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CORINNAblleb. ITALIEN.

FEMTONDE BOKEN.
Âfskedet Eran Rom, och Resan 

til Venedig-.

fôrsta càpitlet.

J)et Var med djup rörelse som Oswald 

hade låst Corinnas bref. En oredig bland
ning af sårskildta plågor üprôrde honom. 
Stundom Var han sårad af den målning hon 
gjorde ôfver en engelsk province, öch tank
te ined förtvillan at aldrig en sådan qvinna 
skulle kunna bli lycklig uti den husliga lef- 
naden; stundom beklagade han henne för 
hvad hon lidit, och kunde ej hindra sig ifrån 
at ålska och beundra den enkelhet med hvil- 
ken hon beråtlade det. Hart kånde sig också 
svartsjuk på de känslor hon rönt innan hort 
lårde kanna honom, och ju mera han ville 
dolja denna svartsjuka för sig sjelf, ju mera 
Var han plagad derafj ånteligen var han i syn- 

Dch J, ,
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nerhet bittert smårtad af den del hans far 
hade uti denna historia, och hans ångslanvar 
sa stor at lian ej mera visste hvad han tänk
te eller gjorde. Han gick hastigt ut, midt pa 
middagen, under en brannande sol: vid den
na lid finnes ingen på Neapels gator; fasa 
för hettan qvarhåller alla lefvande varelser' i 
skuggan. Han gick på vågen åt Portici, på 
en slump utan afsigt, och de brinnande strå
lar som folio på hans lijessa både upåggade 
och förvirrade hans tankar.

Sedan Corinna våntat några timmar, 
kunde hon ej emotstå begåret at se Oswald; 
hon gick in uti hans rum, och då hon ej 
fann honom dår, förorsakade henne denna 
frånvaro i detta ögonblick en dödlig förskräc
kelse. Hon såg på lord N e 1 v i 1 s bord det pap
per hon öfverlemnat honom, och då hon tog för 
gilvit at han lörst Jåst det innan han gått ut, 
inbillade hon sig at han kunde vara bortrest helt 
och hållit, och at hon ej mera skulle få åter
se honom. Då blef hon fattad af en odräg
lig s6rg; hon bjöd til al vån ta, men hvart 
ögonblick förtårde henne; hon genomlopp 
hans rum med stora steg, och stadnade se
dan hastigt af fruktan at förlora det minsta 
buller som kunde gifvn tilkånna lians åter
komst. Åjateligen, då hon ej långre kunde
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motstå sin ångslan, gick hon ned for at fråga 
iom man ej sett lord Net vil gå ut, och åt 
îivilken sida han gått. harden svarade at lord 
N el vil hade gått på vågen åt Portici, men x 
såkert, tiilade vårdea, kan han ej halva gått 
Jångt; ty i detta fgonblick år solhettan myc
ket farlig. Då denna fruktan blandades med 
alla de andra, och fastån Corinna hade in
genting på kufvudet som künde beskydda 
henne for hettan, gick hon på en slump ga
tan ut 16re Neapels hvila breda gatstenar, 
•hvilka åro lagda just som i afsigt at mång
dubbla hettans och ljusets verkningar, bran
de hennes fotter, och förblindade hennes ögon 
genom återstudsning af solstrålarne.

Hon hade ej for afsigt at gå anda til Por
tici, men hon gick altid, och altid fortare; 
lidandet och förvirringen hastade hennes steg. 
Man såg ingen på landsvägen; vid denna ti
den hålla sig sjelfva djuren dolda, de frukta 
naturen.

Et förskräckligt damfn up fy Het luften så 
snart den minsta vindllågt eller det lättaste 
Vidrörande kommer åt vågen : ångarne betåck- 
ta med detta dantm utvisa ej mer lif och 
våxtkraft genom deras fårg. I hvarje ögon
blick kånde sig Corinna fårdig at falla; 
hon knnde ej finna et tråd at stödja sig emot»
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och hennes forstanj förvirrades i denna brin
nande oken ; lion htde blott några steg igen 
ior at komma til konungens palats, under 
hvars portiquer hon kuanat finna skugga oeh 
vatten at laSka sig med; men hennes krafter 
ofvergåfvo henne. Hon bjöd fåfängt til at gä, 
hon säg ej mera Vagen ; en ivindel bortskym
de den, och visade henne tüsende ljuS annU 
ancra lifliga ån sjelfva dagens; och hastigt 
följde på dessa ljus et moln som omgaf hen
ne med et bedrofligt mörker. En håftig törst 
förtärde henne; hon mötte en lazzafom, den 
enda mettskliga varelse som i detta ögonblick 
kunde trotsa climatets Valde, och hon bad ho
nom skaffa sig litet Vatten ; men denna mannen, 
som sag en qvinna hvilken var så utmårkt 
både af skönhet och sin eleganta klädsel, en
sam ^på landsvagen vid dehna timma, inbilla
de sig straxt at hon var galen, och ölvergai 
henne med fasa.

Lyckligtvis återvände Oswald just i det
ta ögonblick, och något ljud af Corinnas 
röst trallade på långt håll hans öra; utom sig 
sjelf sprang han til henne, och eniottog 
henne i sina armar just då hon nedföll utan. 
sansning; kan bar henne på detta sått Under 
poitiquen al palatset i Portici, och återkalkr» 
tie henne til Livet genom sina omsorger och 
-sin ömhet.
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85. snart hon igenkände honom, sade hon 
til honom, ånnu förvirrad: — Du hade lof- 
vat mig at ej ofvergifva mig utan mitt sam
tycke : jag kan nu synas dig ovärdig din til— 
gifvenhet; men huru kan du fôragta dit löf
te? — Corinna, svarade Oswald, aldrig 
liar tankan at ofvergifva dig nånsin nalkats 
niitt hjerta; jag ville blott eftertänka vårt öde, 
och samla mina sinnen innan jag återsåg 
dig. — Nå vål! svarade Corinna med be
mödande at synas lugn, du har haft lid der- 
til under dessa dödliga timmar som nåra ko
stat mig lifvet: du har haft tid dertil ; tala 
då, och såg mig hvad du beslutat. — Os
wald, förskråckt af Corinnas ton, hvilken 
förrådde hennes inre rörelse, lade sig på knå 
för henne, och sade; — Çorinna, din våns 
hjerta år ej loråndradt ; hvad har jag då fått 
veta som kunnat störa min förtjusning? men 
hör: — och då hon altid mera luftigt darra
de, återtog han med bedjande ton: — hör 
ulan fruktan den som ej kan lefva och veta 
dig vara olycklig! — Ack! utropade C o r i n- 
na, du talar om min sållhet; det år redan ej 
din egen som år i fråga. Jag förkastar ej ditt 
medlidande; i detta ögonblick behöfver jag 
det: men tror du likvul at jag kan blott lef- 
y& af detta? rr. Nej; det år at min kårlek
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som vi bagge skola lefva, sade Oswald'; jag 
kommer filbaka .... — du koiruner tilbaka, ah, 
fcrot Cor in n a; ack! du vill dâ resa! livad liar 
îiaadt ? hvad har förändrat sig sedan i gar? jag 
olyckliga. iVlskade van! lat ej dit h jert a 
sä förvirras, återtog Oswald, och tillät mig, 
om jag kan det, at uppenbara för- dig livad 
jag känner; det ar mindre än du fruktar, 
mycket mindre; men jag mäste, sade han 
xned bemödande at anteligen förklara sig, ja« 
måste likväl veta de skål min far lör sju är 
sedan kunnat hafva at afbryta vår förening; 
han har aldrig sagt mig något derom: jag år 
i detta afseende okunnig om alt; men hans 
fortroligaste vån, som ännu lefver i Eng-, 
land, vet säkert hvarföre han gjorde det. Om 
det, efter rain forraodan, blott var obetydli
ga orsaker , sa vill jag ej räkna på dem; jag. 
viil förlåta dig at hafva öfvergifvit din fars 
och mitt land, et så ädelt land; jag vill hop
pas at kärleken skall kunna fästa dig dår på 
nytt, ooh at du ekall föredraga den husliga 
Sallheten, de milda och naturliga dygderna, 
för sjelfva glansen af dit snille. Jag vill hop
pas alt, jag vill göra alt; men om min fan 
hade förklarat sig emot dig —» Corinna, 
jag skulle vist aldrig förena mig med någoi% 
annan ; m©» ©ckså aldrig med dig.
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Då dessa ord voro utsagda, nedflôt en 
kallsvett på Oswalds panna, och det be
mödande han gjord t sig lör at kunna tala pä 
detta satt, var sa stort, at Corinna, som ej 
kunde tanka på annat ån det tilstånd hvari 
hon såg honom, förhlef en stund utan at, sva
ra honom, och sade til slut i det hon fatta— 
de hans hand: — Hvad, du reser? hvad, da 
lar til England utan mig? — Oswald teg.— 
Grymme! rcipade Corinna med förtviflan, 
du svarar ej, du bestrider ej hvad jag sagt? 
Ack, det år då sant! min Gud! jag kunde 
ej tro det fastån jag talade så. — Genom 
dina omsorger, svarade Oswald, har jag 
återfunnit det lif som jag var nåra at förlora; 
detta lif tilhör mitt fädernesland under kri
get. Om jag kan fprepa mig med dig, skola 
vi ej mer öfvergifva hvarandra, och jag skall 
i England återgifva dig ditt namn och din 
varelse. Om detta så lyckliga öde skulle blif- 
va mig förnekat, skall jag likvål då lred blir, 
återkomma til Italien ; jag skall bli långe hos 
dig, och det enda jag skulle andra uti dit 
öde, vore at gifva dig en trogen vån mera. —* 
Ack! du skulle ingenting åndra i mitt öde! sade 
Corinna, då du har blifvit mitt enda inté
ressé i verlden, då jag redan druckit af den
na rusgifvande kalk som verkar sållhet eller
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doclen! men Sag mig åtminstone —. når 8ka]j 
denna resa ske? — Båsta vån, sade Oswald, 
i det lian tryckte Jienne mot sitt lijerta, jag 
svår at jag ej skall lemna dig på tre mana- 
der, och kanske åfven da , , , —- r[’i.e nij_
Jiader! utropade Corinna; jag skall då ånnu 
efva hela denna tid ; det år mycket, jag hop

pades ej så mycket Ack, nu mår jag båttrej 
tre manader åro redan en framlid, sade hon 
med en blandning af smärta och glädje som 
djupt rörde Oswald,.— Bågge sfcgo då med
tyslnad i den vagn som återförde dem til 
Neapel,

ANDRA CAPITLET,

X)a de kommo tilbaka, funno de prinsen af 
Castel-Forte som våntade dem på värdshu
set, Rygtet hade berättat at lord N el v il 
gift sig med Corinna, och fastan denna ny
het smärtade mycket prinsen, hade han infun
nit sig for at sjeh få se om det var sant, och 
för at annu på något sått fästa sig uti sin 
vans sällskap, åfven då hon för altid skulle 
vara bundeq yid en annan. Corinnas me-
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kncholi, det tilstånd af sorgsenhet hvaruti 
h an for fôi'sta gången såg henne, tilfogade 
honom en hflig oro; men han vågade ej frå
ga henne, emedan hon tycktes undfly alt 
slags samtal i detta åmne. Det gifvas ställ
ningar i själen utx hvilka man fruktar at för
tro sig åt någon; et ord som man sade eller 
hörde skulle vara nog at för våra egna ögon 
skingra den villfarelse som gör oss varelsen 
drågelig ; och villfarelsen uti alla pasionne- 
rade känslor, hvilka d® ån må vara, åx1 sär
deles deruti/^at man skonar sig sjelf liksom 
man skulle skona en vån, hvilken man fruk
tade at hedrölva då man uplyste honom, och 
at man utan at mårka det sjelf såtter sin 
egen sorg under beskydd af sitt eget medli
dande.

