii tili dcnna; stenig, krokig och Sto-
ra gropar öfverallt. Dertill fordrades sannerligen en sa-
dan vagn.

Besynnerligt förekom det niig, att liyarkeu fotgAngare
cller Akande syntes bemärka min person; det var som in-
gcu «ett den ringaste skymt af raig.



11

Ingen må finna det underligt att tankama förvirrades
i min hjcrna, sarat lommo niig att tro, det en clak feber
fätt malit med mig.

"Du helige Gud!" ropade jag i ångcst ocli närä för-
tviflan, "hvad hai- föregått mcd mig, ellei-, Iwaitliän har
jag kömmit?"

"livarihan annorstädes an dit, du så innerligt ön-
skade komma? I det förflutna århundradet," svarade en

mild, mig väll)ekant riist. "Alit det du hiir ser omkring
dig, kan ju ej lemna den ringaste tvifvel öfrig."

• Om min förvåning genoiu dessa ord minskades cller
ökades, inses lätt, dii jag, seende mig om efter den soin

talade, ej blef rarse någon menitiska.
”Återhemta dig från din förundran,” fortfor samma

röst, den jag tydligt igenkände vara min yän doktorns.
”l)ct var ju din egen åstundan att närraare åskåda f-rnti-
den, tili och med lefva i dess lif och förhållanden. Nå
vai, denna önskan har nu på sätt och yis gått i fullbordan.”

”Hvem är du då egentligen?” frägade jag bäfvan-
de. "Menniska eller spöke? eller kanske Uoktor Faust’»
11rpoisto i egen person? Eller förvirras mitt törständ af
vansinnets bilder?”

”Jag är endast en svag menniska” svarade rösten

”ocli dn är lika. så Idoli soin turot. Genoin några gan-
ska enkla naturkrafter, hvilkas anrändande aro dig obe-
knnta, viti jag, i följe af din egen så ofta yttrade önskan,
låta dig genomlefva en dag i ärct 1725, för att pröfva,
hvilkens åsägter aro mcra grundade, dina eller minä, och
jag tror, stt du ekall hafya nog af en dag. Lätom oss

derföre genast begynna vår yandring, och idolit begagna
tiden; lioin alltid blott ihåg, att yi endast aro passiya å-
skädare, aldrig sjelfye uppträda i handling; ty den dag,
jag yill npprulla för dina blickar, bar ju för mcra ån hun-
drade är fullåndat sin hana! »len skynda; minuterna aro
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dyrbara! Jag eli ali, ehuru osynlig, vara din beständiga
ledsagare."

Oviss hvad jag skulle tanka ora alltsammans, gaf jag
mig tillfreds, och gick raed spänd väntan raitt äfventyrliga
öde tili raötes.

Efter min osynliga ledsagares anvisning Tandrade jag
den väg, som fcirde tili staden, längs flodstranden; en väg,
som då, och nuförtiden säilän l)lifvit begagnad af andra,
iin sjtifolk och fiskare. En sidoväg förde mig snart tili den
lätt igenkänliga Wienerförstaden: Rossau. JVlen innan vi
hunno dit, blef jag på något afständ varse en större folk-
saiuling, hvarifrån hördes ett uthållande skri och oväsende»

För att få veta orsaken, skyndade jag mig dit: det
var en kuriös procedyr. En ställning, liknande en van-
lig gunga, raen bastant tilltagen i höjd och bredd, uppbar
ett slags bur af glcst sammanslagna träribbor; sjelfva bu-
ren var af ungefär fem fots höjd. I denna satt en kari
hopkrumpen, med den ömkligaste syndar-min jag någonsin
sett. Medelst en, yid burens botten anbragt, stång satte

fyra cller fem karlar buren i en starkt gungande rörelse;
och då den stod närä ilodens Strand, syntes den ena gån-
gen högt öfver vaftnet, den andra gången sväfvade den öf-
ver hufvndct på folket, som med det högljuddaste jubel
fröjdade sig åt detta spektakel.

■— ”Detta är,” upplyste min vän, ”hvad man fordom
benämnde: liäckerschupfens, en sedän urminnes tider bruk-
lig straffceremoni, sora först riktigt upphörde i niedlet af
18:de seklet, ett ingalunda angenämt, och dessutom
skaraligt, straif för de bagare, soin understodo sig att,
tvertemot gällande förordningar, sälja bröd af undervigt
och dälig beskaftenhet.”

Ehura mycket ett sådant straffsätt var stridande mot
nuvarande seder, kunde jag dock ej ogilla det. Det var ju
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alltid det fattigare folket som led genom sådant bedrägeri.
1 detta fall stod jag temligen fast i min förra öfvertygelse.

Vi lemnade Kossun, för att egna stadens promenader,
eller glacis, vår uppmärksamhet, "för att anställa en jemn-
förelse," sade min vän. Det första, sora mötte min blick,
när jag lemnade den gata som fiirde dit, var en stor fyr-
bent galge; den stod der liksom tili parad. En rysning
genomfor mig vid tanken på dess fordna, nastan alldagliga
begagnande. Min spökartade ledsagare uppiyste mig, att

denna blifvit upprest 1707; förut hade flere sådana, olika
i rang och viirdighet, stått på sjelfva stortorget (Hoher
Markt).

Jag vände minä blickar från detta vedervärdiga före-
mål tili en annan trakt. I biikgrunden presenterade sig
sjelfva staden, åtminstone en del deraf; framför alit ut-
märkte sig S:t Stephansdumen, som höjde sig karakteri-
Btiskt öfver de andra tornen.

Besynnerligt föreföll det mig, att på stadsmurcn, bred-
vid krutmagasinerna, se hvarjehanda ställningar, li vilkas
ändamål i denna omgifning jag icke kunde inse; äfven de
sågo ut nastan som galgar, men voro apparater som tili—-
hörde färgare och klädestillverkare.

Redan den tiden reste sig dessa praktbyggnader, upp-
förde af Fischer von Erlach: så väl det Trautsonslia, som
Mansfeldtska palatset, de kejserliga stallen, Carlskyrkan
och Belvedere; några voro likviil iinnu under byggnad,
churu närä sin fulländning; men liuru såg det ut med de-
ras omgifning? Bedröfiigt! Närä invid dem stodo låga,
smutsiga nästen, som begagnades tili krogar, privilegiera-
de spelhus för piibeln, m. m. s. Alltsammans var på intet
Bätt välgörande, hvarken fiir sinnet eller ögat; eluiru äf-
vcii på flere ställen syntes vingårdar som på afstånd med-
delade tallan vackra partier.

Alen, du milde himmel, huru «åg vår nu så vackra
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glacis då ut! At de sköna, sknggrika alleerne, sora nu gå
i så många rigtningar, och den vaekra årstiden utgöra en
högst angenäm proraenad, syntes icke ett spår; för närva-
rande var det en knagglig, vågformig, rnndtorakring sta-
den löpande terräng, ntan både träd och buskar, utan all-
sköns oravårdnad. Af de vika, blorasterströdda gräsplaner

nu en tuiuraelplats för var hojipgifvande nngdora
syntes der äfvenså litet, raarken betäektes öfverallt raed
djnp sand, sora vid niinsta virnistät uppjagades tili skyar
af daiura. I parentes sagt —• synes man anna så tili vi-
da iira det garala, att man i många af våra mest besökta
alleer kan få vada i sand och damin ända tili fotknölen,
och vid regnig väderlek vara i fara att lemua sinä sko-O O

plagg efter sig i den djupa dyn.
Obcstämda vägar korsade glacisen i flere rigtningar;

brist på omvexling felades äfven ingalunda; ty högar raed
sopor, såg- och hyfvelspån, döda hundar och kattor, jemte
alla möjliga afskräden syntes här hafva ett visst privile-
giäni. På nndra ställen fann jag stora gropar, der bok-
tryekare och ferniss-sjudare beredde sinä varor. Här och
der hade fattigt folk lägrat sig på hara raarken; några
tillredde sin enkla måltid vid en uppgjord eid.

Vid de etörre korsvägarna funnos försäljniiigsstånd och
mänglare af alla sorter. Här utbjödos rosenkransar och
helgonbilder, der ost, korf och diverse.

Sliitligen anlände jag tili nejden af vår nuvarande
vattenglacis, sora under sommartiden är ett tillhåll för na-
stan liela Wiens barnvcrld, samt isynnerhet för ett otaligt
antal giftaslystne jiingfrnr. Stiillet maste dock cj vara riitt
lyckligt för de sistnamiide, ly raan finncr ofta dem som
besölit det i 10—15 ar, utan lyckliga resultater.

Uuni såg den ut yid denna tid? lngen kiosk, in-
gen skuggrik gång, ' inga inbjudande limonadhyddor. Der
Ijödo inga Straussista trollinclodier: allt var tyst, ödsligt
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orh tomt, eller ännu särare: der lägo hoptals med ske-
letter af hästar ocli andra djur, tv fläbusen hadc der sitt
residens. En gata, sora för dit, benämnes ännu "die Ra-
bengasse" tili hngkomst af de mänga korpar, som här in-
fnnno sig pä gästabud.

Föga interesserad att fortsätta en så oangenäm prome-
nad, bad jag min ledsagare föra mig tili minä förfäders
boning.

"Må göra!" svarade hau. "Jag beklagar blott, att
vi dä försumma ett ganska karaktcristiskt skädespel. Man
bränner i dag en trollqvinna på die Gränsweide närä Erd-
burg." En liten frossa genomilade min ryggrad vid des-
»a hans ord; men jag teg.

Vi pnsscrade "das Stubenthor", och ämm förstämd tili
lyniiet, genomvandrade jag "die Wollzeile."

"Förrän vi beträdo dina förfäders honing, vilja vi
först besöka Stejihankyrkrfn, och sedän källaren "zum Kuh-
fuss", der pä denna tid af dagen ilere ansedda borgareoch
ständspersoner iufinna sig; och det är nödigt att äfven gö-
ra bekantskap med dem." Jag instämde i denna min väns
mcning. ,

Det inre af staden hadc sysftontycke af det yttre. Ga-
torna voro krokiga, sumia och mörka, naturligtvis äfvcn
sriiutsiga; de soin roro bredare, mäste lemua ram för o-
räkneliga" förßnljningsbord och -sländ.

Nägon ordentlig gatstenläggning säg man ingenstädes;
Täi voro de förniimsta gator stenlaggda, men med små,
ömsoin hvassa och kullriga smästenar, det viii säga med
livad man nu skämtvis kallar "Huhneraugpflaster" (lik-
tornspläster); aila sidogator voro lemnade i naturtillständ,
ocli pä sidorna vexte gräs och ogräs, i sin ädla frihet.

Hvarje salubod hade ett utbyggdt tak öfver ingången,
med ett svart lärft- ellcr läderomhänge. Derpå stod nied
elora, hvita bokstäfver egareiis namu. Denna utbyggnad
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förraörkade boden, så att man knappt kunde urskilja före-
målen. - ”En köpare bör alltid ha ugonen med sig” sä-
ger ett gammalt ordspråk raen här voro de tili ringa
nytta. Af de eleganfa butiker, som nu pryda Wiens ga-
tor, och ditlocka den vaekra verlden churu ej alltid i
cgenskap af köpare syntes då ännu intet spår.

Det sätt, hvarpå en haa del eller näringsgren rekom-
mcnderade sig hos publiken, var ganska enkel; så tili
exempel hade specerihandlande satt ut en stor jernraortcl,
hökaren en sillkagge, skomakaren en orafångsrik stöfvel
med kolossala sporrar, sraeden en stor svart, eller tili
och med förgylld, nyckel o. s.v.; dessa saker, dessa stånds-
attrihuter, hängde långt utåt gatan öfver de gåendes huf-
vuden, samt svängde och gnislade vid påkoramande blås-
väder. Wiens ende, och således myeket anlitade, tandlä-
kare hade öfver ingången tili sin boning en förfärligt stor
ihålig tand, gjord af trä.

