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ej hvarje, äfven det obetydligaste tillfälle,alt upp-
fylJa de önskningar af Friherrinnan möjligen kun-
na göras; hvarföre,hvårföre* skall jag ej äga lör-
maga att oftare och kraftfullare genom handlin-
gar visa henne min tacksamhet.

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

« g'
Ännu något hufvudyr, trött och olustig efter

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

— "En öd-
mjuk tacksägelse" utropade jag, ty en glad aning
Iiviskade imitt öra: "Emilia"

—
ochse! verkeligen

igenkände jag nu dessa välbekanta drag af din.
hand. Du frßgar*mig så deltagande, huldavän, om
allt livadmin egen personlighet beträffar, och ön-
skar så vänskapligt dela mina bekymmer-, o, Emi-
lia! äger jag väl nunågra? äro de ej alla undan-
röjdeaf denna engel, denna moderliga vän, hVil-
ken endast genom beredandet al" andras sällliet,
finner sin egen. Jag är nu så lycklig jag någonsin
kan bli, och önskar ingenting högre,ingenting me-
ra lill fullkomnandet af min sällhet. Tack min
Emilia förvänskapsfulla helsnirigen ifrånProstinnan
K., jagblef obeskrifligt glad att af den välmenande
gumman finna mig så ömtiliågkomrnen;detär,nast.

on huld försyn, henne jag liar att tacka för min
nuvarande trefnad,tyhon vardet utan tvifvel,Inrik
kenisamrådmedsin bror,

—
den bär å landsorten

boende Erukspatorn A. — delgaf sin ungdomsvän
Friherrinnan Y. det medellösa,olyckliga tillstånd,.

livari jag genom mina dyraföråldras frånfälle for-
satles.—Ofta har jagimitt hjeiia inneslutit henne
imina böner till Gud, återgälde han genom fort-
farande framgång henne och hennes omgifning, den
välvilja hon städse bevisat mig, och mina älskade
bortgångne.Det fagnar mig höra det Wilhelm K.
varit hemrest, och föreställer jag mig lifligt åén
glädje såväl Prosten som Prostinnan häraf erfor.
Det något mysteriösa iditt bref fattar jag ej- du
skrifver: "af oförutsedda anledningarhar "Wilhelm»
hémmavaro till allas vår glädje fördröjts, och äf-
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ven du Mathilda, skall snart komma att glada dig
öfver ett och hvarje." —

Du sätter verkeligenmin
»ylikenhet på lör stort prof Emilia! deröfver du
ej med skäl kan tindra, då, enligt livad jag kan
sluta till, detta "ett och hvarjef äfven gäller
dig. Måste jag DU börja gissa? då gissar jag ....
men tyst, du skall i din tur bli nyfiken, jag gissar
väl något, ty jag äger en gammal, icke så alltför
ringa anledning derlill;men upplyser dig nu par-
tout ej livarom det är. Dock! så länge du bemö-
dar dig om, att få rätt på mina gåtor, vill jag för
dig omtala en dröm jag nyligen hade; jag drömde
mig nemligen, som ju älven förhållandet är, vara
skild ifrån dig,och allmin fordna sällhet. Tyst, och
grublande öiver vanskligheten stod jag en arton-
stund försunken i tankar, och skådade ut iden.
fjerran dunkla rymden, der dagen redan lemnat
rum för den inbrytande nattens skuggor; jni;;
såg jordens dimmoriförunderliga skepnader upp-
stigande, öiver sjo och land utbreda sina hvila
luftiga mantlar; hvila hade sänkt sig öfver hela
jorden, endast här och der skimrade ännu ett ocii
annat ljus för alt snart fullkomligt utslockna; da
fastades plötsligt min uppmärksamhet al en liten
stjerna , hvilken med obegripligt sken framlyste
på å<d\\ mörkahimmelen; länge lindrade hon iallt
klarare och klarare glans, tills hon sluteligen, ut-
spridande tusende skiftande gnldstralar, under ut-
vidgande antog en ljusning så herrlig, sn obeskrif-
lig, att endast din egen inbillning kan göradigbe-
griplig denna verkan af en skapande allmakt. Jag-
stod alldeles hänryckt af så mycken aldrig förut-
sedd prakt, då en engel, så skön,så mild, somdin
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iantasie möjligen kan den ana, ulur dessa luftiga
vågar framstod, sänkte sig på del nu förtydligade
gyllene molnets kant, utbredde den skära vingen
och börjadesakta svälVa ned; mitt hjerta klappa-
de af häpnad och längtan. Molnet närmade sig
jorden, men se! icke mer den sköna engeln, nej,
en snöhvit dufva uthvilade nu den tröttavingen
invid mina fötter. Betagen af dess huldhet ned-
böjde jag ovillkorligt handen att smeka det älske-
liga väsendet, då hon med klingande röst liksom
franisjöng dessa ord: "uppehåll hv arken dig eller
mig Mathilda, men afskaka i sömnens armar din
jordiska hydda, så vill jag under nattens tystnad
på min ilande vinge bära din själ till det land,
der du helt nyss under längtans drömmarupplef-
de fordna glädjedagar." Detla var knappt ullaladl,
dS jag redan lält och lycklig gungade ölver hal*
och land; snart kringsväfvade mig mitt hemlands
diska vindar, och nu — nu, o! huru gränslöst
lycklig, huru gränslöst saknande

— iiedsjönlcjagpå
den grift som inneflöt allt bvad lifvet gilvit mig
kärast! Min följeelagerska, den hvila dnlvan satt,
likt elt himmelskt budskap, bviUnde på korset af
dv.n lilla graivården, men sänkLe sig stundom ned
(ill mig och borlflägtade med vingenden tår, hvil-
ken i nattens kylahallstelnatimilt öga. Nu kring-
sväivade hon, likasom välsignande den tystadagg-
stankta kyrkogården och nedsänkte sig derefterrill
mig med till flygt lyflad vinge; åter några snabba
vingslag och jag stadnade vid ditt hem ,Emilia.
Jag säg dig, nu som fordom kringsvälvad af gläd-
jen, ty dina föräldrar omgåivo dig, friska och äl-
skande; allt var sig likt såsom iörr,endast en för-
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ändring hade inträffat, hvilken, som jagalltförtyd-
ligt fann, kom dina ögon att stråla liftigare, din
kind att glöda högre, och gissa nu Ster du! myste-
riösa Emilia, hvilken var orsak deltill... Jo!
Wilhelm K. Wilhelm, iegen högperson satt, äl-
skande och lycklig invid din sida, och uttalade
med stammande läppar, bekännelsen om den in-
nerliga kärlek han redan länge—

ehuruitysthet —
hyst lör dig. Gryningen af den nya dagen började
redan skymta iöster, och Aurora rodnande iklä-
da sig sin purpurmantel, då jag uppvaknade utur
denna sällsamma dröm.Och Emilia! nu svara mig;
har jag gissat rätt? eller kan din leende mun,
ditt skälmska öga längre förnekasanningen afmin
hjerlliga fråga?

Jag måste väl dock, oaktadt jag det nu alde-
les icke borde, för dig orda något om gårdagens
högtidligheter; följ nu då, med uppmärksamhet
den ståtliga statsvagn du ser rulla af ifrån det
präktiga hus Friherrinnan Y. bebor; vill du vela
hvilka de båda frnntimren äro, som i vagnen sitta
invid hvarann? jo, Friherrinnan Y.och enung per-
son Mamsell S., hvilken Friherrinnan af godbet ta-
git isitt hus; dessa resa nu på stor bal till Gref-
ve X. Hvad den stackarsflickans hjertarnSste klap-
pa, hon som ännu aldrig befunnit sig inågon så
«tor krets; huru månne hon isin baldrägt ser ut,
det vore ändå roligt att veta... så här ungefär,
hör jag Emilia för sig sjelf resonnera, och ehuru
du redan mer än väl borde veta, till ochmedhu-
ru hvar enda rynka sitter (ty när är väl någon
småstads eller landtbygds flicka likgiltig för dyli-
ka modets fordringar), vill jag dock för biiltre
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minne skull, ännu en gäng, för dig upprepa Iivart
och ett särskildt al min verkeligen galaniakostym;
men, livar blandar jag mig nu? se da först bit, se
Friherrinnan Y. ien mera mörk än ljus sillvergrä
royalklädning, hvilken, vid och yppig, k ringslu-
ter den höga gestalten;en mantille af ljus-grede-
lint sidensars med iväfda hvita atlusblommor, rikt
garnerad med bredaäkta blonder, faller öiver dess
axlar och hals, når nästan fötterna,saml sammati-

halles vid halsen af ett rikt brillanls-smycke; hul-
vudet betäckes medelst en ledig bopfästning af
skirt spindeltyg, hvaröfver,ifrån ena sidan, en en-
da ståtlig hvit plym smakfullt nedfaller. Om du
kunde föreställa dig Emilia ,livad hon i denna
drägt var skön, jag kunde på länge icke tagami-
na ögon ifrån den herrliga varelsen. JNå, nu trip-
par älven jag fram till ditt skärskådande; j;ig
skall ju på bal och börsåledeshafva iakttagit livar-
je, älven det minsta lörsiglighetsmåtl, för att in--
lor sjelfva kritikens ögon kunna bestå. Du känner
väl, kära Emilia igen din Matliildas något bleka
ansigte, der dock, enligt livad jag med glädje kan
försäkra dig, kinden genom sednare liders milda
vårflägtar redan uppfriskad, visar lydliga spår al'
hjerlals aLervunnatillfredsslallel.se.

—
JNå väl, kring

pannan, der ingen enda lock sLår attfinnas, sluJer
sig den vackra halfkrans jag af Friherrinnan er-
höll, håret är i nacken lågt bundet, samt iflere
vari lördt till en prydlig corbeille, (delta är ej
min lörtjenst,ly kammarjungfrun är niäslarinna i
hårklädsel,) min klädning vet du ju, är vacker öl-
ver all beskrifning,och sitter (hvilket blir inadame
Kollers meritc) oändligt väl; den är tillskuren
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enligt yppersta mode, samt garnei^ad med breda
blonder och engageanter;en läng hvit silfverblom-
mig gaze-zephir betäcker slnteligen min bals. Men
vet du väl, Emilia, hvilken var den dyrbaraste af
alla de prydnader, bvari jag nu höljt mig? nej;

— "

nå, så hör då: mig ovetande, hade Friherrinnan
utur mitt alltidöppna schatull framtagit dethar jag
tillminneafminmorägde,ihast deraf låtit förfärdiga
en utmärkt vacker kedja, samt af en brillanlsring,
den jag ofta med beundran sett stråla på Friher-
rinnans finger till densamma föranstaltat ett lås,
så obeskrifligen täckt, att mina Ögon sällan iden
genre setfc någonting herrligare ; denne lör mitt
hjerta nu idubbelt afseende kära gåfva, lag igar
morgons på min loilette, innesluten ien liten en-
kel ask,en pappersrimsa var utbreddderölver,hvil-
ken blott innehölldessa ord: "minne afMathil-
das badasannavänner."'1Tänk dig Emilia min kän-
sla vid denna syn, denna uppenbarelse. Jag stör-
tade med kedjan ihanden till den älskade, sanna
vännen, och låg länge sluten i dess famnande ar-
mar j bvad jag yttrade vet j;ig ej, ty jag var så
rörd, att jag knappt kunde framföra ett ord, jag
kände endast lårarne, hvilka våldsamt rnnno nL-
iör mina kinder. Då jag nu således stod färdig,
och, pådragande mig den präktiga silkesvanten,än-
nu kastade den sista prölvande blicken i spegeln,
inkom Friherrinnan, närmade sig mig, vände mig
omkring åt alla sidor, samt, sedan hon nogsamt
beskådat min klädsel, tryckte med hjärtlighet en
lätt kyss på min panna, sägande: "min lilla dotte^
behagar mig rätt mycket och kommer att görasin
mor heder." Ack! söta Emilia, livad detta okonst-
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lade låford, yttradt af hennes läppar, gladde mig,
och du må gerna le åt mig, då jag säger, att
jag deraf kände mig innerligt tillfredsställd. På
»laget sju, lör att ej undgå tableauerne, afreste
vi. Friherrinnan emottogs i den superbt ecla-
rerade salonen af Guvernören och Guvernörskan,
hvilka redan voro omringade a[ ett stort an-
lal gäster. Guvernörskan fägnade sig öfver Fri-
herrinnans ankomt, ledsagande henne tillett stort
förmak, der hennes Fm Svarmoder, gamla Gief-
vinnan,omgifven af flere äldre fruar, satt diskure-
rande iden ståtliga soffan; dagens drottning, som
jag gerna vill kalladen vödnadsvärdagamla, upp-
steg nu, och nalkades långsamt med af vänlighet
strålande anlete, den ankommande. Ack Emilia!
hvad ålderdomen är skön, då hon icke vanprydes
af en utmärglad kropp eller själ, det vill säga:
då hon vid åltatietre år med kivande tankekraft
vid hvarje företag, ådagaläggande ett friskt oqh

vaket sinne, icke nödgas tillgripa, hvarken käpp
eller krycka, eller anlita en hjelpsam hand för
att utur en stol eller soffa uppstiga, men, som fal-
let hos denna aktningsvärda fru var, med egen
kraft långsamt men säkert vandrar sittutsedda mål
till mötes. Hög,stor och reslig närmade sig, som
sagt är, den ålderstegna till Friherrinnan, räckte
henne valkommande den emottagande handen,samt
förde henne till soffan der en plats redan var Fri-
herrinnan utsedd. En grön (hoppetsialla åldrar
behagliga färg) sidenrock, framtill allvarligt hop-
fästad med sina små silfverknappar, samt en tätt
veckad spettshufva, var den gamlas enkla men
treiliga prydnad-, jag vet ej huru länge, om jag
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iaIt följa min böjelse, jag kunnat betrakta denna
herrliga syn, skulle icke den återvändande unga
Orefvinnan, hvilken älven till soffan åtföljtI'riher-
rinnan, nu tagit min hand och till en plats iden
afmenniskoröfverfulla salonen, ledsagatmig. Gref-
vinnan ursägtade nu med vänlighet, idet honfölj-
de mig, sin äldsta dotter Aurelia,hvilken, uppta-
gen al" bestyr för den ifrågavarande surprisen, ej
kunde uppfylla sin plats, som värdinna, men, hop-
pades hon, fröken skulle sedermera godtgöra den-
na uraktlåtenhet. Ensam lemnad hade jag näppe-
ligen hunnit nedsätta mig, förr än jag tydligt hörde
utropas:" dä va Mamsell Sommer! nå för gu va ic-
kedä hon." JNyfiken alt eriara hvilken idenna för
mig okända .samling möjligen kunnat nämna mitt
namn, vände jag hufvudet åt sidan, derifrånrösten
kom, och va^seblef nu ganska rikligt FrökenDoll,
hvilken frainlutad ifrån sin stol, gjorde ifriga be-
mödanden alt Ja sitt undanskymda föremål i sigle.
Till Jienncs synbara tillfredsställelse fann hon nu
detta sitt föremal, och begynle med en iamiIier.
nickning, hvilken länge lorlsatt, slutades sålunda,
alt Fröken ifrån sin plats uppsteg, närmade sig
mig, och intog en vid min sida ledig. "JNrå kors;
jag kan säga," började Fröken, "jag biel rätt flat
att se Mamsell här, nej verkeligen jag det tänkte;
Mamsell nämnde ej något derom, då jag härom si-
stes talte med Mamsell angående denna fest? nå
men ialla dar livad det tyget är vackert Mamsell
har till klädning, det är visst köpt hos 1).? har
Mamsell sjelf sytt den? Lifvet sitter alldeles sum
skulle det vara gjordt af Madaine Köller-, ja, den
menniskan är alldeles makalösialt förfärdigaplagg.
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men så går hon ej heller af för små smulor;
tre Riksdaler för ett enda lif, nog ar det enormt,
men, livad vill man göra, det hör nu en gäng
till goda ton att lata sy sina klädningar ute, och
Iivem ville väl för tre Riksdalers besparing gå
ifrån den? Engageanterna äro magnifiqna! verita-
belt äkla blonder, jag undrar hvad alnen kostar?
Min systerMajorskan har fåfängt efterletat så bre-
da. Mamsell gick henne säkert iförväg och bort-
tog de sista. Jag ser Mamsell har vantar, alldeles
dylika med Cloty och Jettchen Nobelcreutz; de
äro superba, verkeligen superba. Apropos, känner
MamsellFröknarnaNobelcreutz? De sitta der uppe
ihvita gaze-klädningar, icke de med pannbanden,
det är Fröknarna Q.; nej, de med blomsterbou-
quetter på kjolen, ocli blomkransar på håret, som

just nu tala med Löjtnant Pirovette; de äro rält
söta,genlila flickor, men oss imellan sagt, liafva dé
dock ett stort fel, de vilja nemligen vara alltför
mycket bala och förnäma, och tycka sig genom
sin rikedom vara något för mer än andra menni-
skor. Men, hvad tycker Mamsell om FröknarnaQ.?
xle se jn rätt näpna ut, eller huru? Jag för min
del vet dock ej hvad det är man iallmänhet
hos dem så mycket värderar; nog flns det flickor
hvilka äga den belefvenhet som de-, deras fak» var
K.apLen i

—
sk tjeust oclx efterlemnade ej någoti

större förmögenhet,än att enkan med sina tvenne
plantor nu dferaf nätt kan lefva, meil, de äro nu
en gång ansedda, ocb (ill och med omtyckta, samt
räknas i och för sitt lilla von, till noblessen. Mv.ti
hvad säger Mamsell om min klädning, är icke fär-
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gen lysande och vacker? i synnerhet klär den bra.
vid ljus; jag hade heller ingen möda ospard må
Mamsell tro, att få den iordning, ty som Madame
Köllervar så förskräckligt Öfverhopad med arbe-
ten, att hon ej hann med vidare än lifvel,fick jag
»jelf i flere dagar hålla på med den tråkiga kjolen
och garneringen.'' Sålunda, under ständigt om-
vexlande ämnen, varierade den goda Fröken im-
merlori, utan att gifva sig möda, på sina otaliga
irågor och meddelanden, invänta ett «nda svar;
jag hade verkeligen svårt att med min blotta tan-
ke iölja denna exempellösaliilighet, hvilken ej af
nlgot motstånd tycktes låta sig störa. Fröken
vände sig dock helt oförmodadt till sin granne på
andra sidan ocli nu förstblef jagitillfälle attostörd
få betrakta den unga Grefvinnan, hvilken långs
salongsgolvet promenerade arm iarm med den
vackra Öfverstinnan Z. jag ju redan sedan Ång-
båtsfärden för dig omnämnde. Ett herrligare par
kan man sällan se; Öfverstiimans intagande skön-
het; och det obeskrifligt interessanta, själfulla,
himmelska, iGreiviunans hela personlighet, stridde
vexelvis att fängsla den af beundran intagna åskå-
daren. Båda förenade sig i den möjligaste enkel-
het, bådaiett lätt förekommande men värdigt sätt.
Kring Ofverstinnans runda och utmärkt väl bil-
dade kropp smög sig en hvit silkesratxlig skir
klädning, hvilkeu imångfaldigt yppiga veck ledu;
nedföll kring lifvet, och genom sin längd alldeles
skylde de små fötterna; den hvita fylliga halsen
var fri ifrån hvarje yttre prydnad, och betäckles
endast af en lång dyrbar blondslöja, hvilken, lik
«M lätt sky, vid hvarje obetydlig xwelse omsväf-
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vade clen hulda varelsen; det långa mörka bäret
var bar!; och älven utan någon främmande grann-
lSt smakfullt hopfästadt lågt inacken, samt irani-
före utan en enda lock, slätt och sirligt nedkam-
mat. Greivinnans sylfidlika gestalt höljdes i en
mycket matt ljusgul öppen sidenrock,hvilken sna-
rare kunnat tagas för hvit, skulle ej Ofverslinnans
fullkomligt mjella klädning utvisat någon It&kilnad
iJärg; den var ihalsen utringad, lik en kludnin»,
samt pryddes med en lil.cn oändligt väl arbetad
hvit spetskrage. Från pannan nediöllo sköna loc-
kar, hvilka rikligt bekransade den fina kinden...
De begge Fruarna tycktes inbegripnaiett lifligt
samtal, hvarur Grefvinnan endast genom någon
ännu då och då ankommande gäst stördes. N.U
tyckles dock tiden vara inne till tillfredsslsällande
af gästernas väntan. Guvernören, hvilken genom
sitt graciösa sätt muntertunderhållit societéll, nal-
kades nu Grefvinnan, tillhviskade henne några
ord, hvarefter hon till ett närgränsande rum nf-
Jugsnnde sig, men snart derpå återkom, tog Gref-
vens arm, fördes af honom till förmaket, samt

utbnd sig alla sina så väl der som isalonen befin-
teliga gästers närvaro, vid den lilla högst enkla
atrappe hennes barn till firande af den vördade
iarmodrerrs födelsedagtillställt. Nu bjöd Grefven å
ena och Grefvinnan å andra sidan, dengamla Gref-
vinnan armen, samt ledsagade henne, allöljde af
hela den ijiriga skaran, till ett på andra sidan sa-
longen liggande stort, eclareradt rum, der stolar
för den talrika samlingen voro arangerade. Främst
syntes en enda stor förgyld landstol. hvilken var
utsirad med I'riiika doltunde rosor och blomster-
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girlander; dit ledsagades den gamla, och intogmed
.synbar rörelse denna lör henne ttlmarkla plats.
Tänk dig, Emilia, den obeskrifliga klarhet delta
ruin ägde, dä ifrän en strålande kristallkrona ske-
net ni minst hundrade vaxljus utspreds, samt de
lyra synliga Jöns!ren i sina rutverk sågos f tillsatte
med säkert lika många. Men

—
detla är jn allt.bisa-

ker-, jag hastar nu endast alt for dig imöjligaste
korthet tydliggöra livad som i och för sin oände-
iiga anspråkslöshet isynnerhet talade til! mitt bjer-
la. Rideaun, bvilken beslående af en lätt ljusblå
silfveraktig sky, ännu nlskiljde det. öfiiga al' rum-
met, förevisade nu i en klart brinnande krans al'
herrliga rosor, den vigliga dagens datum. En obe-
tydlig stund förgick, och iett nu försvann skyn,
och erbjöd ögaten obeskriiligen täck och oskulds-
full groupp: Amelia, draperad i skimrande silf-
verskiiysatt sakta gungande iett vidtrörligt rosen-
moln, hennes upplösta har nedföllilediga lockar,
och böljade fritt kring axlar och hals-, på dess
.skuldra salt en hvit dulva, hvilkén med begärlig-
het hackade på de rosenknoppar, som, hopflätade
lillen krans,kringflöt hennes hvila panna. Bakom
henne, lill hallien dolda imolnen, stodo tvenne
*må vingade genier,hvilka hvardera med ena han-
den ofver henne npphöllo en med gyllene liljor
lullströdd slöja, och med den andra ofver henne
utströdde Iriska blomster; framför hennes fötter
Jekle ännu enhelt liten genie,hvilkendå och då till
Uenne Uppräckte en ochann al de nedfallande bloni-
morne;delta vajade några minuter, då med blixtens
hastighet öfver hela molnet ett silfveisljernigt pui-
purrödtdrapciie uppflög,hvaruppädeniguldvirkade
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Grefliga krona" nied gamla Grefvinuans prydliga
iiamnscliiffer strålandebrann ide skönasteeldlargér.

