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PAAVOLA-BLOMMAN.

I.

Vackert är det mångenstädes på jorden. Var-
mast klappar dock hjertat, ljufvast är dock livilan i
skötet af den ängd, från livars torfva jag plockade
min första vårliga glädje, under livars löfhvalfs
skugga min första smärtas lätta tårar runno. Ser
du vandraren der, livars fötter trampa Italiens klas-
siska jord. Vinrankor lastade med glödande drufvor
slingra sig kring almarna invid hans stig, och i ile
af myrten lundar skuggade dalarna fläta sig söderns
varma döttrar kransar af doftande orangeblommor.
Med kaskadernas sorl blandas näktergalens ljud och
echo af tusende eldiga kärlekssånger. Skön är da-
gen, men ännu skönare natten. Vid randen af en
källa lade sig vandraren till livila, och ur dess sakta
hviskande bölja stego drömmen, saknaden och min-
net. Då ser lian sitt barndomshem, sin glädjes 'da-
lar: berg, der under tallars och granars blånande
skuggor linnaean sprider sin blygsamma ranka och sin
skära doft; kullar, der naturen af smärta, hvitstam-
miga björkar byggt sig små tempel, i livars gröna
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hvalf nordens sångfoglar uppstämma sina chörer,
och mellan hvars pelarrader nyponbuskens blyga
rodnad framskymtar; grönskande åkrar och blom-
strande dalar, i hvilkas fridfulla sköte sorlande bäo-
kar liasta att utgjuta sina af glädtiga minnen lifvade
böljor; vackla sjöar, brusande vattenfall. — — —
Vackert är det mångenstädes på jorden. Varmast
klappar dock hjertat, ljufvast är dock hvilan i skö-
tet af den ängd, från hvars torfva jag plockade
min första vårliga glädje, under hvars löfhvalfs skug-
ga min första smärtas lätta tårar runno. Så hviskade
den vaknade vandraren.

Mellan löfrika kullar och grönskande ängar låg
det täcka Paavola hemman. En insjö med sina hol-
mar, sina albevuxna stränder och sina klara böljor
omslöt udden på hvars sluttning hemmanet var upp-
byggdt.

l>et var en söndagsafton i Juni månad. I Jako's
stuga, genom hvars öppna fenster, der en löfruska
sprider sin friska lukt, vi vilja taga oss friheten att
titta, hördes ljudet af vexlande röster. Värdinnan,
en rask och fryntlig, vidpass fyrtioårig matrona sjn-
tes beställsamt ordna om aftonmåltiden, gick af och

och det med en rörlighet, som ej illa anstod
hennes synbara välmåga. Litet emellan tog hon dock
sin halsdukssnibb och aftorkade dermed de i pannan

framsmygande svettperlorna. I ena hörnet af stugan,
på bänkarna, som omgåfvo det långa bordet, vid
hvars ena ända värdinnan sysslade, sutto tvenne per-
soner, och vid fenstret, med armarna lutade der-

an,
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emot och blickarna riktade utåt sjön, stod en tredje.
Den ena af de båda sittande var Paavola Jako, vår-
den på gården; den andra var brofogden och hette
Lundgren. Den vid fenstret stående, en yngre man
med rask hållning, var Anti, dräng från den icke
långt aflägsna prestgården.

Jako var en man af omkring femtio år, med ett
solbrändt och kraftigt ansigte, små qvicka, djuplig-
gande ögon och ett gladlynt, stundom något sar-
kastiskt drag omkring munnen, der nu en rykande
pipsnugga hängde, fröjdande hans näsa med sina
kittlande dofter. Brofogden tycktes vara en man,
som hade ett stolt medvetande af sin myndighet. Den
blåa rocken och den bredrandiga vesten antydde äfven
på en slags välmåga, som älskade att visa sig i den
bästa dager. Han var en frodig och rödlätt figur
med runda kinder, mörkt hår, och ögon, som man
vid ett flygtigt påseende kunde hafva tagit för ill-
pariga, men hvilkas föga rörlighet snart ingåfvo ett
annat begrepp.

”Tar du fram bränvinsflaskan och glasena också,
mor?” yttrade Jako.

”Måtte väl det, när vi hafva så rart påheis!”
svarade värdinnan, i det hon med en artig kniv
vände sig till brofogden. ”Fast vi ej kunna trak-
tera med öl, som Lundgren, så vet jag väl, att han
håller till bästa ändå.” — ”Ahå, kära mor, så ni
talar. Ni har det som mycket bättre är än både
öl och bränvin. Men se det är bröllopsmat det, och
sådant hittar man ej i hvar mans stuga. Ha, ha,
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ha!" log brofogden. — ”Hvad den Lundgren kan
'ara rolig! Men så har han inte varit herrskaps-
betjent lörgäfves eller. Lundgren lär väl just litet
bry sig om våran bröllopsmat, kan jag tro.” —

”Ah, nog förstår mora, hvad jag tycker om, fast
hon inte låtsar! Men bästa gudslåne skall det
bästa gudslåne,” fortfor bro fogden i det han slog
i en sup åt sig. ”Skål mor! Skål Jako! Tänker
ni inte att göra bröllop åt eran dotter snart?”

”Vi få välan se,” svarade Jako: ”Sommarn har
många lockfoglar och om jula är god tid till lek
och glamm.” — ”Ja, ja,” suckade värdinnan, ”du
Jako tänker ej mycket framför dig; men nog skulle
jag gerna se min Anni väl försörjd.”

Jako tog pipan ur munnen, knackade ur den mot
bordsfoten och log harmlöst men menande för sig
sjelf. Derpå fyllde han glasen, tog det ena och
sade: ”Anti, du derborta! kom hit och få dig en
bit till lifs! Raska gossar, fagra tärnor; ingen kän-
ner vindens vägar, står det i runan. Du har långa
tiden stått och gapat på flöjelstången derborta. Nu
kan du säkert säga livad vind det blåser.”

som ständigt aktar på väderflöjeln, den
kommer sällan något dugligt åstad,” yttrade värdin-
nan litet vresigt i det hon satte sig på bänken ut-
med brofogden. — ”Men se der kommer Anni! —

Ett godt och beskedligt barn, skall ni veta Lund-
gren, fast hon ibland har sina scliåser för sig; men
det har hon allt lärt af far sin. Se’n hon var ett

litet barn har han alltid pjollrat med henne på sitt

vara,

”Den,
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vis.” — Denna berömmelse, som hölls i en lägre,
förtroligare ton, afbröts genom Annis ankomst. Vida
omkring i socknen kallades hon för Paåvola-blomman.
Var det den glada, lefnadsfriska färgen på hennes
kinder ensamt, som bland ungdomen hade förvärf-
vat henne detta vackra tillnamn? Månne icke äfven

det rena, oskuldsfulla i blicken vackert sammansmält
med en naiv djerfhet, antydde på ett inre som bland
de enkla naturbarnen snart sagdt omedvetet förstått
tillvälla sig ett ljuft välde, och detta ännu ljufvare
namn? Vi tro så. — Enkel, men vårdad och yt-
terst renlig var hennes drägt. I handen bar hon
några nyplockade sötkullor. Hvem hade väl kunnat
ana, att hon just nu köm från aftonens göromål i
ladugården?

”Anni har varit ute och plockat blommor, ser

jag,” yttrade brofogden i det ett artigt leende bredde
sitt solsken öfver hans kullriga kinder. ”Jag tycker
mycket om vackra blommor. Hm! hm! — Ja gör
jag så. I synnerhet tockna der sötkullor, som vexa
på Paavola hemman. Ha, ha, ha!” — Anni låtsade
ej förstå artigheten, svarade sålunda ingenting derpå,
utan gick fram till bordet och bredde sig en smör-
gås, hvarvid hon lade blommorna ifrån sig. De rå-
kade just komma att ligga bredvid Anti. Han kastade
ett par förstulna blickar åt sidan, en på blommorna,
en annan på Anni, men vidare blef det ej utaf.

”Vak upp Anti!” ropade efter en stunds allmän
tjstnad Jako i det han åt Antis näsa måttade alla
sötkullorna, dem han under tiden i smyg bemäkti-
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gat sig, och hrilka nu till större delen ramlade ned
i Antis filbunke. "Har du varit på någon dans i
natt och svängt om med prestgårds-dejorna, efter
du ser så sömnig ut?" — "Jo, jo," inföll brofog-
den, "Anti sitter visst och funderar på livad prest-
gårds Lotta sade liäromsist på kyrkvallen!" — "El-
ler på skeppets väg i hafvet, och ormens väg pä
hälleberget, och — — —.’’ Här afbröts Jako af
sin hustrus fråga: "Nå, hvad sa’ prestgårds Lotta?"
— Anni, som gått till fenstret, der förut Anti stod,
vände litet på hufvudet. Hvarföre? Ho vet. —
"Hon sa’," svarade brofogden, ”att prostfrua sagt,
att om Lisa Lena skulle gifta sig, så skulle hon
inte spara på småsmulor." "Ser man på bara!"
mente värdinnan i det hennes forskande blickar sökte
Anni och Anti.

"Lundgren tycks ha' fasliga väl reda på prest-
gårdsflickorna. Litet bryr jag mig om hvad de tänka
och säga, ty inte är jag’ ibland dem, som samlar
nyheter på kyrkvalln eller i dansestugan," utlät sig
nu Anti med en viss snäfhet i tonen. — "Anni!"
sade Jako, i det han med plirande ögon sväljde sin
andra sup, "ska vi sjunga en runa?" — "Hvad
skulle det bli för en runa, far?" frågade Anni, utan
att förändra ställning. — »’’Och det skall blifva en
friareruna, en friareruna så fin!" gnolade brofogden,
i det han accompagnerade sig med glaset, hvilket
han stötte emot bordskanten,
svarade Jako, "är du färdig Anni?’’ — "Börja bara
ni, far, nog ska’ väl jagsvara,’’ genmälte Anni utan

"Nå, må göra då!"
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vidare omständigheter, och log godt för sig sjelf
der hon stod och blickade ut genom fenstret. Jako
lade armarna i kors, tillslöt för några sekunder
ögonen, och började sakta vagga hufvudet fram och
åter. Sällskapet satt lyssnande, värdinnan med hän-
derna hopknäppta i skötet, brofogden i all maklig-
het letande efter sin tobaksdosa, Anti med blickarna
oaflåtligt häftade på Anni. Jako började:

Väl jag känner unga hjertat,
Känner fagra flickans sinne,
Ungmöns tadelfria tankar.
Herrskar gerna i en stuga
Hög och rymlig, ny och välbyggd,
Rustar helst i ivälfylldt visthus,
Svänger sig i prydda kamrar.
Samla år och samla skatter,
Nog får du en fager hustru!

Anni svarade:

Samla år och samla skatter!

Föga vinns dermed ett hjerta.
Hvem är låga stugans prydnad,
Måttlig måltids fröjd och trefnad ?
Hvem är enkla kammarns smycke? —

Väl jag känner unga hjertat,
Känner flickans fria sinne,
Ungmöns tadelfria tankar!
Icke känner dem just alla,
Men om en dem träffar, finner



8

Han nog god och villig hustru,
Finner skatter nog för lifvet!

”Ha, ha, ha!” afbröt Jako sig sjelf och sången.
”Se på den Anti! Har han icke lagt armbågen i
filbunken! Skynda dig hit med något slags handduk
Anni, och hjelp den fumliga pojken att få surmjöl-
ken af jackan!”

II.

Skördetiden var kommen; rönndrufvans, krus-
bärenas och släpärternas tid. Den gulnade rågen
vaggade i mjuka vågor på fältet och gladde det gi-
riga menniskolijertat med hoppet om fulla lador samt
en sorgfri utkomst för vintern. Hösten är en vac-
ker, en betydelsefull årstid. Solen är icke mera så
brännande som under de långa sommardagarna, och
dess gyllene strålar synas endast egnade att skänka
färg och glöd åt de mognande frukterna. Och au-

gustimånskenet sedan, när det dallrar mellan lunder-
nas skuggor, när det försilfrar den daggiga ängen el-
ler speglar sig i insjöns lugna våg, huru un-
derbart, och dock huru rnildt och Ijuft talar det
icke till hjertat och sinnet!

Enligt gammal, god och ärlig sed var det talkko
på prestgården. Dit hade från nejden samlats en
väldig skara af ungdom, som nu i ädel täilan skyn-
dade att afmeja de mognade axen, och att visa prost-
far sin tillgifvenhet och tjenstvillighet. Prosten var

mycket afhållen af församlingen, och han förtjenade det.
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Folket var just sysselsatt på ett stort, vackert
fält, på alla fyra sidorna omgifvet af en lummig
löfskog, hvarigenom man åt ett håll kunde se den
blåa, glittrande ytan af en liten vik framskymta. De
långa raderna af skördemän skredo framåt under
hurtiga ljud och inbördes uppmaningar, med hvilka
äfveit då och då blandades någon af ett tinare eller
gröfre skämt kryddad anmärkning, hvarpå oftast
följde ett godt och hjertligt skratt, som gladt åter-
ljudade i småskogen. Elter kommo de, som hundo
kärfvar, och det var ett noje att se med hvilken
ifver, med hvilket raskt liandalag de hopsamlade de
skurna axen, för att ej blifva efter de utan hejd
och rast framskridande mejarena.

Invid dikeskanten på den mjuka gräsmattan, i
skuggan af några yfviga slokbjörkar, finna vi ett li-
tet sällskap samdrägteligen församladt. På en röd-
rutig ullchavvl utbredd i gräset sitter helt sultanisk
prostinnan, en liten välmående, rödlätt gumma, med
de allraförståndigaste och vänligaste ögon samt en
stickstruinp i händerna, hvilken vackert antyder på
att hon ej orkar vara overksam någonsin. Här kunna
vi äfven göra bekantskap med hennes båda döttrar
Lina och Sophie, af h>ilka den förra, som syntes
äldst, lutande sig mot ena armbågen, låg och läste
i en bok — jag vågar ej gå så nära att jag kan se
hvilken — den sednare ^ar just som bäst sysselsatt
med att servera thé, deruti biträdd af en domestik,
den förut omtalta Lisa Lena. Sällskapet utgjordes
för öfrigt af tvenne piltar, prostinnan» blomstrande
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afkomma, af hvilka den ena för tillfället befann sig
någorstädes bland folket, för att hjelpa till gom det
hette; den andra satt mycket förnumstig och täljde
på en rönnkäpp. Och slutligen få vi ej eller glöm-
ma herr informatorn, en student från Helsingfors,
som nyttjade glasögon, en liten bonjour med brons-
knappar och hällor i byxorna, och dessutom såg
mindre lärd än romantisk ut, och mindre romantisk
än sjelfbelåten. Han låg kapprak, baklänges ut-
sträckt på marken, med händerna under hufvudet
sammanknäppta, blickarna poetiskt riktade mot fir-
mamentet, och en uppslagen bok på magen, lika-
som hade han väntat på en magnetisk sömn för att
den vägen inhemta lärdom.

'’Herr Slantman!" ropade mamsell Sophie i det
hon räckte en kopp thé åt sin mor och sin syster.
Men herr Slantman hörde inte, eller också ville han
synas hänsjunken i en poetisk distraktion. Han
mumlade:

På fästets omätliga skimrande blå
Den evige herrskaren herrlig ses gå.

Sophi log skälmskt och reciterade pathetiskt:
Herr Slantman, herr Slantman, herr Slantman, o ve!
Här kallnar af längtan det glödande thé!

"Hvilken naivt poetisk tanke!" behagade herr
Slantman yttra i det han lagade sig i ordning, att
ur skorpkorgen bemäktiga sig en poetisk portion
thebröd. "Det är skada att mamsell Sophie så litet
odlar sin verkligen eminenta talang!" — "Ah, herr
Slantman skall få se! Jag tänker skicka in mina
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försök till Helsingfors Tidningar, och det skall inte stå
på förr än jag sticker ut Kapten Leopolds correspondent.

''Mamma/' sade nu Lina, som ej egnat det förra
samtalet någon uppmärksamhet, "hvilken är den der
vackra, utmärkt väl klädda flickan derborta, med
hvilken Anti nu talar?" — "Hvad, Lina, känner
du inte Paavola-blomman, som hela socknen kallar
henne?" — "Ah! nu mins jag! Under den tiden
jag varit hemifrån har ett och annat minne blifvit
litet undanträngdt. Hvad hon behagar mig! Se nu
s>ängde hon sig om och gick bort. Anti 6tår och
ser efter henne alldeles som om — —

deles som om han vore förtjust i Paavola-blomman,
v ill mamsell Lina säga,” fullbordade herr Slantman.
"Jo, jo men! — Det är bra löjligt att se bönder
kära!" — "Hur menar herr Slantman?" frågade
Lina med en liten förnäm, men af förtrytelse vac-
ker blick. ”Jag menar, att den ätheriskt fina,
ljufva, tjusande, berusande blomma, som vi på men-
niskospråk kalla kärlek, bleknar, vissnar och dör
mellan de hårda, med de mest jordiska dofter par-
fymerade bondfingrarna. Denna himmelska känsla
fordrar högre bildade själar för att i sin rätta glans,
sitt fulla lif kunna framträda." — Man måste nyttja
glasögon och blå bonjour med bronsknappar och
hällor i byxorna för att förstå hvad kärlek är, tänkte
herr Slantman.

fingrarna äro de tentakler, Inarmed kärleken banar
sig vägen till sällheten och lifvet, så torde glacö-
handsken vara lika känslolös 6ora arbetskarlens grof-

•" "All-

"Om herr Slantman menar att
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va skinn, om ej mera/' anmärkte Lina. "Barn,"
sade Prostinnan leende: "kärleken afundas intet, kär-
leken skalkas intet, lian uppblåses ieke, och — lian
skickar sig ieke ohöfliga. Den rätta kärleken skola
vi hoppas att livar och en kan ega, och hvad det
der poetiska krimkramset beträffar, så kan det väl
duga som en snömos eller efterrätt på rikemans-
bord, men gudnåde den, som ska’ lefva af den lösa
maten!" — Prostinnan tystnade och tog opp en ned-
fallen maska på sin stickstrump. — Lina ansåg det
passande att hålla inne med den uddiga anmärkning
hon ämnat herr Slantman, och denne, förtretad öf-
ver samtalets prosaiska vändning, tvärteg samt bör-
jade knyta om sin halsduk, som kommit litet i
oordning.

Aftonsolen satt efter den molnfria dagen blank
och trind öfver löfskogens trädtoppar, livilka i rör-
liga, lätta konturer aftecknade sig på det mejade
fältet. Det var en praktfull afton. Rågskylarna
glänste som guld, en stilla flägt spelade i de dall-
rande asparna, och man hörde de lätta >ågornas
tassel från den närbelägna stranden. Från gärdes-
gårdarna hördes det gälla qvittret af hundradetals
sparfrar och annan småfogel, och högt upp i den
blånande skyn slog 8>alan sina äfventyrliga kretsar.

Lina tog sin syster Sophie under armen, hvarpå
de styrde kosan utåt fältet, der arbetsfolket som
ifrigast voro sysselsatta, för att innan solnedgången
hinna få hela fältet skördadt. Informatorn steg äf-
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ven upp ocli vandrade filosofiskt efter, med hän-
derna på ryggen och näsan i vädret.

Flinkt och oförtrutet fortgick arbetet. Glada,
täflande uppmaningar ilade utefter raderna, råg-
kärfvarna hoppade om hvarandra som skulle de haft
lif, och det var en glädjande syn, att skåda huru
den ena skylen efter den andra, feta och kullriga
som prostgummor allesammans, ordnade sig på fäl-
tet. Till och med en och annan Laiska-Jussi, som
hela dagen gått och släpat benena, samt sett dufven
och sömnig ut, fick nu äfven lif, mest dock kanske
genom åtanken på den snart tillstundande måltiden
med sina grötfat och sina magiska njutningar.

Redan återstod blott en smal sträcka oskuren
råg närmast dikeskanten. Ett par famnar till, och
dagens möda ^ar slutad. Främst af alla var den
raske Anti. Nu tar han de sista axen bort ifrån
dikeskanten, och Anni som troget och oförtrutet följt
honom i spåren hopsamlar nu den sista kärfven. Hit
nalkades vårt sällskap. Anti vandrar, efter att liafva
kastat en glad och litet sjelfförnöjd blick på Anni,
bort till det stora dricksstopet vid motsatta åkerre-
nen, i det han under gåendet flitigt borttorkar svet-
ten med sin hvita skjortärm.

”God afton Anni!” helsade systrarna. Hon var

verkligen vacker, den enkla anspråkslösa flickan, der
hon stod rödlätt och varm af det lifliga arbetet, i
sin renliga och icke smaklösa drägt, med blicken
strålande af en naturlig stilla glädje, som för till-

2
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fältet kanske hemta* en förhöjning från >
ku ad som helst.

”Vet du Aiini,” utlät sig herr Slantman, "”att
mamsell Lina tror, att du snart skall komma till
pratsgården och begära brudhjelp. Hur är det? Jag
tror att du rodnar, min vackra tärna?”

"När har jag sagt herr Slantman att jag trott
•det?” frågade Lina skarpt.

”Hi, hi, hi! Jag rille bara bry Anni litet,”
svarade herr Slantman, men tyckes nästan bJifva
mest brydd sjelf. Gnolande på: Knappt Jeppe hann
nr gluggen gä in, allägsnade han sig och fördjii-
pade sig i småskogen och sina poetiska fantasier.

Utaf samtalets liflighet mellan de tre ana vi att
det är något rätt vlgtigt som afhandlas, men vi våga
ej störa detsamma af fruktan, att blifva affärdade
ungefär på samma sätt som herr Slantman.

III.

På den gräsrika af vackra lönnar omgifna gårds-
planen framför prostgärdsbyggnaden stod det långa
talkko-bordet. Folket hade just nyss slutat sin af-
tonmåltid. Vid skogsbrynet framtittade månans runda
anlete, och på något afstånd hördes åkerskärans egna
och skarpa ljud genombryta den annalkande nattens
tystnad. Vid grinden, som ledde in till gården, hade
några äldre karlar församlat sig och stodo der, stöd-
jande sig mot staketet, och rökte förnöjda sina små
pipsnuggor. Ungdomen drog sig småningom upp
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emot den byggnad der folkets stuga var belägen.
Dl och då hörde man fran små enskildta grupper
af flickor detta korta, hämmade skratt, som flr en
säker förelöpare till någon väntad rolighet.

Det töfvade heller icke länge förr än de lockande
tonerna från en temligen nästäppt fiol läto höra sig
från stugan. Nu bröto gossarna in ibland de slutna
fliekskockarna, några under ganska taktmässigt ut-
förda kaprioler, och syntes dessa just vara de för-
nämligaste kavaljererna. Snart smattrade mot stu-
gugolfvets stadiga tiljor en liejflygande polskas snabb-
trampände slag, och glädjens lätta möda aflöste här
dagens tyngre. Den stora, rymliga stugan, med sitt
nedrökta tak, sin breda ugn och sina små fenster
erbjöd en egen anblick. Det låg någonting till half-
ten dystert i denna skymning som här herrskade,
endast på vissa ställen afbruten genom några svaga
månstrimmor, livilka förmådde genomtränga de dam-
miga fensterrutorna. Fantastiskt rörde sig de dan-
sande parena och deras långa skuggor i dessa bleka
dagrar, än försvinnande i det tunga mörkret invid
ugnen, än skymtande förbi ett fenster, från Inilket
månans huta ljus inströmmade. Sa hvilar nästan
alltid ett blekt drag af smärta, ett halft melankoliskt
tycke öfver nordbons fröjd, och han älskar att lata
sorg och glädje upplösa sig i hvarandra. Är detta
väl en dunkel aning om deras gemensamma ursprung,
en längtan till försoning och frid?

Spelmannen, den af nagra för litet ljollig an-
eedde vallherden, satt hopkrumpen i en v ra och lät
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stråken utan rast glida öfver de häftigt vibrerande
strängarna. Det var ej utan att man kunde upp-
täcka en viss energie i hans spel, ehuru det hör-
des att naturkonstnärn ej var nog mäktig tor att
upplösa de hårda dissonansknutar, som hämmade re-
dandet af den melodiska tråden. Fria, vilda fan-
tasier gåfvo sig emellertid luft i den med ständigt
nya variationer brillerande polskan, och ju högre
bullret och stojet stego i stugan, desto vildare bru-
sade de skära tonerna, endast då och då afbrutna
genom ett kapriciöst adagio. Det bleka månskenet föll
på den arme spelmannens tragiska, grålivita mekka,
och hans bruna, magra ansigte, öfver hvilket ett
eget leende var utbredt; man kunde kalia det iro-
niskt. De djupa, små ögonen, öfver hvilka en stark
skugga rufvade, kastade då och då en blixt, som
alltid sökte sin väg mot det genom fenstret inström-
mande månskenet.

Men på trappan till stugan stod den vackra Anni
och i dörren Anti. Alla andra tycktes sysselsatta
med dansen, och blott några äldre män sågos sakta
samspråkande på backen. ”Vi hafva en god bit väg
hem,” yttrade Anti, ”kanske vandra vi bort?” —

Anni såg sig förståndigt omkring, makade sin hals-
duk tillrätta på hufvudet, och med en bifallande
nick åt Anti begaf hon sig på vägen till hemmet.
Anti följde.

Vägen slingrade sig utmed en å, i hvars stilla,
spegelklara vatten qvällens tindrande stjerna ba-
dade sina mjella strålar. Löfrika skogsbackar höjde
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sig pä bada sidor, bland hvilkas dunkla skuggor
trasten börjat sin melodiska säng.

Tysta gingo de båda unga bredvid hvarandra,
Öfver Annis glada, bekymmerslösa drag tycktes det
stilla, vemodiga i naturen halva kastat en lätt och
skär skugga. Betänksamt hv ilade liennes stora, blå
ögon än på de glimmande böljorna, än på månans
runda skifva, än bland löfskogens dallrande skuggor.
På Antis manliga och bruna anlete, som bjert stack,
af mot det lji/aa håret, kunde man löga upptäcka
annat än det nationela, stereotypiska allvaret, utom
då han någongång, liksom drifven af en inre oemot-
ståndlig kraft, kastade sina blickar åt sidan på Anni,
Dä ljusnade ögat och munnen drog sig till ett nästan
omärkligt leende af godmodigt välbehag.

”Anni!” sade med sakta stämma Anti, ”jag skulle
tilja tala vid dig, men jag är så underlig till mods,
och jag är rädd att du ler at mig.” — Då såg Ann i
upp på Anti, men hon log icke, utan sökte for-
tröstansfuilt den redlige ynglingens klara blick. ”Om
hvad?” frågade hon, mera, som det syntes, för att
säga något, än af behof att göra en sådan fråga.
Bada stadnade, Anti gjorde en djerf beslutsam knyck
på sitt hufvud, och fattade Annis båda händer i sina.
”Vill du blifva min, Anni?” frågade han varmt,
hastigt. Och Anni drog ej sina händer tillbaka.
Hon log ett ljufligt, förtroligt leende och svarade
gladt: ”jag vill!” — Då banade sig en lång, en djup
glädjesuck ur Antis bröst, och så slutades
det frieriet.
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IV.

Det är en mörk afton i slutet af September.
Ett fint duggregn faller hvasst och kyligt ned öfver
de sista tynande blommorna, och i den stripiga star-
ren invid träsket sjunger en kulen nordost de första
tonerna af höstens melankoliska likpsalm. Det är
inte alls behagligt, att, såsom läsaren och jag, utan
hatt och kapprock, vara ute i sådant väder, och jag
tror derföre, att vi göra klokast om vi begifva oss
in i klockarens stuga deruppe på backen, hvarest
en brasas sken inbjudande flammar mot fensterrutan.

Vi inträda i en kammare, der tvenne personer,
af hvilka den ene redan är oss bekant, slagit sig
ned vid ett bord, som det tyckes för att förjaga
alla sorgliga tankar på höst och köld. De timrade
väggarna lysa röda af den väldiga brasan, som spra-
kar från den hvitmenade spisen i ena hörnet af rum-
met. En säng och några omålade trädstolar finnas
äfven. Rummets förnämsta prydnad utgöres dock
af ett gammalt väggur, hvars gråskymliga, jättelika
fodral står likt en åldrig veteran på vakt, stödjande
sig mot väggen. Tunga, långsamma, hesa, afmätta
falla pendelns knäppningar, endast vid hvarje timmes
förlopp afbrutna genom den skorrande gökens werda.
Arma veteran! din gök är ej mera någon munter-
gök, såsom i fordna dar. På väggen ofvanom sän-
gen äro några träsnitt, brillant kolorerade och före-
ställande scener ur bibliska historien, uppklistrade,
och vederbörligen af flugor och andra händiga konst-
närer retoucherade i det punkterade maneret..
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Brofogden, ty det är honom vi här återfinna,
och klockaren sutto förtroligt samspråkande vid bor-
det blossande på livar sin pipa. En bränvinsbutelj
och glas gifva scenen sin vederbörliga spirituella
lyftning, och af de båda kamraternas tindrande ögon
och rosiga kinder finner man, att den tredje vännen,
klockarens spiritus familiaris, icke förgäfves lockat
med sin tysta, men eldiga vältalighet. Just som
klockaren med ett leende, värdigt en Rembrandts
pensel, satte sitt glas till munnen, inträdde en tredje
person hans hustru.
"Kommer ock en med mannenom hem, når mannen

är lustig,
Ser hon ej surt uppå den, häfver ut sin ondsko pä

gästen,
Hamrar och ramlar i vrå, att fat och tallrikar hoppa;
Utan är hurtig och from, och gör allt livad mannen

behagar.
Sådan en hustru är mansens hjelp; "

Men klockaren, hvars läppar redan fuk-
tats af den frestande likören, satte med en ferm
vändning glaset tillbaks på bordet, och hastigt såsom
solen försvinner bakom en mörk aprilsky, så försvann
det belåtna leendet från hans läppar. Hustrun tog
brandstaken och ställde sig att röra om brän-
derna i spisen, i det hon med en ättikssur min, och
rifvande sig i det röda håret med venstra handen,
yttrade: ”Woj, woj! det eviga su " Mera
han hon ej säga, ty brofogden, som stigit upp och
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nalkats henne, lindade nu förtroligt sin arm om
hennes lif, i det han afbröt den påbegynta litanian
med ett: ”Ser ni mor, jag har något bestyr att tala
med klockarfar om, en sak, som han kan förtjena på,
ser ni; och bränvinet det består jag. Ni ska inte
bullra nu, utan kom och tag er en sup med. Jag
vet ni kan väl behöfva den i det här ruskiga vä-
dret. Mins ni hur det var roligt här ” sin-
tet hviskades den rödhåriga skönheten i örat. Hon
log koketterande och efter att liafva gjort brofogden
till viljes, angående supen, försvann hon ur rummet.

”Sakramenskade mara!” mumlade brofogden i det
Inan åter intog sin plats. ”Hi, hi, hi!” småskrat-
tade klockaren för sig sjelf:

”Vackra katta, snälla missa,
Lilla qvicka glinderöga,
Mjuka inställsamma smektass,
Ferma, redobogna gripklo!
Bäst du är när dina murrhår
Svärtat sig på spiselns grytor;
Ock det pryder dig att slicka
Mjölk, som spills i ladugården,
Väl det passar dig att kurra
Sedesamt i mjuka sängen, —

Men om dig att jama lyster,
Skynda hastigt ut på backen
Spring med snabba skutt till skogen,
Att ej pigorna må ropa,
Gårdens alla hundar skälla:
Fula katta, stygga missa!”

J t
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Efter denna lilla filipick, riktad mot den ut-
gångna hustrun, tömde klockaren sitt ifyllda glas
och strök sig med sjelfbelåtenhet om munnen.

Klockaren var en liten, mager och hurtig man,
med en stämma, som man ej visste huru hon fick
rum i en så liten kropp, och en näsa, hvars re-
spektabla dimensioner, i förening med dess briljanta
kolorit gaf egaren ett visst tycke af nötknäppare.
De krokiga, stackota benen fullbordade likheten, och
när han om söndagarna uppträdde utstyrd i en gam-
malmodig svart frack, knäbyxor och ett par väldiga
glasögon samt en grå hatt med stor skärm, var det
för en ovan åskådare omöjligt, att icke i tysthet
begå ett crimen laesae majestatis mot den värdighet,
hvarmed han rörde sig bland bondhopen. Mannen
var ej litet stolt öfver att engång i sina dar hafva
varit gymnasist, och ehuru han vänner emellan
lemnade sitt lustiga lynne fritt spel, så var han dock
mycket ömtålig om sin värdighet i egenskap af kloc-
kare. För öfrigt var han litet intrigant och ansågs
i allmänhet för en stor förstårsigpåare i hvarjehanda
saker, samt tog sig systematiskt ett litet rus livar
sÖndagsafton. Orsaken till denna hans kärlek till
flaskan härledde sig måhända derifrån, att han ej
följt visans visa råd, som säger:

"Du yngling, som i frieri
Uti ditt val vill lycklig bli,
Slå straxt din håg från flickan bort
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Öm lion är vindögd, tjock och kort,
Men näsan af den livassa sort,
Och sjunger gällt och heter Stina.”

Om du derföre kunde hitta på något sätt, att
förmå Paavola Anni at ta’ mig, så var säker på,
att jag skulle ge dig en julgris, som inte skulle se
ut som något skedblad i syna,” fortsatte brofogden
det genom hustruns ankomst afbrutna samtalet. ”Och
livad prostgårds Anti anbelangar, så vet jag, att han
gjort narr af dig när du var munter sist på Ny-
simäki brölloppet.”

”Ahut!” var klockarens lakoniska svar i det lian
rättade på sin lilla lekamen. Men likasom hade han
ångrat detta utbrott af sårad värdighet, hvarigenom
han blottade en svag sida för brofogden, fördjupade
han med en diplomatisk gest näsan i sin ena näfve
och tilläde: ”Strunt i det kalaset. På bröllopp och
graföl äro alla narrar.” — ”Hur så?” frågade bro-
fogden. ”Jo, ser du, när man håller bröllopp så
skulle jag ha lust att sjunga: En jemmerlig, en
usel ting m. m., men då skratta de, och bete sig
lusteliga; och vid graföl uppstämmer jag ofta: Min
jemmer nu en ända har, och se då gråta de. Der-
före tycker jag att vi äro narrar allihop, alla i ge-
men och livar och en isynnerhet.” — ”Se så, tänk
på julgrisen, ocli prata inte tockna der dumheter!”

”Jag skall berätta dig huru det gick med en
friare,” sade klockaren, fästande sina blickar på de
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slocknade glöden i spiseln. ”Han tyckte om en flicka,
>ilie honom ingenting, eller snarare ondt änsom

godt. Då gick han till en gammal trollkarl, en så-
dan der besvärjare, som det inte är cliristligt lolk
godt att ha' och göra med, och bad honom hjelpa
sig. Och så vandrade de en natt när alla solvo,
det var en thorsdagsnatt, till gården der flickan
bodde, och der gjorde de allehanda konster, och en
lammunge hade de med sig, som de slagtade. Men
friaren var en feg karl, och fruktade sig i sitt hjerta,
så att trollkarlen inte kunde riktigt komma i ord-
ning med alla sina besvärjelser. iNu gick det så,
att flickan ändå tog honom, men styggt och förvändt
bar hon sig sedermera åt i allt sitt lefverne med
honom. Då tyckte mannen, att han fått sig en
olycka i huset, och en qväll när han supit, sä att
han såg hvärken måne eller stjernor, så svor han:
jag vånna fan toge det elaka stycket. Och tre da-
gar efter föll hustrun ner i en brunn och bröt nac-
ken af sig. Men efter den stunden hade han in-
gen, ro, och hvarenda thorsdagsnatt kom hustrun
och spökade för honom. Och hvartliän han tog vä-

öfverallt förföljde honom den huta vålnadengen
under ett doft suckande af: den ringen, den natten!
O glöd, o, eviga plågor!”

I detsamma klockaren slutade sin berättelse slog
en stormil en gren af det utanför fenstret stående
trädet med häftighet mot rutan, så att hela fenstret

'

skramlade. Brofogden hoppade högt upp ifrån bäiH
ken och stirrade efter bullret likasom hade han vän-
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tat att få se något uppträde af spöklik art. Då
detta emellertid ej inträffade, så hemtade han sig
och vände sig till den på de nästan utbrunna glö-
den alltjemt uppmärksamme klockaren och sade:
”Hvem, f för tusan, tror du ämnar rådfråga
trollkarlar och besvärjare? Nej såd’na historier slu-
tas aldrig bra. Men ett klokt råd kan man dock
alltid utan samvetsagg söka. Och du, som vet nära
nog lika mycket som presten, och kanske mer i ett
och hvarje, du tycker jag just kunde säga mig
huru jag skall bära mig åt, ty får jag inte flickan,
så tag’ mig f fulingen kommer det icke att gå
rent på tok.” Brofogden satte buteljen till munnen
och nedsväljde med några stadiga klunkar de fram-
trängande, onda aningarna.

”Om du inte vore en sådan rädd kruka!” tog
klockaren myndigt till ordet, läggande betänksamt
pekfingret mot näsan. — Härpå fortsattes samtalet
i en lägre ton, så att man ej kunde uppfatta annat
än några spridda ord. Brofogden satt med framräckt
hals, uppmärksamt lyssnande till klockarens demon-
strerande framställning, och yttrade än sitt bifall
genom täta nickningar på hufvudet', än åter en tve-
kande fruktan genom att nagelfara sin yfviga, svarta
lugg., Täta skyar af rök hvälfde sig omkring de i
en djup mystisk skymning sittande rådplägarne; en
enda brand låg ännu och pyrde i spisen, med sitt
dunkelröda sken reflekterande på de närmaste före-
målen. Det flitigt begagnade bränvinet började äf-
ven verka på kamraterna. Än hörde man under
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samtalet ett halfqvädt skratt, än frambröt lustighe-
ten i några^ osammanliängande, nästan omedvetet
framstötta toner.

”Känner du ruter fru?” frågade klockaren. ”Frå-
ga presten om han känner katekesen?” svarade bro-
fogden i det han gjorde en gest, som tycktes vilja
säga så mycket som trumf i bordet. — ”Anej! jag
menar tatarkäringen,” återtog klockaren. ”Jaså! Ha,
ha, ha! jag skulle icke känna rödkjoln? Lika bra
känner jag henne, som jag känner din hustru, du
alla galande tuppars öfverste!” — ”Hi, hi, hi,
skrattade klockaren.” ”Ku-ke-li-ku! Skulle du grymta
lika bra som jag gal, så tror jag att du skulle sälja
dig sjeif på Tavastehus marknad.”

”En herreman, en herreman,
Med pengar i sin ficka,
För honom bugar hvarje man,
För honom niger hvarje flicka,”

skralade brofogden, utan att akta på klockarens ut-
fall. Efter en liten ordvexling återföll samtalet i
den halfhviskande tonen, och fortsattes till dess att
brofogden, som mot bordet stödde sina korslagda
armar, mot dem nedsänkte det tunga hufvudet, och
endast med några uthållande snarkningar deltog i
samtalet. Klockaren fann det derföre öfverflödigt
att anstränga sina talorganer, steg upp och trefvade
sig på sina krokiga ben fram till sängen.

3
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V.

”Det kommer visst något fremmande besök tii!
gården, ty katten liar hela gudslånga dagen strukit
sig mot ungsmuren och tvättat murrliårena.” Så
utlät sig dejan på Paavola, i det hon kastade en

dugtig vedklabb i spiselu, der en glödstack, sädan
man endast får se den i den skogrika landsbygden,
spridde sin värme. Snart uppflammade en klar och
treflig låga. Det var till den vackra Anni som dejan
yttrade dessa ord, men säkert hade de undgått hen-
nes uppmärksamhet, kanske emedan surret från hen-
nes flitigt svängande spinnrock hade förtagit deras
ljud. Hon fortfor att spinna. Den ena ullkardan
efter den andra, mjell och mjuk vandrade ur den
bredvid stående pertkorgen för att emellan flickans
konstfärdiga fingrar uttvinnas till ett jemnt och vac-
kert garn. Det var ej utan en slags belåtenhet soin
Anni ibland för ett ögonblick höll in rocken och
kastade en blick på den i vidd hastigt tilltagande
rullen. På en pall närmare brasan med röda, fro-
diga kinder satt dejan, sysselsatt med något slags
sömnad. De tycktes vara allena hemma i gården.

”Om du ändå skulle sjunga någonting, Anni!”
yttrade dejan. ”Ah, jag tycker att spinnrocken sjun-
ger bra nog,” svarade Anni med en lätt suck, ”hvem
orkar ständigt sjunga?” — ”Du har inte sjungit på
bra länge nu.” — Anni teg. — ”Om prestgårds
Anti ändå skulle komma hit med de der väfspolarna,
som han lofvade göra, så kunde jag få spinna och
du börja väften,” fortfor dejan, ’men aldrig är
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det värdt att lita på hvad de karlarna iofva.’ —

Mja-a-a-m! skrek katten och hoppade med ett skutt
upp i dejans knä.

"Många sysslor har en herregårdsdräng att sköta,
och inte tror jag att Anti gör narr af sig; se det tror
jag visst aldrig!" sade Anni ifrigt. "Låt se, när var
det han lofvade göra väfspolarna. Det var i thors-
dags, och nu ha’ vi lördag, och tvä dar äro väl ej
någon lång tid; ingen lång tid — — fast det sä
kan tyckas. — Men hur tycker du, är inte rännin-
gen till den nya väfven ståtelig? Sex ändar grönt,
så tre ändar hvitt, så tre gröna igen, derpå tre
hruna, så en smal livit rand och sist åtta ändar
grönt. En klädning får mor till juln och en jag,
och du skall få dig en tröja, det svarar jag för.’
— "Rödt vore ändå grannare än det hvita," an-
märkte dejan. ”Tycker du det? Ja, i bomullstyg,
att bruka om sommarn, när mjölkgräset och nypon-
busken blomma, visst är rödt då vackert, helst i
mycket smala ränder; men om vintern när snön lig-
ger på marken och ingenting annat grönt finnes än
gran- och tallskogen, då tycker jag att hvitt är
vackrare. Men vill du hafva rödt i tröjan, så nog
tror jag att det finnes några härfvor också af den
sorten igen.” — ’’Nej, nog vill jag ha’ sammaledes
som du, och nog är det kanske vackrare också, ef-
ter du tycker så.”