Husen voro i allraiinhet emala och låga, innehållande
två, tre, tillochmed fyra och fem våningar. De flesta ha-
de på den sidan som lag ät gatan, mer eller mindre konst-
fulla, eller smaklösa, freskoraålningar, föreställande reli-
giösa, historiska eller allegoriska föreraål - en sed som
i vissa fall bibehållit sig intill vara dagar.

Fönstren voro vanligen försedde med galler i försfa
våningen, icke säilän äfven i den andra och tredje. Tak-
rännorna gingo långt ut på gatan, så att vid lugnt regn-
väder fotgångarne hlefvo väldigt bestänkta och vid blås-
vädcr öfversköljda något som var hvarken angenärat
eller prydligt.

Inora en så trång och illa passande rara läg den äre-
vördiga Stephanus kyrkans uråldriga döme; och så sågdet
ut tili år 1792, när stadens borgerskap, i stället för de vid
sådana tillfällen vanliga triumfbågar och äreportar, firade
sin nya monarks, Frans den Andres, kröning med att be-
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fria domkyrkan från alla dessa gamla, ruckliga nmrar,
uthus och annat skräp.

Det inre af kyrkan har ej synnerligen förändrat sig.
Vid vårt inträde var den nastan tom pä menniskor. Jag
genomvandrade den ända fram tili högaltaret, sedän förbi
de vackra chorstolarne, och närraade mig gallret, som
skiljer ingången tili högaltaret från den öfriga delen af
kyrkan. Då nppmanade mig min ledsagares röst att sakta
min gång och viinda min Mick tili höger; jag lydde an-
visningen, och blef likasom fastvext stående: så förunder-
ligt gripen blef jag af det jag nu såg.

Alldeles ensara, i den eviga halfdager som räder här,
niira vid gallret och de ofvannämnde chorstolarne, knäböj-
de en llicka berijande med en rosenkrans i handen. Ilon
kunde vara ungefär 18 är. Ett sådant uttryck af andakt
har jag ej sett p& en bedjandes anlete; det öfversköljdes
af ymniga tärar, hcnnes bleka, fromma ansigte vittnade
om den djupastc hjertesorg; nien det låg tillika något,
sora talade ora ett obegränsadt förtroende tili Allförbar-
niarens nåd, kärlek och godliet en bön ora hopp, eiler
raod att lida.

Flickan sjelf var också egnad att fängsla hvarje ung
mau, sora egde känslor för ett ideal af oskuld ocli skön-
het. Detta förtjusande, älskvärda, af en hiraraelsk raild-
het öfverstrålade ansigte; detta rika, efter tidens raod en-
dast helt lätt pudrade, blonda här, som okonstladt nedföll
i lockar under den lilla enkla mössan; dessa sä vältaliga
lila ögon ocli deras smärtsamma uttryck: alit talade
tili hvarje ädel kansia. Blygsamt betäckte en hvit nettel-
dukshalsduk det ungdomliga bröstet iinda upp tili haisen.

Jag blef orörlig stäende, tördjnpad i åsynen af den
vackra bedjerskan. Hon i likhet med alla andra pä deii-
na besynnerliga vandring, syntes alldeles icke blifva mig
varse, ehuru jag stod henne så närä. Jag hade likväl nu
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så helt och hållet glömt mitt verMiga tillständ, att jag
stod i begrepp att tilltala henne och fråga: hvilka de sor-
ger och uekymmer roro sora qvalde hennes hjerta; oiu

det möjligtvis stode i min förmåga, att lindra dem, eller
lned råd ooh hjelp troget stå vid hennes sidi".. Men min
ledsagare som viii märkte, hvad som fiiregick inoiu mig,
rvekte mig pii en gang utur minä drömmar.

"Hvad företager du? Har du glömt, att vi endact
äro åskiidare af det längescdan förfiutna, och att det sa-
llimia ickc iir möjligt att verksamt ingripa i händelsernas
gång; hvarken dina goda rad eller din hjelpsamhet kan
gagna denna flicka. Kom ihag, att den älskvurdhet, som
så mäktigt vcrkar på din lantasi och häuför dina sinnen,
i mera an ett halit århimdiiide värit stoft och aska!"

Träffad af dessa ord, hyilkas sannii;g jag insng, kände
jag likväl lifligt att hågkorasten af denna stund, och til-
den af denna flicka, ej sä lätt skulle försvinna ur mitt
minne.

Efter en lång, smärtsaro afskedsfolick på den ännu i
gamma ställning liggande tjuserskan, slet jag migderifrän;
och niistän mcd förtviflan i hjertat fiiljde jag den förc mig
gåendc rösten ut i det fria.

Vi voro nu vid Trefaldighetsstoden, som kejsar Leo-
pold Lte liitit uppresa efter pestens lyckliga slut 1(»!)3.

Den stod der ännu, nästnn i sin första, ursprur.gliga prakt
ooh herrlighet.

Häromkring var en ovanlig rörlighct af menniskor
frani och åter; närä sioden tåldes grönsaker, likasom fisk
på "Hohe Marlit", och svinkreatur pä Lobkowitzer-platsen.
Vid Lichtenstege slagtade man tillochmed oxar.

"Vi skola dröja liär en stund bredvid rainnessto-
den", h viskaile doktorns röst i ititt iiia; "här passerar al-



19

lelianda, som står i flerfalldig beröring med tidens anda
och seder."

En tiinme förnt sknlle detln högligen interesserat mig;
men nu voro alla minä tankar vända at den retande bil-
den i Stephanskyrkan; med bästa vilja kunde jag ej göra
mig fri från den vemodiga, men likväl behagliga sinncs-
stämning, som intagit min själ.

Uoktorn, som säkert genomskådade mig, siikte att för-
strö mig på bästa sätt; ocli fanns det då ett ställe i Wien,
som genoni Janu och omvcxling af föremål var i ständ
att bortjaga grillerna, var det säkert der yi nu bcfnnno oss.

Ilvad som ämiu i vara dagar furtjenar ett rättvist klan-
der, var dä ännu värre och galnare, jag mcnar det häftiga
körandct på de folkrika gatorna. Oräkneliga vagnar, mån-
ga med sex liästar i spann, jagade ouppliöriigt genom sta-
den med ett skrällande ljud, som siinricrslet örhinnorna,
utan att hyarken rumoryakten, eller stadsgardet var i ständ
att hindra en dylik osed.

INära invid stället der yi stodo, inträffade ett blodigt
slagsmål, niellan några lärgossar och en lakej bakpå en
vagn, som närä kört öfver dem. Shitligen kom vakten
fram och skingrade deui genoni väldiga s]ag af värjkliu-

gorna. "Ingen dag går förbi utan olycksfall!" anniärkte
en förbigående tili den andra.

"Tillåt niig iästä din uppmärksamliet på den nu-
varande klädedrägten, och att man af den kan igenkänna
hvarje stånd och handtverk," hviskade min vän. "Detta
härleiler sig dels från ett gaminalt bruk, dels från lagarna
emot lyxen."

Jag, soin olla ifrat inot den enorma lyxen i vara da-
gar, som läder tilluchmed ibland obemedlade, ocli störtar

mången familj i olycka, forer raången enskildt på afvägar,
kunde ej ogilla deima scd.

"Se tili exerapel denna liene," fortfor riiaten, "110-
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norn der, hvars skor prydas af röda klackar! Af dessa
ser man att han hörer tili den mindre adeln. En annan,
tili höger om dig, bär ett smycke af diamanter och böh-
iniska granater i sin mössa ett tecken att han är en
adelsman af högre rang; ty andra få ej bära sådana. Men
se der viker en komisk figiir om hörnet af "die Bräuner-
strasse." Det är en husarofficer, som beger sig tili hofs,
eljest bure han väl svårligen knäbyxor, silkcsstrumpor och
skor med spännen uti, tili husaruniformen! Se der, i sam-
ina gathörn stä fyra män och talas vid. De tvenne grä-
klädde äro mjölnare, den lavendelblåa en bagare, och den
med bruna kläderna en garfvare.

Den der i gnla sämskjackan af en egen särdeles fason,
med läderbältet, är en tunnbindare; hans ansigtsfärg bevi-
■ar, att han nog förstår att vardera innehållet af de vin-
och ölfastager han tillverkar."

"Nu är det hög tid att vi bege oss tili det omnäran-
da värdshuset," aumärkte min ledsagare, "utan tvifvel sko-
la herrarne snart vara samlade."

Vi inträdde i ett rum som ej hiirde tili den vanliga
källarlokalen. Om roan afräknar att alit var gröfre och
plumpare, var runiiuets inredning densamma då sora nu.
Utraed väggen tili venster var ett stort bord af ek, hvar-
omkring herrarne brukade sitta. I hörnet tili höger ett
dylikt, men mindre, och några stolar ntom den vägg-
fasta bänken. Pä väggen hängde ett af träd utskuret kru-
cifix och fragmcnter af en invigd palmqvist; i taket en
klart lysande lampa; ty föga dagsljus inträngde genora de
tjocka fönstergallren.

Annu hade inga gäster infunnit sig; det «tora på väg-
gen hängande Schwarzwalder-uret, visade också endast på
half elfva.
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Doktorn böd mig taga plata vid det lilla bordet, och
i lugn afvakta det som komina skulle.

"Du har nu besctt de fordna lokalförhållandema"
sade han, "och iaktagit flera af tidens seder och vanor.
Nu skall du någorlunda lära kanna menniskorna, deras
tiinkesätt och sträfvande för sin samtid; och det anser jag
för det hufvudsakligaste af vår expedition, eller huru me-
nar du?" fortfor han, när jag tigande och djupsinnig satt

der. "Du har ju med ens åter blifvit fundersam och ord-
njugg. Flickan i Stephanuskyrkan har troligen förhexat
dig. Eller var du förut i den tanken, att bekyramer och
hjertesorg icke funnos tili i det förra seklet? Lita på mig,
ännu skall du få höra myeket, som skall taga ditt delta-
gande i anspråk. De herrar, som vanligen infinna sig här,
ekola medföra en fremling; genom deras samtal skola
många af tidens förhållanden blifva dig bekanta. Meller-
tid kan du fördrifva tiden med dessa tidningar."

Mekaniskt grep jag efter de på hordet liggande bla-
dcn; men snart fann jag interesse deri. Der voro 8 eller
9 numraer af "der Fosttägige Merkurius Viensis" och un-
gefär lika många af "Wiener Diarium," den äldsta af
"Wiens tidningar; dessa båda voro ock de enda, ty den pe-
riodiska pressen lag då ännu i sin linda. Den sistnämnde
journalen var i litet qvartformat, på ganska dåligt papper,
och utkom endast två gånger i veckan. De politiska ny-
hetcrna voro ytterst magra; men deremot afgåfvos der ut-
förliga berättelser om alla fester vid hofven i Versailles,
Roni och S:t Petersburg. Hela spalter fylldes med de o-
smakligaste spetsbofshistorier något som temmeligen bi-
behållit sig i vara belletristiska journaler tills dato. —■Befordringar i statens tjenst såg jag ganska få; men dere-
mot ganska omständliga underrättelser om Jadar ochTu-
r 2
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kar, «om antagit Dopet. Akten gick vanligtvis för sig hos
Minoriterne i Alserförstaden. Vidare: underrättelser om
tili döden dömde eller tili galererne i Neapel afsände
brottslingar o. s. v. De löjligaste voro döds-anonserne. Så
«tod der t. ex.: A. har dött af fylleri; B. har tagit medi-
cin och dött; C. har ätit för mycket och dött; D. har gjort
ett fall utför sinä trappor, och sedän dött o. s. v. Men så
löjligt äfven detta låter, motsvarar det dock sitt ändamål
mera än de grekiska och latinska strängt vetenskapliga
namnen på sjukdomar i vara tider, som för allmänheten,
tillochmed för mera liildn.de äro idel galimatias, (Böhmi-
sche Dörfer) och derföre alldeles icke höra tili tidningar,
eller uppsatser och afhandlingar för en större puhlik.