Med innerligt välbehag fängslades ögat vid
denna barnsliga tafla, hvilken helt och hället syn-
tes egnad den älskade gamla-,

— men, snart

rullade skyn, och ondandolde den, fullkomligt
fur Bskadarns blickar. Jag kastade, ifrän det

hörn af rummet der jag stod, en blick på gamla
Grefvinnan, hvilken emot Grefvens skuldra ned-
latat sitt åldriga liulvnd-, dä och da borttorkade
hon oförmärkteniögat frambrytande tlrj hennes

hand hvilade olverlåtandeiden unga närstående
Gréivinnans, hvilken under föreställningenomfat-
tat densamma. En oaibruten tystnad rådde ihela
rummet, hvilken ännu mera bidrog alt öka hög-
tidligheten. Ack! du Rosa! tänkte jag helt förtör-
nad för mig sjelf, livad iguds namn kan orsaka
ditt så langa utebliivande från denna herrlighet-,
redan i salonen hade jag oita, men forgäfves selt

mig ikring efter den saknade, af hvars mor jag i
förmaket tyckt mig se en skymt-, ihvilken for-
modan jag dock sedermera trodt mig halva oratt-,
men tänk dig min Öiverraskning da jag vid n-
deauns förnyade uppdragande, uti en Bereeau af
lefvande syren- och rosenhäckar, säg Fröken Au-
relia, Rosa och ännu en tredje heltung flicka, sys-
selsatta med hopflätande af sirligablomsterkransar.
alla tre voro hvitklädda, Rosa i den präktiga bal-
kostymen, med tillsatts endast al en sillverstickad
livit slöja, hvilken, alldeles dylik bos de tvenne
andra, ledigt var kastad öfver axeln" i lockarnc
voro älven små blommor inflätade. Framför dessa
blomsternympher stod pa en upphöjningett mar-
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inorhvitt altare, så fullkomligt genomskinligt, alt
Jivilkot öga som helst på detsamma kunde urskil-
ja den iguldbokstäfver glimmande devisen, barn-slig kärleh\ Uppå altaret brann en fosforisk eld,

på* hvars låga en liten vingad engel utströddedof-
tande rökverk. På litet afstånd derifrän sågos än-
nu tvenne sina genier lekande idet höga gräset,
den ena med ett gylleneklot, den andra"sysselsatt
att langa en liten gullvingad fjäril; —

mekaniken
vid den ifrån blomma till blomma fladdrande fjä-
rilen var förträfflig,man hade kunnat svärapa,att
den lilla vingade flygtingen var fullkomligt leiVan-de. Denna scen varade en liten stund, dä, likasom
genom en förtrollning hela taflan iett ögonblickförsvann, och en magisk skymning, genom kronans
ögonblickliga upphissande, istället för den löna
starka ljusningen, inträdde, och au

—
fra«igu*gade

pÄ silfvervagor en purpurvimplad gondol, i livar*Jiiidt en underskön flicka,klädd imattljm. öd( luf-
tigt gazé sati- den ena runda obetäckta armen om-fattade en silfversträngad lyra,pähvilken hon medandra handen framlockade klingande toner. [><»
ljusa lyckarne, flygande för vinden, smekte värds-
löst hennes jjanna och hals. Sålunda framflöt hon
sakta på böljan,ulan att synas märka ett ohygljgtsjödjnr, hvilket allt tydligare utur den svällandevägen framstack sitt ofantliga gap; redan syntesden svarta feniga sljerlen,kroppen gjorde en våld-sam böjning att sluteiigen omkullkasla den lättafarkosten, då en upplysande blixlstråleihast öf-
rerflög.scenen, och upptäckte en yngling, hvilkenkämpande med de rörliga vågorna, snart upphanngondolen, och nu med kraftfull arm uti odjurets
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öppna gap nedstöttesittblankaspjul; synbart frani-
frusade den mörkablodenutur det förfärligadjurefä
.sida. hvilket nu vanmäktigt nedsjönki vågorna. Den
hulda lyrspelerskan fömadde, belägen af förskräc-
kelse, ined mödatill gondolenupphjelpa den sköne
räddande ynglingen,livilken,ai vattnet genomblött,
vigt och ledigl nu styrde båten till en närliggan-
de klippa, llideaun sjönk, och tror du väl Emi-
lia! att jag genomdetta högst naturligt framställda
(pris vare Majorskan Pygmei rika uppfinning) lef-
vandeuppträde,ännu en läng stund efter dess upp-
hörande, genombälvades af en ovilkorlig skal-
ning, så imponerande var på mig denna verkligen
oväntade och oändligt väl lyckade framställning
Ledsnar du ej' att åhöra, så vill jag ännu lördig
framställa de tvänne återstående scener, af hvil-
ka th:n sisla, i anseende till dess enkelhet och
inposanta sammansättning obeskrilligen verkade
påminsjäl. Efter ett något längreuppehållän
mellan de föregående presentalionerne, uppdrogs
åter Uidau'n, och på en grön kulle sågs nattens
Drottning (jLw/za) sittande, omgilven af sex nym-
pher, bvilka alla vorohöljda i långa, svartaslöjor,
fullströdda med siliver-sljernor; sjelf bar hoti
Kamma drägt, men utmärkte sig genom en kring
hufvudet åtsittande halfmåne, samt en brinnande
fackla, den hon höllihanden-, på denmörkahim-
inelen tindradedeklaraste stjernor;skymning hvi-
iade ölverhela scen, tills oförmodadtbakom kullen
en rosenrödljusning uppsteg, och morgonrodnaden
(Aurora) skön och ungdomlig, sittande ien chär,
och dragen af fyra livita hästar, biel synlig. Vid
hennes ankomst höjde sig långsamt natten, emsve-
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paude sig sin sljerniga mantel, samt nflägsnade sig
sväfvande, åtföljd af sina tjenarituior. Den lin-
drande stjernhimmeln doldes af ögonblickligt ned-
fallna korta iorhängen,upplystes, och nu sågs solen
(Apollo) i en skön ynglings geslalt med en grön
krans på det lockiga hnlVndel, småningom höja
sig bakom den trädbevuxnakullen: han blef dock
endast till axlarne synlig och försvann åter snart,
då ihans ställe den strålande solen allt högreoch
högre framskred. Härunder hade den fyrspänniga
Gharen alldeles försvunnit,och nu sägs idet upp-
lysande skenet på motsatt sida af kullen, tre gu-
dinnor, sittande på den gröna blomstermattan,
i hviika man, i anseende till de sinnebilder de
burOj tydligt igenkände den stolta Junn, invid
hvars sida en prydlig påfågel stod; Mlnerva i
krigsrustning, med Meduse hufvud allryckt på
dess bröstharnesk, och en hjelm i handen; samt
Vttnm, strålande af skönhet och behag, jemt nni-

sväfvad af en liten bevingad kärleksgud, utrustad
med pil och båge. Framför dessa sågs en yng-
ling (Paris, lutad mot sin staf, leende betrakta
gudinnorna, och upmärksam lyssna till den tvist
man af deras gester kunde sluta till,att dem emel-
lan föreföll;obeslutsam vägde han länge isin hand
ett gylleneäpple, skönhetenspris, och anledningen
till deras tvist, närmade sig sluteligen gudinorna
och räckte ined etlartigtknäfall äpplet tillden skö-
na Venus. Synbart sågs nu afvundsjukan fram-
lysa i den stolta junos anlete, som, förtörnadoch
ntfV.inde på hämnd, skyndsamt satte sig iden
qlia.r, hvilken, förespänd med tvänne prunkande
påfåglar, stod väntande invid hennes fötter. Ri-
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deau'n föll. Sedan denna korta föreställning, för-
siggått, upphissades tillyttersta öppningen al taket
den strålande kronan-, de flesta ljusen i fönstren
utsläcktes, sålunda, att endast ert behaglig hall-
dager qvarblei i rummet, och nu uppdrogs för
sista gången Ridau'n. Emilia! Emilia! tänk dig
det lilla anspråkslösa pittoreska stycket, aftryckt
[>n tittelbladet i förra häftet af "Runebergs dik-
ier" det vi tillsammans med outredd känsla sa
ftfta beskådat, detsamma slod nu fullkomligt träf-
iadl, en herrlig själitill falla för mil: öga! Den
lummiga björken, den'Kila skogsdungen, den lug-
na viken, den nedgående solen, hvars strålar dar-
rade i den glittrande böljan, och shilcligen den
ensamma Svanen, hvilken lycklig och obemärkt
sakta Iramgungade på vikens klara yta. Just då
den snöhvita simmarn blef synlig, hördes af en
späd melodisk röst, med innerlig känsla framsjuli-
gas "iSVa/zen" författad aldenFinskaskalden,men dS
densista versen,densamma hvilkenunder titelbladet
står upprepad med högre, ännu mera klingande
röst, alsjöngs, och Svanen derunder liksom med
ädlare resning i silfverböljan Iramkretsade, da
uppstod ibland åskådarene ett länge lillbakahållel,
ovilkorligt sorl al beundran, hvarnnder den Ijuf-
liga rösten småningom lin-klingade, ocb Svanen,
skymd al småskogen lnngsaml försvann. Ännu ett
llygtigt ögonblick darrade den sjunkande alblek-
Xiade solens strålar liksom borldöeude i vattnet,
och ined hast nedrullade lörhänget.

Jag väcktes utur de drömmar hvari jag här-
under försjunkit,genom ett lätt vidrörande af min
axel, och varseblel, då jag vände mig om, Rosa,
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hvilken under trängseln letat sig fram till mig.
djupsinnig söta Mathilda, ser du ej huru

man nu ifrigt bemödar sig, alt äter upphinna sa-
longen, skola vi ej också närma oss den? Men säg
dock törst,livad tyckte du om tableauerna? Jag
tänker du fann dem som jag, rätt prydliga?" ■

—
"Ack sötaRosa," inföll jag nu, du dörnmerganska
rätt, jag hade också blott en enda tanke härvid,
och den var en innerlig önskan, om deras vida
längre fortfarande; men du! huru kom du så
oförmodadt att bidraga dervid! derom vissfe du
ju alldeles icke iförgår"

—
"ock icke ens igår"

tillade Rosa, "försti dag morgons kom Aurelia X,
och )r ttrade sin önskan, det jag måtte bliiva hen-
ne en liten medhjelperska, det var, ser Du, med
den obetydligasången jagegentligen skulle biträda.1

'—
"Ja söta Rosa, den, som du kallar den "obe-

tydliga sången" gick också förträfieligt; du före-
ställde ypperligt en liten Malibran i afton, och
hade med skäl kunnat mångdubbla dina slropher."
"Alldeles icke," småskämtadeRosa, "fula visor äro
många" — "vackra deremot alldrig långa!" sma
rosor finnasiöfverllöd,menMalibraner högstsällan,
och derförefick, äfven dunöjadigmed livaddenna
nu oförmodadt bestod-" härvid tog migRosa under-
armen och fördemig ut iden rörliga salonen, der
MajorskanPygmeus sombästhöllpå skörda ett all-
mänt lof, efver den särdeles talang ocli smak hon
ägde i rangerandet af tableauer. Rosa ärnade just,
sedan vi väl intagit våra platser, på min derom
gjorda fråga, upplysa mig om hvem dentäckagon-
tioSfarcrskan var, då hon sjelf sågs åtföljd af Gref-
vimian och Fröken Aurelia utur folkhopen när-
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ma sig oss. Grefvinnan presenterade nu mig sin
äldsta dotter, samt Fröken Amelie T. (en syster
till Öfverstinnan Z., hvilken i lagring var en full-
komlig aibildaf sinäldresyster) yttrande detAureiia
nu personligen vore i tillfälle göra sin ursäkt lör
hvad hon hittills såsom uppmärksam värdinnaåsi-
dosatt; bifogade hon ännu en artig önskan omvår
snart inträffande närmare bekantskap o. s. v. samt
iemnade oss. Med liilighet adresserade sig nu Frö-
ken X. till så väl Rosa som mig, fägnade sig öl-
ver den nya connaisancen ; gjorde mig, som full-
komligt okänd isocielén, småningom bekant med
namnen på en och annan oss omgifvande person,
deri Fröken Amelie med naivité ofta var henne
behjelplig. "Du har nu bästa Aureiia.inföllFröken
T., för Mamsell Sornmer gjort en ganska ordentlig
utgallring bland damerna, och bör således ej heller
förglömmavåra cavalierer. Se hit Mademoiselle
Sommer J'al Vhonneur pous presenter le compt de
ji., le compt d'X-, les barons C*, lesdeux Capitai~
nes aux gardes Q. et 11., Monsieur li., JLieuienanb
Pirovette; le Secrelair Flanquette; et dleu sais
que deplus. Hon ärnade, öfverskådandeden talrika
svit af karlar, hvilkaien grupp sammanskockat
sig midt på golfvet, åter börja en ny recrutering,
då idetsammaen liflig valtz blåstesupp,och hon
sjelf utaf en af 'Hes Barons" snart rycktes bort i
dess hvirfvel. Capitain G.;en, enligt iivad vi flic-
kor pläga benämna dem

— gentii cavalier, utbad
sig idetsamma en valtz af Aureiia, och nu sågs
det ena paret efter det andra borlsväfva under
musikens jubel. Jag hade icke märkt att Rosa
försvunnit ifrån min sida, förr än jag oiörmodadt
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såg henne framila jcmte en ung skön nian, Jivil-
ken snart sagt bar sin intagande börda; hans blick
hvilade med synbart välbehag på hennes fina an-
lete, der oskuld och täckhet så skönt iörenatsig.
Nu stadnade han invid platsen derifrån han upp-
tagit sin dame, samt bugade sig lörmig: mittnamn
är R. vägar jag af MamsellSommerutbedja mig en
vallz? jag tackade, ocli fördes afhonomUerelivarf
kring salonen. Då jag åter uppnådde platsen, qvar-
sladnade han några ögonblick framför Rosa, un-
derrättade sig huruvida den föreståendeflyttningen
till Lirjedahl snart skulle försiggå, och så vidare,
samt sluteligen anhöll om den förstaFrancaisen.
Den är troligen en äldre bekant till dig Rosa,
yttrade jag, sedan han lernnat oss, säg mig dåhans
karaktär, han nämnde mig endast sitt namn. Under
mitt tilltalhadeRosaskinderoförmodadtuppflammat
tiil högrodnad, honsyntes brydd och kundeknappt
hallhögt besvara min fråga: jag fick likväl vetaR.
vara lläradshölding, och lör resten gissa mig till
livad jag ville.

—
Så Rosa lilla, tänkte jag, slår det

så till, min aning hade då ej bedragit mig; hennes
hjerta var ej mera fritt, det hade den uppstigand»
rodnaden på dess kind fönådt. För alt igrund
förjaga Rosas iråkade förlägenhet, den jag ej hade
hjerta att låtsa märka, slog jag genast om med en
likgiltig fråga, beträffande Fröknarna Cloty och
Jetlchen, hvilka iett litet kabinett bestyrsamtsågos
ruska om sina yfviga styfstärkta kjortlar. Nu blå-
stes i detsamma upp (ill en Fran9ni.se, och åtlöljd
afunge Grefve X. nalkadesmig Baron C-, hvilken
af den förstnämnde mig iöreställd,anhöll om den
nämnde quadrillen. Vid den förnyade signalen
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närmade sig åter Baronen, erbjöd mig med belef-
vad artighet handen, samt ledsagade mig till min
plats. Har stod jag nu, bestormad af tusende kän-
slor, en främling iden stora vidsträkta societén,
utan någon enda anhörig, ett mål för nyfikna och
bcställsamma blickar, hvilka, om ej för min egen,
dock lör min meddansares skull, italrik mängd
voro riktade på mig. Med våld qvälde jag de
svårmodiga intryck ögnablicket öfver mig hopat;
Friherrinnans ord: "min lilla dotter behagar mig
rätt mycket och kommer att göra sin mor heder,"
återljudade nu med förnyadmaktimin själ; nej,
nu behagar du henne, ingalunda, och kan icke sa
våpig behaga henne tänkte jag, uppslående mitt
öga, och se, rnidt framförmig satt hon nu sjelf;
den på mig riktade blicken, uttryckande den mest
innerliga godhet-, med en liten vänligsniånick ville
hon

— jag märkte del väl
— ingilva mig det mod

och den fattning jaglörett ögnablickvarit på vägen
förlora, men genom hennes upplifvande blickar
fullkomligt åter bemäktigat mi<j, och nu var älven
qvadrilleu rangerad. "Det är forsla gången Demoi-
selle Sornmer besöker vår hufvudstad, tror jag,"
yttrade sig min cavalier, sedan vi uttågat första
toureniFranfaisen?

— "Ja;1'—
"och huru har De-

moiselle funnit smaken deraf?"
—

"Jag förmodar,"
återtog jag frågande, "Herr Baron menar smaken
af byggnads-sättet, den förefallermig,ehuru oskick-
lig att bedömmanågot dylikt, onekligen charmant,
jag har ännu aldrig sett en prydligare stad, livad
som isynnerhet fästat minuppmärksamhet, är dess
oäudeligen vackra läge;" —"jag menar," vidtog nu
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Baronen, med en lätt axelryckning, och låtsande
ej gilvaaktpå mitt svar, "allt ensemble,byggnads-
sätt, läge, lon; livad befaller min nådiga vidare?"

—
"livad den sednaste punkten beträffar," anmärkte
jag, "är denså vidt skild ifrån de båda föregående,
iivilken jag dock lika så litet som iden först-
nämnde äger förmåga bedömma; denna ar den för-
sta af såkallade tongifvande kretsar jaghärtills be-
sökt."

—
"Demoisellehar såledesännu uppehållitsig

ganskakortistaden?manhadeeljest hos Kommeree-
Rådét L:s, för en tre veckor sedan, enalltför ainu-
sant afton, der stadens beau monde var församlad,
en oundviklig resa pour d'affair kallade mig fcr-
trelligt nog nämnde tid utur staden, och gjorde
mig således detta nöje förlnstig; får jag lof att
fväg» när ankomstenvar för mivnådiga?"