1 detsamma gick dörren upp till stugan. Den
skymning som der herrskade tillät ej att urskilja
hvem den inkommande var. Man förnam blott nå-
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gra långsamma, smygande steg. Snart stod dock
den inträdande framför spiseln, framsträckte ogene-
radt sina frusna händer mot brasan och helsade:

god afton!
Det var en något till åren kommen qvinna, med

ett brunt, markeradt ansigte, stora, eldiga, bruna
ögon och ett ännu nattsvart hår. Spår af ett vildt
behag röjde sig ännu i näsans böjning, i ögonbry-
nens hvälfning och sättet att bära hufvudet, hvars
betäckning, en storrutig, smutsig bomullsduk, hon
vid sin lxelsning skjutit tillbaka. Hennes anblick
gjorde dock långt ifrån något behagligt intryck. Det
vilda, sarkastiska uttrycket kring munnen, i förening
med hennes lidelsefulla blickar imponerade, men
väckte misstro. För öfrigt bar hon en kjol af mörk-
rödt ylletyg, som emot den flammande brasan lånade
åt hela gestalten en egen theatralisk elfekt.

Qvinnan, till sitt ursprung ziguenerska, eller så-
kallad tatterska, var i nejden allmänt känd under
namnen af ruter fru och rödkjoln. — "Hej, Akka!”
så var ziguenerkans egennamn, ”det var roligt att
ni kom hit,” yttrade dejan. ”Nu skall ni spå oss;
fast inte tror jag mycket på era spådomar, ty all-
drig ett ord af allt det ni sad’ mig i fjol har ännu

sva-slagit in.” — ”Dåligt arfvode, dålig spådom,”
rade ziguenerskan kort. ”Ahå, säg inte det! Jag
gaf er ändå en rätt hygglig bomullshalsduk.” — ”Ja,
och med så5na fransar på sen, som vi på tattarspråk
kalla trasor. Men om ni nu ville ge mig en sup
— för det är kallt ute — och något annat smått,



29

sä skulle jag spå er båda två riktigt ordentligt.’ —
Dejan såg på Anni frågande.' Anni tycktes tveka,
men nyfikenhet tog ändå ut sin lilla arfsrätt i qvin-
nohjertat; hon tog en perta, tände upp ljus och
gaf ziguenerskan en sup, den hon knappast hann
svälja förr än hon begärde en till, och fick.

Ziguenerskan strök det svarta håret ur pannan,
satte sig på bänken och framtog en gammal kortlek,
som säkert räknade sina anor långt tillbaka i tiden,
och kanske såg sina ljusaste dagar under mamsell
Arfvidsons tid. Med en min, som vi tycka just
skulle hafva anstått nämnde mamsell, eller till och
med mamsell Lenormand, började hon breda ut de
bladen i ödets bok representerande korten. En djup
tystnad herrskade. Sjelfva katten hörde upp med
sitt spinnande.

”Hjerterdam och spader två! — Två — aha! är
det på det sättet?’’ mumlade mystiskt rödkjoln;
”Dja weli kawar el tintuma borhagit!” — Två friare
komma från två vägar. Men den ljusas väg är mörk
och den mörkas ljus. Vakta dig för den ljusa! Ser
du der spader tian med klöfver femman bredvid sig.
Mog hakalavat! Det betyder intet godt. Falskhet,
synd och otrohet! — Men den mörka har en ljus
väg och ett gladt hjerta. Ruter nia och hjerter äss
betyda kärlek, fröjd och rikedom. Der ligger för
Anni en stor olycka och den ljusas hjerta är svart
af dess skugga. Fly den ljusa! — Nästa onsdags-
natt kommer något underligt att hända. Lyss till
hvad du hör, öch tro på hvad du ser! — Nu är
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det mörkt för mina ögon och midnattsstjernorna
tindra bleka; ett moln går för månan i andarnas
land, och mina kort ligga svårt i afton; der skym-
tar mycket, som jag ej nu kan säga.” En kort
tystnad uppstod.

”Se så! gif mig nu en sup till så är jag nöjd.
Det lider på natten, och varmt är det här inne så
jag brinner. Jag måste ut i skogen och vandra än
ett stycke i natt.”

Efter att hafva fått sin vilja fram, och rädd att
genom ett fortsatt gyckel försvaga det intryck hen-
nes spådom och mystiska uppträdande förorsakat,
försvann hon efter ett kort: godnatt. Ljusveken hade
brunnit lång och brasan kolnat innan de båda flic-
korna hunnit återkomma från sina tysta funderingar.

Yl.

På en resa genom länet skulle Guvernören pas-
sera landsvägen, som på något afstånd stryker Förbi
Paavola hemman. Der finnes en ganska brant och
svår backe. Genom en icke ovaniig tillfällighet, den
man efter behag kan tillskrifva olyckan, kusken eller
hästarna, gjorde Guvernörens vagn i backen ett salto,
som dock ej blef mortale för någon annan än det
ena vagnshjulet. Guvernören var en icke alltför
gammal för detta krigare, som visste att taga ett
äfventyr, såsom det bör tagas, en rask och vänlig
man, en troman i ordets ädlaste bemärkelse. Ett
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uppehåll i resan blef nödvändigt; hjulet måste lagas.
Paavola var det närmaste stället, och med tillkallad
hjelp forslades snart den skadade vagnen dit.

Det led redan mot aftonen då guvernören in-
trädde i stugan, der Paavola-värdinnan säkert for
fjerde gången torkade dammet från hord och bän-
kar. Vid guvernörens fråga om hon vore värdinnan,
släppte gumman i häpenhet sin damtrasa, försäkrande,
under upprepade nigningar, att det visst var henne,
som man kallade för gårdens värdinna. Hon skulle
väl liafva stått der och nigit ännu, hade ej Anni
kommit henne till undsättning. Blygsamt, enkelt och
ordentligt framställde hon till Landsherrn en förfrå-

om de icke skulle få spänna för en häst ochgan,
skjutsa honom tiil prostgården, som ej var stort
mera än en fjerndel aflägsen från hemmanet, ty
vagnen kunde ej blifva färdig förr än morgonen derpä.

”Du lärer v äl således gerna v ilja bli af med mig,
din lilla skälm?” yttrade till Anni guvernören, hvars
ansigte klarnat vid anblicken af den vackra flickan.
Anni ovan vid dylika artigheter slog ned ögonen och
visste ej hvad hon skulle säga, men värdinnan, som
under tiden hunnit repa mod, svarade under för-
nyade nigningar: ”Herregud, livad vi gerna vilja
göra vårt bästa för den nådiga herr Guvernörens
beqvämligliet! men vi tänkte, att den nådiga herr
Guvernören skulle liafva det bättre hos Prostfar
derborta.,,!

Emellertid dröjde Landsherrn qvar, en kammare
putsades, fejades och lagades i ordning, och en så-
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dan heders- och glädjedag tyckte sig Paavola-värdin-
nan ej hafva haft i all sin dar.

Redan sofva alla på sitt öra sött. Natthimmeln
var klar, och månans fundersamma öga såg fugtigt
ned på den hvilande jorden. Endast ett och annat
prasslande löf, som höstvinden skakade ur trädens
kronor till foder åt vinterns hvita brudtäcke, störde
den bieka tystnaden. De i gult och brunt skiftande
ängarna glänste i en skimrande hinna af dagg och
dvärgsnät, och insjöns vatten såg dimmigt och ky-
ligt ut, som en anlupen stålskifva. Det var ungefär
midnatt, då på en gångstig, som slingrade sig ut-
med skogsbrynet, tvenne gestalter blefvo synbara,
som styrde sin gång emot gården. De stadnade
emellanåt och tycktes se sig försigtigt omkring, eller
hålla någon slags öfverläggning. Derpå skredo de
åter framåt tills de slutligen stadnade bakom ett af
uthusen på gården.

”Men tänk om nu inte rödkjoln tog af hakarna
från fenstret i Annis kammare, som hon lofvade,”
yttrade den ena af gestalterna, hvars krokiga stackota
ben ej kunna tillhöra någon annan än klockaren.
Hans kamrat och följeslagaren brofogden, livilken
vi igenkänna i den andra gestalten, bemötte anmärk-
ningen med tystnadens vältalighet. Han tog blott
fram någonting ur bröstfickan och räckte det med
betydelsefull gest åt klockaren; detta någonting blix-
trade blankt i månans strålar. — Ah, en dolk! ut-

ropar läsarinnan. — *— *— Nej, en bränvinsflaska!
'’Tyst! jag tror det var något buller,” sade hastigt
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klockaren och vände sin näsa mot alia fyra väder-
streckena.— ”Ah, det var bara hästarna som stam-
pade i stallet,” genmälte brofogden. — ”Ja, bin i
de hästarna, de äro sluga! Bara inte någon vaknar.
Dumt med det här månskenet.” — ”Se så! tag nu

på dig rustningen, och stå inte der och prata i
skägget, annars blir det försent.”

Ur en medbragt påse framtogs nu en slags ko-
stym, bestående af en hvit kjol, en likaledes hvit
kåpa att hänga öfver hufvud och axlar, samt ett stycke
mask. Denna kostym iklädde sig klockaren. Genom
masken af gråpapper, med urklippta hål för näsa
och ögon, framstack på ett högst humoristiskt sätt
klockarens stora och lysande näsa. ”Kom ihåg nu,
att sedan du hjelpt mig in, sa går du tillbaka opp
i backen, der vi bundit hästen, och håller den i
ordning, ty om flickungen börjar skrika och göra
oväsende, så händer det att de andra vakna och
sätta efter mig.” — Sålunda förmanade klockaren.
”Lita du på mig och min trafvare!” genmälte bro-
fogden. Straxt derpå satte de sig båda i rörelse,
med smygande steg närmande sig till ett fenster i
stugubyggnaden, hvilket brofogden sökte att med
försigtighet öppna. Det gaf efter, ty hakarna in-
nanföre voro på förhand aflyftade af den listiga röd-
kjoln, samma afton hon spådde de båda flickorna.
Brofogden ställde sig fyrkrokig emot väggen, och
begagnande hans rygg såsom stege klättrade quasi-
spöket, klockaren, in genom fenstret. Han hade jemnt
och nätt hunnit in, och brofogden beredde sig just
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på ett ärofullt återtåg, då ett par väldiga armar,
like ett obildt ödes knipstarka räfsax, klämde sig i
ett nu fast omkring hans lif, och med ens kastade
honom handlöst till marken. En brottning börjades
under häftigt ropande och hojtande på undsättning.
I detsamma syntes klockarens hvita skepnad med
fladdrande kjolar färdig att våga ett skutt ut genom
fenstret, men just i detsamma han lemnade sitt
fotfäste fattade en hand inifrån tag i den flygande
hexans kjolar, och på det sättet blef den arme syn-
daren till hälften hängande fastspikad vid väggen,
utan att kunna företaga sig något till sin befrielse.

Just som det ändteligen lyckats prestgårds Anti,
ty det var han som öfverrumplat de båda skälmarna,
att få brofogden på magen och sålunda ur stånd att
vidare göra motstånd, framträdde från byggnads-
knuten ännu en person. Det var rödkjoln. Under
ett kort och hvasst hånskratt närmade hon sig den
fallne brofogden sägande: ”Jag tror maran rider
dig, - Lundgren! Ha, ha, ha! Farväl kära Lund-
gren! Lycka till lustigt frieri! När du håller ditt
bröllopp med repslagarens dotter, så kom ihåg att
du bjuder gamla Akka på dansen! Ha, ha, ha!”
— Derpå försvann hon med snabba steg, öfveriem-
nande lösningen af dramat åt de ur stugan kom-
mande.

Den scene som härpå framställde sig hade en
sådan blandad anstrykning af löje och allvar, att det
fordrades en Hogarths pensel, for att i sin sanning
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drägt, med sitt gråpappersansigte och sin skinande
näsa, fantastiskt draperande väggen, brofogden i sitt
förnedringstillstånd fegt darrande för hvad som kom-
ina skulle, blott då och då frammumlade en svor-
dom, prestgårds Anti stolt triumpherande der lian
satt grensle öfver sin slagne rival, och omkring dessa
hufvudpersoner hela husets personal församlad ny-
fiket gapande, frågande och slamrande; allt detta
belyst af det vackraste månsken, midt under den
tysta natten, erbjöd en anblick, som erinrade om
sagorna i tusen och en natt.

Och detta är slutet på berättelsen om Paavola-
blomman. Sednare upplysningar meddela, att röd-
kjoln af hämdgirighet mot brofogden, for prestgårds
Anti upptäckt de båda skälmarnas planer. Nu in-
träffade äfven så befängdt, att den samma onsdags-
afton anlände Guvernören för natten fått sitt sof-
rum i Annis kammare, och det var ingen aiman än
Guvernören sjelf, som så kraftigt nappade qvasi-
spöket i flygten. Man kan väl tänka sig, att sådana
tilltag som klockarens och brofogdens skulle erhålla
sin tillbörliga näpst; bro fogden blef afsatt, men hvad
klockaren beträffar, så tror man att hans värsta
straff \ äntade honom i en eftertrycklig husaga, af
en för rätt och ordning ifrande kär makas händer.
Det kraftiga handtag Anti lemnat vid tillfället er-
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höll äfveu sin vederbörliga belöning, ty Guvernören
fönydnade honom på ort och ställe till brofogde i
den afsattes ställe.

Vid jultiden firades pä Paavola hemman ett stå-
teligt bröllopp. Hvilken brudgummen var, och hvll-
ken bruden, det låta vi våra läsare gissa.
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TVENNE DRÖMMAR.

, Drömmen är för tanken lik blommans
doft för den blinde

Det led till medlet af Mars. Himlen var moln-

fri oeh skön, ren och klar som hade dess eviga
ljusblå öga aldrig sett jorden bära en sorg eller föda
ett brott. Isskorpan kring jordens hjerta började
smälta, det gick igenom dalar och skogar, öfver fjäll
och sjö en susning liksom af hopp och längtan

Tyst satt Augusta och blickade ut från sin kam-
mare till himlen och ljuset. Den bleknade kindens
matta flamma syntes oioligt ömsom lifvas och tyna
af under inflytande af de plågor, som så länge va-
rit hemmastadde i hennes bröst. Men ur det milda,
blå ögat strålade med ofördunklad glans samma kär-
lek, samma mod, samma undergifvenhet som alltid.
Då under smärtans och lidandets eld mannens själ
ofta omgifves af en hård, ogenomtränglig skorpa,
är det likasom hos qv innan allt det yttre, tillfälliga,
slaggen skulle smälta bort och lemna endast det
rena, glödande guldet qvar. Äfven ur Augustas
öga blickade hopp och längtan, men vid det uqga,
varma hjertat hade dödens mask bitit sig fast, och
sög dess blod droppa för droppa.

4
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Det bruna, mjuka håret föll ännu oflätadt ned
öfver högra skuldran på den ljusa morgondrägten,
och omslöts af de tärda sammanknäppta händerna,
hvilkas genomskinliga lnithet sorgligt påminte om

sjukdomens härjningar.
’ Ack! huru ljus och öppen är ej himlen i dag!’’

yttrade hon med strålande blickar. ”Ha ad tror du
om drömmar, min Edvard?” Hän id lade hon sin
hand i den trolofvades och sökte förtroligt hans
blickar.

”Jag tror att goda drömmar komma af ett rent
hjerta, men onda af ett förvilladt.”

”1 natt hade jag en dröm; jag skall berätta dig
den. Jag tyckte mig a ara på ett fullkomligt obe-
kant ställe. En egen, besynnerlig dager omgaf mig.
Här träffade jag på en liten gosse, som jag tyckte
vara död. Hans utseende återkallade i mitt minne
ett barn, som då jag var helt liten upptogs hos
föräldrarna och dog efter en kort tid. Äfven hans
namn Immanuel påminte jag mig, hvilket jag säkert
ej skulle: gjort som vaken. Är du i himlen Imma-
nuel? frågade jag. Ja, svarade gossen. Är det
svårt att dö? frågade jag vidare. Då log han öfver-
jordiskt mildt och sade: Är då vilkoret för salig-
heten så svårt, att tro, älska och hoppas? — Derpå
bad han mig, att jag skulle lyfta honom till en

bänk, som stod invid en hög mur nära intill. Då
jag ville uppfylla hans begäran, fattade han mig
hårdt om halsen, och jag tyckte att hans armar voro
så långa, magra och kalla. I det jag nedlade ho-
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nom på bänken hörde jag någonting klinga mot
marken: den större stenen hade lossat ur min ring.
(Hon bar en liten diamantring, gammal inom famil-
jen). Jag ville göra mig lös ur gossens omfamning
tor att söka den bortfallna stenen, och under detta
bemödande vaknade jag. ’

Hon tystnade och sänkte sakta sitt hufvud mot
den älskades bröst. Deras hjertan genombäfvades
af kärleken, af lifvets och dödens mysterer.

Yar det en aning, som under själens ofria till-
varo i drömmen hade tagit gestalt, eller var det de
båda ungas egen fantasie, som sökte en betydelse i
denna lek af natten och skuggorna? — —

’Hittills,” sade hon sakta, ”trodde jag alltid, att
jag åter skulle blifva frisk. I dag känner jag mig
så lugn och nöjd vid tanken på döden.”

Onämnbara känslor bestormade ynglingens bröst.
Han slöt sin brud till sitt klappande hjerta, likasom
ämnade han bestrida döden sitt rof.

Augusta kysste sakta bort en framqvällande tår
ur hans öga, lade handen på hans hjerta, likasom
för att stilla dess häftiga slag, och reciterade med
iugn stämma:

”Tiden,
Striden

Snart skall slutas,
Friden njutas,
Hoppet vinna,

Tro och kärlek målet hinna.”
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Fjorton dagar derefter hade det trogna hjertat
upphört att slå, det milda ögat brustit, och vid
grafvens slutna, gåtfulla port stod den sörjande yng-
lingen och frågade: hvad är döden? hvad är evig-
heten?

Ett år hade ungefär förlidit efter Augustas -
död, då Edvard berättade mig denna dröm. ”Hvem
kan följa naturens alla irrgångar? sade han, ”hvem
kan upptäcka källorna till alla de underbara känslor
och aningar, som fylla ett menniskobröst? Och lik-
väl måste man få tro, att omsider det lifsband som

förenar den vakna, medvetande verkligheten med anin-
gens, drömmens och skuggornas osynliga makter skall
blifva oss klart. Vill du höra hvad som hände mig?”

Utan att afvakta något svar fortsatte han: ”Jag
hade en afton länge setat vid mitt fenster i mån-
skenet. Det skimrade så underbart mot den hvita
snön, som hade bredt sin kylande duk öfver jorden.
Då och då flög ett lätt moln förbi månans klara
skifva, och kastade sin oroligt framilande skugga
öfver jorden. Jag kunde ej slita min blick från
dessa irrande gestalter, hvilka föreföllo mig som
oroliga andar, sökande en förlorad frid. Småningom
gaf min inbillning skapnad åt dessa skuggor af en

skugga, de vexlade i tusende former, uppträdde,
kämpade, försvunno. Hade jag väl somnat, och
fortsatte fantasien i drömmen den började leken?
Mig tycktes som sänkte sig sakta en ovanligt hvit
och klar sky mot jorden. Ju närmare den nalka-
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des desto bättre trodde jag mig kunna urskilja de
yttre konturerna af en qvinnogestalt i fotsid, livit
drägt med det långa, bruna håret slätt nedfallande
öfver bröst och axlar. Det är omöjligt att beskrifva
den känsla som härvid genomilade mitt bröst. Det
kändes ungefär som om jag hade varit genomskinlig,
och det svala, underbara månskenets strålar träffat
mitt hjertas innersta fibrer. Allt närmare nalkades
gestalten och snart stod den framför mig inne i
mitt rum. Det var Augusta, bon sjelf eller hennes
ande. Jag kände så väl igen högtidsuttrycket i hen-
nes milda blå ögon. Blek var hon, som när jag
tryckte den sista kyssen på hennes läppar,
glans af lif, sådan jag förr aldrig skådat den, låg
utbredd öfver de kära dragen. Sina händer höll hon
korslagda öfver bröstet.

Jag egde ingen tanke, min själ var försjunken i
oändligt ljuf åskådning. Men då rördes min tunga
och mina läppar, och likasom styrda af en annan
makt än jag, frågade de: Hvad är döden? •— En
sakta rysning genomfor mig då jag hörde dessa ord,
ty jag tyckte att de ej voro mina.

”FrågsT lifvet livad döden är, men fråga icke dö-
den! Lär af fröets lif i mullen huru triumferna
öfver förgängelsen firas, och låt höstvinden, som
skakar frukterna ur den till stoftet fallande plantans
sköte berätta dig sin sköna saga om lifvets och dö-
dens mening.”

Så talade hon, och rösten var såsom eolsharpan, då
en sommarens svala aftonflägt besjälar dess strängar.

men en
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öch åter frågade min tunga ocli mina läppar;
”Hvad är evigheten?”

”Glöm dig sjelf och lef in dig i det sannas ocli
det skönas lif; då skall du känna, då skall du veta
livad evigheten, hvad odödligheten är!”

Andegestaltens magiska glans blef under dessa
ord allt skärare och klarare. Underbart betogs min
själ härvid af en känsla midt emellan ångest och
salighet. Hon rörde sig likasom för att sväfva bort.
Den inre känslan öfvergick då till medveten smärta.

”Säg mig, o säg mig!” bad jag, ”är detta ej
ett gyckel af min egen inbillning? — — — —”

”Den myrten, hvarmed du prydde och invigde
din Augusta till grafvens brud, håller på att vissna.”
Vid dessa ord försvann synen. Då jag åter kom till
besinning hade månen gömt sig i svarta skyar, det
var mörkt i mitt rum, och min kropp skadades af
täta feberrysningar.

Dagen derpå fick jag en billet från Augustas
broder. Den innehöll någon förfrågan i en likgiltig
sak, men i ett post scriptum stod: ”Den myrten,
hvarmed du prydde och invigde din Augusta till
grafvens brud, håller på att vissna.” — Den hade
varit i hans vård under sommaren. Jag har den nn
hos mig, och han börjar åter skjuta friska blad.

Hvad säger du?

”Var detta allt en drömbild och en

Dem hjertat sjelf tänkt ut att sig bedraga?”
saga,
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ARMODETS SON.

I.

Vid en af de aflägsnaste gatorna i staden B * *
star ett litet, af tiden temligen illa medfaret hus.
Somrarnas sol tyckes haÜva brynt de lutande väg-
garna, och den glesa mossan, som här och der sit-
ter qvar i springorna, har grånat under många vin-
trars snö. På torftaket växer sommartiden ett sträft
och högt gräs, men hvilket snart torkar, och under
hösten, då nordanvindarna blåsa, ger det ifrån sig
ett eget, halft hvinande, halft suckande ljud. En .
del af de små i bly infattade fensterrutorna saknas,
och en bit gråpapper intar deras rum; skorstenen
liar mycket tycke af en gammal götisk ruin, och
den på sina rostiga hakar lutande förstugudörren
står öppen både natt och dag; ett säkert tecken, att
fattigdomen sedan länge gästat derinne. Högst uppe
vid takåsen å gafveln af huset fanns en öppning,
till utseendet midt emellan fenster och glugg, och
försedd med fyra små rutor. Från detta fenster
syntes den flämtande lågan af ett ensamt ljus. Lå-
tom oss kasta en blick i denna armodets aflägsna
och ensliga vrå.
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Det i sin rostiga jernstake lutande ljuset uppda-
gade utom de mörka toma väggarna få föremål för
ett nygirigt öga. En säng och ett bord, båda omå-
lade samt tvenne stolar, af hvilka den ena intogs af
ett tv ättfat af krukmakaregods, och den andra, en
invalid på tre ben, sorgligt stödde sig mot väggen,
utgjorde de enda möblerna i rummet. Med båda
händerna stödda under kinderna satt på sängen en
ung man. Hans kläder utvisade, likasom omgifnin-
gen, en hög grad af armod, dock utan att vara be-
häftade med de lyten, som tyvärr oftast vidlåda nö-
dens barn, nemligen osnygghet och van\årdnad. An-
sigtet var blekt, magert och allvarsamt, men kring
munnen, hvars ungdomliga rundning i formerna
hungern och sorgerna ännu förgäfves sökt förhärja,
låg ett så innerligt uttryck af godhet och tålig un-
dergifvenhet, att äfven i det iskallaste lxjerta bloden
skulle hafva strömmat varmare, vid jemförelsen deraf
med det djupa lidande, som uttalade sig i de mörka,
blixtrande ögonen, hvilka oafbrutet stirrade mot den
i draget flämtande ljuslågan. Tid efter annan loss-
nade en tår ur ögat och banade sig tyst vägen ut-
för den Lleknade kinden.

Låt honom gråta; han är dock lycklig, så länge
han eger en tår för sin smärta, egde han också ej
en bit bröd för sin hunger. — Hans öra tycktes
med begärlighet lyssna till hvarje litet buller, som
kom att störa den ängsliga tystnaden. Det var jul-
afton. Få äro väl de, som då ej ega en måltid mat
och en vän, att glädjas och att sjunga sin psalm till-
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sammans med. Han egde intetdera. Blott minnet,
att han fordom egt det, kom nu öfver honom med
all sin bitterhet och med all sin ljufhet. — Hans
föräldrar hade varit fattigt prestfolk på landet, som
med möda och uppoffring saminanskrapade en liten
besparing, med hvilken de skickade sin enda son till
Universitetet. Kort derefter dogo de båda, och den
oerfarne ynglingen stod ensam, brödlös och husvill
i verlden. Han kom då till B * * för att söka sig en

lärareplats; men livad framgång har väl olyckan?
Med renskrifning och dylikt hade han nu en tid
sökt att uppehålla sig; men den nedslagenhet och
misströstan till sig sjelf, som armodet inger, i för-
ening med oerfarenhet af lifvet och verlden, satte
honom ofta ur stånd att förvärfva äfven det nöd-
vändigaste för sitt uppehälle. Han var redan tjugu
år, innan hans far hade förmått skicka honom till
Universitetet; nu var han ett år äldre.

Dörren öppnades och en tjensteqvinna inträdde.
Han steg hastigt upp, aftorkande tårarna med han-
den och närmade sig bordet för att putsa den långa
ljusveken. ”Madam kommer för att bädda?” yttrade
han med en darrande, man kunde nästan säga öd-
mjuk stämma. ”Ja, men här finns ju ingen ved
mera. Jag tycker herrn skulle frysa rätt dugtigt.”
— Han svarade intet, utan gick och lade handen
på kakelugnen. Den var iskall; ty der hade ej varit
eld på ett par dagar. ”Skall jag hemta hem mat
åt herrn?” — ’Nej, det är ej värdt. Jag går väl
ut.” — ”Jag kommer litet tidigare i afton, ty jag
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ekall bort och äta julgröten hos ett herrskap, der
dotter min tjenar, och som bedt mig komma dit.
Herrn kan aldrig tro sådant präktigt herrskap det
är, och en gröt så livit och god, så man just kan
glädja sig. Gud välsigne hade gröten och herrska-
pet, och det gör han också; för aldrig har jag sett
så söta och hyggliga barn som der. Men det är
synd, att herrn, som går så beskedligt i kyrkan och
är så uppbygglig att tala med, alldeles som en prest,
skall vara så mycket ensam, och helst på den glada
och heliga julafton. God natt nu! kanske går herrn
ut till någon, så lycka till en god och glad afton!”
•— ”Godnatt, godnatt!” svarade lian med en djup '
suck.

Allt var åter tyst i den aflagsna stadsdelen.
Ljuset brann allt lägre och lägre, men vid hordet
satt den ensame ynglingen med bibeln framför sig.
Här sökte han tröst, glädje och mod, och han glömde
för ett ögonblick sitt armod och sin olycka. Han
steg upp och vandrade några slag öfver golfvet.
Minnet, sorgerna och nöden vaknade åter i hans
hjerta. Äfven hungern kom med sin tärande oro.
Du bortskämda barn i lyckans sköte, som klagar öf-
ver ledsnad och saknad, du borde lära dig att veta,
hvad det är att vara hungrig, att vara det på
jnlafton! — Han framtar under sängen ett litet
skrin och derutur en guldring sin fars
enda efterlemnade arf, hans magisterring. Med den

'

var det ämnadt att han sjelf en gång skulle vigas i
sanningens tjenst. Kring den förenade sig så många
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dyra, heliga minnen, rå många krossade förhoppniu-
gar. Allt In ad han älskat på jorden a ar borta,
detta enda återstod honom nu. Ej underligt då,
om detta minne var honom kärt. Skulle armodet

tvinga honom att skilja sig äfven från denna sin
enda vän, sin stumma förtrogna? — Han stack rin-
gen på fingret, kastade den snäfva kapprocken öfver
axlarna, släckte ljuset och gick ut.

II.

Snön knarrade skarpt under foteh, stjernorna
tindrade med detta bleka sken, som är den nordiska
vinternatten eget. Det tar en frisk köld. Svepande
kapprocken tätt omkring sig vandrade ynglingen ge-
nom stadens gator. I hvarje fenster lyste det gladt,
da och då förnams det muntra stojet af lekande barn
ända ut på gatan. En och annan släde med klin-
gande bjellror ilade förbi vandraren. Slutligen stad-
nade han framför ett hus, på hvilket man i skenet
från fensterna å den motsatta sidan kunde urskilja
en guldsmedsskylt. Butiken var ännu ej tillslagen.
Länge stod han der, villrådigt betraktande än dörren
till boden, än den ring han bar på sitt fingef; En
svår strid tycktes föregå i hans inre. Slutligen be-
mannande sig steg han trappan uppföre, fattade i
låset...; men här stadnade han åter. En djup suck
arbetade sig fram ur hans bröst, han svepte tyst
kappan tätare omkring sig och fortsatte sin van-
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dring. Liksom talande i drömmen yttrade han för
sig sjelf: ”0, min far, min far! — Om helgen ändå
ej vore så lång. -— Ingen enda bit bröd, och tre
dagar . . . kanske flera, många, många! — Om
jag finge dö! Gud, jag ville gerna dö om du tilläte
det! Men jag vill bedja. När nöden är som störst,
är hjelpen närmast. Det finnes så många goda men-
niskor, och gerna skulle de gifva mig en bit af det
öfverflöd, som i afton tynger så månget bord; men
de veta ju icke huru hungrig jag är. Ack! jag
kan icke tigga. Jag kan icke, jag vågar icke. —

O, de skulle förakta mig och säga: se, han är ung
och har krafter att arbeta, och likväl tigger han!
... de skulle kärlekslöst kasta åt mig ett stycke
bröd . . Och jag, skulle jag väl kunna förtära de-
ras gåfva? — O, om de visste, om de kände! —

Men jag vill vänta öfver helgen. Ack! det bröd,
som kostat mig min sista glädje, mitt käraste, min
ring, det skulle blott förbittra min sorg.” — Under
dylika betraktelser hade han närmat sig den andra
ändan af staden. Här erinrade han sig att han
egde en bekant, en åldrig qvinna, som förut tjenat
hos hans föräldrar, men efter deras död flyttat till
staden och nu bodde i en usel koja i den mörkaste
och skräpigaste stadsdelen. Han kände ett innerligt
behof af att trälfa någon menniska, för att, om också
blott för en stund, något skingra de dystra tankar, som

sysselsatte och plågade honom. Han inträdde i kojan.
Vid hans inträde satt gumman framför spiseln

med ryggen åt dörren och tycktes laga om elden,

i

(
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hvars sista lågor fladdrade upp från de mörkt glö-
dande bränderna. Hon märkte ej den nya gästen,
utan fortfor långsamt och eftertänkligt med sin sys-
selsättning. Ehuru det var lialfskumt i kojan kunde
man på golfvet urskilja en ungefär åtta år gammal
flicka, som insomnat med det ljuslockiga hufvudet
lutadt mot en stol. Sakta nalkades han gumman
och lade sin hand på hennes axel. med ett: ”god
afton Karin!” — Gumman spratt till, såg upp på
den ankomne med en lång, drömmande blick, fram-
stötte ett sträft ocli kort: ”godafton!” och började
derpå äter att rita sina mystiska ringar bland kolen
i spisen. — ”Hur är det med er, Karin?” frågade
han. ”Hvar är er dotter?” — ”Död och begraf-
ven,” svarade gumman entonigt, utan att bevärdiga
den frågande med en blick. — ”Hvad säger ni, är
er dotter död? Och det visste jag icke.” — Tyc-
ker herrn att det är så underligt då? Jag tycker
att det är underligare, att jag skall lefva, när hon
är . . . borta ... i grafven. — Men sätt er, herre,
och värm er; det är kallt ute . . . och ändå kallare
i grafven .. . men ser ni, •— känn herre, mot kylan
i mitt gamla hjerta äro grafven och vintern ett in-
tet.” — ”Stackars Karin! Men Gud skänker väl

också er någon tröst.” — Gumman släppte eldgaf-
fein, knäppte ihop händerna, men svarade intet.
— ”Var det längesedan er dotter dog?” — ”Det
är nu på elfte dagen. Hvilken dag, kära herre! —-

O Gud, min Gud! hon var en stor synderska. Hon
lockades af rosorna i verldenes lustgård, och ref

5
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sina brölloppskläder på deras gömda törnen. Men
hennes hjerta blödde, herre, på sistone; det blödde
ur djupa, vackra sår, och om blod tvär synd och
renar skuld, då är hon nu hvit som snö!
när hon smälter i tårar för nådens skinande anlete,
då . . . då är hon icke snö allt igenom . . . Ack, ack!

Ser ni herre det der kolet. Det har brunnit
nu länge, länge; men när det slocknar är det lika
svart som förr. Ni skulle ha sett henne, när hon
dog. Hennes kind var hvit, hvit som snö, men
hennes hjerta var såsom en falnad aska. Herre Gud
Fader förbarma dig!” — ”Amen!” svarade yngliu-
gen. En lång och djup tystnad efterträdde detta
korta samtal. Gumman satt och stirrade i den allt
mer och mer aftynande elden, och de magra hop-
knäppta händerna, då och då darrande af en kon-
^ulsiv rörelse, antydde ett inre själsarbete.

Emellertid vaknade barnet och kom tyst och nä-
stan nedslaget till gummans sida, slöt sig tätt till
henne och kastade en frågande blick först på den
fremmande, sedan på mormodren. ”Mormor, mor-
mor!” — utropade den lilla flickan med dämpad
röst, men då gumman, som knappast tycktes halSa
märkt barnets ankomst, icke svarade, utan den öds-
liga tystnaden fortfor att herrska, gömde barnet
sitt huftud i gummans knän under sakta snyftning.

Ynglingen steg upp och kastade några friska
vedträn på elden, hvilken snart åter uppflammade
med liflig och sprakande låga. Barnet såg upp med
halft glad, halft nyfiken blick, och tårarna upphörde

1
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att rinna. ”Vill du inte komma och sitta i mitt
I knä, Anna lilla?” frågade med vek och öfvertalande

stämma ynglingen. Flickan såg på honom med sina
stora, milda, blå ögon och närmade sig sakta, lik-
som omedvetet. Snart satt hon i hans knä, och
ynglingen, glömmande sina egna sorger och bekym-
mer, jollrade med det stackars barnet, till dess en
mild glädje strålade ur dess veka och intagande an-
letsdrag. Det barnsliga, innerliga förtroende, som,
ju mera han talade, desto tydligare uttalade sig i
flickans tysta och glada uppmärksamhet, i hennes
förståndiga blickar, fängslade ljnft ynglingens hjerta,
och han gladdes. Slutligen lutade han sig sakta
ned öfver barnet och tryckte en kyss på dess panna.
Han tystnade, men då sade barnet: ”mor är död,”
och slöt sig ännu närmare till hans bröst. — En
lång och djup suck arbetade sig nu fram ur gum-
mans bröst, vid hvars ljud flickan, liksom vaknande
ur en dröm, spratt till och ropade, fallande i gråt:
”Mormor, mormor! jag är så hungrig!” Och lös-
görande sig ur ynglingens knä, fattade hon gumman
i armen och sade med en bedjande blick: ”Får jag
mat, mormor! jag är så hungrig.” — Med ett ut-
tryck af den mest förtviflade resignation såg gum-
man på barnet och sade: ”Bed Gud, kära flicka,
så får du kanske mat.” — ”Mormor! skall jag bedja
som mor lärde mig?” — Gumman stirrade åter i
askan utan att svara, men barnet knäppte tillsammans
sina små händer och upprepade halfhögt: ’ Gud,
som hafver barnen kär...!” Då slog ett vackert,
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ett skönt uttryck ut sin glans öfver ynglingens an-
lete, hans öga sökte höjden och en klar tår glänste
i dess blåa spegel; men gumman slog händerna för
ansigtet och föll tillsammans, såsom hade en oänd-
lig tyngd tryckt henne till jorden. Ännu stod bar-
net med sina hopknäppta händer och dess läppar
rörde sig till sakta bön, då ynglingen steg upp och
hastigt lemnade stugan.

III.

Något öfver en half timme kunde vara förliden,
då dörren till stugan åter gick upp och ynglingen
inträdde. Han afkastade kapprocken med ifver och
framtog derpå åtskilliga matvaror jemte bröd, hvil-
ket allt han lade på bordet. Nu såg han sig om-
kring; men allt var tyst och blott några bränder ko-
lade ännu i eldstaden. Är ingen här? frågade han.
'’Jo, jag,” svarade en späd stämma från ett mörkt
hörn invid spiseln; ”Mormor har gått bort litet.”
Den unga mannen drog bordet intill spiseln, upp-
lifvade med de sista klabbarna den slocknande elden,
satte sig och tog barnet på sitt knä, samt bjöd hen-
ne af de medförda matvarorna. Få äro väl de jul-
bord, som uppdukas med enklare rätter, än här vanka-
des, och kanske vid intet lierrskar dock en ädlare glädje
och en bättre aptit än här. Det finnes menniskor,
till hvilka barn med synnerlig förkärlek hylla sig,
till livilka de med ens få ett >isst omedelbart för-
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troende, hvilkas minsta blickar de med en innerlig
glädje uppfånga. — En af dessa menniskor >ar
Björk; så hette ynglingen. Det var som hade de
båda varit bekanta i många år. Så länkar nöden
raenniskolijertan tillsammans. Ynglingens bleka drag
strålade af frid och förnöjelse, och han glömde sjelf
att äta för den njutning, åsynen af barnets oskulds-
fulla glädje skänkte honom. Efter att hafva ätit
sig mätt nedsteg flickan sakta från hans knä, fattade
med en blick af den innerligaste tacksamhet hans
hand, neg och kysste den. Ein lätt purpur färgade
lians kind, det gick liksom en varm ström genom
hans hjerta. Den för en stund sedan öfvergifne,
ensamme, som skulle skattat sig lycklig om en med-
iidsam och hjelpsam hand räckts honom, han hade
nu funnit tillgifvenhet och tacksamhet.

Ringen fanns ej mera på ynglingens hand, men
han hade ett minne mera, ett minne godt som guld
i sitt hjerta.

Nu återkom gumman. Asynen af den unge man-
nen tycktes fönåna henne; hon stadnade ett ögon-
blick villrådig vid dörren och smög sig sedan med
blickar af en viss skygghet till ett hörn af stugan,
der hon syntes undangömma ett medfördt knyte.
’'Koin hit, mor Karin, och dela ^år måltid,” sade
ynglingen vänligt. ”Ni är nu säkert både frusen
och hungrig. Vi måste glädja oss på julafton, ty
äfven för den ringaste sörjer han, som föder sparf-
varna och kläder liljorna på marken.” — Gumman
nalkades, men förgäfves sökte man någon enda liten
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skymt af glädje och tacksamhet i hennes stela, för-
virrade blickar. Hon tog en hit bröd och bröt den,
men syntes glömma att föra den till munnen. —

”Goda Karin, det är synd att sörja så mycket.” —

Kalla ej gamla Karin god, herre! Det är synd att
sörja, säger ni. O, om det ej funnes större synder
än det, så .. . Jag fattig syndig menniska, står det
i syndabekännelsen, men der står inte: jag rika,
syndiga menniska, för, ser ni, bara den fattiga...”
— ”Tyst, mor Karin! nu talar ni ogudaktigt.” —
”Då talar jag så, som mitt hjerta är. Man kallade
gamla Karin from. Ack! och hon trodde så — och
rar glad under trasor och elände. Men djefvulen
smyger omkring, och på hans frestande är ingen
ända. — Fädernas missgerningar straffas inpå har-
nen, och barnens drabba fäderna. O, min dotter!
dina synders frukter mogna. — Ilade icke detta barn
varit, tror ni då, herre, säg, tror ni, att gamla
Karin skulle ... — skulle fruktat att dö af hunger!
— Men bry er ej om livad jag säger. Jag vet, att
det är alltsammans tokigt och ogudaktigt.” — Björk
såg förundrad på gumman, livars gråa hår, under
det häftiga, afbrutna talet, till en del nedfallit på
de gråbleka kinderna, och hvars magra hand ännu
krampaktigt höll brödbiten omsluten. ”Har ni nå-
gon svår synd, som trycker edert hjerta, Karin?
Icke är fattigdomen någon synd?” —

Gumman spratt till, strök håret ur pannan och
kastade ängsliga, stirrande blickar omkring sig. Den
lilla flickan, som under tiden blifvit obejnärkt och
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sysslolös, liade af nyfikenhet och barnslig instinkt
närmat sig hörnet, der gumman gömde sitt knyte,
och var som bäst i beråd att tillfredsställa sin ny-

girighet, då hon bemärktes af mormodren. Med
ens rusade hon upp, fattade barnet i armen och
förde det med vild häftighet till andra ändan af
rummet; hennes läppar undföll detta rop: ”Barn af
synd och olycka, vill du störta mig i
stadnade hon, och vändande sig till ynglingen sade
hon med en liksom af frossa skälfvande stämma:
”Här är ingen rolig julafton. Hvarföre söker ni
icke upp den rike mannens boning? Gå herre, ga!
ty här är det ej bra att ni dröjer längre. Ser ni,
elden har slocknat — och det blir så mörkt, så
mörkt.” Den iskallaste förtviflan målade sig i gum-
mans hela väsende, då hon så stod framför ynglin-
gen med den spända, forskande blicken och de bleka
kinderna. En förfärlig makt låg i hennes röst; han
förmådde ej svara ett ord, utan aflägsnade sig o\il-
korligt, plågad af de mest olikartade känslor.

?” — Här

IV.