Uret, som slog elfva och ett buller, som anmälte gä-
«ternas ankoinst, afbröt läsningen.

Först inträdde en lång, mager, i ålder långt framskri-
den m an, med ett slugt och förståndigt ansigte. Det var
anoteliarc.ii i det närä belägna Visendiska huset, skämtvis
kallad "Storkaptekarn", eraedan detta apotek då, såsom
ännii, förde en stork tili skylt. Med honom koni hans
«våger, den rike, ansedde handelsherrn Andreas Goldhahn,
en liten klotrund, starkt koppärrig man, ai 11 id skrattande,
munter och lefnadsglad. Dem åtföljde en ung inan, en me-
dicine-kandidat, lieminä från Leipzig, der lian äfven stu-
derat. Han var en slägting tili apotekarn, hos hvilken
han uppehällit sig några dagar under en resa, som hade
tili ändamål att se sig omkring i verlden, innan han ge-
nomgick den stränga pröfning, hrarigenom doktorsgraden
då förvärfvades.

"Nå, min unge herre, huru behagar det honom hos
oss; hvad menar han om var goda stad?" frågade honom
herr Goldhahn, skrattande, så att magen hoppade, ehuru
det var ingenting att skratta åt.

"Hvad jag menar?" svarade den unge mamien
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lätt "intet mer eller mindre än om andra städer jag
besökt. Här som der finncs dumma och kloka hufvuden,
elaka och goda, rika och fattiga. Derföre hehöfver mau
icke fara öfver vattcn," tillade han leende.

"Bra sagt, icke utan sarkasm, som man brukar sä-
ga, min unge herre," skrattade åter den andre. "Det kom-
lner dock an på ett förhållande, nemligen: mer eller mindre."

"Nå, hvad det beträffar, finner jag åtskilnaden obe-
tydlig," svarade kandidaten i sainiini ton som förut. "Jag
återfann här så temmeligen detsamma, som jag lemnade
heninia; i det hela hvarken mera eller mindre: mån-
gen aktningsvärd god sed, men också månget dåraktigt
bruk; mängen god, förståndig tanke som ännu ligger ned-
tryckt under en löjlig fördom eller mångårig vana, eller
derföre att den har sitt upphof från hedenhös. Det är sig
likt öfverallt!"

"Låt icke förbrylla dig af hans tai, svåger An-
dreas," inföll apotekarn. "Den unge mannen viii, efter sin
ålders vana, veta och förstå allting bättre än andra; viii
förbättra och omstöpa alit, såväl verlden soin menniskor-
na deri; men ifvern skall nog svalna med tiden, när hau,
som andra, fått stöta hufvudet mot väggen"

Med någon hetta inföll den andre, "Vili onkel kanskc
försvara det spektakel, hvartill jag var åsynavittne denna
morgon vid "Gänsenweide"? Tror ni verkeligen på hexor
och trollkarlar, andebesvärjare och skattgräfväre ? I så-
dant fall beklagar jag er."

TJppretad ville apotekarn halla en dugtig föreläsning
för den unge "herr näsvis", som han kallade honom; men
Goldhahn trädde försonande emellan, samt bad dem afvak-
ta professor Grenecks ankomst, och förelägga honom sa-
ken. "Och, för att komma på ett annat samtalsämne,"
fortfor den fryntlige Andreas, "hvad tycker han om vara
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promenader, vara nöjen i det gröna; hä, icke sannt, de äro
ej att förakta?"

"Ja, om herr Goldhahn undantager den närmaste
promenaden vid staden; ty den behagar niig icke synncrli-
gen," genmälte kandidaten lugnad. "Utomdess äro dessa
ställen så få. Eder "Prater" är knappt att räkna med; den
är ju endast tillgänglig i april och maj, och dessutom må-
ste nau ju lemna ifrån sig alla vapen. Utom den känner
jag endast den gamla "Favoriten" (Augarten); hvem kan
då tala om promenader och lustställcn ?"

"Nå, jag mcdger detta," infull apotekarn; "mcn så
är också "Favoriten" raed den ditförande "Talior" en högst
elegant promenad för både åkande och gående; och utom-
dess har vår stad vackra omgifningar."

"Hvad dessa angår, instämmcr jag af godt hjerta;
men Tabor viii jag ingenting ha att göra med. Det fin-
nes ju icke raera an en väg; om nu ett prakttåg af galla-
vagnar råka der niöta en transport af spanmål, ull, glas
cllcr humla, sora kommer från Böhmen, eller andra varor
från Triest, sora alla måste passera den vägen; jag un-
drar då, huru angenäm promenaden Jean blifva både för
de åkande, och ännu mera för de spatserande." Apotekarn
kunde ej svara något derpå, ty saken hade sin riktighct;
han dränkte derföre sin lilla harin i det framför honom
stående vinglaset.

”Nå, nå, blif icke ledsen onkel,” fortfor den unge
metrinen och räckte honora godsinnadt handen öfver Irordet,
”jag är öppenhjertig och talar som jag tänker; och jag
har äfven rätt. I håda älskcn eder stad, likasorn jag min;
hvarföre akulle jag linna det godt hos eder, hrad jag hom-
ma akulle klandra. Eller inhillen I er, att lumien akapat
er en apart verld? Här, aom annorstädea, lefva många
goda och ädelt ainnade menniakor, men äfven många däli-
ga och föraktliga; många ärbara och hederliga flickor och
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hustrur, men äfven sådana, som ej äro nöjda med en äl-
skare, eller om de äro gifta, mera söka behaga en frem-
mar.de person, än sin egen man. Så är det öfverallt. Det
finnes vurdiga föräldrar, som mera se på sinä barns väl-
fiird än sin egen, men också många efterlåtna och lättsin-
niga; många tacksamma barn, men många som urarta"

"Det sista är, ty värr, sannt," bemärkte apotekarn
och vände sig tili herr Goldhahn. "Svåger har väl hört
talas om hvilket hårdt bekymmer som tryeker vår gran-
ne, den ärlige Baumgarten?"

Hade jag förut skänkt samtalet en odelad nppmärk-
samhet ty den unge Leipzigaren behagade mig med sin
frimodighet så blef min nyfikenhet än högre stegrad, då
man nämnde detta namn.

"lcke ett ord," svarade Goldhahn, "hvad felas väl
honom? Intet!" "Nå, så hör då," genmälte apotekarn.
"Gottfrid, Baumgartens enda son är, sora du vet, en rätt-
skaffens och redlig ung man, omtyckt af alla för sinä re-
na seder, rask och kunnig i göroraålen med ett ord, en
son, som hvarje fader önskade kalla för sin. Nå väl, im

går pojken och förgapar sig i en flicka, som den gamle
aldrig kan låta honora gifta sig med. Ingenting har hon
—nå det betyder kanske ej stort —; men hon är af oär-
lig härkorast hennes far har värit musikant. Har nå-
gon hört på maken tili skandal: Gottfrid viii alldeles icke
lemna Hiekan, Och när inga böner hjelpa, söker han, som
jag hört, trotsa sig tili henne af fadren.

Betänkligt skakade Andreas Goldhahn sitt Stora huf-
vnd; han skrattade intet mi. "En musikantdotter? Aj, aj,
det går aldrig an; henne måste Gottfrid slå utnr hågen."

"Är detta enda skälet, hvarföre han hör öfvergifva
den han älskar?" frågade kandidaten; "huru är Hiekan
eljest?"

"Vurmar han åter," frågade apotekarn. "Skäl!
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är det icke skäl nog? Hvem af osa ville väl mottaga en
oärlig mana dotter som svärdotter; mannen må nu sedän
vara musikant, komediant, väfvare, mjölnare, tornväktare,
stadstjenare eller dödgräfvare. lngen för gerna skammen
i sitt eget hus. Hän frågade efter Hiekan : jo, hon skall
vara skön och nog i stånd att förvrida hufvudet på en ung
kari; men må hon vaekert halla sig vid sinä likar. Efter
hvad jag hört, skall hon äfven vara from och dygdig sarat
barnsligt sinnad mot sin fattiga och sjuka fader. Det o-
aktadt går en sadan förbindelsc aldrig an; den gamle skall
och bör aldrig tillåta den. Hvad skulle vcrlden siiga, om
en föraktad musikants dotter blefve hustru tili en Wiener-
borgarc!”

"Må dj—n anfåkta alla förbannade upptåg och vett-
lösa fördoraar," utbröt kandidaten med hetta, hänförd af
sinä känslor. "Att ni ej kan göra ett slut på ett dylikt
ofog, ursäktar jag, ty en enskild man lian ej sinuna mot
et niininen; men att onkel, som jag håller för en fdrnuftig
och tänkande man, kan försvara en sadan ursinnig liudoin,
det går öfver mitt begrepp!"

"Han är en dåre, en fantaet, en fritänkare, med
hvilken jag icke viii strida mera," h nummi dc apotekarn.
"På honom är både "malt och humla" förlorad. Han må
se sig om, huru långt han kommer med eina grundsatser,
sinä upplysta åsigter! Jag bcfattar mig ej med att föra
honom tili rätta."

Då öppnade kyparen dörren för en högtbedagad, spin-
deltorr, liten man, soin inträdde jemte en annan undersätt-
sig, med inponerande hållning och anletsdrag; den förre
var den omnämnde juristen Greneck, en tid vida beröind
som professor i Romerska lagfarenheten. Hän var myckct
rik. Soin professor senior, hade hau väl endast 170 Fl.
lön; raen så var hän tillika advokat, kapitel-syndikus, dora-
hafvande för stiften: ”Scholten och Dxottning-Klostret
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en sadan förening af emheten var indrägtig nog. Den an-
dre var den da herömde och eftersökte läkaren, professor
Qvarin. Dessa hnda raän hade knappt intagit sinä vanliga
platser, förrän äfven hofkapellraästaren Johan Josef Fox,
inträdde. Apotekarn presenterade sin unge anförvant för
dessa herrar. Qvarin som i honom säg en mcdlem af sin
egen värderade vetenskap, helsade honom med välvilja;
men herr Goldhahn i afsigt att utöfva en Hien hämnd, för-
de snart talct pä den ora morgonen vid Erdberg förbrända
trollpackan och vann sitt syftemål, ty snart voro kandida-
ten och Greneck i full dispyt om Vampyrer, trollpackor,
hexraästare och sådane sora troddes vara besatta af den
onde; och om lagar, sora använde tortyr och sträckbänk

något som den sistnärande ej allenast gillade, utan till-
ochraed högligen försvarade.

Med energi och skarpsinne framställde den unge man-
nen för de närvarande galenskapen att tro på trolleri: hu-
rusom man redan i Ferdinand den Förstes, äfvensom under
Lans son, Maximilian den Andres tid insett detta; men hu-
ru raan åter efterhand börjat hylla samina ursinniga vid-
skepelse. Den gamle professorn samt alla de
andra, Qvarin undantagen, voro ej att fas iiriin den luot-
sattu åsigten.

Efter en hårdnackad strid å ömse sidor, lommo kan-
didatens niotståndare tili det resultat, soin isynnerhet ut-
talades at' Greneck: att den unge mannen var en fritänka-
re, en idiot, ännu alltför oerfaren för att inlåta sig i såda-
iia saker med erfarne och studerade miin, sora de. Sam-
ina onulöiue träffade hans ogillande af sträckbänkens an-
vändande.