—
"Sedan

knappa fjorton dagar." —
"Öm förlåtelse," återtog

Baron,."då har Demoiselle ännu icke hunnit taga le
hon ton au connaisciiice;man har,ianseende till
uträknade fördelar, på sednare lyckligare tider
skridit till den prisvärda upptäckten af en så kal-
lad frihetsanda, hvilken lik en kyltande eld re-
dan lör längre tider sedan bär och der utsprakat
gnistor till en ny reformisamhällslilvet; eliquet-
ien gör nu mera intet påstående, man kommer,
man går ilrån en societé, alldeles efter godtycke,
utan att besvära hvarken värd eller värdinna med
påhälsningar, tråkiga tanklösa komplimenter etc,
klär sig nonchalante, läser vid en taffel, ehuru
omgifven af handradetalspersoner,mellan rätterne
sitt morgonblad, gäspar, blundar, gnokr, med ett
<ud, är fullkomligt fri och oberoende; den ena re-
ilekterar ej på den andra,men öfvarisin tour les
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memes; ah! ett charmante tidehvarf,par exemple,
är jag pä en bal fatigerad eller ledsen vid ett ut-
hållande poulpouri eller colillon, slutar jag den
utan omsvep, sedan jag anskaffat min danie en an-
nan meddansare; hon gör detsamma om hon sä
behagar, utan alt någonsin ett mancjuemenl koni-
merifraga; na, livad omdömelemtiarDemoiselle nu.
om toneniS.?" — "Tiderna äro ovanligt upplyste''
svarade jag allvarsamt, sedan jag förundrad åhört
Baronen, "likväl äro dess ljusa föreskriftericke så
alldeles lätta, som man skulle tycka, att efterfölja;
mån tro Herr Baron, den der gamla goda tiden,
der uppmärksamhet, reelité och hedrande grann-
lagenhet utgjorde en väsendllig hjertats vinning,
verkcligen så allmänt af samhällslilVets medlem-
mar kan föraktas, åsidosättas, och glömmas; eller
är det endast ett förlåtligt undanlag med le beau
monde?" Baronen lastade vid mina sista ord sin
blick med ett obeskrilligt uttryck på mig, elden i
lians Hämmande öga hade ihast förvandlatsig till
en mild brand, ihvars låga en i botten ren själ
framlyste', jag såg otvifvelaktigt, alt något särdeles
inom honom föregick, och. började al allt hjerta
ångra det svar hvarlill iivern, och hans, som jag
ej kunde undvika finna,allt för litet delikata reso-
nement lörauledt."Kan ni lörlålamig Demoiselle"
yttrade han nu_, sedan han ett ögnablick med oaf-
vänd blick betraktat mig, "kan ni förlåtaelt tank-
löst gyckleri, hvilket jag af vana, ej af elakhet
hitintills,utan motstånd öfvatj lenuna mig, jagbön-
laller nu deroiu, den tillfredsställande försäkran,
det ni ej tror, att mitt hjerta någonsin, hvarken
föraktateller förglömtden grannlageuhet och öd-
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mjuka vördnad jagär skyldigertkön,ochisynnerhet
personer,likLänkte med eder- likasomni måste vara
öfvertygad om, det icke allenast ni, for detni o-
lyckligtvis var främling, blef utsatt för en sjelfs-
våldig sprätts oafsnäsla sottiser,utan ock att mån-
gen annanvarit det löreer." Tänk dig Emilia min
förvåning Arid dessa ord, jag blef verkeligen gladt
ölverraskad,och genom dem fullkomligt godlgjord,
samt lemnade af uppriktigaste hjerta Baronen den
försäkranlivaromhan så ifrigt anhöll, det verke-
ligen icke ens den aflägsnaste skymt af missnöje
hos mig qvarstadnat. Vi hade under det nu upp-
repade samtalet hunnit nästan till quadrillens slut}
jag fann likväl under det återstående af densamma
att Baronen var, livad jagibörjan ingalunda trodt,
en bildad ocli ganska hygglig karl. Ack! mennisko-
fojertat, hvad det dock är for ett underligt ting,
huru lätt de äldlaste frön iett sådant genom vill-
farelse och dårskap förtrampas, ja oita i grund
förqvälvas, och huru ofta på en blott slump be-
ror dess kraftfulla ålerväckelse till ädlare lif och
verksamhet. Arm iann med Rosa gick jag efter
slutad dans att åter uppsöka mig en plats,då Frö-
ken DolI, som det tycktes riktigt betagen, ifrigt
närmade sig oss: "vet Mamsell, jag blef rikligt
storögd," börjadehon, "att se Mamselliquadril-
len; jag skulle just figurera fram emot Wridman,
då jag vid svängningen varseblef Mamsell vid Ba-
ron C:s sida-,harMamsell varitbekant med honom
förut, eller huru kom det till att han kom att
dansa med Mamsell? jag skallsäga atthan är ibland
de gentilaste af våra kavalierer, och Mamsell rätt
mycket att gratulera, som fick dansa första dansen
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mod lionom." Jag kunde vid detta tråkiga tilltal ej
afJiålla mig att le, samt svarade Fröken, det hon i
dylikt iall ägde dubbel anledning lemna mig .sin
gratulation, jag skalle nemligen dansa den nästa
Francaisen med den yngre Baron C*, hvilken re-
dan till densammabjudit upp mig. "Iså kors den
Mamsell,'' undrade Fröken, ''det var ju alldeles
märkvärdigt, kavalliererne i S. hafva eljest ej lör
sig att vilja visa främlingar uppmärksamhet; tvärt-
om får damerna ofta på baler sitta hela långa af-
ton, logar ej händelsen att de i societén äga någon
bekant!" Men Emilia! jag villej uttrötta ditt tåla-
mod med åhörandet af det evigt likhaltiga joller
hvarmed Fröken yttermera plågade mig, och som
tiden mellan danserne var så kort, att jag genom
ömsesidiga meddelandenmedeneller annan raisone-
mentsvis ej kunde inhemta något, livarken för själ
ellertanke lödande,och dessutommina fruntimmers
bekanta vore högsl få, vill jag blott säga dig det
jag, med Fröken Dolls ord taladt, var så lycklig
att hela aftonen vara ien brillant tour, och satt
ingen enda dans. Jag kan dock ej underlåta attför
dig yttra mitt omdömeianseende tillde ungakar-
lar, hvilka jag hos X. både såg och raisonerade
med, hvaribland lläradshöfding R. ianseende till
min älskade lilla Rosamest ådrogsig minuppmärk-
samhet-, han är den vackraste karl jag ännu sett;
medelmåttigt lång, fyllig, samt utmärkt-val växt;
äger ett sätt att meddela sig, hvilket, bvad ämne
helst må afhandlas, gör honom oändeligt intressant
och intagande, är belefvad och complaisant tillden
grad, att man nödvändigt dera tvingas göra afse-
ende; och likväl, oakladt alla dessa hos en enda
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person så sällan förenade nalurfÖrmåner, kan jag
dock ej riktigt förlika mig ined honom; men der-
med nog; Grelve A., med hvilken jag valsade nå-
gra hvarf, kan jag ej på annat sätt bedömma, än i
korthet omnämna lians yttre; han är lång och väl
växt, för sig gentilt, är ej vacker, då jaglikvällar
]åf undantaga de utmärkt lifiiga, stora, bruna ögo-
nen, samt det ymniga, mörka, lockade håret; han
tycktes helt ocli hållet vara Öga och Öra blott för
Ofverstinnan Z., hvilken äfven var öfver all be-
skrifning täck; vidare Baron Victor C*, en yngre
bror tillBaron Paul, med hvilken jag dansadeför-
sta Franyaisen,är fåordig, och en fullkomlig mot-
satts af sin bror; besitter en god portion flegma
skulle jag dömrna- till, vore det ej orätt att så be-
stämt lernna yttranden om personer,demman första
gängen ser. Capiuin G.,en munter, treflig karl,men
som jag tror något elak,gjorde mig under enquadrillo
en liflig beskrilning öfver den bal han för några
veckar sedan bivistatiT., en liten småstad, der
blandannat damerna,medhvilka han hadeden lycka
göra bekantskap, voro ganska aimnbla; skulle de i
allmänhet ej så mycket affekteratvitterhet. De tän-
ka, de tala endast omHegel,Horatius, Ovidins,samt
drömma idel poesi; icke underligt, fortfor hanined
jroni, att vid läro-saten, akademier etc. nutiden
fordrar så mycket, då äfven det milda könet lagt
sig på ett dylikt studium; att å karlames sida en
ödmjuk öfvervägande täflan kommer i fråga är ju
således högst förlåtligt. "Alltså kära du, har du
tänkt på Hegel, har du talat omHoratius och Ovid;
så lägg för Guds skull af båda delarne, eljest blir
du af de omilda karlame ömmare ihågkommen än
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du måhända det skulle önska,och livad slntetigep
poesi, till och med prosa atignr, får du nöja dig
med, pä sin höjd "Ingeborgs klagan'' samt stude-
randet i "Cajsa Warg." Ack! de karlarné! de kar-
lame...... ''Här ställer jag inför dilt öga"

—
icke — "det skönaste du sett inord" nej, Lieulc-
jiant Pirouelte, en liten fin mager ungherre, en al
iörstarangens dansmästare (förslås iordets subli-
maste bemärkelse)* sedan han under alton dansat
med, och figurerat för,Fröknarna Cloty och Jett-
chen JNobelcreutz, samt under quadrillerna, i an-
seende till vigeur, dansställning, samt benens ut-
märkta skicklighet vid batementer, onekligen ined
största skäl ådragit sig beundrande uppmärksam-
het, ådagalade han ännu genom en bockning lör
mig, presisement en pendaut till dem Madame G.
under iörsta danslektionen så mödosamt sökte öf-
verilytta på sina elever (på cavalieislinien n. b.)
huru mycken heder han isin ungdom matte gjort
sin niaitre de danse-, han nämligen uppbjöd mig
till en cotillon, dertill du väl kan föreställa dig
jag ej kunde refusera. Det iörsta jag, slående in-
vid min cavalters sida iippläckte var en imperli-
nent c.ilnnis-lukl', hvilken han oupphörligt genoni
de tunna läpparne utandades, dereiler blef jag af
honom ordenteligen underrättad om alla de publi-
ka nöjen, hvilka årligen vore att tillgåiS. Sub-
skriberade assembléer voro 10 (öäger liö) maskera-
de 2, sammankomster lörPauvres honleux 2, allt
säkra inkomster, dertill voro ännu att påräkna
minst 24 privata baler, tre a fyra slädpartier, möj-
ligen och troligen några mindre tragedier inom,
samt öfverhulvud lagit 50 (femtio), icke derunder,
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spektakel utom hus. Derefter avhandlades den tor-
ra väderleken, samt undrades om icke de imperti-
nent slickande flugorneskullebetydaregn. Jaglem-
nar likväl nu som då, Lieutenantenatt vidaresam-
manslå antalet af baler och tyda flugornas imper-
tinance, samt fortskrider till Fändiik Doll, enbror
tillFröken;han är läng, nästan sagt skranglig, mea
har isitt ansigte någonting själfullt och godt; är
yngst af sine syskon samt till det yttre lik Major-
skan; har ett något fjeskigt sätt, i hvilketdock in-
gen skymt af bålhet kan upptäckas. Nöjsammast
var för mig den quadrille jag med honom dansa-
de, han påminte genom sin ytterliga liilighet myc-
ket om Wilhelm K. MajorFixenheim,enkling, men
ännu vig och förlig,ehuru något fet, var emot mig
säi*deles uppmärksam, så väl under dansen som
soupéen, under hvilken sednare han bestämt fattat
j)osto bakom min stol. Friherrinnan roade sig rätt
hjerteligen åt min erölring, hvarpå hennes neveu
gjort henne uppmärksam, samt slutligen och sist,
återigen Baron Paul C*, med hvilken jag dansade
ett evighetslångt potpouri, utan att han likväl lö-
reslog mig något ombyte af cavalier; hans artig-
het var nu utan gräns, lian ville (helt naturligt)
godtgöra hvad han emot mig trott sig förfelat, och
just derföre var slutet på den mångtourade dansen
mig särdeles välkommit.

— Jag har nu lördig fram-
ställt åtskillige personer mer och mindre intresan-
ta, af dem, med hvilka jag under den nyss passe-
rade aftonen var inågon beröring, men den, med
hvilken ett dylikt fall ej existerade, den afhvil-
kens lappar jag ej hörde ett enda ljud,hvilken jag
endast såg, och som bland alla deivarandekarlar
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blef denenda, som verkeligeninterescrademig, ho-
nom har jag ej nämnt, emedan jag; lik sina barnen
sparsam på del; ljufva och goda, velat gömma det
bästa till sist; och ännuett, emedan jag hoppals du
af hans oförmodade framträdande idenna muntra
sorlande krets, beslämt skulle erfara samma djupa
intryck som jag; se då min Emilia, betrakta med
väl klappande hjerta, det märker ingen, men Gud
bevars, Gud bevars, icke tfirfuktadt öga, ibland si-
den och band, blommor och gaze, löjen och skämt,
en ung man ined oändeligen interessaut, själfullt
skönt utseende, omkring tjuguåtta högst trettio år>
sta lutademot tvännegrymmabanandekryckor, lugn
framblickandeutåtdethvimlandesalonsgolfvet;hvem
är den beklagansvärde ädle krympligen, hvilkenej
utan sitt obevekligasföd magtar taga ett endasteg?
Denna fråga gjorde jagFriherrinnan,bredevidhvil-
ken jag,af hennes vänligavinkar ofta ditiOckad, satt;
densamma hör jag nu älven dig göramig, och sva-
rar dig livad jag sjelf genom Friherrinnan lick ve-
ta; han är en bror till den täcka OlVcrstinnan Z.,
hvilken,under det hon mellan danserna ulhvilade,
med innerlig känsla sågs hand i hand med denne
sin själsfrände bortprata långa timmar. Du må ej
min älskade läsarinna mig till förargelse framkasta
någon tanklös fråga: huruvida under dylika om-
sländigheter, Oiverstinnari väl hade hjerta att dan-
sa; då gör jag åter den der, dig ingalunda behag-
liga nack-knycken, du minnes den väl? och sva-
rar dig, enligt min innerliga känsla: hjertat och
själen kunna alltid lika lifligt, må hända oftaiför-
dubblad grad, känna och dela lidanden hos en äl-
skad medlike, vän eller anhörig, och ögat genom
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tid och vana,dock sluteligen härdas till betraktan-
de af livad den oundvikeliga nödvändigheten på-
lagt, samt således äfven den älskande systren, ung
och Ullig, idansen framsväfva medett likaså varmt
Irjerta som någonsin den pedantiskeväggprydnaden,
hvilken, for det en gammal tanle eller onkel lig-
ger sjuk, ej vågar rörasig till en valtz eller qua-
drille, men det oaktadt ej kunnat försaka ett stor-
mande begär att uppsöka erbjudna nöjen och för-
lustelser; och, hvilken är idet hela väl oskyldi-
gare än just den förströelsedansen lemnar? Med
samma skäl borde ju spektakler, kaffen, supéer,
till och med concerler och muntrandeleclurcr för-
dömmas, med ett ord allt livad som möjligen gör
anspråk på en lilligare tanke eller bidrar att för-
skingra sinnet;undvikandet al dessa nöjen al per-
soner, hvilka ej genom döden lidit smärtsammare
förluster, da fallet alllid blir loWinilradt, anser jag
ovilkorligt som det fördömligastepryderi, der en-
dast etiquettc, omöjligen den sanna känslan,kunnat
tala. Men nu vill jag nämna dig något, hvaråt du
rätt hjerleligen skall skratta, det tycker jag likväl
alldeles icke illa om, tvärtom jag skrattar med.
jag har, af hvad skäl vet jag egenteligen ej, men
sä har likväl förhallandetvarit,; alltid med litet
Sneglande blick skadat dessa ungherrar, hvilka på
senare tideriså ölvermåttanstor mängd börjatbe-
gagna glasögon, och har imilt sinne undrat öiver
det till och med ögonen hos sednare tiders gene-
ration till den grad lida af svaghet, så dessa yttre
medel till deras conserverande så allmänt nödgals
tillgripas, då äldre karlar, till och med gubbar,
med blotta sina egna ögon ännu finnas se ypper-
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ligt', vare härmed dock huru som helst,, jag har
allt nog aldrig förr kunnat förlika mig med dessa
dubbla*, nu, då jag oförmodadt såg denne T. med
dylika, iörelöllode mig alldeles icke motbjudande,
tvärtom var han den första jag tyckte de riktigt
väl klädde-, således har åter slumpen med hast
kullstörtatenfördom, den jag trodde allt beständi-
gare skulle rotas imin inbillning, och jag är sä-
ker på, jag härelter ganska tranquilt skall betrakta
dessa förr så förhatliga stela glasögon, ocli Gud
vet,må hända ännu förälskadidem, möjligen lägga
mig sjelf till ett par dylika. Meu nu till Ilostij
flere gånger under aftonen, men isynnerhet Under
den omnämnde potpourin, var jag ej mäktig af-
hålla mina ögon ifrån den intagande flickan; hon
dansade med R.,men nej, hon dansade ej,, hon
sväfvade jemte honom genom högre regioner, åt-
minstone voro hennes tankar, hennes känslor ej af
dennaverlds; ack! om du sett henne, då hon, tröt-
tad af en uthållande valtz, oskuldsfullt nthvilade i
den stol hans uppmärksamhet henne utsett, de
blickar fulla af inre frid och salighet hon då stun-
dom tillsände honom, som lutad till hennes sida,
genom ständigt förnyadt tilltal sökte fängsla hen-
nes uppmärksamhet, om du sett det anspråkslösa
milda ihela hennes väsen, der ej en mine, ej en
gest var antagen eller konstlad, men tvärtom, den
skönaste natur rådde; om du sett den rika, ehuru
späda rundningen af dess vackra zephirlikagestalt,
samt sluteligen, om du sett det obeskrifligt svår-
modiga, långsamt bortdöende leende på de runda
purprade läpparne, då under dansens muntra hvirf-
vel hennes blick oförmodadt föllpå den väl till
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utseendet lefnadsglade, dock stundom idysterhet
iiiom sig lörsjunkne T., då öfverdrogs vanligtvis
hennes ögas klara spegel af en fuktig tåredimma,
iivars milda dagg, ren och uppfriskande, nedfölli
dess unga varma hjertasrika blomstergård. Jag suc-
kade under det jag sådan betraktade henne-,många
innerliga önskningar för det ständigt fortfarande
lugnet inom liennes själ- säkert, säkert anar hon
ihum ejtill silt eget oerfarna hjertas tillstånd, ack!
hon är i sanning enhuld,ännu knapptutslagen ros,
hvilken blott drömmer sin frid, och sin oskuld.
Uli samma salong der tableauerna voro anbragte,
var nu arrangerat lörsupéen, hvilken yppig och
ölver/lödandebestod af det raraste och läckraste
årstiden och en väl riglad kassa kunde frambringa;
på de präktiga borden, der sirliga krokaneri olika
format prunkande höjde sig, lyste silfver, kristal-
lersamt herrliga vaser, fyllde med utmärkt sköna,
lefvande blomster, den statliga kronan spridde åter
sittsken, hvilket ännu mera förökades genom det
ljusen från sillverkandalabrerna, hvilka imängd
funuos å bordet, meddelade. Skönast voro dock
shlonens väggar att påse, hvilka öfverallt voro
prydde med korslagda blanka klingor och bajo-
netter, ihvars blåa stal ljusskenet strålande åter-
speglade sig. Midt på väggen framför det stora
fängsta bordet, var af sabelklingor, hvars spetsar
alla voro hopfogade, formerad en stor sol, ihvars
midt åter en mångfärgad rörligeldbrann;på livarje
fäste af klingan hängde en frisk doftande krans af
röda och hvita rosor. Vid åsyn af dessa krigiska
apparater, tycktes de unge Militärerne erhålla nytt
lif,nu uppstod ett sorl, ett jubel, ett gny, hvilket
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fcnapt genom den starka appetiten kunde döfvas.
Att sjelfva soupéen räckte förfärligt länge, kan du
val tänka, innan itillbörlig ordning alla de ota-
liga rätterne, delicerne och decerterne, voro ser-
verade och påsmakade. Jag höll redan vid de
bruna välluktande hjerparnes ankomstpå att hall-
tröttna, ty hvarken Öfverjägmästarinnan Bjeller-
dorffs ordförande, hvilken satt tvärs för bordet
midt emot mig, eller mina ömsesidiga grannars
Fröken Jettchens och Baron Paul C:s muntrande
conversation, ej ens Major Fixenheims långtrådiga
afhandlingar om vätgas,bränn-ämnen,samtianled-
ning deraf uppfinningar, dem snille och industri
gjort etc, förmådde väcka min uppmärksamhet,
förr än oförmodadt en kraftig trumpet-stöt inja-
gade nytt lif hos en hvar. Nu uppsleg Guvernö-
ren höjande sitt glas, och proponerade ivänlig-
het för sin gamla vörnadsvärda Fru moder en
skål, hvilken af hela sällskapet, under ljudande
hurrah utdracks;— och hvilken ändteligen gaf an-
ledning till alla de oräkneliga som för det grefliga
huset, jemväl för enom och hvarjom, sedermera
följde. Sist serveradesigyllene koppar, allt sit-
tande till bords, det "magniliqua kallet," som Frö-
ken Jeltchen kallade det; klockan slog precis sex
da man sluteligen uppreste sig, samt gästerne yra
och tröttadesmåningom förfogadesig tillsitt. Att jag
härigenom pratat dig till sömn min Emilia, derom
är jag fulleligen ölvertygad, isynnerhet om, par
bonté, du till aftonlecture valt mina anteckningar;
jag har minsann äfven ilångtrådigliet ölverträffat
sjelfva Major Fixenheim, men, du ser väl den en-
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dast étt talande bevis på sällsynt läraktighet. Sof
euiedlertid godt min hulda läsarinna, jag gar att
deri löljaditt exempel.

Den 17.
''God morgon,nio-sohrerska," helsademig skäm-

tande Fi iherrinnan, då jagigar förmiddags, sent
uppvaknad, gick att önska henne en glad dag. "]Nii
har väl Majoren en gros, spökat for din iantasio
hela natten,eller huru Måthilda?" — "IngalundaFru
Friherrinna," svarade jag, "tvärtom har jag ju sof-
\-it så lurigt och tryggt, som skulle inga Majorer
liiinas till ihela verlden, jag satt länge uppe iaf-
tons, och har af den anledning hvilal så allt för
länge; jag höllälven på att storbanna Annette för
det hon ej förr väckt mig, dä hon likväl tappert
försvarade sig med Friherrinnans förbud härtill."
".la, jag var inkommen lov all lielsa dig en god
morgon" återtogFriherrinnan,"men då jag såg hu-
ru ljuit du slumrade, utgick jag åter, tillsägande
endast Annette, hvilken fannts iyttre rummet, att
ej störa din sömn. Jag vill nu," fortfor Friher-
rinnan, avertera dig en liten bjudning tillMajor-
sakn Pygmeus, den jag gerna såg vi antoge, vore
du ej ännu elter balen alltför trött." Så gerna
Emilia, jag verkeligen förblifvit hemma, instämde
jag naturligtvis dock iFriherrinnans vänliga ön-
skan; förmiddagen förgick nu under resonement
om den nyss bivistade festen, samt i anledning af
den förekommande personer,öfver hvilka vihvar-
dera yttrade vår mening. Bland annat fördehän-
delsen älven samtalet på Baron C. och det kuriösa
resonement somibörjan af afton ägt rum emellan
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Baronen och mig; Friherrinnan roadesiggodt der-
åt, men lemnade emedlertid Baronen, hvars carac-
tair Jion genom sin son i grund känner, ett verk-
samt låibrd; lian är den hederligaste ringa karl,
påstod Friherrinnan,hon kände,samvetsgrann, reei,
och ordentlig, ehuru isitt sätt något för myckel
sjelfsvåldig och korttänkt; isynnerhet visar lian
fruntimren alltför liten uppmärksamhet; Jik vi■L lä-
rer hans sätt, mente han, till dessa sedn.-ire, mer-
endels hero al dem sjeliva. Jag fick mi älven veta
Baronen vara en aflägsen slägtinge till Friherrin-
nan, hyaraf, likasom af den intima vänskapen med
hennes son, kommit hans iförra tiden oftare um-
gänge i huset. Friherrinnan meddelade mig nu
huru hon, angående mig, varit ölverhopadaf frå-
gor; isynnerhet hade Geheimcrådinnnn JNobclcreulz
noga litfoi-skftt min härkomst, moyenger, partier,
om jag ägde några o. s. v.;hon påminde sig nusett
''delta ansigte" tömt,ehuru hon ej bestämt kunde
erinra sig hvar; men genom Friherrinnans under-
hjelpande sluteligen drog sig till minnes att det
varit på Örnen vid sin ölveriartifrånN. —

Nu upp-
manades Friherrinnan att inåder taga mig med,
dä besök skulle göras hos Geheiinerådets, på det
man sjelf kunde blilvaililliätle se, åhöra,bedöm-
ma,etc. etc.,kvilket allt jag, oss emellan sagdt,dock
obegripeligen gerna önskade undvika, om så ske
kunde. Till och med Greivinnan X. hade gjort
Friherrinnan sin komplirnent ölver min person
samt det läUa, (hennes egna ord) i mitt sätt att
vara; önskande älven det Friherrinnan ofta ville
tillåta ett egnare umgänge mellan Fröken Aurelia
och mig. Du finner välEmilia,att omdylika grann-
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låter gjorde mig någon fägnatl, var det helt och
hållet för Friherrinnans skull, hvilken jag tydligt
fann,ansåg sig deraf smickrad. Som jagförmodade
samlingen hos Majorskan skulle bestå egentcligen
al Friherrinnan, och möjligen en eller annan eg-
nare person, klädde jag mig, enligt Friherrinnans
iinskan, myckel enkeltien hvit finrandigmouslins-
klädning,samt en hvit blond-krage,den Friherrin-
nan skänkt mig-, men ehuru ej stor, utgjordes so-
cietén dock ai några fler än de påräknade. Gehei-
meradinnan satt redan och doppade det svällande
sockerbrödeti sin kaffekopp, dä Friherrinnan in-
trädde; jemle den förstnämnda i soffan,sågos ännu
några andra Fruar, aivensom värdinnan sjelj,hvil-
ken der innehade sin plats; Majorskan emottog
Friherrinnan med mycken artighet, isoffan ma-
kades nu rum for henne, och sedan äfven jag er-
hållit en liten välkomst-nick, öfverantvardades jag
iFrökenDolls beskydd, hvilken redan, jemleFrök-
narna Nobelcreutz,iminnet gallopperade rad upp
och rad ned, mönstrandeoch upprepande klädsel,
gester, miner, samtal, ja ända till det obelydligaste
ai livad hos den eller den person på balen varit
att anmärka. De höllo just på med en liten disput
da jag inträdde. ''Nå, det var herrligt!" utropade
Fröken l.)oll_, "nu skola vi väl få en skiljemän i
vår tvist; välkommen Mamsell Sommer! Hör nu
på,varickeOiVerste-LieiiLenantskan Dyrersklädning
på balen ljusblå? och ännu vidare,voro pastejerna
till boullionen fyllda med kräftstjertar eller fisk?
svara,svara blott fort."