Dagen derpå bemödade sig Corinna, som 
var den måst naturliga person, och som ej 
sökte at göra effect med sin sorg, at sy
nas glad, at ånnu uplifva sig, och trodde näs
tan at det båsta sålt at qvarhålla Oswald 
vore at visa sig ålskvård såsrtm fordom. Hon 
började då med liflighet et interessant sam
talsämne, men blef hastigt fattad af tankspridd- 
het, och hennes blickar irrade utan föremål. 
Ilon, som i högsta grad ågde talegåfvans lått— 
hetj tvekade vid valet af orden, och nyttja*
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de stundom et uttryck hvilket ej hade min- 
sta förbindelse med hvad hon ville saga. DS. 
skrattade hon St sig sjelf; men under delta 
skratt fylldes hennes ögon af tårar, Oswald 
var förtviflad ofver den smarta lian tilfogade 
henne: han ville tala ensam med henne, men 
hon undvek med omsorg alla tilfållen dertil.

Hvad vill du veta af mig, sade hon til 
honom en dag då han envisades at fa tala 
med henne — jag saknar mig sjelf, se dår 
alt. Jag hade et slags högmod ofver min la- 
*angj jag ålskade framgång, åra; åfven de 
röster som voro för mig liknöjda, voro lik
väl föremål för min ärelystnad; men nu bryr 
jag mig om intet, och det år ej såilheten som 
har skiljt mig från dessa fåfånga nöjen, det 
år en djup modlöshet. Jag beskyller ej dig 
derföre, den 'kommer från mig sjelf, kan 
hånda skali jag segra ofver den! Så många 
saker tildraga sig i djupet af sjålen hvilka vi 
hvarken kunna förutse eller styra; men jag 
gor dig rattvisa Oswald, du lider af mi
na plågor, jag ser det. Jag har åfven med
lidande med dig, hvarföre skulle ej denna 
känsla passa för oss bagge? Ack, den kan 
Vånda sig til alt hvad som andas utan at be-? 
gå något syanerligt misstag!
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Oswald var då ej mindre olycklig ån 
Corinna: han ålskade henne häftigt; men 
hennes historia hade särat honom uti hans 
tänkesätt och tilgitvcnheler : han tyckte sig 
tydeligt se at hans far hade förutsett alt, och 
at det skulle vara at fôragta hans varningar 
em han förenade sig med Corinna; likväl 
kunde han ej afstå derifrån, och befann sig 
pä nytt fördjupad uti den ovisshet hvarifrån 
han trodde sig bli friad dä han fick lära känn^ 
sin väns öde. Hon pä sin sida hade ej altid 
önskat at förbinda sig med Oswald genom 
äglenskap, och om hon kunnat tro sig säker 
fit han aldrig skulle öfvergifva henne, skulle 
hon aldrig hehöft mer for at vara lycklig; 
men hon kände honom tilråckligt för at veta 
at han blott kunde föreställa sig sållhet uti 
den husliga lefnaden, och at om han afsvor 
beslutet at gifta sig med henne, kunde det 
aldrig vara af annan orsak ån at han älskade 
henne mindre. Oswalds resa til England 
tycktes henne vara et dödstecken; hon visste 
huru mycket deLta lands seder och opinioner 
hade inflytande på honom; fåfängt upgjorde 
lian förslag at tilhringa sin lelnad med hen
ne uti Italien, hon tviflade ej at då han åter
fann sitt fädernesland skulle tankan at å nyo 
öfvergifva det blifva honom förhatlig; hon
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kände med et ord at hela hennes välde kom 
frân hernies förtjusning, och hv d bety dej* 
detta valde uti frånvaron? hvad betyda in
billningens minnen då man år kringskuren på 
alla håll af styrkan och verkligheten uti en 
samhällsordning, så mycket mera herrskan- 
de, då den år grundad på ådla och rena idéer?

Corinna, plågad af dessa tankar, .4 Ue 
önskat at vinna något valde ofver sin kånsla 
för Oswald. Hon bjöd til at tala med prin
sen af Castel-Forte om de föremål som al
tid interesserat henne, litteraturen och de 
sköna konsterna; men då Oswald kom in j 
rummet, förstörde värdigheten af lians manér, 
och en melancholisk blick som tycktes såga 
til Corinna: hvar fore vill du försaka mig ? alla 
hennes förslager. Tjugu gånger ville Corin
na såga til lord N el v il at hans obeslutsam- 
het lorolåmpade henne, och at hon algjordt 
at skilja sig ifrån honom; men hon såg ho
nom ibland stödja hufvudet mot handen lik
som han skulle varit nedtryckt af smårtsam- 
jiia känslor, ibland andas med svårighet, eller 
gå tankfull på hafssiranden, eller up lyfta ögo
nen mot himlen då några harmoniska ljud 
Jåto höra sig, och dessa så enkla rörelser, 
hvilkas tjuskraft blott var kand af lionne, ein* 
kullkastade hastigt alt hennes bemödande, To-

*
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nen, physionomien, et visst beliag uti hvar- 
je åtbörd, upiaeker for kårleken själens för
troligaste hemligheter, och det var kanhånda 
sant at en til Utseendet kall caracter såsom 
lord Nelvils, blott kunde genomtrångas af 
den som ålskade honom: opartiskheten, sora 
ingenting gissar, kan ej domina öfvermer ån 
hv 1 som visar sig. Corinna försökte un
der eit.ertankans tystnad livad som lörr lyc
kats henne då hon trodde sig ålska: hon kal
lade til hjelp sitt undersöknings-snille hvil- 
ket med skarpsinnighet uptåckte de minsta 
svagheter j hon bemödade sig at ågga sin in
billning til föreställning af Oswald under 
mindre förledande drag; men det fans ingen
ting hos honom som ej var ådelt, rörande 
och enkelt, och huru skulle hon for sina eg
na ögon kunnat förringa behaget af en full
komligt naturlig caracter och sinne! Det år 
blott allectationen som kan gifva anledning 
til detta lijertats hastiga upvaknande, i för
undran at hafva ålskat.

För öfrigt var det emellan Oswald och 
Corinna en besynnerlig och alsmågtig sym- 
patlii; deras tycken voro ej desamma, dera? 
opinioner stam de sållan ofverens, och likval 
Var i djupet af deras sjålar öfverensståmman- 
<rle niÿstèrer, rörelser af lika ursprung * meé

4Mfe
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et ord, en hemlig likhet soiii förutsatte sam-* 
ma natur, fastån alla yttre omständigheter 
hade modifierat den olika. Corinna bief 
då rtifid en slags fasa varse, at hon årinu me
ra ökat sin kånsla for Oswald då hon når— 
mare undersökt honom, da hon dömt honora 
i detaillerna, då hon så Ulligt motarbetat det 
intryck han gjort på henne.

Hon tilbjöd prinsen àf Castel-forte at va-* 
ra i hennes sållskap på återresan til Rom; 
och lord Nelvil förstod at hon ville på det
ta sått undvika at vara ensam med honom5 
han bief sorgsen deröfver, men han invande 
ingenting deremot; han visste ej mera om 
hvad han kttnde göra för Corinna skulle 
vara nog för hennes sållliet, och denna tan
ka gjorde honom blyg. Corinna skulle lik— 
vål velat at han hade afslagit prinsen af Ca
stel-forte til reskamrat; men hon sade det 
ej. Deras slållnirig var ej enkel som fordom; 
ännu var ej förställning emellan dem, och 
likvål föreslog Corinna hvad hon önskade 
at Oswald sknlle neka, och förvirring hade 
innåstlat sig uti en tilgitvenhet, livilken un
der sex månader hade gifvit dem hvarje dag 
©n sållhet nåstan utan blandning.

Da de återvände genom Capua och Gae- 
]ta, då de återsågo saituna stållen sop de eja

ÊÊt . .
Jr ”



ÏÎ-X3ER' It A L It Sf.'

feort tid förut hade genomrest med sa mycken 
förtjusning, kände C o r i n n a bittra hogkomster. 
Denna så skona natur, hyilken nii för<mfves 
kallade henne til sållhet, förökade ånnumera 
hennes sorgsenhet. Då denna sköna himmel 
ej skingrar sorgen, gifver dess leende tittryck 
ånnu mera lidande genom contrasten. De an- 
kommo til Terracina om aftonen vid den be
hagligaste svalka, och samma haf bröt sina 
böljor mot samma klippa. Corinna försvann 
efter aftonmåltiden; då Oswald ej så" hen
ne komma «baka, gick han ut orolig, och 
hans hjerta liksom Corinnas förde honom 
til samma stalle dår de hvilat sig på resan 
til Neapel. Han såg på långt håll Corinna 
på knå framför den klippa dår de sut
tit; och då han såg på månan,blef han var
se at hon var öfverdragen med et moln, så
som lör två månader sedan vid samma timma.
Vid Oswalds annalkande steg C o rin na up,
och sade til O s w a 1 d i det hon visade på mol
net: — Hade jag rått då jag trodde på förut
sägelser! men år det ej saut at himlen åndå 
bar medlidande? han underrättade mig om 
det tilkommande, och du ser at han åfven 
îm b*r min sorgdrågt. Glöm ej, Oswald, 
at se efter om ej detta moln går öfver må
ttan (Iå jag dör. — Corinna! Corinna!
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ropade lord Nelvil, har jag förtjent at du 1 
skall döda mig af sorg? Du kan lått göra det» 
Var viss derpå ; tala ånnu en gång på detta 
sått, och du skall få se mig liflös lör dina 
fötter. Men hvilket år då mitt brott? Du år 
genom ditt tånkesått oberoende af opinionefl; 
du lefver i et land dår denna opinion aldrig 
år sträng, och om den ån vore det, låter ditt 
snille dig beherrska den. Jag vill, hvad hålst 
må hånda, tilbringa min lelnad hos dig; jag 
vill det: hvarifrån kommer då din sorg? om 
jag ej kunde bli din make utan ut förolämpa 
et minne som herrskar öfver min sjal lika 
mycket som du, skulle du då ej nog ålska 
mig för at finna sållhet i min blotta ömhet, 
uti upoffringen at alla mina ögonblick? — 
Oswald, sade Corinna, om jag trodde at 
vi aldrig skulle åtskiljas, så skulle jag visst 
aldrig önska mera; men ... — Har du ej 
ringen, helig underpant? ... — Jag skall ge 
dig den tilbaka, återtog bon. — Nej aldrig, 
.•sade han. — Ack! jag skall ge dig den til
baka, fortfor hon, så snart du önskar det; 
och om du nphör at ålska mig, skall sjelfva 
denna ring underråtta mig derom. Det ar 
en. garftmal sågen at diamanten år mera tro
gen ån menniskan, och at han fördunklas da



eller Italien. »7

vi blifva förrådda af den som gifvit oss. 
den *). — Corinna, sade Oswald, du vi-

*) En gammal tradition stödjer den ivibillningsfördtfin som. 
öfvertalar Corinna at diamanten uptacker förräderi; 
man finner denna tradition uprepad uti spanska versai, 
livilkas caraeter Sr mycket besynnerlig. Prins hernand ^ 
portugisare, addresserar dem uti en af Calderons tra
gedier, til Konungen af Fez, hviiken tagit honom ti? 
fånga. Denna prins ville haldre dö uti bojor, an of— 
verlemna åt en morisk Konung en christen stad, hvii
ken hans bror, Konung Eduard, erbod til hans losen. 
Den moriska Konungen, upretad af detta afslag, lat 
den adle prinsen utstå det mast ovärdiga bemotande, 
hviiken for at blidka honom, påminner honom at 
barnihertignet och adelmod Svo den högsta magteio; 
sannaste kännetecken. Han upnåmner lör honom alt 
hvad som Sr kungligt i verlden, lejonet, delphinen, 
örnen bland djuren; han söker också ibland växter och 
stenar dessa drag af naturlig godhet som man tillag
ger dem hvilka tyckas beherrska de Sfriga, och det ûr 
då han säger at diamanten, hviiken kan emotstå jern, 
krossar sig sjelf och sönderdelar sig til stoft at under
rätta den som bär honom, om den trolöshet hvaraf 
han är hotad. Man kan ej veta om detta satt at be- 
tragta hela naturen, liksom i förbindelse med menai- 
skans känslor och oden , ar mathematiskt sannt; men 
det behagar altid inbillringon; och poesien i allmän
het , och de spanska poeterna i synnerhet, draga der- 
af stöpa skonheter.