Hurudan var väl min sinnesstämning under denna strid?
Jag beklagade hjertligt den unge, för sin tid sä upply-

ste raannen, just för denna sin upplysnings skull. Hvilket
bedröfligt Uf förestod honom icke, om hän alltid, liksoin
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mi, vågade framträda, och öppet utsäga sin mening ora
sanning och rätt bland samtida, sora liknade dessa! Hvad
var också detta för en tid, i hvilken trolldomsprocesscr
och den afskyvärda tortyren voro så oantastliga uti de
upplystaste niänners tanke, och huru sag det då ut i de
mindre bildades hjerna? Huru bland massan af folket?
Derpå tordes jag icke ens tanka.

Alltemellanåt grubblade jag på rain stackars farfars-
faders öde. Att nödsakas afsäga sig en flicka sorti i så
många afseenden var värdig hans kärlek och aktning, en-
dast derföre att hon Tar dotter tili en miisikant! Och ti-
dehvarfvets förTridna ide'er, som förklarat detta ständ för
vanhederligt. Hvad skulle dessa raenniskor säga, om de
nu voro vittnen tili den i vara tidcr rådande motsatta yt-
terligheten: ora de såge att det gifves en tid, då veten-
skapsmannen, den som genom outtröttligt forskande, genom
sinä insigter söker att bilda raenniskorna och göra dem
lyckligare; då den sanna konstens heroer, sora vilja förädla
och upphöja menniskohjertat, ofta få stå långt tillbaka för
musikanten, sora blott retar och smeker raenniskors sinnen,
blir mannen för dagen; och då den förtjusta hopen på ho-
nom slöser bifall och guld, under det den förre ofta torf-
tigt framsläpar lifvet, och hans sanna värde ej erkännes
förrän cfter hans död.

Ehuru jag ofta tänkt och förtretat mig öfver detta för-
hållande, fann jag likväl det förstnämnda cxtreraet iin da
mera upprörande, när jag 1 andanom försatte mig i Gott-
frids belägenhct, och tanken dervid ofrivilligt fiill på dcn
sköna ohckanta i Stephanskyrkan. Då fann jag ofverdriften
i vär tid förlåtligare.

Alit ännu varadc dispyten mellan Greneck och frem-
lingcn. Qvarin och kapellinästaren sökte alt vända deras
tankar på andra ämnen, och lyckades orasider. Man hörja-
de tain om koustcas och vetcnskapens frniusteg hit och
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dit; slntligen förenadc sig herrarne i den öfvertygelsen,
att hädadera stodo på en så hög ständpunkt, att vidare ut-
hildning knappt voro tänkhar.

"Det medgifver jag iclic så liitt," invände kandida-
ten lecnde, "isynnerhet ej hvad läkarekonsten, poesin och
odlingen af Tyska språket angår.

"I vår vetenskap" fortfor han och vände sig tili
professor Qvarin, "skall framtiden finna niyckct att förkla-
ra och upplysa. Man skall upphöra att blnnda tjugo, tre-

tio ingredienser tili ett enda liikeraedel. Riiflijerna, hjort-
klor, hundöron, Egyptiska mumier, skafvade dödsskallar,
ormkött, spån fråii galgen, med inera dylikt strunt, som
vidskepelscn påfunnit, skola efterhand försvinna frän vara
apotek; ty endast den krassaste vantro kan i sädant der
finna läkande kraft. Det myckna goda vi ega, skall halla
profvet, och det dåliga försvinna. Väl kan mången ny dår-
skap vinna inträde, ty äfven vetenskapen hyllar modet;
men också många stora och vigtiga upptäckter skola kom-
ina i dagen."

Qvarin stirrade på talaren, men svarade icke; ådrorna
pä hana höga panna svällde, och hevittnade nogsamt hana
inre harm. Kandidaten lätsade icke märkä detta, utan
fortfor lugnt, i det hän vände talet tili Greneck och ka-
pcllmästaren, emedan hän af föregående samtalet hört att
de voro hemmastadde i dessa ämnen. ”Hvad poesien och
värt modersmål tyskan och deras förädlandc heträffar, bö-
ra vi vänta allt af tiden. Icke alltid skall Opitz, Logau,
Lohenstein m. fl. figurera som våra förnämsta poeter, isyn-
nerhet när vårt språk kommer att stä på egen grund och
hlir rensadt från de fransyska och latinska fraser och ord,
som nu vanställa det” ■—■

”Vanställa? !” utropade den gamlc Grencck. ”Har
man nägonsin hört på makea? Varistulla! Jag och
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andra med raig har likvål trott dem yara en prydnad,
något sora bevisar vetenskaplig bildning.”

"Förlåt herr professor; men jag tar icke niinä ord
tillbaka," invände den andre och fortfor: "I Leipzig lefver
för närvarande en man, en viss Gottsehed , som har allvar
med saken säkert skall han tillvägaDringa något stort

och det är både tidsenligt och nödvändigt; en nation
hör ju ega ett nationelt språk." Han fortfor sedän:

"Nämnde Gottsehed undgick med svårighet de preus-
giska värfvarena, för sin jättelika kroppshyggnad; scdan
nedsatte han sig i den tyska liokhandelns hufvudstad, för
att använda tid och krafter på studier och utbildande af
Tyska språket."

”Ett dylikt fenomdn i tonkonsten lärde jag nyligen
kanna på en resa tili Weidenwangen i Pfalz,” beinärkte
kapellmästarn. ”Det var en knappt tolfårig gosse; ora jag
ej missminner raig, skrifver hän sig Gluck. Hän spelar
rätt snällt på flera slags instrumentoi-, och har ett godt
föredrag. Hän har tillochmed komponerat; det afviker väl
från det vanliga, men är icke så illa. Finner hän nu en
förnäm gynnare eller herömd raästare, under hvars ögon
hän kan uthilda sin talang, så kan det nog hli något af
honom med tiden. Afven en annan hörde jag talas ora.
En Schröter, sora så förbättrat ”Spinetten” att den kan
frambringa en förundransväckande effekt. Hän gör nu med
sitt instrument, sora hän gifvit nainn af: Klavicord, en
konstresa. Vi fä Tai höra, hvad det hlir af, jag för min
del litar icke stort på deras nya uppfinningar.”

”Vi lefva i nyheternas tidehvarf!” svarade den gam-
le Greneck med ett medlidsamt lecnde, sora tillika uttryck-
te hans förakt.” Det vore förtråffligt, ora nägon äfyenkun-

de uppfinna ett medel raot den mängd af sökande, sora äf-
las ora livarje ledig syssla. Du milde Gud, hvilket löpan-
de! Hvein kan anställa hilliten, churu erabetsmäimeruaa
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antal stigit tili en otrolig höjd på senare tid. Räknar icke
hofkamiuaren 31, hofkrigsrädet 40 medlemraar och Ban-
kens hokhålleri tillochmed 6 tjenstemän. *) Och huru mån-
ga söka icke tjenster, utan att äga behörig hihlning och
kunskap?” fortfor lian ifrigt. ”Ett regeringsråd sade mig
häronidagen, att en ung man anhällit ora en sekreterare-
tjenst, ehuru hän e,j engång kände hetydelsen af orden:
”compassual”, ”re(jvissitorial'’, ”insinual”, ”missiv”, ”re-
skript”, ”tergal” och andra nödiga ord. Det är ja him-
mclsskriande.”

Alla, utom kandidaten, yttrade sin förundran öfver en
sadan friickhet.

"Samina förliållande eger också ram i läkarestån-
det," bekräftade Qvarin. "I medeltal räknadt, taga 8 tili
9 unge män årligen medicinska gTaden. **) Snart erhälla
vi flere läkare än det fmnes sjuka."

"Folkmängden ökas, livar och en viii hlifva något
och fiirvärfva något," anmärkte apotekarn.

"I vårt ständ höres samina Hapan," fiirsäkrade An-
dreas Goldhahn. "Nu -viii hvarje hnndelsbetjent, sora kan-
ske endast tjenat vid handein i tjiigu år, bli sin egen och
börja cgen trafik. Hvarthän skall detta väl föra?"

"Gud väre med eder, värde herrar och vänner!"
sade nu den garale Greneek, reste sig och grep effcer hatt
och käpp. "Jag spisar i dag hos Gareller vid stortorget. De
båda byggrnästarene Fischer von Erlach och Mathiello,
kammarraålar Hamilton och poeterne Zeno och Fariati,
jemte iinnu några andra äta der i dag. Jag får icke dröja,
ty man äter på klockslaget tolf."

Afven de andre hröto upp; ty få minuter felades i den
dåvarande mattimmen för ståndspersonsklassen.

') Nu räknar hofkammaren 250, krigsrådet 200, och så vidare,
**) Nu gär det tili IOO:de.
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"Huru foehagar dig dcn gamla goda tiden, värdaste
Tän!" sade doktorns röst i mitt ora, sedän jag en lång stund
suttit försänkt i eftersinnande af hvad jag hört. "Likväl
viii jag iinnii icke aftvinga dig ett donislut. Annu felas
ju det interessantaste och vigtigaste: bekantskapen med
dina sliigtingar; om du viii, bege vi oss nu j)å vägen dit."

Så obemärkt sora jag kömmit, lemnade jag ruminet
och befann mig snart ute på gatan.

Åter ljöd min väns riist: "Se på det midtemot liggan-
de huset. Hvad laser du på den svarta tallan öfver lius-
porten?"

Sjudande hett och åter iskallt ilade hlodet i raina
ådror, ty framför mig läg minä förfäders honing, der jag
läste min farfars-farfars naura: Paul Ilaumgarten. Det
var mig ohegripligt, hvarföre jag ej förut hade anmärkt
detta, innan vi gingo tili källaren, sora låg gent emot.

Få samma ställe der nu Salasche-palatsen stå, voro
den tiden tvenne mindre hus. Det ena, soin hildade pa-
laus hörn, hade trc våningar raed en ntbyggnad i hörnet
af jordväningen. Det var en temmeligen bekant kållare,
kallad: ”das steinerne Kleeblatt”; som spclade en roll i
mången Wienersaga, i raänget äfventyr från den tiden. Det
hus sora gränsade nästintill, räknade endast två fönsterluf-
ter åt gatsidan, men hade likvål tre våningar, ehuru så
lågt att taket hade jeranhöjd med grannens tredje våning.
Högst upp på väggen, mellan fönstren, var ett i fresko
malat solur, hlcknadt af ålder; en i vinkel höjd jernstång
tjenade som visare. Andra etagen pryddes, eller rättare
vanstalldes, af en lika utplånad hild af jungfru Marie be-
hädelse, och den tredje af ett yppigt grönskande träd, en
Symbol för husets trefnad; det sistnämnde var renoveradt.

Äfven här var en öfvcrtäckt utbyggnad, eller rilttare
skjul, ofvan husdörren, sora förde tili en läng, mörk gång;
ingängen tili venster gick tili saluboden, i hvars fönster.
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eftcr tidens sed, stodo glaskärl med missfoster, ormar och
ödlor i spiritus Tini, tili ett teclien att här var material-
handcl. Egaren var Paul Eaumgarten, hvars bckantskap
jag nu skulle göra.

Med klappande hjerta, i förkänsla af en högtidlig stund
af mitt lif, soin jag ej så lått skulle förgäta, inträdde jag,
rägledd af min förares röst, i den mörka handelsboden.
Den var lång och sraal, och det sparsamma utrymmet så
uppfyldt af varuförråder, att en köpare knappt kunde vän-
da sig utanför disken. Dagsljuset, som sparsamt inström-
made genom fiinstret och den öppna dörren, upplyste inga-
lunda föremålen i bakgrunden. Endast de invigdes liändei
kunde der linna de vaior, som åstundades.

Som det just var middagstid, voro der inga köpare,
cndast en tarfligt klädd medelålders qvinna, soin förde ett
femårs barn i itl handen och tvenne handelsbetjenter. Den
ena var gammal, mager, gick mycket lutad och talade
med en skorrande stämma; den yngre var äfven ingen
adonis och icke heller mera ung. Den sistnärande satt på
disken, borta i halfdunklet, och förtärde med strykande
aptit sin raiddagssoppa. Ej den ringaste jemnförclse var
möjlig eraellan dem och vär tids eieganta, tillgjorda, mu-
sta chcrade "merkurii-lärjungar.”