Ett dussin år hade ungefär förflutit, dä vi åter-
finna vår fattiga bekantskap på ett trefligt och godt
länsmans-boställe uppe i landet. Det var en mild
och vacker sommarafton. Björk, hvars redliga, sol-
brända ansigte strålade af lugn och belåtenhet, satt
just på trappan till sin enkla boning och rökte sin
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pipa i sällskap med adjunkten i församlingen, hvil-
ken kommit att besöka honom. — ”Nå, du väntar
fremmande till midsommar, hör jag!” yttrade adjunk-
ten. — ”Ja, Borgmästaren i B * * har lofvat, att
under en lustresa, som han ämrtar företaga inåt lan-
det, titta på oss och här tillbringa midsommar. Det
är en karl, skall du tro, den Borgmästaren!” —
”Hör du, bror Björk! vill du göra mig till viljes
uti en ting?”—”Gerna, om jag kan.” — ”Berätta
då för mig huru du gjorde din bekantskap med den
ädle mannen, om hvilken du alltid talar medf så
mycken värma och liängifvenhet. Det är ju han,
som har gjort din lycka i mer än ett
fall,” tilläde han i det han med en rask blick upp-
fångade skymten af Björks fru, som i sina hushålls-
bestyr skyndade genom förstugan.

”Det är det visst,” svarade Björk, ”och då du
önskar det, skall jag äfven säga dig huru det gick
till för mig att blifva karl. Om jag säger, att jag
vid den tidpunkten, från hvilken jag vill begynna
min berättelse, var fattig som en kyrkråtta, och
enfaldig som en kyrkengel, har du ett ungefärligt
begrepp om min dåvarande personlighet. Men hjer-
tat i bröstet, det hade jag ändå, ser du, fastän jag
hade kännt för litet glädje i verlden för att vara

hurtig. Der fanns en af min fars gamla tjenarin-
nor i B**. Många olyckor bidrogo att bringa den
stackars gumman i elände. Jag brukade ibland gå
till henne, för att språka med henne, och försöka
att trösta henne; mera kunde jag ej. En afton,
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omkring tre veckor efter jul, hade jag kommit för
att höra efter henne, ty hon var sjuk och hade
legat till sängs allt sedan juldagarna. Jag minns,
det var just en klar förmiddag; jag var vid gladare
mod än vanligt, sökte intala gumman hopp och för-
tröstan och lekte emellanåt med hennes lilla dotter-

Då stiga ett pardotter, min nuvarande hustru,
stadsbetjenter, grofva, oförskämda, rödbrusiga kar-
lar in. ”Se så, hafva vi dig nu din gamla tjuf-
kona!” var deras helsning, åtföljd af en mängd an-
dra likartade uttryck. Bestört i mitt innersta kunde
jag på
slutligen kom till besinning erfor jag, att den arma
qvinnan, af sitt stora elände drifven till det yttersta,
sjelfva julafton begått ett tillgrepp på något ställe i
staden. Jag ville ej hafva en sådan stund tillbaka
för mycket, mycket godt. Med våld ville de ge-

stund ej ordna mina tankar, och då jagen

mena karlarna rycka den arma qvinnan med sig.
En irera hjertskärande förtviflan än hennes har jag,
Gud vare lof, hvarken förr eller sednare sett. Då
jag fann det vara en ren omöjlighet att uppväcka
någon slags känsla af medlidande hos dessa rättvisans
blodhundar, eller att bringa dem till en förnuftig
medgifsamhet, tog jag det gråtande barnet på mina
armar och ilade, så fort fotterna buro mig, genom
stadens gator direkte till Borgmästaren. Lyckan
gjorde att han träffades hemma. Jag vet ej hvad
som kom öfver mig; men så blyg och försagd jag
också den tiden vanligtvis var, så fann jag dock
vägen till den menniskoälskande mannens hjerta.



58

Han såg på mig; och aldrig glömmer jag den blic-
ken. Derpå tryckte han min hand, bad mig lemna
barnet qvar och följde mig sedan till den stackars
gummans stuga. — Den rar tom. De hade fört
henne i fängelse. Väl hemtades hon sedan derifrån
och erhöll god vård, men dessa händelser hade för
starkt angripit den åldrigas bräckliga lifstråd. Få
dagar derefter dog hon. Frid med hennes fattiga
själ! — Den unga flickan upptogs i Borgmästarens
hus, artade sig väl, och allt mera tillvinnande sig
sina välgörares välvilja och kärlek, blef hon lycklig
nog att kunna höja sig- ur det mörker af elände och
okunnighet, hvarrned trasorna och fattigdomen om-
hölja kojans barn. — Äfven på mig fastade den
välgörande mannen en mildt omtänksam blick. Jag
blef antagen till skrifvare och skulle väl haft ett
hjerta af sten och en hand utan lif, om jag ej på
allt sätt sökt göra mig förtjent af hans godhet. —
Och nu — nu är tolf års glad möda mera än rikt
belönad. Broder! Du kan predika vackert och varmt
— — — predika derföre om arbete och ärlighet,
ty de äro lifvets ära och lifvets glädje!” — Björk
tystnade och knackade ur^ sin pipa mot en rönn,
som utbredde sina grenar öfver förstuguqvisten.
”Det är visst och sannt,” utropade adjunkten, ”att
dtu der Borgmästaren skulle jag ha lust att dricka
farbrorsskål med. Och du, broder Björk! hit med
näfven!’’ — ”Se så! det var ett handslag vänner
emellan. — Vi hafva varit fattiga pojkar båda två,
och veta hvad armodets son behöfver. Vi skola
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äfven kunna uträtta något godt och hederligt här i
vår vrå.” — ”Och jag säger som klockaren: Amen!
kära far!”

Ett friskt, vackert ansigte, med blå ögon och
rödblomstrande kinder visade sig nu i förstugudörren.
Björk, som just var på vägen att vandra ner åt
åkern, vände sig om, i det han hörde sitt namn
ropas. — ”Jag har thé i ordning, om herrarna vilja
komma in?”

Hvar före skulle inte en länsman också la dricka
thé?

V
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EN SKÖN SJÄL.

Vår af thevattenskrämpor och sentimentala rorna-
ner så öfverlastade tid är den bördigaste jordmån
for de så kallade sköna själarna. De äro parasit-
vexter på det andliga lifvets friska träd, hvilka långt
ifrån att erkänna sig såsom ett sjukligt ogräs, tvert-
om med förnäm sjelfviskhet tro sig vara just qvin-
tessencen af allt hvad andligt lif heter. Låtom osa
kasta en blick på dessa olyckliga, hvilkas tillvarelse
är så tom på verklig glädje för dem sjelfva och så
onyttig för andra. ».

De sköna själarna äro merendels ungt folk, isyn-
nerhet fruntimmer, oftast utrustade med vackra an-

lag af naturen, med en rörlig känsla, liflig uppfatt-
ning, starka begär och ett till en viss grad utveck-
ladt förstånd. Det väcker en på samma gång obe-
haglig och djupt sorglig känsla af medlidande, då
man ser så mycket godt och vackert genom en en-

sidig och sjuklig själsriktning pluttras hort och för-
vissna i ett trånande lif af reflexioner och fantaste-
rier utan fast och frisk grund i verkligheten. Med
en rik inbildningskraft, närd genom en veklig upp-
fostran, genom tidiga förströelser, genom närheten
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af verldslifvets tilldragelser och intressen, uppja-
gad genom en till öfvermättnad drifven, tidig be-
kantskap med den moderna romanliteraturen, der det
bästa tyvärr ofta förekommer i en brokig blandning
med det sämsta, skapar sig det unga sinnet efter
bästa vett ocb förmåga en så kallad idealisk verld
for sig, i hvilken det småningom ocb oförmärkt lef-
ver in sig till den grad, att det förlorar all spänstig-
bet ocb energie för den glada, friska ocb stärkande
kampen med den verkliga verlden, vänder sig med
en allt högre lif förlamande afsmak bort derifrån
ocb kastar sig med ständig ouppfylld trånad i ar-
marna på sina toma, betydelselösa drömmerier. Un-
der detta inre försjunkande i en cbaotisk, tillkonst-
iad ideaiverld, bibehåller vanligtvis den sköna själen
i sitt yttre förhållande till den verkliga verlden en
viss slutenhet och förnämhet, ty hon har tillräckligt
förstånd för att ana, att det fattas henne energie
och kraft, för att i denna förverkliga sina idealer.
Genom sjelfbedrägliga förespeglingar af inre dygder
och förträffiigheter, med livilka den sköna själen
tror sig hemmastadd, skrufvar hon upp sig till en
exaltation, som åt alla sidor råkar med verkligheten
i ett skeft förhållande, och sin svaghet, sin oför-
måga att fördraga och förarbeta den förhandenva-
rande verldens företeelser af äkta halt, döljer hon
för sig sjelf bakom en inbilskhet, som dömmer allt
detta verkliga henne ovärdigt. Sålunda blir den
sköna själen allt mindre och mindre öppen äfven för
lifvets högre sannt sedliga intressen, för dess stora

6
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sträfvanden, spinner in sig i sig sjejf, lefver och
grubblar i sina egna på fri hand utkastade moraliska
och religiösa sentiraanger, och möter hvarje det
verkliga lifvets anspråk med ett likgiltigt eller hå-
nande: hvad rör det mig?

Det är ganska vanligt, att man får se dessa sköna
själar i det verkliga lifvet röra sig och lefva lika-
som andra menniskor, deltaga i deras sträfvanden,
öfverlemna sig åt deras förströelser, men man igen-
känner dem lätt på det mekaniskt likgiltiga sätt,
hvarpå de göra allt detta, på den lilla öfverlägsna
minen, livilken vill säga så mycket som: \i äro mäk-
tiga af resignation, vi förstå att uppoffra våra he-
ligaste känslor åt det allmänna oförnuftet, men vi
vilja ej lemna dem till pris åt edra materiela trång-
bröstade åsigter. Oupphörligt förföljer dem, lik en
förledande dämon, denna inre idealverld, och skym-
mer med sin dimdunklighet föremålen i den verk-
liga verlden, beröfvar dem sin färg och glans, och
leranar denna verld kall och dyster. I lifvets all-
dagliga förrättningar, i nöjets stunder, i de vigti-
gaste ögonblick, öfverallt och alltid är den sköna
själ&i af denna dämon beherrskad, livilken jaloux
om sitt välde, låter äfven de ädlaste och skönaste
verklighetens gåfvor af den söndrande reflexionens
oskära händer vanställas. Se, säger den sköna sjä-
len, denna ros har hvassa taggar, hennes starka doft
kunde vara skadligt för mina nerver, livarför blef
ej rosen skapad utan taggar, hvarför blef det ljufva
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äfven ett gift? Arma själ! sålunda förstör du dina
ädlaste njutningar, och tror att du i ditt eget sön-
drade inre skall finna en ersättning. Fåfänga hopp!
De bleka rosor, som der dofta, ega väl inga taggar,
men deras doft döljer ett gift som verkar tusen gån-
ger menligare än den oskyldiga, verkliga rosens. —
Allt livad den sköna själen upphemtar ur det verk-
liga lifvet förarbetar hon på sitt eget vis och finner
deruti endast nya ämnen för sina drömmar och toma
reflexioner och bygger deraf tempel för sina sjelf-
gjorda gudar. Genom den oförsonade eviga mot-
satsen af hennes inre verld och den yttre skärpes
hennes reflekterande förstånd ofta till en hög grad,
men detta finner endast de skärande dissonanserna i
tingen och händelserna, utan att med irihet och
kraft kunna höja sig till en ståndpunkt, hvarifrån
det skulle lära känna den lifvande enhet, som förso-
nar dem alla. Detta förstånd är derföre inskränkt,
så skarpt det än må vara, och kallt och kärlekslöst,
så mycket det än må hängifva sig åt sina inbillade
idealer. Försök en gång att fängsla en sådan skön
själs intresse genom något stort, skönt eller ädelt
ur den verkliga verlden, uppbjud hela din värma
att lifva och hänföra henne, du skall få se, alt om
äfven intresset för ett ögonblick får makt öfver
henne, likväl detta kalla, kärlekslösa reflekterande
förstånd snart drar henne tillbaka på sin inskränkta
ståndpunkt, hvarest hon, en fallen engel, bit för
bit sönderplockar och skärskådar din känsla och dina
ord, och derutur får allt möjligt utom harmonien
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af det hela. Försök att miJdt förebrå henne detta,
och hon skall, om hon svarar dig, svara: hvad rar
jag derför; jag är nu en gäng sådan. Den sköna
själen är en den argaste egoist, och hennes tysta
innerliga klagan är likväl att hennes varma kärlek
(n. b. till de inre sjelfskapade ide'alerna) missför-
stås. Den sanna kärleken reflekterar icke, han frå-
gar icke hvarföre, han skänker sig hel, han eger
intet jag. Men det är just utaf detta, som den
sköna själen har för mycket; jaget är hennes verld,
hennes allt.

En skön själ har ofta grufligt ledsamt. Man bör
komma ihåg att ordet ledsamt kommer af ledas vid,
och att detta uttryck sålunda äfven kan förändras
till: en skön själ känner ofta en gruflig leda vid
lifvet. Hon önskar då att få dö m. m. m. m. och
ser blott i en annan verld möjligheten af att få sin
längtan stillad. Det är naturligt att afsmaken för
den yttre verlden ofta skall stegras till den grad att
den verkar äfven på den sköna själens kropp, hvil-
ken ansättes af hvarjehanda nervösa åkommor och
andra svagheter. Ständigt kan den sköna själen ej
heller hålla ut med sina luftiga idealer, hon sjun-
ker då och då maktlös tillbaka ur sin inre öfver-
spända verld, ansatt af en slags vedervärdig ande-
lig krapula, långt mera förlamande än den som plä-

, gar följa på ett duktigt rus. Då har den sköna
själen grufligt ledsamt. Slutligen blifva dessa åter-
fall en vana, som öfvergår till apathie och dof lik-
nöjdhet såväl för det ena som för det andra, hvil-
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ken yttrar sig i en matt ironi öfver sig sjelf och
hela verlden. Den sköna själen sträfvar sålunda allt
livad den hinner att undergräfva sin egen kraft och
slutligen blir den utmärglade själen fullkomligt oför-
mögen att gifva safter och näring åt de frön ur
verkligheten, som i henne borde slå rot och ut-
veckla sig till herrliga plantor med blommor och
frukt. Blott en och annan mimosa sensitiva höjer
der sin matta trånande blomkalk. Man anser van-

ligtvis att den sköna själen har en karaktär. Ja väl,
om detta ständiga hänförande till och fasthållande
vid det toma jaget, kan kallas karaktär, så har hon
det. Men om karaktär vill säga det samma som en
i det yttre lifvet tillkämpad innehållsrik och sann

verklighet, som med kärlek och frihet rör sig bland
tingen och händelserna, hvilket vi väl måste antaga
så finnes det ingenting armare och betydelselösare
än en skön själ.

Med den sköna själens enthusiasm för alla de
inre oförlikneliga herrliglieterna, i hvilka hon, blind
för allt verkligt, frossar, förenar sig dessutom en
oändlig känslighet för alla andra sköna själar, hvilka
i hvarje ögonblick skola ana, gissa, sympathetiskt
känna, utforska, förstå och ära de inre rörelser,
känslor och fantasier, som sysselsätta den sköna
själen. Det är en själarnas harmoni i blickar, i
miner, i tårar, i suckar, i leenden, som är outtöm-
lig, och om den ena sköna själen händelsevis råkar
vara på ett annat hymör, och ej genast begriper
den andra sköna själens tysta teckenspråk, straxt
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finner sig denna i sitt innersta djup upprörd och
sårad, stra.vt är den subtila tron på allt mensk-
ligt, på all vänskap, på all kärlek såsom bort-
blåst. Denna kortsynta blick öfver lifvet, detta
egoistiska hänförande af allt på sig, hvilka hin-
dra den sköna själen att fördraga små tillfälliga
obehagligheter och dissonanser, förbi hvilka en verk-
ligt bildad karaktär osårad framskrider, öfvergå all
föreställning, och just det i sjelfva verket obetyd-
ligaste bringar dylika sinnen i den högsta förtviflan.
Då tar det ingen ända med svårmod, med nedslå-
genhet, med grämelse, med elakt lynne, med vemod,
med kränkt känsla och allt elände, och derutur här-
leder sig sedan ett reflexionsqväljande med sig och
andra, en krampaktighet och en nervositet, en hård-
het, ja till och med grypiliet i själen, hvarigenom
hela den miserabla svagheten af denna innerliga
själsskönhet kommer i dagen.

Den vissning som i den sköna själens inre här-
jar blomma efter blomma, som förtorkar lifvets friska
morgondagg, lemnar äfven på den yttre menniskan

- omisskänneliga spår af sitt olyckliga välde. De unga
behagen förlora sin friska helsofyllighet, sin klara
lifskolorit, ögats fria blick, dess rena demantglans
fördunklas och förbyts till en trånmatt, osäker flam-
ma, och uttrycket af det hela antager småningom
någonting hårdt och kantigt med en inkarnation i
grått och gult, som på den unga gestalten, der en-
ligt naturens ordning vår och blomstring borde herr-
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ska, tidigt trycker ålderdomens, de domnande kraf-
temas stämpel.

För allt, ja äfven för lifvets skönaste och äd-
laste känslor för kärlek och sann glädje, blifva dessa
sköna själar småningom slöa: Det kalla, reflekterande,
inskränkta förståndet sätter sig lik ett spöke emellan
dem och den sköna lefnadsfriska verkligheten, hvarje
gång hjertat lockar dem, att öfverlemna sig åt dess
manande röst. De kunna i glädjen icke glömma, i
kärleken icke hängifva sig sjelfva. Af glädjen for-
dra de njutningar, som förstöra honom, och af kär-
leken känslor som döda honom. Ingenting kan mot-
svara deras öfverspända och förvridna fordringar på
lifvet, och njutningar, lika osanna som onaturliga,
lika fördert ande för själens som för kroppens helsa,
utgöra deras surrogat för lifvets ädlare glädje. Lä-
karekonsten räknar ibland dessa subjekter sina sen-
siblaste patienter.

O, huru mycket herrligt, godt och ädelt har ej
dukat under på detta vis! Måtte den som har in-
sigt och kraft att motarbeta det onda dertill icke
sakna kärlek! —
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RINGEN.

Ej långt ifrån det präktiga herresätet Muniia
låg ett litet enstaka hemman, der en Komminister-
enka med sin dotter bodde. Stället var beryktadt
för sin sköna belägenhet invid elfven, hvars silfver-
kaskader under vild lek kastade högt upp sina glit-
trande perlor, så att de blefvo hängande i skogs-
jungfruns grönskande hår. Lika rik på skönhet och
behag som den natur, hvilken här tjusade ögat, var
den sjuttonåriga Anna, sin moders enda barn och
ögonsten, samt föremålet för hela nejdens hyllning.
Hon hade ej fått hvad man nu för tiden kallar en
bildad uppfostran; hon hade ej i verldens skola fått
lära de hundrade konstgrepp, som på en gång ut-
veckla och missleda förståndet, som förderfva hjer-
tat och qväfva känslan, som af qvinnan göra inta-
gande och intressanta fruntimmer, men dåliga men-
niskor. Hon var ett naturens barn, med ett hjerta
så rent och okonstladt som källans våg, och derföre
återspeglade det äfven med enkelt behag både him-
melen och jorden. Sjutton vårars blommor hade
efterlemnat sin doft i hennes sinne, hennes själ
hade lärt af naturen, hade fröjdats och gråtit, hade
försakat och hoppats med den. Och när naturen ej
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mei a syntes gifta svar på hennes längtande hjertas
tysta frågor, då smög hon sig till sin goda, sin
ömma moders barm och lyssnade till den älskade
rösten, som hade så mycket ljuft och vackert om
lifvet att berätta, och som i sjelfta lidandet fann en
källa till tröst och hög tillfredsställelse.

Det var i slutet af Maj månad. I sin ljufvaste
grönska stod löfskogen, hvarje dess blad susade
glädje, hvarje dess fiber andades vällust. Solen
tycktes glömma att gå ned, och elfvens flygtiga
nymph rodnade vid dess dröjande afskedskyss.

På den venstra stranden af elften, terassformigt
höjande sig, finnes ett ställe, som, enligt sägen,
skogsjungfrun utkorat till sin älsklingsplats. Moss-
beväxta klippor, tätt omgifna af al och slingervex-
ter, bilda der liksom en grotta, ifrån hvilken en ut-
sigt af det lierrligaste och mest intagande tycke
öppnar sig. Straxt nedanför grottan går elften tyst
och djup till dess den hunnen ett stycke längre
fram åt höger på en gång med vild häftighet störtar
sig ned. Man ser genom dess lätta skyar af upp-
stänkt skum, som i prismatiska färger bryter solens
strålar,* ett leende, omvexlande landskap utbreda
sig. Kastar man åter blicken upp emot elften till
venster, så mötes man af en utsigt med en nästan
motsatt karaktär. Elften delas här i förgrunden af
en holme, livars täta och rika löfskog mystiskt speg-
lar sig i vattnet. Bakgrunden höjer sig alltmer och
mer, och på en kulle ser man den åldriga kyrkan.
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och de bakom hvarandra staplade bergens form och
färg försmälta småningom i ett blånande ljerran.

I denna grotta finna vi den vackra Anna.
hennes sida sitter en ung man af några och tjugu
år. Han håller hennes hand och betraktar henne
med blickar, som uttrycka kärlek och vemod. Anna
blickar tyst och sorgset ned i elfvens djupa och
stilla vatten.

Vid

På afstånd höras då och då några brustna toner
af en melankolisk sång, som aftonvinden bär på sina
tröttade vindar.

”Älskade Anna! hvarföre är du så tyst? livad
tänker du på?”

”Ack!” utropade hon i det hon fortfor att blicka
mot djupet. ”Jag kan ej tänka, jag kan endast
känna - - - - känna huru lycklig jag är, och huru
tungt det är att skiljas.”

”Goda Anna! jag återkommer ju snart så
snart som möjligt.”

”Ack ja! kom, kom, snart, snart!” sade hon
med häftighet och såg på honom med en blick af
den renaste kärlek. ”Jag skall vara så tålig — -

jag skall tänka på dig, bedja för dig, men - - -
kom - — snart tillbaka!”

”Ja, och då skall ej mera något hinder
finnas för vår kärlek. Jag vill säga min far allt.
- - Han är god, han skall, han måste gifva sitt
bifall.”

”Ingen utom döden! - - Så är det ju, Gustaf?”
”Ingen, ingen!”
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Den melankoliska sången ifrån fjerran närmade
sig alltmer och mer. På en gångstig, som sling-
rade sig utmed stranden syntes en äldre qvinna,
som med en knippa Iöf under armen sjungande
vandrade framåt. De älskande märkte henne icke.

”Tag denna ring, Anna!” sade ynglingen i det
han fastade en sådan på hennes finger. ”Från denna
stund tillhör jag dig evigt.” -

kyss beseglade förbundet.
I detsamma gick just den gamla qvinnan förbi

och sjöng fortfarande på sin melankoliska visa:
”Hur kunde du så hastigt glömma din vän,
Hur kunde du svika din mö?
Men när du får den ringen, den ringen igen,
Då måste du dö - - dö - — dö!”

En varm

De sista tonerna, som hon sjöng med höjd röst
och utliållande ton, fastade de både älskandes upp-
märksamhet.

”Hvad var det?” utropade Gustaf.
”Det är tokiga Brita!” sva.ade Anna. "Hon sjun-

ger alltid så svårmodigt.”
Men tokiga Brita gick sjungande vidare.

Öfver ett år hade förflutit sedan det förut be-
skrifna mötet i skogsjungfruns grotta. De båda äl-
skande voro skilda; han hade, enligt fadrens ön-
skan, såsom militär öfverrest till Sverige för att
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vid Gustaf den llhs hof vinna lyeka och befordran.
För den vackra Anna var denna skiljsmessa tung,
emedan hon ifrån honom ej kunde erhålla några un-
derrättelser. Men hon har saknadens smärta tyst
inom sig, och med detta ett rent sinnes fulla och
barnsliga tillit, som intet ondt anar, blickade hon
gladt och förtröstansfullt framtiden till mötes. Ilon
var lycklig äfven under saknaden.

Det var en söndag straxt efter midsommar. I
herrlig glans stod all naturen, och ur det åldriga
templets öppnande fenster steg Iofsången i jublande
toner mot det höga, klara himlahvalfvet. Man sjöng
som bäst utgångspsalmen. Snart derpå utströmmade
menigheten ur kyrkan och aflägsnade sig eller stad-
nade i spridda grupper för att helsa hvarandra och
språkas vid.

Bredvid en graf med ett enkelt svart kors såg
man en ung flicka allena stående. Stilla betraktade
hon det lugna hvilorummet, vid hvars ingång alla
jordens vedermödor likt toma skuggor försvinna, och
der menniskohjertats oroliga längtan och trängtan
förskingras likt en plågsam dröm. Det var Anna,
som stod invid fadrens graf. Den som med oskul-
den och friden i sitt hjerta skådar lifvet och verl-
den, den finner ingenting förskräckande i grafvens
dunkla hemlighet, och skänker kärlekens milda stjern-
glans åt dödens natt.

Den vackra Anna stod och betraktade huru blom-
morna frodades, dem hon planterat på grafkullen.
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Helt nära intill den sandade gängen hade en

grupp af trenne personer stadnat och meddelade
hvarandra som bäst nyheterna för dagen.

”Nå, bar j hört,” yttrade kiockarmor, som tyck-
tes föra ordet, ”har j hört, att Barons på Muniia
ska’ resa öfver till Sverige? Jag var dit med min
spanad i går och då hörde jag om’et. Och brådtom
hade di också, att göra allt i ordning, så de’ var
inga vån te.”

De berätta ju annars att unga Baron skall’ kom’
hem i höst som blir,”’ yttrade en af interloku-
törerna.

”Det kan nock vara,” mente kiockarmor, ”men
först ska’ han gifta sig der i Stockholm med en
mäkta rik och förnäm Fröken, de sa’ hushållerskan
på Muniia åt mej; och det är te lians bröllopp, som
gamla herrskapet nu ska fara. Om jag skull’ kom’
ihåg namne på fästmöa - - - - Mejer - - - Mejer-
fehlt eller någe’ tocke’ der var det.”

Ett svagt anskri fästade i detsamma de samta-
ländes uppmärksamhet. Anna låg afsvimmad på sin
faders graf. De flesta hade redan lemnat kyrko-
vallen, annars skulle en sådan tilldragelse gjort stort
uppseende, men nu var det blott de tre, som blefvo
vittnen dertill. Efter en kort dvala återkom hon
till besinning. Hon kastade forskande blickar om-
kring sig, och efter några ögonblick stod åter den
förskräckliga nyheten klar för henne. En häftig
rysning genomskakade hennes lemmar. Kiockarmor
och de andra trodde att hon blifvit hastigt sjuk och

T
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ville följa henne Iiem, men hon samlade sina ytter-
sta krafter, reste sig upp och bad dem lemna sig,
ty det vore nu Öfver.

Blek och med brustet hjerta vacklade Anna hemåt.
I ett nu var våren i hennes hjerta förbytt till höst,
alla dess ljufva blommor voro förvissnade, och en
kall och frostig dimma utbredde sig alltmer och mer
i hennes sinne, der hittills endast ljus och glädje
herrskat. Det gifves själar, hvilka likasom med ota-
liga små rottrådar sammanhänga vid lifvet och verl-
den. För dem är det ej så noga om en eller an-
nan af dessa trådar brister, de ega andra qvar ge-
nom hvilka de insupa näring tillräcklig för deras
existens. De tillhöra dessa slags växter, som låta
stympa sig och dock fortfara att vegetera. Men da
det enda band, hvarmed hjertat fästat sig vid lif-
vet, brister, då den ursprungliga roten för en va-
relses inre lif tagit skada, då tynar den bort, då
vissnar blad efter blad i hjertats herrliga purpur-
blomma. Med hela sitt inre lif hade Anna, det
enkla, oskuldsfulla naturbarnet, hängifvit sig åt sin
kärlek, hon kände intet annat mål än detta, ditåt
leddes hvarje hennes tanke, ditåt syftade alla hen-
nes känslor, endast genom den såg hon lifvet och
verlden, endast genom den egde de för henne till-
varelse och betydelse. Huru skulle då icke allt,
allt vissna och förgås, när det giftiga stygnet träf-
fade den enda, den innersta roten för hennes själs lif!

Tyst och blek återkom Anna till hemmet. På
modrens ömma frågor svarade hon endast att hon
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ej mådde rätt väl, att det nog skulle gå öfver. Det
gifves plågor som försmå ljuset, som likt den så-
rade sjöfogeln dyka ned i djupet for att der för-
blöda. Anna hade blifvit fremmande för allt med-
delande och tillochmed en moders ömma deltagande
försmådde hon. Slaget hade träffat för djupt för
att kunna läkas. O, huru mången natur, kanske
mera stark än Annas, men lika hårdt träffad, går
ej tyst framåt genom lifvet, går med ett leende pä
läpparna, med försmående af hvarje deltagande och
väntar med stilla längtan på det ögonblick, då hans
hjertas dolda sår blödt ut, och den tysta plågan
ändas.

Aftonen nalkades i fridfullt lugn. Hvem har väl
någonsin skådat en vacker söndagsafton på landet,
då hela naturen tyckes deltaga i den stilla andakt,
som bemäktigat sig menniskorpas oroliga sinnen, då
hvarje blommas doft är såsom en suck af tacksam-
het till den Allgode för så mycken skönhet och
glädje, då hvarje vindens susning tyckes innebära
en bön af frid och undergifvenhet, och då solens
milda ljus hvilar öfver jorden likt en återglans af
den eviges välbehag; hvera har väl skådat en sådan
afton och bär ej i sitt bjerta minnet deraf? En
sådan afton hvilade öfver den nejd, som utgör see-
nen för vår berättelse.

I skogsjungfruns grotta, der aftonens lätta skug-
gor dansade i sina mörka hviftande slöjor, återfinna
vi Anna. Orörlig och blek såsom Niobes marmor-
stod satt hon der; slutet var hennes öra för de
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glada ljud, gom skogens sångare uppstämde; förbi
hennes stela blick halkade de intagande föremål, ,

som förut utgjorde hennes förtjusning.
”Evigt trogen - - - evigt, evigt!” hviskade sakta i

hennes läppar. ”Så sade han - - - ack, huru ofta *
sade han det icke! Jag var så lycklig - - - och i

nu älskar han en annan. - - O Gud, o i
Gud! hur är det möjligt? Älska en annan!
Ack ja, han har förkastat mig! - - Jag hade också i
blott ett hjerta att skänka honom, jag arma! Det
var ej nog — jag ser det nu. Och dock, hvi i
skulle han taga det enda jag egde och gifva mig
intet intet åter. Allt, allt har han tagit utom
den dystra tanken, som kallas lif, den rysliga för-
mågan att känna; detta intet återstår mig.”

Med sammanknäppta händer och blickar stirrande
utåt rymden öfverlemnade hon sig åt sin själs för-
tviflan. Solen sjönk allt djupare och skuggorna
blefvo allt längre. Slutligen steg hon upp och gick
med sakta, vacklande steg ned emot elfstranden.
Här stadnade hon ett ögonblick, hon såg upp mot
himlen och utsträckte sina armar; de bleka läpparna
rörde sig likasom till bön. Derpå tryckte hon båda
händerna för ansigtet och ögonblicket derpå försvann
hennes gestalt bland de plaskande böljorna.

Aftonvinden susade i lunden och trastens sista
vemodsfulla toner tystnade.

nu

Fem år hade förgått. Den gamla öfversten Rehn-
hjelm på Munila hade samlats till sina fäder och
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blifvit jordad i den Rehnhjelmska familjegrafven.
Den unga kapten Rehnhjelm hade sålunda tillträdt
egendomen för att taga den i besittning.

En vacker höstmorgon såg man trenne unga män
sittande vid frukostbordet och låtande dess öfverflöd
sig väl smaka. Den ena af dem var kapten Rehn-
hjelm, den andra hans svåger, en ung glädtig man,
som följt sin syster öfver till Finland på besök.

”Hvad det ändå är lungt och fridfullt här på laiv-
det!” yttrade kapten Rehnhjelm; ”jag finner mig så
lycklig här, långt ifrån de bullersamma, oftast toma
förströelser, hvilka hittills utgjort våra nöjen. Ja,
jag är lycklig, Carl! Här skola vi lefva som i ett
paradis. — En skål för lyckan och sällheten! ”De
båda männen läto sina glas, fyllda af drufvans glö-
dande must, sammanklinga. I detsamma inträdde
ett fruntimmer i salongen. Det var den unga kap-
tenskan.

”Det är då förskräckligt livad ni kan hålla på
att äta!” sade leende den vackra, intagande frun, i
det hon närmade sig bordet och lade sin hand på
mannens axel.

”Det är en tacksamhetsskål, som vi tömma,’
yttrade denne, ”en skål för den lycka och sällhet,
som ödet unnar mig; och som det hufvudsakligen
är genom dig, min Therese, som jag blifvit delak-
tig af denna lycka, så får jag den äran att adres-
sera toasten till dig!”

’’Du är ett verkligt mirakel bland män, som ännu

1
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efter fem års giftermål kan vara artig och förtjust'’,
skrattade svåger Carl.

”Derför håller jag också så mycket af honom,
ser du. Och lyckan har han med sig ifrån det
största till det minsta, det är då verkligen sannt.
Vet du, jag var just nyss i köket, der de höllo på
att rensa fisk; och kan du tänka att i magen på en,
så fann man den här ringen.” Hon räckte en guld-
ring med en liten sten åt sin man. Knappt hade
denne fått ringen i sin hand och kastat ögonen derpå
förrän han studsade tillbaka och hans ansigte blef
blekt som ett lärft. — ”Hvad går åt dig, min vän?”
frågade hustrun förvånad. Han stirrade på ringen
utan att svara. ”Hvad i Guds namn betyder detta?”
utropade bon orolig. ”Ah, det är ingenting,
svindel en opasslighet. Det blir väl bättre i
fria luften. — Kom, låt oss gå på jagten, som vf
ämnade, Carl.”

De båda herrarna gingo. En viss oro hade be-
mäktigad sig den unga frun, hon visste ej hvarföre.
Hon fann sig så ensam, och hon såg hvarje ögon-
blick ut åt vägen, för att upptäcka de återvändande
jägarena. Slutligen brast tålamodet; hon tog sin
hatt och vandrade ett stycke utåt vägen. Det var
en herrlig afton. Hon satte sig att hvila på höjden,
och hennes spanande blickar njöto det herrliga skå-
despelet af en nordisk solnedgång. — Förbi krök-
ningen af vägen framskredo några personer, som
syntes bära något emellan sig. Det gick sakta och
tyst framåt detta underliga tåg. Den unga frun

t;
I

en
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tyckte sig igenkänna brodern. Hon hastade dit. —
På en bår af qvistar hvilade döende kapten Rehn-
hjelm. Man satte tyst ned båren vid hustruns an-
komst. Det var en sönderslitande scene.

’’Ack”, suckade sakta den döende, "jag anade
detta. Sörj ej så, goda Carl, det måste så gå!
Ditt fel är det icke det är mig, som Försy-
nen velat straffa. O Gud, jag känner, att
det - - - snart är slut.”

”Hur kunde du så hastigt glömma din vän?
Hur kunde du svika din mö?
Men när du får den ringen, den ringen igen,
Då måste du dö dö - — dö!”

Det var tokiga Brita, som sjungande vandrade
vägen framåt. — Inom några dagar hvilade kapten
Rehnhjelm vid sin faders sida i familjegrafven.
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EN VÄL EDUCERAD MAMSELL.

Och lef i mödan af din dygd.
Atterbom.

Ja, min goda Tante, så förhåller det sig verk-
ligen! Man har nu för tiden ingen uppfostran, ty
man har edukation. Oeh skilnaden emellan dessa
båda är precis densamma som emellan en flaska vin
och en vinflaska.

En väl educerad mamsell är en konstgjord blom-
ma, som förtjusar genom sina vackra former och
som prunkar i de mest lysande färger: henne fattas
endast doft, det vill säga det innersta, det ljufvaste,
det onämnbara: själen. Det enda hon eger af den
verkliga blomman är hennes fel, att hastigt vissna.

En väl educerad mamsell är en bok med dåliga
poesier inbunden i grannt fransyskt band. Hon gör
god elfekt på bokhyllan eller salongsbordet, i syn-
nerhet om hon är försedd med guldsnitt. Narrar
köpa henne, och man läser henne af artighet mot
författaren eller egaren. Hon innehåller många rim,
i synnerhet på längta och trängta, lijerta och smärta,
men vanligast äro rimmen utan reson. Hon inne-
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håller dessutom mycket papper och litet text, många
tomma sidor och många tryckfel utan rättelser. Hon
recenseras fördelaktigt i modjournaler, ehuru
författaren ofta har svårt att få förläggare, i fall
han ej sjelf betalar tryckningskostnaden.

En väl educerad mamsell är en kopp thé med
sockerbröd. Den hungrige blir ej mätt utaf den,
och den mätta förtär honom af vana eller för att
det skall så vara. Är den för het så bränner den,
är den för kall så smakar den ingenting. Hushålls-
samma värdinnor nyttja vanligtvis svagt thé med li-
tet socker.

Om en väl educerad mamsell hunnit en rocks
första dygd, alt sitta väl, och ett urs förnämsta
förtjenst, att gå väl, så är det tillräckligt sörjt för
hennes välgång.

En väl educerad mamsells talanger är det dyr-
baraste hon eger, ty de bafva kostat henne den
bästa delen af hennes lifstid, en oändlig möda, många
bekymmer och många tårar, och likväl förslå de på
saminanlefnadens stora marknadstorg ej till att köpa
ett enda uns huslig sällhet.

En väl educerad mamsell bör kunna rodna då
hon hör talas om kärlek, ty hennes oskuld skall be-
stå uti att icke veta livad kärlek är. Hon skall all-
tid vara nog förståndig, att icke vilja förstå det
hon icke förstår, ty, säger hennes mamma, ägget
skall ej vilja lära hönan värpa, och alla väl edu-
cerade mamseller bafva till dato funnit sig väl af
denna hönsfilosofi. En väl educerad mamsell hör
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kunna säga: jag vet, je sai, I know, ja snaju, och
ändå ingenting veta.

De väl educerade mamsellerna skola alla på den
yttersta dagen komma på den högra sidan.

En väl educerad mamsell är också gudfruktig.
Om det är så vackert väder, att hon vågar nyttja
sin nya kappa och sin söta hatt med blommorna,
så går hon om söndagarne i kyrkan. Vid sexton år
går hon första gången till skrift och får sin första
balklädning. Hon har en psalmbok inbunden i si-
den och Nya Testamentet på fransyska med koppar-
stick. Dessutom har hon i perlor sytt ut tron,
hoppet och kärleken på permarna af sin mammas
kokbok.

En väl educerad mamsell är så oskyldig att hon
icke kan skilja råg ifrån potatis, icke en kastrull
ifrån en stekpanna. Hon tror att kona värpa ägg
och att tupparna mjölkas. En plog har hon aldrig
sett och en kalf skulle hon taga för en ekorre.

En väl educerad mamsell är såsom fåglarna un-
der himmelen, de der ingenting så och ingenting
uppskära.

Det var en gång, så berättar sagan, en väl edu-
cerad mamsell, vid namn Evelina, och hon var vida
beryktad för sin skönhet och för sin brillanta edu-
kation. Hon kunde sjunga, dansa, spela, rita, sy
och sticka, och det kunde hon göra på alla möjliga
språk, utom Turkiska, Chinesiska och Finska. Hon
var så vacker, att hon kunde sitta timtal framför
spegeln och betrakta sig sjelf, utan att gäspa, och
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så intagande var hon, att lieunes katta, som hette
Amie, oupphörligt strök sig emot .hennes fina silkes-
strumpor. Hon hade fem och tjugu sidenklädningar,
och så bildad var hon, att hon aldrig putsade sin
näsa med annat än battistuäsdukar, som >oro för-
skrifna från Paris. Ryktet om alla hennes förträff-
ligheter hade gått vida ut i verlden, så att det slut-
ligen äfven hade kommit till Pieksämäki, hvarest en
förtrollad prins bodde ibland bergen och var mäkta
rik. Den unge fursten hade ledsamt, ty han hade
intet annat att göra, än att lägga patience och pro-
menera, och derföre beslöt han att gifta sig. Han
hade redan friat till några skogsnymfer i Pieksä-
mäki, men de hade gifvit honom korgen emedan de
mente att han var ful och tråkig. Då den till hvil-
ken han friade gaf bonom ja och kunde lösa en
gåta, som han föreläde, skulle han lösas ur sin
förtrollning, men om hon icke löste den, skulle hon
sjelf bli förtrollad. Det var kanske derföre som
Pieksämäki-nymferna icke togo honom, ty huru skulle
de annars kunnat motstå en rik prins, om han också
varit ful som fan och dum som en stock?

Men Prins Kukeliku, så hette han, lät spänna
sina vildgäss för sin vagn, som var gjord af nor-
danväder och beslagen med solsken, och så bar det
af ifrån Pieksämäki; men efter en knapp halftimma satt
han och rökte sin cigarr i Esplanaden i Helsingfors, och
hade under hela vägen hvarken ätit eller druckit.
Pigorna vandrade just till salutorget för att köpa
lök och kålliufvuden, men Prinsen märkte de icke.
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När lian bade rökt sin cigarr, gick han upp i den
väl educerade mamsell Evelinas kammare, der hon
sof, ocli satte sig på en stol och väntade till dess
hon skulle vakna. Så väl var mamsell Evelina edu-

cerad, att hon aldrig snarkade i sömnen, men hon
suckade och då sade Prinsen: plait-il? hvarvid Eve-
lina vaknade.

Och fursten sade: jag är Prins Kukeliku och
har pengar som gräs; vill mamsell ha mig? — Men
den väl educerade mamsell Evelina rodnade, drog
täcket öfver hufvudet och suckade jaaa! ty hur
skulle hon våga säga nej åt en Prins.

Då tog Prins Fukeliku fram sin promemoria,
läste derpå och sade: ”Till livad ändamål skapades
menniskan?” Men detta var gåtan, som hans blif-
vande ledsagarinna genom lifvet skulle lösa.

Men mamsell Evelina visste i brådskan och for-

lägenheten ingenting bättre att svara än: att sofva.
Derpå gick prinsen ut i staden, och in på Hotel

Bellevue, åt en stark frukost och satte sig att vänta
på förlossning. Men då lian vid middagstiden ~ var
lika förtrollad som han alltid larit, så gick han åter
till sin utkorade. Hon satt just och åt kyckling-
stek med syltgurkor då han inträdde. Prinsen tog
fram sin promemoria, läste och sade: ”Till hvad
ändamål skapades menniskan.” Men den väl educe-
rade Evelina, som trodde att hon drömt och nu säg
en syn, svarade i brådskan och förlägenheten: att äta.