—
"Så mycket jag kan på-

minna mig," yttrade j;ig,intagande min plats, "var
öfVersle-Lieutenantskansklädning ljusröd."— "Ah,
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bravo,bravo! utropade Fröken Cloty, alldeles rätt,
alldeles vätt; nå pastejerna då, Mamsell öominer?"
"Fröknarna måste benäget ursäkta mig" svarade
jag åter, "men livad den sednare vigtiga frågan
angår, kan jag sannerligen ej lemna något upply-
sande svar, emedan jagej smakade dem."

—
''JNå vi

få väl höra" mumladeFrökenDo11, "ja sa, ljusröd;
ja ja, jag tror nu nästan, det kan jag då snarare
niedgifva, måhända jag misstog mig om färg, men
pastejerna, nej, jag försäkrar herrskapet voro icke
de ai kräftstjertar.1"Idetsamma ankommo Friher-
rinnan C. jemte tvänne sina döttrar; "se god dag,
söta flickor, huru mår du Serafia och Clementine,"
framllåsade Fröken, då dessa begge inträddeirum-
met, der vi sutto; "hörnu, söta flickor, kurmen .1
säga om pastejerna på balen voro fyllda med färs
eller kräftstjertar?" — "Minsann, kära du, jag det
vet," svarade fröken Serafia, medan den yngre
spänd och matt kastade sigidet lediga soffhörnet,
och nu derifrån utdelade familiära nickningar
till Fröknarna Cloty ock Jetlcben. "Ja, men jag
kan säga'' vidtog sluteligen Fröken Clementine,
sedan hon med dån slängt sin pirat på bordet,
samt makligt började servera sig kaffe, "jag kan
säga att de voro af färs, eljest hade jag icke ätit
deraf, emedan jag kan ej fördraga kräftstjertar,
uh! de äro väl förfärlige;" Nå ÖfVerste-Lieute-
nanlskan Dyrers klädning, hvilken färghade den?"—

"Den var positivt ljusgredelin, ''återtog Frö-
ken Clementine, det såg jag alllför säkert."

— "Jaså,
men Mamsell Sommer påstår den varit ljusröd,''
mente Fröken; "påstår den varit ljusröd?" kors
det kunde jag ej upptäcka, gredelin var den i
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mina ögon, men då Mamsell Sommer påslår, mat-
te Jag väl sett galit." Nu var lid för mig att falla
in. "Mamsell Sommer Jjvarken pästår eller säkert
bestämmer ett eller annat, hon vill blott minnas
den var ljusröd,men afgår gerna med undvikande
af disput ifrån hvarje yttrande inämnde ämne."
''Nej,Nej, nog var klädningen gredelin, mitt Herr-
skap, och det är säkert/' beslutadeFröken'Clernen-
tine,med likväl någorlunda nedstämd ton; och sa-
leds blef tills vidare beramat att: pastejerna voro
al färs, och Ofverste-Lieutenantskans klädning gre-
delin. Nu inträdde Fröknarna Q.— Åter helsande,
och välkomrnande. "Bästa flickor," börjadeFröken
Doll, sedan Fröknarnaväl hunnit sätta sig,ni, som
så m3rcket lierade med Öfverste-Lieutenantskan Dy-
rer, ja till och med till henne nära slägt, sägen
hvilken färg hade hennes klädning pä Grefve X:s
bal? Denne, svarade Fröken Albertina, framtagan-
de ett ljusrödt gros de neaples stycke, bvaruppa
hon ärnade arbeta, vi handlade af samma stycke
lillika, och som jag äfven vid hennes toiletle var
tillstädes, är sa mycket säkrare alt hennes kläd-
ning var röd. Således har Mamsell Sommer ända
rätt triumferade Fröken Doll, iglädje öfver alt
Fröken C. icke fick det; Denna åter, bet endast
immerfort på sina rosenfärgude naglar utan att
hvarken låtsa höra eller svara. Jag var under he-
la denna farce så full af skratt, sa jag med möda
kunde tillbakahälla dess utbrott. Jag väntade nu
endast på en yttermera afhandling om pastejerna,
för att se comedien completerad. Händelsen foga-
de nu jag kom att sitta invid Fröknarna Q., hvar-
nf äfven ett liflignre resonement blef fallet; så söta
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flickor äro verkcligen rart om; den äldre ser intet
ii t men har ett ölver all beskrifuingälskvärdt sätt,
samt tyckes vara beläst ocli språkkunnig-, hon iakt-
tager jemte ett stilla väsen,mycken anspråkslöshet;
den yngre är täck som en frisk ros, känner äfven
åtskilliga språk, men har isynnerhet egnat sig till
musik, iör resten tyckas de vara lif och själ, sys-
kon iordets heligaste bemärkelse.Jag hade onek-
ligt ganska treiligt under samtal med dessaokonst-
lade varelser, der ömsesidiga meddelanden, ian-
ledning af musikalier, poesi, lecture etc., iymnig-
liet ägde rum; isynnerhet afhandlades och vipp-
skattades den höga lekande andan af de svenska
herrliga noveller, dem endast enMamsei! Bremers
penna förmår nedskrifva. Vi voro just inbegripne
idylika åskådningar, då genom Baron C:s, Kapiten
G:s et H:s, samt Lieutenant Dolls ankomst våra
ämnen afbrötos; Baron C*, adresserade sig snart
efter de första logera påhälsningarne till Frök-
narna Q., äfvensom någongång tillmig; underrät-
tade sig om allas vår välmåga sedan sednast, en-
ligt vanliga allmänna phraser; de öfrige Herrarne
delade sig samvetsgrant mellan Fröknarne JM., C.
el D., och nu fortgick konversationen lifligare än
någonsin. Bland annat underrättade oss baronenom
en superb Thealer-tnipp , hvilken redan länge
väntad, mi ändteligen voie anländ, nämnde äfven
sujetter dervid, bvaribland en isynnerhet voreyp-
perlig sångerska; utforskade vidare vår smak, ian-
seende till dylika nöjen o. s. v. Som arbetet, vid
hvilket jag var sysselsatt för ett ögnablick, for-
drade Friherrinnans omdömme. var jag nödsakad
på en moment aflägsna mig, för att i förmaket
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uppsöka henne, och kaii nu ej afhålla mig, för
sillsamhetens skull, för dig upprepa ett litet re-
sonemcnt, livartill jag helt opåräkriadt blef vitt-
ne; Fru A., Fru 8., Fru C. och Fru 1). sitta vid
ett bord, litet afskiljde ifrån de öfriga och spela
hoston; oförmodadt stiger Fru li. upp ifrån sia
stol, närmar sig spelbordet, omnämner ivänlighet
för Fru D. en okänd hederlig familj, livilken, be-
röfvad alla; tillgångar, som bäst befann sig i de
mest tryckande omständigheter-, ville du ej sota
Fru D., göra en mensklig gerning, och taga en
eller par lotter uppå en liten silfverpjes, hviJ-
ken nu af den olyckliga familjen bortlottas, nog
vet jag du gör mig häri till nöjes bästa Fm D.?
Fru 1). vänder sig förargad,idet hon med häftig-
het kastar ett kort till sina medspelare, till Fru
E., sägande: "nej jag tackar, det gör jag visst icke,
jag skickade dem härom dagen ett hälft lass ved,
äfvensom en half kall" och fem marker smör, jag
tycker minsann det kan förslå, göre nu en hvar
detsamma."

—
"Nå men," återtog Fru E., öfverta

lande, "det är ju för dig som rik, något så obetyd-
ligt, en endaRiksdaler, den spelar du dig tillihast,
och gör den digidethela ej tillellerifrån,menökar
summan för de verkeligen behöfvande."

— "A. nej,
nej," skrek nu Fru D. vred, "jag ger icke dit mer
en enda styfver, hvad jag dessutom iafton vinner,
förlorar jagimorgon, jag ber dig kära fru E.plå-
ga mig nu ej vidare härmed". Inseende det fåfän-
ga i sitt bemödande att på denna hand vinna nå-
gonting, vänder sig fru E. till fru A. sittande på
andra sidan om henne, "nå, du goda Fru A. nekar
visst icke till min begäran, derom är jag öfverty-
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gaj?"
_

»Jo, detgör jag visst;/' afbröt henne med
thordönsstämma snäsigt Fru A., "jag tar visstingen
enda lott, om icke för annat, så för det du icke
härom sistes tog lott uppå min syperba bordduk"
"minGud/' inföll fru E., "det gjorde jagvisst,mins
du icke det?"

—
"Ja ialla fall gör jag det ej, jag

har ej råd att skänka bort någonting, den ena da-
gen följer den andra med ulgiiter af oräkneliga
slag, jag måste nu börja hushålla, eljest ligger jag
sjelf uppå landsväg, och det verkeligen af puraste
godlijertenbet och hjelpsamhet emot stadens alla
lattiga-, jag tar bestämdt ingen lott." Ven godhjer-
tade Fru E. syntes nu temmeligen brydd öfver sin
ringa framgång, men hvad stod alt göra,hon fasta-
de så mycket ifrigare fingren vid sitt lilla spetsar-
bete, och nedsväljde itysthet sin harm-, härunder
biel äfven jag snart färdig att lemna rummet, med
till afsky gränsande känsla för dessavarelser, hvil-
ka så illa och otacksamt förvalla de medel Gud J

ölverflöd dem förlänat. Mitt lmtneur var al den-
na lilla tilldragelse så alldeles försvunnet,med bä-
sta vilja hade jag ej kunnat undertrycka den tår,

hvilken mitt bjertas våldsamma rörelserimitt öga
Iramprässat; jag kände med smärta hvad nödlidan-
de ville säga, och föreställde mig således allt för
Ulligt till hvilken grad motgången måtte pröfvat
dessa arma, innan de ägt styrka att blottställa sig

för sina medmenniskors hån och godtycke-, jag
vände som sagdt om för att åter närma mig den
lilla krets jag nyss lemnat, då jag såg Baron C*,
lutad emot dörren uppmärksam betrakta gruppen
kring spelbordet, bvaraf ingen kunnat, eller hun-
nit bemärka honom; han hade hört alltsamman,
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det fann jag al hans blickar, äfvensom af de half-
högt yttrade ord, "sådan är memlcUgheten" lian
vid det jagpasserade honom, uttalade: Gud nådo
sa visst som hon är uael, tänkte jag vid mig sjelf,
idet jag suckande äter nedsatte mig, och tyst bör-
jade syssla vid mitt arbete.— "SolaConstance,ville
du väl roa oss med litet musik/' bad en stund
derpä Majorskan, hvilken idag rätt aimable när-
iriade sigFrökenQ. "Görmigdetta lillviljes, jag vet
du plär ej låta persuadera dig."— "oändeligt gerna,
omdet kan roaHerrskapet;'yttradeFröken,uppsteg
genast ifrån sin plats och gick, åtföljd af oss öfril
ge, tillsalonen, der ett skönt lorlepiano stod- med
lätt hand öfverllöghon, medelst några harmoniska
aecord, tangenterna och spelade derefter ett parganskasköna större stycken; skada att ej Constance
sjunger, anmärkte Majorskan, da vi i Baron C*
äga en sä förträfflig tenorsångare; August sjunger
icke heller så dålig bas, sjunger ickenågon annanaf
Herrskapet?"

— ".]o Mamsell Sommer.sjunger visst,
det har jag sjeli hört den förmiddag jag besökte
Mamsell,"inföllFrökenDoll, "sjungdock bästa Som-
mer. JNu uppsteg aiven Fröken Q, ifrån pianot,
gjorde för.mig en liten graciösbugning, ledde mig
till sin nyss lemnade stol, förenande sina böner
med de ölriges, det jag matte låta dem få höranå-
got sångstycke; för att ej kunna beskyllas hafva
låtit persuadera mig, nedsatte jag mig således, slog
an. de högst enkla accorderna tillmitt lilla favo-
ritstycke: "huldamåne," samtaccompagneradeder-
lill ined min röst; men, hvilken herrjig tenor följ-
de nu med, under den alltför obetydliga sången,
ack! en så sköa en så gudomlig röst, jag vågade
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knappt unna mina toner ett döende ljud för att ej
undgå den alldeles makalösa stämman. JNu ombytte
jag ovilkorligt stycke, under det jag tänkte: "livad
ät lifvet ulan sång/' ock åter sjöngs det lilla styc-

ket utur: "qvinnornai" "klingen klingen milda to-

ner," det var eljest det kärastestycke Friherrinnan
kunde höra-, hennes Gustals algjorda älsklingssång,
och nu var det sannerligen något alt höra-, jag
måtte inom mig medgifva Majorskan hade rätt,

hennes bror, Herr August, sjöngonekligen en ovan-
ligt ren och full bas, den ena sången galnu anled-
ning till den andra, livar och en al sällskapet fö-
reslog något stycke, hvaral kom att: Jxeh mono-
log, SöderlandskaniNorden, Näktergalen,Rosen,
Fiskarn, Källan,ihast ljudadei den iör sång för-
träfligt lampeliga salonen, äfvensom all. jag—

llull
harmoni med mitt inre

—
nästan sagt, aldrig sjun-

git med mera nöjeän just nu. Då jag sluteligen
blefitillfälle att lemna instrumentet, regnade com-

plimenter och tacksägelser, så väl af de isalonen
befiritelige åhörarene,som al förmakets innevånare;
sjelfvaGeheimerådinnanyttrade sigoändoligen char-
merad al det nöje jag åstadkommit; jag lör min
del tackade imitt hjerta dessa menniskor, som un-

der sången varit så beskedliga och tegat; jag vet

intet fasligare och på en gång förargeligare,än att,

enli«t hvad merendels bruket är, sedan man väl
trugats och complimenterats, sätta sig tillett in-

strument, iögnablicket derpå genom allmän con-
versalion, buller och hviskningar ölverröstas; ett
sådant förhållande bevisar ettdera missaktning,
o«rannlagenhet ellerelakhet,ellerimotsatt fall dum-
het, brist på kännedom ai det sköna, eller oior-
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maga att det bedöma, ocli är ihvarje hänseende
odrägligt.

Men nu inträffade, istället för théet, limo-
naden, hvaraf en livar al oss, under den sommar-
varma aftonen med begärlighet lät sig smaka, och
kort derefter, äfven timmen till allmänt uppbrott*

1 dag morgons iufann sig Rosa tidigt hos mig
för att sluteligen säga farväl; Hon är nu redan
jemte sina föräldraroch syskon afrest tilldetherr-
liga latidet! o! den lyckliga Rosa, som får inandas
dess balsamiska luft, lefva blanddess trädoch blom-
mor, af hjertans grund drilla och sjunga ikapp
med foglama; lyckliga Rosa! Då hon efter en flyg-
tig stunds närvaro åter måste gå, undföll hennes
läppar den önskan jag vet hennes hjerta så III—
ligt hyllar,, nemjigen: att yh någon tid kunna er-
bjuda mig vistelsen på Liljedahl. Så mycket nöje
en sådan verkeligen förorsakademig, skulle jaglik-
väl omöjligthalva hjerta önska dess realiserande,
huru skulle jag ens tänka att lemna min dyra väl-
görarinna.Jag tackade således Rosa för sitt vänliga
anbud, hvars hjertJiga mening jag med tacksamhet
erkände, men ai hvilket jag omöjligt trodde mig
kunna profitera, dels emedan jag ej för hennes
egen skull kuiule lemna Friherrinnan, dels eme-
dan saknaden efter henne ovilkorligen skulle för-
minska, ja förderiva den trefnad landet och den
muntra omgilningen der iannat fall kunde skänka
mig. "Så! så!" suckade Rosa, "så är då mitt in-
nerliga hopp idetta afseende bedraget, det var
hårdt det söta Malhilda!" — "Nej, detta hopp blir
visst icke bedraget, lilla Fröken," inföll nu helt
°lörmodadt *riherrinnan,nvilken under vår diskurs
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oförmärkt inkommit, "här min hand derpå, att
Mathilda mycket säkert på några dagar, till och
med veckor, under sommarn skall med sin när-
varo på Liljedahl komma att glädja lilla Fröken."—

"Ack! ack!" gladde sig Rosa, ''hvad Friherrin-
nan är obeskriiligt; god, hör du nu det Mathilda,
nu lar jag ju likväl med all säkerhet vänta dig/'
och dermed neg hon oupphörliga gånger för Fri-
herrinnan, hvilken till alsked rätt vänligt kyste
den täcka rosenmunnen. Rosa är nu borta, jag
äger et bestätndt hopp att snart få återse henne,
och likväl kan jagicke såuthjertat som man skulle
tycka, glädjas deråt; hvaraf kommer väl det? Jo,
emedan mitt hjerta i-edan ined den osvikligaste
hängifvenhet mest ocli heligast tillhör henne! min
andra mor! min vän, min beskyddarinna! vi hal-
vaidag tillsammans sysslat med de redan om-
nämnde linneplaggen, hvilka nu sirliga och Fri-
herrinnanismak, ligga i ordning-, ack! hvad än-
då en moders kärlek är gränslös; lyckliga, lyckliga
J afla! som få njuta dess sötma, dess salighet.

Den 20.
Trenue dagar åter försvunna,sedan min hand

tecknade dig något ord; om hvilka jag likväl ej
kan berätta dig något särdelesifall ej meddelandet
derom, hvarmed de upptagits,möjligen gör dig nå-
got nöje;nå väl, i förrgår på eftermiddagen (för-
middagen tillbragtes med arbete) infann sig Baron
Paul C. hos Friherrinnan, på sin formeliga visite;
den inskränkte sig likväl ej tilldessa fem minuters,



122

hvilka här biaikas da de skola vara riktigt moder-
na, men räckte tvärtom tiII sent inpå afton. Fri-
herrinnan s}rntes af hans allt mer och mer vinnan-
de lätta cbnversation ovanligt lifvad, och uppmun-
trad, lemnade honom underrättelser ifrån sin son,
om hvilken de hvardera med verkelig enthousiasm
talade, gladde honom med hopp att snart få se den
efterlängtade o. s. v., det förtroliga du, den hjert-
liga benämningen Tante, de båd/is glada sinnes-
stämning, allt sammantagit verkade älven välgö-
rande på mig; jag tänkte medinnerlighet härunder
på Emilia och huru ljuft ett olormodadtmötemed
henne vore; sedan Friherrinnan fått utgjuta sitt
Jijerla genom meddelanden till en person, hvilken
med hennes älskling var så vänskapligt förbrö-
drad, tog hon,intagen af inre tillfredssällelse,Baro-
nens och min hand, ledde oss utan att säga ett ord
till mitt rum der hon nu utvisade oss plats vid
flygeln; "Ack ja! min Tante! det är äfven min
varma önskan,'' yttrade Baronen, "att få accom-
pngnera Mamsell Sommer med min röst; huru
klinga tonerna idag,värdaste DemoisellMathilda?"
Jag slog ann instrumentet, ''Ilerrligt." —

"Manne de
icke alllidutgöraen följd af den inre harmonien?"
frågade jag, seende honom rakt ide klara vänliga
ögonen,under det jag fingrade tangenterna, ''eller
huru tror Herr Baron? Deras omväxlande moll
eller dur förefallerju behagligtihvilkendera genre,
den svårmodiga eller lifliga, känslan dem uttalar."
''Icke dock alltid," återtog Baronen, "de mildaste
toner kunna, anslagna af elt stormande sinne,mån-
gen gång ljuda skärande och förfärlige ocli blifva
omöjlige alt, utan den djupaste lidelse, uthärdas,
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älvcnsom stormande och dystra toner på samma
sinne verkat snart sagt raseri. Derpå har *^ilvits
Iålande bevis, och kommer endast an på af livil-
ken beskaffenhet själslidandet år. Jag vill lill
exempel i korthet citera en händelse. Jag hade en
vän,han var en redlig, känslofull yngling,hvilken
nu mera, Gud ske lof igrafvens kyliga famn fatt
svalka sitt glödande hjerta; denne hade allt iirfln
yngre år, i rena seder, helgat sitt lil, sin ungdom,
hela sin varelse, till en oskuldsfull Hicka, ihvil-
ken han såg sin himmel, sitt allt-,ifyra år var
han den lyckligaste varelse under solen, hennes
ti'ogna kärlek lÖrkortade lörhonoro längtans och
väntans tid, cleu hjelpte honom alt öfvervinna de
svårigheter, hvilka mötte såväl vid hans studier,
som sedermera vid ansökningen af den ljenstebe-
ialtning han i och för vinnandet af hennes person
gjorde. Ack! huru hänryckt funnohonomensampä
sitt rum mången gång hans bullrandevänner,upp-
repande på sin herrliga viol stycken,dem han jenile
henne tusende gånger underkärlekens stunder exe-
querat; isynnerhet förtjuste honom ett litet skönt
känsligt slycke af Weber: "Huldas Zieblingssliick,"
som han kallade det, på hvilket han jemtsjöngeller
spelte;detblefhonomalltidnytt, alltidlika kärt.Mor-
gonen af hans lyckligare dagar började sluleligen
med inträdandet af det femte året gry, han skulle
nu isin älskades armar skörda lönen lör möda
och tråk; sedan han således ibeqvämaste måtto,
och så långt hans tillgånger det medgåfvo, för det
lilla blifvande hushållet anskaffat propraochsmak-
fulla förnödenheter, anordnat allt öfverensstäm-
rnande med Huldas smak. afreste han, öfver all
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beskrifning lycklig, utan att förut underrätta hen-
ne om sin ankomst, under hopp att hon igenom
lians oförmodade inträffande sä mycket gladare
skulle öfverraskas; han anländer en mörk höstaf-
ton till den lilla staden, der hans Jijertas utkoradevistas, ilar till hennes föräldrars hus, insmyger
med ai kärlek klappande hjerta genom de väl-
kända rummen, längtande atl sluteligen kunna tryc-
ka den länge saknade i sina armar, öppnar sakta
och oförmärkt dörren till hennes mm, och o Gud!
ser henne,sin tillbedda,dyrkade Hulda! kärleksfullt
omsluten af en främmande 3mglings armar, hvil-
ken under ömma kyssar trycker hans egen älska-
de intill sitt bröst.Orörligbetraktar han ett ögna-
blick denna faseliga scen, raseriels härjande lågorflammaihans bröst,blodet sjuder kokande genom
hvarenda Sder, del mörknar för hans syn, ochknapt behåller han sä mycken sans, att han osedd
filer förmår lemna detta fasans, delta otrohetenshemvist. Han ilar, utkommen, utan rast, utan ro,
galan framåt och uppnår först efter flere limmars
vandring sitt rum. Ingen välgörande blund gerho-
nom under hela den langa natten ett öguablickslin-
dring, den rysliga bilden af honom,som röfvathanshjertas helgedom, hans Hulda, står med outplån-liga drag lifligt tecknad i hans själ; morgonen fin-
ner honom redan tidigt ute- hämnd,gräselig hämndär hans enda tanke; utan medvetande styr hansinastegåter tillsamma trakt, dithanför nfigra tim-
mar sedan under kärlekens rus så lycklig ilat; olyc-
kanfogaratt isamma ögonblickhannärmar sighusel,
den alldrig förglömdehalade ynglingen älven der-iirån ulliäder, samt lugn och ej anande någon fara,



125

vandrar gatan framåt. Med förnyadkraft agga nu
svartsjukans, hämnden» pilar i den olyckligeshjer-
ta, han skyndar att i hamn och hälföljadenfräm-
mandes sleg, hinner honom på en aflägsen gatihj
anhåller, del han skyndsamt ville infinna sig på en

känd plats, ett stycke utom staden, hvareåt en
person i angelägna aflairer ilVigt väntade honom;
erhållande ett tillfredsställande löfte, hastar han
sjelf att uppnå det bestämda stället, dit den frem-
inande innan kort älven infinner sig. Slum och
skälfvandc af vrede framtager nu denuppfordran-
de ett par pistoler, räckande dan ena af dem till
sin fiende. "Nu, iörsvara er bof, skurk", är allt
hvad hans darrande läppar under raseri förmåyt-
tra; tvekande emottager främlingen vapnet,öppnar
redan munnen till en fråga, då ett upprepadt:"intet
ord, försvaraer ärelöseskurk"ljuderihans Öra. Hans
motståndares brådstörtande häftighet lemnar den
okände knappt lid alt bemägtiga sig vapnet, "skjut,"
skållade den olyckliges pöst; "Ne), ickeförr än jag
far veta anledningentill denna begäran."