Jag känner blott Calderon af August Wilhelm Schle
gels tyska öfversåuning. Men i Tyskland vet hela 
Verlden a : denna scribent, en af sitt lands första skal
der, har Sfven funnit medel at med en sällsynt full
komlighet öfverffira på sitt språk spaniorernas, engels
männens, italienarnes och portugisernas poetiska slcon- 
heter. Man kan hafva et lefvande begrepp om hvilket 
original som hålst, då man laser det uti en på detta 
sått verkställd Sfversåuning,

Del, J. 3
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gar tala om förråda! dit sinne förvillar sig 5
du kånner mig ej mer.----Förlåt, Oswald,
förlåt! utropade C o rinn a; men uti de dju
pa passionerna blir lijertat hastigt begåfvadt 
med en underbar irtstiilct, ocli lidandet blir 
et orakel. Ilvad betyder vål denna smårt- 
samma håfrting som lyftar mitt bröst? Ack y 
min vån! jag skulle ej frukta den oui dent 
blott förespådde mig döden! —

Vid slutet af dessa ord gick Corinna 
hastigt bort; hon fruktade at tala långe med 
O swald; hort fantt ej behag i sorgen, och 
sökte altid at skingra de bedröfliga intrycken, 
mert de koinmo så mÿcket luftigare, tilbaka 
sedan hort fördrifvit dem. Dagen derpå, då 
de foro öfver Pöntinska träsken, voro Os
walds omsorger för Cörinflä ånnu mera 
ömma årt första gången; liort emottog dem 
med Ijuihet och erkånsla; men uti hennes 
blick var någonting som sade: hvarfåre lätet 
<ht mig ej då?
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Murå synes icke Roiii ode da iiiah återkom-

ittér fråii NeapeÜ mari kommer in geiiom St. 
■faan de Latfäns port- mari genomreser långå 

4 énsligä gator - Neapels buller, dess folkmängd $ 
^ dess invånares lidighet,, vån ja vid éri Viss 
1 grad äf'rörelse söm gör at Rörri i början sÿ- 
’ hes sårdéles ängsligt; niaii trifveS. dår a nyo 
l ^edari rtiari vistats dår ilâgôii tid: men då iriari 
a Vant sig vid förströelser, röner man ältid ërc 

kånsla af meläncholi då maxi återgår til sig 
a sjelfj åfven öm mari finner sig vål dervkL 
n För öfrigt år vistandet i Röni' ganska farligt 
13 på den tid af året soriidå \ar förbanden. 
7 lieinligén i slutet af Julii. Den osunda luf

ten gör at Here q varier ej kunna bebos ÿ och 
smittan sträcker sig ofta Öfver hela staden. 
Detta år i 'synnerhet var man mera oroiig ån 
Vanligt j och alla ansigteri büra intryck af eii 
hemlig fasa;

Vid àrikomstèn fanri Corinna eri munk 
sittande på trappan af sitt hus, hvilken be
gärde tilstånd at meddela välsignelsen för at
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Jeristnom befria huset från smitta. Corm- 
na samtyckte dertil, och munken genomgick 
alla rummen, bestinkte <lem med vigvatten 
och uplåste latinska böner midi uti hvart och 
et af dem. Lord N el v il smålog for sig sjelt 
•at denna ceremoni; Corinna var rörd der- 
af. - Jag finner en obesknfhg fortjusmng, 
sade hon til honom, uti alt hvad som äran
det, jag vill nåstan såga vidskeppehgt, da 
det blott ej år något fiendtligt eller intole
rant uti denna vidskeppelse 5 det gudomliga 
biståndet år så nödvändigt dä tankar och kän
slor utgå utur lifvets vanliga krets! det ar i 
synnerhet för utmärkta sinnen som jag fin
ner behofvet af et öfvernaturligt beskydd. 
Utan tvifvel gifves detta behof, återtog lord 
N el vil, men kan det vål upfyllas pa detta 
sått? — Jag försakar aldrig, återtog Corin
na, någon bön som förenar sig med min? 
hvar hålst ifrån den tilbjudes mig. — Du har 
rått, sade lord N el v il. — Och han gaf sin 
penningpung för de fattiga åt den gamla oc 
blyga prästen, hvilken gick bort sedan han 

välsignat dem bagge.
Så snart Corinnas vånner fingo veta hen

nes ankomst, skyndade de at besöka henne; 
ingen undrade på at hon återkom utan at va
ra lord Nelvils hustru; åtminstone fragade
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henne ingen om de orsaker som kunnat hin
dra denna förening; nöjet at återse henne var 
så stort at det utplånade alla andra tankar. 
Corinna bjöd til at visa sig den samma, 
men hon kunde ej lyckas deri; hon gick at 
beskåda konstens mästerstycken, hvilka for-; 
dom gåfvo henne et så lifligt nöje, och hon 
fann smarta i djupet af alt hvad hon rönte. 
Hon spatserade ibland uti Villa Borghese, 
ibland vid Cecilia Metellas graf, och åsynen 
af dessa rum hvilka hon förr så mycket äl
skade, gjorde henne ondt; hon kånde ej mer 
denna ljufva tankfullhet, hvilken genom kän
slan af alla njutningars förgånglighet gifver 
dem en ånnu mera rörande caracter. Hon up- 
fylldes af en enda fast och smärtsam tanka; 
naturen, hvars uttryck år obeståmdt, gör oss 
ej godt då vi beherrskas af en bestämd oro.

Anteligen var det uti Oswalds och Co
rinnas förbindelse et aldeles svårmodigt 
tvång: det var ånnu ej olycka, ty uti de dju
pa rörelser den förorsakar, lindrar den ofta 
det betryckta hjertat, och låter utgå en blixt 
ur stormen som kan uppenbara alt; det var 
et ömsesidigt tvång, det voro fåfånga försök 
at undslippa de omständigheter hvilka för
tryckte dem bågge, och som ingaf dem et 
slags missnöje mot livarandra: kan man i stu-
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ning lida utan at derfôre anklaga dan 'man 
âlskar? BekJofs -det vål mera ån en blick, en 
ton, for- at utplåna alt! mert denna blick, 
denna ton?'kommer ej dl den år vantad-j 
kommer ej da den år nödvändig. Ingenting 
år beståmdt uti -kårleken; den tyckes vara en 
godonilig kraft som tanker och kånner ho$ 
©ås,mtari at vl Jiafva minsta inflytelse derpå- 

Eq af de måst smiUpsammli sjukdomaå 
man pä. långre tid sett uti Hnm, utvecklade 
sig hastigt; en ung qvinna ftlef deraf angrip 
pen, Och hennes vanner och «lågtingav som 
ej velat öfyergifva lionne, dogo med henne; 
det mumaste bus deriqlil undergick .et lika 
öde ; map- såg hvar timma defta hvftklådda 
broderskap gå förbi, som .med belåekia an- 
sigten följa de döda til kyrkan; man skulle 
tro at det vore skuggor som båra de dödja» 
Dessa-åro uplagda med pbetåckt ansigte på en 
slags bår; man kastar blott et gult eller rosen-? 
fårgadt satin : öftrer deras fölter, och barnen 
leka ofta med de stelnade håndema på den 
som ej mera år til. Detta skådespel, på en 
gårtg förfärligt och förtroligt, ar åtfoljdt, af 
det mörka och enformiga ljudet af några psal
mer: det år en musique utan modulation, dår 
menskliga sjålens accent redan éj mera låtep 
hora sig,
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Fm afton da lord Nelvil och Corin
na Yoi'o ensamne tilhopa, och da lord Nel
vil led necket af den tvungna och smart- 
gamma kånsla han blef varse hos Corinna, 
hörde han under fönstren dessa dystra och 
Utdragna toner som tilkånnagåfvo en likpro
cession; lian hörde dein lange med tystnad, 
och sade sedan til' Corinna: — kan handa at 
jag i morgon också blir - angripen af denna 
sjukdom mot hvilken ej linnes något försvar, 
och. du skall ångra at ej hafva sagt några 
känslofulla ord jil din van, på en dag som 
kan biilva den sista af hans lefnad. Corin
na! döden hotar osj bagge på para håll; år 
del. ej nog af naturéns plågor, skola vi åf~ 
ven inbördes sönderslita hvarandrashjertan? — 
I ögonblicket föreställde sig Corinna den 
fara som Oswald var 'underkastad, och hon 
hönföll Jios honom at han skulle öfvergifva 
Bom. Han nekade dertil på det måst afgjor- 
da satt; då föreslog hon honom, at de skulle 
åtföljas til Venedig, och han samtyckte der
til med nöje; ty det var för Corinna han 
fruktade, då han såg smittan alla dagar spri
da sig,alt mera.

Deras resa blef utsatt til Iredje da^ender- 
efter, men morgonen af denna dag, då lord 
Nelvil på den föregående dagen ej sett C o-

S3
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rinna, emedan en engelsman af hans van
ner hade uppehållit honom, skref Corinna 
iil honom at en oundvikelig och hastig af
faire tvingade henne at resa til Florens, och 
at hon om fjorton dagar skulle komma efter 
honom til Venedig- hon bad honom resa ge
nom Ancona, til livilken stad hon gaf ho
nom en commission som syntes vigtig ; bref- 
vets styl var foröfrigt om och lugn; och alt- 
ifrån Neapel hade ej Oswald lunnit Co
rinnas språk så ömt och rent. Han trodde 
då at. detta bref var uprigtigt, och lagade sig 
til resan, då han hastigt lick det begåret at 
ånnu se Corinnas hus innan han leinnade 
Rom. Han gick dit, fann det stångt, och klap
pade på porten; den gamla portvakterskan 
berättade at ,alt hennes matmors lolk voro 
bortresta med henne, och svarade ej et ord 
mera til alla hans frågor. Han gick til prin
sen af Castel - forte, h vilken åfven var lika 
okunnig om Corinna, och undrade mycket 
at hon var bortrest than at låta såga honom 
någonting; til slut intogs lord Nelvil af oro, 
och det föll honom in at resa til Tivoli, för 
at se Corinnas commissionair, som bodde 
dår, och hvilken borde hafva uudlått några 
befallnihgar ifrån henne.
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Han steg til hast, och inecl en ovanlig 
hastighet som kom frän hans oro, ankom han 
til Corinnas hus; alla dorrar voro öpna; han 
steg in, han genomgick några rum utan at 
trailu någon, och inträngde til slut ånda til 
Corinnas egen sångkammare; genom den 
skymning som rådde dår, såg han henne ut
sträckt på sin sång med blott Thérèsine vid 
sin sida: han uphof et rop då han igenkän
de henne; detta rop återkallade Corinna til 
sig sjelf; hon blef honom varse, och sade til 
honom i det hon uplyfte sig litet: — nalkas 
ej; jag förbjuder dig det; jag dör om du 
kommer mig nårmare! — En dyster fasa fat
tade Oswald; han trodde at hans vån an
klagade honom for något hemligt brott hvil- 
ket hon trodde sig i en hast hafva uptåckl; 
han föreställde sig at hon hatade honom, för- 
agtade honom, och han nedföll på knå för at 
uttrycka denna fruktan med en förtviflan och 
nedslagenhet hvilken i hast ingaf Corinna 
den tankan at nyttja hans villfarelse; och 
kon befallte honom at aflågsna sig från hen
ne lör altid, liksom han skulle varit brottslig.
^ Bestort, forolampad, amnade han gå ut, 
amnade han verkeligen öfvergifva henne, då 
Thérésine utropade: — Ack Mylord! vill ni 
då åfven lemna min goda matmor? hon har
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KiOïîvisat alla fnenniskor, och bar knapt, velat 
pmottaga mina omsorger, ty lion ar angripen 
af dep smittsamma febern!— Vid dessa' ord, 
hvilka straxt uplysfe Oswald om Corin
nas rörande bedrägeri , kastade han sig i hen
nes armar med en häftighet, med en uprö- 
refse-, wtn ånmi intet ögonblick af hans lef- 
nad låtit honomdianna. Förgåfves stötte Cn- 
ri-njrft honom tilbaka, förgåfVes öfverlemna- 
de hon sig åt* alt sitt jnissnöje mot Thérési- 
Tie, Oswald gaf et befallande -lecken ât, 
Thérésine at- afîagsna sig, deh sèdàn tryckte 
han Çorinna-til sitt hjerta, och ofverhopa* 
de henne med sina tårar och ömhetsbetygel
ser : — Nu, ropade han, nu skall du ej dö 
utan mig, och om det olyckliga giftet flyter 
i dina. ådror, hår jag åtminstone, himlen va« 
re tack! lätt inandas det vid dit! bröst."— 
Grymme och’ ålskade O s vya 1 d, sade C o r i n— 
na, til b vilken plåga dömniér du mig! o min 
Gud! etter han ej yill lefva utan mig, så 
skall du ej tillåta at denna ljusets angel för
gås! Nej, du skall ej tillåta det! — Vid slu
tet af dessa ord förlorade hon aldeles sin 
styrka. Under åtta dagar var hon i den stör
sta fara. Under sin yrsel uprepade hon be
ständigt: haf bort Oswald ifrån mig; lät ho* 
nom ej nalkas mig; dölj får honom hvar jag år!