Men Prinsen gick åter bort, ty han ville ej låta
fästmön bli vittne till sin förvandling.



85

Om aftonen satt mamsell Evelina framför toilet-

ten, emedan hon skulle på bal, och hon slog emel-
lanåt ned de vackra ögonen, liksom hon velat se
huru det tog sig ut att vara blygsam, ty hon var
en väl educerad mamsell. I det samma kom Prins

Kukeliku, hennes fästman, åter med den förargliga
frågan: "Till livad ändamål skapades menniskan?"

Att roa sig, svarade mamsell Evelina. Men
knappt hade hon yttrat dessa ord förrän hennes täcka
mun förvandlades i en hönsnäbb, armarne blefvo
vingar och hela den väl educerade mamsell Evelina
en höna.

Prins Kukeliku for då straxt hem igen till Piek-
sämäki, att lägga patience och promenera. På sin
gåta och giftermål tänkte han ej mera. Men den
väl educerade Mamsell Evelina blef en höna i alla
sina dar.

8
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DEN UNGA FRUN.

"I.

”

Man hade glömt att tillsluta
dörru, sades det. Men också, att göra så mycket
väsende af en kyss; det finner jag i sanning obe-
gripligt, ja löjligt! Emellertid är historien rätt ro-

lig; och jag har den af säker hand.”
Dessa strofer, utgörande slutet af en berättelse,

hvars början vi ej varit nog lyckliga att få höra,
yttrades en söndagsmorgon vid kaffebordet till den
unga, vackra Kaptenskan A. af hennes man, som i
sin schlafrock makligt lutade sig i det ena soffhör-
net. ”Men du tyckes icke höra mig Marie!” fort-
for han. ”Du skrattar inte? Finner du det inte

roligt?” — Den unga frun såg ned i sin kaffekopp,
rörde långsamt om sockret deri och svarade efter en

paus: ”Förlåt mig, kära Carl, men du vet, att i
dylika fali så har jag mina fördomar, som du kallar
det, och uppriktigt sagdt, så skänker denna historia
mig mera smärta än nöje.” — ”Smärta? Bah! du
inbillar dig bara. Hela verlden kan väl inte bestå
af bara helgon heller. Det skulle bli en bra trå-
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kig verld. Och i sanning, böra vi ej vara tacksam-
ma mot dessa små martyrer, på hvilkas bekostnad
mången rätt sömngifvande timme fördrifves ?” —
Att dömma efter mannens lugna, flegmatiska min,
låg väl i dessa ord egentligen icke, lionom vetande,
någon bimening, det vill säga mening med gadd
uti; men slumpen tyckes ibland roa sig med att
fånga in dylika ord och gifva dem sin riktning, lik-
som Loke mattade spjutet åt Höder. — Frun upp-
hörde att röra om sockret i sin kopp, ställde den
hastigt ifrån sig och blickade ej utan en liten för-
trytelse upp på sin kära man; men då hon såg att
han ej var medveten af den oartighet han sagt, att
hans blick just som bäst var sysselsatt att mäta af-
ståndet mellan sig och skorpkorgen, för att beräkna
om aptiten ännu skulle löna - mödan för eröfrandet
af den sjette skorpan, så återtog hon kaffekoppen
och tystnaden.

Man har sagt, att tystnaden är ljuf, att den är
vältalig; men den kan ofta också vara rätt pinsam.
Marie hade hört en historia, som hade förtretat,
smärtat henne, ej så mycket i och för sig sjelf,
som ej mer just der före, att hennes man fann den
så rolig; hennes finkänslighet hade blifvit sårad,
hennes hjertas mening förbisedd, hennes tanke oför-
stådd; hennes man hade sagt en dumhet, i hvilken
låg mera mening, än han sjelf menade att han me-
nat. Hon hade likväl, för att mildra den lilla mot-
sägelse hon ämnade åt sin man, kallat sin talande
rättskänsla fördom, hon hade lagt så mycken be
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vekande godhet i sin röst! — Medgif att allt detta
var rätt förargligt. Lugn och nöjd satt den kära
mannen der med det ena benet i kors öfver det
andra och mustascherna fuktiga af den aromatiska
mokkadrycken, ej anande det ringaste, att hans lilla
fru riktigt våndades i hjertat for att hitta på lämp-
liga ord, att uttrycka sina känslor, sina tankar; att
hon var färdig att brista i gråt för att om möjligt ur
denna dimma af flegma, som omgaf honom, fram-
locka en enda stråle af sympathi. — Men Marie
kände, att det ej ville lyckas henne att få någon
fast stödjepunkt för sina operationer. Hon qväfde
sina tårar, men detta pressade hjertat så, att det
ovilkorligen måste ge sig luft. Knappt hade tan-
ken derföre hunnit blifva färdig, förr än hennes
läppar rörde sig till ett tvärt: ”Du har blifvit så
underlig, Carl, på en sednare tid!” — Carl, som

just höll på att saktmodigt resa sig ur soffan för
att hemta sin pipa, vände sig med hast om, spär-
rade upp ögonen och gud vet om ej munnen äfven,
frågande: ’"Jag, underlig?” — ”0! nej, nej! Det
var ej så jag mente. Förlåt mig, Carl! det är jag,
som är underlig. Jag vet ej huru det är, men en
oro, en ängslan bemäktigar sig ibland mitt hjerta.
Jag fruktar, att jag ej kan vara nog för dig, att du
ej skall finna dig så lycklig, som .... som jag
önskade. Jag skulle vilja läsa hvarje din önskan i
ditt öga, och du skulle i mitt bemödande att till-
fyllestgöra densamma åtminstone finna, att jag för-
stått dig, att jag .... velat förstå dig.” — Hon
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Utsade dessa sista ord med en egen böjning i rosten,
med ett forskande uttryck i blicken, men som stran-
dade mot mannens anletsdrag, der endast förvåning
herrskade. Slutligen liemtade lian sig, tog hennes
hand och sade: ”Bästa Marie! inte skall du vara

ängslig och orolig. Det förstör bara din helsa. Nog
förstår du mig; det är jag alldeles säker på. Jag är
ju så lycklig, som någon äkta man kan
jag fruktar att du blifv it litet nervös,
taga lifligare del i de nöjen, som vår societé eger
att erbjuda. Du, som är bildad och förståndig, skall
sjelf bidraga att försköna den, och de der små gril-
lerna, som ibland ansätta dig, skola försvinna af sig
sjelfva. Den erfarenhet jag eger af lifvet har lärt
mig, att . . . att . . .lim! — — ja, som sagdt
var, det der nervösa hos dig kommer säkert deraf,

orsaken dertill är troligen . . . hm! —

hm! — Se så, var lugn nu, söta Marie! Jag går
nu att stoppa min pipa, och så är jag strävt tillbaka
hos dig igen.” Med dessa ord aflägsnade han sig.
— Marie torkade ett par tårar ur sitt öga och blef
qvarsittande i solfan.

De hade redan varit gifta i ett och ett halft är.
Hvad är icke ett år för en evighet nu för tiden, då
man vexer från pojke till karl på mindre än en dag,
och från yrliätta till stor dam på en knapp timme!
Hvilken skatt af erfarenhet hinner man ej samla pä
denna tid! Skada blott, att förnuftet sällan hinner
lika fort som erfarenheten! Menniskan nuförtiden
liknar rike mans barn: hon liar för många leksaker;

vara. Men
Du måste

att
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ett ögonblick glades hon åt den ena, det andra fat-
tar hon en annan, och till slut leds hon åt alltsam-
mans. Stackars lilla Marie! Hon var ett godt ehuru
litet bortskämdt barn. Det måste vara raska flickor,
som skola leka med tennsoldater.

Efter några minuter återkom kaptenen. Hans
ansigte strålade och han tycktes just hafva föresatt
sig att muntra opp sin lilla hustru. ”Mins du,
Marie, den der roliga händelsen med din nattmössa?
— Jag berättade den i går hos Baron L—s, och
de skrattade så att de voro nära att kikna. Du skali

tro att jag gjorde inte historien sämre än den var.
Man talte inte om annat hela afton. Den der ma-

gistern måtte hafva varit alldeles pinkar i dig. Nå,
nå! inte undrar jag på det. Alldeles som jag sjelf.”
— Man ser, att kaptenens erfarenhet åtminstone ej
sprungit om hans förstånd. En gammal instinkt
hviskade till honom, att man blott behöfver vädja
till fruntimmernas fåfänga för att bringa dem i hy-
mör; och nu trodde han sig just hafva slagit an
rätta strängen. Men ack, herr kapten! en kurtisör
och en äkta man äro två himmelsvidt skilda ting.
Man märker sällan sminket, förrän aktören träder
bakom kulisserna. Men då! — En hastig rodnad
flög öfver den unga fruns kinder, hon tog säkrare
stöd för ryggen i solfan, höjde på hufvudet, och
det var ej utan en liten hvass flägt af bitterhet som
hon svarade: ”Carl! du hade ju lofvat mig att ej
tala mera om den der historien. Du håller just
vackert dina löften!— Och inte kan jag heller inse,
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livad nöje du kan finna i att ställa din hustru i en,
oin ej precis löjlig, så åtminstone ej fördelaktig
dager. Jag är säker på, att du berättat historien
så. Och hvad den der magistern beträffar, så för-
säkrar jag dig, att han fortjenar hela din aktning.
Det är verkligen litet indelikat, att så der lemna
till pris åt gycklet, hvad som verkligen är mig...”
Hon a&lutade ej meningen, utan steg upp och tog
en bok, livari hon började bläddra.

”Nå, men min bästa Marie! huru kan du vara
så barnslig? Hvad gjorde det, att jag berättade det
der? Jag tycker, att alltsammans var rätt oskyl-
digt. Och jag försäkrar dig, att hvad framställnin-
gen deraf beträffar . . /’ . . ”Så kom den dina
åhörare att kikna af skratt. Ah! den måtte ha’ va-

rit mycket löjlig.” — Kaptenen, som emot vanan
började att reflektera öfver livad som möjligen kun-
nat komma åt hans hustru, drog långa rökar ur
sin pipa, och teg. Marie åter, hvars känsliga ifver
började lugna sig och lemna rum åt eftertanken,
kände med en smärtsam motvilja mot sig sjelf, att
hon varit på vägen att gå for långt. ”Förlåt mig,
Carl!” sade hon i det hon räckte honom handen!

”jag vet, att du inte menade något illa med din
berättelse. Jag är orättvis och enfaldig. Förlåt mig
Carl!” — Mannen, hjertans nöjd med detta slut,
fullbordade försoningen med en kyss, och frun, som
kände att deras duo i detta ögonblick näppeligen
skulle slutas med ett harmoniskt ackord, föreslog,
att de skulle åka ut för att hemta frisk luft.
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II.

Det var afton. Från divansbordet i sängkamma-
ren spred en ensam lampa sitt dunkla sken. Kring
de i mörkgrönt dekorerade väggarna tycktes lätta,
flyktiga skuggor jaga hvarandra; det fina, angenäma
doftet från en blommande lackviol utbredde likt en

dunkel erinring om något ljuft smärtsamt sina ån-
gor, och tystnaden, den irrande pilgrimen från de
förklarade andarnas verld, fann här en hamn, hvi-
lade här på lifvets sofvande bölja. Blott det my-
stiska ljudet af en pennas sakta raspande påminte
om, att äfven den djupaste tystnad har lif, att det
fullkomligaste lugn äfven har sin oro. Det var Ma-
rie's hand, som förde pennan. Skenet från den
matt slipade lampan föll rikast på hennes af mörka,
lediga lockar omflutna panna, och lemnade den öf-
riga delen af anletsdragen i en mild skugga, lik-
nande denna skiftning i blått, som blodets omlopp
någongång ger åt en nördisk skönhets bländande hy.
Ett stilla, men djupt melankoliskt drag hvilade öl-
ver pannan och tycktes hafva sänkt sig ned till
den vanligtvis i( frisk ungdomlighet leende munnen
for att söka ett uttryck för sin betydelse. — Stun-
dom hejdades handen i sin rörelse, och då höjdes
de sänkta ögonlocken, utan att likväl de fina, mörka
bågarna deröfver ändrade sin ställning; drötnmen och
vemodet hvilade på dem. Hon var skön. Skön som

aftonstjernan, intagande som en sommarnatt med
månsken på pannan och fantastiska skuggor, irrande
i doftrika lunder. — Qvinnor, sådana som Marie,

"if.
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med en finkänslig, hvarje intryck iätt reflekterande
själ, sakna ofta dessa djupare drag af inre lif, som
gifva åt ansigtet, åt skönheten sitt uttryck, sin ka*
rakter. Öfverväldigade af'intryckens mängd, fruktande
att såra eller såras, hyckla de nästan omedvetet en
likgiltighet, en egoism, som, emedan han ej är sann,
invecklar hela deras personlighet i en viss tvungen-
het, ur hvilken de stundom sakna mod och ofta
kraft att lösgöra sig. Våga de det äfven stundom,
så händer, att de ej mötas med samma finkänslig-
het tillbaka, att de missförstås, och den sista villan
blir då värre än den första. — Ensamheten är de-
ras snart sagdt enda förtrogna, den vän, för hvil-
ken de ej frukta att yppa sina innersta känslor, sina
ofta förvirrade, men sällan betydelselösa drömmar,
och för hvilken deras skönhet framträder i sin na-

turliga, förtjusande dager. — Under det att an-
dra, starkare naturer, hvilka raskt gripa in i det när-
varande, föga eller intet oroas af detta, som af dem
namnes småsaker, svärmerier, är åter de förras själ
känslig såsom en eolsharpa, hvars strängar vibreras
af den ringaste vindfläkt. Det är ett farligt tillstånd,
som onekligen närmar sig och iätt kan öfvergå till
sjuklighet; eller också kan det, om naturen år stark,
utbilda sig till ett slags förtvifladt lättsinne. Ytter-
liglieterna stå hvarandra nära, som det heter.

Marie brukade stundom anförtro åt papperet sina
tankar och känslor. Hon fann en njutning i att för
sig sjelf åskådliggöra sitt inre, hon snart sagdt fros-
sade af det, som hennes hjerta med en knappast
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hörbar hviskning kallade sina lidanden. — Så djupt
är egoismen rotad hos menniskan, att den till och
med gör henne stolt öfver sina svagheter, att den
till och med synes utgöra en väsendtlig grund tor
hennes tillva, else. Se här hvad hon skref:

— ’Äter en ledsam, en förtretlig, —
en sorglig dag! — Jag är ej nöjd; ej nöjd med
mig sjelf, icke med verlden. Och dock! hvad fat-
tas mig väl? Rikedom — det är ju denna, som
verlden ställer främst bland all lycka — rikedom
fattas mig icke. Mina behof, min fåfänga, mina
nycker, allt uppfylles på min minsta vink. Ack!
jag har intet öfrigt att önska, och önskar dock så
mycket. Vore jag ändå fattig! Jag egde då något
att sträfva, att fika efter. Jag ville försöka att
hungra en dag, kanske skulle det oroliga hjertat
då tystna för de materiela behofven. — Nöjen fat-
tas mig icke. Hvarför sväfvar då icke ett ständigt
leende på mina läppar, hvarför strålar ej mitt öga
ifrån morgon till qväll af fröjd, hvarför klappar du
icke, mitt lijerta, af glädje? — Nöjen!! O, det
är längesedan jag egde ett nöje, för hvilket jag ej
står i skuld hos guldet. — Och kanske är jag sjelf
dertill skulden. Jag förstår ej att framkalla det,
att fängsla det vid mig, att göra mig detsamma
värdig. Skulle det vara sannt, att glädjen bättre
trifs i den armas hydda, än i den rikes stolta bo-
ning? — Arma guld! Endast för glädje köper man
glädje. Men den glädje jag har att skänka, jag
känner det, måste vara ett dödt kapital. — —

k

t

1
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Ibland synes det mig, som läge på djupet af mitt
lijerta en outtömlig statt af glädje, att jag dermed
skulle kunna göra mången så lycklig — ;
men jag är en slöserska, jag ville ej vesla den för
att sedan dela ut den i skiljemynt. Och ändå gör
jag orätt uti att förakta skiljemynten! Med försa-
kelge kan man åtminstone deraf samla nog till dag-
ligt bröd. Ja, jag vill öfva mig i att försaka, jag
vill lära mig det. — Huru mycket har jag ej blif-
vit förändrad på ett år! Förr var jag så lugn, så
lugn och glad, och om ibland någon oro kom öfver
mig, så var den låugt ifrån att vara smärtsam. Jag
var nästan en fjolla; obetänksam — — — ack,
hur obetänksam!!! Det är väl sannt, att jag tänkte
ibland,
ora mina tankar, och ofta öfverröstades de yra bar-
nen af den ännu yrare känslan. Afven nu tänker
jag — mycket, kanske för mycket; men det är öf-
ver mina egna tankar jag tänker. Jag har sjelf
byggt mig en labyrinth, ur hvilken jag ej hittar ut.
Hvem förstår, hvem känner mina bekymmer? —

Han derofvau! — Ja, ja! — Till hvem skall jag
taga min tillflygt, om ej — till Honom! Eu
stor känsla, en stor men likväl outredd, dunkel aning
talar ur djupet af mitt hjerta; när den höjer sin
röst, då måste lifvets små bekymmer tystna. De få
ej grumla källan, i hvilken evigheten speglar sin
stjerneskrift. Må jag gerna lida, om jag ej förstår
att finna glädjen. Guds frid och menniskofrid hafva in-
tet gemensamt. — O! jag är glad åt denna tanke!” —

jag hade ingen, som sade mig någotmen
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Pennan stadnade. Hon lutade sig tillbaka i sof-
fan, blicken strålade, lätta andetag höjde barmen,
och det varade en lång stund innan hon återtog
pennan.

”Men hvem skall då lösa denna gåta, i hvilken
jag invecklar mig allt mera, ju mera jag tänker
deröfver? Hvem skall lära mig att fatta lifvet nå-
gorlnnda klart? — Min man?
han är på bal hos U—s i afton. Jag talade om
liufvudvärk, for att slippa gå dit. Hur skulle jag
väl också kunnat göra det i min sinnesstämning nu!
Carl har säkert roligt der. Ilan är nöjd med så
litet, eller rättare, jag tror han är nöjd med allt
här i verlden. Jag skulle känna mig så lycklig,
om jag hos honom kunde ana till någon längtan,
någon djupare åtrå, hvilken stode i min makt att

uppfylla, eller åtminstone dela. Men nej! — Och
huru är det väl möjligt, att han hos en annan skulle
kunna ana det, hvarom han sjelf ej eger något be-
grepp. — Ack! huru ofta kommer icke denna brist
på på sympatbi mig att darra, att frukta
möjligheten af likgiltighet. O! — det vore ändå
förskräckligt. Ett sådant tillstånd skulle tillintetgöra

Om jag äskar honom?
O, att han ville bli älskad, älskad så, som jag kän-
ner, att jag skulle kunna göra det!”

Ett buller i salongen väckte Marie ur hennes
drömmar. Hon kastade en blick på pendylen. Den
visade på ett. Hon lyssnade ocli igenkände sin
mans steg. Genast ställde hon undan skriftyget,

J fl f
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gömde sin portfölj i en låda och flyttade lampan till
toiletten.

”Du uppe ännu, Marie?” yttrade den från balen
hemkommande mannen. — ”Ja, jag kände att jag ej
skulle kunna somna; och derföre har jag sökt att
sysselsätta mig så godt jag förmått här i min en-
samhet.” — ”1 din ensamhet! Hvarföre kom du då

ej till U—s? När du vakat så länge, så tycker jag
att du lika gerna kunnat vara der, som här.” —
”Och om jag ej haft roligt der; om jag, ur stånd
att t\inga ett leende på mina läppar, bland de skäm-
tande setat stum, bland de dansande varit en åskå-
darinna, skulle du då ej önskat, Carl, att se mig
borta derifrån? — Har du haft roligt?” — Mannen
tycktes ej höra frågan, utan sysselsatte sig mycket
methodiskt med att tända ljusen på toiletten. Han
^ar ingen vän af magisk halfskymning. För mycket
ljus plågade aldrig hans öga. — ”Jag tror du har
anlag för att bli filosof, Marie,” yttrade han, i det
han bortkastade fosforstickan. — Marie kringgick
den halft frågande meningen och svarade: ”Du har
säkert inte haft roligt i afton, Carl? Du ser litet
mulen ut.” — ’Åtminstone har jag dyrt nog betalt
mitt nöje. Jag tappade en betydlig summa på pré-
ference.” — ’Hvarföre spela då, goda Carl? Hvil-
ken njutning kan man väl liafva af spel?” — Han
svarade ingenting, utan gick att tillblanda ett glas
vin och vatten, hvilket han tömde i långsamma
drag.

9
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III

Hvilken herrlig sak är ej ändå det så kallade so-
cietets-lifvet! yttrade till mig en gång en ung man,
som var arftagare efter en gammal, rik tant, och
hvilken hade gjort sin bildning genom resor och
konversationslexicon. Han utbredde sig med en fly-
tände vältalighet öfver alla de tusende behag detta
lif erbjuder, öfver de lysande tillfällen det skänker
att låta snillet, smaken och talangen framträda och
visa sina finaste finesser; sjelfva dess ofta despotiska
konvenanser framställde han såsom höjden af intel-
lektuel och moralisk utveckling. — Jag satt just en
afton och reflekterade öfver dessa åsigter, då en
god vän, litet fantastisk, men bra gosse för öfrigt,
kom till mig. Ämnet bragtes å bane. Hvad mig
beträffar, yttrade han, så kan jag ej finna hvad
allt detta hokus pokus kan ega för gemensamt med
menniskans bildning. Tvärtom tror jag, att dessa i
grunden barnsliga påhitt ofta nog kunna göra en
vis man till en narr, och att alltsammans egentligen
är en uppfinning af narrar, som åsyftar att ställa
dem och den vise i samma kategori. Den der bild-
ningen, som man nu för tiden skriker så mycket om,
för den vill jag inte ge två styfver. — Hvad är det,
som här beröfvat vei’kligheten sin friska, naturliga
färg? — Hvarföre blekna väl den unga tärnans kin-
der så snart? — Hvem uppfann snörlifvet?—Hvil-
ken frestare smög den första sminkburken på hen-
nes toilette? — Hvem utbytte den lefvande rosen
i hennes lockar mot den konstgjorda, och pressade
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den förras doftande tårar i en kristallflaskas trånga
sköte? — Just den der bildningen, kära du! —

Tror du man behöfver väsnas nu och illfänas så
förskräckligt för att blifva menniska; och det är väl
dit vi skola sträfva ändå, vill jag lxoppas? — Se
bara på, bur blomman utvecklar och bildar sig.
Det är väl sannt, att den ena är röd, den andra
blå, den tredje gul, den fjerde hvit; men aldrig
stal ännu den lnita den rödas färg, eller uppstod
någonsin en afund mellan den bla och den gula —
Hela cocietets-lifvet är en sakram — half-

Deraf denna osäkerhet, denna evi-
Menniskan

galen idealism.
ga trånad utan både mål och grund,
ser ej målet, ej klara himlen, ty hon sitter omvärfd
af en förtrollande skymning i bildningens boudoir
med mattslipade fensterrutor, och dricker, i stället
för bergens friska vindar, den rusande ångan af
konstiga parfymer. — Nej! nog gifves det ett skö-
nare lif än societets-lifvet, en verklighet frisk, sann
och enkel, som eolsharpans ackorder, som våmudens
sus i skogen, som källans sorlj men sök den ej i
de lysande kretsar, som sladdra bort lifvets glädje i
salongerna, eller parodiera den i det rus, som pas-
sioner och champagne skänka. Sök den, der men-
niskan och naturen, harmonierande i skön enfald
och likasom omedvetna af sina tysta behag, lefva ett
lif, enklare och tillika rikare, än någon fantasi ännu
diktat. Ju mera frisk och okonstlad naturen fram¬

i

i) träder, j ju enklare och lugnare drag den utvecklar
sin anborna skönhet, desto mera odelad, desto upp-



100

riktigare hängifvenhet har den äfven alltid tillegnaf
sig i mitt hjerta. Detta gäller så väl om den natur,
som talar till oss med skogarnas och klippornas
echo, hvilken ler emot oss ur vattnens spegel och
ängarnas blommor, som ock om den, hvars språk
eger menniskotungan till tolk, som blickar mot oss
ur ett menniskoöga.

Säkert är emellertid, att man måste ega karak-
tersstyrka och besinning för att reda sig i societets-
lifvets irrgångar, att man måste härda sig för att
hära denna ironiska mask, bakom hvilken verklighe-
ten och lifvets glädje så ofta förtvina. För öfrigt
kan man om societets-lifvet i jemförelse med lifvet
i allmänhet citera det, som Horatius yttrar om poe-
mer med stora pretentioner och ringa halt:
— Skarfvas nu här, nu der en flik som oftast af purpur,

Att slå ögat med glans. —

Marie satt vid pianot. Fingrarna rörde sig me-
kaniskt öfver tangenterna, och jag vet ej hvilka har-
monier de derur framlockade. Det var blott behof
af något slags sysselsättning, förströelse, som kom-
mit henne att tillgripa musiken. Det hördes, att
tankarna ej följde med spelet, hvilket rörde sig
nästan utan takt och hållning, ungefär som då fje-
dern springer af i ett ur och verket löper ut i
ohämmad fart.

Ett fruntimmer inträder sakta genom salongs-
dörren, nalkas försigtigt bakom Maries stol och tryc-
ker på en gång sina händer för hennes ögon. Mu-
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siken brister midt i ett allegro jMdierzzando, och en
behaglig, ehuru halft förställd röst ropar: gissa,
gissa! — En stunds tystnad. — ”Ah! det är du
Charlotte! ” — ”Hur kunde du veta det?” — ”Myc-
ket lätt,” invände Marie i det hon svängde sig orn
och med ett gladt uttryck betraktade den nysskomna;
”mycket lätt, emedan ingen har så mjuka, så lifliga,
så vänskapliga — — och så kalla händer som du.”
— En hvit rapphönshund, som legat och sträckt sig
i solskenet, nalkades med vänligt smekande rörelser
de hådä damerna. — ”Hvilken vacker hund! — Är
det din mans?” frågade Öfverstinnan F., som vi
härmedelst hafva den äran att presentera för läsaren.
’Hvad det vore roligt, att ega en hund. Jag måste

hedja min man att han skalfar sig en.” — ”Ja, det
är ett godt och vackert djur. Yi äro de förträff-
ligaste, vänner.” — ”Och en sinnebild af troheten
sen, kära du.” — ”Man säger emellertid, att tro-
het skall vara något rätt sällsynt nu för tiden.” —
”Om man nu för tiden ej sade mera än man visste,
så tror jag att vår tid skulle vara temligen lik alla
andra tider. Hvad trohet åter beträffar, så är jag
fullt och fast öfvertygad om, att det finnes mycket
mera verklig trohet till i verlden, än verklig otrohet;
ty hvem kan vara otrogen, utan att hafva älskat
först, och hvem tror du bryr sig om att blifva kär
på allvar i värt egoistiska tidehvarf?” — ”Men om
det nu skulle hända någon?” — ”Den beklagar jag.”
— ”Så du talar, Charlotte! Om jag inte visste,
att du tänkte annorlunda, än dina skämtsamma ord
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tillkännagifva, så kunde jag verkligen bli ond pä
dig, vet du.” — ’ Du ond? Det skulle fröjda mig.
Det vore ett tecken, att du började att sträfva ef-
ter sjelfständigliet, att du ville skaffa dig plats.
Ser du, det är enda sättet att blifva lycklig. Du
är för timid, för litet oberoende. Jag hade lust att
lära dig en smula egoism.”

Marie log, nästan emot sin vilja. Dessa uttryck
och idéer behagade och misshagade henne på samma

gång. Den glada, intagande ton, hvarmed de sades,
drog hennes uppmärksamhet ofrivilligt till den ta-
lande; en sträng i hennes hjerta var anslagen, och
ehuru den ej gaf något klart återljud, erfor hon
ändå ett slags nöje i att känna den vidrörd af en
annan. Så underlig är musiken i menniskans hjerta.
— Öfverstinnan F. uppfångade med ett nästan omärk-
ligt ironiskt drag kring läpparna Maries blickar.
Hon tycktes känna det välde hon var på vägen att
få öfver henne. Man såg också på Öfverstinnans
panna, på hela hennes hållning, att hon aldrig va-
rit van vid nederlag. Skönheten och behagen hade
med fulla händer begåfvat henne. Isynnerhet var
ögat rikt på de ressurser, dem naturen skänkt till
medel att förtjusa, förvåna och segra, och det ha-
de lärt att begagna dem; det märkte man genast af
det stolta sans-souci, som livilade i deras djup.
Hennes klädsel var smakfull och elegant, men ej
utan en liten anstrykning af djerft koketteri.

”Har du aldrig kännt dig olycklig, ensam
med ett ord oförstådd; bästa Charlotte?” frågade
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Marie. — ”Hur kan du fråga så? Det är ju att
frånkänna mig både hjerta och esprit. Äfven jag
har varit i Arkadien! Äfven jag har haft de mest
verkliga drömmar om en kärlek, som finnes
endast i fantasien. — Ser du, jag supponerar, att
då du talar om att vara olycklig, oförstådd, så kan
du ej tala derom, utan i rapport af kärlek. — Det
är förskräckligt, livad man begär mycket, när man
är mycket ung. Jag vill trotsa en Byrons, en Vic-
tor Hugos penna, att kunna måla det ideal af allt
skönt, godt och stort, för hvilket mitt sextonåriga
hjerta klappade. Jag blef gift, och snart nog en
helt annan menniska. Jag har nu fått reda på, hvad
kärleken i verkligheten är: att den är bra nära be-
slägtad med vänskapen, ljuft sval, med kärna af
fast vilja. När man så der kommit underfund med
sina ungdoms-betiser (förlåt det vackra epithetet),

• så mister man också lusten att återfalla deri, det
vill säga lusten att blifva otrogen. Det är endast
sentimentala fruar, som äro otrogna.” — ”Men,”
inföll Marie, ”det fordras dock till en början för-
sakelse att kunna slita sig lös från alla dessa dröm-
mar, vid hvilka hjertat hänger fast med så mycken
hängifvenhet?” — ”Pas tant! Endast en god vilja.
Den der försakelsen är ofta intet annat, än ett cy-
niskt förakt för en glädje, som står oss helt nära
tillhands och som det ofta kostar blott helt litet
möda att vinna. Bort med alla moln från din vackra,
hvita panna! Låt karlarna grubblaj det passar sig
alldeles icke för oss fruntimmer. Jag försäkrar dig,

r
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att vår filosofi är mycket mäktigare än deras, ehuru
ej så systematisk. Mången lärd clievelure har dar-
rat under dess spira. — Men du är så allvarsam,
Marie?” — ”Ack! jag önskade, att jag vore född
med ditt glada lynne, Charlotte! Att jag egde din
förmåga, att med hastig, lätt och säker blick skåda
in i de ofta förvirrade förhållanden, som stänga ut-
sigten i lifvet.” — ”Mod, söta Marie! Jag är sä-
ker på, att det endast fattas dig god vilja för att
blifva lika glad, lika oberoende lika lätt-
sinnig, som jag. Ja, ja! se inte på mig så gruf-
ligt förnuftigt. Hvar och en eger sina fel och svag-
heter, och mina äro tyvärr icke bland dem, som
verlden mildast bedömmer. Jag är qvinna och myc-
ket svag för — — — för hvarjehanda småaktiga
on dit. — Dock! låt oss tala om något annat. Hvari-
från har du den der mössan? Den klär dig verkli-
gen mindre väl. Din toilette måste du
för all del ej försumma. Du kan ej föreställa dig,
hvad makt derpå ligger. Det är ju vår poesi, \år
skaldekonst.” —

I detta ögonblick inträdde Kapten A., och, vän-
dande sig till honom med en iätt helsning, fortfor
öfverstinnan: ”Se här skall jag nog få en försvå
rare af mina åsigter. Är det ej så, herr Kapten,
att vi fruntimmer ej få befatta oss med lärdt grub-
hel och bokliga konster?” — ”Utan tvifvel. Skön-
heten går aldrig annat än anfallsvis tillväga, och
lärdomen är för fruntimmer endast ett dåligt för-
svarsvapen,” — ”Inte sannt också, att paryren bör
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utgöra vår skaldekonst?” — ”Fullkomligt! Och då
man ser er, min Ötverstinna, glömmer man verkli-
gen, att samma olyckliga förhållande eger rum i
damernas och poeternas skaldekonst, nemligen att det
gifves så få verkliga talanger.” — ”Bien obligee!’’
— ”Det förundrar mig i sanning,” fortfor Kapte-
nen, ”att ingen företagit sig att skrifva en theori
öfver denna sköna konst; ty ibland sköna konsterna
borde den utan motsägelse räknas.” — ”Och livilka
vackra saker skulle man ej kunna författa deröfver!”
fortfor Öfverstinnan. ”En sådan bok skulle läsas af
hela verlden, åtminstone den vackra. Der skulle
man säkert få de allrasublimaste afhandlingar om
en lyrisk, en episk, en dramatisk toilette; man skulle
derur hemta idéer att kläda sig a 1’ode eller ä
fidylle; man skulle derigenom bilda sin smak och
bli räknad till gamla eller nya skolan. Ack! det

I skulle blifva intressant. — Ser du Marie, att jag
hade rätt. Man bör inte förakta toiletten. Poeten
strör blommor öfver verkligheten, och mensklighe-
ten stadnar med vördnad och beundran framför den
sköna bilden; vi smycka oss sjelfva, ocli poeten
böjer knä för oss. Det är ändå Jjuft att beherrska
verlden! Inte sannt, Marie?” — ”0! jag misstror
mycket min förmåga i detta fall; jag vet ej en gång,
om jag eger nog hersklystnad för att äfventyra för-
söket.” — ”Drottningar och poeter födas dertill”,
inföll Kaptenen.

”Farväl, bästa Marie! Vi återse hvarann i mor-
gon afton på balen hos G—s!” Med dessa ord
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aflägsnade sig öfverstinnan, åtföljd till dörren af
Kaptenen, som vid afskedstagandet med halfhög röst
yttrade: ni är förtjusande!

”En kyss goda Car!!” sade Marie till sin åter-
kommande man, och fick den, Inarpå
hon i glad sinnesstämning gick in uti ett annat rum.

”Att begära en kyss! och det just nu!” mum-
tade Kaptenen, strykande sig om mustascherna.

IV

Vid sin mans arm inträdde Marie uti den bril-

jant eklärerade salongen hos Statsrådet G—s. -—

Vi skola ej bestämdt kunna säga om hon var med-
vetande af den allmänna uppmärksamhet och be-
undran, som hennes inträde förorsakade; men den
säkra hållning hon visste att antaga, det fina leen-
det på hennes läppar tycktes utvisa, att hon kände
sina ressurser, och att sinnesstämningen för tillfål-
let gjort henne upprymd nog för att vilja använda
dem. Vissa naturer eller lynnen, som ega fantasi
och känsla öfvervägande, gripas stundom, utan nå-
gon synnerligt märkbar yttre orsak, af en upplif-
vande, nästan berusande makt, och öfvergå då med
ens till ett väsende af en rörlighet, en liflighet, en
elasticitet, som man ej skulle tilltrott dem. Sådan
var i detta ögonblick Marie. När man såg den tju-
sande gestalten, i en enkel men smakfull och ele-
gant hvit drägt, hastigt genomsväfva den jemförel-
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sevis tunga omgifningen, tänkte man ovilkorligen på
det underbara naturbarnet Esmeralda, om bvilken
skalden sjunger:

Mon pére est oiseau
Ma mére est oiselle.

Je passe feau sans nacelle,
Je passe Teau sans bateau.

Ma mére est oiselle,
Mon pére est oiseau.

En ung elegant, Connaisseur och lejon följde
henne med en pröfvande blick och sade halfliögt
for sig sjelf i det han sväljde en väldig portion
glace: Det var f—n hvad hon är vacker i afton!
Om någon vet hur det vackra könet bär sig åt, när
det låtsar ingenting se och ser ändå, den vet också
med hvilka ögon Marie af detsamma betraktades.
En mycket god och mycket förståndig tant yttrade
till sin granne, i det hennes lorgnett med välbe-
hag riktades mot det vackra paret: se der den per-
sonifierade äktenskapliga lyckan! Det är verkligen .
en lust och glädje att skåda den harmonic, som rå-
der dem emellan. Ett verkligt exempel för vår
flygtiga ungdom! Det är också sällan man nu för
tiden träffar en så förträfflig och så aktningsvärd
man som Kapten A. Det vore synd och skam om
hon inte skulle känna sig lycklig och äfven göra
honom lycklig. Många flickor måste vara lyckliga
med mindre här i verlden. — En lång suck följde
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härpå, som skulle gifva ytterligare eftertryck åt
denna utgjutelse af visdom och erfarenhet.

”Du är förtjusande i afton Marie!” sade öfver-
stinnan F., hennes vän, i det hon kom emot henne
och fattade båda hennes händer. Upphöjdare per-
sonligheter känna ingen afund. Också visste Öfver-
stinnan F., att Maries skönhet hade en helt annan

riktning, anslog på helt annat sätt än hennes egen.
Snart sågo de båda damerna sig omgifna af allt
hvad balen hade utsökt och comme il faut i kaval-

jersväg; konversationen blef liflig och lifvade; äfven
Marie deltog fritt och gladt deri, och otvungen och
ledig som hon var genom sin sinnesstämning för
tillfället, öfvergick hon omedvetet till en naiv djerf-
het, en qviekhet, som förtjusade.

Hittills hade Marie ej deltagit i dansen, men
dertill uppmanad af sin vän, Öfverstinnan F., som
till följande franchise äfven var uppbjuden, antog
hon ett engagement af Baron T., bekant för sina
intagande egenskaper, för sin qvickliet, sin figur

sina eröfringar. Det undgick ingen utom
Marie sjelf, att hon på honom gjort ett ovanligt in-
tryck; och det egna deruti just kom honom måhända
att glömma sin vanliga till det yttre lugna hållning,
att mindre egoistiskt bevaka sitt sätt och sina blic-
kar. Det spelades upp och parena rangerade sig.

Baron T. hade troligtvis ej utan beräkning ta-
git sin plats i ett hörn af salongen, der hvarken
åskådare eller åhörare för tillfället funnos, och han
hade a alt sin plats mellan en ung Löjtnant, som

och
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var helt och hållet tunga för sin dame, som endasi
var öra, samt en herrfi i svart frack, hvilkeh han
ej kände, men på hvars confusa mine man kunde se, '
att han trådde dansen af pur skyldighet. Han Var
en gammal strateg den der Baron T. Med en af
vana och erfarenhet alstrad skicklighet förstod Ba*-
ronen att inleda conversationen, och han visste ätt
småningom taga Maries uppmärksamhet alltmera i /
anspråk, samt slutade med att väcka intresse. För
en man af Baron T—s qvalité utgör en såkallad
eröfring vanligtvis endast ett mål för fåfängan, och
då någon djupare känsla, blandar sig deri, är hon
i alla fall af underordnad beskaffenhet, så att det

ej lir den anfallande svårt att med temlig kallblo-
dighet ordna attacken. Hans hjerta var af naturen
icke dåligt och elakt, livilket bland negativa förtjen-
ster ej är den sämsta, men modet, det allsmäktiga
modet, som börjat med att despotiskt behandla och
omstöpa hans frack och hans frisyr, hade slutat med,
att lika skräddarmästaraktigt i sina former intvinga
hjertats moral.

”Man skulle deraf kunna dömma,” afslutade han
en påbörjad mening, ”att ni ej älskade dans, ma-
dame!” — ”Ett stort misstag, Herr Baron! Hvil-
ket fruntimmer får väl utan att ådraga sig beskyll-
ning för pedanteri, underlåta att tycka om dans?
Det gifves ett litet slägttycke mellan poesie och
dans; men säg mig, när är väl dansen nu för tiden
annat än en rimmad prosa?” — ”Ni har rätt! Och
i sanning, så förhåller det sig med hela lifvet. Eman-

/
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ripationen från rimmets eller hvilken annan boja
som helst, se der hvad som kan kallas poesie, det
skona i sin frihet.” — ”Aj, aj! det der smakar så
mycket filosofie, att om jag begrepe det, så skulle
jag ända låtsa, som om jag ej gjorde det.”— ”Ah! !
detta var en liten tillrättavisning! Jag förstår er
och skulle hafva förstått er äfven blott genom en
enda blick; men ni tyckes älska att misstro min
finkänslighet. Jag hyste likvisst ett kärt hopp, att
ni madame, så olik mängden af qvinnor genom er

djupa känsla, genom er sanna qvinlighet, skulle be-
dömma mig mildare och med mera öfverseende än
hvar och en hittills. Det var ett djerft hopp, icke
sannt? men kanske skall ni ej med köld, med en

vanlig conversationsfras afvisa mig, då jag för er
vågar tillstå, att det är ett djupare inre behof att
vederfaras rättvisa, som sympathetiskt närmat mig
till er. Det har alltid varit min öfvertygelse att
mannen genom intet förädlas så, som genom be-
kantskapen med upphöjda och ädla qvinliga naturer. .