Den ofvannämnda qvinnan var der, för att tala med
herrn i huset. Hou syntes ej vara obekant der, ty den
ganile bodbetjentcn inlät sig i ett vänligt samtal, frågade
efter hennes barn, dem hän alla nämnde vid namn. När
hans yngre kamrat slutat sin måltid, sade lian: ”Hör på
kara Muckendörfer, för nu vackert in fru Stewartin tili
herrn i kontoret, och laga så, att hon och barnet ej stöta
sig mot hvad sora står i vägen.”

Nyfiken följde jag med. I det mörkaste hörnet af bo-
den befanns en lag dörr, som förde tili ett rura der dagen
»parsamt föll in genom ett litet, nied tjocka galler försedt
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fönster; kistor och balar, hyllor med digra handcls- och
räkenböcker, en jernbandad penningkista m. m. lemnade
föga utrymme. En man med ryggen vänd mot dörren satt

och skref vid ett bord, uppfylldt af papper och räkenska-
per, vid skenct af en brinnande lainpa.

"Hvem der?" fiägade han med en grof, barsk stäm-
ma, utan att se upp frän sitt arbete.

■— "Frun, som herrn har befallt hit, är här," svarade
bodbetjenten stammandc.

"Vänta!" ljöd det åter.
En jiaus inträdde, betjenten gick xit, frnn stod förlägen

vid dörren. Herr Pani fortsatte sinä kalkyler utan att la-
ta störa sig; slutligen lade han iirån sig pennun, aftog den
gröna skärmen, soin skyddade lians ögon mot lampskenet,
och steg upp med buller från sin stol. i

Jag såg en stark, högvext man om några och sextio
år; hans här var glest och gräsprängdt, anletsdragen voro
ieke vackra, men regelbundna; de iittryckte förständ och
beslutsamhet. Hans Mick var skarp och genomträngande.

"Jag har velat se henne i dag, fru Herwartin; hon
vet väl sjelf, hvarföre" sade lian i en långt mildare ton,
än jag trott honom om, och räckte henne handen. "Här
har lion åter ett litet bidrag tills vidare," tillade han, och
gaf henne en för detta ändamåi aflaggd summa, som lag
pii hans skrifbord.

Frnn stammade sin tacksägelse. Orden voro väl min-
dre valda, men de tärar, hvarmcd hon tolkade den, visade
luun innerligt uppriktig den var.

"Låt bli alit onödigt prat! Det lönar ej mödan att
tala om hvad jag gör; utomdess är det ju icke raera än
min skyldighet. Er salig man tjenade mig troget och o-
klanderligt i mera än 20 år. Hvem rådde för det att dö-
den ryckte bort honom så snart. Huru kunde jag tilliltä
denne mans hustru oeh Ijuih lida brist, du lian hjelpt mig
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att förtjena så mången blank gnlden? Visserligen var han
en narr, som gifte sig på gamla dagar, när han ej mcra
kunde försörja en familj; men gjord sak kan icke än-
dras"

"Nåh, låt det nu vara slut; jag tål icke det der li-
pandet!"

"O min välgörare," utbrast hon och kysste hans
rockskört;" ty handen drog han undan. "Hvad skulle det
blifvit af mig och minä barn, om icke ni värit. Endast
Gud kan vedergälla er; jag kan det icke."

"Ajo, hon vedergäller det bäst genora att hon går
sin väg nu, och tiger; eller har hon tvertemot min befall-
ning, låtit något komma ut, om hvad jag gör för henne?
Då får hon, vid Gud! aldrig en styfver af mig mera!" röt
han med uppbrusande häftighet. "Hall derföre sin mun i
styr, om hon och hennes barn ej vilja svälta ihjel" ro-
pade han och slog handen hårdt i bordet.

Den stackars qvinnan teg modstulen, och bemödande
sig att qviifva sinä snyftningar, nalkades hon dörren.

"Nå, nå, jag viii tro att hon är förnuftig," återtog
han mildare, "och att hon gör afseende på min bestämda
vilja med att tiga och ej föra ut mig bland folk. Tag e-
mellertid icke illa upp min häftighet, det är så mitt ma-
ne"r, och ej så illa menadt, ser hon! Huru går det med
hennes barn; hennes förstfödde, Johan och de andra, och
dig lille pyssling, som är rädd för mig, häh?"

"Gud ske lof! De nro alla friska," svarade den än-
nu darrande modren. "Johan skall siiart bli "fri", för att
eom gesäll förtjena sitt bröd. Ack gifve Gud, att det vore
Täi förbi!" sade hon med en djup suck.

"Hon menar väl de besvärliga formaliteterna? Han,
soin många andra ynglingar, går nog igenom dem. Hvem
förmår något emot tidens sed och häfdvunnet bruk."
Herr Paul tog ett silfvermynt af högre värde från bor-
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det. "Gif dctta tillJohnn, säg honom att han skall lik-
tiii s!n fader: bli en lira nch rättskaffens man, soin han.
Och der, du lilla, har dn äfven en penning, gråt icke en
annan gång och var inte rädd för mig; jag gör dig ingen-
ting. Tvertora håller jag myeket af små snälla ilickor,

och nu farväl med er håda två! Kom igen vid nasta
termin."

Liksoin litet rörd af det föregående, for han mcd han-
den öfver ögonen, gick tili sitt arbetsbord och sökte i pap-
peren. I'å engång syntes han päminna sig något, skynda-
de tili dörren och ropade utåt hoden. Thomas, hör hit på
ett ögonblick!

"Strax," svarade han med den skorrande rösten,
och stod i nasta ögonhlick inför sin husbonde.

"Huru går det med den sjuke Pulchheimer dernere
vid Salzgreis? Har han haft någoii underriittelse derifrän?"

"Dåligt, herr Baumgarten. Han försämras dag från
dag; det lär snart bli slut mcd honoin."

• "Thomas skall genast gå dit och föra tili honom
dessa par gulden, som jag lagt af för hans rälining. Men
det pålägger jag honom, Thomas, higa hara att karien ic-
ke märker hvarifrån de komina. lian vet, att jag icke
tyeker om sådant."

"Foriita sig helt och hållet på mig," svarade den
andre med ett klippskt leende. "Hvarken Pulchheimer el-
ler hans dotter skall märkä något. O herr Baumgarten,
om ni vore vittne tili hen" •

"lcke ett ord mer, gamla pratsjuka menniska. Jag
ser nog hvartut han viii. Han vet, att jag ej viii höra ett
ord i detta ämne."

"lngcn känner herr Paul Baumgarten bättre än jag,
som haft den lyckan att tjena vid er handcl i tretio år."

• "Ja, ja, du ärlige gamle gosse! Det har du gjort
redligt och troget," svarade hans husbonde och räckte ho-
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nom väuligt handcn. ”Du har blifvit gammal ho» mig.
Skall väl ocksä halla ut vid min sida, tänkcr jag, tills
Ilerren skiljer oss åt.”

"Det förstås; raen jag önskade att verlden kändo
min goda husbondes hjerta, lika väl soin jag," fortfor den
garale med rörd stämma och glänsande ögon; de skulle då
icke anse det för kalit och känslolöst, som nu oftahänder.
O, om de visste, huru mycket godt ni gör i tysthet! Hu-
ru många i ert ställe skulle väl tili ex. bispringa denne
Pulchheimer, som, ehuru utan skuld, är orsaken"

—■ "Will han tiga, gamla pratmakare, eller viii han
ee mig ond?"

"Säge verlden detta"

—■ "Vili han föra mig i folkels mun, viii han, att jag
kör honom ur mitt hus på sinä gamla dagar?!" röt herr
Baumgarten nastan ursinnig. "Der äro penningarne, gör
som jag sagt. Men jag tillråder honom att halla munnen;
i annat fall äro vi skilda vänner för alltid."

”Jag vill visst icke göra er emot, kara herre! Men
likväl önskar jag, att andra käude ert ädelmodiga hjer-
ta”

”Är hän da rent af förh -- d ? Har hän försvurit
sig att drifva mig tili det yttersta? Fort från minä ögon!”
Hän öppnade sjelf ddrren. "Marsch!” Som en hlixt ha-
stade den garale ut. Sedän hans hushonde brummat litet
i skägget, satte hän sig ånyo att arbeta.

Ack, jag hade sä gerna fallit den sträfva, men heder-
liga och hjcrtansgoda manncu om haisen, och med inner-
lig kärlck och djup beundran tili minä läppar tryckt dcn

Porntidsfalitusten. 2*
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hand, soin gjorde sn mycket godt utan att vilja lysa der-
mcd för verlden.

Min ledsagares röst väckte mig ur min förtjusning
mcd den anniäfkningen, att det nu vore i sin ordning att
ofördröjligt följa med Thomas och se huru han uträttade
sitt uppdrag.

Sngdt och gjordt! Vi hastade i hans spår först ge-
nom "die Tuchlauben" tili vestra ändan af stortorget; der
Teko vi i Salvatorsgriinden, och slutligen öfver den brant-
slnttande "Fischerstiege" tili ett af de vid Salzgreis stäen-
de hörnhusen. Annu i dag stär samma snuskiga, mörka
och oregelhundna byggning der.

Vi akyndade cfter Thomaa två trappor nppföre. Hän
klappade på en dörr, som upplästes af en åldrig, iltaklädd
qvinna. Etan omatändigheter förde hon honom genom ett

litet kök utan fönater, tili en karamare innanföre, der den
ajuke, som besöket gällde, lag i en aäng.

Jag hade föga anmärkt husets afskräckande yttre, då
sadan! var ingenting Ovanligt i Wien pa den tiden. Desto
mer frapperades jag af detta ruma utmärkt anygga, till-
ochmed prydliga, inre. Väggarne voro nyligen hvitlimma-
de, möblerna, ehuru enkla, ordnade med en visa smak;
bländande hvita förhängen för fönatret harmonierade med
den ajakaa renliga lägcr. En omaorgafull, vårdande qvin-
lig genius ayntes öfverallt råda här. Derora vittnade en i
ett hörn atäende sliinda jemte en sybäge. På ett bord frara-
för aängen lag en bibel och andra andeliga böcker, aamt
några nummer af "Wiener Diarium”.

Den sängliggande var en redan ålderstigen man; kan-
elie hade äfven en långvarig, tärande sjukdom, jemte be-
kyinmer och brist, påtryckt honom ålderdomens stämpel.
Ansigtet var infallet och skarpt markeradt, ögat glanslöat
och insjnnket, håret tunt och alldeles hvitt; hana händcr
nastan genomskinliga.



39

Thomas satte sig ned på en stol invid sängen och öf-
verlemnade lumoni gåfvan i den för honom sjelf obekanta
välgörarens namn, som redan engång förut skickat honom
dit. Den gamle tackade, och med matt stämma nedkalla-
de han hiinmelens rikaste välsignelser öfter sin välgörare
och hela hans hus.

"Herran," sade han, "skall icke tillsluta sinä öron
för en döcnde gubbes böner, hvilken vid slutet af sin lef-
nad lär kanna medmenniskors godliet, ehuru de under en
lång lefnad värit honom okända! Måtte Gud i fördubbladt
mått utgjuta sin godhet och rättvisa öfver mitt enda barns
hufvud! Ofver henne, som med hjertats renhet och ett
verkligt englasinne utöfvar mera än barnslig kärlek mot
mig arme, föraktade man. Visserligen måste det ännu gä
henne väl på jorden!" Gubben sammanlade lromt sinä
händer, och en stilla bön darrade på hans läppar.

”Hvar är då den kära dottern, gode gamle?” frå-
gade Thomas rörd; ”åsynen af det hulda barnet, den älsk-
liga Susanna gläder tilloehraed mitt gamla hjerta oeh gör
det godt.”