hch f]| hon sklan kom til sansning' och kän
de igen honom, sade hon til honom: __ Os
wald! Oswald! du år hår: i döden som i
hfvet skola vi då aJtid tara förenade!__Och
då hon såg honom blek, Mef hon .fattad af 
en dödlig förskräckelse,, och i sin förvirring 
kallade hon til lord Nçlyjls hjelp de läka
re som gifyit henne det ganska sållsynta til-» 
gifvenhetsprof at ej ofvergifva henne,

Oswald hôl) beständigt Corinnas brin-r 
pan de handen nti sina; han drack altid dep 
kopp i botten h var af hon druckit hälften; det 
var med så häftigt begår hart softe at dela 
sin vans fara, at hon ånteligen sjelf uphörde 
at bestrida denna passionerade upofTring, och 
då hon låt sitt hnfviid på lord Nel vi hs 
ann, öfvergaf hop sig ;jit hans vilja. Tvånne 
varelser som ålska hvarandra nog for at kan
na at de ej Jçunna vara' til utan hvarandra, 
skulle de ej också kunna uplpnna denna ad
la och rörande Jortrplighet som gor alt ge
mensamt, åfvep döden? *) lyckligtvis blef

*0 Herr Dubreuil, -ganska- akickelig fransysk läkare, hade 
en- fortrogen vin, herr Péméja, likaså dtm'rkt som 
J>an. Herr Dubreuil blef sjuk af en doätfg och smitt* 
®'m sjukdom, .och det deltagande han' ingaf upfylld» 
lians rum med besok. Herr Uebreuil ialtade til sig 
herr Péméja, öch' sade 4il honom: du miste visa hort 
alla dessa; du Vet vål, min vån, at rain sjukdom Sr
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lord Nelvil ej smittad af den sjukdom som 
han sa val skôtt. Co-rinna bief frisk; men 
et annat ondt fastade sig djupare ån nånsin 
uti hennes hjerta. Det ädelmod, den kårlek 
som hennes vån visat henne, okade ånnu me
ra den tilgifvenhet hon redan långe hade kant 
for honom.

38

FJERDE CAPITLET.

Det blef då beslutadt at Corinna och lord 
Nelvil skulle tilsammans fara til Venedig, 
för at aflågsna sig från Roms skadliga luft. 
De voro återfallna uti deras vanliga tystnad 
ofver deras tilkommande förslager; men de 
talade om sina känslor med mera omhet an nån
sin, och Corinna undvek lika så sorgfälligt 
som lord Nelvil alla samtalsåmnen som 
kunde störa den ljufva förtroligheten af deras 
inbördes förbindelse. En dag tilbringad med 
honom hade en så fullkomlig njutning; han 
tycktes smaka med så mycket nöje sin våns

smittsam, det bor ingen vara hos mig mer an da. — 
Hvilket ord ! lycklig den som får hora det/! Herr 
Péméja dog fjorton dagar efter »in vän.
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sandal ; han fol j de alla hennes rörelser, han 
studerade hennes minsta önskningar med et 
sa beständigt och underhållit deltagande at 
det syntes omöjligt at han skulle kunna an
norlunda vara til, eller gifva sa mycken «511— 
het, utan at sjelf vara lycklig. Corinna 
hamtade sin säkerhet utur sjelfva den lycksa- 
lighet som hon smakade. Efter några måna
ders dylik ställning slutar man med at tro 
den vara oskiljaglig från varelsen, och at det 
ar så man lefver. Corinnas oro hade då 
pa nytt lugnat sig, och hennes oförutseende 
hade på nytt kommit henne til undsättning.

Likval rönte hon då hon skulle öfvergif- 
va Rom en djup kånsla af melancholi. Den- 
na gången både fruktade och önskade hon at 
det skulle vara för altid. Då hon ej kunde 
sofva om natten som föregick den utsatta da
gen til afresan, hörde hon nedpå gatan era 
tropp af Romare och Romarinnor som spat- 
serade sjungande i månskenet. Hon kunde ej 
motstå begäret at följa dem, och at på detta 
Satt ånnu en gång genomvandra sin ålskåde 
stad; hon klådde sig, låt på långt håll följa sig 
of sin vagn och sin betjening, och sedan hon 
betackt sig med en slöja för at ej bli igen
känd , lörenade hon sig med denna tropp som 
stadnat på bron St. Angelo, midt emot Adrian»
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mausolée. Man sktj'le hafva sagt at irmsi- 
keri på cletta stalle uttryckte fafanglighetert 
af derma verMehs härlighet; Man trodde sig 
Ae Adrians stora skugga i luften, fétu h drad 
at ej finnä riågfä flerö spåf af sin magt på 
jorden j Sri en gräf. Tropperi fullföljde sirt 
marche, altid sjungande, under hatteris tyst- 
pad, på denna tiinma då de lycklige' sofvth 
Denna så ljulVa och rena Inusique tycktes lå
ta hÖrä sig för ät trösta de som ledo.- C o- 
i iniia följde rmul, altid drageri al melodiens 
öf motståndliga förtjusning^ hvilken éj tillåter 
åt kanna riågori trötthet, öcli som låter osfr 
ga på jordert med vingar.

Musikanterna stadnade fräniför Aritoniri- 
skä och Trajariska cölönnerna; de halsade 
sedan St. Jean de Latrans obélisque Ocli 
sjörigo framför hvar och en af dessa bygg
nader: musikens ideala språk öfverensslåmde 
med det likaså ideala uttrycket af monùîrieri- 
ternaj eftthöüsiasinen herrskade ensam i sta
den, under alla vanliga intéressens sömn. 
Ånteligéri aflågsriadé sig sångarne, och lem- 
nade Corinna ensani vid Coliséén. Hori vil
le ingå uti dess omkrets för at dår taga afsked 
af det antika Rout Man kan ej känna Coli- 
séens intryck då mari blött sett den om da
gen 5 uti Italiens sol finnes en glans som gif-
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ytr en liogtidsdragt ät alt; men mânàn ai? 
ruinernas stjerria, Ibland synes genom öp- 
ilingarne af arnpliitlieatem, hyilken tyckes up- 
lioja sig anda t.ii molnen, ert del af himlens 
hvalf‘* liksom eri mörkblå rideau bakom bygg
naden. Plantorna som fåsta sig vid de förlall- 
na murai na,- och vaxa uti de ensliga vråarri a , 
lklada sig nattens fårgor; sjålen ryser och in
tages på ert gång dä den befinner sig ensam 
ined natur em

Deri ena af byggnadens sidor år mycket 
inera förfallen ån den andra; således kampa 
tvånne samtida med olika krafter mot tiden: 
den hedslår dert svagaste, deri andra mot
står ånnu, men faller snart efter. — Högtid
liga rum! utropade Corinna, dår i detta 
ögonblick ingen lefyande varelse firtrtes jåmte 
niig, dar min röst ensam svarar min röst! 
huru skulle ej passionernas störmar stillas af 
denna lugna natur, hvilken låter generatio
nerna så stadigt gå sig förbi? liar ej verldeii 
hagot annat andamål ån menniskan, och åra 
»Ha dessa underverk dår blott för at spegla 
*ig uti vår sjal? Oswald, Oswald! hyar-* 
hue skall jag då ålska dig med så mycken 
dytkan ? hvarlore skall mart öfvergifva sig åt 
«essä en dags känslor, i jämförelse med det 
oandliga hopp hvilket förenar oss med gudom-

är
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ligheten? O min Gud! om det år sant, som 
jag tror, at man sa mycket mera beundrar 
dig ju mera man år i stånd at öfvervaga, gif 
mig då uti tankan en fristad mot hjertats 
plågor! Denne ådle vån, hvilkens så rörande 
blickar ej kunna utplånas utur mitt minne, 
år han ej en flygtig varelse som jag? men 
dår bland stjernorna finnes en evig kårlek 
livilken ensam kan upfylla våra önskningars 
omåtlighet. — Corinna förblef långe ned
sänkt i djupa tankar; ånteligen begaf hon sig 
hemåt med långsamma steg.

Men innan hon gick in, ville hon besö
ka St. Peter lör at dår afvagta dagningen, 
upstiga på coupolen, och från denna hojd 
taga afsked af staden Rom. Då hon nalka
des St. Peter var hennes första tanka at före
ställa sig denna byggnad - sådan den skulle 
synas då den i sin ordning blir en ruin, fö
remål af kommande seclers beundran. Hon 
föreställde sig dessa colonner som nu stå up- 
rått, halft lutande mot jorden, denna portique 
ramlad, dessa hvalf öpna; men afven da skall 
egyptiernas obélisque herrska öfver de nya 
ruinerna; detta folk har arbetat för den jor
diska evigheten. Ånteligen syntes morgon- 
rodnaden , och ifrån höjden af St. Peter be-

tragtade



fragtade Ç! drill ri a lloni, kastadt uti et oup- 
brùkadt land liksom eri Öasis uti Libyens 
ôkrian Forhårjelserl örngifver det; mert den
na mårigd af klocktorn $ coupoler, obehsquer 
bcli coldriner som beherrska detj oclt öfver 
hvilkä St) Peter åririri iriera herrskar $ gifver 
èri aideies üridérW skonhet åt dess utsigt. 
Öelinä stad innefattar eii aideies egéri förtjus
ning) Mari ålskar deri sorrl en lefvaride va- 
i'fcisç; dess byggnader, dess ruiner* åro vån- 
iier åt hvilka nian bjuder farvåh

Corinna våridé slit saknad til Coliséen* 
til Panthéon * til slottet Sh Angelo, til alla 
de stallen hvilkas åsyn så manga gäriger för
nyat -hevinés inbillnirigs nöjeri; — Farväl, min
ilenas jord! utropadé hori; farvål du skona 
boning, dår lifvet ej beror hvarken af sållskaps- 
lynnet elier händelserna * dår enthousiasnien 
hfvas blott genom blickarne och själens förtro
liga förening med de yttre föremålen. Jag j^eser, 
jag följer Oswald* utari at eri gång veta 
hväd odö han åmriar mig, horiom som jag 
föredrar det oberoende öde hvilket skänkt mig 
sa lyckliga dagar! karihånda at jag en gång 
kommer hit tilbaka, meri med såradt hjerta, 
med vissnad sjål* och åfven ni * sköna kon
ster ! åldriga monumenteri sel som jag så 

Del. > x '
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många gånger anropat uti de töckniga landet 
dit mitt öde förvisat mig! skolen ingenting 
kunna utråtta för mig! —

Corinna fällde tårar då hon utsade det' 
ta farvål; men hon tånkte ej et ögonblick at 
låta Oswald resa ensam. De beslut sont 
komma från h jer tat, hafva denna slags egenhet, 
at man bedömer dem då man tar dem; mail 
tadlar dem ofta sjelf med stränghet, utan at 
nånsin tveka dervid. Då passionen bemågti- 
gar sig et öfverlågset sinne, skiljer den helt 
och hållit öfvervågandet från handlingen, och 
at vilseföra den ena behöfver den ej störa 
det andra.