Det är ej for att smickra er, som jag tillstår, att i i
de kretsar der omständigheterna inkastat mig, jag
funnit ingen, som under flärdens och convenancens i i
påtvingade yttre vetat att bibehålla en sådan rike-
dom af inre skönhet och behag, som ni. Jag är
nästan stolt öfver att sjelf känna mig hafva kunnat
oförfalskad förvara nog mycken Sympathie för det
sköna och ädla i högre mening, för att hos er
kunna upptäcka dem, oaktadt all den förtjusande
blygsamhet, hvarmed ni söker dölja dem för verl-

y '
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- ”Förlåt mig, Herr Baron, att
jag tror det ni behagat gifva alltför vackra namn
åt min oerfarenhet af lifvet och verlden; att jag
fruktar det ni vändt er till orätt person för att vinna
rättvisa och förädling, ty livad det förra beträffar,
så skulle jag knappast tro, att verldens orättvisa
mot er varit så stor, att ni ej lätt skulle kunna
trösta er deröfver, och att börja en kurs i upp-
fostran med er, det vore af mig alltför mycket vå-
gat; jag skall berätta er, att jag går ännu i skola
hos min man.” — ”Således älven af er skulle jag
misskännas? Dock! livad ger mig väl rättighet till
ert deltagande? Jag har låtit hänföra mig af en
ögonblicklig ingifvelse, som liviskade en ljuf lögn
för mitt lijerta. — Då jag såg det mildt vemodiga
uttryck, som någongång i obevakade ögonblick drog
öfver ert ansigte, tänkte jag: äfven hon har kanske
erfarit hvad det vill säga att söka och icke finna,
att bedja och icke höras, att vara varm och ändå
frysa! Har jag bedragit mig, eller har måhända
mitt sätt att uttrycka mig misshagat er? Jag är
då dubbelt beklagansvärd, ty i detta fall stämplas
jag måhända i edra ögon som en narr!” — ”Min
Gud! Herr Baron, vi tyckas ej å någondera sidan
rätt förstå hvarandra. Ni har visst ej misshagat
mig, och var öfvertygad att jag förstår att värdera
de ädla känslor ni hyser, äfvensom ert behof, att
meddela er och blifva med rättvisa och ömhet för-
stådd. Tröttna endast icke att söka, jag är öfver-
tygad att det funna skall rikt belöna er möda!” —

dens blickar.”
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Och om jag nu redan funnit det sökta, om jag
funnit den, i livars själ jag tycker mig läsa svaret
på hvarje dunkel fråga, som mitt hjerta uppkastat,
lösningen af hvarje tvifvel, som härjat mina tankar;
ur hvars öga det renaste af jordisk lycka och kär-
lek strålar skulle hon väl neka att med en god-
hetsfull blick till det ädla och goda i lifvet åter-
föra en man, hvars mörka bana hittills slingrat sig
öfver endast sandhedar — skulle hon ej för ett helt
lif af kärlek och hängifvenliet vilja skänka honom
endast hoppet om att vara förstådd, det glada med-
vetandet om att ett ädelt hjerta följer hans sträf-
vanden, delar hans glädje och hans smärta? Nej,
nej! hon kan ej vara så grym!”

Något dylikt hade Marie ej väntat sig. Ju mera
oförmodadt det derföre kom, desto skarpare var äf-
ven det intryck, som deraf förorsakades. Förgäfves
var det för den stackars unga frun att få fatt i sina
egna tankar; och ännu mindre var det att tänka på,
att hon i hast skulle finna på uttryck att förklara
livad hon kände. Nyss glad, upprymd, skämtsam,
lekande till sinnes, var det naturligt att hon så i
hast ej kunde öfvergå till en motsatt stämning; hon
kände derföre inom sig verkligen en lust att skratta
. . . . och kanske hade hon gjort häst i att följa
denna ingifvelse, ty sällan missleder känslan i dylika
fäll en qvinna. Nu hvarken skrattade eller gret
hon, utan försjönk i tystnad och eftertänksamhet.
Ju längre denna tystnad varade, desto svårare hlef det
henne äfven att bryta den, hon hlef brydd, rodnade
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och bleknade åter till dess inom några ögonblick
fran^aisens slut återgaf henne andrum.

Nästan glömmande all convenance flydde hon lik
en jagad bind utur salongen, genomilade några rum
och stadnade först i sängkammaren, der endast en
lampa i taket spridde sin halfdager. Här började
tankarna ordna sig, nu började hon inse det verk-
ligen bryddsamma i sin belägenhet och finna, att
hon gjort mycket orätt i att ej genast i tjenliga or-
dalag göra Baronen underkunnig om de mindre be-
hagliga känslor, hvilka hans indirekta kärleksförkla-
ring förorsakat henne. Nu var det försent. Kanske
hade hela sällskapet redan märkt den förlägenhet
hvari hon råkade, den värma Inarmed Baronen ta-
lade. Hvad skulle man väl tänka? Hennes hastiga
flygt utur salongen hvartiil kunde den ej gif\a an-
ledning? — Det är verkligen att tro mig vara ej
mindre enfaldig, än lättsinnig! yttrade hon med
liögt flammande kinder till sig sjelf i det hon så
hårdt liandterade sin näsduk, att stora stycken ur
den garnerade spetsen lösrycktes. ”Hvad skall jag
göra, hvad skall jag säga? Jag ser ju att jag eger
allt, allt emot mig O Gud, hvad menniskorna
kunna gå långt i sin elakhet!” Sådana ungefär voro
hennes tankar der hon satt i sin ensamhet, under
det att man i salongen redan hviskade om den eröf-
ring, som Baron T. hade gjort.

Äfven Baron T. sjelf med all sin skarpsinnighet
och menniskokännedom hade helt och hållet miss-
tagit sig vis-ä-vis Marie. Ej underligt derföre om
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han äfven förklarade hennes långa tystnad, hennes
rodnad, och hennes hastiga flygt till sin fördel.
Hans diplomatiska hjerta frågade sig nu stolt blott
om det vore fördelaktigt att genast fullfölja eröf-
ringen. Svaret lärer blifvit af jakande beskaffenhet,
ty vi finna honom aflägsnad från sällskapet sökande
den flydda.

V.

Marie satt i sängkammarsoffan med ryggen vänd
mot dörren då Baron T. inträdde. Han närmade sig
sagta, och med en blick i hvilken han visste in-
lägga all den värma och förtjusning, dem tillfället
och en vidsträckt erfarenhet ingåfvo honom, fattade |
han hennes hand. Marie spratt till häftigt, nervöst, I
bleknade och steg upp i det hon lösgjorde sin hand |
ur hans och drog sig några steg åt sidan. ”Förlåt,"
stammade med en bedjande röst Baronen, ”förlåt! |
om jag ej kunnat motstå den tjusningskraft, som n
drager mig till er sida; men i detta ögonblick kan
jag ej ega en enda tanke, som ej har er till sitt före-
mål. — O! jag hade upptäckt en ny verld, hvars
tjusande paradisiska nejder redan skådades af min
blick och uppfyllde mitt hjerta med en sällhet, hvar-
om jag hittills ej haft någon aning. Ni flydde ur

salongen och med er lik en hägring, en dröm all
min herrlighet, min himmel och min nya verld.
Döm mig ej för liårdt om jag ännu ett ögonblick

■
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velat forlänga denna dröm; om'’
gjorde ännu ett försök att beinäktiga sig Maries
hand, men nu slog med ens vredens norrsken ut
sina flammor öfver de bleka kinderna, med en drott-
nings åtbörd höjde hon upp hufvudet och i blicken
låg en sårad qvinlighets hela imponerande stolthet.
Den undre läppen med en lätt krökning af förakt
darrade märkbart och tycktes i begrepp att gifva
uttryck åt de inre känslorna; men hvarje ord qväf-
des i hennes bröst; med en befallande åtbörd en-
dast, hvilken äfven en mera förderfvad än baronen
hade måst lyda, visade hon åt dörren i det hon sjelf
hastigt vände honom ryggen.

Arma Marie! Huru mycken bitter erfarenhet pä
engång, hvilka slag for ditt finkänsliga hjerta! Med
uttrycket af en stum förtviflan, eller man kunde
snarare säga resignation satte hon sig på en stol
bredvid sängen och gömde under tårar sitt hufvud
i dess sköte.

En stund hade hon fortfarit i denna ställning då
ett buller af gående återkallar henne till uppmärk-
samhet på det omgifvande lifvet; hon ser upp, och
livad får hon väl se: Öfversinnan F., i hamn och
häl efterföljd af Kapten A., den flegmatiske och
förnuftige äkta mannen. Dold som hon var genom
sin hvita drägt och sänggardinerna, kunde hon ej
undgå att blifva vittne till denna scene, och det
högst brydsamma i hennes belägenhet förbjöd henne
att genom tillkännagifvandet af sin närvaro störa
händelsernas utveckling. Litet nyfiken måste hon

Baronen
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väl också liafva varit att höra livad hennes man

kunde hafva att säga Ofverstinnan. — Vid inträdet
gnolade hon sakta på en fransysk aria och förde
sig för öfrigt så som var hon alldeles omedveten
om den hedersvakt, som följde henne, men en nog-
grann observator kunde dock af ett litet indefini-
helt, satiriskt drag på hennes läppar ganska väl
se, att den förvåning, som hon låtsade erfara vid
åsynen af Kaptenen ej var naturlig. ”Ah! Herr
Kapten, ni uppskattar förlusten af ert sällskap allt-
för högt!” — ”Förlåt, sköna Öfverstinna! i detta
Ögonblick tänkte jag icke på mig sjelf!” — ”Myt-
ket vackert, mycket älskvärdt! Jag trodde annars
att ni var mycket egoistisk.” — Öfverstinnan när-
mar sig toiletten för att gifva en mera smakfull
böjning åt den orangeqvist, som pryder hennes mörka
lockar. — Kaptenen ser förtjust och litet förlägen
ut, men tillika orolig öfver att ej låta tillfället obe-
gagnadt gå sig ur händerna. — ”Ni anser mig för
egoistisk? O, ni känner mig då icke. Tvungen
kanske ofta, att inom mitt bröst stänga de lågande
känslor, dem ingen hittills förstått, och som jag
sätter en heder i att kufva, ger mitt yttre utseende
af köld och lugn mången måhända anledning att
derefter dömrna mitt inre. Men det gifves ögon-
blick då ...” — Här försökte Kaptenen att se
alldeles förtvifladt förtjust ut, men uttrycket i hans
ansigte fick så mycket tycke af komiskt, att till och
med Marie, som undrade hvarifrån de der instängda
lågande känslorna kommo, torkade tårarna ur sitt
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öga — ’ då blott en enda känsla från djupet af ens
lijerta uppstiger, då man glömmer verld, tvång,
convenance, allt; med ett ord, dä man ej är sig
sjelf mera mäktig!” — Med fullkomlig pathos gri-
per lian Öfverstinnans hand och trycker en ganska
eftertrycklig kyss derpä. ”Ni suckar, älskvärdaste
af ert kön?” — fortfor Kaptenen, men livad sue-
ken beträffar, så lärer lian liafva misstagit sig på
det liåll, hvarifrån den kom. — Ett flygtigt drag af
allvar, man kunde säga förakt uppsteg på öfverstin-
nans panna, men lemnade snart åter rum för de
skalkande gracerna, . . . ”Ni är således, ej egoist
Herr Kapten?” — ”Ack! dyrkade Öfverstinna, huru
kan ni tvifla derpå?” — Öfverstinnan log öfver det
tvetydiga, som, honom sjelf ovetande, låg uti Kap-
tenens svar, och fortsatte: ”Ni skulle då vara mäk-
tig af en stor passion? Ni skulle för ett hjerta,
som vore i stånd att i hela sin styrka uppfatta era

lågande känslor, vilja bjuda verlden trots, och i en
blick från en herrskarinna känna er belönt för all
den bitterhet en stor man alltid måste erfara?” —

”l)ä jag skådar in i ert öga och vågar trycka denna
hand; o! då blifva ju alla löften, alla eder öfver-
flödiga!” — ”Men . . . Herr Kapten! . . . jag for-
drar stora, stora uppoffringar. Är ni beredd, att
äfven deruti gå mina önskningar till mötes?” —
”Behöfver jag väl svara annat än att er vilja är min
lag.” — ”Nå väl! Yi vilja ej låta er börja med
de svårare. Se här en som bör vara er mycket
lätt. Ni vet att qvinnor med tänkesätt och åsigter
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sådana som mina äro svartsjuka. — Ni måste skilja
er vid er hustru!” — Kaptenen studsade tillbaka,
släppte Öfverstinnans hand och svarade aldrig ett
ord. — ”Ah! förrädare, egoist!’’ utropade med lot-
sad vrede Öfverstinnan, ”se der hvad jag har att
vänta af er. Gä ... gå! ur min åsyn hycklare!”
— Derpå återtagande sin glada moquanta mine til-
lade hon med en högst uttrycksfull gest: ”Gå, men
. . . . hör Herr Kapten! Tala för Guds skull
ej om den lilla leva, som jag gifvit er. livad edra
lågande känslor beträffar, så råder jag er, som en
verkligen god vän, att i sommar begagna vattenku-
ren. Au revoir!” — öfverstinnan aflägsnade sig
skrattande och lemnade de båda makarna ovetande

på tu man hand. Man känner ej om den unga frun
erfor mera förnöjelse Öfver utgången af denna tete-
ä-téte, än ledsnad deröfver att hennes kära man

skulle vara en sådan der en, en ... je ne sats

quoiy men säkert är, att af skadan blir man vis.
Ifrån detta ögoublick säges det att Kaptenen mera
älskat sin pipa än kurtisen, ocb att ban ofta svor
öfver fruntimmer och poesie. Hos de gamla tan-
terna lär han hafva kommit i misskredit, emedan
han alldeles upphört att berätta anecdotes scanda-
leases, och emedan hans lilla fru kan, som man

plär säga, linda honom om lillfingret.
Hvad Marie åter beträffar, så talade man väl

en tid om några mycket platoniska känslor, dem hon
skulle hafva hyst för ett visst föremål; man epi-
grammatiserade litet öfver en idealisk fantasie och
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så >itlare, men alltsedan hennes man engång med
verkliga glädjetårar i ögat skref de der biljetterna,
som börjas: tillkännagifves min hustrus . . . . m.
m. så har hon blifvit en treflig och förnuftig Itu,
som dagligen tilltager i välmåga och frodighet. öf-
verstinnan F. fortfar att vara hennes vän och skäm-
tar stundom med Kaptenen om lågande känslor. Ba-
ron T. for till Paris och blef ett offer för sin kur-
tis och en aktris. — För en mängd andra bestyr
har Marie på sednare tider alldeles försummat att
skrifva uti sin journal. Ilan ligger bortglömd och
neddammad i en låda, som tillika förvarar kasserade
handskar och på det sist skrifna bladet står med
stora understrukna bokstäfver: min sista illusion! —
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V!

n

PÅ LANDET.

Den »om liar den olyckan att liksom jag vara
fÖdd till Sekter här i verlden, —jag tror nemligen
att man likav äl föds till Sekter, som till poet —

den kan göra sig en föreställning om den glädje och
lefnadsfriskhet, som kom öfver mitt hjerta, då jag
litet före midsommar fick lemna mina dammiga pap-

persluntor med sina onaturligt oartistiska hieroglyfer
och sina intressanta titlar af Utslag och Besvär
m. m. samt sätta mig i reskärran för att göra en
liten utflygt till landet. Det var tidigt på morgon-
q\isten jag lentinade Helsingfors. Hela staden sof
ännu i godan ro. Endast från fiskarhamnen hördes
några hesa röster blanda sig med plaskandet af åror
och fisksumpar. Jag tyckte mig vara en kung på
min reskärra, och min förste minister, den barbenta
skjutspojken, skötte försvarligt statsmascliinens töm-
mar. Med en blick full af medlidande for jag förbi
postkarlen >id tullen, som spänd och rak stod i dam-
met och svettades. Snart andades jag i den fria
naturen. Det doftade så herrligt från skogen, än-
games grönska, bland livilken de diamantglänsande
daggskålarna glittrade, log så mildt mot mitt öga,
foglarna qUttrade sina glädtiga morgonqväden; dä
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först kände jag att jag lefde, att äfven jag kunde
vara menniska. — Jag kände ett slags musikaliskt
behof födas inom mig och jag qvittrade äfven på
mitt vis:

”Späda gräset gror och bäckarna bornera,
Näktergalen ren från häcken börjat har
På sin zauberflöjt sitt thema variera.
Luften är så mild och himlen azurklar.”

Efter något mera än en dagsresa, hvars detaljer
äro för intressanta för mig sjelf för att de skulle
kunna intressera någon annan, anlände jag till må-
let för min utflygt. Sedan jag var en pojke om
femton år, hade jag ej besökt min gamle farbror,
den vördige Prosten Friden. Godhetsfullt hade han
nu erinrat mig ett gammalt löfte, att inte glömma
bort honom, och för att riktigt öfvertyga honom,
att jag ej gjort det, vändes nu min näsa mot den
trefliga prestgården. Der låg den nu framför mig
belyst af den vänliga morgonsolen, hvars strålar,
liksom tusende guldfiskar, hoppade i insjöns böljor.
På andra sidan viken stod kyrkan på den höga stran-
den, omgifven af böljande rågåkrar och blommande
tegar. Ack! hvad en prest ändå är lycklig, tänkte
jag för mig sjelf, i det min kärra rullade genom
alléen ned till gården. Här hade jag tillbragt en
del af min barndom. Det vaknade så många minnen
i mitt af naturen och morgonvinden uppfriskade sinne.
Der till venster, nära byggnaden stod ännu den ål-
vlriga vördnadsfulla granen, i hvilken jag så ofta

11
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spelat gök. Lik en gammal trotjenare, i hvars när-
gångenhet till och med ligger någonting hjertligt,
stod han der och sträckte med en allvarlig godhjer-
tenhet de skyddande armarna mot byggnaden. Ni
har väl sett de der arkitektoniska mästerverkena från
förra århundradet, med sina brutna, högresta tak,
sina vindskupor och förstuguqvistar; de se tunga ut
men när, såsom här var händelsen, en frisk och färsk

anstrykning af rödt, ännu ytterligare förhöjd af de
i hvitt glimmande knutarna och fensterlufterna, döl-
jer ålderns härjningar och dunkla tycke, och allt
detta är infattadt i en ram af frisk grönska, af gyl-
lene solsken och blåa böljor, då tycker man just att
allt är så vackert och godt, att det ej kunde
annorlunda. Åtminstone var min känsla af denna
beskalfenhet då jag steg ur kärran och möttes af
gubben Prostens ljudeliga: välkommen.

"’Se så, stoppa nu en pipa och hvila ut dig ef-
ter resan”, yttrade gubben, sedan jag i gästrummet
inpraktiserat min kappsäck. Jag slog mig ned på
en stol nära fenstret i den rymliga och trefliga sa-
len. Fensterna stodo öppna och en frisk flägt, be-
mängd med doft af syrener kom sakta susande fråu
den framför fayaden belägna trädgården. I detsam-
ma inträdde en jungfru och gjorde åtskilliga anord-
ningar för frukostbordet. Straxt derpå kom äfven
min kära kusin Sofie. Jag vet ej huru det kom
sig, men vid hennes första anblick tänkte jag på
syrener. Jag har nemligen en afgjord fallenhet att
i mitt sinne jemnföra flickor med blommor (n. b.

y
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I större »leien hänför jåg till kryptogamerna, en af-
I delning af Floras rike, som jag ingen lust liaft att

studera). Sedan våra första fåordiga meddelanden
i I väl hunnit öfverstökas, började samtalet lifvas, A-

m djunkten, Magister Allén förökade sällskapet och
I Prosten ordade visligen: god’ herrar, jag rädes vårt

brännvin blir kallt! — Om någon bland läsarena sak-
nar värdinnan, så får jag berätta, att gubben Pro-
sten gjorde detsamma sedan tre år.

Aldrig har jag känt mig så belåten med verlden,
som i detta ögonblick. Trefliga menniskor, en vac-
ker natur, solsken, ett skuldfritt hjerta och god ap-
tit, se der livad som inger lust att lefva, och livad
som jag i detta ögonblick egde i fullaste mått. ”Nå,
nu måste du berätta oss Jandtboer något nytt ifrån

! I hufvudstaden, Petter!” menade Prosten. ”Ja, det
måste du göra, bästa Pehr!” tilläde Sofie. — Hvad
jag höll henne räkning för att hon ej sade Petter!
Husch! att heta Petter ändå. — ”Visserligen”, bör-
jade jag, visserligen tyckes det, som borde jag haf-
va en hel hop saker att duka opp för eder, mitt
herrskap, men sannerligen har jag icke svårt att fin-
na en inledningspunkt i det kaleidoskop af remini-
scenser, hvari jag då måste titta; dock, för att på
engång afbörda min skyldighet så ... . först och
främst hvad lifvet i Helsingfors för närvarande be-
träffar, så har det fått anfall af tvinsot och har der-
före flyttat dels på landet, dels ut till Ulrikasborg,
der det söker dränka sina bekymmer i böljorna, cl-
ler också böljorna i sina bekymmer. Hvilkendera

!
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kuren är den mest båtande, det skall framtiden ut-
visa; men böljor och bekymmer, bekymmer och böl-
jor: lika omättliga äro de båda delarna. Husena stå
toma. I de fenster, der förut månget lockigt huf-
vud med blå ögon blickade emot den nyfikne van-
draren, sitta nu hvita spöken med ett hemskt lis-
mande: Zimmern zu miethen på sina läppar. Lika-
gom man på en menniska kan se att hon lefver der-
igenom, att hon klär sig, äter och promenerar, så
är det också ett tecken till att Helsingfors ej är le-
kamligen död, att handelsmän, värdshusvärdar och
ångbåtar äro i en liflig rörelse. För öfrigt, intet
nytt under solen, säger den vise Salomo, och som
jag gör anspråk på att räknas till de visa, så ber
jag att få sluta med denna anmärkning, med hvii-
ken jag äfven lika gerna kunnat börja/' — Jag slapp
dock icke för så godt köp, ty gubben hade många
frågor om gamla vänner, om Universitetet, om än
det ena, än det andra att göra mig. Under tiden
hade jag tillfälle att i all tysthet observera min ku-
sin, som föga intresserad af våra funderingar, hade
inlåtit sig i ett samtal med Magistern, jag tror om
sommarens behag. Rätt liflig tycktes emellertid de-
ras conversation ej vara, och under afbrottena sågo
bådadera fundersamt ned på sina tallrikar. Hände
det att Sofie såg upp, så for blicken straxt Öfver
till Magistern, som då äfven, likasom af en magisk
inflytelse, höjde ögonlocken och mötte den; men dä
skulle man sett huru brottom hon fick att taga an-
nat fäste för ögat, att i hast åter tillknyta den af-
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brutna samtalstråden, eller göra några alldeles ieke
nödiga anordningar bland karotter och tallrikar. Det
der förekom mig litet underligt. Jag är nyfiken
och besitter, utan att skryta, en skäligen öfvad blick.
Jag tänkte derföre: det skall roa mig att taga reda
pä huru det hänger ihop med det der.

Efter frukosten måste jag följa gubben omkring
pä åkrar och ängar och heskåda alla hans vackra
företag och inrättningar, nyplöjningar, kärrodlingar,
dikningar och dylikt, som visst är mycket intressant
för den, som eger åkrar att plöja och ängar att dika,
men för en Sekter, som jag, saknar allt poetiskt
behag. Emellertid fann jag mig slutligen gäldad för
min uthålliga artighet, da gubben förde mig till en
t acker park af björkar, som låg på sluttningen mot
sjöstranden, och i sin skugga mottog oss från den
tröttande promenaden. Här lemnade mig gubben åt
mina fantasier. Hvem minnes ej huru Tegnér be-
skrifver, att Frithiof skref der han gick fram, ett I
ett F i björkens stam. Vår tid lider heller Gud ske
of ingen brist hvarken på björkar eller FrithiofFar;
Jet märkte jag granneliga här. Något som fängsla-
ie min uppmärksamhet var följande versstump, skrif-
sen med blyertspenna:

Ack! fjerran lyser hoppets sken,
Och lik en snäcka skrider tiden.
Med smärtan vandrar jag allen;
O! skall jag engång vinna friden?
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Allén, Fridén! Alia! tänkte jag, nu ser jag
livad klockan är slagen. Det kan vara godt att veta,
ty Sekterare hafva eldfängda lijertan. Just i det-
samma kom Sofie gåendes. Jag stod så att hon ej
märkte mig förr än hon var bredvid mig. Hon ka-
stade en blick på trädet, en annan på mig och rod-
nade som ett kersbär. En liten afundsam känsla
öfver Magisterns lycka kunde jag ej undertrycka,
och jag var nog obeskedlig att yttra: ”Hvad tycker
kusin Sofie om elegisk poesi?” — ”Jag bar läst så
fasligt litet poesie; men jag söker Pappa,” skyndade
hon sig att svara och försvann hastigare än hon \
kommit. Det är roligt att komma under fund med i
små hemligheter så der. Jag erfor nu en oöfver-
vinnerlig lust att plåga de goda barnen litet. In-
gen kan likväl hafva ett vekare lijerta än jag, och i
jag tycker isynnerhet verkligen synd om suckande t
älskande.

Midsommaraftonen skulle firas. Mot aftonen sam-
lade sig folket med löf och blommor, och innan kort r
såg man den prydligaste majstång paradera på dem
rymliga gården. Thébordet \ar placeradt å förstugu-i
qvisten, och deromkring hade vi alla lägrat oss för
att åskåda förlustelsen. Prosten i sin ljusa sommar-
rock och med pipan i mun satt så fryntlig ochl
nickade åt livar och en af de ankommande, dål
de stego fram till trappan och med en bugning el-l
ler nigning betygade honom sin vördnad. Allas an-i
sigten strålade af fröjd. Aftonsolens guld lyste i
trädtopparna, asparna i alléen susade så fridfullt,!
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och vid stranden sqvalpade sakta den somnande böt-
jan. Det låg någonting så allvarligt och ändå så
gladt och ljuft i hela den tafla, som utbredde sig
tor mina blickar, att jag kände mig stämd till frid
med hela verlden. Saktmodigt och tyst rörde sig
ännu den församlade folkskaran kring majstången,
men den tycktes vänta på en signal att få mera hög-
ljudt yttra sin glädje. Nu höres ifrån ändan af
alléen röster af Here ankommande. Med dem följa
ett par fioler, som då de närma sig gården, stämma
upp en ljudelig marsch. Rörelsen blir lifiigare
bland folkskaran; en och annan bonddräng svänger
sig lustigt.om på klacken, och flickorna skratta hög-
ljudt. Snart är polskan i gång och med lika out-
tröttlig ifver dansas och spelas det. En ankare öl
ur Prostens källare ökar ytterligare fröjden, och
med fiolerna instämma nu, väl ej så harmoniska,
men desto glädtigare röster.

”Skulle ni inte taga er en polska med, god vän-
ner?” insinuerade Prosten. ”Om kusin Sofie tillå-
ter, så skulle det vara rätt roligt att få sig en dans
på midsommarafton”, yttrade jag med ett, hos Sek-
terare och personer af mitt slag, vanligt sjelfförtro-
ende, i det jag bjöd henne min hand. Men här

I kom jag tillkorta. Att dansa i det gröna är helt
A \ annat än i en salong, det kan jag försäkra. Jag be-

griper efteråt ej sjelf huru jag, utan något alltför
eclatant missöde, kom hvarfvet omkring majstången.
För hvarje steg borrade sig mina skospetsar ovil-
korligt i sanden, och att min näsa ej gjorde det-
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samma, derför har jag några väldiga puffar af de
mera säkerfotade danskamraterna att tacka. Och in-
gen beklagade mig. Prosten skrattade så magen
hoppade, Magistern log och såg litet försmädlig ut,
och Sofie sade sig ej hafva dansat med en så dålig
dansör. ]Nu bad äfven Magistern om ett par hvarf.
’Jag skall bara lägga bort hatten, ty det är så varmt”,

svarade hon. Hvarföre kunde hon ej dansa utan
hatt med mig då?

”Se, så skall det gå!” ropade Prosten och nie-
kade takten med hufvudet. Verkligen gick det icke
också förträffligt. Magistern hade en kraftig, vac-
ker figur, ett rnildt, frimodigt ansigte, redliga, blå
ögon och en ren panna, kring hvilken de ljusa loc-
karna dansade af fröjd v id hvarje svängning han
gjorde. Med säker arm omslöt han Sofies smärta
gestalt, bådas rörelser följde harmoniskt hvarandra,
hvilket gjorde, att, oaktadt den häftiga takten, dan-
sens totaluttryck dock företedde en lugn och vacker
modulation. Så ungefär skulle jag föreställa mig att
Ägirs döttrar dansat. Djerft och kraftigt, men utan
glödande passion ändå. Bönderna till och med tyck-
tes finna det vackert, ty en del, lemnade rum åt
det intagande paret, upphörde med dansen och stad-
nade för att se på. För att tala poetiskt, så före-
kom det mig, som hade en Dryas och en Nereid
råkat in bland ett sällskap af muntra SatyreT och
Fauner.

Magistern triumferade. Glädje och tillfredsstäl-
leise lyste ur hans ögon, och ej mindre ur Sofies.
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Nu kände han att han fått hämnd på mig for min
elakhet vid middagsbordet och för den kyss, som
mina sofisterier nödgade Sofie, att nolens volens be-
stå sin malitiosa kusin. Jag kände på mig sjelf att
mina aktier fallit betydligt. Det är märkvärdigt hvad
en sådan der liten framgång inger kurage. Magi-
stern blef riktigt vältalig. Jag tog mitt parti och
vandrade . . till skogs, för att anställa mina fanta-
sier och betraktelser. Jag har alltid lätt att försona
mig med mitt öde, ty egentligen har jag aldrig haft
något öde, åtminstone ej något, som är värdt att
tala om. Med brillant hymör återkom jag till säll-
skåpet.

Aftonen skred framåt; natten inbröt. Folket sking-
rades för att på höjderna antända sina lusteldar och
kring dem förnya dansen och glädjen. Prosten knac-
kade ur sin pipa, skrufvade om kalotten och gäspa-

”Farbror är god och inte generar sig för vår
skuld,” tog jag till ordet. ”Vi unga ämna göra en
liten promenad ännu för att se på eldarna.” Jag
hade beslutat att försona mig med mina båda bygg-
liga antagonister, och uppbar äfven verkligen ett par
milda ögonkast för min fintliga artighet. Gubben
gick sin och vi vår väg.

Sköna, herrliga midsommarnatt! aldrig går du ur
mitt minne. Om jag en gång blir kär, riktigt kär,
så att mitt hjerta icke endast längtar och önskar,
utan äfven allvarligt vill, då skall jag för den hulda
jag funnit med all min kärleks ^ärma uppdraga en
tafla af allt det goda och vänliga, som jag under

de.
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denna natt kände och tänkte om himmel och jord,
och då skall hon förstå och tycka, att när hon räcken
mig sin hand, hela lifvet skall blifva en sådan sköni
inidsommarnattsdröm. Ja, ja, skratta inte! En sek-
ter har också sina penséer. Jag hade bjudit mim
kusin armen. Tysta följde vi alla tre en gångstig,
som slingrade sig utmed sjöstranden. Ett lätt flor
af ljus och skugga låg öfver naturen och dallrade i

för de milda nattfläktarna, som knappast krusade vatt-
nets spegel. Trasten lät då och då höra sin melo-
diska sång. Från barrskogen utgjöt sig omkring oss
ljufva dofter af linnaea, och från en nära bäck hvi-
skade böljan, liksom minnets aeolsliarpa i drömmen.
Hvita strömoln, med en rand af ljus purpur höjde
sig från horizonten, likasom svanor, hviJka nyss med
sång bjudit lifvet farväl, och efter hvilkas afskeds-
kyss Hesperus’ kinder ännu svagt lågade. En evig
ungdom är naturen.

I

”Min barndoms gyllne drömmar
Besöka mig på nytt.
Med kornets gyllne vågor,
Med gräsets lena svall,
I dans, som lycktgubbslågor,
De gå kring däld och vall.”

”Jag tror”, sade jag, afbrytande tystnaden, att
vi ifrån parken derborta ega en temligen vidsträckt
öfverblick af nejden. Om herrskapet tycker som jag,
så gå vi dit och sätta oss.” — Bifölls. På en gräs-
soffa, i en liten berså nära sjöstranden slogo vi oss
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ned, på det sättet neml. att jag hade mina antago-
inster, en på livardera sidan. En lätt suck banade
sig väg till mitt högra öra. Månne det var echo,
som svarade i det venstra? Jag var i en vemodigt-
lustig sinnesstämning; mig förekom det som hade
jag varit en elektrisk afledare. Gnistorna flögo ige-
nom mig, som ett helt fyrverkeri, men de hvarken
brände eller puffade. — "Nå, Herr Magister! har
inte Herr Magistern något vackert att säga oss om
en midsommarnatt lik denna?” frågade jag. ”Jag
tror det är dagg i gräset”, inföll Magistern, ”och
jag vet ej, om det är så rätt försigtigt . . . .” —

”Ah, prat’ strunt! Huru kan man vara så prosaisk,
att i en sådan stund, som denna, tänka på försig-
tighet. Verkligen hade jag ej bättre tankar om Ma-
gistern. — Tänk om kusin Sofie föll i sjön; skulle
Magistern då först tänka efter om det ej kunde vara
fara för snufva, att väta fotterna, innan Magistern
försökte draga henne ur vattnet?” — ”Att Sektern
hyser en så dålig tanke . .” — ”Hur vet Magistern
det då? Jag är t. ex. öfvertygad att Magistern be-
sitter en poetisk förmåga, som talar till hjertat. Det
har jag till och med rödt på hvitt på. Jag tror att
Magistern skulle kunna blifva en stor skald; men
för att måla skönt och sannt, måste man sjelf hafva
erfarit de känslor man vill framställa, sjelf haft a
upplefvat det, som man vill åskådliggöra. Man må-
ste gripa den flygande minuten vid dess lätta vin-
gar, heter det. Märk denna djupa, andaktsfulla tyst-
nad, som omger oss, dessa ambrosiska ångor, som
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smeka våra finaste nerver, denna himmel af rosor,

guld och azur, denna hölja, så lugn, så djup, så
vältalig, som sjelfva Frejas öga, dessa hviskande
poplar, under hvilka skuggan och drömmen leka. . . .

O! detta är en stund för en skald. Stämm lyran,
Herr Magister! och anropa sånggudinnan. — Men
se bara bur elden flammar upp der borta. Jag må-
ste nödvändigt se på nära håll huru de bära sig åt
der. Om några ögonblick är jag tillbaka.” — Med
dessa ord lemnade jag mitt sällskap.
”Från Nova Semblas fjäll, till Ceylons brända dalar,
Hvarhelst finns en Sekter, min like finnes ej” . . .

i beskedlighet. En halftimme gick väl förbi innan
jag återvände från min ensliga promenad. Gnolande
på den högst melankoliska melodien till: ”Jag ser
på dina ögon, att du har en annan kär”, nalkades
jag bergåsen. Der sutto de nu, och . . . betydligt
närmare hvarandra, än då jag lemnade dem. Vid
mitt framträdande såg Sofie mot jorden och Magi-
sterns inspirerade blick sväfvade kring himlahvalfvet.
En hastig blick öfvertygade mig likväl, att de hade
nog förtroende och uppriktighet för mig, att ännu
hålla sina händer förenade. Det var vackert af dem,
tyckte jag. — ”Nå, Herr Magister! är poemet fär-
digt? Inte har väl sånggudinnan varit fjer?” —
Han teg, men fattade häftigt min hand, och tryckte
den väldeliga. ”Aj, aj! håll, håll! Det der var verk-
ligen att ge mig hela poemet i manuskript och tryck
på engång!” utropade jag och fick utan krus äfven
tag i min kusins lilla fina hand, den jag i ersätt-
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ning klämde både purpur- och rosenröd. ”Emeller-
tid skall jag liafva den äran att säga dig, kära bror
. . . bror” — ”Gustaf”, läspade Sofie . . ”att säga
dig bror, Gustaf, och dig, min nådiga kusin Sofie,
att, som förkläde betraktad, så har jag blifvit rätt
illa uppskörtad, och måste nu taga min myndiga mine
uppå; thy bjude och befalle vi derföre härmedelst
att hvar och en beger sig hem till ro och sömn.
Till yttermera visso vele vi detta med vårt eget si-
gill bekräfta”, och härvid tryckte jag helt oförmo-
dadt en kyss på Sofies läppar. ”Kontrasignentens
sigill får heller icke fattas,” tilläde jag, och Magi-
stern var icke sen, att åtlyda befallningen. — Och
jså blef morgon och afton den första dagen!

II.

Midsommardagen uppgick i all sin prakt. Knap-
past ett strömoln skymde med sin lätta skugga det
ljusblåa himlahvalfvet. Redan tidigt hade jag och
Magistern vandrat ut för att njuta af naturen och
morgonens friska skönhet. Vi talade om gårdagens
tilldragelser, och nu emottog jag Magisterns förtro-
enden så väl i det ena, som det andra. ”Lyckligare
än jag kan väl ändå ingen menniska vara!” mente
Magistern i ett raptus af öfverjordisk förtjusning
vid minnet af det ögonblick, då, på hans bön om
kärlek och uppriktighet, Sofie svarat med att sänka

12
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»in glödande kind till hans klappande hjerta. — A»- ’’]
korasten af Prosten hämmade den flod af förtjusning, |

höll på att i ord bana sig väg från Magisterns '
hjerta. Jag såg på hans mine, att ett litet om hade,
vid åsynen af Prosten, börjat husera bland hans
drömmar om lycka och sällhet; att verkligheten också
ville blifva tagen med i räkningen. — Magistern
gick att ännu engång genomögna sin predikan; Pro-
sten och jag satte oss i skuggan af syrenhäcken.
”Det är en bra hygglig ung man, den der Magister
Allén,” tog jag mig friheten att yttra till gubben.
— ”En hjertans god och hygglig karl; ingen fråga i
om det! Goda kunskaper; predikar så det är en i

glädje deråt; men ...” — ”Men, säger farbror?”
— ”Ja, men . . . men han är litet så der poetisk ;
och sentimental ibland, och det kan jag ej lida för
min död. När en så’11 der en får se månan, så pu-
star och suckar han, som låge hela verlden och 1

tyngde på hans skuldror, och det blir ej bra torr
än han får framläspa en lång, obegriplig ramsa af !
alla möjliga epitheter och egenskaper, som det ly-
sande klotet besitter. — Vill man nödvändigt peka 1

på för en annan, att det är månsken, så tycker jag :
det är Gudi nog om man t. ex. säger: se hur vac-
kert månan skiner i natten, och känn hur godt det t ,

gör i hjertat.” — ”Kära farbror! hvar och en men-
niska har sina fel, och hvad Magisterns sentimenta-
litet beträffar, så tror jag att den är af det öfver-
gående slaget.” — ”Hur så?” — ”Jag tror att han
är kär?” — ”Jaså!” — ”Jaha, och det i Sofie.” —
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”Det vore f vore kuriöst!” sade gubben med
någon häftighet, i det han kände efter sin snusdosa
för att taga sig en pris. ”Emellertid är jag temli-
gen säker på min sak, och enligt min öfvertygelse
borde farbror glädja sig öfver detta förhållande.” —
”Jaså, du tycker det! En fattig Adjunkt, med knap-
pa omständigheter, en karl, som . . . som; nej det
der är för rasande. Du förstår inte du livad det
vill säga att gifta sig. Puff! sådhia dumheter! Jag
mins nog hur det var med mig sjelf; fattig som en
kyrkråtta .... jag vet livad det vill säga. Skulle
önska de kära barnen någonting bättre. — Nej, det
går aldrig för sig!” — ”Det går mycket bra för
sig, vet farbror! och jag svarar för att farbror sjelf
inte får någon ro i kroppen förr än farbror har lagt
deras händer tillsamman.” — ”Tror du det Petter?
Nå vi få väl se.” — Vi foro i kyrkan på båt. Jag
såg hur gubben satt och sneglade på de båda äl-
skande, i hvars öppna, oförställda anletsdrag det ej
var svårt att läsa den Sympathie, som lierrskade
dem emellan. Emellertid predikade Magistern utan
att komma af sig. Med lättade hjertan och god ap~
tit återvände vi till prestgården.

Enligt gammal, god vana var fremmande på af
tonen bjudet till prestgården. Sofie, med en ser-
viette framför sitt lilla svarta sidenförkläde, stökade
älskvärd och fryntlig bland kaffesenisen; en jungfru
prydde förstuguqusten med löf och blommor; i köks-
kammaren stod Prosten sjelf och rörde i den rykan-
de punschbålen, och jag jemte Magistern erbjödo
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\
enträget vår tjenst åt Sofie, att backa socker eller
bryta servietter. Men sedan Magistern anställt åt-
skilliga mordiska försök på sina fingrar, ocb jag do-
kumenterat min oskicklighet i den ädla serviette-
brytnings-konsten, så affärdades vi med den orlofs-
sedeln, att vi bara gjorde förbinder; hvarföre vi,
mäkta stötte, slogo oss ned på förstuguqvisten. Här
sutto vi nu liksom marskalkar för att helsa de an-

kommande gästerna välkomne.
Det är ändå bara omständigheterna, som göra

folk till livad de äro och betyda här i verlden. Det
låter visst bra och herrligt när man säger, att den
der har skapat sitt eget öde, har blifvit, livad han
är, genom sin viljas allmakt; men hade jag t. ex.,
i stället för att födas hit till verlden på en anspråks- 1
lös egendom nära Helsingfors, skådat ljuset i någon
stor liufvudstad, hade jag i stället för att i min ung-
dom pläga umgänge med min fars ungnöt, och sed-
nare med hans skrifvare och jagthundar, fått iära
mig vett och seder af kammartjenare, kammarjung-
frur och andra förnäma papegojor, så hade det säkert
blifvit någonting annat af mig än en Sekter. Till dessa
reflexioner leddes jag af en tupp, som hade intagit
en upphöjd ställning å en af de grannt målade grind-
stolparna. Hans air var verkligen imponerande, ögat
blixtrade så stolt, och stjertfjedrarna påminte om
den grace hvarmed en förnäm dam breder ut sin
solfjäder. Tänk om ödet i stället skulle hafva pla-
cerat honom på sophögen utanför en usel torpar-
stuga, hvem skulle väl då med en blick hafva be-
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värdigat den arma bondtnppen! — Magisterns blir-
kar bvilade åter på några dufvor, som i husmoder-
lig stillsamhet och endrägt upplockade de ärter, dem
Sofies hand for dem utstrött. Hans tankar hade sä-
kert ej tagit en så hög flygt, som mina, hvilka just.
nu försvunno i ett potatesland med tuppen, som
skrämdes från sin plats af en på gården inrullande
vagn. ”Majorskan Drake,” hviskade till mig Magi-
stern i det han hastade att hjelpa herrskapet ur vag-
nen. Med ett skutt, som gaf mig en hög tanke
om hans hen, hoppade först Löjtnant Drake ur vag-
nen, en hög gestalt, som norden dem föder ännu
någongång. 1 oskuldens liljehvithet lyste hans in-
expressibles, den röda kragen täflade i brillant effekt
med mustacherna, och smärt var han, så att det
visst gjorde smärta åt hans hjerta, nb. om det satt
på rätta stället. Efter honom kom den nådiga frö-
ken flaxande. Hon var åter en väfnad af ros och
lilja, ehuru färgerna voro mindre artistiskt förde-
lade. Hennes ansigte utgjorde ett lyckadt aftryck i
rödt lack af familjens vapen, omgifvet af tvenne
gripar, ett par enorma handrosor, såsom sköldhållare.
Genom Magisterns och den sednare tillkomne Pro-
stens förenade bemödanden nedhalades ur vagnen

slutligen äfven Majorskan i all sin prakt och herr-
lighet. Ordet nedhala kommer läsaren säkert att
tänka på block, och i följe deraf på vigt. Major-
skan var också en mycket vigtig person.