— "Skjut,
usling" befallte ännu en gång den uppbragtesvred-
gade stämma. "Nej,icke utan en förklaring."— ''Nå
så dö då, niding!" skrek med yttersta ansträngning
den vilde; riktade med olyckligtvis alltför säker
hand det dödande vapnet, och badande isitt blod
lag snart iUm\ okände ynglingen.— 1 och medskot-
tets allossande var äfven raseriets eld afsvalnad-,
min arme vän närmade sig nu den starkt blödan-
de, hvilken med roslande röst kallade honom.
"Ni är vilseförd olycklige" framstammade denne,

"jag dör oskyldig, till hvad er uppbrussar.de iiver
möjligen kunnat anklaga mig. O, niine nyss åter-
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fnrrdna föräldrar!min dyra älskade syster, skulle
vi så snart, så för evigt skiljas, hade jag helst en
gång,ärm en enda gång fått återse eder!" Ett ljus,
ett förfärligt ljus uppgår för den eländiges själ,
det var Huldas, hans älskades broderhan mördat;
Gud! en kallsvett lopp öfver hans kropp, hvartill
hade han gjort sig skyldig? mördare af en ädel
ynglings lif, mördaretill föräldrars hopp och glä-
dje, mördare af sin egen lycka; rysliga outhärde-
liga tanke!med darrande händer sökte han nu
hämma det utur hjertat ymnigt forsande blodet,
och till lif återkalla den döende, men fåfänge vo-
ro allabemödanden. "Min Huldas bror vakna, o!
vakna, säg alt du ej förbannar den olycklige, den
afkärlek vilseförde,hvilken här inför dina fötter
vågar anropa om bönhörelse! säg, att du med din
sista suck äger styrka att lemna honom din för-
intelse, lugna hans arma samvete, hvilketnu gna-
ges af helfvetiska qval, med den försäkran, att du
i ett ljusare hem, försonande vill räcka honom
enbroderlig hand!" Han hade under dylika utgju-
telser utmattad sjunkit på knä inför den afblek-
nade, hvilken med lugn, leende mine, allt meroch
mer afmattad, betraktade denarme; mi tyckteshan
samla sina sista krafter: °Icke min ovän, nej, min
okände vänci!Jramhviskade han, (<min dyra Huldas
älskade! hvilken oförminskat ägt och äger hennes
kärlek, redan här nere räckes dig den broderlige
handen, försoning uttalar den ej, ty sådan höfves
ej mellan bröder,men en ännu bortom lifvet tro-
fast, ehuru sent funnen vän, så lofvar detta matta
handslag." Han grep nu svagt efter den honom till
möte uträckta handen,hvilken han sakta förde till
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sitt hjerta. "Fly, fly ungenast." yrkade ännu lians
otydliga röst,"uppfyll den döendessista önskan,
lät alldrig Hulda veta banemannen tillmin död,
förskonadetälskande hjertftt en dylik smärla, lotva
mig" Meningendog pä Lans läppai",kramp-
aktigt ryckte ännu musklerne, lifvet hade flyktat.
Fly med brottetisina spar, fly med ett hämnande
samvete, fly iirån sin kärlek, så bjöd det obevek-
liga ödet; ocli oirivilligt, utan känsla eller med-
vetande af livad han gjorde, hastade han nn att
ifrån sitt rum samla de la effekter han medhaft^
samt alreste, utan att någon mensklig varelse i
honom kunnat misstänka banemannen till denna
grulveligagärning. Återkommen till *. .,sågs han
med lörundran al sina vänner,märkligt förändrad;
ingen kunde ana orsaken till lians djupa svarmod,
han förtrodde sig icke till någon, men aflynade
synbart dag ifrån dag; att någon inre lidelse orsa-
kade hans djupa sorg och afmattande blef tydligt
för en livar af dem, hvilka omgälvo honom, och
beslöts deriöre, med undvikande af frågor, alt ge-
-riom yttre medel försöka väcka honom utur sin
dvala; till en börjananvändes musik, för hvilken
han fÖmt varitpassionerad;så länge främmandeobe-
kanta stycken förekommo, lyssnade han stilla, men
öfvergick man tilldemhan isynnerhet under sednare
gladatider sjelfhade exeqnerat,då uppfor han,liksom
väckts tillen förskräcklighågkomst och stod förden
dagen ej mer att lugnas. Ofvertalad tillett försök,
iattade jag, under enpahelsning hos honom, den nu
som oftast hyllande Violen, preluderande derpå de
första tonerna till "Huldas Lieblingsstuckj" ursinnig
sprang han upp, rusade öfver mig, ryckte af mig
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stråken, den han iett lag sönderbröt*,''tyst, —
lyst,"

frampressade Lan sluteligen convulsiviskt genom
cle bleka läpparne, ""den, vågar jag ej mura höra."— Fullkomligt utmattad nödgades han efter detta
bemödande, af mig foras till sin säng, der han un-
der qval och oro genomvakade hela natten. Så-
lunda hade ungefär en manad förflutit och nu
spordes öfveralltkraftiga spaningar efter våldsver-
karen till det föröfvademordet-, jag erfor händel-
sen med isande lemmar och vågade knappt för
IMlg sjelf redogöra för de misstankar jag ianse-
ende till min olycklige vän, började hysa. En af-
ton då jag åter gjorde honom ett besök fann jag
honom ovanligt svag; han förmådde ej uppresa
sig från sängen; vid min ankomst räckte han mig
den matta handen, och vinkade mig att nedsätta
mig invid sin sida; jag emottog handen, hjertligt
glad öfver det lugn han för första gången, sedan
langa tider syntes äga, och börjadelekande föreslå
honom tillkallandet af den Läkare han härtills ej
ens tillåtit oss omnämna; äfven nu log han endast
at mitt "dåraktiga project" som han kallade det-
"jag hoppas redan på en säkrare läkare/' fortfor
han, men ville derförut gerna åt din tystlåtenhet
lemna ett förtroende, af hvilket med all säkerhet
ondast du blifver delaktig. Sätt dig närmare mig,
fortfor han, men först, regla dörren, på det vi ej
må blifva öfverraskade e4J:er störde. Med anande
hjerta och svigfande knän, uppfyllde jag hans ön-
skan, samt nedsatte mig derefter, innerligt om-
fattandehans båda händer, vid hans säng.

—
"Fruk-

tar du en mördare,'' var lians första dystra fråga,
på hviiken en liten paus följde, hvarunder han



129

tycktes afvakta mitt svar. Jag repade mod
—

T>nej
och ja, — jag fruktar och alskyr honom, åk
han iskepnad af en bandit, för en neslig vinning
al sin nästas egendom, lägger hand pa dess Jii,
eller gjort mördandet till sitt yrke; jag beklagar
och lider med honom, om han, vilseförd af ske-
net och passionen, blifvil hvad hans hjerta under
kallare ögonblick med iasa afskyr." —

"Du be-
klagar, du lider med mig," utropade han, "o! C*.
JNu läs i den olycklige mördarens hjerla!" och
härefter berättade han mig ord lörord, hela den
fasliga tilldragelsen.Morgonen fann honom betyd-
ligt lugnad, jag hade genomvakat med honom he-
la natten. Middagstiden yttrade han en önskan att
få emotlaga en Prest, jag eftersände genast en af
mina vänner,Pastor S. En himmelsk salighet lyste
i hans anlete da denne kora. Sedan han under
samtal med S. tillbringat ungefär en timme, åtnjöt
han genom dennes händer den Heliga Nattvarden.
Med förklarad blick betraktade han mig da S. äter
lemnat oss,.

—
"Gil mig Violen redlige C*"? bad

han efter en stunds helig lystnad. Jag hemtade ho-
nom den-, med darrande händer började han nit
pä strängarne knäppa tonerne till "Huldas Zieb-
ljngssluck." "Det gSr ej, jag förmår icke mera
framlocka dem så rena hon älskade att dem hö-
ra! vill du?" jag grep Violen och knäppte nu
sagla med fingren hela det lilla stycket igenom,
"ännn engaiig" hviskade han knappt hörbart, jag
upprepade långsamt och sagta samma toner; "min,
Hulda!" uttalade nu åen långsamt bristande tunga
sucken; dödsbiekhet hade spridt sig öfver det för-
klarade anletet, hjertat hade upphört att slå.
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"Arma oiycßliga varelse" suckade jag, sedan C*
tystnat och förmåddeej dölja mina ymnig! nedrul-
lande tårar. "Ja väl, olycklig," återtog han, men
olyckligare hade han dock kunnat blifva, ty ge-
nom utredandet af hans resa, omständigheter etc.
voro misstankarför tydligt fastade pä honom, ocli
lian hade säkert icke länge kunnat undgå sitt öde."
"Och Hulda?" frågade jag vidare. "Uon begrå-
ter honom ännu såsom död ai en häilig sjukdom,
lycklig imedvetande af hans evigt fortfarande kär-
lek, hvaruppå hon genom erhållandet af all hans
dyrbarare oclxminnesrikaqvarlätenskap, den jagså-
som hans uttryckeliga sista vilja tillsände henne,
ägde ett talande bevis."

—
"Men huru i Guds namn

var han efter en fyraårig bekantskap med henne,
ovetande om denne hennes bror?"

"Se, just deri ligger det grymma ödet," åter-
togBaronen; "N. som sjelf varit, sjöman tillkropp
och själ, hade redan under dess minderårighet, på
de resor han årligen till främmande verldsdelar
gjorde, medtagit sin ende son. Desse äfvenlyr, all-
tid lyckade, hade till den grad roat och retat gos-
sens begär lör sjölifvet, så han ej mer stod att
derifråti återhållas; vid den sista resa hans far
gjorde, åtföljde honom som vanligt sonen; afresan
försiggick lyckligt, men vid återkomsten uppstod
en förfärlig storm, hvilken satte allt livad lif och
anda fartyget hade, i verksamhet; segel och tåg
söndersplittrades, och med yttersta ansträngning
förmådde styrmannen ännu hålla rodret ibesitt-
ning; nu brakade det i hast till med förfärligt
dån, och ögnablicket derpå nedstörtade,hvinande,
stormaslen öfver däck. De flesta af manskapet
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undgingo väl skadan vid dess lall,men Kapte-
nen deremot, trallades deraf så häftigt, att han ge-
nast sanslös neddignade. Vid undersökningen af
skadan befanns hans ena axel krossad, hvilket
naturligtvis förorsakade honom olidelig smärta.
Stormen fortfor ännu skarp hela dagen, tills emot
aftonen vinden saktades och det uttröttade folket
ändteligen blefvo itillfälle att njuta någon hvila.
Man befann sig till all lyckaicke långt ifrån ham-
nen vid Calais, dit slupen med några al manska-
pet sändes ocli derifrån man slutligen erhöllhjelp
ock således småningom blefitillfälle att för åter-
resan försätta det skadade fartyget iskick. Den
kåda Kaptenen lidit kunde väl genom läkarevård

och medicin lindras, likväl blef han härefter, utur
stånd att vidare företaga några utresor. Sonen var
nu sexton år gammal, och mer än någonsin beta-
gen af lust att pröfva det älskade elementet. Län-
ge umgicks han med den ifriga önskan alt åter få
klyfva vågorna, likväl vågade han af fruktan för
afslag, icke för föräldrarne yppa detta sitt hjertas
begär. Hans dagliga promenader voro till en lians
fars vän, hvilken som bäst rustade sig iordning
till en längre resa, och mer och mer nedslagen
återvände han alltid till hemmet, ju närmare tiden
led till det stolta skeppets afseglande. Man tanke
sig hans glada öfverraskning, då fadren en dag
föreställer honom den fråga, huruvida en resamed
Kapten W. vore honom behaglig. Glädjedrucken
kastar han sig ifadrens armar, ock bekänner nu,
huru en sådan utgjort hans högsta önskan,hans
Ulligaste begär, huru dessa mer och mer tilltagit,
ju mera han insett omöjligheten af dess verkstäl-



132

lande, o. s. v. Snart afgöres allt med W., gossen
rustas iordning och är iärdig att lemna hemmetsedan han med ömhetsluten till det faderliga brö-
stet äiven emoltagit den älskande modrens smek
och välsignelser. Synbarast och mest påkostandevar honom likväl skilsmessan ifrän denIjufva trel-
tonåriga leksystren, hans lilla Hulda, hviken han
ordentligt afgudade. Men med ett raskt beslut sli-
ter sig den unge sjömannen ur denlockande kret-
sen och uppsöker Kaptenen, hvilken med lägnad
emottager honom under sin vård. Ödet hvilade
dock tungt öfver desse, till sin affärd sa lilvademenni.skor, och voro de motgångar hvartill unge
JN. aret förutvarit vittne att betraktas endast så-som lekverk i jernlörelsemed de dem nu mötte.
Skeppet var destineradt tillOstindien. Ungelär endagsresa ifrån Goda Hoppsudden uppkommer en
fruktansvärd storm, bvilken, oaktadt alla bemö-
danden att haJla lartyget ibehörig riktning, drii-
ver det iirän den bestämda kosan. Natt omhöl-
jer hela ilnnamentet, svarta och skyhöga häfva sig
vågorna och pröfva med dan det utmattade skep-
pets sidor. Då ändteligen dagens iörsta ljusning
framskymtar, upptäckes med förskräckelse att man
redan lämnat Goda lloppsudden flera mil bakom
sig; lålanga försökgörasatt hindra fartygets iram-
fart; det lyder icke mera rodret, utan kastas lik-
som med jettekraft blott framåt, med vägen, en
lekboll för vindames raseri; ännu mägtar det hela
dagen hålla sig ölver böljorna men, med den in-
brytande natten försvinna diyen dess sista kralter.
vattnet inströmmar nu ifrån alla sidor; iörgälves'
äro längesedan nödskolt lossade, iörgälves allt ar-
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betande emot ett obevekligt öde. Ifartyget hö-
res ett gnisslande brakande, fogningarne lossa, vå-
gorna öfverskölja obeliindradt de svigtande spill—
rorne, och iden djupa, bottenlösaafgrunden ned-
sjunka objelplige de olycklige offren. En enda va-
relse, genom en liögre vård undkommen denna
gräseliga död, sågs morgonen derpå nära Afrikas
kuster, simmande qvarhålla sig på en af skeppets
plankor. Några halfnakna menniskor, troligenned-
lockade genom de ofta förnyade skotten, hade på
stranden afbidat den inbrytande morgonen-, desse
sågos nu sysselsatte att ivaltnet utskjuta ett slags
tråglik farkost,hvaridekortderpå instego, närmade
sig den af dem upptäckte olycklige, hvilken, ut-
mattad ooh berÖfvad alla krafter, numera med.
möda förmådde qvarhålla sig vid sitt osäkra stöd.
Ännu, ännu blott några få kraftfulla firtag, oclx
lian var räddad. ttNi gissar väl denne vara den
arme unge N.? så förhölldet sig också verkeligen.
Han var nu på ett underbart sätt räddad ifrån
sjönöd,menilivilkahänder hadehanväl fallit? Och
var han väl här säkrare för sitt lit? Han hademed
för mycken uppmärksamhet fäst sigvid berättelser
om olika folkslag, deras utseende, bruk och seder,
att icke genast inse, det han nu befann sigiKaf-
frares våld,det sade honom älven gissvis det möj-
liga afslåndet ifrån Goda Hoppsudden, hvilken för
tvenne dagar sedan passerats. Att således med un-
dergifvenhet öfverlemna sig åt sitt öde, var för
honom en smärtfull nödvändighet, och sedan han
på stranden, vid en god eld småningom fått åter-
hemla krafter, uppmanades han af sin omgifning
att genom obanade stigar, höjder, dälder, bergs-
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klackar, åtfölja dem. Efter flere timmars mödo-
sam vandring upphanus sluteligen en slätt, der en
otalig mängd små torf- och halmhus,koja vid koja
voro uppförde; ju närmare han nalkades slätten,
desto talrikare samlades kring honomgapande åskå-
dare, hvilka, till ådagaläggande af sin förundran,
upphäfde gälla och vidriga läten; tillen af de om-
nämnde kojorne fördes nu den unge fången, der
aftogs honom hans egna klädsplagg, samtpåkläddes
honom en lång hamptygs-skjorta; mjölk, torkadt
risbröd, samt bränvin, framsättes honom till und-
fägnande, af hvilka begge föregåendeartiklar hun-
gern med begärlighet lätt honom tillgripa.
Ikorthet sagdt, här tillbragte han under sak-

nad och lägtan efterett älskadt hemland fem långa
år, hvarunder jagt ocli boskapsskötsel blef hans
egenteliga sysselsättning. Han hade nyss fyllt sitt
tjugondeförsta år, då han en dag, efter det en vig-
tig rådplägning mellan vildarne ägt rum, anbefall-
tes åtfölja den lilla karavan, hvilken sågs färdig
lilluppbrott. Villig och med klappande hjerta åt-
lydde han dennauppmaning; en inre aning sade
honom det han aldrig mera skulle återse dessa
nejder, vittnen till mångårig smärta. Flere dygn
upptogs nu med genomtågande af skog och mark.
floder och sjöar öfverforos; nu återstod endast öf-
verfarten af hafvet, och inan befann sig iMozam-
bik, en liten stad hörande till Portugisiska besitt-
ningar, der bland annan, älven slafhandel idkades.

Det äfven han var bestämd att som slaf för-
yttras,blefhonomsnart alltför tydligt;äfven gjorde
de penninglystne vildarne, i anseende till hans
kraftfulla ungdom, på honom en betydlig vinst;
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han sag sig således inom kort en annan herre un-
derlydig, men, huru lyckligt förändradt blef nu
lians läge; icke så mycket vinst, som icke mera
nyfikenhet och medlidande med det arma offret
hade gjort, det en rik Portngisare tillhandlat sig
honom; vid dennes eget bord åtnjöt han nu de
förfriskningar han så länge saknat, och bemöttes
han iölrigt af den ädelmodige Portugisarn, icke
som en usel slaf, men som en Öm, återfunnen son.
N. hade äfven varit lycklig nog att kunna, genom
Kaptenen på fartyget, med hvilketPortugisarn snart
äter till sitt hemland ärnade återvända, nppå ty-
ska språket meddela sig och sina pröfvade mot-
gångar, sin fem års långa fångenskaj), sin längtan
efter föräldraroch anhöriga, o. s. v.,hvilket ännu
mera bidrog att beveka den godhjertadé mannen
till välvilja och medlidande; och, rördtillsitt hjer-
tas innersta, skänkte Portugisarn honom nu, icke
allenast sin fullkomliga frihet, men älven hoppet,
att med möjligaste första iå återvända till de sina.
]Nr. trodde till en början likaså lilet på sanningen
af sin oiövtänkta lycka, då han några veckor der-
efter, isällskap med egne landsmän, gungade på
hemhafvets böljor, som sällhelen vid återseendetaf
föräldrar och syskon, iord låter sig beskrifvas.
Men ack! huru kort varade denna fröjd;lem vec-
kor voro knapt tillraklige att låta honom sansad
erfara höjdenaf den sällhet, hvaruppå han ejmer
vågat hoppas; glädjedracken förmådde han endast
slita sig utur den enas famnande omarmningar,
lör att störtaidan andras, hvarander frågor och
meddelanden, ömsesides alldrig ville taga ända.
Under en dylik glädjeyttring mellan de älskande
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syskonen, fann dem min olycklige vän, samma af-
ton han anlände till *.. De olyckliga, ja mer än
olyckliga följderna af hans vilda otyglade passion,
känner ni redan."