Corinnas hår och hennes slöja, pitto
reskt lyftade af blåsten, gåfvo åt hennes figur 
et så märkvärdigt uttryck, at några qvinnor 
af hopen, hvilka sägo henne vid dagningen, 
blefvo förundrade at se en sådan qvinna vid 
denna tid utgå ur kyrkan, och då deras ita
lienskt andågtiga inbillning trodde sig dervid 
finna någonting underbart, kastade de sig på 
knå för at tilbedja henne. Corinna ble^ 
rörd af detta så lifliga uttryck af enthousi- 
asm, och suckade på nytt då hon skulle o£» 
vergifva et folk hvilkets intryck år så lifligt.

Men det var ånnu ej alt, Corinna må
ste åfven pröfvas genom sina vånners afsked
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och saknad. De upfunno högtidligheter for at 
ännu några dagar få behålla henne. De gjor
de versar för at på tusende sålt uprepa at 
hon ej borde skiljas ifrån dem; och då hon 
amlteligen reste, Följde de henne'alla til håst 
20 mil if ran Rom. Hon var djupt rörd; Os— 
■\v a ld nedslog ögonen med förvirring; han fö
rebrådde sig at rycka henne ifrån så många 
njutningar, och likvål visste han at det skul
le varit mera grymt at föreslå henne bli qvar. 
Han hade utseende af egennytta då han på 
delta sått förde Corinna från Rom, och 
likva.1 tankte han minst på sig sjelf; ty fruk
tan at bedrofva henné om han reste ensam, 
Verkade annu mera på honom ån sjelfva den 
sallhet som han smakade i hennes sållskap. 
Han visste ej sjelf hvad han ville göra; han 
såg ingenting framom Venedig. Han hade 
skrifvit til Skottland til en af sin fars vån- 
Uer, at få veta om hans regemente snart skul
le anvandas i kriget) och han väntade svar 
derpa. Ibland uppgjorde han förslag at föra 
Corinna med sig til England-, och hankan
de då straxt at han skulle för altid såra hen- 
nes rygte om han förde henne til detta land 
utan at hon Var hans hustru. En annan gång 
ville han, at dermed förljufva skilj smässans 
smärta, gifta sig hemligt med henné innan
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han feste , och straxt derefter förkastade haü 
denna tanka. — Fins vål några hemlighetei' 
£ôr de döda, sade han vid sig sjelf,och hvad 
skulle jag vinna vid at göra hemlighet af eH 
förening hvilkerl blott hindras genom dyrkall 
of en graf? —- Hari vaf med et ord myckel 
olycklig* Hans sjal.) hvilken uti alt hvad soiH 
tilhörde kånslan Vaf Utan kraft, var häftigt up' 
förd af stridiga tilgifvenheter. Corinna ii' 
tade på honom såsom et undefgifvit offer; 
hofi uphöjde sig under sina plågof genort 
sjelfva de Upoflringar hon gjorde honom, ocl 
genom sitt hjertas adla oförsigtighet, undet 
det Ostvald, ansvarig för en annans öde( 
fastade sig hvarje ögonblick med nya bandi 
ütatï at förvårfvä möjligheten at öfverlemna 
sig deråt, öch utan at kunna njuta hvarkeil 
sin kårlek eller sitt samvete, emedan hafl 
blott kånde det etta eller det andra genom 
deras strider.

Î det ögonblick då alla Corinnas van- 
net logo àfsked utafhenne, anbef alite de med 
ifver hennés sallhet åt lord Kel vil. De 
lyckönskade honom at vara ålskad af dért måst 
utmårkta qvinna, och den hemliga förebråelse 
aom dessa lyckönskningar tycktes innehålla, 
blef ånnu en tilökning Uti Oswalds plågor 
C «rinna kånde det, och förkortade dessä
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Vanskapsbelygelser, huru ålskvårda de ån vo» 
ro. Eikvål, da hennes vånner, hvilka pi vis- 
ßa afstând vande sig tilbaka for at ånnu halsa 
henne, hade forsvunnit, sade hon til lord 
N el vil endast dessa ord:*,— Oswald, du år 
nu min enda vån! Ack, hvad han i detta 
Ögonblick kånde behofvet at bedyra, det han 
^ille bli hennes make ! Han var nåra at gö
ra det; men då man långe lidit, hindrar et 
oofvervirmerligt misstroende at öfverlemna sig 
at sina första kånslor, och alla oåterkalleliga 
beslut ingifva fruktan,, ålven då hjertat for
drar dem. Corjnna trodde sig uptåcka hvad 
som föregick i Oswalds sjal, och genom en 
kansla af granlagenhet skyndade hon at föra 
samtalet på det landskap som de genomreste 
filsammans,

FEMTE ÇAPITLET.

reste vid bôi'jan af September ; vådret var 
skont på slåtten, men vid ankomsten til Apen
ninerna, rönte de kånsla af vintren- Uessa 
^öga berg störa ofta climatets temperatur, och 
*nan förenar sållan lindrig luft med det

I
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nöje som förorsakas af höga bergs pittoreska 
åsyn. JGn afton da Corinna och lord Ne 1- 
vil voro bagge uti sin vagn, upkom hastigt 
en gruflig orcan, et djupt mörker omgafdein, 
och hästarna, hvilka'i detta land åro så lifli— 
ga at de måste forespånnas genom öfverrask— 
ning, drogo dem med obegriplig hastighet; 
de kånde bagge en Ijuf rörelse at på detta 
sått föras tilsammans. — Ack! utropade lord 
Nelvil, om man förde oss långt ilrån alt 
hvad jag kånner pä jorden, om vi kunde öf- 
verstiga bergen, kasta oss uti et annat lif dår 
vi åt er funno min far som skulle emotlaga 
oss, och vålsigna oss! skulle du vilja det, ål- 
skade vån? och lian tryckte henne häftigt mot. 
sitt hjerta. Corinna var ej mindre rörd, och 
svarade: — Gör hvad du vill nied mig, ked
ja mig som en slafvinna vid ditt öde; hado 
ej slafvinnorna fordern talanger som förtju
sade deras herrars lefnad? Nå vål, jag skal! 
blifva det samma för dig; du skall vörda, 
O swald, den som på detta sått offrar sig åt 
ditt öde, och du skall ej vilja at hon dömd 
af verlden skulle nånsin rodna inför dig. — 
Jag bör det, utropade lord Nelvil, jag vill 
det; jag måste erhålla eller ock upoffra alt: 
jag måste bli din maka, eller ock dö af kar
lek för dina fotter under förqvåfning af den
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tjusning du inger mig. Men jag lioppas det, 
ja, jag skall kunna uppenbart förena mig med 
dig, göra mig en åra af din ömhet. Aek! jag 
hesvår dig, såg mig det, har jag ej förlorat 
uti din tilgifvenhet genom de strider som 
sönderslita mig! tror du dig vara mindre al- 
skad? —- Och da han sade detta, var hans 
ton så passionnerad, at han för et ögonblick 
återgaf Corinna alt sitt förtroende. Den 
renaste och ljulvaste kånsla uplifvade dem 
bagge. ,

Emedlertid stadnade håstarna; lord Nel
vi 1 steg först utur; han kånde den kalla vin
den som blåste skarpt, och hvilken han ej 
föreställt sig uti vagnen. Han kunde tro sig 
anlånd til Englands kuster; den isade luft 
6oni han andades förenade sig ej mer med 
det sköna Italien; denna luft radde ej så
som söderns til upoffring af alt, utom kar
leken. Oswald återföll snart uti sina sorg
liga tankar, och Corinna, som kande hans 
inbillnings oroliga flygtighct, gissade lått hvad 
han tånkte.

Dagen derpå ankomnio de til Notre Dame 
de Lorette, som ligger högst på berget, och 
livarifrån man uptåcker Adriatiska hafvet. I n
der det lord N el v il gaf några befallningar 
angående resan, hegaf Corinna sig til kyr-
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kan, dår Jungfru Marias bild år inrçesîptey* 
rnidt uti choret, uti et litet fyrkantigt, capell, 
pryd t med llmligt vackra basreliefer. Marmor- 
golfvet som cmgifyer denn;» helgedom år ur- 
graft af piligrimerna som hafva vandrat der- 
ofver på knå. Corinna bief rörd då hod 
såg dessa spår af bönen; hon kastade sig åt-- 
ven på knå på detta samma golf, hvilket yarijf 
tryckt af så piånga plycjdiga, och anropade 
godhetens bijd, sinnebilden §f den himmel
ska ömhetep. Oswald fann Cprinna ned
fallen framför altaret, pch badande i tårar. 
Han kupde ej begripa huru en person med 
sa ofverlagset snille skulle kunna på défia 
satt lölja hopens bruk. Hon såg uti han$ 
blick hvad han tånkte, pch sade til honom :—» 
Kåraste Oswald, hånder det ej ofta at man 
ej vågar uphöja sina böner gnda til det hög
sta Väsendet ? huru skulle man våga förtro 
Det alla hjertats plågor? år det då ej ljuft at 
kunna betragta en qvinna såsom de svaga 
dödligas förebedjerska! Jion har lidit på den
na jorden, efter bon lefyat dar; jag anropa
de henne för dig med ynindre rodnad; den 
omedelbara bönen skulle synts ung för mycket 
fruktansvärd. -— Jag gör ej heller altid den
na slags bön, svarade Oswald; barnens 
skyddsängel år deras far, och sedan min hor
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i himlen, har jag ofta under min lefnad rönt 
änderbar hjelp, lugna ögonblick utan prsak, 
ovåntad trpst; det Sr också pä detta undW* 
bara beskydd som jag hoppas för at utgå utpr 
piin villrådighet, -— Jag förstår dig, sadeCq- 
rinna, det gifves ingen efter min tanka sonj. 
Pj har uti djupet af sin sjål et. särdeles pcfi 
mystiskt begrepp om sitt eget öde, F,n hän
delse hvilken man allid fruktat, utan at dep 
Var sannolik, och hyilken likyål iptratlar , straf-, 
fet för et fel, ehuru det år omöjligt at fatta 
de förbindelser som fasta våra olyckor den, 
vid, verkar ofta på inbillningen. Jfrån min 
barndom har jag altid fruktat för at bo i Eng-? 
land; na val! sorgen ofver at ej få lefva då-f 
skall kanske blifva orsaken til min fört villan ; 
oeh jag känner at i detta afseepde år någon-? 
ting oöfyervinnerligt uti mitt öde, et hinder 
mot hvilket jag kampar och uttröttar mig föiv 
gåfves. Hyar oçh en föreställer sig sin lefnad 
irinoip sig helt annorlunda ån den synes. 
Man tror oredigt på en ofyernalnrlig kraft 
som verkar pss ovetande, oeh som döljer sig 
under skapnad af yttre omständigheter, ehu
ru den likvål,ensam år orsaken til alt. Älska
de vån! de sjålar som åro i stånd af efter
tänka, fördjupa sig beständigt uti en afgrund 
Jnnom sig sjelfva, och finna aldrig dess bot-
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teni __ Oswald, da han horde Corinna 
sä tala, förundrade sig altid öfver at hon pä 
en gäng kunde röna sa passionnerade kän
slor” och likväl riktigt, bedöma sina egna in- 
tryc)c __ Nej, sade han ofta vid sig sjelf, 
„ej! intet annat umgänge pä jorden kan va
ra nog för den som har njutit en sådan qvm- 
nas samtal.