Den ena gästen anlände nu efter den andra, och
snart var förmaket fullproppadt af kaffedrickandk*
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matronor, salen af muntert språkande och skrattande
flickor, och Prostens rum af rökande och politise-
rande herrar. På landet går det alltid en stund
om, innan societén sammansmälter till ett harmo-
niskt lielt. De unga damerna sluta vanligtvis en
krets för sig sjelfva, och tyckas ej vilja kapitulera
på mindre vilkor, än att fästningen tages med storm.
En och annan ung man syntes väl då och då, efter
att hafva skänkt en vänlig blick åt spegeln, i dörren
till salen, kastande halft forskande, halft längtande
blickar dit in, men retirerade straxt derpå i god
ordning, gynnande samma maxim, som den romerska
fältherren Fabius, som vann segrar genom sölande.
Taktiken är verkligen icke så dålig. Genom för-
räderi, hungersnöd eller brist på ammunition går fäst-
ningen dock alltid till slut öfver. — Som jag vet,
att man på landet är temligen nyfiken, och att man
liksom ett annat underdjur betraktar en menniska,
som kommer från hufvudstaden, ansåg jag det för
min pligt, att först presentera min värda person i
förmaket hos de äldre damerna, och göra dem min
uppvaktning. Till min olycka fastnade jag i Major-
skan Drakes klor. Jag skulle hellre vilja utantill
lära mig namnen på alla de tolftusen tecknade af
Israels slägte, än för andra gången afhöra denna
dames flödande vältalighet. Bredvid henne i soffan
sutto äfven några andra fruar. För att om möjligt
göra ett slut på min pina, vände jag mig till dem
och frågade: ”har herrskapet hört talas om den der
anekdoten, som för närvarande sysselsätter hela huf-
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vudstaden?” — ”Nej, nej, nej,” och ”bästa Herr
Sekter, berätta!” föllo svaren. I min förtviflan hade
jag nu likväl sjelf satt mig i knipan. Jag hostade,
drog upp min näsduk och hostade åter, men min
uppfinningsförmåga stod stilla. Med framräckta hal-
sar och ögonen styft rigtade på mig, sutto fruarna
der, och en ibland dem, som just hade ämnat föra
kaffekoppen till sina läppar, lät den stanna på halfva
vägen, och förblef orörlig i denna ställning,
väl,” började jag på vinst och förlust. ”Ett frun-
timmer af utmärkt skönhet anländer till Helsingfors
för att begagna sjöbaden derstädes. En prakt, som
tillkännager rikedom, ett sätt, en smak, en elegance,
som tyckas vittna om hög börd, ådraga henne snart
allas uppmärksamhet. På promenader beundras hen-
nes toilette och hennes spann; hon rider ut och
man springer långa vägar för att få se den förtju-
sande amazonen; på balerna täfla de fashjonabla ka-
valjererna om en dans med deiina reine du bal,
eller åtminstone att få säga henne en artighet. Hon
beliöfver endast visa sig för att vinna bjertan och
beundran. Äfven jag i min ringhet har, på en
brunnsbal, då jag i dansen hade den lyckan att stå
bredvid henne, och den olyckan att trampa hennes
subtila fot, fått tillhviska henne ett: pardon Mada-
me! — Men hvem är denna dame? frågar man.

Ingen vet det bestärndt, men man tror, man har
hört sägas, att hon skall vara en ung, rik och för-
näm enka. Hennes namn var så konstigt att jag
glömt det, men något på off, koff, soff, loff, woff

”Nå
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eller poff var det. Nu är att märka det en fran-
sysk kavaljer följde lienne öfverallt. Somliga trodde
att det var hennes bror, andra att det var hennes
älskare, men ingen hade riktigt reda derpå. Emel-
lertid blir en af våra dandy s öfver öronen kär i
den sköna damen. Han gör sin förklaring, och blir
med ömhet emottagen. Man anmärkte, att efter
denna förklaring blef fransosens ansigte både längre
och mulnare än förr. Saken har sin gång; älskaren
är förtjust öfver sin lycka; man talar redan om gif-
termål. Fransosen reser bort, men återkommer ef-
ter en vecka. En afton har den sköna damen en

större samling hos sig, vid hvilket tillfälle äfven
förlofningen eklateras; en munter sinnesstämning rå-
der i sällskapet, man musicerar, sjunger och con-
verserar. Då stiger på engång fransosen in i salon-
gen med en mörk och hotande uppsyn. Den sköna
damen bleknar, hennes älskare skyndar till henne,
men då går fransosen med en isande köld fram och

säger: ”Ni har spelat ut er role, Madame! Ni har
ej velat lyssna till mina råd; jag har derföre blif-
vit tvingad till detta steg.” — Derpå framräcker han
ett papper åt älskaren och säger: ’Läs!” — Han
läser, bleknar, kastar papperet, liksom vore det en
orm ifrån sig, fattar sin hatt och försvinner i det
han kastar en afskedsblick midt emellan förakt och
kärlek på den i solfan afdånade damen. Gästerna
äro som förstenade. Slutligen tar en af dem upp
det olycksbringande papperet och läser: ’ Clementine
Vidal, dite la belle brum, est notée d la police

\
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comme fiIle publique.”— Härpå aflägsnade jag mig.
1 dörren hörde jag huru de öfriga damerna sade:
’Bästa Majorska, ni, som förstår fransyska, säg oss

hvad det der sista betydde.” — vJo ser ni, mina
damer,” svarade Majorskan, ”det der var början till
ett äktenskapskontrakt. Troligen var hon gift med
en annan förut den styggan, hvilket lär hända myc-
ket ofta utomlands. Jag mins min salig man, som
var då så erfaren, och visste allting, han hade
många såd na der historier att berätta efter sina re-
sor. Engång i Marseille, ett stort lustslott nära
Paris . . .” Jag gick miste om slutet, ty den lif-
lighet, som rådde inom flickornas krets lockade mig
till dem. Magister Allén, Löjtnant Drake, Befall-
ningsman Propp och en student voro som bäst in-
begripna i en liflig discussion med de unga damerna.
Jag råkade, som man säger, ur askan i elden, ty
genast vid min ankomst bombarderade mig Fröken
Drake med ett: ”Det förvånar mig, att Sektern kun-
nat slita sig lös ur huftudstadens tjusande armar,
tor att uppsöka landsbygdens torftiga behag” — och
i detsamma kastade hon en förkrossande blick om-

kring sig. ”Ah, det är säkert endast för att fram-
kalla ett loftal öfver landets behag, som Fröken
yttrar sig så!” — ”Det är visst sannt, att landet
eger sina charmant förtjusande agremanger, men
trivalt inåste det ändå förefalla den, som är van
att i en lmfvudstad se en högre societés färgskif-
tande, kaleidoskopiska uppenbarelser spegla sig i
lifvets brusande böljor.” — ”Ack, ja!” drog jag till
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med en pathos, som ådrog mig hela säilskapets upp-
märksamhet, ”ni har rätt min Fröken. Menniskau
föddes ej att likt djuren finna sin lefnads mål och
sälllxet i det intet sägande lugn, hvars enformiga,
alldagliga, söfvande, döfvande, tålamodspröfvande an-
de tynger på ens ögonlock, som salig gubben T rå-
kenii predikningar; eller att dag ut och dag in sjunga
med i den der ända till urmodighet beprisade natu-
rens litania, livars melodie om sommaren går på:
den blomstertid nu kommer med lust och jägring
stor, och om vintern på: hör du sparfve lilla.
Nej! Menniskan måste vara menniska, och först när
konstens idéelt-fantastiskt-skönbildande skapelser med
sin mikrokosmos tjusat dess öga, när bildningens
frisertång krusat hennes oborstade lockar, när vet-
tets skräddarsax jemkat hennes konstlösa former,
när behagets odeur de milles fleurs kittlat hennes
näsas subtila luktorganer, när belefvenhetens glacé-
handskar betäcka hennes fingrars nakenhet, och hen-
nes kinder rodna under artighetens smink, då, först
då blir menniskan menniska. Jag kan ej se er, min
Fröken, utan att erinra mig statslifvet.” — ”Hvilka
nya, intressanta idéer ni har, Herr Sekter. Ni har
väl läst Almqvists arbeten?” — Nu såg jag hvart
det skulle bära af och måste derföre taga till en
ny method att hejda den ordrika Frökens tunga. —

”Almqvist? Jaså, den der som har gffvit ut en
räkenbok och skrifvit en svensk grammatika; jo! nog
har jag studerat litet i dem.” — ”Ah nej, inte den,
utan han, som skrifvit Azouras Lazuli Tintomara

r
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och Gabriele Mimanso.” — ”Lazuli! Misamso! Pin-
fornara! — Vet Fröken, jag har aldrig studerat
Italienska bitterheten.” — Med en blick af det dju-
paste förakt bände hon mig ryggen.

Nu inträdde genom salsdörren trenne högst märk-
värdiga personer. Det gick likasom en elektrisk stöt
genom hela ungdomsskaran, och alla ögon litade till
de båda bugande gestalterna, som för aftonen skulle
föreställa Linus och Orpheus. Det var klockaren
med sin väldiga fiol under armen, åtföljd af sin

på klarinett musikalisk sockenskräddare.svåger, en
Klockaren var också verkligen en Orpheus i sitt
slag, ty sednare på aftonen, då jag inledde ett sam-
tal med honom om hans musik, yttrade han, i det
han lät stråken göra ett raspo infernale öfber de
qbidande strängarna: ”om jag riktigt skulle dra’ till,
så spelar jag ta’ mig tusan så att stickorna hoppa.”

1 hela skapelsen är menniskan den dåligaste dan-
sören. Har ni väl någonsin gjort bekantskap med
en så kraftig valsör som nordanvinden? Har ni sett
en mera imponerande angläs än vågornas? Förgäf-
ves skall ni härma den grace, hvarmed bäcken ut-
för sin yra galopade, och sjelfva Taglioni skall ej
våga framträda och täfla i en menuett med vestan-
vinden. De bilda djuren stå redan efter den liflösa
naturen. Apan är bäl en stor imitatör, och ekorren
besitter bäl en ledig svans, men den förra saknar
figyr, och den sednare har förmycket tycke al en
operadansös. Med husdjuren står det, livad dansa
beträffar, ändå sämre till. Naturen är en ebig ung-
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dora, och lika gladt, som före Noachs tid, sväfvar
ännu Zephir öfver blomstermattan; men ack,
denna kalf, som i ungdorpligt öfvermod svänger sigi en modern kesade! huru snart skall han ej blifva
en oxe, en med flegmatisk betänklighet benen slä-
pande oxe! De liafva ett ogement tycke af mensklig-het de der husdjuren. — Då glädjen och menniskan
gingo förtroligt hand i hand genom lifvet, då kunde
hon äfven dansa; men sedan hon engång blef efter
och derpå skulle taga fast honom med hetsjagt, så
blef hon förskräckligt andlös och tungfotad, och se-
dermera har dansen ej varit annat än ett sömnigtchassé efter rymmaren. Den allraifrigaste kalfimi-
tatörs evolutioner förekomma mig ej stort lifligareoch graciösare än ett slags steg, som min dans-
mästare i verlden kallade pas de pladask. — På
landet dansar man ändå bättre än i staden. Vi
svängde på efter yttersta förmåga, och valser och
kadriljer aflöste hvarandra med högst korta mellan-
skof. Det gifves ej en bal utan sina små intriger.Så märkte jag huru Fröken Drake, efter att liafva
så grymt affärdat mig, med blickar och miner sökte
inom sin trollkrets locka Magister Alle'n. Då emel-
lertid, oaktadt allt hans bemödande att vara artigoch uppmärksam, en oförlåtlig distraktion, och en

oöfvervinnerlig fåordighet bemäktigat sig honom,
och hans blickar esomoftast spelade desertörer, sä
vände hon sig förekommande till Befallningsman
Propp och tänkte: jag skall hämnas. Proppen
ingen obehagiig karl. Visst var han väl nog rund
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och fyllig för att vara så liten, som han var, men
den prydliga uniformen gaf honom ett djerft och
nästan martialiskt utseende. Hans ansigte skulle
hafva varit vackert, om han ej, lik en annan mär-
kelig person, ”sett snedt på alla, stackars karl,”
men det var nu i stället desto uttrycksfullare.

Det led redan på natten. Yi hade nyss slutat
en franyaise i hvilken Proppen, jag tror för tredje
gången på afton, dansat med Fröken Drake och
uppbjudit hela sin förmåga att vara älskvärd och
intagande. Den sköna mätte Magistern med trium-
ferande blickar. Jag hade, för att svalka och upp-
friska mig, gått ut och satt mig i en liten löfsal,
som man upprest invid förstugutrappan: Som bäst
sysselsatt med att betrakta molnens tåg genom den
milda sommarnatts-himmeln, störes eller rättare fångs-
las min uppmärksamhet af lätta steg och braskan-
det af en klädning på trappan. Fördömda löfverk,
som skall hindra mig ifrån att se hvem det är. Ah!
Hvad hör jag? Det der var inga fruntimmerssteg,
som nu läto förnimma sig. Kanske är det Sofie
och .... Hvad var det? — En suck; och så djup
sen, som om den kommit från botten af Vesuvius.
— ”En tjusande natt!” läspade en stämma, som
jag igenkände tillhöra Fröken Drake. ”Den tysta
lunden har svept sig i nattligt doftande ambraskug-
gor, och blommans blåa öga, slutet i sömnens gi-
gantiska armar, blickar klart som daggens diamant-
kristall mot stjernehvalfvets i mystisk halfdager strå-
lande purpurazur.” — ”0 —o—o!” genljudade en

13
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annan röst. ”Det är en egen längtan, som med sia i

magiska kraft fyller menniskolijertat under den tysta, ,

tysta natten. Ilar Herr Befallningsman aldrig kännt t
detta outsläckliga behof i sin själ, att blifva för-
stådd, denna likt brusande vågor och sorlande bäo-
kar qvalfulla oro, som endast i nattens mystér fin-
ner svar på sina dunkla frågor? Huru skönt, huru
himmelskt målar ej den store fransyska skalden denna
längtan då han sjunger: j’avais, tu avais, il avail,
nous av ions, vous aviez, ils avaient. Quej’aie!”—
"Voj, voj, så intressant! O—o—o!” pustade Be-
fallningsmannen. ”Ack, hvilka lidanden måste ej en
qvinna utstå! Under sjelfva sälllietens ögonblick känner
bon en börda på sitt hjerta, och dock motser bon
med qvalfull aning förlossningens ögonblick. OfÖr-
stådd, häcklad, misskänd ville hon offra allt åt kär-
leken, och kärleken är den första att stöta sin kalla,
blodiga dolk i hennes hjerta.” ”0, kärlek, kärlek!”
ljöd ett echo. — Lång paus. — ”Min Fröken!
Natten är så förtjusningsfull, så strålande, så ... .

jag är så stum, så förlägen, och jag känner inom
mig ett trängande behof, . . . .” — ”Min Gud,
Herr Befallningman! ni förskräcker mig.” — ”Ack,
förlåt, förlåt! — men . . . men jag . . . älskar er.
Huru lycklig skulle jag ej känna mig, om jag vå-
gade trycka en kyss på er snöhvita hand.” — ”Hm!
Men . . . det gar visst inte an ... min bästa
Herr Kronobefallningsman!” — Om det gick an el-
ler inte gick an, det angick väl icke mig, men Amor
är förrädisk. — Dialogen fortgick härpå i en ljuft
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hviskande tonart, hvaraf jag urskilde löga mera äri
”tala vid mamma’’ ocli ”bröllopp i höst” o. s. v.
Ett buller i förstugan gjorde slut på detta intres-

I santa intermezzo. Fröken hastade in och Befall-
ningsman Propp kom som en pil . . . in i löfsalen
der jag satt. Jag tänkte först lotsa sofva för att
bespara oss båda all förlägenhet, men jag afskyr all

1 I förställning, och gick honom derföre öppet på lifvet
r I med en den allrautsöktaste lyckönskan. Jag tog min
I man på hans ömma sida och snart blefvo vi de kor»-
I tantaste förtrogna. ”Bäst är nu att smida medan
i| jernet är varmt,” yttrade jag, ”ty oss emellan sagdt,
I så är ändå Magister Alle'n en farlig rival. Han är
>1 så poetisk, och ni känner fruntimmernas svaghet
I för det sentimentala.” — ”Nej se, ta’ mig tusan
I skall icke der vid lag bli stopp; det sad Propp!’

>1 svarade han mig, och derpå återvände vi till säll-
I skåpet. Vid vårt inträde möttes mina och Fröken
\ Drakes blickar. I förbifarten kunde jag ej afliålla

mig ifrån att liviska till henne: ”j’avais, tu av ais,
I il avait, — men skam den, som sprider ut hem-
I ligheter!” Ni skulle hafva sett huru artig och fö-
I rekommande hon blef efter den betan.

Oaktadt det led mot slutet med dansen fortfor
den dock i hela sin liflighet, och äfven de gamla
började deri deltaga. Prosten och jag dansade vis-
å-vis. Befaliningsman dansade med Majorskan och

I man kunde se af det lif som herrskade i deras con-

versation, att samtalet rörde sig kring vigtiga äm-
i nen. Magistern var hans vis-ä-vis och underhöll

I:

I
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sin dame, Fröken Drake, med en liflighet, som en-
dast gjöt olja i Proppens eld. Efter slutad dans
kom gubben Prosten till mig och sade: ”Vet du
bror Petter, jag är riktigt glad i afton, oeli jag vill
endast se lyckliga menniskor omkring mig. Du
skall inte se så mystisk ut, liksom du hade ätit
opp nådåret för räfven. Apropos, en god vän, som
har sina källor, förtrodde mig för en stund sedan,
att Alle'n kan ha godt hopp om Comministraturen i
X. Det var ju roligt det? Hä!” — ”Ah! det var

ju förträffligt. Hör på, jag har en ljus idé, som
jag skail förtro farbror.” — Vi satte oss i ett hörn
af rummet, och efter att hafva uttömt mitt rikaste
förråd på vältalighet och öfvertalningsförmåga, fick
jag ändteligen gubben att gå in på min idé. Jag
var så nöjd, som om jag talat för mig sjelf. Det
är en underlig passion jag har att blanda mig i an-
nat folks affärer. Ibland förekommer det mig som
om jag vore skapad till ett blott appendix här i
verlden, och då får jag alltid lust att ställa sekterare,
guvernanter och andra sällskapsmamseller i samma
kategori. — ”Nu har jag talt vid sta’ mor,” hviskade
Proppen i mitt öra i det han drog mig till ett bord,
der en pounchbricka inbjudande glänste emot oss.
”Nå?” — ”Allt klart; och på den saken dricka vi,
eller hur?” blef svaret.

Vi suto vid bordet. Muntert glam, blandadt
med glasens klang, vexlades emellan de förnöjda
gästerna. Steken hade vandrat all verldens väg, och
den delikata deserten, Sofies mästerverk, höll just
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pa att serveras, då jag fattade mitt glas, hostade
ett par gånger och höjde till ljudande tal min sväf-
\ande stämma. ”Mitt herrskap!” yttrade jag. ”All-
ting i verlden ger orsak att dricka. Midsommar-
högtiden ensam vore värd en skål, och en talare
inera skicklig än jag. Det är dock nu en ännu vig-
tigare anledning, som förmått mig, att höja min
svaga stämma. Då vårens barnsliga, oskuldsfulla le-
kar slutat, då blomman vill blifva frukt, och som-
marsolens glöd väcker dess inre, slumrande krafter
... då firar naturen sin midsommarfest; då firas
förmälningen emellan lifvets båda urkrafter glädjen
och allvaret; så äfven med menniskan. Hon . . .

hon . . . hm! lim! hon . . . hm! — Med ett

ord, det är en forlofningsfest vi i dag tillika fira.
Jag får be sällskapet förena sig i en skål för tvenne
trolofvade par, Mag. Alle'n och M:lle Sofie Friden,
samt Befallningsmau Propp och Fröken Alexandrina
Pandora Drake.

Nu blef ett skrål. Kuappast hann den förlägna,
rodnande Sofie kasta en tacksam blick öfver till sin

fryntligt nickande far, och en dito kärleksfull till
sin Magister, förrän hon bestormades af oupphör-
liga: jag gratulerar, jag gratulerar. — Befallnings-
mannen och Fröken Drake sågo förbluffade ut öfver
mitt oförväntade djerfva tilltag. Majorskan, bredvid
hvilken jag fått min plats, stötte mig i sidan och
hviskade med en förbittrad mine: ”Men, Herr Sek*
ter?” Hvarpå jag endast hade tid att svara:
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”Ej mången, som han, kan skänka en flicka
”Lyckliga dar. ’

Så slutades min utflygt på landet. Jag sitter
åter på min vindskammare, dit solens stråle inkom-
mer högst en timme livar dag, och med näsan öf-
ver mina pappersluntor suckar jag ur djupet af mitt
ensliga sektershjerta: ”Håhå ja men du tunga verld,
så du min ungdom pressar!” — Jag har börjat
blifva misantrop, och all min fordna menniskokärlek
har vändt sig i bitterhet. — En gång försökte jag
att blifva kär, men fruktlöst . . . och till slut ro-
pade den lilla, bevingade guden till mig, som Abbo-
ten i Byron’s Manfred:

”0 ve!

Jag'börjar frukta att du är objelplig.”
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ETT STUDENT-ÄFVENTYR.

I.

”Hvad hjelper det att kunna latin och
grekiska, om man inte i nödfall kan
lappa sina byxor?'’

Läsare följ mig! . . . Dock håll! om du är mörk-
rädd, besvärad af podager eller ansatt af andtäppa,
så gör dig icke besvär, ty resan gäller ett par små
vindskammare i en temligen aflägsen del af staden, och
vindstrapporna äro dunkla, långa och branta. Men
du, som har en frisk själ i en frisk kropp och dess-
utom känner någon lust för det ungdomliga, fan-
tastiska, äfventyrliga, följ mig på ett besök hos de
båda studenterna Robert Rosborg och Calle Sprätte-
lin. Man skulle kunna tro att dessa namn äro dik-
tade, men jag vill vara, hvad mången tror att jag
icke är, nemligen en narr, om de icke äro verkliga.
Ingenting är emellertid så litet sägande som namn,
ty om också en trädgårdsmästare hittar på att heta
Rosenqvist, så finnes det å andra sidan skomakare
som heta Liljelund. Således, mitt fel är det icke
om de båda Apollosönerna borde hetat allt annat
utom Rosborg och Sprattelin.
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Den äkta och veritabla studenten bor aldrig ele-
gant, och träffar du någongång på en student, som
ligger och vräker sig i en beqväm divan, som har
gardiner för fensterna och trymåer på väggarna, så
kan du vara säker på att han är student endast till
namnet, dagdrifvare till gagnet, och lejon till profes-
sion. Studenten är en resenär, en vandringsman;
han är en pilgrim, som söker vetenskapernas och
upplysningens förlofvade land, och det är i allmän-
het ett dåligt tecken om han under resan gör sig
lifvet beqvämt och bosätter sig som en annan sta-
dig medborgsman. Ju färre de ekonomiska besty-
ren äro, ju lättare equiperingen, desto raskare och
frimodigare är äfven studenten.

Det var i slutet af November, kallt och mörkt,
ty klockan led till sex. I det inre af de två små
vindsrummen, som hyste de tvenne ofvannämnde stu-
denterna, brann ett ljus i sin blanka messingsstake
på det grönmålade bordet. En soffa, en säng och
några rödmålade stolar jemte en dragkista utgjorde
amöblemanget. Den enda lyx, som man kunde upp-
täcka, bestod i Runebergs och Lönnrots porträtter,
hvilka hängde på väggen öfver soffan.

Invid bordet med pannan lutad i handen och
ögonen fästade på boken, satt Robert, en yngling
om aderton år, med milda, behagliga drag och ljusa
lockar. Den hvita skjortkragen föll ned öfver den
blåa hemväfda blusen, och det var en glädje att se
det friska uttrycket i hans ansigte under det han
läste.

(
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Sprattelin, som kunde vara ett eller annat är
äldre än kamraten, hade slagit sig ned pä soffan
och sysselsatte sig med att sy fast en knapp i sina
byxor. Så mycket vi kunna se i skymningen der
han sitter, så är han mörkare än Robert, större till
vexten, icke vacker, men med ett par lifliga, glada
ögon, som då och då muntert blicka bort till bordet
liksom väntade egaren på tillfälle att få bryta den
långa tysnaden. Då den andra fortfor att vara för-
djupad i läsningen börjar Sprattelin att hvissla på
Aurora-valsen. — ''Sakram . . . .!” afbröt han sig
straxt derpå, i det att tråden gick af för en häf-
tigare knyck af handen. Robert såg upp. 'livad
gör du?” frågade han Sprattelin. — ”Ah, jag sitter
här i dimdunkligheten och funderar på lösningen af
en bland samtidens vigtigaste frågor.” — ”Och huru
lyder då den frågan?” — ”Den lyder: livad hjelper
det att kunna latin och grekiska, om man inte i
nödfall kan lappa sina byxor? och det är på lösnin-
gen af denna fråga, som försoningen af de stridiga
elementerna inom den praktiska och den lärda verl-
den berorj ja, vid Kant och Hegel, är det så!” —
Robert log, reste sig upp, tog af ljuset och såg på
klockan. ”Vet du, det är tid att vi göra oss i ord-
ning. Ilar du sett till madamen? ’ frågade Robert.
— ”Allt i ordning, kära du!” svarade Sprattelin.
"Våra stöflor glänsa som flickornas ögon i Maho-
mets paradis, och just nu har jag fått fast knappen
i mina ”outtryckliga,” som fransoserna säga. Mo-
vitz i afton står balen!”
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Robert tog fram sina svarta kläder och lagade
sig i ordning till toiletten — studentens toilette är
snart gjord — rnen, i det lian ännu engång för sä-
kerhetens skull lät; borsten balka öfver sin frack,
sade han: ’Det anar mig att der inte blir roligt i
afton. Jag kan inte rätt med det det sirliga och
stela sällskapslifvet, i synnerhet derföre ...” —

”Att du är kär, kär som en klockarkatt,” fortsatte
Sprattelin. ”Du hänger läpp och blir sentimental.
Pratade du inte i går natt så mycket dumheter i
.sömnen, att man kunde tro det du vore vriden.
Du förstår ej min djupa, eviga kärlek — ack nej!
suckade du, och sen igen: Sofie, sköna, dyrkade So-
fie! förlåt! jag har grymt misskännt dig! — Tror
du det är roligt att ligga och höra på sådant der?
— Bah! var du inte bang och ängslig. Du är en
vacker pojke, som du välan sjelf ser der i spegeln,
och har dessutom ett hjerta som håller streck i alla
väder! Det vore väl f—n om du inte skulle få
flickan att hålla af dig. Men du skall inte vara så
förbannadt blyg, skall jag säga. Sa’ut tycka inte
flickorna om: du har väl hört ordspråket om rädda
gossar och vackra flickor. Dessutom tycker jag att
din Fröken Sofie är en liten dame, som väl kunde
behöfva höra talas rent språk engång eller två, ty,
oss emellan sagdt, så är hon allt en smula kokett.
Du känner mina tankar om koketter i allmänhet.

Deras hjertan äro vackra begrafningsplatser, der
hvarje känsla har sitt eget monument med påskrif-
ten: ”förgänglighet, fåfänglighet!” — ”Nu är du

(
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orättvis. Sofie är kanhända en smula bortskämd, li-
tet nyckfull ibland, men ett varmt, ett ädelt hjerta
eger hon, derom är jag öfvertygad.” — ”Se så, nu
har du satt på dig min vest. — Jaja! du känner
väl sjelf bäst hvar det svider; men håll ögona öppna,
och blif inte illa vid för det att ett eller annat
litet moln skuggar den skönas panna. — Har du en
näsduk att låna mig? — Och flickans smala lif; och
flickans smala mack, mack, mack! — Men, hör du;
nu måste jag först gå och köpa mig ett par hand-
skar. — Valdthorn bör man ha på baler, tralera,
lera, tra leraralera!” v

När man är aderon år, eger ett lefnadsfriskt
och oförderfvadt hjerta och derjemte råkat se för
djupt in i ett par tjusande flickögon, hvad är icke
då lifvet för en fest, och sjelfva sorgen är ju då
endast ett ljuft vemod, en nattblå skugga bemängd
med dagg och blomsterdoft, är endast en sorg i
rosenrödt. Ljufva, ljufva tid, då bjertat är fullt af
kärlek, kärlek och endast kärlek! —Robert var lyck-
lig. Han gick att träffa föremålet för sina tankar
om dagen, för sina drömmar om natten. Han skulle
kanske under dansen få tillfälle att trycka hennes
hand, att med en blick, en halfdragen suck uttala
hela öfvermåttet af sin känsla; ty den första kärle-
ken är för etherisk att låta fängsla sig i ord.

De båda vännerna svepte kapporna om sig och
trefvade sig utför de branta vindstrapporna. Vin-
terq\ällen var kall, men den som märkte det, icke
var det de båda vandringsmännerna.

U
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II.

”Jag försäkrar . . . Det måste säkert vara i
ett misstag!”

Det var stor bal hos Statsrådet Lundström. Den i

präktiga våningen skimrade af ljus och hvimlade af f
gäster. Allt hvad Helsingfors’ societet egde utmärkt t
i rang, skönhet och fin sällskapston var der försam-
ladt. Äfven våra två studenter, ehuru de icke egent-
ligen kunna räknas till någondera af dessa utmärkt-
hetens braneher, infunno sig. Upptecknaren af den-
na historia misstänker, att de få skrifva bjudningen i

på slägtkärlekens räkning, ty den vackra mamsell 1
Sophie Lundströms mamma var kusin med enkefru i
prostinnan Rosborg. Emellertid är det ju icke omö j-
ligt, att i vår på dans- och giftas-lustiga flickor öf-
verfiödande tid den särdeles händelsen inträffar, att i
ett Statsråd finner sig rätt belåten att ega bekant-
skaper bland studenterna. För det närvarande äro i
de en acequisition genom sin rörlighet — i benen; ;
och hvem vet livad de i en framtid kunna komma i

att duga till.
Musiken spelade upp till en fransysk kadrilj. .

Rosborg och Sprattelin, hvilka, såsom det ofta är •
studenters sed, höllo sig endrägteligen tillsammans |

en af de blygsammare platserna i salongen, skilj- •

de sig nu ifrån hvarandra. Den förra ställde, med 1
något mera häftighet än ett vanligt salongslejon bru4 \
kar, sin gång till förmaket. Sprattelin följde honom i
med ögonen. Ibland de särskilda grupperna af blom-} t

på
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strande qvinlig ungdom, mystiskt infattad af svarta
konverserande frackar, och dito silfver- och guld-
skimrande, fasta vi oss synnerligen vid en, der ha-
lens drottning, mamsell Sofie, tyckes utgöra den
medelpunkt, omkring hvilken de öfriga planetariskt
röra sig.

Sofie var en täck blondin med mjellt kött och
lekande mine, en af dessa varelser, som i eji dans-
salong äro så elektriserande, hvilka äro så förföri-
ska när den Straussiska musiken och dansen satt
deras annars något tungflytande blod i raskare om-
lopp. Hon satt nu och lutade sig med en viss ahan-
don baklänges i en svällande ländstol; ögonen voro
halfslutna och de täcka, fylligt mjuka händerna roade
sig med att plocka på spetsarna kring den fina batist-
näsduken. Vid hennes högra sida, vördnadsfullt stöd-
jande sig mot den höga, antiktmoderna stolskarmen,
stod Assessor Servitör, och framför henne, nästan
i en halfcirkel trenne andra kavaljerer.

Musiken spelade upp för andra gången: Assesso-
ren jemkade på sin högra glacélianske och gjorde
en lätt betydelsefull bugning för Sbfie, hvilken der-
på reste sig upp, i det hon med hastig rörelse ord-
nade vecken på sin yfviga tyllklädning. Kretsen öpp-
nade sig, och i detsamma framträder Robert och
räckte under en stum, menande bugning sin hand åt
den sköna. Sofie mötte honom med en frågande
blick. Assessorn trädde ett steg närmare, så nära
att lian fick tag i hennes likasom i tankarna fram-
räckta hand.
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”Om förlåtelse! var det ej till denna francaise
som jag hade den lyckan att emottaga Sofies löfte?”
frågade Robert i det ett litet uttryck af förtrytelse
lägrade sig på hans läppar. ”Det vore obegripligt
om jag kunnat vara så glömsk - - men jag kan inte
erinra mig . . — ”Man kunde tro att svagt min-
ne vore Sofies förnämsta svaghet, om ej en annan
stode ändå närmare,” svarade Robert rodnande med
en betydelsefull blick på Assessorn. — ”Jag försä-
krar . . . Det måste visst vara ett misstag!”

Assessorn och Sofie vandrade sina färde, och
det var ej utan att icke Robert kände sig litet lång-
näst. Det är ej så godt att bibehålla köld och håll-
ning, när man är så ung och så kär. Hvad det ar-
ma hjertat måste svida innan det blir . . förnuftigt.

Om Assessor Servitör kände sig stolt öfver det
företräde, som blifvit honom visadt, det kan man
åtminstone ej se på honom, ty han är en routine-
rad karl, en riktig diplomat i fruntimmersväg. Också
\ ill man skylla honom för att liafva trampat och dan-
sat ut månget par skor på den vägen. Vare bär-
med huru som helst, men den förekommande As-
sessorn var ett af dessa amfibier, som är ingens
vän och ingens fiende, af den orsaken att ban är
sig sjelf för mycket bevågen för att liysa deltagande
för någon annan, och nog slug att smickra i stället
för att reta andras svagheter. Med ett ord, han var
en hvardagsegoist utan passioner, hvars betydelse låg
i hans förståndigt beräknade användande af sällskaps-
lifvets trenne kardinalsvagheter: sqvaller, fåfänga och

(
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andefattighet. Detta är en betydlig betydelse nog,
I ocli inan kan vara säker på att i hvarje stad träffa

några exemplar af den sorten, der de i sällskapslif-
I vet spela rolen af afledare. Synnerligen stå de väl
I hos gamla tanter, ocli hos unga fruar, livilkas män
I äro män endast till namnet.

Robert hade hlifvit lemnad ensam i förmaket, ty
I de unga hade tågat af till dansen och de äldre skyn-
I dat för att se på och fröjda sig åt smällen, som det

heter. Endast ifrån ett par spelbord hörde man då
och då några utrop såsom: dame kueckt tredje i spa-
der; satans osäkert spel! — Går in på hjerter och
köper två klöfverlankor. — Bet i preference. — Vår

I hjelte höll just på att samla sin kontenans under en
tyst betraktelse öfver sina tåspetsar, då Sprattelin

I inträdde och tog honom i armen. — ”Hvad står du
I här och drömmer efter?” — ”Låt mig vara i fred!

jag vill inte dansa.” — ”Jaså! är det der som skon
klämmer? Du är manquerad, kära bror.” — ”Rätt
gissadt. Jag hade lust att gråta, eller bita sönder

I gråstenar.” — ”Hellre då det sednare, ty det förra
sannerligen bara vatten på en viss qvarn. Bät-vore

tre lycka nästa gång, sad’ Jakob Ärlig; ifall det öf-
verhufvud kan kallas för någon lycka, ty, oss emel-
larn sagdt: så söt den satungen är, så full af f—n
ar hon.” — ”Hon är grym; ja barbariskt grym, och
likväl . . . .”

’ Men ser du, livad är det som ligger här? En
liten som allrasublimaste biljett Puff! —Hi, hi, hi!
— Säkert en kärleksförklaring!” Dessa ord yttrad
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Sprattelin i det han bred\id stolen, der Sofie setat,
blef varse och upptog en liten trekantig biljett af
rosenpapper. ”Den är ej förseglad; utan adress —

parfymerad, fin, subtil. — O, lachet ihr Götter! —

Och jag, jag kan ej emotstå frestelsen att se hvad
som står deri.” — ”Ack ja, låt se! Det var här
pä stolen hon satt, och bredvid stod den odrägliga,
krumbugtigttungade Assessor Servitör! Kunde det

— ”En ödmjuk ansökan af den vällof-
lige Assessorn, att få med varm hand emottaga en
liten nätt sinekur såsom äkta man till ett par hun-
dratusen rubel: O! det vore något att lära af en så-
dan biljett, den bör för mensklighetens väl och upp-
lysning komma in i ny brefstälUire för Finland
vid en förbättrad upplaga.”

De båda ynglingarna skyndade i ett annat aflägs-
nare rum för att ostörda få roa sig åt sitt fynd.
Det var visst orätt, mycket orätt att så der bemäk-
tiga sig andras hemligheter, men livad rår jag för
att de båda skälmarnas samveten tyckte det vara för-
låtligt, mycket förlåtligt. Sprattelin läste:

”Dyrkade!”
”Om jag försökte att med ord skildra den käns-

la, som er närvaro upptänder i mitt bröst, så
jag sannerligen icke värd, att i edra Jjufva, blå ögon
läsa annat än likgiltighet *). Kan ni förlåta den djerf-
het, som dock ett ögonblick vågat tro sig läsa något

vara . .

vore

*) Större delen af detta bref är påtagligen ett plagiat
ur någon modern kärleksroman.
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»imat? Ack, ja ni skall göra det! och under del
jag nedskrifver dessa rader frossar jag redan af det
ögonblick då ni i hela mildhetens och behagens tju-
sande majestät skall skänka mig vissheten om, att
min varma, innerliga, eviga kärlek icke lågat lör-
gäfves.

Ni vet ej huru jag älskar er! O, såsom endast
en man med min karaktär är i stånd att älska! Jag
är svartsjuk . . . svartsjuk ända till förtviflan, svart-
sjuk på hela verlden — Ja, jag är till och med
svartsjuk på den der ljuslockiga pojken ni har till
slägtinge . . .

”Prosit, min bror!” albröt Sprattelin läsningen.
— ”Vidare, vidare!” uppmanade Robert.

”— — — pojken ni har till slägtinge. Han
ser ej illa ut . . inte sannt? Och visste jag ej, att
ert rena, oskuldsfulla hjerta ej kan fästa sig vid ett
objekt, som man känner söla sig i alla slags lider-
ligheter, så skulle jag tvifvelsutan ega skäl att frukta.
Ack, jag eger ju intet annat att bjuda er, än ett
varmt och öppet hjerta, rikt på kärlek, och rikt på
lycka, om jag vågar hoppas att engång få kalla mig

”Alexander.”eder”
”Det var en rackare!” utropade Sprattelin i det

han vände sig mot Robert, som var blek och bet
ihop tänderna af vrede. — ”Men hör du, bror Ro-
bert, gå nu inte och öfverila dig! Jag ser att du
är på god väg. Låt mig bedrifva saken.” — ”Ah!
jag skall rifva masken af kryparen. Man skall fä
veta hvad det är för slags folk, som man skänker
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sin aktning och sin vänskap. Kom, följ mig ut i
salongen, och gif hit brefvet.” — ”För Guds skull,
sansa dig litet först. Det är dumt att ställa till
dumheter, vet du. Inte sannt? Gör ingenting nu
här vid saken. Emellertid, se här min hand på att
skurken skall få betalt för sprattet, och det så sannt
som jag heter Sprattelin.” — ”Men ...” — 'Inga
men och inga om . . . Tyst! vänta . . .ja, det går
för sig. — Gå nu hem, ty här spelar du en ynklig
figur, men lägg dig ej förr än jag kommer hem.
Jag har mina planer. Men skicka hit en iswo-
schik åt mig. Ja, ja! lyd nu beskedligt, som jag
säger.”

Sprattelin stoppade brefvet i fickan och drog vän-
nen vid armen med sig ur rummet. Robert smög
sig hem med tungt och vredgadt bjerta.

II.

”Det var ju endast ett litet sätt att
uttrycka sig.”

När Sprattelin åter inträdde i förmaket fann han
Assessor Servitör med mystiska blickar forskande
kring golfvet. En viss oro hade bemäktigat sig den
ädle mannen, och icke engång Sofies närvaro kunde
hänföra honom ur hans distraction.

Assessorn närmade sig småningom till Sprätte-
lin och likasom i förbigående frågade han: ”Inte

(
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har mia Herre möjligen här sett något papper på
golfvet; jag tror mig här hafva förlorat ett dylikt?'’

’’Ja, jag hittade här för en stund sedan en liten
biljett på rosenrödt papper.”

”Ack, jag är herr, herr ...” — ”Sprattelin” . .
”herr Sprattelin tusen tack skyldig, jag var redan
rädd att den skulle vara förlorad på gatan eller så.”
— Servitör utsträckte handen i den meningen, att
Sprattelin skulle gifva honom hans kärlekshiljett till-
baka, men Sprattelin tog på sig sin försmädliga mine
och sade: ”Det är rätt ledsamt att jag för närva-
rande är hindrad att gifva er biljetten tillbaka, ithy
...” — ”Hvad befalles?” . . — ”Ithy, att vissa
omständigheter mellankommit, som föranleda mig att
förvara den som ett högst dyrbart dokument.” —

Ah, ni har läst den?” — ”Ahja! och ännu en till,
värdaste herr Assessor.” — "Det är nedrigt, min
herre!” — Biljetten då, menar herr Assessorn? —

”Nej, min herre, jag menar att ni och er kamrat
burit er fäaktigt och pojkaktigt åt och jag fordrar
att genast återfå min biljett.” — ”Bitte recht sehr!
— Nå, om herr Assessorn just är så angelägen att
återfå den nu, så nog skall det äfven gå för sig,
men under det enda vilkoret, att jag först inför hela
sällskapet här lägger i dagen det ädla och vackra
förhållande herr Assessorn vetat att iakttaga mot
den der vissa personen i brefvet. Jag kan ej tillåta
att en så skön handling går förlorad för allmänhe-
ten.” — ”Min herre! Ni betänker ej hvem jag och
hvem ni är.” —- ”Bästa herr Assessor, vi skola inte
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prata dumheter. Hvem ni är, det har jag ju svart t.
på hvitt på, och hvem jag är, det har jag nyss sagt 'i,
er. Jag tycker att vi kunde göra upp saken på annat
ställe. Om jag till exempel skulle få lof att erbjuda i
herr Assessorn en plats på den droschka jag nyss
efterskickat, så kunde vi fara dit hem och tala vid
Rosborg. Jag är annars rädd att han ställer till nå^
gra dumheter, och herr Assessorn inser sjelf huru
menligt det skulle vara för herr Assessorn hittills
så klara och fläcklösa renommé.” — ”Ack, hvartill
så mycket bråk för en sådan småsaks skull. Det var
ju endast ett sätt att uttrycka sig fortsatte Servi-
tör, något nedstämd genom Sprattelins kalla och iro-
niska sätt att gå till väga. ”Gif mig endast biljetten,
nog skall jag sedan komma öfverens med herr Ros-
borg, det lofvar jag herr Sprattelin på heder och
ära.” — ”Ja som nu ligga här i min ficka.” —

”Hva ba? Huru menar herr Sprattelin?” — ”Jag
menar, uppriktigt sagdt, att det nu kan vara slut
med hvissla. Med ett ord: följer herr Assessorn
med mig och ställer saken tillrätta med Rosborg,
eller skall jag använda det dyrbara dokumentet till i
förstärkande af Assessorns stora och vackra renom-

mé? Ja eller nej?” — ”Nåväl! jag skall komma,”
svarade Assessoren, som af Sprattelins bestämdhet
beröfvades alla undanflygter.