—
"ja" inlöllFriherrinnan,"her-

rans vägar, eller som vi, jordlilvets varelser pläga
kalla dem: "värt öde" "är dock'ontgrundeligt; den-
ne N. skulle ensam bland den mängd al" menni-
skor, hvilka befunno sig pä fartyget, undgå' den
förskräckliga död,att af böljorna lefvande begraf-vas, skulle efter en feniårig ffingenskap hos ett
vildt och ohyfsadt folkslag, Jrisk och sund öfver
land och haf återvända till sin hemort, der finna
alla sina älskade vid Jif och helsa, för att efteråtnjutandet af denna sa ofta efterlängtade sällhetkort derpå falla ett oskyldigt offer för, snart sagdt,
neslig mördarehand. Men, vi böra ej ens bjuda till
att utforska det dunkla syftet af en så faslig, så
ovanlig tilldragelse-, matte endast han, som be-
stämmer all verldens gäng, äfven ingjuta tröst och
Imgsvalelse ide efterlemuad.es sörjandehjertan, det
är allt,hvad vi böre, Jivadvihärvid kunne önska"

Med musiken ville det iafton alldelesicke fort;
fåfängt anslog jag instrumentet, jag förmådde ej
locka derur någon enda glad ton; mitt lijerta var
helt och hållet hos den armaHulda och desshögst
beklagansvärda föräldrar._ 1gar, huru var del: i går? Jo, tidigt, mycket
tidigt på morgonen, klockan var nyss fem, upp-
väcktes jag af Annette,hvilken redan aftonen för-
ut derom var anmodad. Friherrinnan hade nem-
ligen föreslagit en promenad till det vackra Ve-
stanby, hvilket ligger helt nära staden, och hvil-kef, för att rikligt imöjligaste grad kunna inverka



♥ 137 *
på själ och hjerta, nödvändigt bör beses tidigt en
skön sommar-moi-gon. Åtföljde af Annette,hvil-
ken bar den lilla frukosten, befunno vi oss snart
å väg. Ack! ett sa gudomligt ställe Emilia! Unge-
får en verst ifrån staden, aftager från den stora
landsvägen en smal väg,livilken genom sköna lum-
miga lindar leder fram långs med en silfverklar å;
ännu en half verst, och nu framskymtar mellan
åldriga lönnar och ekar, livilka stolta tjockas bära
sitt förnyade unga friska lif, ett aldrakäraste täckt
hvitt landthus. Dess smakfulla byggnads-sätt, dess
höga rundhvälfda Göthiska fönster, med tillhälf-
ten nedfällda grönmålade jalousier, dess ele-
ganta rundeltrappa med sirligt jerngaller, hvil-
ket utifrån leder upp till öfre våningen, samt
der formerar en prydlig balkon; de putsade ter-
rasserne, blomsterparterrerne och anläggningarne,
och sist den gudomliga viken, hvilken med sitt
lilla gröna flytande badhus, till hvilket doftande
syren- och rosenhäckar leda, spegelklar flyter all-
deles under huset. Allt sammantagit är öfver all
beskrifning täckt. Detta ar en stadens tillhörighet,
nyligen anbragt for det Kejserliga huset, och så-
ledes tillgängligt att af en livar beses. Som Fri-
herrinnan älven ville visa mig inredningen af hu-
set, sändes Annette till den alldeles närboende
skogsyaktaren,hvilken nu införde oss ide glada
rummen. De nedra fem voro onekligt vackra;
väggarne beklädde med olika sköna fransyska ta-
petter, samt bestående af ett så kalladt förrum,
ett badrum (i händelse af mindre gynnande vä-
derlek,) med innehållande försilfradt badkar, ett li-
tet toilette-rum,samt en liten salong. Alla dessa
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voro smakfullt ocli dyrbart meublerade, enligt
livad kvart ocli ett rum fordrade, men livad den
öfre våningen erbjöd,det kan jag omöjligt be-
skrifva. Utsigten derifrån var så hänförande^ och
ögatovillkorligt uppfordrad! att endast skåda ut
iden, såväl närmare som fjermare rymden, öfver
ängar,kinder, berg ocli haf; på hvilketsistnämn-
de otaliga aflagsna farkoster med sina imorgon-
solen glimmande mjella segel, gungade fram och
åter. Åt andra sidan framlopp ån, lik en blå krans
genomskärande de gröna skogbevuxne ägorne.
Rummen uppe voro endast tre, och utgörande ett
skrifrum, ifrån golf till tak draperadt med grönt
silkessarnmet-, en stor salong, med åtta höga fön-
ster, beklädd med ljusgula lina fransyska tapetter,
samt ett säng- eller fruntimmers arbetsrum med
purpurröda sammetsväggar.Ett herrligare rum än
det sistnämnde kan, ianseende till lux, ej ses.
Meublerne här voro alla starkt förgyllde-, hvit-
blommigt tjokt sidentyg beklädde den svällande
softan, och tolf landstolar; gardiner af hvit silkes-
blommig blond,blandade med lätta mörkrödasiden-
draperier, nedföllo med sina prydlige mörkröda
silkesfransar,smakfullt öfver fönstren. Sängen, a
Imperal, hvilken äfveu var förgylld, innehöll bol-
ster och dynor af Ijusrödt Ostindiskt sidensars,
ett hvitt sidentäcke, dylikt med öfvertagen å möb-
lerne, samt stickadt isköna Kejsarekronor, pryd-
de sängen. En pragtig alabaster-lampa, med rikt
bronze-arbete, nedhängde på gyllene kedjor från
gipstaket, ifrån hvars yttersta kanter half alnsbre-
da, förgyllda arabesker ipurpurröda bladverk
slingrade sig. Framför den bländande hvita por-
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slins kakelugnen stod en stor förgyld eldskärm,
på livars herrliga skilva itapisseri-söinhela deä
Kejserliga familjen, i förtrolig krets, liliigt sägs
föreställd; detta var ett mästerstycke, icke betalt
med guld, men som jag tycker, endast och alle-
nast genom ett vänligt bilall af den höga Regen-
tinnan; ofvanpå ramens kant, hvilade en örn,
hvilken med utbredda vingar, skyddande omsväf-
vade den vördade familjen. Vidare, en stor för-
gyld spegel,hvilken räckte från golf tillnärmare
tak;.under fönstren sågos tvenne de täckaste sy-
bord, med sina inventieusa lådor elc, samt på det
forgylda spegelbordet ett par höga äkta kristall-
vaser, fyllda med välluktande, ehuru artificiela
blomster. Den onekligen dyrbaraste af alla depryd-
nader här erbjöds ögat, var en utmärkt praktfull
turkisk matta, hvilken betäckte hela golfvet; dess
prunkande blommor voro så lefvande, att man
hvarje ögonblick, glömmande det fåfänga i ett dy-
likt försök, frestades bryta sig en deraf. Möbler-
na i salonen och det tredje rummet voro äfveii
ganska dyrbara, och. bestodo af masivt mahogny.
Likväl föreföllmigbland de många elegantapryd-
nader desse rum erbjödo,kronan isalonen, äf-
vensom en ypperlig bordstndsare, föreställande:
tidens vingade gudinna, sittande på en silfverhvit
flygande häst, dock mest anmärkningsvärdt. Se-
dan all denna herrlighet, hvilken jag nu alltför
omständligt upprepat, varbesedd, åtföljde jag Fri-
herrinnan genom de långa alléer af såväläldre som
nyare anläggningar här voro att tillgå. Under våv
promenad sväfvade mit öga längtande upp till el t
högtgrådimmigt berg, hvilket på andra sidan ån
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stolt uppreste sig; och huru skon matte utsigten
derifrån vara, så tänkte, så kunde jag ej afhålla
mig att utropa, då vi långsamt vandrade förbi
detsamma. O! den som ifrån dess liögsta spets en-
gång finge njuta af dess prakt. "Vill du Malhilda?"
afbrot mig här den alltid andras nöjebefrämjan-
de Friherrinnan, "vill du besöka det nu, så förer
dig skogvaktarens gosse lätt öfver den smalagrun-
da ån; jag hvilar här en stund, och utväntar se-
dermera deruppe vid hans stuga din återkomst."
Oaktadt alla hennes hjertliga förslag kunde jag ej
förmås att nu lemna henne, som endast för min
skull, det viste jag, incommoderat sig så tidigt.
Jag var envis och bad henne ödmjukt, att blott
fortsätta vägen. Sedan vi prommenerat ungefär en
timme, uppsökte Friherrinnan en liten pavillon,
der ett grönt vågformadt tak enkelt hvilande på
åtta hvita pelare, och hvars nedåt sluttande väg-
gar endast bestod af skir tagelduk; här framtogs
nu den lilla frukosten och njötsidag,iden fria
luften, vid det unga löfvetsbalsamiska ångor, med
tusende gånger större smak än någonsin eljest.
Klockan var redan tio då vagnen, hvilken var be-
ställd att vid alvägen invänta Friherrinnan, åter
stadnade invidhennes trappa. O! hurulycklig, tack-
sam och tillfredsställd känner sig menniskan, isyn_
nerhet då hon uteiden skönaupplifvande naturen,
derallt,hvarje träd, hvarjeplanta,bvarje detminsta
grässtrå, påminnande om ettskapande väsendes till-
varo, blifvit väckl; tillny beundran al dess allmakt.
Jag hade somknappast hunnit intaga min plats hos
Friherrinnan och sattännualldelesbetagen vid min-
netaiden njutningsrika morgonen,dåBaronC* ofÖr-
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modadtinträdde; liangjorde, jomteendjupbugning,
Friherrinnan sinursägt, for detlianså tidigtpå dagen
vågat genera henne; härvid log hon godt, ochbad
honom gissa hvilka ställen hon redan tidigare på
dagen hade besökt, samt omtaladenu för honom
vår promenade. "På Vestanby," utropade Baronen,
då Friherrinnan nämnde stället, "ack min nådiga
goda Tante, hvarlöre ej vid en dylik promenade,
taga mig, min Tantes ödmjuke tjenare, till sitt un-
derdåniga sauv de garde? Var promenaden be-
stämd redan i går aftons?''

— "Ickeså alldeles" sva-
rade Friherrinnan leende, "dessutom hvilade mitt
underdåniga "sauv de garde"säkert ännugodt,dåvi
redan höllo på att intaga vår frukost, anar mig."

fem är jag uppe alla morgnar," försva-
rade sig Baronen "och har nästan byarenda sådan,
då ej väderleken annorlunda förordnat, gjort min.
promenade just till nämnde Veslanby; det är det
skönaste ställe hjerta och öga viljaönska."— "Ja,sa
tycka äfven vi,Mathilda och jag/' återtog Friher-
rinnan-, ''nå, jag lofvar då, min bästaPaul,altmyc-
ket säkert tillsäga dig, då vi nästa gång iöretaga
promenaden till Vestanby, endast du då finner
dig hugad invigadig till din gamla tants skyddan-
de Riddare." Med glädligt skämt försäkradesig Ba-
ronen fullkomligt beredvillig härtill,lofvande upp-
bjuda all sin förmåga vid besvärjandet af så väl
Oreader, Dryader, Najader,som förtrollandeFéer

?hvilka en tidig morgonstund oförixsodadt kunde
träffas kring nejden. Etter en knapp half timmes
närvaro, hvarunder hans liflighet gilvit anledning
till mycket skämt, lemnade oss Baronen, vid bort-
gåendet presenterande under ödmjukt iramställan-
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de till Friherrinnan och mig, livar sin billet till
det samma dag blifvande spektaklet. Jag kan ej
förneka till det obehag jag; vid cmottagandet
af densamma rönte; du vet huru ett sådant iall
alltid odrägligt pinat mig, huru det redan va-

rit mig en ångestfull tanke, att hos en ung karl
sta i någon slags obligation, särdeles sådan, der
kontanter komma ifråga. ITu! jag darrade ofta
ihvarenda led, då artighet och aflägsna slägt-
förhållanden förmådde min far, vid Jul- och an-
dra högtider hos §ig samla gäster af alla åldrar;
jag darrade säger jag, likt ett skälfvande löf,om
jag pS något af de mänga till mig adresserade jul—
eller namnsdags-paketter upptäckte någon sirligt
textadfrämmande handstil, och kunde, oaktadt den
ofta förnyade stumma uppmaningen af min alllid
grannlaga mor omöjligt förmas till uppbrytande
ai ett enda sådant, Höflighcten aftvang mig dock
nu en tacksägelse till Baronen, hvilken genommin
inre motvilja försvagadi inskränkte sig till en
knappt märkbar bugning. Jag stodännu qvar, med
billetten ihand, en stund elter sedanBaronen lem-
nat rummet, begrundande, eller rättare ej förli-
kande mig med tanken, att nu af Baronen vara
inviterad till det redan omnämnde spektaklet. '*Nå
Mathilda'' yttrade Friherrinnan, da jag vid hen-
nes utrop med trumpen min långsamt vände mig
om, "hvad rufvar du öfver?"— "Rufvar, — ver-
keligen är icke ordet funnit, min nådigaste Friher-
rinna, jag rufvar sannerligen öfver att för närva-
rande finnas ägarinna till detta lumpna kort, och
skulle gerna, endast så ej vore, cederat, ja, ända
till njutningen af denna gudomliga morgon."— "Jag



♥ 143 *
igenkänner fullkomligt mig sjelf idig! utropade
Friherrinnan, och kan må hända af partiskhet,
ehuru jag ej gerna ville tillägga" mig sä mycken
egenkärlek, hvarken ogilla eller fördömma,den sig
ovitkorligt påträngande otrefliga känsla, du nu er-
far. Likväl bästa Mathilda, gifvas förhållanden,
der ett sträft tillbakavisande af yttrad välvilja,
ej får,eller bör äga rum; jag till exempel görmyc-
ket afseende på inre personlighet och framställ-
ningssätt hos den, hvilken gjort mig någon offert,
då ett hjertligt hopp om en vänligt antagen pro-
pos, eller ett spotskt, stolt, uppfyllande af någon
behöllig återtjenst, ju alllid solklart måste fram-
lysa, och således bestämma det lätta, eller svårai
antagandet af densamma. Sluteligen är C* rik och
oberoende, den Ömtåliga tanke, att han ioch för
befrämjandet af ett dylikt nöje,gjort någon uppoff-
ring, hvaraf hans oeconomie kunde lida, kommer
här ejifråga; det utgör således bestämt sagt, för
honom ett rent nöje att kunna bereda oss en tref-
lig afton, särdeles som han inom sig är öfverty-
gad, det ej medellöshet iannat fall hindrat oss
ifrån åtnjutandet deraf. Klockan sex infann sig
Baronen för att ledsaga oss till spektaklet; enligt
Friherrinnans önskan uppbjöd jag min möjligaste
förmåga, att genom ett förekommande sätt repa-
rera' det för ett sensibelt sinne visserligen anstöt-
liga imitt uppförande några timmar förut;äfven
kunde jag ej undgå anmärka Baronens stundom pa
mig fastade blickar; han hade utom all tvifvel ob-
serverat, det ingalunda behagliga intryck billettens
emottagande på mig verkat, och ville nu troligt-
vis oförmärkt utforska, huruvida det på mittsia-
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ne ännu hade någon tråkig inflytelse. Jag hastar
nu att omnämna min allliör trefliga afton; pjesen
som gals under namn al: ''''Louise deSandeMare."
eller ''Döden, lifuets sannaste vinning," var en
för mig alldeles ny, och skildrade mästerligt,
själsstyrkan och caracteren hos tvenne unga per-
soner, öfver hvilka det jernhårda ödet uti förföl-
jelser tyckts velat lägga sin mes t tryckande, oför-
sonliga hand. Jag tror verkeligen, att vid den rö-
rande, högst lefvande framställningen häral, intet
öga förblef torrt.

Efterpjecen: "Sen er ispegeln," var högst
comisk, jag har sett den förut,men pä långt nar
ej sä väl utförd. Fru T. spelte oöfverträflligl;
mimiken, ja den minsta gest hos henne, ägde
en underbart imponerande tjusningskraft, och
ehuru tragedien (den jag idet hela icke älskar)
speltes ypperligt, och innebar mycken moral,
hänlurdes jag likvist långt mer af det obeskrifligt
naiva, lätta, retande iFru T:s effectfulla återgif-
\ande af händelsen i efterpjesen. Att berätta
dig huru loger, sittande parterr,stående parterr,
oxogon etc, voro fulla med röda, gula, blå, hvi-
ta och svarta hattar, med obeläckta hufvuden
ifrån hvilka hall alns långa skugglockar nedhängde
med blomstrandenegligéer, under hvilka utblom-
made, blekaansigten framlitlade, med välfriserade
moderna belle-vuer, lorgnette-kikare etc,vore öf-
verflödigt; du äger en så liflig inbilning, så du
troligen med mig ser hela samlingen,hufvud vid
hufvud, gapande, hviskande,bugande, bjudande
etc etc. Jlär och der upptäcker du väl ochså som
jag,: en och' annan munvig egenkär sprätt, hvil-
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ken helt och hållet ihågkomtnande endast sitt eget
lilla: jag, ivårdslös ställning vräker sig mot en
vägg. Med sielfkär mine öfverskådar han den för

DÖ t

honom alltför litet ansedda, eller uppmärksamhet
iörtjenande samlingen, hvarur högst en eller ann
person borde förtjena den lycka, att med honom
inandas samma luft. Secreter Flanquette, ett ori-
ginal af den personifierade egenkärleken, står ju
just nu med hatten, ifattad af båda händerne;hans
tätt intill hvarann sittande lifliga ögonpar tyda,
jeinle det spelulla draget ölVer munnen, livad nu
'nom honom föregår. Arma Fru T., och J alle
hennes arme medsyskon, hvad eder ofta nog er-
kända talang som bäst söndermalas af hans hvassa
tunga. Käre Flanquette! hvad till och med ditt
vanlottade utseende skulle vinna, om du bemö-
dade dig till mera skonsamhet emot din nästa.
Jag föreställer mig, om du någonsin korame i
erfarenhet af dessa mina oskyldiga sentenser, hvad
du då iandra persons närvaro medlidsamtskulle
le åt mig, men ensam lemnad bita tänderne ihop
af förargelse....Men, söta Emilia! du sqvallrar
ju ej uttir skolen? Flanquetle må nufritt flanquera
ikring och bekika sina få utvalda, jag vänder mig
tryggad genom din tystlåtenhet tillmin granne....
Baron C* tror du? nej, Major Fixenheim, som
olyckligtvis 'funnit for godt göra ett intrång (lik-
visst tillbörligt, ty billetten, hvilken han för af-
ton bär innefattadiknapphålet, berättigar fullkom-
ligt dertill) ivår loge;han bombarderar mig, den
ståteligeMajoren,med digraconfect- och appelsin-
pasar, hvars påsmakande, till min stora scanda1
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altför ofta hindra mig ifrån ett exellent besvaran-
de af Majorens exeilenta galanterier. —

"JNå, livad
hade Baron C* att anföra" frågar du väl. Intetserdeles, han var tyst och fåordig, uprnärksam
på pjesen, på Friherrinnan, och älven på mig",
gaf någongång Majoren en snäsa, hvaraf denne
likväl ej lät sig bekomma, samt skalade deri-
mellan oupphörligtapelsiner,dem han nästan hall-
ya nedsväljde. Jag tyckte mig ihans minekun-
na läsa ungefår samma enkla, ehuru något curiösa
fråga förre scolairien gjorde sin lärare neml.: "har
jag roligt Herr Magister?"... Kanske hade jag,
föreställande läraren, säkrare än denne, kunnat
besvara C:s fråga. Men, "nu är att säga": huru
allmänt uppbrott i hast ägde rum, ty ioch med
pjesens slut hade älven publiken speglat sig nog,
samt rustade sig nu hörbart till affärd; ocli sedanjag under stormen vid det allmänna uttågandet,
icke utan fruktan sett Fröken Dolls oförmodadt
mot mig lyftade pekfinger iluften, småhotandesvänga sig iförunderliga directioner, samt jag än-
nu vidare iFlinkmans (betjentens) vård, orntäuk-
samt öfverantvardat de tvenne öfrigblilne confcot-
påsar, hvarmed Majoren förtänksamt nog, behagat
proviantera mig, togo älven vi, logens innehafva-
re, vår retrait. Jag för min del var med min afton
oäudeligt belåten, samt insomnade efter den, rätt
godt; för min fantasie sväfvade väl någongångFruT.,Herr T.,afvensom förtretligt nog Major Fixen-
heim, men i och med den sistnämnde lramträdde
då alltid, 'vänligt medlande, mina tvänne väldiga
confectpåsar, hvarigenom jag, försonad, inskränk-
te mig att iinbilningen hurtigt vända den besked-
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Jigc Majoron ryggen. Idag liar jag oafbrulit en-
dast sysselsatt mig med musik-, vid sin afresa lem-
nade mig Rosa några sköna stycken af Spohr och
Bellini, bvilka redan länge retat min nyfikenhet,
men jag först i dag varit i tillfälle ostörd få
genomgå-, Friherrinnan har derunder, treflig och
bestyrsam genom minmen vankat ut och in, stun-
dom lågt smågnolat melodien till: "klingen, klin-
gen ljulva toner/' hvilket alllid är ett bevis på alt
hon mar bättre eller är nöjd och upprymd-, att
hon idag haft något isinne, hvilket lill det yttre
verksamt sysselsatt hennes person, har ej undgått
min uppmärksamhet, ehuru jag härtills ännu oj
kunnat utgrunda hvari det väl ma bestå. Men, nu
god natt min Emilia!