"Jag väntar henne hem hvart ögonblick," svarade
grannqrinnan, som under Susannaa frånvaro alltid säg ef-
ter den sjuke. "Hon gick för att ailemna ett arbete, för
hrars skull hon försakat sömnen i tre nätter för att för-
tjena några groschen. Herre Gud, om den gamle herr
Baumgarten ej vore en så eläk och hårdhjertad rnan! Så
fattig den flickan är, kunde likväl hans son aldrig göra
bättre lycka; Susanna är mera värd än guld."

"Fördomar förhärda ofta den bästa rnenniskas hjer-
ta," invände Thomas. "Hvem förinår att strida emot så-
dana?"

Jag vore i förlägenhet om nägon ålade mig att göra
rätt reda för minä känslor Tid dessa ord. På engång lag
den gamle köpraannens karaktcr för minä blickar.
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Hän förbjöd sonens giftermål med denna tadelfria,
dygderika flicka, endast derföre, att tidehvarfvets mest
himmelsskriande fördom betraktade fadrens lördna födkrok
för vanhedcrlig. Men samma man är nu sjuk och i behof.
Sedän hän vunnit en nogare kännedom om hans öde, un-
derstöder hän på ett ädelmodigt och delikat sätt den en-
dast genora dotterns handarbeten bekyramersarat lifnärde
gubben, men så heraligt, att hvarken verlden eller den be-
höfvande sjelf erfar, från hvems hand gåfvan koraraer.
Hvilken stor, men endast skenbar, raotsägelse i denna ka-
rakter, hvilken svaghet i det ena fallet, hvilken storhet i
det andra!

Någon gick i det yttre rumraet, straxt derpå inträdde
Susanna med ögon som strålade af glädje, och utan att se
den närvarande Thomas, skyndade hon fram tili fadren,
tysste hans panna och smekte med sinä vackra händcr
hans magra kinder, och lade sedän med barnslig glädje
några blanka silfverpenningar på sängtäcket framför ho-
nom. De voro frukter af hennes skicklighet och flit.

"Nu har Gud åter sörjt för en vecka," sade hon
glad, "jag skall genast anstalta onv en styrkande soppa för
min gode, älskade far."

"Mitt goda barn!" afbröt henne fadren. "Du ser ej
Btt ti ha fremraande. Herrn har åter hemtat denna be-
tydliga gåfva från vår okände, ädelmodige välgörare."

"Ursäkta!" läspade Susanna, litet förlägen, "jagvar-
•eblef ej hans närvaro. När skole vi få tacka den som gör
oss så mycket godt?" tillade hon med en ton, som tillkän-
nagaf glädje öfver det betydande understödet, men tillika
en liten afund mot gifvaren, då hon allrahelst velat allena
försörja sin far.

”Snart tillfrisknande, gode gamle!” sade Thomas
och tog sin hatt. ”Mig kalla minä görom&l. Lef väl, hui-
do jungfrn! Herren låte er alltid väl gå; tv, på min he-
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der, hon förtjenar det. Mä säledes himmelen »nart npp-
fylla hennes innerligaste önskan!”

”Gud styrer allt eftsr sin vishet!” svarade Susanna
och räckte honom handen tili afsked; tvft Stora perlor glän-
ste i hennes ögonhär.

Om jag förut ej förstod att gifva minä känslor ord,
huru myeket mindre nu. Denna ädla dotter, denna sköna,
riktbcgäfvade flicka, var ju densamma jag säg i Stephanns-
kyrkan, och som der fängslat mitt hjerta. Alltsä henne,
henno älskade sonen tili denne hårde, fördnmsfnlle raan-
nen; ehuru ädelttänkande hän också eljest var. Och hans
son, Imru mäste hän icke älska detta ideal af qvinlig skön-
het, godhet och fromhet! Henne skulle hän öfvergifva,
emedan dåraktig vantro ansäg fadrens ständ vanhederligt.
Ett slags rascri, en ovilja mot menniskorna grep mitt hjer-
ta med en smärta, som jag aldrig erfarit, och som endast
värit förklarlig, om jag sjelf värit denna engcls älskare.

Doktorns röst uppmanade raig att gå hoit; men lian
predikade för döfva öron; tio hästars kraft hade cj rört
mig från stället. Jag hlef qvar. Den sjuke slumrade; ett
tyst samtal eraellan de häda qvinnorna upplyste mig om
många saker, som rörde unge Baumgarten; allt bar vittne
om hans ädla hjerta och älskvärda egenskaper. Föröfrigt
mäste ju också den man, som var så älskad af denna rena,
oskuldsfulla varelse, vara förtjent af menniskors aktning.
I annat fall skulle jag icke unnat honom hans lycka.

”Vårt fide är afgjordt, och allt hopp ute,” suckade
den arma il ielian. ”Min Gottfrid ti11 ännu vaga ett försök,
det sista. Hän ästundade mitt bifall att vara honom be-
hjelplig. Jag lofvade, ehuru det är det största ofler jag
lian göra vår liärlek. Men hän sade att hela hans lefnads-
lycka, tili och med hans lif beror derpå. DA, kara Mar-
greta, mäste jag vai göra det, om jag äfven skulle dö.”
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"Herre jeraine, hvad kan det vara?” frågade den
andra raed spänd nyfikenhet.

”Gottfrid vill knäfalla för sin far, ännu engäng he-
svärja honora att ej tillintetgöra vår kärlekslycka; och
hän vill, att jag skall korama med • Ack, Gottfrid
sraickrar sig med det hedrägliga hopp, att min äsyn skall
röra den hårda mannen. Jag inser nog, att det är förgäf-
ves, men hän vill det; således skall jag efterkomma hans
önskan, ehuru svårt och päkostande det blir.”

”Det är yisserligen ett tungt steg!” svarade den
godhjertade grannqvinnan, ”men,” tillade hon tröstande,
likyäl synhart mot sin egen öfvertygelse, ”hvem vet, kan-
ske lyckas det med Guds hjclp.”

"Det lyckas icke! men då han viii det, bör ej far-
hågan för hårda ord och ett föraktligt bemötande af hans
far afhålla raig. Vi skola träffas klockan sex i afton på
S:t Stephani kyrkogård. Det blir kanske vårt sista möte!
Gud skänke vara hjertan tröst och tålamod!"

Margreta gick, sedän hon lofvat komraa och se eftcr
fadren under Susannas fränvaro. Susanna knåföll några ö-
gonblick vid fadrens säng och gick sedän i köket.

Äfven jag inåste åtfölja doktorn på en vandring under
väntan på det klockslag, som skulle afgöra de älskan-
des öde.

Tankspridd gick jag öfvcr Salzgreis tili hörnet, soni

bär tili "der tiefe Graben". Då, likasom ännu är fallet,
funnos i denna trakt de fleste handtverksgillenas lådor och
gesällherbergen.

I det ögonblick jag Tek om sagde hörn, såg jag på
afstånd en hop menniskor samlade och hörde ett oredigt
skrik, blandadt raed skratt och svordoinar.

Jag tmngde mig fram och såg en yngling liggande på
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marken halfklädd, vanmäktig och blodig; i stället att lem-
na honora bistånd och hjelp, stodo menniskorna antingen
kalla och likgiltiga, eller öfverhopade de honom med spe-
glosor, "för det han ej hallit ut".

■— "Här ser du åter ett prof af sederna i det sekel,
som du beundrat, och för hvars återkomst du ville afsäga
dig vår nuvarande bildning," begynte doktorn, när han såg
mig uppretad öfver dessa menniskors känslolöshet. "Den
stackars ynglingcn är en lärgosse, som genomgått de sed-
vanliga, barbariska formaliteterna, för att bli gcsäll, men
han bar hvarken haft styrka att genoragå profvet eller
mynt att betala lösen; och derföre har han af handtver-
ket, vid öppen låda, efter häfdvnnnet bruk, blifvit skarali-
gen utstött. Du finner nu, hvad fru Herwartin menade,
när hon yttrade farhåga för sin Johans "frigifning."

"Herrskar denna barbariska sed vid alla handt-
verk?" fiågade jag skakad.

"I mer och mindre grad. Hos några består det i
mera oskadliga upptåg; hos andra åter raaste gossen be-
tala ansenligt, för att köpa sig fri från raisshandlingar. Sä
tili ex. måste de borgerliga trumpetare och pukslagarne
erlägga inemot 100 Thaler. Det egentliga cereraonielet be-
står i vissa urgamla, galna visor, olika vid hvarje handt-
verk, sora lärlingen måste upprepa, och Te honom, ora
han felar raot ett enda ord ellei- en enda hokstaf; då må-
ste han mcd penningböter plikta för sitt förseende eller
svaga minne, Huru dumraa och oriraliga dessa rim äro,
kunna snickarnes tjena dig tili bevis; de begynna så: "Ril-
lus, Kallus, Prillus, Prallus, alter Walter! dass sind gar
fremde Worte, raan find sie nicht im Psalter" o. s. v. Der-
på ritar raan materaatiskafigureri lärlingens ansigte, hvar-
efter han tvättas med en svamp, doppad i bläck. Hattma-
karpojken måste hoppa jemnfota ut och in öfver dörrtrö-
skeln lika iuånga gånger han räknar år. Bokbindaren skall
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eitta på golfvet och förrätta vissa arbetcn; nndcr tiden siä
gesällerna honom på fingren med träslefvar. Att mången
slär dugtigt, låter sig nog tanka; hän har ju sjelf engäng
undergått gamma tortyr, och kan nu hämnas, ehuru på en
oskyldig. Annu värre gär det knifsmedsgosscn, ty hau
får sju örfilar af hvar närvarande gesäll. Det sisulle väl
f-n velat höra tili professionen i en så stor stad aom Wien,
der alltid funnits sådan roängd knifsmeder. Säraskmaka-
ren går det ändå särare; liggande under en bänk, mäste
lärgossen krypa frara, under det gesällerna sjanga: ”Ein
Jung’ kriccht unter die Bank. Ein Gesell kriecht hervor!”
Men vill lärlingen krypa fram, försvåras det honom genom
fotsparkningar sarat motandet med tjocka käppar; antingen
mäste hän nu uppgifva sitt förehafvande, eller köpa sig
tili förskoning ifrån de vihiä karlarnes händer. Hos an-
dra afkläder man gosscn tili medjan och basar honom med
ris, tills bloden rinner; och tili följden har du nu värit
vittne.”

"Sanncrligen jag vet oin man bör siiratta eller fur-
arga sig tifver sådana gränslösa dumheter," invände jag.

"Jag neliar ej tili någotdera. Men må ti iclie hel-
ler lemua vår upplysta tid ur sigte, utan vara opartiska!
Huru misshandlas icke dagligen de stacVars lärgossarne
af råa, obildade mästare, och huru niycket ruera tyranni-
seras de ej af försupne gesäller under lärotiden?"

Träffad af denna aninärlining, teg jag, och vi gingo
vidare.

”Die Naglerstrasse” såg med fä undantag ut sora nu;
derifrån vandrade vi genom die Bräunerstrasse, tili dcn
nnvarande Josephsplatscn, hyarest Kejserl.-Kongi. hofbiblio-
teks-byggnaden var närä sin fulländning. Större skillnad
befanns det vara vid den midteraot varande platsen, der
det sköna Palaviciniska palatset mi står, ly här, craellan
"Bräunerstrasse” lag kyrkan ooh nun-
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ncklostrct: ”Zu Maria, Königin der Engel”, cller i förkor-
tadt tai: ”Königkloster”.

"Jag viii cj invitera dig att besöka stadens vetenskap-
liga kabinetter, så väl bestållde de äfven äro, enligt tidcii»
anda," ljöd min ledsagares stämma, "ty ett museum, så-
som det fysikaliska af den lärde Anton Erber, hvars prakt-
stycke är en tolf fot lång tub, ett Nurnberger-arbete raed
pappfoderal, som betydligt vacklar på sin ställning, och
der hvarje föremål, soin derigenom beses, skiftarruedregn-
bugens färger, kan viii icke tillfredsstiilla dig mera än den
lärde mannens egna sublima åsigter ora magiietism, åska
och blixt, äfvensom andra naturfenoraener.