De togo sina kappor, och snart kuskade iswoschi-
ken af med dem genom stadens gator.

Ett ensamt ljus vakade jemte Robert i det inre
af de ofvan beskrifna studentrummen. Vid gladt

<
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mod var ban icke. Hans ömmaste sida, hedern hade
ju blifvit angripen. Studenter hafva i allmänhet, skall
jag säga,
icke in the high and common life hunnit nöta bort
— n. b. ordet nöta kan här hafva en dubbel deri-

vation, allt som man behagar — sitt friska och var-
ma hjertas liflighet, han har ej hunnit lära sig den
fina verldstonens ofta slöa likgiltighet, ej att med
diplomatisk köld låta midt i ansigtet kalla sig allt
det, som kan komma under rubriken af skällsord.
Dock uppreser sig hans inre ej med ett så vredgadt
förakt mot den, som rent ut anfaller honom, som
mot den, livilken i smyg och på ryggen ger sina
lömska hugg. Han är icke invigd i sällskapslifvets
mysterier, han stackare, han vet icke, att man på
ett kaffe kan blifva hud flängd och mördad, och ända
ej af den såkallade konvenansen tillåtas att låtsa som
det skulle svida i skinnet. Man måste till och med,
i fall man är en så’n der obetydlig, beroende per-

sonlighet, säga de utsöktaste artigheter åt den, som
kanske argast nyttjat skalperknifven. Dock, att till
något sådant öfvertala en student är gudskelof för-
bannadt svårt.

"Var så god och lägg af tulubben och stig in!”
ljöd nu Sprattelins röst i yttre rummet. Robert
spratt till der han satt i soffan, en lätt rodnad flög
hastigt öfver hans kinder och panna, och in stego
Assessor Servitör och Calle Sprattelin, den förra
med tveliågsua blickar och smygande gång, den sed-
nare med ett visst drag af öfvermod i sin hållning.

o

X

lättrörlig hederskänsla. Han har ännuen
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Assessorn stadnade fram på golfvet, ty ingen
tänkte nu på att vara artig och be honom sitta ner.
Sprattelin gick fram och putsade den långbrunna ve-
ken på ljuset. Några ögonblicks tystnad uppstod,
som visserligen icke bidrog att göra sällskapets stäm-
ning trefligare. Men när nu Calle Sprattelin lade
armarna i kors och började se stinnt på Asses-
sorn, då ansåg sig den sednare befogad att bryta
tystnaden:

”Jag är hitkommen för att återfå en liten biljett, ,
som på ett besynnerligt sätt förkommit/’ yttrade han
sig. Sprattelin inföll härtill: ”Hör nu, vällagfarne
herr Assessor, vi skola icke göra några slingerbul-
tar, utan rakt på saken och rent spel, för annars ;
ta’ mej f—n . . . .” Härvid dunkade han näfven i
i bordet så att ljusstaken skramlade; men hejdade
sig åter i detsamma, och tilläde lugnt vändande sig :
till Robert: ”Assessor Servitörs blygsamhet lärer hin-
dra honom ifrån att berätta dig det han kommit hit t
för att gifva dig upprättelse för den mindre fina,
ehuru fint uttänkta skymf, som han tillfogat dig.”

”Mina herrar!” svarade härtill Assessorn, i det i
han med en mine af förnäm likgiltighet tog upp )
klockan och såg huru tiden led. ”Mina herrar! J I
ären ett par unga brushufvuden, som öfver en gan-
ska litetsägande sak rören upp himmel och jord.
Det var visserligen obetänkt af mig att utan giltiga a
bevis omtala ett rykte, hvilket herr Rosborgs ovän-
ner måhända endast roat sig att utsprida, men bil-
jetten var visst icke beräknad på att skada herr i
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Rosborg, utan fastmera härfluten af ett kanske allt
för blindt begär att vara en viss person nyttig. Jag
kunde tiil ocli med försäkra, att tanken på denna
persons fara förjagade hvarje annan tanke. Nu då
jjag känner herr Rosborg och hans ädla tänkesätt,
så skulle jag naturligtvis ej mera kunna låta en tom
fruktan förleda mig till något dylikt. Lyckan gjorde
ju äfven att biljetten icke kom fram; och jag inser
sannerligen icke hvarföre vi för en sådan småsak
skola börja vår bekantskap med fiendskap. Gerna
ber jag herr Rosborg om ursäkt för de oöfverlagda
ordalagen.” — Och efter detta tal tog Assessorn
fram sin eau-de-portugaldoftande silkesnäsduk och
snöt sig.

Unga sinnen, som icke äro vana vid sofisterier
och advokatyr blifva vanligen ej så litet perplexa när
de få höra en rätt flytande tunga begagna sig af
dem. De stadna några ögonblick i tvifvel huruvida
verkeligen rätten icke kan vara på den anklagades
sida, och det är just dessa ögonblick som denna sed-

räknar på. Så gick det här med de båda kam-nare

raterna. Den lugna, öfverlägsna tonen, i förening
med den sista quasiursäkten, gjorde ett visst intryck
på dem, och de sågo sig just på vippen att nödgas
låta hela affären gå' förlorad.

”Det är likväl liårdt, att . . . .” började redan
Robert i nedstämd ton att taga till ordet; men just
i detsamma afbröt honom Sprattdin med ett: ”Fan
i allt prat! Tror Assessoren att vi här sitta i nå-
got förmak, der man kan slå käringkrokar så mycket
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man behagar och blanda korten efter tycke och smak?
Nej pass! Inte inbillar ni här någon, att ni icke
vid biljettens nedskrifvande haft den nedriga afsigten
i hjertat, att i Sofies ögon nedsvärta Robert. Här,
ser ni, för man fritt språk, ty ni är nu uti en stu-
dentkammare, dit ni i sanning icke borde komma för
annat, än att komma desto hastigare derifrån. Ja, ja!
se ni spotsk ut! Här komma inga artigheter i fråga,
ty nu är jag arg! — Ni skulle hafva bekannt och
sagt: jag har burit mig åt som en skurk; eller också
skulle ni hafva gått tillväga med öppen strid, så hade
ni åtminstone haft några apparancer på att bli an-
sedd som hederlig karl. Men se, dertill är ni för
feg, herr krypare, eller herr Assessor Servitör.”

”Nå, livad önsken j väl då, mina herrar, att jag
skall göra?” frågade Assessorn, som såg att det bör-
jade bli allvar utaf.

”Jag fordrar . . . .”, började Robert och reste
sig upp ur soffan der han setat.

’Bali! du förstår dig ej på sådhia der munsjö-
rer. Jag skall säga honom livad du fordrar, jag,”
afbröt Sprattelin, i det han gick till bordet och la-
gade papper, penna och bläck i ordning. ”Se så,
kom nu och sitt ner, herr Assessor!” — ”Hvad be-
hagas?” — ’Jo, det behagas, att ni sätter er ned
här och skrifver livad jag dikterar. Ni skall få en
lektion i att skrifva som hederligt folk brukar. In-
tet blir det just någon billetdoux, men . . . Nå? —

Jag ber, var så god och sitt ner. Om jag ser efter

i
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i mina gömmor, så tror jag, att jag liar en bit lapis
infernalis.
bans finvädrande näsa gjorde bekantskap med någon-
ting så brännmärkande infernaliskt?”

Assessoren satte sig till bordet och fattade pen-
nan, Sprattelin reglade dörren.

Assessorn befann sig i en kinkig belägenhet. Ett
kaleidoskop af de mest olikartade känslor herrskade
i hans inre. Hans fiffighet, som annars hulpit ho-
nom ur långt tvetydigare omständigheter, hvilket län-
der hans fiffighet till större heder än honom sjelf,
var bragt i en sådan trängsel, att den hvarken visste
ut eller in på sig. Manne jag skall försöka att slå
mig igenom, öfverlade han i tysthet för sig sjelf.
Men nej! de äro två och säkert mycket både star-
kare och vigare än jag. Men om jag skulle burja
skrika på hjelp? — Ack! innan hjelp komme, skulle
min näsa vara svart, ty han är nog i stånd att sätta
sin infernaliska hotelse i verket, den der plågoanden.
Hvad jag var enfaldig, som någonsin lät öfvertala
mig att komma hit! Och i alla fall ega de i sitt
våld den olycksaliga biljetten.

Denna tysta monolog höll han under det Sprätte-
lin antände ett nytt ljus i stället för det, som just
höll på att brinna ner i staken.

”Nå, är Assessorn nu färdig att skrifva?” frå-
gade Sprattelin. Den tillfrågade doppade i stället
för svar pennan i bläckhornet. Sprattelin började
sin diktamen:

Inte skulle herr Assesorn önska det

15
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Müdem oiselle !' ’

Jag, Assessor Servitör, som i detta' Ögonblick •

plågas af de bittraste samvetsförebråelser, finner
mig föranlåten, att för er bekänna, det jag är ■
en inbilsk narr, merf de dåligaste grundsatser i i
veriden”

”Men, min Herre?!

”Inga men och inga om!”
’ Det är egenteligen herr Sprattelin, hvars t

vån, herr Rosborg jag på ett lömskt sätt sökt !
skymfa, hvilken bragt mig till denna bekännelse.
Han har godhetsfullt visat mig hvilket föraktligt
betydelselöst, lågtänkt och hjertlöst inre hos mig
döljes under den hala och skenfagra masken af '
fin belefvenhet, vett och bildning. Dä jag för er, ,

Mademoiselle, vägat hyckla känslor, dem jag lika \
litet är i stånd att hysa, som värd att emottaga,
sä anser jag det nu för min skyldighet, att göra
eder uppmärksam pä huru föga hedrande för er
smak och ert hjerta det skulle vara att med till-
gifvenhet fästa er vid min personlighet."

”Nej, min Herre! detta kan jag ej skrifva,” ut-
ropade Assessorn och lät handen med pennan sjunka i
ned på knäet.

”Bah! jag vet att det går for sig, jag! Jag un-
drar om lapisen har löst sig ännu?”

Sprattelin kastade en menande blick på ett tl>e-
fat, som han ställt på dragkistan. Assessorn skyn-
dade att åter fatta pennan.

1 1
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”Dessutom far jag förklara er, Mademoiselle.
att ni skulle vinna oändligen uti sann qvinlig älsk-
värdhet, och derjemte undvika de snaror, dem per-
soner, sädana som jag lägga för edert bättre ve-
tande, ifall ni vore en liten smula mindre fåfäng
och kokett. I närvarande fall skall ni säkert för-
lata min uppriktighet, äfven om den skulle sträcka
sig sä längt, att säga er, det jag pä dygdens väg-
nar fruktar, att ert hjerta icke mera är mäktigt
af en sann och oskuldsfull känsla. Ni är vacker,
ni är rik. Sä mycket farligare för er sjelf; ty
ni kan vara försäkrad om, att hvarje hyllning,
som hembäres ät er dygd, gäller er rikedom, och
h varje artighet ni fär emot taga för ert vett och
er smak gäller er skönhet. Guld och skönhet öf-
verskyla mänga svagheter. Ni torde förvänu er

öfver min moraliska sinnesstämning vid nedskrif-
vandet af dessa rader, men äfven härutinnan vill
jag vara uppriktig och bekänna, att mitt hjerta
visst icke vore i ständ att hysa dylika tänkesätt,
ifall jag icke drefves af en infernalisk makt, den
jog är nog feg att icke väga trotsa.”

”INog, nog! jag förmår ej mera!” pustade Assessorn,
”Blott ett par rader ännu, värdaste lierr 4ssessor!”
’ Herr Robert Rosborg beder mig framföra en

t
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hjertlig helsning. Han har hos er trott sig upp-
täcka lika mänga älskvärda egenskaper, som jag
funnit svagheter. Hvem af oss har väl bedragit
sig. Eder ödmjukaste tjenare

Alexander Servitör. ’
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"Se så! är det nu färdigskrifvet?” frågade Sprat-
telin i det han tog papperet och genomögnade det.
Derpå sammanvek han det och stoppade det i fickan.

”Jag hoppas nu," fortsatte han, "att parterna å
båda sidor äro nöjda. Er, herr Assessor, återger
jag nu den olyckliga biljetten, med den öfvertygelsen,
att ni en annan gång åtminstone väl betänker er,
innan ni vågar ett dylikt, steg. Lycka till för öfrigt
i alla lofliga förehafvanden; och farväl!”

Flat och kokande af förargelse aflägsnade sig
Assessor Servitör.

III.

’'Det är en skandal!”

Ljusena voro tända hos Statsrådet Lundströms.
I)et var visitdags. Vördnadsbjudande och magnifik
satt Statsrådinnan i divanen. Sofie, intagande såsom
alltid, enkelt klädd i en oskuldshvit rock, med slät-
kammadt hår, bläddrade i en praktupplaga af Les
Mystéres de Paris. Inga besökande hördes ännu utaf.

Då öppnades deuxbattangerna, och Assessor Ser-
vitör inträdde. Aldrig hade hans hållning varit mera
ogenerad och sjelfbelåten, aldrig hade hans blick ut-
tryckt mera djerfhet och öfverlägsenhet, aldrig hade
hans toilette varit gjord med mera omsorg och ele-
gans. Icke dessmindre tycktes hans uppträdande hos
de båda damerna åstadkomma obehagliga rörelser.
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Statsrådinnan gjorde en temligen kort nick med huf-
vudet ocli drog sig djupare in i soffhörnet; Sofie hug-
uade den djerft framträdande knappast med en blick.

Huru befinner sig Statsrådinnan efter den tref-
liga gårdagen? började med sin mest inställsamma
mine, Assessorn. Denna höjd af oförskämdhet kom
Statsrådinnan att rodna af förargelse, och hon sia-
rade: ”Efter hvad som passerat, hade vi i sanning
icke väntat oss herr Assessorns besök. Det är verk-
ligen att drifva tr elakhet för långt.”

Assessorn studsade tillbaka, blef med ens helt
allvarsam, och låtsade som visste han icke hvad han
borde tro. Det kom naturligtvis till förklaring å båda
sidor. Statsrådinnan gret, och Assessorn spelade
med den största lycka och djerfhet den okunnige,
så att han slutligen bragte de båda fruntimmerna
derhän, att de trodde det alltsammans var en oför-
skämd tillställning af de båda studenterna, och att
Assessorn var den oskyldigaste varelse på Guds gröna
jord, en riktig martyr. Man vet huru martyrskap
intressera damerna.

”Tillåter herrskapet att jag får se biljetten?” lrå-
gade han slutligen/ Sofie gick efter den. Assessern
genomögnade den såsom det syntes med största ny-
fikenhet, och yttrade derpå med en indignation v är-
dig en bättre sak: ”Det är en skandal! Hvilken höjd
af oförskämdhet! Det är verkligen att drifva pojk-
strecken för långt. Dock, med herrskapets benägna
tillåtelse, skall jag uppsöka de unga brushufvudena
och förehålla dem deras ofog; ty det torde vara bäst
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att saken icke blir bekant, mest för deras egen skullf
men också för att herrskapet må undvika obehaglig-
beter!”

”Hvilket ädelmod!” utropade Statsrådinnan och
Sofie med en mun.

”Och nu, älskvärda, intagande Mamsell Sofie!’
började derpå Assessorn, ”efter livad som passerat
anser jag det vara en galenskap, att ännu längre
dölja de varma känslor jag hyser för er. Oen rena-
ste tillgifvenliet . . • hm! . . .” Härvid fattade han
den rodnande flickans hand. Hon slog ned ögonen,
men drog ej handen tillbaka. Sakta förde han henne
fram dit der Statsrådinnan satt. Gumman hade ett

par tårar i ögonen. Assesssorn fattade under stum
och vördnadsfull tystnad hennes hand och kysste den
med en bönfallande blick.

”Nå, Gud välsigne er då, kära barn!” brast gum-
man ut, och med en lång kyss invigdes derpå den
förblindade flickan åt

Men Robert Rosborg och Calle Sprattelin hade
båda en illusion mindre och en verldserfarenliet mera.

Robert torkade en bitter tår ur sitt öga och gick
att liemta nytt mod och lugn hos sina älskade böc-
ker; Calle Sprattelin svor att verlden var upp- och
nervänd, samt lofvade skrifva en historia öfver allt-
sammans i någon tidning. Och lian höll sitt löfte.

;
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BRUD OCH ÄLSKARINNA.

1.

Man har anmärkt, att vår tids sällskapslif är
färglöst och enformigt, att det liknar en marionett-
theater, hvars dockor icke ega en enda egen vilja,
tanke eller känsla. Mannen, som står bakom och
rycker i trådarna, som leder de mekaniskt-lethar-
giska rörelserna, heter konvenansen. Modet och
konvenansen, se der vår tids mäktigaste tyranner!
Det är endast snillet och dumheten, som våga trotsa
dem, och derföre ler man ej mindre åt det förra,
än åt den sednare. Vill en ny, en lefvande tanke
bana sig väg till våra förmak och salonger, så må
han först hos modet, dagens herrskarinna, låna sig
en af dess mångfaldiga narrdrägter och under smick-
rets mask med läspande fraser lurendreja in sannin-

Vill en naturlig känsla förvärfva sig rättig-gen.
heten att fritt och obehindradt passera, så må hon
hos konvenansen först förskaffa sig ett videtur, att
hon är comme il faut. Narrkåpan och träsvärdet,
se der sällskapslifvets sannskyldiga brölloppskläder.
Den förra jemnar alla förhållanden, utom . . . ran-
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gens, och med det sednare utkämpa dagens hjeite-
lejon sina dråpliga fejder. Om blod dervid icke
flyter, så är det sannerligen mindre vapnets fel, än
kämparnas, livars arterer äro fyllda med thévatten.

Dock, det händer understundom, att naturen ta-
ger ut sin rätt, ty naturen är en evig, osynlig makt,
för hvilken äfven modets och konvenansens despoter
darra. Men likasom helsan i en förderfvad och för-
fuskad kroppskonstitution ofta återställer sitt välde
genom symptomer, dem man vanligen kallar sjukdom,
så händer det äfven, att sällskapslifvets onda vätskor
samla sig, bryta ut och förbereda en revolution till
ett bättre. Men livad stort sker, det sker tyst; na-
turen går jemnt och säkert till realiserandet af sina
afsigter. Stundens barn leker bland rosorna och vet
icke af det gift, som det inandas.

Man har sagt, att i vår tid inga passioner gif-
vas. Ja, man tror så, ja, då man ser huru artigt
och belefvadt menniskorna röra sig om hvarandra
på torg, på gator och i salongerna, när man hör
den ena säga till den andra: Min herre, förlåt
mig! men jag måste förakta er; eller huru en ung,
bildad fröken suckar: Tillåter ni, mitt herrskap, att
jag faller i vanmakt? Men detta är endast ytans
verld, stiftad af de båda ursurpatörerna modet och
konvenansen, och i vår tid, då ytligheten eger så
många dyrkare, är det visst icke underligt om de-
ras välde tyckes stå på säkra fotter. — Dock, det
finnes förhållanden i lifvet, gömda för alldaglighe-
tens slöa blick, bortskymda bakom sällskapslifvets

J
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theaterdekorationer, der naturen kärapar för sin un-
dertryckta rätt en hård, bitter, men tyst kamp. Vill
du lära känna människorna och deras passioner, så
sök upp dem . . . bakom kulisserna.

Det var en vacker a årdag 184*. Luften var reH
och varm efter ett nyss fallet regn, foglarna qvitt-
rade gladt i takrännorna och den första grönskan
vexte med en fart, som nästan var synbar äfven in-
vid dikeskanterna i staden. Uppe i Kronohagen,
med utsigt åt norra hamnen, låg på höjden en an-
språkslös boning. Det var ett litet gulmåladt hus
med hög trappa och låga fenster, en qvarlefva från
de fordna tiderna, då man inte, såsom nu, byggde
hus, i hvilka man var rädd att tappa bort sig sjelf.
Ett fenster och förstugudörren stodo öppna och
på trappan satt en katt strykande sina öron med tas-
sarna, hvilket sämre folk säger skall betyda frem-
mande. Men låtom oss stiga in. Det är söndags-
morgon, det kan man se deraf, att allt är så put-
sadt och högtidligt, till och med det rena förstugu-
golfvet är beströdt med granris. Vi inträda i en
kammare, der allt utvisar ordning och flit, der de
enkla och gammalmodiga husgeråden gifva tillkänna
ett obemärkt, ett ringa folk, likväl med ett visst
slags välmående. De anspråkslösa fenstergardinerna
komma en till och med att tänka på något mera
än snygghetsbegär, och en stor, vacker geranium på
bordet framför fenstret inger en känsla, som vore
han den genius, som spridde frid och behag öfver
den undangömda bostaden. Väfstolen i det ena hör-
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net af rummet står öfvertäckt med en hvit duk, att
ej dammet måtte intränga i den röd- och hvitran-
diga Tarpen. Och är läsaren nyfiken att få veta
hvem som bor här, så få vi berätta, att det är
vaktmästar Berggren, ehuru han för närvarande är
ute i embetsgöromål.

Men vi kunna emellertid göra bekantskap med
hans hustru, en äldre qvinna med fromma, godsinnta
drag, som sitter der vid fenstret jemte sin kära ge-
ranium, sysselsatt att på söndagsmorgonen hemta
uppbyggelse ur psalmboken. Solen skimrar så vac-
kert på hennes något medtagna men fridfulla drag,
att det riktigt kan göra en godt] att se på henne.
Det inger en försoningsfull känsla, att skåda ålder-
domens resignerade själslugn.

Framför bordet med blicken sväfvande utåt den
vackra norra hamnen med sina uddar och holmar,
med sina glittrande böljor, omkransade af mörkgrön
tallskog, och belysta af det herrliga, vårliga solske-
net, stod vaktmästardottren Anna i sin snygga fast
enkla söndagsdrägt. Men ett uttryck af sorgligt ve-
mod hade lägrat sig på hennes rena, intagande an-
letsdrag. Yar det väl en stilla heldagsandakt, som
hade framlockat en tår i hennes djupblå, skönt for-
made ögon? Hvad var det som kom kindens och
helsans färg att strida med det dunkla uttrycket
kring läpparna och på pannan, likasom då aftonrod-
naden strider med sommarnattens blekare färg? Ack!
fragen icke mig, utan fragen den vackra flickans
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häftande hjerta; ty en vaktinästardotter eger också
ett hjerta.

Det var så tyst i den lilla kammaren, att man
kunde höra huru den genom fenstret inspelande vin-
den prasslade i geraniibuskens blad. Då begynte
modren att ur psalmboken med mild och bevekande
stämma uppläsa:

Salig den, hvars hjerta lågar
Blott af renade begär;
Den sitt öga lyfta vågar
Till en Gud, som helig är!
Då på dygdens väg han träder,
Herren honom styrka ger.
I sin renhet han sig gläder
At den blick, som allting ser.

Han med blygsel och med smärta
Aldrig höljer sina spår.
I sitt bröst han bär ett hjerta,
Som sig intet förebrår.
Han i mörkret och i dagen
Intet ån grens ämne ser,

Ingen oskuld, som bedragen,
Hämndens domar kalla ner.

Du, som dygdens lagar bryter
Lär att tygla ditt begär,
Qväf den gnista, som sig byter
I «n låga, som förtär.
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Den, som ej i ungdomsåren
Fruktar vådan af ett fall,
Lik en blomma, bräckt i våren,
Uti förtid vissna skall.

Känn

Här afbröts modren af höga snyftningar. En
ström af tåx^ar sköljde den stackars flickans kinder,
och hon dolde sitt ansigte i förklädet.

Med en orolig blick, öfver hvilken molnet af en

half, olycksbådande aning redan kastade sin skugga,
frågade modren: ”Hvad fattas dig Anna?”

Tårar och suckar blefvo svaret.

Men inodershjertat behöfde ej många sekunder
förr än det med sönderslitande smärta kunde fatta
hvad dessa tårar betydde, livad dessa suckar ville
säga. ”Herre Gud! — Min Anna!” var allt livad
den gamla, efter några minuter, kunde få öfver
sina läppar, under det hon satt der blek och med
sammanknäppta händer.

Då det häftigaste känslosvallet hos dottren lug-
nat sig, närmade hon sig sakta till modren. Sitt
öga vågade hon icke lyfta, men hon visste, hon
kände alltförväl hvilket intryck detta betydelsefulla
uppträde hade gjort på modershjertat. ”Sörj inte
öfver mig, mor,” hviskade hon, ”det ska’ nog bli
bra ändå.” — Och derpå nedböjde hon sitt hufvud
i den gamlas sköte. ”Skall jag inte sörja öfver dig,
Anna, säger du?” svarade modren, i det hon lade
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sin hand på dottrens hufvud. ”Olyckliga barn!
liuru har du låtit så förvilla dig på syndens och
lastens vägar? Ser du, min Anna, jag kan inte ta’
bort skammen och vanäran ifrån dig, och ingen an-
nan heller. Oh!” — Men då modren yttrat dessa
ord höjde flickan hastigt och med en viss tillförsigt
upp hufvudet, såg med klara, tårdränkta ögon på
modren och sade: ”Nej, mor, nej! det skall inte bli
någon skam och vanära utaf. Det är ingen skam
att hålla af någon med själ och hjerta, och han
skall aldrig lemna mig. Han har lofvat mig vid
allt hvad heligt är — vid allt livad heligt är, ser
ni mor, att han skall gifta sig med mig.” — ”Blin-
da, dåraktiga barn! tror du då, att den, för livil-
ken din frid och din oskuld icke voro heliga, att
den som ger gudeliga löften för att locka till synd,
tror du, att den bryr sig mycket om allt det, som
heligt är? Nej, han skall öfverge dig, lemna dig
ensam, arm, utstött, föraktad i verlden . . . arma,

olyckliga barn!” — ”Tror ni det mor?” utropade
Anna stolt, nästan kallt, i det hon reste sig upp.

”Åli, vi få väl se!”
Det var en förförelsehistoria af det vanliga sia-

get. En ung, lättsinnig man, militär, med utseende
och en viss portion hjerta, som ej är ovanligt hos
lättsinniga menniskor, hade sett och fattat tycke
för Anna, och hvad kan för en sysslolös vara väl-
komnare än en liten kärleksintrig? Han hade för-
mycket både hufvud och hjerta för att icke finna,
det den arma, oskyldiga flickan, var, oaktadt sitt

16
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ringa stånd, ett ovanligt exemplar af qvinna. Han
förmådde derföre, med allt sitt lättsinne, ej att
lösslita sig från henne, utan försökte så länge som

möjligt att leka kurra gömma med konvenansen, för
svag att kunna höja sig öfver densamma. Det var
ett osynligt något, som med tjuskraft höll honom
fästad vid det undergifna, darrande offret. Sådan
är den af kärlek sig uppoffrande oskuldens makt.
Jag känner unga, bildade qvinnor, som, i fall de ej
framförallt fruktade att visa sig sådana de äro,
kunde ifrån början till slut berätta er huru det går
till att förföra en ung flicka. Dessa löpa visserli-
gen aldrig fara att förlora det de aldrig haft, de
äro aktningsvärda, de äro dygdiga, ja dygdiga och
rena själar, som med spotskt förakt och hån kunna
se ned på den arma Anna ... ty verlden ransakar
icke hjertan och njurar den, men ödet är rättvisst:
den som ingenting kan förlora för kärleken, den fin-
ner honom också aldrig.

Moder och dotter sutto ännu med tårar i ögo-
gonen, då fadren hemkom. Vaktmästar Berggren
var en af dessa menniskor, som genom tusende mö-
dor och uppoffringar krälat sig fram till ett visst
lugn och oberoende. Tidigare motgångar och mö-
dor hade gjort honom hård och styfsinnt, och vanan
att obetingadt lyda hvarje befallning, som emanerade
från hans förmän, gjorde att hans oböjliga karaktär
fann en slags njutning i att taga revanche hos dem,
som berodde af honom. Han var rättsinnad, men
så ensidig och så konsiderationslös, att på honom i
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lin fulla betydelse kunde tillämpas det latinska ord-
ipråket: suminum jus, summa injuria.
;get, strängt och allvarligt uttryck i det starkt mar-
terade, icke fula ansigtet, tog Berggren af sig sin
■ock med de blanka knapparna och hängde den på
less vanliga plats invid kakelugnen. Dcrpå stängde
ian igen fenstret och dörren. Katten, som i det-
samma smög sig in och vänligt strök sig emot hans
len, sparkades med häftighet åt sidan. Smeknin-
rar hafva ofta den egenskapen att öka vreden, och
md var vaktmästaren, det kunde man se på de dar-
ande läpparna.

Med ett

”Anna!” började han, ”i morgon bittida flyttar
!u bort ur mitt hus, och aldrig med din fot öfver
len här tröskeln mera. Lägg i dag ihop hvad du
iar och tag farväl af mor din, som nog lär sörja
ifver dig, ehuru litet du är värd det. Det är liårdt
tt på gamla dar ha skam och vanära af sina barn.
Hen mitt hus beliöfver inte vara något tillhåll för
ådana der som du, det ska’ jag säga dig. Alla
nenniskor peka finger åt mig. Men jag beliöfver
nte blifva något spektakel för din skull. Du kan
u flytta till den der löjtnant Heideman — jo, jo!
rundströms hustru har berättat mig alltsammans. —

Ia, ha! han lär väl just bry sig om dig, han kan
ag tro. Mor får ge dig tjugu rubel silfver, och
lermed äro vi skiljda åt för alltid, förstår 011!”
— Och derpå gick Berggren in i ett annat rum,
emnande de båda qviunorna i en stum förtvifian.
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De hisste huru obeveklig han var, då det var

fråga om så ömtåliga saker. Ett sådant beslut, en i
så hård dom hade dock ingen af dem väntat.

Den lilla kammaren blef så qvaf och dyster. .

Vinden spelade ej mera i geraniibuskens blad, gran-
riset på golfvet spridde i stället en stark, något t
qvalmig lukt, och ett moln, af aprilflägten framja-
gadt på himlen, gick i hast framför solen, kastande ■
sin slagskugga öfver nejden.

II.

Commerserådet Karlssons våning är upplyst. Jo, ,

jo, så länge det finnes tillgång på talg- och stearin- -
ljus, på hamp- och rofolja samt gassprit, så är det 1
inte svårt att braska med upplysning. Vår tids men-
niskor äro stora illuminanter. — Det är en evig z

skada, att resultatet af de flesta illuminationer och i
fyrverkerier blir — bara röken. — Hör på: till hvil-
ken rangklass räknas egentligen Commerserådena? 1
Minsann jag det vet, och när jag nu så plumpt rö-
jer min okunnighet, så kan jag säkert aldrig hop-
pas att bli presenterad i herr Karlssons salong. Det I
är skada, ty . . . han har syperba viner och håller i
ett godt kök, allt förtjenster, som höra till tide-
hvarfvets mest gällande, och alltid förutsätta det
mest klingande.

r
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Det var stor soupé hos Commerserädet. Hvar-
lore ställer man till soupéer? Ja, det är en fråga,

läsaren säkert gör, ifall han sjelf aldrig gifvit
soupéer. Annars finnas till svar på frågan tre ord
så vältaliga som hundrade, nemligen: mode, fåfänga,
beräkning. Men, som sagdt var, hos det upplysta
Commerserädet, eller, rättare sagdt i Commerserådets
upplysta våning var stor soupé, om af mode, fåfänga
eller beräkning, derom upplyser icke upplysningen.

All that glisters is not gold;
Often have you heard that told;
Many a man his life hath sold,
But my outside to behold.

Och dermed kunna de trösta sig, som gerna vilja,
men icke kunna.

Förmaket erbjöd en brillant anblick. Der hade
nemligen den stadgade ålderns damer slagit sig ned ,
såsom dess lofliga vana är. Hvilken ädel täflan här,
att i lyx och prakt öfverträffa hvarandra! Hvilken
enthusiastisk afund lyste ej i de stadgade dragen,
i de forskande blickarna, då de tillfälligtvis upp-
täckte en synnerligen dyrbar sidenklädning, en mössa
af någon ny och utmärkt fashion, något kostbarare
smycke, än som tillfälligtvis prydde granskarinnan!
Hvilket ändelöst och andelöst pladder om alla de sma
händelser, som tilldragit sig, och som icke tilldragit
sig! Hvilken tummelplats för det älskvärdaste för-
tal, för det honettaste bakdanteri och för de subti-
laste intriger! Och slutligen: huru mycken sötma
på läpparna och huru mycken bitterhet i hjertat!
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Några ungkarlar af det slaget, som icke mera ärö
unga, och hvilkas sympathier finna sin näring i kaf
fekoppen med dithörande, förökade sällskapets glans,
vigt och intresse. At dessa öfverlemna vi att un-
derhålla neglige'erna och kasta en blick i salongen.

Här var ungdomen församlad. Med denna blyg-
samhet, som man ej rätt vet om man skall taga
för pryderi, öfverlägsenhet eller enfald, höllo sig
de täcka föremålen för männens uppmärksamhet på
en viss distans. De syntes högst ifrigt syssel-
satta med att inbördes afhandla .... hvad? —

ja, den som det visste; men af vissa förrädiska si-
doblickar på några moderna frackar och uniformer,
som kryssade omkring i salongen för odeciderad
vind, kunde man nästan sluta till att de pratade
full hvarandra med saker, som de icke tänkte på.
Gud bevara oss emellertid att derföre vilja förebrå
dem för tanklöshet. Ah, en ung dame i våra tider
har min själ tankar, som . . . som jag isanning icke
skulle fördrista mig att anförtro åt det hvita pappe-
ret! Stackars unga damer! de äro bra illa kända: det
vill säga: det man känner dåligt, det förstår man

sig icke på.
Husets dotter, en blondin af deliciösaste slag,

hade just slutat en liten aria, till hvilken hon sjelf
accompagnerat sig på fortepiano. Med handen ännn
vårdslöst hvilande på klaviaturen, vände hon det
lockiga, rosiga och fylliga ansigtet mot en ung man,
som med ena handen stödde sig emot pianot.

”Nå, hvad tycker du om den nya polkan?” sade

v

k



187

mamsell Aurora Karlsson till löjtnant] Carl Heide-
man; "hon spritter ju af lif och glädje. Inte sannt?’

’’Bästa Aurore! du har rätt, nu såsom alltid;
men jag skulle vilja begagna detta tillfälle för att
säga dig några ord

”Fy, livad du ser allvarsam och högtidlig ut!
Jag förbehåller mig att du i afton åtminstone är
glad, ty annars kunde jag verkligen komma på den
tanken, att du ej älskar mig.”

”Aurore! men skulle du till exempel ej
hafva något annat att säga mig i detta ögonblick,
än, att ... . den nyaste polkan är förtjusande?”

”Mon Dieu! — Kanske jag skall säga dig, att
du sjelf är förtjusande? — Nej, det är då visst
och sannt, att vår så mycket omtalade fåfänga är
ett intet mot er!”

”Förlåt mig då! — Men min fåfänga i detta
ögonblick inskränkte sig verkligen endast till den
lilla oskyldiga önskan, att höra dig säga t. ex.:
Carl, jag håller af dig varmt och hjertligt; jag kän-
ner mig lycklig! Och jag ville säga dig huru . . .

dock, jag ser på dig, att du icke förstår, eller icke
vill förstå mig!’

”Hvad du är underlig!”
En paus uppstod. Aurore vände sitt ansigte

ifrån löjtnanten, såg ned på tangenterna och anslog
med sitt förtjusande högra pekfinger sakta några
enskilda toner, hvars följd på hvarandra var ingen-
ting mindre än harmonisk. Löjtnanten vred sina
mustascher och såg litet grubblande ut, så pass



188

grubblande nemligen som det för en ung militär ar
möjligt att vara. Mannen hycklar stundom och sö-
ker att hos andra uppväcka känslor, dem han sjelf
ej eger, och han finner en njutning i att förebrå
andra sina egna svagheter. Det gifves ingenting
mera pretentiöst här i verlden än ett tomt hjerta.
För hyckel vill det köpa sig kärlek, och detta lye-
kas äfven tyvärr alltför ofta, ty den unga kärleken
är så lätt bedragen; men öfver bedragaren hvilar
dock en förbannelse: han kan icke njuta denna kär-
lek. Men det ges äfven qvinnohjertan, som blifvit
så ^enomluttrade af konvenansens och modets för-
skämda förmaksluft, att de icke äro i stånd att
fatta andra känslor, än som beqvämt kunna njutas i
divanen eller framför spegeln, att de blifva så oan-
tastbara för en djupare uppfattning af lifvet, som
gåsen af vatten. Det är då som man ej begriper
huru det kan gifvas något intressantare att tala om
än . . . den nyaste polkan.

Aurore förde näsduken hastigt till ögat.
”Förlåt mig,” hviskade Heideman, ”jag har

kanske gjort dig orätt!”
Med ett förbindligt leende svarade hon: ”Ja,

men kom nu inte och visa en enda mulen mine
mera i afton.” — Hvad kan man icke uppföra för
vackra och rörande scener, hvilken effect kan man
icke åstadkomma med en . . . näsduk! Skådespe-
lerskor! Men när komedien är slut
dier slutas med giftermål — då faller älskarinnan

alla kome-
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Ur sin role, och bakom kulisserna finner man en-
dast ljusos, smink och lysande trasor.

Betjeningen bjöd omkring champagne. Den ena
efter den andra af förmakets befolkning kom nu ut
i salen. Man tycktes vänta något uppträde, man
kände i luften att det osade nyheter.

Gravitetisk och med en mine värdig den poli-
tiske kandestöber, framsteg nu herr Commercerådet
Karlsson, samt proponerade, efter ett för tillfället
lämpligt tal, en välgångsskål för det nyförlofiade
paret, manhaftige Löjtnanten Carl Ileideman och
dygdeädla jungfrun Aurore Karlsson.

En ung, lefnadslustig löjtnant och en rik och
vacker flicka, livad behöfves väl mera till ett jor-
diskt paradis?

III.

Den fjerde dagen efter ofvanbeskrifne brillanta
I soupé och eklatering var en söndag. Klockan var

fyra på eftermiddagen, och på gatorna syntes här
och der beskedligt folk vandra för att njuta af hvi-
lodagen och det lackra vårvädret. Det är egentli-
gen sämre folkets bättre folk, som man får se ute
den tiden på dagen. Det är också den enda dagen
i veckan, då de kunna sysselsätta sig med att gå
och gå, och inte veta hvart de gå, såsom engång
en herrskapsdräng förklarade betydelsen af ordet
promenera. Emellertid kan man vara säker på, att

t\

r
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de som föredraga denna förlustelse framför bränvms-s
glaset eller kaffekoppen, alla äro aktningsvärd folk,(
stilla, fredliga och nyttiga medborgare. Det är li-i
kasom de ej vågade sig ut i verldsbullret annat äm
på denna helgedagens fridlysta stund, då de rika;
sofva eller äta, och uselheten döljer sin nesa ochl
sina trasor i lastens eller olyckans kryphål. En ochl
annan grupp koketta, nyfikna och slamrande pigor i
ser man också vid denna tid der och hvar i gårds-•
portarne, visserligen icke till någon slags uppbyg-
gelse. Men allt har sina sidor.

I ett hörn uppe på kampmalmen voro ett par dussin u
menniskor församlade, gesäller, madamer och bar-
hufvade pigor. Några steg ifrån gruppen dröjer en i
ung qvinna i mörk bomulisklädning, med en svart t
silkesschalett på halsen och en annan på hufvudet. .

1 den smärta vexten, de stora, blå ögonen, den i
fint bildade munnen och de bleka dragen, igenkänna i
vi vaktmästardottren.

Det börjar ringa. Doft och vemodigt sjunga
klockorna sin entoniga sång. Då skakas den unga
flickans lemmar af en lätt darrning och hennes båda
händer sluta sig liårdt tillsammans omkring den hop-
vikta näsduken hon bär.

”Hvem är det, som nu ska’ myllas ner igen?“’
frågade en af madamerna en närstående jungfru.

”Ah, vet ni inte det, madame Selin? Det är

Berggrenskan, som de begrafva i dag. Hon sörjd'
ihjäl sig, säga de, för det fadren körd’ bort dottra.
Si, hon had’ några kumsioner med en löjtnant, och

{
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.Idet kunde inte fadren tåla.” Samtalet afbröts ge-
Inom utropen: liket kommer! liket kommer!

Sakta skred processionen framåt. Med stelt och
“liugnt, men blekt ansigte, följde Berggren sin hustru
Î till grafven. Då tågef vek om hörnet långs med

l|\ägen, utåt lutherska begrafningsplatsen, förnummos
t| plötsligen höga snyftningar. Berggren såg åt sidan,
irlderifrån ljudet kom, och derpå dr(% han hatten dju-
^Ipare ned i pannan. Men långsammare skred tåget
[I framåt under klockornas melankoliska sång, öfver
I den kala, ödsliga kampmalmen, till dess det stadnade

på kyrkogården, den lugna fristaden för mennisko-
sorg och qval.