Den 26.
Sommarris högtidsstund! den herrliga miclsom-

rnarsdagejij har jag då här, skild ilrån dig, seit
uppgå, sett njutas, sett försvinna*,hon är dåoåter-
kalleligt förlorad, för att aldrig mer återkomma,
denna, för ett leinadsgladt sinne såiirigtefterläng-
tade dag. O! min Emilia! älven jag har med ett
lugnt tillfredsställdt inre,njutit dessrika lust, dess
fröjder; älven jag har skådat denna sol!, hvars
kraft sprider glädje och välsignelse kring hela jor-
den, denna rena blå himmel, hvilken så underbart
talar hopp och hugsvalelse till ett lidande hjerta!
sjeliva miclsoinmarsaftonen, var den njutningari-
kaste jag ännu öiverleivat; en namnlös frid hade
sänkt sig imitt bröst, då jag under den gudomli-
ga aftonens tystnad, tillika med min moderliga vän,
invid mittI1 la kammar-fönsterbetraktadenaturen
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i dess skönaste helgdagsskrud!Den stora staden
var folktom och tyst, lik ett tillhelig andaktöpp-
nadt Herrans tempel, stilla lag lialVet,dess spegel-
yta endast någongSng krusad af en lätt framskju-
tande mermiskofyld farkost; ''livilken salig afton!"
afbröt sluteligen Friherrinnan, den timmas långa
lystnaden, livar under hennes ljusa blick oalvänd
irrat kring den sköna nalurtaflan, —

och en varm
lar nedrulladehärvid långsamt utför dess kind, —
''livilken salig afton, hvartill manar hon väl ett
hjerta som, lyckligt nog, äger förmåga att falta
dess djupa andemening?'' — "Jag behöfverej frå-
ga dig Mathilda livad du nu känner,'' fortfor Fri-
herrinnan efter en liten paus; "ditt anlete förkla-
rar mig hela din själ; och oaktadt alla dina mot-
i^ånger och hårda pröfningar, anser jag likväl dig
outsägligt lycklig, som så sannt, så rent, så fullt
furstar din Gud! och vet underkasta dig hans vi-
sa råd." — "Ack! motgången under hvad grad,hvad
namn, hvad skepnad som helst, kan aldrig, aldrig
fullkomligt nedtrycka inenniskan, då hon derun-
der äger kraft och styrka, att ined stadig tro och
hopp öfverlålasig till en allt lörmående försyn."
Härefter meddeladeFriherrinnan medinnerliggod-
het mig sina åsigter, begrepp och slutsatser om lif
och tillvarelse, om det tydliga närvarande, och. det
dunkla kommande; ulan att likväl olillålligtöfver-
skrida den gräns af vetande, en outgrundelig för-
syn oss utslakal; ofta, ofta föranleddesmin tanke
härunder att hvila hos mina dyra älskade! ja, till
och med hos dig. O! om J visste, om J visste, så
utropar jag stundeligen imilt hjerta, hur god hon
är; livilken älskvärd qvinna!
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Midsommarsmorgonen kl. sex, uppväcktes jag
af en lält hand, hvifken] smekande undanförde
det pä min panna något nedfallaa håret. Det var
Friherrinnan sjeli'; hvilket skönt uppvaknande.
"Vi halva en herrlig dag" yttrade Friherrinnan >
''''vill du Matbilda, så skola vi på morgonen, nu
straxt göraen promenade till Veslanby?" Som en
blixt var jag ur sängen, snart kläddien blå och.
hvit finrandig tysk bomullsklädning, en enkel hvit
mousselinskrage, och dermed var toiletten gjord.
Då jag med shavlen på armen ingick tillFriher-
rinnan, »jorde hon stora ögon,måtte mig ifrån
hufvud till fot, samt yttrade leende: "nå nog hade
du väl Mathilda lilla, högtiden tillheder, litetom-
sorgsfullare kunnat kläda dig; men lika gotff, du
är bra, som du är, ocli bevisar derigenom att tan-
ken på Guds herrliga natur, mer än ilen på gran-
na kläder sysselsatt dig. Låt oss nuresa. Denne gång
syntes hvarken till Anette eller frukost-, hon hade
iögnablicket förutbjelpt mig med påklädande, så
jag bestämt visste henne bliivit hemma. Vi lbr«>
alltså ftsfadgenom de tysta tommagatorna;hnruherr-
lig!huru herrlig!var naturen, julängre utom stads-
nmrarne vikoranio!luftensa smekandemild, solenså
Hivande varm, hvarje ansigie vi möLle log af till-
fredsställelse och fröjd; de lölrikagrönskande trä-
den, den lilla blomman på marken, de qvittrande
foglame i luften, som sjöngo loJsånger till ska-
parn! }ag kan ej beskrifva för dig, Emilia, huru
jjult allt delta verkade på min själ; det var som
hade jagnu för förstagången skådat utiGuds sköna
verld; åtminstone hade aldrig snm nu, jag skattat
dess outtömliga rikedom. Vistego nu ur vagnen
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samt började stigen långs med ån. Under tystnad
upphunno vi det täcka huset, men som morgonso-
len på den plats hon stod, redan spridde alltiör
brännande slrålar, föreslog Friherrinnan att längs
med ån, till hviloställe uppsöka oss en sval plats;
denne erbjöd sig älven snart nog, under skuggan
af någrahögatäta lönnar,der vi nu nedsatteoss. "Är
du stämd alt höranågot om Guds ord, Mathilda?"
frågade Friherrinnan, ljuffc blickande imina idag
ovilkorligt tårfyllda ögon: "nu, om någonsin/' biel
mitt låga men innerliga svar, och nvi framtog hon
sin lätta börda: Hagbergs enkla, men till bjertat
gående predikningar, dem hon ioch för dess rena
språk, löreträdesvis älskade-, under löfvens instäm-
mande hviskning uppläste hon nu det öfver hög-
lidsdagen afhandlande ämnet, hvilket så väl som
allt, författadtisamma höga anda, på en troende
själ verkar öfvertygelse och hopp; jag har ej till-
forenehörtFriherrinnan föreläsa,eller rättare:bort
henneliksom talandeförklaranågon skrifts innehåll,
men ack Emilia!huru oändeligt olika älven sådant
sker. Mitt öra fängslades under den andaktsfulla
stunden medalltid tilltagande tjusning, vid hvarje
ord dess läppar uttalade; mig var,som hadedeljud-
bara tankarne förstgenom henne erhållitform; som
hade ögnabliclcetursprungligen låtit dem framvälla
itlur hennes egetrikakärleksglödandeinre. Perldag-
gen,hvilken underläsningenframträngtihennes öga,
skimrade isolens, genom löfven,svagt inbrytande
slrålar, med oförklarligglans; frid och lugn thro-
nade ialfvarliga drag på dess anlete. Hon utgjor-
de en herrlig taila iden stora vida underbara hel-
gedomen: Guds skena verld.
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Med en enda öfverensstämmande salig känsla?
väckt af det nyss undlångna ordet, lemiiade, eller
läsningensslut,vivara platser. Friherrinnantycktes
under vänligaombytandeämnen, obestäindt rigta si-
na steg frart!åt den behagliga nejden, men se, plöts-
ligt stod under skuggan al"en majestätisk björk, ett
med mjellhvit duk försedtbord, hvaruppå jungfru
Annette iegen person bestyrsam sågs upprada vår
lilla frukost. Också har visade sig den huldas om-
tanke, uti favorit-rätter, demhon liksom händelse-
vis,dagen förut,genommig aflockade yttrandenut-
forskat. Efter deras intagande fortsattes vår prome-
nad; och åter en öfverraskning;midt framför det
höga gråberget, på andra sidan ån, omgifvet af
unga lätt vuxne björkar, höjde sig ett hvitt tält^
med sina prydliga gröna lister, samt röda svajan-
de vimplar, vid hvars anblick jag ovillkorligen
gjorde ett beundrande utrop; ju närmare vi kom-
mo tältet, ju tydligare igenkände jag den derom-
kring ilVigt sysselsatta., hos Friherrinnan tjenande
personalen, hvilka nu kommande och gående, bn-
ro, nedsatte, framtogo och iordningställde förnö-
denheter till det redan dit placerade middagsbor-
det, och nu kunde Friherrinnan ej längre dölja
den surprise, hvilken genom några få middagsgä-
sters ankomst, väntade mig. Jag medgifver att min
första tanke ioch med ordet: "gäster,'1 var min
randiga bomullsklädning, liksom jag ej heller kan
förneka, alt hade jag varit itillfälle till, eller ej
blygts alt omorda någon förändring af garderobe,
jag, fåfäng nog, skulle verkställt en dylik, men
livad var alt göra. Jag hastade nu att under iord-
ningställande af ett och annat smått vid bordet,
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glömma min lilla förlägenhet, livad den mindre
väl valda toiletten angick^ och lyckades äfven deri
rätt snart. Du vet Emilia, huru fort timmarne, en
skön sommardag, tillbragte under bar himmelbort-
ila, således behÖfver jag ej säga dig, huru de nu,
ifrån åtta till ett, uti Friherrinnans sällskap lör-
svunno. Men, nu skymtar det plötsligt rödt och
blått mellan träden, lätta dammolnhöjasig imid-
dagssolen, ifrån de väl sandade gårgarne ", ett litet
förebud,MajorskanPygmei favoritmops, Don Pedro,
(äkta Spanior till sinne) blir synlig, och nu fram-
träda iåskådelig klarhet, Majoren sjelf (en liten

knubbig medelålders karl), jemte sin nådiga fru,
fröken svägerska samt svåger. Ännu en blick på
min randiga, och nu bar det, på Friherrinnans
vink, alléen framåt. Ack! du Önskvärda medelmåt-
ta tänkte jag, (men det hann jag göra endast en
half minut, under det ömsesidigt hälsande och
complimenterande ägde rum) du önskvärda me-
delmåtta, när skall din klanderlria anda af det
tröga memiiskosinnetengång rätt fattas, och skflt-
tas? Jag gjorde vid detta iiipromtn en ingalunda
tillfredsställande jenrförelsc mellan de främmande
damernas ljusa sidenklädningar, och min egen,
men, som sagt, jag hann ej med vidare, ly nu
grep mig Fröken nådigt under armen, drog mig
utan omsvep med sig genom gin- och omvägar,
gångar Tipp, och gångar ned, i alltid lika oförmin-
skad fart, så jag af hjertat prisade mig lycklig,
då jag efter denna marsch forece, vid det öfriga
sällskapets återanträffande, ett ögnablick fick dra-
ga andan. "Se så", yttrade Frökenulpustande, "nu
har jag tagit lägenheternahäromkring isigte, jag
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liar ofta hörf talas om detta Vestanby^ men ännti
aldrig varit pä stället-, det gar verkeligen ann,

vore ej gängarne så välsignat fulla med sand, och
de bär tjocka alléerna så evighets langa; jag är
så all, som hade jag nyss slutat ett uthållande pot-
pouri med Wridman."

—
"Det är intetunder att

Fröken tröttnat» svarade jag, under högskralt, ty

de tjocka alléerna, samt Wridman, retade mina
skrattmuskler med oemotståndlig magi- "Frökenbar
ju också nu genom nejden anfört en ordentlig ga-

lopade- till en dylik skulle icke heller jag, olta
finnas hugad-, men vi kunna ju taga oss hvila har-
invid, se här! till exempel, (jag visade henne en

skuggrik plats) här intränger ej en enda solens

stråle" Vid dessa ord intog älven jag en invid

den henne utvisade, "livar? . .. här - ?" mum-

lade fröken, seende sig ikring, samt lyftande på
sin ljusröda gros de neaples klädning; "jag är rädd
gräset fläckar min klädning," tillade hon sluteli-
gen, tvekande att nedsätta sig- "Nå, det kan julätt

undvikas" afbrßt jag, ölver platsen utbredande
min näsduk, "se sa,". .. "Ack tack min goda Mam-

sell/' cotnplimenteradé fröken, under det hon nu

varsamt nedsjönk, "jag var bra galen som ej tog

min klädning å Organdi, det jag likvisst först ar-

nade, den är redan riågot uttvättad, och hade allt-

för väl dugat, da Mamsell endast är klädd ibom-
ullstyg/ Här undföllmig åter en blick,

—
men den

sista
—

på min drägt- "denna skarpa malice, bästa
Fröken, ehuru jag som sådan ej gerna ville anse

Frökensord, skulle fallaigod jord, om jag ej va-

rit fullkomligt okunnig om den lilla tillställning
Friherrinnan här ute gjort; var öfvertygad om det
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jagimoJsatt fall ingalunda genom en mindre vär-
<lad klädsel skulle blottställt mig att visa Fri-
herrinnans gäster migon vanvördnad."Fröken be-
dyrade nu på cTlionneurf det hon ej meni
någon malice, ly hon skulle, "uppriktigt sagt, sjelf
önskat hafva sin organdie, hon skulle da saklöstkunnat sitta och gått, utan goda Mamsells näsduk."
Vid slutet af varklyftiga afhandling, ]]adedentrög-
vuxne spanjoren oförmodadt framrusat, uppgaf nu
några morrande ljud men kröp åter, lugnad,genom
sin hulda matmoders smek, intill dess varma sida,
och nu framträdde de ännu saknade middagsgäster-
na, Baronornc C*,— "Nå, minbäsla Paul, skämtadehallhögt Friherrinnan, idet hon vänligt närmade
sig de ankommande, "huru gick det med besvärjel-
sen? jag fruktar du försolvit det förslaget/' "eller
huru?" tillade hon, vid hvardera handen framle-
dande sine gäster. "Arh! den fördömdasubordina-
tion,minTante! Gud skall verkeligen veta, jaghel-
dre velat bortsofva min dag, än som en arm pik-
post hela Guds länga sköna förmiddag stå och
svettas blod inne hos en gammal iörhusen trät-
girig Chef., den olyckan ville, ej sjelf skulle ha
lust att titta ut i Guds herrliga sol-ljus; det hör
allt lill Adjutantskapet, min nådiga Tante, och
måste med ofta pröivadt tålamodfördragas." "Ha
ha, ha, ja, ja! instämde grinande den lille Majo-
ren, hviiken iörmodeligen uppfattat Baronens sista
mening, "Adjutantstiden är visstenpröfvolid, Gud
vare lof, hon nådigt vardt öfvervunnen, likvisst
tycker jag du Baron liar just intet skäl till kla-
gan, f— n vet huru du svänger med gamla Herrn,
men ständigt står du ismöret, oaktadt dinamåug-
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faldiga skolfuchs-uppt&g." "Allt isin tid, Major,
raillerado Baron, "gubben älskar vid godt lynne,
skämt och muntra infall, och som jag ej heller
linnes hatare till dylika, händer ej sällan att hans
ekande våning skallar af våra högljudda jublande
skrattsallvor; jag tycker minbror ej heller lägger
finger emellan vid dylika tillfällen."

— "Finger
emellan Baron, finger emellan, liä ha ha, nej min
själ jag det gör, skämtet är ivåra skraptorra da-
gar en så väl smakande behöflig krydda, så man.
vid dess altiör rara anträffande, väl icke skulle
hafva hjerta lägga finger emellan, ha ha ha." Men
nu tillsades om serveringen, och alléen framåt, till
intagande af den trefliga middagen vandra nu par
om par, arm iarm, Friherrinnan och Majoren,
Majorskan" och BaronPaul, Fröken Doll och Ba-
ron Victor,samt Fändrik Doll och underskrifven.
Majoren sväfvade, oaktadt sin corpuleuce, så lätt
och vig, som skulle han tänkt: så vandra vi lifvot
igenom, och, Gud vet hvad han väl tänkte med
det läckra middagsbordet iperspecliv, men hvad
Majorskan tänkte, hvad Fröken Doll tänkte, hvad
jag sjelf tänkte, det är och förblir en oafslöjad
hemlighet hvilken, (ifall det verkeligen var någon)
icke torde lönamödan utfundera.

Under hjertlig trefnad försvannmiddagstimmen-
man åt, man drack, man skämtade, det sistnämn-
de af hjertans grund, isynnerhet Majoren och Ba-
ron Paul, hvilken verkeligen bevisade att munter-
het och ett gladt sinne utgöra den vesenteligaste
krydda, så väl iett godt lag, som för resten lii-
vet igenom. Majorskan admirerade den präktiga
jas-mjölken,hvilken säkert var gjord iugn, eljest
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hade den ingalunda befunnits sä finpipig och de-
licat; Fröken tyckte plalsen lör middagslillställ-
ningen vara obegripligt väl vald, ty huru lättkun-
de icke nu uti ån, fat, tallrikar etc. åter rengöras;
Baron Victor hade slagit sig ned öiver ett par
hjerpär, dem han nu obarmhertigt sönderdelade,
och bit lörbit massakrerade emellan de perlhvila
tandraderna. Herr August gjorde sin syster åtskil-
lige kostlige propositioner, tillexempel: atttillmo-
tion på maten kasta krok efter småfisken, hvilken.
han påstod, lockad af steklukten, nu ifrigt sågs
sprattla ofvan vattenbrynet-, men Friherrinnan,
hon syntes ett uppmärksamt välvilligt öga öfver
hvarje gästs obetydligaste önskningar, uppmun-
trande dem genom sitt eget lätta otvungna sätt till
trelnad och förnöjsamhet.Nu var den sista afdel-
ningen, den delicieuså fruktbuddingen, samt iteni,
kanderade mandeltårtan, lyckligen inpasserad, och
man frånsköt ändteligen stolame. "Söta du" sade,
i det hon rätte ut sitt stolta bröst, min under
middagen oförtänktvordneDu-syster, frökenDol!,
gripande mig åter under armen; "söla du! kom,
så skola vi i den här alléen på tantes superba mid-
dag, afhvilken jag vei'keligen lät förleda mig äta
för invcket, taga oss liten motion; det hör,oss
emellansagt, vet machereMathilde,ejtillgj^mnastik-
reglorne, alt äta såmycket; det åstadkommer lung-
het och ovighet, påstår Herr Wolymus (Gymnastik-
Direktören), jag undrar rätteligen livadHerr Wo-
lymus sagt, om han vid middagsbordet varit när-
varande ochsettminappetit." —

"Om han varitnär-
varande", vidtog jag, som vid namnet: "Wolymus''
alltför Ulligt drog mig till minnes Direktörens väl-
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mående figur, den der ingalunda talade om svält
t)di sparsamhet, "tror jag nästan han låtit iörleda
sig till samma förbiytelse, hvartill du goda Cu-
riosa nupåstår digskyldig," — "men, låt oss nu gå.''
Med kring alla sidor uppskörtad klädning,hoppade
nu invid min sida "ma chere" Curiosa, den tjocka
alléen framåt, drog mig, likt ett af stormvinden
svigtande röö,hit och dit, i tusende tmgter och
svängningar, ty, än skulle en större myckenhet
sand undvikas, än kunde hennes rosa-klädning på
de sträfva, skrolliga trädstammarne rifvas; än vore
bäst att undvika bladen, hvilka ännu ej voresäkra
för kåda- än kunde de odrägligt lågt nedhängande
qvistarne derangera hennes hår-, jag började nu
verkeligen imitt hjerta önska, det Herr Wolymus
kunnat vara till hands vid den stränga appetiten
hvilken jag oförsynt gaf skuld till all denna otå-
lighet; men, som jag en gång var utsedd att blifva
Frökens iöljeslagerska,icke genom lifvet,nej Gud-
bevars, endast och tillräckligt nog, genom den
tjocka alléen, så fick jag äfven itysthet tillgripa
min förrån blottställda egendom, — mitt tålamod,
och proponerade således (att för vår osäkra van-
dring vinna ett beslämdt mål) till en början en
promenade till det i dag tillgängliga Kejserliga
orangeriet, samt sedermera en ditto, till beskå-
dande af de smakfulla nya anläggningarne kring
det lilla palatset, lofvande på förhand Frökenen
kär lön, för den lilla möda hon vid att komma
dit,möjligenkundesig göra.— "Nu, uti solbaddet,''
skrek Fröken och släppte förskräckt min arm-
"JXej Gudbevars, nej nej jag tackar, om också lö-
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nen blefve ännu kärare än betraktandet af någracirklade sandgångar, hallmanar, att- dier iyrkan-
ter. Nej jag tackarmin söta du 3 dessutom skulle
.jag ju raktWbieka minklädning, nej,det gärejann,Iruktande att möjligen sig ovetande komma ått-eller fyrkanterna förnära, gjorde hon nuen snabbsvang, styrande ihast sin kosa tillbaka samma väg
vi kommit. Nå Gud ske lof, tänkte jag, det var
ett ypperligt påhitt; jag ägde nu mina armar lösaoch lediga, och följde i triumf efter. Vi kornmojust väl till pass, ty kaffebrickan passerade sombastsällskapet emellan.-"Herrskapet har varitochbotaniserat," yttrade Majoren, idet Fröken medett 1ognablicket uppiångadt klölverblad inträdde

1 taltet; "ha ha ha! tror jag icke svägerskan Cu-raosa söktsin lycka bland Trifolium flexuosmn, haha ha ?» och härvid grinade ,\en muntre Majorenäter rätt godt. »Bland Trifullum fUxommr in,
föllt rökensnäsigt, »nej jag tackar, ett klöfverbladar det, och ingen TrifuUum fiexosum; dessutom,
vete Gud jag väl ingalunda ville sökamin lyckapåså osaker hand."— "Nånå,nolens volens minlilla ln-uocensa, liksommanej skulle känna flickhjertan, sågsjelf huru lillaCaroline Genie, försexår sedan jenTt

nyjpraie om prestkragar och Cavaliers -paroller,livar gång hon kom ölver några, ha ha ha, ellerJuiru var det Caroline Genie lilla?" och härvidförde den lillemajoren handen till en vänlig smefc-
">ig på den nådiga Caroline Eugenies axel. DennaUtsade likväl icke höra sin muntre Majors skämtmen srnuttade härunder blott iirigt på sitt ry-kande kaffe, samt krossade sockersmulor till sia«Wing, Don Pedro. Efter slutad iörlriskning fö'-
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reslog BaronPaul en färd öfver den lilla an,föratt
derefler kunna lagautaigten ifrån det inidt öfverlig-
gande berget i åskådning. "'Man njuter derilVån en
alldeles makalösanblick," bifogade Baronen*, "be-
haga ej herrskapet?"— "Nä Matliilda," sade Friher-
rinnan gladt, ''nuyppas ja tillfälle tilldin iiriga ön-
skans uppfyllande, sänd blott genast bud till gos-
sen som skall föraederöfver."

—
"Öiver ån?" inföll

Majorskan, "då lår jag lof alt sladna cjvav här hos
Tante, jag formar verkeligen icke med uppgången
för berget." ■

—
'Mcke heller jag, undanbad sig frö-

ken, den der jullen ser sannerligen så rankig och
malpropre ut, så den ingalunda inger lust att pro-
bera." Friherrinnans ansigte mulnade. "Kors, du
tror väl ej heller hon sjörike till botten for det
du kom deri?" gäckade Fändriken, "men, kläd sig
ej en annan gång i flor och siden, då man res åt
landet," tillade han högtskraltande,och skuttade
nu utöfver några tufvor, livilka lågo i väg. "Ha
ha ha," grinade Majoren, "nå Mamsell Sommer
lilla,hvad uppger hon för skaP En gammal lands-
bo får oj skylla på trötthet, och rankiga jullar,
allt sådant bör hon vara vand vid, ha ha ha." —
'Mag tror icke heller hon föregernågot, bästeCou-
sin," aibröt Friherrinnan, isynnerhet då jag tm

uppmanar henne till antagande af detta trefliga
förslag; Lftt ej Malhilda lilla, Herrarne längre
vänta;" med dessa ord räckte hon mig min halm-
hatt, hvilken härtills hängt fästaditältväggenöfver
hennes hufvud. Nu sågs äfven båten färdig att
skjuta ifrån strand, och snart gungade iden, öf-
ver den smala åns lugna yta, din Mathilda, jemte
våra lyra herrar.