Detsamma låter säga sig om konstkammaren i Stall-
burg, soin endast har att bjuda på obctydliga målningar,
statyer, filigramsarbeten, mekaniska leksaker, chinesiska
koppar o. dl. Af de storartade anstalter, som nu görWien
berömd ocb ditlockar freralingar, finncr du ännu intct spår.
Här talas hvarken om ett mineralogiskt kabinett cller en
Ambraser-samling, hvarken ora ett Egyptiskt cller Brasi-
lianskt kabinett, ett observatorium, eller polytekniskt in-
stitut; cj lieller finnes någon botanisk trädgård, som för-
tjenar detta naiiiii. Ingen bildningsanstalt för blinda och
döfstumma, eller ett mediciniskt-pathologiskt museum!
Det existerar icke engång ett läsebibliotek, eller en veten-
skaplig förening, hvarken en läsecirkel eller en tidningfiir
vetenskap och konst. Och hvad mera är: man har ännu
ej tänkt på uppbyggandet af en kasern, eller ett militär-
hospital, så myeket mindre på ett invalidhus."

”Huru skuiie en menniska, som lärt kanna väet nuva-
rande samhälls- och sällskapslif, finna sig i detta tide-
hvarf?” fortfor min väns röst. ”Ora hän ickq är familjc-
fader, som något kan iindra saken - luiru ville hän väl
tillbringa sinä aftnar, isynncrhet vintertiden? Fä tcatern?
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Sadan finnes ej; endast en skugga deraf i styfverskomedi-
erne för folket på offentliga platser, i det fria —; ty de
representationer som då och då gifves i en sai af Kejs.-
Kongl. borgen, äro endast för hofvet och dess personal;
andra hafva intet tillträde tili dem.

Värdshus och källare tillslutas klockan 8 hvar afton.
Kaffehusen eller, som de här benämnas, "liaffehvalfven"
kan ingen honett man besöka, och då, som sagdt, läsesäll-
skaper ej existera, viii jag fråga dig ännu engång, hnru
den som lefvat i andra förhållanden sknlle finna sig i des-
sa. Han måste antingen vara filosof eller en grubblare,
eom sätter sig öfier alit sådant."

Jag kände rätt väl sarkasmen och satircn i dessa min
väns sista ord. Min svärmiska partiskhet och enlusiasra
för forntiden och dess enkla seder var tillräckligt afkyld
genom hvad jag hört och sett. Gerna hade jag afsagt mig
alla anspråk på vidare iakttagelser, om icke den afgöran-
de scenen mellan de unga älskande och den styfsinte gam-
le legat mig ora hjertat; men ännu skulle den fördröjas i
två timmar, som dessförinnan måste dödas. Vi företogo
gäledes en ny upptäcksresa.

För att ej uttrötta vara läsare, närana vi blott i för-
bigående, att af hyrkuskar, som nu äro att tillgå i hun-
dratal, icke då fanns en enda, Enligt en skylt, kunde
väl få hyras häst och åkdon; men den reqvirerande per-
sonen måste vänta tills hästen kom från betet och kusken
från krogen.

Carl Baumgarten var äfven vittne tili en eldsvåda. In-
gen auktoritet hade dervid något att beställa; detfickbrin-
na, hvad det brinna ville. Ett skott från närraaste baslion
var det enda, som gaf tillkänna faran.



47

l)cn afgörande stundcn nalkades, och vi lemnade val-
larne för att bege oss in i staden.

Tornklockan vid Stephanuskyrkan slog just 6, när jag
med klappande hjerta beträdde kyrkogården.

Framför mig gick en ung man om 24—26 år; hans
vext var reslig, men Bpenslig ännu. När han vände sig
om, träffades jag af hans likhet med fadren. Det var Gott-
frid Baumgarten, min farfarsfar!

En ime oro stod tecknad på hans vackra, raanliga an-
sigte, iinder det hän gick frara och äter från stora kyrk-
trappan tili den port, sora ligger mot biskopsgärden. Det
dröjde ej länge förrän Susanna koin. Hon var lika klädd,
som när jag såg henne första gången; raen mcra blek och
upprörd. Mcd nastan vild häftighet störtade Gottfrid emot
henne —: ”0 min dyra älskade Susanna! Tack, tack, jag
kannen fullkomligt det stora offer du nu gör mig! men
koni; tiden skyndar;” och hän ville föra henne raed sig.

"Ncj min älskade Gottfrid, iche så!" sTarade hon
inildl. "Låtom oss först befalla Herran vara vägar, på det
Hans välsignelse må beskärma oss i lycka och motgång!"

Hand i hand vandrade de in i templet. Kyrkan var
tom på folk; endast eko af deras stog störde stillheten.
Inoni gallret, der jag först såg Susanna, knäföllo l>åda,
örfli bådo hvar för sig rned andakt. Efter eu stura högtid-
lig oinfamning, vandrade bäda, styrkte med förtroende tili
Herrana beskyfld, vägen tili det ovissa niålet. I detta
barnsliga, fromma förtroendet ligger den tidens fåreträ-
de: tänkte jag inoni raig.

I Eaunigartens salubod brann en lainpa; ty ehuru
skymningen ute iinnu knappt var märkbar, var dock här
ett fullkomligt mörker. Thomas var icke tillstädes.
"Är min far i sitt rum?" frågade Gottfrid den andra bod-
bctjenten.

Efter erhållet jakande svar, förde Gottfrid den darran-
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de Susanna varsamt med sig inellan lådor och tunnor, tili
den redan bekanta lilla dörren; och de älskande, såväl
som jag, stodo snart innanföre, i afvaktan af hvad soul

komina skulle.
Likasom förra gången, satt den gamle vid arbetsbor-

det, med den gröna skärmen för ögonen, tili skydd mot
lampans starka skcn, och räknade och summerade på en
stor räkentafla. Han var så ifrigt fördjupad i sitt göromål,
att han allsicke lät störa sig, eller tog någon notis om
hvem. som kom in.

Först efter en stund brummade han, ntan att se sig
om, och synbarligen vid dåligt lynne: "Hvad står på?"

Ingalunda uppmuntrad af uttrycket i denna fiåga, sva-
rade Gnttfrid, nastan bäfvande: "Det är jag, fadcr! Jag
skulle"

"Vidare, vidare! Hvad viii du? Du scr att jag är
sysselsatt, viii cj l>li störd. Du liade bättre kunnat väl-
jä din tid. Nå, låt gå! hvad är det?"

"Fader," hegynte den unge mamien medresignation,
"Fader, jag är här, för att tala vid er om en vigtig sak"

"Vigtig? och det nu just nu?"

■— "Nu eller aldrig, det gäller min lcfnadssällhct,
min"

"Hå, M! Bär det dit?" inföll den gamle retad,
"åh, jag förstår dig utan någon inledning! Har jag icke
redan tydligt sagt dig min mening? Vi ha ju redan talt
om denna sak, och du känner mig för väl, för att tro, att

jag går ifrån hvad jag engång erkänner för rätt och sannt."
"Fader," ropade Gattfrid med smärtsam, hönfallan-

de röst: "det kan icke vara ert allvar! En far kan ju
icke vilja göra sin ende älskade son gränslöst olycklig?!"

"Ende? Ja! Ilskade? Ocksådct! Kan jag
väl bättre bevisa dig min faderliga kärlek, än när jag med
alla de medel, som stä mig tili buds, bevarar dig för den
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Bcna ängei 1 , i hvilken din ouctänksamrna kärlek måste liti-
stä dig. Ja! I ett elände utaii gränsor;*derfure att du för-
gapat dig i en eländig,' i allmämia omdömet föraktad rau-
sikantdotter; derföre att du viii ingå äktenskap med en va-
relse, sora skulle medföra skam och nesa i din aktade
slägt. Det kunde jag ej fursvara inför Gud!"

Den arma flickan sjiink lialft vanmäktig mot en närä
dörren stående tunna.

"Jag kan ieke lefva utan henne," iörsäkrade Gott-
frid. "Susannas förlust vore mitt förderf."

”1 Satans namu, nu har jag nog!” röt den gamle i
högsta yrede och slog handen i hordet, så att lampan yack-

lade och dammet rök omkring. ”Nu har jag nog. Are-
förgätne, yanartige pojke! Ar det så du ärar fjerde hud-
ordet? hyser du ingen fruktan för syndastraffet? Belönar
du mig så för ali den godhet och kärlek jag heyisat dig
fr&n harnaären? Bort från minä ögon, innan jag”

”Barmhcrtighet, Fader!” ropade sonen och vred si-
nä händer i förtyillan. ”Förharmande! Uppoffra ej en sons
lycka, en sons, soin alltid gjort sig yärdig af er god-
het, endast för en hlind fördom, som den förnuftige hör
förakta, för ett falskt begrepp om ära” •

”Hvad! Understär du di"!” skrek den gamle ur-
sinnigt. "Fördomar? Falskt hegrepp om ära? Håller
du en ohefläckad ära för ingenting? Föraktar du den verlds
mening och omdöme, uti hvilken du lefyer? För tili mig
Biisoni svärdotter en tiggerska, den fattigaste och ringaste
i landet, endast hon är rättskaffens och dygdig! Mitt
hus och minä armar skola stå henne öppna! Men dottern
tili en man af en samhällsklass, soin föraktas och anses
oärlig, en fiolspelares dotter! Aldrig! Hör den ed
jag gör inför Gud; med min vilja blir hon aldrig din hu-
stru!"
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"Nå viii. Gud hnr hftrt denna cd!" yttrade Gott-
-I'rid nastan tonlöst. "Fader! —ni har icke mera någon
son!"

Dodsblekhet öfverfor dcn gamles af vrede upprörda
anletsdrag, och niåUiis stirrade han i sonens af outsäglig
smärta förvridna ansigte.

Dä hördes ett buller, ett svagt ångestrop —: Susanna
hade sjunkit liflös tili goltvet.

Gottfrid, glflmsk af alit, hastade, med ali kärlekens
omina förtviflan, tili hennes bistånd, och sökte med de
ljufvaste smeknanin återkalla henne tili sansning. På hans
far, sora nu först blef hennes niirvaro rarse, gjorde detta
upptriide en alldeles annan verkan, än man billigtvis kun-
nat förmoda. Han såg deruti en fint öfverlaggd pian att
röra honora, att förraa honom ändra sin föresats. "Ba-
ra komediant-upptåg," ropade han och vände sig åter tili
skrifbordet.

Ett berserk-raseri beraäktigade sig mig vid detta fa-
saväckande uppträde. Jag förbannade min förvetenhet att
vilja åskåda denna tid, soin i min fixa inbillning haft så
många företräden framför den, i hvilken jag lefde. För-
tviflan grep mig vid den tanken, att jag kanhända af ett
sällsaint öde fortfarande vore ddmd att qvarlefva i denna
mörka, vidskeppliga tid, med hägkorast af hvad jag för-
sakat.

”Jag vill ingenting mcra se! Jag vill ingenting hö-
ra!” ropade jag med ansträngande af alla minä krafter, ty
jag kände raig närä vanmäktig; dä erfor jag åter den
besynnerliga kiinslan af en värin hand, sora sakta for öf-
ver min panna, öfver minä ögon, raon i motsatt riktning
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mot förra gången. Menniskorna, rummet alit sväfvade
i otydliga konturer för minä ögon.

Alltmera otydligt och aflägset förnam jag Gottfrids
röst kortligen: mitt medvetande upphörde. Det blef
mörk natt omkring mig; endast doktorns triumferande
stämma kunde jag tydligt urskilja, när han ropade i mitt

så att säga bortdöende öra: "Susanna Pulchheimer
blef likväl din Farfarsmor."