Jordfästningen hade försiggått och liktåget af-
lägsnat sig. Ensam, öfvergifven, satt dottren vid
sin älskade moders graf. Djup och bitter var den
smärta, som sönderslet den arma flickans hjerta.
Var det icke genom hennes skuld som de sista
stapplande stegen till livilan för modren blefvo så

1 smärtsamma, och dock så önskvärda? Var det icke
1 hon som jagade friden ur föräldrahuset och der-

i före sjelf blef bortjagad; blef tillbakastött, då hon
vid modrens dödsbädd ville med all sitt bjertas kär-

I lek bedja och trösta? — Men nu var allt förbi.
Och under det den sörjande flickan på sina knän

I med ansigtet lutadt mot de svala grästorfvorna, bad
■ I med bäfvande hjerta och under heta tårar om till-
I gift för sin synd och skuld, kämpade med sorg och
I samvetsqval, satt hennes lättsinnige förförare skäm-

i-
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lande i en mjuk divan lios sin brud, lekte med hen- •

lies blonda lockar och drömde om endast lycka och i

njutning.
Äfven sorgen, olyckan, samvetsqvalen, förtviflan i

ega sin glädje. Hvem skulle väl kunna tro det, som i
icke erfarit det? Öfver menniskolijertat med all I
dess glädje och fröjd, med alla dess lidanden, herr-
skar en evig osynlig ande, hvars stämma stundom i
höres genom de skärande röster, dem de jordiska t
lidelserna upphäfva. Och den, som lyssnat till denna i

stämma, han skall icke dö evinnerliga, vore han }
äfven den största brottsling.

Det var en sådan förtviflans glädje, som lyste i i
den olyckliga Annas vackra ögon när hon från be-
grafningsplatsen vandrade hemåt i den tysta och
ljusa majnatten. På hvad tänkte hon? — Kanske
tänkte hon på något ganska litet tänkvärdt, på den
vackra löjtnanten, — ty tanken är qvinnans sva-

gaste sida — men hennes själ var full af kärlekens,
af lifvets och dödens hemligheter.

Snart se vi henne passera kanalen, som förenar
södra och norra hamnen, och vända sina steg inåt
den delen af staden, som benämnes skatudden.

Skatudden utgör likasom en liten förstad för sig
sjelfj den utgör till det yttre likasom en profkarta
på livad det präktiga Helsingfors för icke alltför
långt tillbaka var, oregelbunden, skräpig, ful, men
intressant. Hvem kan väl utan nyfikenhet betrakta
dessa låga torftäckta kojor, som ligga hopade bred-
vid hvarandra, dessa ensliga gränder, dessa vinklar

(
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och vrår, inhägnade med förfallna planki med ett
ord, denna torftighetens, nödens, de låga passioner-
nas och — hvem vet? — kanske äfven många oför-
tjenta lidandens hemvist? — Det skulle väl löna
mödan att teckna de tragiskt dramatiska uppträden,
som här försiggå under de låga taken och mellan
de trånga väggarne, att måla denna terra incognita
för dem, som tillbringa sitt lugna lif utan att veta
af hvarken elände eller passioner. Det är i de hög-
sta och de lägsta klasserna endast man finner kon-
traster; finner det djupaste förderf under ytan af
den högsta förfining, och tvertom ofta nog det äd-
laste hjerta, de mest naturligt rätta tänkesätt, dolda
under trasorna och ett af eländet stämpladt yttre.
Medelklassen eger intet af dessa extremer, han står
emellan båda, arbetsam, huslig, ordentlig, skulle
gerna, då den någon gång slår sig på att imitera
de högre klasserna, vilja vara mycket sublim, men
blir endast löjlig; och då den åter slår sig på de
lägre klassernas laster och passioner, så hålls den
ganska beskedligt inom skrankorna af de båda mak-
terna: sällskapslifvet och opinionen.

Vägen, eller gatan, om vi så få kalla den, är
på båda sidor omgifven af låga och usla boningar,
hvaribland några tyckas hafva nedsjunkit till en stor
del i jorden, så att om vintern snödrifvorna bilda
naturliga jalousier för fensterna. Husen på venstra
sidan ligga på en höjd, bildad af de sluttande klip-

Ett par ryska handelsbodar pryda denna

!

1

t

r

porna.
Skatuddens förnämsta gata, dock skall man inte vara

r
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utrustad med alltför fina nerver för att der våga a
inträda. De äro mörka och snuskiga, och en bod--
pojke, sommar och vinter utstyrd i samma fårskinns-
pels, med röda, uppsvullna händer och marmore- -

rade kinder, säljer der sill stycketals samt snus till I
fem kopek banko för gången. Skulle man emeller- -

tid noga undersöka madrasserna inne i den ännu i
svartare bodkammaren, der hodens egare sjelf sitter i
och reder till sitt thé med sirap och sura skepps- -

knallar, så kunde det hända att vi skulle hitta nå-
gra tusen väl insydda rublar.

När man vandrat ungefär halfva vägen fram i
emot flottans kasernbyggnader, möter en öppen plats.
Om vinteraftnarna finns här till och med en lykta, .

troligen för att man skall så mycket lättare hitta in n
på krogen der till venster, gemenligen gropen kallad. I
Till höger viker en väg eller gata af, hvilken leder i
fram till häktet. Denna följde vaktmästardottren.
Då man kommer ett stycke fram får man stranden n

på höger hand. Utsigten härifrån är icke ful, ii
synnerhet en vacker majnatt, då en sakta och ljum a
fiägt krusar vågen. Kontrasten emellan taflan, man n
har framför sig, och det sterila, halft ödsliga be-
tryckta i ställets fvsiognomie, har äfven sitt egna a
intresse.

Anna tog af till venster ifrån vägen, bändandet
sina steg mot en liten usel koja. Natten var tyst I
och lugn. Endast vaktkarlens tunga steg på den :i
gent emot belägna lökholmen hördes entonigt och i]
taktmässigt återljuda kring den slumrande nejden.,i
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Tystnaden stördes med ens af det gnisslande ljud,
som uppkommer då en dörr med förrostade gång-

• I jern öppnas. Ett stycke nedanför ofvaninälde koja
'I ligger rödmåladt, på Skatudden ovanligt väl kon-

l| ditioneradt, hus med gröna luckor. Af denna i det
yttre framlysande välmåga, kan man genast sluta

t till att det är en krog, ty genom annan rörelse
i samlas inga förmögenheter på Skatudden. En, så-
v som det tycktes, något plägad sjöman, raglade ut
t genom dörren, i livilken en qvinnoskepnad med hå-

ret kring axlarna och i bara linnet visade sig. ”Den
« dansen skall du få betala mig, din sakramenskade
!. skojar-Lena,” mumlade sjömannen för sig sjelf.
i. Dörren smällde häftigt igen och ett gällt, ohyggligt
I skratt hördes derinifrån, likasom från en furie, hxil-
1. ken gäckande återvänder till sin mörka boning. Anna
t hade ovillkorligen stadnat vid detta buller.

Sjömannen ändrade sin kurs så snart han fick
8 öga på den ensamma nattvandreskan, och styrde rakt
i i hamn och häl efter henne. Förskräckt hastade

« Anna att uppnå den gråa, halft förfallna kojan, sitt
iP hem, men sjömannen fördubblade sin skyndsamhet,
f- och just som flickan skulle sätta nyckeln i dörren

ii upphanns hon af den närgångne gästen, livilken fat-
tade henne om lifvet, sägande: ”Se, hon kan just

|e ge mig logis öfver natten, min söta jungfru lilla!
>1 Annars vet jag f—n i mej, inte hvart jag skall ta

p vägen.” — Att skrika pä hjelp hade tjenat till in-
} tet, och motstånd skulle endast uppretat den half-

p- rusige sjömannen. II»ad skulle den arma flickan
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göra? — ”Se så, stå inte nu der och fubbla med
nyckeln längre! Bidevind och piastrar! Hon skall
veta, min tös, att jag är en god gosse, bara man
bär sig hyggligt åt emot mig, men retar man mig,
blir jag mörk och rasande som spanska sjön vid
nordostlig storm.” — Med våld vred han nyckeln
ur den bäfvandc flickans hand, läste upp dörren
och sköt henne framtor sig in i kojan.

Men nere på vägen syntes i detta ögonblick en
vandrande gestalt. Han var klädd i militärkappa,
och var att döma, efter det sorglösa i gången, en-
dast stadd på promenad i den vackra vårnatten.
Han gnolade vårdslöst på ett stycke ur Robert le
diable:

Det bästa visdomsrönet

Man dock af nöjet har;
At vin, åt spel, åt könet
Jag offrar mina dar!

Gestalten stadnade ett ögonblick och såg sig
omkring, som det tycktes, mindre för att betrakta
utsigten, än för att orientera sig på stället. Lång-
samt vände han efter en stund sina steg åt samma
håll som Anna nyss, och stod inom några ögonblick
lyssnande vid den bräckliga och genomskinliga fen-
sterluckan. Den lyssnande kunde ganska tydligt ur-

skilja en ordvexling, å ena sidan undfallande, vek
och bedjande, å den andra uppblandad med eder och
smutsiga uttryck. Likasom hänförd af en ögonblick-
lig känsla, rusade den lyssnande till dörren, men
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drog sig genast åter till fenstret och fortfor att
lyssna.

Slutligen hördes sjömannens röst derinne: ”Jaså!
är det pä det viset, som du säger, att du är olyck-
lig, — och jag tror dig, ser du, för du talar så att
det dallrar i hjertsträngarna — sä ska’ jag intet ondt
göra dig. Nej, så beckbyxa jag är, så har jag dock
ett redligt hjerta, och vill inte ha’ nå’t samvetsagg
till last på min skuta. Det kan du vara säker på.
Godnatt, nu! Och behöfver du engång en hjelpare
i nöden, så lita på mej, sa’ Söderqvisten! Gud vare.
hos dig! Godnatt!’* — I detsamma sjömannen kom
ut smög sig gestalten bakom motsatta sidan af kojan,
och dröjde der till dess att sjögasten tillräckligt långt
aflägsnat sig för att ej kunna upptäcka honom.

!

Löjtnant Heideman, ty det var han, knackade
sakta på kojans dörr, i det han nämnde sitt namn,
hvarpå han insläpptes. Luckorna voro väl tillskruf-
vade, men genom de talrika springor och öppningar,
som de hade, föll tillräckligt mycket dager lor att
urskilja föremålen. En säng, en kista, ett mindre
skåp, trenne stolar, ett bord, en gryta och ett par
tallrikar var allt det husgeråd man kunde upptäcka.
Blek och upprörd af det föregående uppträdet, stum
och med stirrande blickar mötte Anna sin förförare.

Denne kastade af sig kappan och fattade omildt
den arma flickan i armen.

”Ha! ditt falska stycke!’’ utropade löjtnanten,
”du sade att du var mig trogen. Du har bedragit

J
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mig! Jag sig nog, då jag kom, den der karlen,
livilken du släppte ut. Kan du neka till det?”

Genomskådar du, läsare, den bildade mannens

hederliga och vackra plan? Han visste nog, af livad
han lyssnande hört, att hon var oskyldig, men
huru låta ett så ypperligt tillfälle gå sig ur händer-
na, att med heder komma ifrån saken!

”Du svarar mig inte,” fortsatte han och ruskade
hårdt hennes arm, ”nenej! samvetet slår dig väl! —

Ah! jag visste nog att det skulle gå på det här sät-
set. Du - - - -”.

Men detta var förmycket för den arma, plågade
qvinnans hjerta; vanmäktig föll hon handlöst i golf-
vet och lemnade den ädle, unge mannen att stå med
sin ofulländade mening fastnad i halsen.

I den svaga, karaktärslösa mannens hröst verka
passionerna likasom aprilstormar, och deras verknin-
gar likna skuggorna af de moln, som dessa stormar
jaga. Den ena passionen hinner knappast födas
förrän han måste gifva vika för en annan. Det är
det ögonblickliga intrycket, omständigheterna som
här bestämma allt.

När Heideman såg den stackars flickan falla af-
svimmad för sina fötter, förkrossad, lidande, under-
gifven, då slog hans egoism öfver i deltagande, och
han glömde sina beräkningar, ty det smickrar alltid
mannens stolthet — egoism — att visa sitt offer
. . . medlidande. Man skall i våra salonger öfver-
allt finna exemplar af denna sorts män, uppfostrade
endast för sällskapslifvet, med ytlig bildning och
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ledig hållning, för fega både för att älska och att
hata. lika oförmögna att vara grundliga och aktnings-
värda skurkar, som att åt det, som de behaga kalla
heder och ära, förvärfva någon annan betydelse än
den af — livita plåstret.

Omsorgsfullt lyftade han flickan pä sängen och
sökte att få henne åter till medvetande. Efter några
ögonblick lyftade hon sakta upp hufvudet och såg
sig omkring, liksom vaknande från en svår dröm.

”Anna!” utropade Heideman och fattade ömt
hennes hand.

”Ja!” suckade flickan i det hon lät hufvudet
sjunka tillbaka på bädden, och i detta enkla ja,
hvilket tonade likasom ett echo från hennes hjertas
innersta afgrund, låg en hel tragedi af ömhet, li-
dande och förebråelse.

i

IV.

Jag är emellertid så ung . . så ung! — och redan dö? —
Tag mig ej så hårdt i handen!
Det var en af de vanliga brunnsbalerna a id Ul-

rikasborg. Augusti månad hade inträdt, så att sa-
longen var eklärerad. Det är svårt att gifva den,
som aldrig bevistat dessa baler, något åskådligt be-
grepp om den brokiga samling, som vid denna tid
här utvecklar hela glansen af sina lockelser, skiltar
i alla möjliga kaleidoskopiska kontraster.

r

!
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Det är märkvärdigt livad vi ändå i allmänhet äro
svaga för den der utländska grannlåten, den må nu
lysa i kläderna, vettet eller sederna. Och hvarutaf
kommer sig detta? Månne ifrån den inre sjelfkän-
slan af en viss tölpaktighet, från medvetandet af vissa
små vakanser i vår såkallade bildning? — Hvem vet?
Det är temiigen svårt att afgöra denna fråga, som
hvar och en sjelf bäst afgör . . med sitt samvete.
Men det vet man, att eger någon en inre fond af
värde, öfver hvilken han kan vara stolt, och det
eger hvar och en, som ej uppoffrat det inre för
ytan, så lånar han icke sin person till att spela den
löjligt usla rolen af åsnan i lejonhuden.

Att dessa sommarsejourer emellertid ega den e-
genskapen att lossa litet på vissa säliskapslifvets och
konvenansens band, det kan icke nekas af någon,
som sett, huru under denna tid vissa saker och ting,
vågas och göras sans peur et sans repjoche, saker och
ting som en annan tid på året skulle åstadkomma revo-
lution och epoque i alla hufvudstadens kaffekonseljer.

Och hvad har man väl slutligen för det man vi-
sar sig nog karaktärslös att på god tro antaga för
redbart mynt hvarje utländsk äfventyrares infall och
galenskaper? — Jo förledarens åtlöje, och — om man
ej är lika förhärdad som enfaldig — sitt eget förakt.

Löjtnant Heideman hade med några nya, lejon->
aktiga bekantskaper, som utgjorde ett föremål för
den inhemska manliga societetens afund och för den
qvinligas beundran, intagit middag på brunnshuset.
Att champagnen härvid icke biifvit sparad, det kun-
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de man veta, äfven om man ej der borta i francai-
gen sage i hvilken upprymd sinnesförfattning vår hjelte
befinner sig.

"Ha, min Aurore! hvad det ändå är ljuft att
lefva!" utropade han till sin fästmö, med hvilken
han dansade. ”Och hvad du är vacker i afton! Man
beundrar dig, man är förtjust. Ack, hvad jag är
lycklig!"

Egoistiska fåfänga! skulle en flicka med hjerta
hafva suckat. "Hvad du är god, min Carl!" läspade
inställsamt Aurore, i det hon girigt räknade de blic-
kar och lorgnetter, som voro riktade på henne.

Francaisen var slutad. Heideman gick ut på trap-
pan för att i den sköna augustiqvällen svalka sina af
vin och njutning upphettade tinningar. Han befann
sig i detta tillstånd af känslostegring, hvaruti tank-
lösa och lättsinniga naturer så lätt bringas, och un-
der hvilket man af en ögonblicklig ingifvelse låter
bringa sig till handlingar, som från psykologisk syn-
punkt tyckas alldeles oförklarliga.

Heideman stod på planen nedanför trappan och
inandades den friska luften i fulla drag. Då rörde
någon sagta vid hans arm. Det var Anna.

Anna hade blifvit litet magrare än då vi sågo
henne sist; kinderna voro en smula blekare,
hon hade ingen ting förlorat af sin skönhet, tvert-
om hade de fina, regelbundna anletsdragen antagit
ett bestämdare uttryck, ett uttryck hvars konturer
dock voro så milda och veka, att de mera läto ana

men
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än de tillkännagåfvo den själsspänstighet, af hvilken
de berodde.

Löjtnanten studsade litet tillbaka; men små sjä-
lar förlora ej så lätt fattningen; de hafva öfverbuf-
rud taget så litet att förlora. Han vinkade åt flic-
kan att följa sig, och styrde sina steg ned emot par-
ken till höger hand. Här stadnade han i en löfsal
i det han yttrade till Anna: ”Nå, när tänker du
göra slut på det här spektaklet? Tror du kanske
att jag i evighet skall stå ut med din efterhäng-
senhet?”

”Kanske har du nu ändrat tankar,” fortsatte Hei-
deman, ”och kommer för att få penningar? Nå väl,
jag skall skicka dig i moi’gon 100 . . 200 . .ja SÖO
rubel. Men låt mig nu få vara i fred!”

”Nej, nej, nej! Inga penningar!’ svarade Anna
med afvärjande häftighet. Efter ett ögonblicks tyst-
nad fortsatte hon: ”Var inte ledsen på mig! Jag
ville bara se er och höra er tala några ord till mig.
IN är jag satt derhemma, och lilla flickan gret så oupp-

hörligt, då hlef det mig så grufligt tungt öfver brö-
stet, att jag måste ut i det klara månskenet. När
jag kom hit och fick se er och fick höra musiken,
dä blef det bättre, fastän det ändå svider så under-
ligt här ibland.”

”Ja, men ser du, Anna, nu måste det bli alide-
les slut oss emellan, ty efter ett par veckor så gif-
ter jag mig. Du får lof att se dig om, så att du
tår dig någonting säkert.”

)
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Flickans anletsdrag blefvo så genomskinligt bleka
soin sjelfva månskenet, men deras uttryck var be-
stämdt och stolt, ögat glänste med en förtärande
eld, och på de sköna, svällande läpparna satt den
qvinliga sjelfbeherrskningen såsom fångvaktare öfven
de vaknade passionerna.

”Nej, du skall inte gifta dig!” hviskade likasom
med andestämma flickan. Det korta och bestämda
i uttrycket, den energiska tillförsigt hvarmed det .
uttalades, Annas utseende, som genom den inre star-
ka rörelsen erhållit ett visst något, som man brukar
kalla öfvernaturligt, allt detta bidrog att utöfva en
slående verkan på den svage och karakterslöse yng-
lingen. Han kände i luften, att han genom sitt hand-
lingssätt framkallat makter, mot hvilka han var för
svag och för feg att strida. Tung och tryckande
låg Annas djupa, förtärande kärlek öfver honom, han
kunde ej uthärda den säkra, eldiga blick, hvarmed
>aktmästardottren genomskådade hans inre. Det sinn-
liga, materiela, hvari han endast var van att röra
sig, och som småningom för honom blifvit lifvets
högsta, hade för ett ögonblick nödgats vika undan,
och han fann intet stöd för sin likasom i ett chaos
sväfvande själ. Det kändes kallt uti hans ådror, li-
kasom månskenet hade blandat sig med bloden.

Då nådde tonerna af en nyss uppspelad polka
ifrån salongen hans öra. Man säger att frestaren
lockar med de ljufvaste toner. Med vild njutning
höll sig Heideman fast vid den känsla dessa toner
framkallade, ty hon var en rent sinnlig, och åter
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tyckte lian sig mäktig att strida med de osynliga
makter, som liotande närmade sig; ja, han bemäkti-
gades af ett öfvermod att vilja leka med dem.

”Hör du, Anna! låt oss tala ett förståndigt ord.
Du är en bra flicka, och jag vet att du håller af
mig. Derför, ser du, skall du nu låta tala vid dig.”
Sägande detta, tog han henne under armen och bör-
jade att promenera utefter en gång, som, slingrande
sig till venster mellan skiftande blomsterrabatter, slut-
ligen leder upp till klipphöjden, hvarifrån man har
en den vidsträcktaste utsigt öfver hafvet, Sveaborg
och staden. De hade nått höjden och stodo nu der
i den tysta, månbelysta natten, han lättsinnig, beräk-
nande, men under inflytande af demoniska makter,
hon stark, just genom sin svaghet, uppfylld af en
enda känsla, nemligen hängifvenhetens.

”Du vill det således icke?” yttrade Heideman.
’

Halsstarriga flicka! säg, livad viil du, hvad önskar
du då?”

”Ack! jag v ill ingenting, bara jag ibland får se
er och får höra er. Om ni sen bara en enda gång
ville kalla mig er Anna, så vore jag så innerligt
lycklig. Då skulle jag kunna sjunga lilla flickan till
sömns, så ljufligt och stilla. Se, det kan jag inte
nu, för det att gråten tar emot . . och . . så får
ni inte gifta er! Nej, det får ni inte.”

De onda makterna fingo nu väldet öfver Heide-
mans hjerta. En vild flamma glänste i hans öga. —
”Anna! är du rädd för att dö?” frågade han lika-
som utan att ega denna tanke klar för sig sjelf.

)
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Du ser så blek ut; jag fruktar att du snart kommer
att dö.”

”Ja, det är lugnt i grafven! — Jag är emeller-
tid så ung ... så ung! . . och redan dö? . . . Tag
mig ej så hårdt i handen!”

Heideman hade fattat Anna i handen och med

häftighet gått några steg framåt, dragande henne
med sig. De stodo nu på sjelfva klippbranten, med
hafvets sakta plaskande våg ungefär trettio fot un-
der sig.

”Ser du månan, Anna, hur klar och kall han
ser ut? ser du! — Ja, ja! det är mycket bättre att
dö än lefva; isynnerhet för dig, Anna, du som har
lidit så mycket .... mycket, mycket bättre! — Det
är lätt . . . .”

I det han med feberaktig häftighet yttrade dessa
ord, skuffade han till den förvirrade och darrande
flickan, att hon snafvade på branten och störtade
utför klipporna. Det rasslande ljudet af några bu-
skar, som häftade i hennes klädning, och ett tungt
fall var det enda som kunde förnimmas i den tysta
natten. Ej ett ljud, ej en suck.

Oförmögen att med full klarhet inse hela ryslig-
heten af sin gerning — ty han var ännu under in-
flytande af de onda makterna — smög sig Heideman
sakta utför berget, genom den i sjelfva klippan ut-
sprängda gången, på det att ingen skulle se honom ,

och tog derpå vägen genom de skuggrikaste partier-
na af den lilla parken.
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Sakta smög han sig långs södra sidan af den i
parken uppförda, täckta kägelbanan. Just som han
hunnit till ändan af denna och ville vika af uppåt
brunnssalongen, tyckte han sig höra steg af gående.
Nu först betogs han af brottslingens känslor. Ju
tydligare han kunde förnimma de gåendes steg, de-
sto flere fasor målade för honom hans jagade inbill-
ning. Han måste hålla sig fast i en ledstång för
att försöka blifva herre öfver de fross-skakningar,
som bemäktigat sig honom.

Stegen kommo allt närmare. Slutligen kunde han
äfven urskilja liviskande röster, dock tillräckligt höga
för att kunna uppfattas i den tysta natten.

'’Men, min far skall aldrig kunna förmås att rom-
pera detta partie,” yttrade på fransyska den ena rö-
sten, som tycktes tillhöra ett fruntimmer.

"Nå, min gud, så låtom oss fly då! Om ni äl-
skar mig så som ni säger, skall ni icke kunna afslå
denna proposition. Följ mig, förtjusande flicka! 0,
ni måste blifva min! Ack, ni blef ej född att här
bland stockar och stenar bortslösa ett lif, som skänk-
tes er för högre och skönare njutningar! Ni ti-
ger ” här kunde man ej mera urskilja hvad
den talande sade. Paret försvann ibland träden.

Men Heidemans hand klämde sig krampaktigt fast
vid ledstången. ”Lemnen mig afgrundsandar!” stö-
nade han. — Han hade uti det promenerande frun-
timret igenkännt . . sin fästmö.

)
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V.

Lifvets allvar heter: strid, strid!

Något öfver en vecka hade ungefär förflutit se-
dan ofvanbeskrifne händelse passerade. Med bleka
och förstörda drag återfinna vi Heideman på sjuk-
sängen. Han var angripen af en stark nervfeber.
Det led emot middagstiden. Heideman öppnade ögo-
nen och såg sig långsamt omkring i rummet. En
kamrat satt vid bordet och läste i en bok.

”Gustaf!” sade Heideman med matt röst, ”lyfta
opp gardinen en smula, så att jag får litet ljusare
här. Det är så mörkt ... så grufligt mörkt både
inom och utom mig.”

”Hur är det med dig annars, kära Carl?” frå-
gade Gustaf.

’ Ack!” suckade den sjuke, ”det är allt förbi
med mig. Hu, hvad det svidit och bräunt i mitt
bröst. — Gustaf! . . . jag har haft så rysl ... så
otäcka drömmar . . . vet du om jag talat något i
yrseln? — Hva’? . . . Jag har så underliga fanta-
sier ibland.”

”Nej, du har endast esomoftast ropat: Anna,
Anna! . . . Hvad är det för en historia?”

”Historia? — Hvad säger du? — Har man ta-
lat om mig och Anna? — Yet man, känner man?”
— yttrade med häftighet Heideman i det han satte
sig upp i sängen.

”Hvad för slag?”
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”Ah!” pustade den olycklige och foil utmattad
tillbaka på liufvudgärden, hans stirrande ögon slö-
to sig åter, och endast bröstet häfdes tungt och
långsamt.

Hvilka voro väl de feberaktiga tankar, som sys-
selsatte den nyss så lefnadslustige och lättsin-
nige ynglingen, der han nu låg utsträckt på piå-
gans läger, blek, kraftlös och fridlös? Lifvets ma-
teriela lockelser, sinnets njutningar, stundens fröj-
der, allt detta hade nu för honom förlorat hela sin
betydelse, ty hans kroppsliga tillvarelse, hans sinnen
hade för dessa förlorat all mottaglighet. Men ur
de förvittrade ruinerna reste sig lik en hämnande
vålnad själens inre lif, den ande, som, länge till-
bakaträngd af ögonblickets herrliglieter af stoft, nu
gjorde sig lös och började en kainp på lif och död.
Ifvad är samvetet, denna hämnande genius i livarje
menniskohjerta? Hvad annat än själens, andens, det
evigas stämma, som säger: det är jag som lefver,
och i mig skall du lefva, men utom mig är du . •

ett stoft, ett intet. Derföre, när olyckan, nöden,
sorgerna trälfa verldsmenniskan, och stöden af stoft
fålla undan, då börjar hon lyssna till denna stämma^
då ryser hon tillbaka för tomheten af sin tillvarelse;
när sjukdomen och plågorna hota att upplösa den
kroppsliga stofthyddan, då vaknar anden och frågar
sig sjelf i förtviflan: livad är att lefva?

Heideman kastade en blick tillbaka på sin för-
flutna lefnad. För livad hade han lefvat? För ego-
istiska njutningar, för nöjen utan betydelse, för skug-
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gan af en skugga. Han betraktade den tillrygga-
lagda banan: ej en enda ljuflig blomma hade han
planterat för minnet, alla, alla lågo de, liksom hiarje
bättre och ädlare känsla, som blomstrat i håns själ,
förvissnade, förtrampade, och endast längst, längst,
längst bort i barndomens dal stodo ännu några bleka
minnets blommor med qvällens kyliga dagg i kal-
karna. Och ej allenast sitt eget lif hade han för-
spillt, han

Kamraten, som trodde att han hade insomnat,
slog igen boken, och smög sig sakta ut för att göra
en promenad före middagen.

”Vatten, vatten!” hviskade Heideman med matt
och ihålig stämma, utan att upplyfta ögonen. Der
fanns ingen som kunde räcka honom den svalkande
drycken. Det bränner ... så rysligt,” fortsatte
han, likasom halft slumrande, ”gif mig vatten Anna!
Anna . . .Aurore!. . .0 Gud! o Gud! låt mig lefva
, . . lefva, ännu en liten tid. Eller kasta mig i
hafvet . . . djupt, djupt ner i hafvet . . . der är
det sialt . . . och slut med allt . . allt . . allt! —

0, att det skall vara så svårt att dö! . . . Anna,
hon dog så lätt, så lätt . . . Ah! hur vet du det?
. . . Att dö i kärlek och frid, det måste vara ljuft.
— 0, du allgode, evige Fader, skall jag ej få för-
soiling? — Anna, Anna! rena oskyldiga hjerta, bed
för mig! — Och evigt, evigt! ja, dessa qval måste
vara eviga, ty hvar är slutet, friden, försoningen? —

O, gif mig vatten . . vatten . . vatten!”
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Dörren till rummet öppnades sakta. En blek
qvinnogestalt steg in. Det var Anna. Hon hade
hört de sista under förtviflans och vanmaktens strid
utstötta orden. Hastigt fann hon vattenkaraffen, slog
i ett glas och närmade sig den olyckliges läger. Hen-
nes hand darrade, en skär rodnad färgade den döds-
bleka kinden och ögat lågade . . . var det af hämnd
eller kärlek?

Med högra handen understödjande hans lmfvud,
förde hon den venstra med vattenglaset till hans
torra, bäfvande läppar.

Efter att hafva i långa, giriga drag tömt glaset,
öppnade han åter ögonen. Länge och oaflåtligt häf-
tades de stirrande på Anna. Hade han väl haft en
svår dröm endast, eller drömde han ännu? Hvilka
voro väl de känslor och tankar som under dessa

ögonblick sträfvade att göra sig gällande i hans hjerta
och hufvud? Det friska vattnet hade för några ögon-
blick lifvat de tynande krafterna.

Sakta lät Anna hans hufvud åter nedsjunka på
bädden.

”Anna! är det du? lefver du?” frågade med bäf-
vande röst Heideman.

”Ja, jag lefver, genom Guds underbara beskydd,”
svarade Anna undergifvet, i det hon tog Heidemans
hand i sin. I denna enda, lilla rörelse låg mera än
tusen ord skulle hafva uttryckt, deri låg förlåtelse,
kärlek, försoning. Yäl är det möjligt att mången
bitter känslas hvassa vind dragit igenom den arma

)
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flickans hjerta, möjligt att hennes själ vacklat mel-
lan hat och kärlek, men då hon nu såg honom, fö-
remålet för hela sitt lifs liängifvenhet, sorger och
fröjder, nära att gå bort för alltid, träffad utaf det
hämnande ödets hand, då försvann all bitterhet ur

hjertat, och omedvetet fattade hon hans hand till
försoning.

En stilla, tröstande känsla genomfor den lidan-
des bröst. Det vilda, förtviflade uttrycket i hans
ansigte upplöste sig i ett drag af djup, men stilla
sorg, och feberrodnaden lemnade rum för den an-
nalkande dödens liljor.

’Mag har gjort dig grufligt mycket ondt, min
Anna!” suckade han i det han med båda sina hän-
der omfattade Annas högra. ”Och ändå kommer du
hit till mig, och ser så god, så god ut .... O
Gud, o Gud, att jag ej får lefva längre! . . . .

då skulle jag älska dig öfver allt i verlden, Anna,
och försöka att försona hvad jag brutit .... Men
jag skall dö .... dö som brottsling, förbannad af
Gud och mig sjelf, förkastad af menniskor . . .

O, Anna! — Anna! — Anna!”
Dessa utrop af en sönderslitande sorg och ånger

hade framlockat stora tårar i flickans ögon. Tala
ej så, herre!” bad hon, ”ty det är syndigt. Skulle
inte Gud, som är god mer än alla menniskor, kunna
förlåta, när också arma, syndiga menniskor kunna
det?”

”Vill du bedja för mig, goda Anna?” hviskade
Heideman sakta.
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I stället för svar nedsjönk Anna på knä invid
sängen, knäppte tillsammans händerna och nedböjde
fromt och undergifvet hufvudet. Stora tårar rnnno
sakta ned på de bleka kinderna. Äfven Heideman
hade knäppt tillhopa sina händer och låg blickande
ut genom fenstret på den högblå himmelen, glän-
sande i middagens solljus. Anletsdragen antogo ett
allt mildare uttryck och läpparna rördes sakta såsom
till bön.

”Gif mig en kyss, Anna!”
Anna reste sig och tryckte en kyss på den dö-

endes läppar. En stor och klar tår stadnade glän-
sande på hans panna.

En djup suck arbetade sig fram ur hans bröst,
hufvudet föll åt sidan, ögat slocknade ....

VI.

Att sjiilens enkla och lefvande naturlighet
gör menniskan till menniska mera än den
bildning, som endast består i talangens,
tungans och fingrarnes färdighet, det måste
äfven en slumrande erkänna.

Trenne år redan hade Heideman hvilat i grafven,
och hans hjerta var af maskarna med helsan förtärdt,
likasom hans minne var af tidens tärande tand till-
intetgjordt. Nå, nå! hvad skulle det också bli af
verlden om alla mensklighetens Löjtnanter skulle få
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det infallet att lefva för . . . minnet och efterverl-
den? — Dock, vår Heideman kan prisa sig lycklig
i sin graf; efterverlden skall åtminstone lemna ho-
nom i fred.

Det led till julen, denna menniskovänliga tid,
som Dickens kallar den, då man känner ett så in-
nerligen ljuft behof att blifva barn på nytt, då den
som eger en familj, en anhörig, en vän att sluta
sig till, för några dagar glömmer bort verlden, stri-
derna och passionerna, och drömmer sig tillbaka i
barndomens fridfulla verld. Det är en tid, under
hvilken man icke känner den ringaste skrupel öfver
sin naiva benägenhet att äta godt, att sofva godt
och att roa sig godt.

Också får hela den yttre omgifningen vid denna
tid ett så patriarkaliskt och fridfullt utseende, att
det riktigt är en pina för alla lastbara och ogud-
aktiga menniskor, och alla skälmar och rackare känna
sig då likasom utstötta ur verlden. — Men den som
mycket lidit och mycket pröfvat och dock behållit
sin själs känsla frisk, den gläder sig åt julens he-
liga barnafrid.

Kommer läsaren ihåg vaktmästarens gula hus
uppe i Kronohagen? Vi vilja kasta en blick ditin,
så träffa vi måhända på några gamla bekanta. Allt
är snyggt och ordentligt som förut. Den stora ge-
ranien står ännu på bordet och till och med väf-
stolen fattas icke, ehuru väfnaden nu är blå- och
hvitrandig, i stället för att den förut var röd och
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hvit. Rocken med de blanka uniformsknapparna hän-
ger bredvid dörrn som förr, men i en hög, gammal
karmstol sitter vaktmästaren sjelf i skjortärmarna,
täljande på ett stycke träd, som synes ämnadt att
föreställa en häst. Då och då kastar han en välvil-

lig och förnöjd blick från sitt arbete, på en liten
flicka, som tyst och uppmärksam står invid gubbens
knän och betraktar hans förehafvande med sina

stora, blå, vackra ögon. ”Ja, ser du Anna lilla,”
yttrade han, ”den här hästen skall Calle få till juln,
så att han inte skriker; men om du är snäll skall
väl morfar göra något annat åt dig. Kan du nu gå
till Calle och sjunga: rida, rida ranka för honom?”

Flickan tultade af till en vagga i ena hörnet af
rummet, der en liten årsgammal eller något äldre
pojke låg och gnydde. Klappande honom på kinden
och sättande vaggan i gång, började hon att på sitt
vis gnola den troligen af alla som varit barn kända
visan: rida, rida ranka, hästen heter Blanka, m. m.

”Förlig vind och solskin! Kom nu in Anna!
nog kokar grytan också för sig sjelf en stund,” hör-
des en röst i rummet utanför yttra sig.

Snart gick dörrn opp och vår gamla bekanta,
vaktmästardottren Anna inträdde. Visst är hon li-

tet förändrad sedan sist vi sågo henne, men om vi
undantaga en smula större fyllighet, en frisk ansigts-
färg och ett frimodigare uttryck i ögonen jemte nå-
got visst matronartadt i hållningen, så är det ändå
allt samma Anna, som vi sist lemnade vid Heide-
mans dödsbädd. En yngre man höll henne vid högra
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handen. ”Ser du Anna,” yttrade han pekande på
sitt hufvud, ”jag har köpt mig en ny blankläders-
hatt, spegelblänk som oceanen i stiltje oeli glänsande
som soln under eqy atorn. Säg nu, livad vill du
ha’ för slag till juln? Vill du så köper jag dig en
så’11 der flaggduk, att ha’ på halsen, grannare än
den som Hans Kejserliga Marockanska Majestäts
Storamiral bär i turbanen?”

Sjömannen, som läsaren kanske redan igenkännt,
släppte nu hustruns hand och sysselsatte sig med
barnen. Vaktmästaren täijde på sin trädhäst och
såg mera förnöjd ut än han troligen ville låta visa
att han var.

”Jag var ut på Skatudden,” yttrade sjömannen,
”för att träffa skeppar Holmström, men han var
gången till staden. När jag gick förbi den der usla
kojan, du vet Anna, så kunde jag ej låta bli att
titta ditin litet. Det kom en så underlig känsla på
mig. Det är just som det vore roligare att tänka
på hur bra det nu är, när en kommer ihåg bur
tans krångligt det >ar den tiden.”

”Ja, Herre Gud, livad jag har mycket att tacka
dig för Petter! Jag mins ännu som om det hade
varit i går, huru jag låg der sjuk, förtviflad och
uthungrad och såg ingenting annat för mig än elän-
de och död. Gud vet hur det då hade gått med
mig ocli det stackars oskyldiga barnet, om inte du
hade kommit, som om du varit skickad af vår Herre.
Grufliga tankar, ja, syndiga tankar qvalde då mitt
hjerta och inte engång i bönen och Guds ord fanu

sa-
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jag någon tröst och hugsvalelse. Men du kom —

du hade ej glömt bort den gången vi först råkades,
fast jag inte var stort värd att du höll af mig —
och du ställde sen småningom allt till rätta ....

och far sen .... Och Gud skall veta, att jag vill
bjuda till att göra det bästa jag kan åt er igen!”
— I det Anna yttrade dessa ord torkade hon med
förklädssnibben någonting vått utur det tacksamt
glänsande ögat.

”Ja,
af dig, Anna, det är säkert.

ser du, öfver allting i verlden håller jag
En sjöman tycker om

rent och djerft spel, och du har aldrig farit med
lögn och förställning, och just derföre tycker jag
om dig. Och du skulle inte vara värd att jag höll af
dig? Var du lugn. Mycket bättre är du än de der sa-
kramenskade dygddockarna, som se heliga ut som kyrk-
englar, men äro falska som aprilväder och sandreflar.”

”Seså, seså, seså!” afbröt lakoniskt gubben, som
tyckte att det kunde vara slut med kurtisen mellan
man och hustru.

”Men, hvad var det jag tänkte säga?” fortsatte
Bäck, sjömannen. ”Jo, vet du Anna, der i kojan
låg en stackars menniska, som just påminte om . . .”

Mannen närmade sig hustrun och fortsatte hvi-
skande samtalet. Efter ett ögonblick gick Anna ut,
men återkom efter ungefär en qvart timma med
halsduk på hufvudet, ett knyte under armen och
för öfrigt klädd såsom för att gå ut. Anbefallande
barnen för en stund i morfadrens vård, aflägsnade
sig de båda makarna.

)
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Deras promenad gällde den usla kojan pä skat-
udden.

Med hjertat klappande af de mest olikartade
känslor beträdde Anna åter tröskeln till den hydda,
som varit vittne till så många af hennes lidanden,
hennes tårar och svikna förhoppningar, hyddan, der
äfven första strimman till en ljusare dag för henne
uppgått. Med ett godt men allvarligt uttryck i det
solbrända, vanligtvis glädjestrålande ansigtet följde
henne mannen.

Rummet erbjöd en sorglig anblick. Icke engång
de allranödvändigaste liusgerådssaker funnos här.
Det var kallt nästan som ute på backen, ty i den
halft förfallna spiseln hade säkert ej varit eld på
mången god dag. Invid denna på golfvet insvept i
någon slags matta eller groft skynke låg en varelse,
hvars mensklighet man mera anade än tydligt ur-
skiljde. Hesa rosslingar hördes då och då framtränga
utur det mörka smutsiga byltet.

Bäck gick fram och försökte att uppresa den
liggande. Anna öppnade sitt knyte och tog derur
fram litet mat och kläder. Vid närmare påseende
befanns den liggande vara en yngre qvinnsperson,

utmärglad af lasten och eländet hit tagit sin
sista tillflygt. Utmattad af köld och hunger syntes
hon oförmögen att både tänka och tala. De fina,
men förtärda anletsdragen egde ännu spår af en
försvunnen skönhet, och ur de blåa, insjunkna ögo-
nen lyste ännu en eld, som när kinden och läpparna
egde rosens färg, troligen förekom mindre vild och

som
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förskräckande än nu, då de vissnade dragen skiftade
emellan smutsgult och blått. En trasig kattunskläd-
ning, som skådat mera lysande dagar, skylde henne :

knappast. I den ena hårdt knutna handen höll hon i

en halftömd brännvinsboutelj.
Anna tog af sig sin ylleschawl och svepte om

den olyckligas bara axlar. Hon försökte att tilltala
henne, men hon förblef stum under det att de stir-
rande ögonen vildt hvälfdes hit och dit.

Med en krampaktig rörelse tryckte hon högra
handen till sitt bröst, ett ljud mellan hostning och
rossling lät höra sig och en klar blodström färgade
den ljusbottniga kattunsklädningen. Förfärade skyn-
dade de båda makarna att bereda en slags bädd på
golfvet och nedlade der den olyckliga qvinnan. Men
de hade kommit för sent med sin hjelp. Inom nå-
gra minuter fick hon ett nytt krampanfall och derpå
var allt slut.

Bäck gick för att skaffa hjelp och vård om liket.
Under tiden sökte Anna att någorlunda ordna och
uppsnygga den dödas beklädnad. En smutsig näs-
duk var bunden om det präktiga blonda håret. Näs- ,

duken väckte hennes uppmärksamhet, emedan den
var omgifven med spetsar. Hon betraktade den,
och läste i ett af hörnen namnteckningen: Aurore
Karlsson.

Ja, det var hon, och hennes historia kunde för-

tjena ett eget kapitel.

/Sv

Hed*'? 9 rf, 4; VIt -34 'i
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