De ankommo om -natten tu Ancona, ty 
lord N el vil fruktade at dår blifva igenkänd- 
Oagtadt detta fôrsigtighetsmâtt Lief han det, 
och bittida om morgonen var huset dår han 
bodde omgifvit af alla invanarne i staden. 
Corinna bief upvåckt af dessa rop: lefve lord 
yelvtl! lefve vår välgörare! som skallade un
der hennes fönster; hon kånde en ljut rys
ning vid dessa ord, steg hastigt up, och gick 
at blanda sig med hopen för at höra herom- 
mäs den hon ålskade. Lord Nelvil, som 
blef underrättad at folket begårde enstandigt 
fa se honom, blef ånteligen tvungen at visa 
sig- han trodde at Corinna ånnu sof, och 
at hon skulle vara i okunnighet om livad som 
föregick. Huru blef han icke förundrad da 
ban fann henne midt pä torget, redan kand, 
redan ålskad af denna tacksamma folkmängd, 
hvilken bad henne tjena til tolk för deras kän
slor. Corinnas inbillning fann behag uti
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alla särdeles omständigheter, och denna in
billning var hennes tjuskraft, ibland åfven 
hennes fel. Hon tackade lord N el vil i fol
kets namn, och gjorde det med sa mycket 
behag och ädelhet, at alla Anconas invånare 
voro hånryckta; hon sade Vi då hon talade 
om dem, Vi à ro frälsta af er, vi hafva at tac„ 
ka er får lifvet. Och då hon gick fram for at 
i deras namn tilbjuda lord Ne 1 v il en krans 
af ek och lager som de flåtat for honom, 
blef hon fattad af en obeskriflig rörelse; hon 
kånde sig rådd då hon nalkades Oswald. 
Folket som uti Italien år så -häftigt och en- 
thousiastiskt, nedkastade sig i detta ögonblick 
för honom, och Corinna emot sin vilja 
böjde åfven et knä då hon öfverråckte honom 
kransen. Lord Nelvil blef vid åsynen liår- 
af så förvirrad, at då han ej längre kunde 
utstå denna allmänna scene och den dyrkan 
som gafs honom af den han tilbad, ryckte 
han henne med sig utur folkhopen.

Vid alresan tackade Corinna, badande- 
i tårar, de goda invånarne uti Ancona, hvil- 
ka åtföljde dem med välsignelser, under det 
at Oswald döljde sig i en vrå af vagnen, 
och uprepade beständigt: Corinna vid
unna fotter! Corinna, uti hvars fjåt jag 
ville nedfalla! har jag förtjent denna skymf?
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tror du mig hafva det ovärdiga högmod , , 
Nej , visst icke, afbröt C o rinn a; men jag blef 
hastigt fattad af derjna vördnadskånsla hviL 
ken en qvinna altid röner for den man hon 
älskar. De yttre yördnadsbetygelserna ställas til 
oss ; men, uti sanningen, uti naturen, år det 
qvinnan som djupt vördar den hvilken hon 
Utvalt td sin beskyddare. — Ja, jag skall bl» 
din beskyddare til sista dagen af min lefnad, 
Utropade lord Nelvil, himlen år mitt vilne 
dertil! så mycken sjal och så mycket genie 
skola ej förgåfves hafva tagit sin tilUygt um? 
der min kårleks beskydd. — Ack! svarade 
Corinna, jag behöfver ej mer ån blott den
na kårlek, och hvilket löfte kan svara mig 
derföre? Lika mycket, jag kånner at du nu 
ålskar mig mer ån nånsin, jag vill ej störa den
na sinnesstållning. — Denna sinnesstållning! 
afbröt Oswald. — Ja, jag tar ej tilbaka det
ta uttryck, sade Corinna; men låtom os» 
ej uttyda det, fortfor hon, och gjorde et ljuft 
tecken åt jord N e 1 v i 1 at ej tala mer derom. —»
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S JETTE CAPITLET,

•■■■A....

ï två dagar fôljdë de stranden af Adriatiska 
hafvet, men detta haf visar ej på sidan af 
îlomagria hvarken Oceanens elléf knapt Me- 
delhafvets effect ; vågen begrånsar dess böl
jor, och grönt grås våxer på dess strånderi 
det år ej så mani föreställer sig sformarneS 
fruktansvårda magt. Vid Rimini och Cesena 
lemnar man den classiskä jorden för* romer
ska historiens händelser ; och det sista minne 
som erbjuder sig åt tankan, år Rubicon som 
öfvergicks af Cesar då han beslöt at göra sig 
måstare af Roni. Genon! ett besynnerlig för
ening tråffar man nu nåra dettna Rubicon re- 
publiquen St. Maririo, ïiksonl detta sista sva
ga spår af friheten borde stå qvar vid sidan 
af det rum dår jordens république blifvit kros
sad. Alt ifrån Ancona skrider man smånin- 
gorii til lånder hvilka framvisa en titsigt som 
ar aldeles olik kyrkostaten. Bologna, Lom- 
bardiet, tragterna krittg Ferrara och Ro vigo , 
ato anmårkningsvårda genom skönhet och 
odlingj det år ej mera denna poetiska förhår-
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jelse som anmalte Roms närliggande och de 
händelser som dår til dragit sig. Man ôfver- 
gifver då

Les pins, deuil de l'été, parure des hivers*). 
de kâgelfonniga cypresserna **), bilder af 
obelisquerna, bergen och hafvet. Naturen lik-* 
som den resande tar småningom alsked af 
söderns luft; först våxa ej pomeranstråden 
på fria fåltet; deras rum upfylles af olivetrå- 
den, hvilkas bleka och lindriga grönska tyc
kes passa för de bosquéer dår de elysiska 
skuggor bo, och några mil långre bort för
svinna ålven sjelfva olivetråden.

Då man inkommer uti' Bolognesiska lan
det, ser man leende slätter, dår vinrankorna 
i skapnad af guirlander binda ahnarna tilho- 
pa ; hela landsbygden år prydd som til en 
högtidsdag. Çorinn a kånde sig rörd genom 
stridigheten af hennes inre sinnesstållning 
med det hårliga landskap som mötte hennes 
blickar. — Ack, sade hon suckande til lord 
Nel vil, borde vål naturen visa så många 
bilder af sållhet åt vånner som kan hånda 
skola åtskiljas! — Nej, de skola ej åtskiljas, 
sade Oswald, hvar dag har jag mindre styr-

* ; Vert sf herr de Sahrarii 
et coniferi exprès«!.- 

Virgil iu t i



eher Italien. 47

ka dertil; din ofôrândei’liga godhet förenar 
ånnu vanans förtjusning metl den passion 
som du ingifver. Man år lycklig med dig, 
liksom du ej vore det yppersta snille, eller 
snarare emedan du år det, ty en sann öfver- 
lågsenhet ger et fullkomligt öfverseende: man år 
nöjd med sig sjelf, ined naturen, med andra; 
livilken bitter kånsla skulle man då kunna röna!

De anlånde tilsammans til Ferrara, en af 
Italiens måst ångsliga ståder; ty den år på en 
gång vidsträckt och öde; de fa invånare man 
dår finner, långt ifrån hvarandra på gatorna, 
gå helt långsamt, liksom de vore såkra om 
at hafva tid til alt. Man kan ej begripa hu
ru på detta stålle det måst lysande hof kun
nat finnas, det som blef besjungit af Ariost 
och Tasso: man visar dår ånnu deras egen- 
håndiga manuscript er, och åfven författarens 
m Pastor fulo.

Ariost förstod at leiva med lugn midt uti 
et hof; men man ser ånnu uti Ferrara det 
hus der man vågade innesluta Tasso som ga
len, och man kan ej utan rörelse låsa den 
mångd af bref uti hvilka denne olycklige på
kallar döden som så längesedan hört ho
nom. Tasso hade denna särdeles organisa
tion af talangen, livilken gör den så fruk
tans Yard för sina ågare; hans inbillning vån-
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dè sig mot honorri sjelf5 han kände blott cleiù 
lore sa val alla själens hemligheter emedari 
hari rönt många smärtor; ÏUii som ej har li- 
dit i säger eri prophet, livad vei han?

Corinna hade i vissa afseenderi et dy
likt sitt af. vara; henries sinne var ntera glät
tigt, hennes intryck mera ombytta; rnén hen
nes inbillning hade et lika behof at pä det 
högsta skonas; ty långt ifrari at förströ henné 
från lidandet, ökade den hos henne blott dess 
ftiagt. Lord Nelvil bedrog sig då han trodde $ 
hvilket han ofta gjorde, at Corinnas ly
sande' riatursgåfvbr kunde gifva henne medel 
111 sållhef hvilka vord oberoende af hennes 
tilgifvenliei Då en person af snilie är be- 
gåfvad med eil sann kårislolullhef ^ ökar sig 
dess plågor af sjelfva natüfsgâfvorna; bon 
gör uptåckter rtti siil egen smärta liksom uti 
den öfriga naturert* och då hjertats olycka 
år outtöinmelig j känner maü deri så mycket 
hier ju Here idéer man har*

\.
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SJUNDE CAPITLET.

Man stiger om bord på Brenta for at anian-* 

'la til Venedig, och på bagge sidor om ca- 
nalen ser man Vertetknernas palatser, stora 
ocli förfallna liksöm den italienska prägten, 
i allmänhet. De åro ornerade på et besyn
nerligt maner, hvilket på intet sått återkal
lar cten antika smaken. Venetianska bygg
nadskonsten bår ståmpel af handeln med Orien
ten; den år en blandning af Morisk Och Gö- 
thisk smak som drager til sig nyfikenheten 
utan at behaga inbillningen. Poppeltrådet, 
detta lika ordentliga trad som architecture)!, 
omgifver canalen nåstan ofveralt. Himlen har 
en lillig bla farg hvilkert Contrasterar med 
fältets lysande grönska; denna grönska år 
Underhållen genom det ölVerflodiga vatnet: 
himlen och jorden hafya på detta sått tvån- 
»e så starkt utmärkta fårgor, at sjelfva den
na natur tyckes vara besorjd genom en slags 
Mredning; och man finner ej dar detta my
stiska obestämda §om gör al man ålskar det

' ■ q
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södra Italien. Åsynen af Venedig vacker 
mera förundran an nöje; man tror sig i bör
jan se en fördrånkt stad; och eftertankan år 
nödvändig för at kunna beundra de dödligas 
snille som liafva inkräktat denna boning frårt 
vatnets område. Neapel år bygdt som en 
Amphitheater på hafsstranden, men då Ve
nedig år på en aldeles platt grund, likna 
klocktornen masterna af et skepp som står 
orörligt midt uti böljan. En kånsla af sorg 
fattar inbillningen då man inkommer i Ve
nedig. Man tager afsked af vegetationen: man 
ser ej en gång en fluga uti denna boning; 
alla djuren åro dår förviste, och menniskan 
år ensam dår för at kampa mot hafvet.

Tystnaden år djup uti denna stad hvilkenS 
gator åro canaler, och årors buller år det en
da af brott uti denna tystnad ; det år ej lands
bygd , ty man ser ej något tråd ; det år ej stad, 
ty man hör ej dår den minsta rörelse ; det år ej et 
skepp, ty man står stilla: det åren boning, hvaraf 
stormen gör et fängelse; ty det gifves ögon
blick då man ej kan komma ut hvarken från 
staden eller från sitt hus. Man finner sämre folk 
uti Venedig som aldrig hafva varit ifrån det 
ena qvarteret til det andra, som aldrig hafva 
sett St. Marci torg, och för hvilka åsynen af 
en häst eller et tråd skulle vara et verkeligt

i
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Underverk. Dessa svarta gondoler som smyga 
ofver canalerna, likna likkistor eller vaggor, 
menniskans sisfa elier första boning. Om aft
narna ser man blott skenet af lanternorna 
som iiptysa gondolerna, ty om Hatten hind- 
ïar deras svarta lårg at urskilja dem. Man 
skulle tycka at det vote skuggor som fram
smyga på vatnet, ledda af en liten sljerrta* 
Uti denna boning år alt en hemlighet, sty
relsen , plågsederiia, och karleken. Visserli
gen finnas mårtgä njutningar både for hjertat 
Ocli förståndet, då man hinner at genomtrån
ga alla desäa hemligheter; men utlänningar 
'böra finna lorsta ögonblickets intryck särde
les ängsligt.