En glädjesprittning genomfor hela min varelse under
ett ögonblick; sedän blef jag omedveten af alit.

Jag raknade och såg mig omkring; jag låg i min
säng, alldeles så, soin jag laggt mig aftonen förut. Det
var långt lidet, ty det Hara dagsljuset upplyste mitt ram.
Lugnt och mildt, som alltid, smålog bilden öfver min säng.

Hvilka tankar genomkorsade ej nu min hjerna! Skul-
le detta alltsammans endast värit en dröm, en vanlig, sim-
pel dröm? En dröm, genomförd med denna sanning, den-
na konseqvens, innehållande denna rika skatt af undervis-
ning och milda rättelser? Omöjligt! Så drömmer mau
aldrig; icke ens ditåt har jag någonsin drömt så redigt.
För att koraiua tili riktig besinning, kastade jag mig utur
sängen.

Få mitt arbetsbord lågo de Kleinerska gravyrerna; i
dem såg jag minä förfäders boning, alldeles sadan jag nyss
skådat den; der lågßergenstams heskrifhing; i min farfars-
mors porträtt igenfann jag Susannaa drag, såsom man ännu
på matronan igenkänner den fordna jungfrun. Jag föll i
djupa tankar; med tårfyllda ögon och fromma känslor stod
jag en stund framför den dyra bilden. "Skulle jag verke-
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ligen skädat ditt öde, du fromma korsdragerska? Ja, ditt
ädla, rena hjei'ta talar ur alla dina anletsdrag. Dig felas
cndast helgonglorian!"

Men hvar var doktorn? Han skulle ju bli här öf-
ver natten, ligga uå min kanape'; jag hade ju sjelf tillredt
hans bäddV Så var det ock; men —■ bädden var obegag-
nad. Hvad skulle jag tanka om detta? Jag måste för-
skaffa mig unplysning och visshet och ringde derföre efter
min betjent.

Doktorn, sade han, hade för två timmar seilan skynd-
samt begifvit sig bort och förbjudit att väcka mig, men
cfterleranat hjertliga helsningar och låtit säga, att ehu-
ru han i går glömt siiga det han nu genast måste resa
tili Wien; der ville han framföra helsningar tili minä
slägtingar och vänner, och snart lata höra af sig.

Denna hans plötsliga bortresa bragte niig ur ali fatt-
ning; jag befann mig nu i en labyrint utan ledtråd. Jag
genoragick i tanken ännu engäng denna dröra, eller snarare
vision, och fann det ganska begripligt, att man drömmer
om det man vaken sett, läst eller hiirt omtalas. Detta
kunde alltförväl gälla i afseende å vyerna, äfvensom de
karakterisliska dragen om lefnadssåttet i Wien under för-
ra århundradet, som Bergenstain så mästerligt skildrar.
Men jag hade ju sett mycket, hvaröfver denna fiirfat-
tare iaktager tystnad? Nog at, jag använde alit mitt
bemödande att öfvertyga mig om oriktigheten af en uå in-
ga grunder fotad vidskeplig tro.

Detta hemödande hade ock fullkomlig framgång. Men
hvad skulle jag' tanka <>m Susanna» öde? Detta var mig
torut alldeles ohekant; aldrig hade jag hiirt något derora,
aldrig tånkt derpå. Och mi skulle doktorn, sora kanhån-
da någorlunda kunnat förklara sakeu, vara horta, eller
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männe han sjclf tillställt? Omöjligt! Det Tore en ga-
lcnskap att förmoda något sådant! Så långt gå ej na-
turkrafterna

Sedän den märkvärdiga natten hade månader förgått,
litan att jag meddelat mig åt någon, ehuru den nattliga
synen oupphurligt sväfvade för minä tankar. Jag svärma-
de ej mera för det gamla, det förfiutna; ntan insng det
närvarandes värde dess sträfrandcn. Porträttet hade
hlifvit mig ännu dyrbarare; ty inför min själs ögon stod
originalet beständigt och outplånligt som den älskliga, o-
skyldiga, fromma jungfrun, ett ideal af qvinlig full-
komlighet.

I l)örjan af Maj erhöll jag helt oväntadt ett bref från
min vän doktorn, dateradt: Triest. Jag hade ej kunnat
skrifva tili honom, eftersom hans vistelseort rarit mig o-
bekant.

Han hade nn genomrest Italien, och ämnade uniirt
nedsätta sig som praktiserande läkare i Wien, för att lef-
va för sin egenteliga bestämmelse. Efter nägra interes-
santa resenotiser och annat, som icke hör hit, liiste jag
följande:

"Nå, min gode vän, hvad tänker du om magnetisk
rapport? Finner du ännu saken otrolig, eller kanske löj-
lig, emedan den icke vid första ytliga påseende låter rätt
hegripa sig? Tviilar du ännu, att den ena menniskana
idegång förmår framkalla motsvarande föreställningar i
den andras själ, med så förvillande sanning, att den sed-
nare anser deiu för verklighet? Jag tror, att du nu kan
dömma af egen erfarenhet

Huru står det tili med ditt sviirmeri för forntiden?
Forntidsfantaiten. 3
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Kanske kämpar du för närvarande lika ridderligt för nu-
tiden; ty jag känner ditt extravaganta sinne. Sådant kan
äfven urarta och bli ett fel. I många afseenden bör det
förfiutna visserligen vara oss aktningsvärdt. Många af dess
dygder äro begrafnc i glömska, men icke hvarje dess för-
dom slocknad; ty antingen har den ombytt gestalt, eller
funnit en ny representant. OfScrväg detta väl!

Är du alltännu kär i den vackra Susanna?
För att ge dig en fullkomlig förklaring, viii jag tili—-

*tå, hvad som hitintills värit dig obekant, emedan vi al-
drig taiat derom, ncmligen att det i flere år värit mitt
favoritstudium att forska i historien efter fordna bruk och
neder, isynnerhet i alit, som rör min egen fädernestad
Wien. Således voro hvarken Bergenstamska uppsatserna
eller andras hitliörande litterära arbeten (som du med ali
din förkärlek för saken, ej tagit minsta notis om), mig
obekanta. Lägg nu härtill, att du måste tillerkänna mig
en, ehuru ringa, novellistisk talang, ehuru jag föreställer
mig ditt smålöje deröfver, att jag äfven gjort dig bekant
med professor Qvarin, hvilken, som man vet, såg dagen
först år 1733; men härmed förstods också ingalunda den
såsom kejserlig lifmedicus sedän så bekante professor
Qvarin, utan en hans föregångare af lika namn och stånd,
hvilken på sin tid stod uti icke ringa rop.

Äfvenså är icke alit, hvad som rörer den sköna Su-
lanna, taget endast ur min fantasi. Visste jag icke, att du
på din stammoders porträtt sätter ett verkligen högt vär-
de, skulle jag tvifla derpå; ty hade du endast en enda
gång betraktat dess baksida, skulle du gjort en upptäckt,
som ingalunda värit dig likgiltig. —:

Dock, nog för denna gång! Jag hoppaa snart fä ora-
famna dig. Emellertid gläder det mig, att jag kanako
träffat tvä flugor i en smäll”
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Man föreställe sig hvilket Intryck jag erfor både af
detta href, och ännu iner af den upptäckt jag gjorde, när
jag nedtog porträttet ocli vände om det. Jag fann mellan
ramen ocli duken ett instucket, sammanviket papper, gul-
nadt af ålder och svärtadt af rök och dara. Skriften var
urblekt, raen temligen läslig; den innehöll löljandc, skrif-
vet af min farfars, Christian Baumgartens, cgen hand:

"Detta är afbilden af min kara moder, Susanna Baum-
garten, född Pulchhcimer, dotter tili en ringa och förak-
tad fiolspelare. Min fader, salig Gottfrid Baumgarten,
gifte sig med henne först eftcr sin fader Paul Baumgar-
tens död, eftersom denne förut nekat honnni sitt biiall.
Fastiin född af oärligt stånd (ehuruväl ordet: oärlig ej
borde siigas om en menniskas handtering, utan om desa
lelverne), var Susanna en dygdig qvinna, trogen hustru,
god moder för åtta barn (som Herren alla kallat tili sig,
ulom mig). Derföre viii jag att denna bild, som jag lätit
måla i hennes 79:de års ålder, blir i handen på minä barn
och barnabarn, tili god förebild för deras döttrar och äkta
makar! Gud förläne henne en glad uppståndelse!"

Så haile alit blifvit mig klart. Nägon tid dereftcr
träffade jag min vän i vår gemensamina fädemestad, der
vi hvar för sig nu lefva, i det tali hvardera af osa valt
för sm verkgainhet.

Slut.





Forlags-Artiklar
llOS J. W. LlLLJA.

Aim, Fransk Sprakliira
Aminatti asetus (Skraforordning) . .

Annotationsbok

Silfver Rub.

Aura. II. Den Fallna, af Wendela
— HI. En Nylands Dragon, af Pinello .

.
.

IV. Hildegard eller Mor och Dotter, afAn-
derson

— V. Teophania Abbiaggio, af Fru IIaim .

•— VI. Sommarnatten, af Pinello
— VII. Balder den Gode och Den lilla Herde-

gossen, af Oehlenschliiger ....

— VIII. Man och Hustru, original, Ett Fruntim-
rner af Verld, ofvers. fr. Byskan och
Forntidsfantasten, ofvers. fr. Tyskan

— "Granriskojan" original och "Slottet Valcreu-
se" ofvers. fr. Franskan (under tryckning).

Boraullskrutet
Brantings Handbok. I—III. med Snppl
Brummer, Charta ofvcr Aland
Cicero de Officiis
Den Heliga Skrifts Skatter. I

— — II
Ekdahl, Christian II Arkiv. I—III
Eklof, Dynastiliingd
Ekman, Prof-Predikan
Fahlcrantz, Vyer af Abo, fran norra och sodra si-

dan. Tvenne plancher, reg. folio. Nedsatt oris .

Finkenberg, Grunder for varsadeshruk och varsadd
— Gamla marken

Flickan pa Inderskar
Greve, Cavatina och Ballade ur Skadespelct Som-

marnatten
Grundtvig, P. Ruuiuatun vaha Aikakhja. Ord. ppr i ex.

-*. d:o d:o inb.
— d:o Fintppr, inh.



Guinchard, FranBk SpraklSra. Fiillstaiidisr lairs med
Ordbok och Liisebok (under tryckning).

Hebraiska INominernas deklinationslara ....

Hedberg, En Rost ifran Zion. 2:a uppl
— Verklarans Vederlaggning. I
— d:o d:o II
— Suloisia Sanoraia Sionille Suomessa . .

Interesse-utriikning (under tryckning).
Karta ofver Bunsala
Lindstrom, Grammatikaliska formers uppkomst i

Finska Spraket
— Finska Folkvandringar

Luther, Briillops predikan
— Forklaring ofver Epist. till de Galather, lift.
— d:o d:o inb.
— Huspostilla
— Lunastukeen tyo, inb

Melartins Portratt. Av. la lettre
— — Fac simile
— — Ord

Mintahden ja Sentiihden. Ord. ppr, i ex
— — d:o inb
—

— Fint ppr, inb
Palmblads Gamin Historia med Bihang ....

Rambach, Christus i Mose. Fint ppr
— d;0 Ord. ppr

Roos, Dikter
Rysk Handstil
Sadelin, Folkskrifter. I. ..........

— Kyrkogardsinvigning
— Passionsbetraktelser. I
— Skoltal
— Tillfallighetstal. I

Schwarz, Ethik
Siskan. Berattelse for Baru
Sa slutades iuin lek
Soderholm, Forsok att askadliggora vissa liiror i

Logiken
Tvilling8barnen
Vaariin opin kauhistuksesta muutama Sana . . .