—
"Se så mitt herrskap" yttrade
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Majoren, sedan bålen åter landat, "ni som unge
och vige, begifven Eder nu frimodigt der ,1 det
hast kurmen, branten uppföre, jag deremnt, somsafatalt corpitlent, måste gä sakta till väga, och villnu kring bergets underhjelpande sidor leta mig en
vag. "JVfa leva!" commenderade han, gaf med pip-slangen sin sjelfsvåldige Herr svåger en liten vän-skapsknäpp, och nu bar det af. "får jag lof att
räcka Er en hjelpsam hand, Mamsell Sommer!"bad Baron Paul, sedan de bägge andre ungherrar-
iie, likt stengetter, börjat kila berget uppföre, jaghar sä oräkneliga gSnger klättrat mig här fram,så jag med säkerhet skall leda er, om ej den be-qvämasle, åtminstone den ginaste vägen upp." Jag
emoltognaturligtvis den hjelpande handen, hvil-ken nu verkeligen fast och säkert qvarhöll mig,
på de mest slipriga, brådslörtande ställen. Efter e°ntjugu minuters mödosam ansträngning, upphunno
vi höjden. Gud! hvilken anblick; det stora vida
försilfrade hafvet låg, likt ett sofvande lejon, stillainför våra fötter;icke en enda ilagt krusade dessblå spegel, uti hvilken solen i sin fullaste praktkastade glödande strålar. Stolle och orörlige stodode herrlige tremaslade fartyg, med mångfärgadefredligt nedhängande vimplar, och tycktes, lika-som under triumf i vattnet återspegla sina valbil-dade jättelika kroppar. Här framsköt på något al-stånd, utur den grönskande skogen plötsligt en
och ann treflig herregård, med sina odlade fält ochslätter, der betade, under skuggan af några lum-lniga träd, en talrik hjord, der höjde- sig idenluftiga skyn en drillande fogelskara! men nej. ensådan syn låter ej beskrifva sig, den var öfver all,
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öfver all tanke skön. C* hade, sedan vår ditkomst
icke yttrat ett ord, han lät mig, hvilken grannla-
genhet jag högtvärderade, fullkomligtostörd, nju-
ta al' detta skadespel. Då jag sluteligen alldeles
hänförd med förljusning vände mig till honom
yttrade han: "Nu har ni sett, livad jag länge ön-
skat kunnat blii tillfälle ensam visa Er, säg, är
det skönt? kan man någonsin, efter åtnjutandet af
denna naturscen, ångra den möda man möjligen
selt för dess ernående."

— "I sanning nej, Herr
Baron, denna är verkeligen en så sällsynt talla, så
tvärtom man lockas att ofta underkasta sig en så
rikt belönt möda."

—
"Men säg mig, livad kan det

vara, som så vålnadslikt hvildimmigt uppstiger der
långt bort ifjerran, se dit!" Baronen fastade nu

sin blick på det obestämda något, åt hvilket jag
redan längesedan velat gilva Ibrm och bildning;
"Ja,vid Gud!" utropade han med litlighet, "nu mn-

ste det synas,
— förlåt," och i ögnablicket var

han försvunnen iJVnn min sida. Jag såg nu endast:
flygtigt till den rödkantade mössan,hvilken tillika
med sin ägare, snart fullkomligt undandoldes af
buskar och bergskrefvor. Medan jag fåfängt be-
mödade mig att urskilja 4et föremål som så lui.gt
syntes fängsla Baronens uppmärksamhet, fastades
min blick pa några trefliga björkar, Jivilka några
fa steg ifrån den plats der jag stod, ganska natur-

ligt formerade en liten halfcirkel -, ett par mossiga
stenar derunder tycktes vänligt inbjuda tillhvila.
Under väntan på mine öfrige följeslagare, hvilka
ännu irrade »kring, nedsatte jag mig under ett af

träden. Du vet Emilia, huru det alltid hos mig
varit en ihängande, gemen vana att ikviLa vackra
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björkstammar peta in sentencer,etc, medberserker
magt öfverföllmig nu samma lust; här ville jag
dock endast helt osynligt inrista denna dags datum,
och följdederföremed ögat,stammens mjella bark,
såhögtunder grenarne jagnågonsinkunde; jag skul-
le just upphöja en tung gren, lör att på stammen
åtkomma den högsta, mest osynliga plats, då milt
öget namn, dateradt den 19 Junii, nuvarandeårtal,
plötsligt möttemina ögon. Förskräckt, som hade
en giftig orm lurat Öfver mig, nedstörtade jag
ifrån min plats, ruskade häftigt löfven tillsamman
öfver stammen, samt ilade derilrån. "Men kors,
huru dåraktig du var," frågar du väl Emilia, och
i denna fråga har du alldeles rätt,nu ler jag älven
sjelf rätt godt åt min enfald, som af någonting så
högst naturligt kunde låta mig ölverraskas; huru
mången bär ej samma namn med mig, och huru
otaligt mången hand ges ej, som kunnat ditleckna
detsamma. Men jag lemnar nu gerna hela saken,
hvilken jag för allt godt ej ville meddela någon
ann än dig, och går att emottaga Majorn, hvilken
pustande och tröttnu synes nalkas. "Nå, min lilla
Mamsell," skrek Majoren, då han trodde sig kunna
höras, "ändteligenhar jag också hunnit hit, liä, ha,
ha, en lörb. promenad, ha, ha, ha, som prölvar
både lungor och ben, men hvad f— n, hon är ju
allén, som klippanihafvetj hvar hålla välde andra
gunstig herrarne hus? O!sacre Diolhvad förtider,
fyra cavalierer, och en enda ung dame, och hon
stSr allén och öfvergilven, det är ju alldeles oer-
hört, ha ha ha." Vid det lilla uppehåll Majoren
nu gjorde, ernade jag just passa på tillfälle upp-
lysa honom om iörhällandet,då Baron Pauls röd~
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kantade mössa åter biel synlig; en tub den han
höll ihunden, och hvilken den lilla färjegossen
iiran skogvaktarstugan flfhemtat, förklaradejiuBa-
ronens frånvaro; sedan han sjeli ett ögnablickmed
tubens tillhjelp försäkrat sig om sanningen af sin
förmodan, räckte han mig med glädjestrålande an-
lete densamma. "Det synes nu ganskatydligt," för-
säkrade Baronen, "detta mitt älskade barndoms
hem, der jag tipplefvat mina gladaste stunder.'' Jag
iörde tuben till ögat, och såg nu,idet allägnaste
blå, ifrån töckendimmanalslöjadt tydligt uppresa
sig ståleliga, hvita betornade stenhus, och murar.
Den allt mer och mer upptäckande anblicken
kunde ej alhålla min mun ett gladt leende. "JNi
ser det, ni ser det allt," utropade C* och hoppade
ai barnslig iröjd högt upp ifrån marken. Gud,
Emilia! hvad den känsla barndomsminnet ingifver
är helig, jag kunde helt och hållet sätta mig iC:s
belägenhet, hvilken alldeles hänryckt stod invid
min sida. Af fruktan att han, som ihvarje ögna-
blick bestämt fixt* ide mig, för att utleta livad jag
såg, eller icke såg, kunde upptäcka den tår som i
mitt öga ofrivilligt skulle förrådt livad jag kände,
lemnade jag honom den käre tuben, bvarifränhan
nu sjelf för första gången njöt denna honom sa
berusande anblick. Majoren, hvilken under denna
katastrof, någorlunda hunnit utpusta, stod som bäst
jemte Baron W:r och Fändriken, inbegripen iett
djupsinningt betraktande af ett par trastbon, dem
de sistnämnde på sin recognocering öfverkommit,
och nu hit medbragt, samt för hvilka de helt och
hållet tycktes glömma egenteliga ändamålet med
promenaden. Med kärmaremineundersökte nuMa-



164

joren de olika färgprickarne å äggen, uppgaf för
sine uppmärksamme åhörare liden då desse voro
alldeles lämpelige, ocJi utmärkt srnakeligc till Jör-
täring, bedömde livilka skulle framkläcka hon-
eller lian-ungar, beskref huru, och på livad vis
äggen ännu oyidrörde genom tempererad värme
kunde frambringa lefvande ungar o. s. v.: hvaraf
slutsatsen blef, att bada ungherrarne till ett pro-
batum, isine uniformsmössor inplanterande livar
sitt fynd, småningom och varsamt börjadebegifva
sig åstad, branten, utlöre, på det den långsamhet
larfvande återfärden, för de öfrige promenanterne,
icke skulle orsaka något möjligt uppehåll. Kloc-
kan var redan när åt fem, då vi åter inträffade
hos det öfrige sällskapet, för liviiket Majoren nu
skämtande redogjorde om alla sina nyligen ut-
ståndneäfventyr.— Restenaf aftonen tillbragtes vi-
daremedbeskådande af det redan omnämndeoran-
geriet, hvilket, ehuru ej af stort omfång, dock
framvisade rara praklblomsler, vexter och frugter.
Åfven det lilla palatset besågs med tillfredsställel-
se, så in, som utvändigt, och sedan Fröken Curio-
sa efter theéts intagande, med eller utan vilja, i
sällskap med oss öfrige kring åttkanter, fyrkanter
och halfmånai", fått göra sina tillbörliga skärnin-
gar, lemnade vi saintelige nöjde och belåtne, den-
na intagande trakt.

—
Du känner nu Emilia, huru

dessa tider, af oss fordom tillsammans iillbraete,
lör mig försvunnit, du känner livar tanke, livar
aning som tyst uppstigit imin själ; behofvet att
till dig meddela mig, har blilvit mitt hjerta en
kär, en ovilkorlig nödvändighet, O! kunde jagblott
ett enda llygligt ögnablick ila till ditt bröst, finge
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nnna ögon fägnfls ai vara ängars, vara lunders
fägring! min varelse lisas af mitt hemlands sol!...
men tyst, tyst, oroliga hjerla, hämma dina mägtigt
gripande slag, gil dig ej skyldig till svart otack
emot din Gud! och din Jmlda välgörerska, hvilka
unnat dig en lycka, vida öfver allt, livaddin djerf-
vaste inbillning någonsin vägat hoppas.— Jag är i
dag ensam, Friherrinnan tillbringar sin eftermid-
dag hos en sjuk, Lagmanskan Ljung, den jag re-
dan tror mig lör dig flygtigt omnämnt, och hvil-
ken person Friherrinnan mycket värderar. Denna
iru skall i mänga tider lidit af en svår leversjuk-
dom, hvilken årligen försämrats, och som nu t}rc-
kes hunnit sin svåraste period. Det är redan an-
di*a gången Friherrinnan under min härvaro gjort
henne dennapåhälsning- o! huru ljuft, huru olör-
niärkt, denna älskvärda varelse delar sin hyllning
imellan alla dem hennes hjerta värderar; och hu-
ru litet den kalla hjertlösa verlden egenleligen vet
skatta hennes dygder. Men, tyst, jag hörhenne äi-
ven just nu hemkomma; huru snabbt liar ej den-
na afton bortilat, redan gömmer sig solen iörblek-
nad i vester. Lef väl! jag hastar att emoltaga den
hulda.

Den 4 Juli.
Åter flere dagar försvunna under jemna nöjen

och förströelser,livars utförligt upprepadebeskriJ'-
ning säkert bleive dig lika enahanda som dessutan
uppehåll fortsattaåtnjutandeförefallit mig tröttsamt.
Ack! Emilia! jag kan ej fatta dessa nienniskor,
hvilka endast och allenast finna sin njutning iett
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alldagligt svärmande ifrån nöje,till nöje-, som en-
dast tänka på baler, caflen, dinéer och soupéer,
livars vig(ig«ate bryderi är den högstlumpna pain-
ren. Älven min tid har på dessa förflutna åtta da-
gar varit sa jemt upptagen af dylika själlösa före-
tag, så jag verkeligen icke bnrmit andanstjala mig
en enda njnlningsrik timme tillborlpralande med
dig. Förlåtderföre din Malhilda, som kanske al-
drig innerligare ihågkommit dig, än just derunder.
För alt likväl i korthet för dig hafVn rodogioit
älven angående dessa så kallade nöjen,vill jag nu
omnämna huru, jemte Friherrinnan, jaghosGehei-
merådets lör sex dagar sedan bivistade en grand
soirée, dit näsfan hela stadens nobless sågs invite-
rad. Här tillgick allt Hollikt; klockan 4 till åtta
samlades man på thé, då Geheimerådinuau,höljdi
en lång svart silkessannnets-robe, stålade emotsina
gäster, ungefär tre steg ifrån soffan, liksom hade
hon fruktat alt ett längre allägsnande ifrån densam-
ma skulle beröfvathenne sin behöriga plats, samt
intog åter, imo lsatts af den eljest antagna lente-
rnenta nobilitén,efter hvarjedylik litenulllygl,skynd-
samt sitt högborna säte. Fröknarne Cloly och
Jettchen, uttogo till hvarje gästs valkommandeful-
la sex, räckte då nådigt trenne af fmgerspetsarne
till påkänning, och dermed var hälsningen gjord
Sedan det vattenklara, och såleds oskadliga Theét
jemle sin zepliiriältasockerbröds-skifva utan olä-
genhet inpasserat, rangerades af tvänne silfver de-
coreradebetjenter fyra spelbord, h varvid, efter no-
ga beräknad rangordning, Fruarne småningom pla-
cerade sig; att med lierrarne, den allid meraknap-
pa varan, ej tillgick så samvelsgrannt,fann jagmed



167

förvåning, ty invid sjelfva GeheimerSdinnaa och
Friherrinnan M. hade under vänlig öfverenskom-
melse, KamererarenLångskägg, samtDirccLcurBerg-
brunslagit signed. Likasåupptäckte mittöga,hvilket
väsvist nog behagade sväfva ikring den fria loca-
len, vid ett annat bord, jemte (jfverste-Lioiik-.-
nantskan 11. och Majorskan C, (en gammal blom-
stergarnerad coquette), Assessor Grinmeijcr, samt
Comissions-Landtmätarn Fjärilvinge. De öfrige,
stundom synlige, äldre herrarne, hadeförmodeligen
ilika vigtiga angelägenheter öfvergått på Geliei-
merädets sida, emedan de endast da och da, en om
sender, hos damerna gjorde sin flygtiga påhelsning.

Ungdomen roade sig med arbeten, musik,samt

conversie; ungherrarne granskade, bedömde och
criliserade skicklig- eller oskickligheten hos den i
staden, för närvarande sig befinllige Theater-per-
sonalen, hvilken redan tvänne gånger af publiken
låtit sig ses; afhandlade vidare om Ångbåtsfärder,
blifvande brunns-drickning, anlände brunnsgäsler,
bland Jivilka den eller den ägde nägon anhörig
o. s. v. Lieutenant Piremette var idag alldeles på
siii plats, tuggade fundersam på sin kalmus, samt

vigilerade mellan Damerna. Det tycktes likväl,som

skulle idag egenteligen den rosa-klädde Fröken
Cloty lagt embargo på lians lilla fjederlätta hjer-
ta, ly solrosen lik, vred han sig i olaliga cirklar
efter henne. Arme Pirouetle, gå du beskedligt
värdshus förbi, ty deraf blir visst ingenting; en
simpel Lieutenant, och en Fröken Nobelcreutft;
min Gud! huru skulle det låta; nej, som sagt. la-
ga dig mans itid ur väg, på det Geheimerådinnans
strutser åt dig ej ma komma att sopa rent. Att



168

hennes hjerna umgås med helt andra planer, säger
allt för tydligt de blickar hon ifrån sin plats i
lysthet kasta på Grefve A.; det vore dock en svär-
son, åt hvilkens namn och värdighet manmedlugn
kunde offra sin million; men, misstar jag mig ej,
min nådiga Gdieimerådinna, så är nämnde Greives
hjerta redan fängslat på ett annat håll, derilrån
det troligen ej så lätt återvänder.

Det enda, som under denna stela,etiquette-fulla
afton föreföll mig trefligt, var åhörandet af Frö-
ken Amelie T:s sång. Hennes röst, ovanligt hög
innefattar den beundransvärdaste konstfärdighet;
skada, mycken skada, att hon' iden ej äger Ro-
sas oändeliga behag; man skulle idet fallet ej
kunna höra någonting herrligare, och tillika senågonting skönare. Kan du väl tro Emilia, att se-
dan denne förträfteliga sångerska låtit höra sig,
älven jag persuaderades att sjunga. Hade ibland
de öfvertalandeejbefunnit sigGrefvinnan X.,Frök-
narna Q., Baron C*., med flere, skulle jag bestämt
varit färdig tro mycken elakhet ligga till grund
för ett dylikt project. Jag kunde Gudskelof emed-
lertidej efterkomma dessas önskningar, emedanen
några dagar förut ådragen lindrig förkylning or-
sakat mig en ganska märkbar heshet. Baron C*hvilken, enligt livad jag redan nämnde, utgjorde
en medlem af societén, varidag ovanligt dysterja, till och med tråkig; han förmåddes, oaktadtvärdinnornas enträgna propositioner, på intet vis
instämma till accompagnerandeaf de flerstämmiga
sångstycken hvarmed Fröken T. ännu sedermera
trakterade oss. Under det jag invid elt fönster,
sysselsatt med mitt arbete, blef den enda som icke
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med den allmänna strömmen, under sängen rusat
Lill instrumentet, emedan en skön sang alllid före-
fallit mig behagligare att på något afstånd afhöra,
fann Baronen tillfälle att,idet han invid min si-
da oförinodadt nedsatte sig, haffhögt yllra: "Ack!
Demoisclle! hvilken åtskilnad på denna, och den
nyligen på Vestanby passerade aftonen! när skall
väl en dylik åter yppas? Om ni visste huru dyr-
bart det stället för mig blifvit."

Som den fortfarande musiken ej tillät mig
höja min röst, och jag omöjligt kan fördragaett
hviskande samtal, isynnerhet ej med enkarl, lot-
sade jag, som hade Baronens tilltal helt och hållet
undgått min uppmärksamhet, samt arbetade endast
under tystnad på min söm. Baronen teg, liksom
hade han väntat ett svar, men då intet sådant ut-
föll, återtog han, omärkligt lutande sig framåt:
"Ni bevärdigar mig icke ens med ett svar, o Gudl
hafva då tvänne flygtiga dagar redan hos er hun-
nit förjaga minnet af dessa för oss båda så njut-
ningsrika, för mig så tyckliga timmar, livars hug-
komst alklrig skall förmå öfvergifva milt hjerta?
svara mig då endast häruppå".

— Jag kundevid des-
sa hansordverkeligenickelängre neka mina läppar
det svar, hvartill harmen att så hårdt missförstås,
förenad med nödvändighetenaf ett mig nu aftvun-
get yttrande föranledde.Jag försäkrade honom helt
kort, det allt livad skönt,högt och ädelt en gång
på min själ gjort intryck, der säkert alllid lika
oförminskadt skulle komma alt bibehålla sitt var-
de; derjernte förklarandehonom upprigtigt, ehvad
han det ock möjligen kunde misslycka, min alsky

15
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för alla sentimentala hemlighet tydande hvisknin-
gar, särdeles mellan personer af olikakön, ochiick
han helt och hållet tillskrifva min tystnad, nu upp-
giine orsak. Jag väntade att ef ler denna sista me-
ning finna Baronen stött, och uppslog ianledning
deraf, med något häpet frågande blick,mina ögon
till honom; men, skulle du sett den han deremot,
full afhjertäts godhet, rigtade på mig;— Han är en
ovanlig ung karl, med hvarje dag finner jag mer
och mer huru rättvist Friherrinnan lemnat honom
sitt loford. Men, nu hade ihast musiken upphört,
och sällskapet sågs utur sin massa åter sprida sig.,
för att en livar intaga sina plåt ser; först klockan
elfva, efter slutad fin soupé åtskildes man, jag för
min del innerligen glad att ändteligen se ett slut
på dessa högst otrefliga timmar.

Sedanförmiddagenföljandedag förgåttmed van-
ligt arbete, aflades på eftermiddagen hos Gouver-
neurens en länge åsidosatt tacksägelse-visite. Der
var rätt muntert, hvartili egenteligen den alltid li-
ka älskvärda Gouverneurskau sjelf bidrog. Om af-
tonen åtföljdes man till spectaklet. Som Gouver-
neurskan jemle sin famille beslutat, att dagen derpa
göra en liten utfart till ett, tvänne mil ifrånstaden
liggande nätt landtställe, det Gouverneuren ärnat
att för den vackraste tid af sommani arrendera,
proponerades Friherrinnan att på nämnde utlärt
blifva Gouverneurskan följaklig; alliså öfverens-
koms ianledning deraf, alt tidigt morgonen derpå
hos Grefvens inträffa, på det man sedermera dej-
ifrån vidare kunde åtföljas. Så gjord t som sagdlj
klockannioanländeman tillbestämd ort, och sedan
Grefvinnan och Friherrinnan uti en, samt Fröken
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Aurelia, små Fröknarnaoch jag,uti en annan vagn,
omsorgsfullt inpackats, alreste vi. Denna färd liade
kunnat blilva rätt angenäm ifall vi ej pä vägen
eriarit otour genom ett oförrnodadt regn, hvilket.
sedermera oalbrutet föll hela dagen, och saleds
biet oss ett mägligl. hinder, att. kunna taga lägen-
heterna omkring stället uti sigte.

Efter återkomsten till staden intogs hos Gou-
verneurens en nätt soupé, hvarmed äfven dagen
slutades. Dagarne derpå gals, som jag förmodar,
allt i Jöljd af Gouverrjeurskuns snart inträffande
utflyttning, hos Friherrinnan C. ett. stort kafle-dan-
sant; ett ditto ulan ditto hos Karnmar-RådinnanH.
samt en liten högst nöjsam soirée hos Ofverste-
Lieulenanlskan E., der Fröken E. med rätta kan
sägas utgjorde själenisällskapet. Du kan ej tän-
ka dig Emilia sä mycken lekandenaivité, alltid ny?
alltid lika intagande. Att man alldrig skulle trött-
na åhöra henne, vore enfaldigt yttradt, emedan
man isanning kan säga sig alldrighalvahörthen-
ne nog. Hon var alltföraimable att visa mig den
vackra meubel hon till ett helt rum, i tapissseri-
KÖm arbetat. Redan första ögnakastet derpå insåg
huru mycken smak samt sublimiléifärgemesbland-
ning hon innehade. 1 dag halva vi då ändteligen
tillmin innerliga tillfredsställelse förblilvithemma,
och dertill ännu, fullkomligt ostörde. Man vet
verkeligen att värdera det goda då det en tid ute-
blifvit-, aldrig, aldrig kan jag af hvilket ytligt nöje
det helst vore, finna den Ijtifva själs-njutning som
under ostörda samtal med min älskade välgö-
rerska»
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