Corinnä, som trodde på aningar, och 
hVars uprörda inbillning gjorde alt til förut
sägelser, sade til lord IN el vil: — hvarifråii 
kommer den djupa melancholic, Som intager 
inig vid åsynen af denrta stad? bevisar den 
ej at någon stor olycka dår skall hånda mig ? — 
Jüst då hort utsade dessa ord, hörde hon tre 
canonskott lossas från ert af öarne på fjårdejil- 
Corinna båfvade vid detta buller, och frå
gade sina roddare-om orsaken dertil? Det år 
cn nunna som antager doket, svarade de, uti et 
aj déssd kloster i hafvet. Bruket är hos oss at i 
det ögonblick et fruntimmer utsäger det heliga Inf*
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îct, hastar hon lakom sig eh blomster -bouquetle 
som'hon burit under ceremonien. Detta âr teck* 
net til afsågelse från verldem och de canonskott 
ni nyss hörde, tilkånnagåfvo et sådant ögonblick 
just då vi ' anlände til Venedig.' Vid dessa ord 
ryste Corinna. Oswald kånde hennes kal
la händer uti sina, och en dödlig blekhet 
betåckte hennes ansigte. — Älskade van, sa
de han til henne, hvarföre kånner du et så 
lifligt intryck af den måst vanliga handel
se? __ Nej, sade Corinna, detta ar ej van
ligt 5 tro mig, lifvets blomster aro redan ka
stade bakom mig! — Då jag alskar dig mer 
Sn nånsin, afbröt Oswald, då hela min sjal 
tilhör dig? .... — Dessa krigets^ askor, 
fortfor Corinna, hvilkas buller på andra 
stållen gifver tilkånna antingen seger eller 
död, åro hår helgade til firande af en ung 
flickas obetydliga upoffring. Detta år et oskyl
digt bruk af dessa förfärliga vapen som såt
ta verlden i oreda. Det år en högtidlig un
derrättelse, som en undergifven qvinna ger åt 
dem som àmm kampa mot ödet. —
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ÅTTONDE CAPITLET.

Venetianska regeringens magt bestod under 

de sista aren af dess tilvarelse, nåstan blott 
uti vanans och inbillningens vålde. Den ha
de varit förfärlig, men blifvit ganska mild; 
den hade varit trotsig, men nu blifvit rådd; 
hatet emot den hade lått upvaknat, emedan 
den varit fruktansvärd; man har lått störtat 
den, emedan den ej var det mera. Det var 
en aristocrati som mycket sökte folkets yn
nest, men som sökte den på despotismens 
salt, genom at roa folket, men ej at uplysa 
det. Likvål år det et tåndigen behagligt til— 
stånd för folket at vara roadt, i synnerhet i 
de land dår inbillningens tycken utvecklas 
genom climatet och de sköna konsterna, an
da ned til samhällets ringaste grader. Man 
gaf ej folket dessa grofva nöjen som förvil
da dem, men musique, improvisateurer, hög
tidsdagar; och regeringen sörjde dår för si
na undersåtare som en Sultan för sin serail. 
Den fordrade blott utaf dem, såsom af qvin- 
nor, at ej blanda sig uti politiquen, at ej
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dömma ofver högsta magten; men for detta 
pris kunde de hoppas mycket nöje, och åf- 
ven en liten åra; ty byte lian Constantino- 
pel som riktar kyrkorna, Cyperns och Can- 
dias fanor, som svaja pä torget, jåmte deCorin- 
thiska höstarna, fågna folkets blickar, och St, 
Marci vingade lejon synes dem vara en sin
nebild af deras åra,

Dä regerings - systemet förbjuder underså- 
tarne at befatta sig med politicien, och då 
stadens belägenhet gör både åkerbruk, pro
menader och jagt omöjliga, halva \enetia- 
nerna ej något annat, intéressé ån at roa sig: 
också har denna stad altid varit nöjets stad. 
Venetianska dialeeten ar ljuf och len som en 
våstanvind : man kan ej begripa huru de som 
kunnat motstå Cambraijska ligan skulle kun
na tala et så böjligt språk. Denna dialect 
år skön, då den helgas åt behaget eller skämtet; 
men då man betjenar sig deraf til mera all
varsamma åmnen, da man bor versar olver 
döden, med dessa lena och nastan barns
liga ljud, kan man tro at denna händelse, 
på detta sått besjungen, år bïott en poetisk 
digt.

Karlarne i allmånhet hafva mera snille 
uti Venedig ån uti det öfriga Italien, emedan 
deras regeringssålt, sådant det lordom var>
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oftare gifvit dem anledning at tanka; men 
deras inbillning år ej af naturen så varm som 
uli det södra Italien: och de flåsta frun
timmer, ehuru de åro ganska ålskvårda, haf- 
Va genoln vanan at lefva i verlden, antagit 
et känslofullt språk, hvilket, då det for ingen 
del besvarar sedernas frihet, endast såtter af
fectation uli galanteriet. Italienskornas stora 
fôrtjenst, midt ibland alla deras fel, år, at ej 
hafva någon fåfänga: denna förtjenst år nå
got forlorad uti Venedig, dår societéterna 
aro flera ån uti någon annan italiensk stad; 
ty fåfängan utvecklas i synnerhet genom um
gänget. Man blir dår så hastigt och så ofta 
gillad, at alla uträkningar åro ögonblickliga, 
och at livad framgången betråffar, ger man ej 
Uden credit på en minut Likvål fann man 
ånnu uti Venedig många spår af de italien
ska manerens originala låtthet. De första 
fruntimmer emottogo alla deras visiter på caf- 
fehusen vid St. Marci torg, och denna be- 
synneiliga oieda hindrade salongerna från 
at blifva alfvarliga banor' för egenkårlekens 
fordringar.

C

Annu funnos afven qvar populaira seder 
och åldriga bruk, Dessa bruk förutsatta altid ' 
A'Oidnad mot forlåderna, och en viss ungdom 
i hjertat, hvilken aldrig tröttas vid det för-
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flutna eller den rörelse, som förorsakas 
af dess minne; åsynen af staden ar ensam { 
stånd at upvåcka en mangd minnen och idéer. 
St. Marci torg, helt omgifvit af blå tålt, un
der hvilka en myckenhet turkar, greker och 
arrnenianer hvila sig, har kyrkan på nedersta 
sidan, hvars yttre snarare liknar en mosquée 
an et chrislendoméns tempel : detta stålle gif- 
ver begrep om Orientens invånares sorglösa 
lif, hvilka tilbringa deras dag på cafléhusen 
al dricka sorbet och röka vallukter; man feer 
ofta turkar och arrnenianer uti Venedig ro 
förbi, vårdslöst liggande uti öpna båtar, med 
blomster-krukor vid fotterna.

Karlar och fruntimmer af första dassen 
visade sig aldrig i publiken utan at vara 
klådda uti en svart domino; ofta åro åfven 
.gondolerna, altid svarta, ty jämlikhets - sy
stemet visar sig uti Venedig i synnerhet uti 
de yttre föremålen, förda af roddare som åro 
hvitklådda med rosenfårgade gördlar; denna 
contrast har någonting träffande: man skulle 
tycka at högfidsdrågterna åro öfverlemnade åt 
folket, då deremot statens store altid båra 
sorgdrågt. Uti de flesta europeiska ståder 
måste författarnes bildningskraft med omsorg 
afsh.ilja hvad som dagligen hånder, ty våra 
sea vanor, och ilven vår yppighet, åro ej
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poetiska. Men uti Venedig år ingenting all- 
månt uti denna genre: canalerna och båtarne 
utgöra en pittoresk målning af lifvets enkla
ste händelser.

På Slavonernas quai tråffar man dageli- 
gen marionetter, charlataner eller förlåljare 
hvilka på alt sått adressera sig til folkets in
billning ; förtåljarne åro i synnerhet vårde up- 
mårksamhet: det år vanligt vis episoder utur 
Tasso eller Ariost som de recitera på prosa, 
til allas stora förundran som höra dem. 
Ahörarne, sittande i cirkel omkring den som 
talar, åro de flåsta halfklådda, och orörliga 
af upmårksamhet ; man tilsfåller dem vatten
glas då och då, hvilka de betala lika dyrt 
som vin på andra orter; och denna enkla 
förfriskning år alt hvad detta folk behofver 
Under fiere timmars tid, så mycket åro de
ras sinnen sysselsatte. Förtälj aren har de 
måst lilliga åtbörder i verlden; han år hög
röstad, han blir ond, han förifrar sig, och 
likvål ser man at han i sjelfva verket år full
komligt lugn; och man kunde såga til honom 
såsom Sapho til Bacchanten, hvilken visade 
sig uprörd med kall blod: Bacchante, som ej 
rusig, kvad vill du mig ? Likvål utvisar söderns 
uibyggares lilliga pantomime ingen affectation: 
den ar en besynnerlig vana som blifvit dem
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êfverlâten af Romarne , hvilka afven voro sto
ra gesticulateurer; den vidlåder deras Ulliga > 
lysande och-poetiska sinnesstållning.

Et folks inbillning som var fångslat af 
nöjen bief lått förskräckt genom det blånd- 
verk af magt, 'hvarmed Venetianska regerin
gen var omgifven. Man såg aldrig någon 
soldat uti Venedig; man skockades til spec- 
taclet, då händelsevis en soldat med en 
trumma blef framställd uti någon comedie, 
pien det var nog at en Sbirr af statsinquisi- 
tionen visade sig med sin ducat på mössan, 
för at hålla i ordning tretliotusen menniskor 
församlade på en allmån högtidsdag. bet 
skulle vara en skön sak om denna enkla magt 
kom af vördnad' för lagen, men den var 
stadfåslad genom de hemliga mått som rege
ringen tog för at bibehålla ordning i staten. 
Fängelserna (ovanlig omständighet!) voro uti 
sjelfva Dogens palats; de funnos både öfvep 
och under hans egna rum; lejongapet, dit al
la angifvelser blefvo kastade, befinnes också 
uti det palats dår regeringens Öfverhufvud 
hade sitt sate; den sal dår statsinquisitprerna 
samlades, var svartklådd, och dagen kom in 
blott up ifrån; domsåtet liknade förut fördö
melse ; suckbryggan, som man kallade den, för
de från Dogens palats til statsbrottslingarnes
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fängelser. Då man rodde öfver canalen vid 
livilken dessa fängelser lågo, hörde man ro
pas: rättvisa, Mdp ! och dessa suckande och 
orediga rosier kunde ej igenkännas. Andteli- 
gen då en slatsbrottsling var dömd, kom en 
båt at emottaga honom om natten; han gick 
Ut genom en liten port som öpnades åt ea- 
nalen ; man förde honom på nagot a fsland 
från staden, och dränkte honom på et ställe 
i sjön dar det var förbjudit at fiska: förfärlig 
tanka som förevigar hemligheten ånnu elter 
döden, och lemnar ej den olycklige det hop
pet at åtminstone hans qvarlefvor skola un
derråtta lians vånner at han har lidit och at 
han ej mer år til! ,

På den tid då Corinna och lord Nel- 
Vil kommu til Venedig, hade redan på mer 
ån et århundrade ej sådana executioner me
ra ågt rum; inen den mystcr som tråflar in
billningen lortfor årtnu; ooh fastan lord Ne 1— 
yil var mera ån någon langt ilrån at blanda 
sig uti et främmande lands politiska interes- 
sen, kånde han sig likväl besvarad af denna 
egenmåglighet utan vadjande, hvilken uti Vener" 
dig svåfvar öfver alla hufvuden.

59



NIONDE CAPITLET.

Du bor ej, sade Corinna til lord Nelvil, 
emottaga blott de obehagliga intryc k som des
sa magtens tysta medel hafva verkat på dig 5 
du bor åfven gitya agt på de stora egenska
perna hos en senat, hvilken gjorde af Vene
dig en republique for adeln, och ågde for
dom denna kraftfullhet, denna aristocratiska 
storhet, en frugt af friheten, åfven da den 
år inskrankt inom et mindre antal. Du skall 
se dem, strångva mot hvarandra, åtminstone 
inom sig upråtta de dygder och rättigheter 
som borde tilhôra alla; du skall se dem fa
derliga mot sina undersåtjre, så mycket man 
kan vara da man blott betraglar denna men- 
niskoclass i afseende på dess physiska väl
stånd. Anteligen skall du hos dem finna et 
stort högmod ofver deras fädernesland, ofver 
detta fädernesland som år deras egendom, 
men hvilket de förstå at åfven göra ålskat af 
sjelfva folket, hvilket i så många afseenden 
år derifrån uteslutit. —-
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Corinna och Oswald foro tilsammans 
at bese den sal dår de tvåhundrade nuförti
den samlas; den år omgifven al alla Doger- 
nas portraiter, men i stallet för dens por
trait hvilken blef halshuggen såsom sitt fä
derneslands förrädare, har inan målat en svart 
rideau, på hvilken man antecknat han9 döds
dag och huru han blef straffad. De prågtiga 
och kungliga drågter hvilka de andre Do- 
gerna åro iklådda, ökar ännu mera intrycket 
af denna förfärliga svarta rideau. Uti denna 
sal år en tafla som föreställer yttersta do
men, och en annan, det ögonblick då den 
mågtigaste af kejsarne, Fredric Barbarossa, 
förödmjukade sig inför senaten i Venedig. 
Det år en skön idée at på detta sått förena 
alt livad som bör uphöja en regerings stolt
het på jorden, och nedböja denna samma 
stolthet inför himlen. Corinna och lord 
Ne 1 v il foro at bese arsenalen. Framför ar
senalsporten åro tvånne lejon huggne i Gre- 
keland, sedan öfverförda från Athéns hamn 
for at blifva den venetianska magtens väkta
re; orörlige våktare hvilka ej försvara annat 
ån det man vördar. Arsenalen år upfylld af 
sjötrophéer; den namnkunniga ceremonien af 
Dogens förmålning med adriatiska hafret} 
aUa Venedigs inrättningar med et ord, bevi-



Sä deras erkånsla mot hafvet. De hafva i det- 
ta afseende någon likhet med engelsmannen» 
Och lord NeJ vil kånde litligt det Interesse 
sont denna likhet borde våeka hos honom.

Corinna förde honom up i spetsen af 
det torn som bår namn af St. Marci klock
torn, hvilket år beläget några steg från kyr
kan. Derifrån ser man hela staden midt uti 
böljorna, och den omåtliga damm som skyd
dar derl mot hafvet. Man blir på långt håll 
Varse kusterna af Istrien och Dalmatien. — 
Dår borta vid dessa molnen, sade Corinna, 
dår år Grekeland. År ej denna tanka nog 
for at röra? Dår bo ånnu menniskor med en 
liflig inbillning, med entliousiastisk caracter, 
förnedrade af sitt öde, inen årmlade kan ban
da som vi, at tiagon gång uplifva deras för
faders aska. Et land som har varit, ar altid 
något; inbyggarne rodna åtminstone för de
ras nårvarande tilstånd; men uti de landska
per hvilka historien aldrig helgat, faller det 
menniskan aldrig in at något annat öde gif- 
ves ån det trålagtiga mörker hvilket de fått 
i arf efter sina förfader.

Detta Dalmatien som dü ser härifrån, fort
for Corinna, oeh hvilket fordom var be~ 
bodt af et sa krigiskt folkslag, bibehåller ånnu 
någonting vildt. Dalmatierna veta så litet
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livad som föregått under femton sekler, at dö 
annu kalla Romarne: de ahmågtige. Det år 
sant at de gifva tilkånna mera moderna kun
skaper da de kalla er engelsman: hafvets kri„ 
gare, ty ni har ofta landstigit i deras ham
nar' mett de veta ingenting om den öfriga 
jorden. Jag skall altid finna behag, fortfor 
h*orinn a, uti alla de land hvilkas seder, 
klådedrågt och språk, hafva någonting origi- 
nalt. Den hyfsade verlden år mycket enfor
mig, och man kan deraf inom kort tid lå
ra kånrta alt; jag har redan lefvat långe uog 
dertih — Då man lelver i ditt sållskap, af- 
brot lord Nelvil, ser mart vål nånsin en 
grans för det som ingifver tankar och kän
slor — Gifve Gud, svarade Corinna, at 
denna förtjusning ej också uttömmes! —

Men gifvom ånnu, fortfor hon, et ögon
blick åt detta Dalmatien. Da vi nedstigit från 
denna höjd skola vi ej en gång mera se den 
ovissa rand som ger oss på afstånd tilkånna 
detta land likaså oredigt som en åtanka uti 
menniskdrnas minne. Ibland Dalmateîlïa fin
nas improvisateurer; de vilde hafva dem ock- 
sa; man fann dem hos de gamle greker; de 
trallas nåstan hos alla folk som hafva inbill
ning utan samhällets fåfäng»; men det natur- 
bga snillet vånder sig til epigram snarare ån
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til poesie, uti de land dår farhogan at blifvä 
et åmne för“ skämtet gor at livar och ert. 
skyndar ät först fatta detta vapen : och de folk
slag som blifvit qvar vid naturen, hafva bi
behållit för henne en vördnad hvilken gan
ska vål tjenar inbillningen. Bergshålorna åro 
heliga, såga Dalnraterna: utan tvifvel uttrycka 
de på detta sått en obestämd fruktan för jor
dens hemligheter. Deras skaldekonst liknar 
mycket Ossiaus, fastån de uro bland söderns 
inbyggare; men det gifvas blott två rått ut
märkta sått at kanna naturen ; at uplifva den 
som de. gamle, fullkomna den under tusende 
lysande former, eller at öfverlemna sig med 
de skottska barderne ât mystèrens fasa, åt 
den melancholi som ingifves af det ovissa och 
obekanta. Sedan jag lårt kanna dig, Oswald, 
behagar mig denna sista genre. Fordom ha
de jag nog hopp och liflighet at ålska de måst 
leende föreställningar, och at njuta naturen 
utan fruktan för ödet. •— Det år då jag, sa
de Oswald, som har vissnat denna sköna 
inbillning hvilken jag har at tacka för mitt 
lifs måst hinryckande njutningar. — Det år 
ej dig jag bör beskylla, svarade Corinna, 
men en innerlig passion. Talangen har be- 
hof af et i pre oberoende som aldrig medgif-

* -t»
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ves af en sann kårlek. — Ack! om det sa 
ar, utropade lord Nel vil, måtte dit genie
slockna, och dit hjerta klappa bloft for mig !__
Han kunde ej utsåga dessa ord utan rörelse,' 
ty de lolVa.de uti hans tanka mera ån de ut
tryckte. — Corinna förstod honom, och 
vågade ej svara, af fruktan at rubba något 
uti det ljufva intryck hon rönte.

Hon kandé at hon var ålskad, och då 
hon var van at lefva uti et land dår karlar- 
ne upofira alt åt kånslan, bléf hon snart lugn, 
och ölVertalade sig at lord Nelvil ej skulle 
kunna skilja sig ifran henne: på en gång 
sorglös och passionnerad, inbillade hon sig 
ut det var nog at vinna tiden, och at den. 
fara man ej mera talade om, var redan för
bi. Corinna lefde med et ord såsom de 
ilasta menniskor lefva, då de långe åro ho
tade af samma olycka: de sluta med at tro 
at den ej skall intråfFa, blott af det skål at 
den ej redan liåndt.

Venedigs luft, den lefnad man dår förcr, 
ar besynnerligt tjenlig at vågga sjålen med 
hopp ; båtarnes slilla gungning öfverlemnar åt 
tankfullhet och lattja. Man hör ofta en rod- 
dare som sittande på Riultos bro börjar sjun
ga en stance af Tasso . under det en annan
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svarar honom med den följande stancen vid 
andra andan af canalen. Den uråldriga musi-' 
quen af dessa stancer, liknar kyrkosånger, 
och vid noga besinnande blir man varse dess 
enformighet; men i fria luften, oin aftonen, 
då tonerna förlånga sig öfver canalen såsom 
strålarna af den nedgående solen, och då 
Tassos versar också låna deras känslofulla 
skönhet åt detta harmoniska och bildrika he
la, år det omöjligt at dessa sånger ej skulle 
ingifva en ljufmelancholi. Oswald och Co
rinna gjorde flera timmar promenader på 
vatnet tilsammans; ibland sade de något ord, 
men oftare höllo de blott hvarandras händer 
och öfverlemnade sig tyst åt de obestämda 
tankar som upkomma af naturen och kårleken
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SEXTONDE BOKEN.
BoRTRliSAN OCH FRÅNVARON.

FÖRSTA CAPITLET.
Så snart man fick veta Corinnas an

komst til Venedig, voro alla men niskor ny
fikne at få se henne. Då hon kom til et af 
St. Marci cafléhus, trängdes man hoptals un
der torgets galerier lör at blifva henne et 
ögonblick varse, och hela societéten fikte ef
ter hennes sållskap med den måst lifliga en- 
trågenhet. Hon tyckte fordom tåmligt vål om 
denna lysande eflect öfveralt hvar hon visa
de sig, och hon tilstod uprigtigt at beundran 
hade et stort behag för henne. Geniet in- 
gifver behof af åra, och för öfrigt finnes in
gen fördel som ej år efterlängtad af hvar och 
®n som af naturen undfått medel at vinna 
den. Likvål fruktade Corinna, uti sin når- 
Varande stållning, alt hvad som tycktes stri
da emot den husliga lefnadens vanor, hvilka 
Yoro så kåra för lord Nelvil-
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Corinna hade orått, i afseende på sin 
sållhet, at förbinda sig med en man som 
skulle hindra hennes naturliga tilvarelse, och 
förtrycka snarare åp uplifva hennes talanger; 
men det år lått at förstå huru en qviiula som 
mycket sysselsatt sig med vettenskaperna och 
de skona konsterna, kan ålska egenskaper och 
åfven tycken hos en karl som åro olika med 
hennes egna. Man blir så ofta trött vid sig 
sjelf, at man ej kan förledas af det som lik
nar oss: det fordras enhet i kånslorna och 
motsats i caractererna, at kårleken skall up- 
komma på en gång af Sympathien och skilj— 
agtigheten. Lord Nel vil ågde i högsta grad 
denna dubbla förtjusning. Man trifdes med 
lionom uti lifvets vanor, genom hans umgån- 
ges lätthet och ljufhet, och det rétliga och 
skygga uti hans caracter tillåt aldrig at glöm
ma hans artighet och hans behagliga maner. 
Fastån djupheten och vidden af hans idéer 
gjorde honom skic.kelig til alt, emottog han 
af sina politiska opinioner och sin smak för 
milita iron , mera tycke för handlingarnas bana 
ån för vettenskapernas; han föreställde sig at 
handlingarne åro altid mera poetiska ån 
sjelfva poesien. Han visade sig öfverlågsen 
sitt snilles åra, och talade i detta afseende 
om sig sjelf med mycken kallsinnighet-
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C orinua, for at behaga honom, sökte i denne 
del at efterapa honom, och började föragta 
sin egen vettenskapliga åra, för at nårmare 
likna de blyga och indragna fruntimmer af 
hvilka Oswalds fädernesland gaf en eftersyn.

Lik.vål gaf den beundran Corinna emot- 
tog i.Venedig, åt lord Nelvil blott et ange
nämt intryck. Det var så mycken valvilja 
uli Venetianernas emollagningssått; de ut
tryckte med så mycket behag och liflighct 
det nöje de funno uti Corinnas umgänge, 
at Oswald kånde en lillig njutning at vara 
älskad af en qvinna hvilken ägde en så för
ledande och så allmänt beundrad förtjusning. 
Han var ej mera svartsjuk öfver Corinnas 
åra sedan han blifvit så såker om sitt före
träde, och hans kårlek tycktes ånnu mera öka 
sig genom alt hvad han hörde talas om henne. 
Han glömde til och med England; han an
tog något af Italienarnes sorglöshet öfver. det 
tilkommande. Corinna bief irarse denna 
löråndring, och hennes oförsigtiga hjerta njöt 
deraf, liksom den altid skulle kunnat fortfara.

Italienskan år det enda europeiska språk 
hvars sårskildta dialecter hafVa et eget genie. 
Man kan göra vers och skrifva böcker på 
livar och en af dessa dialecter, hvilka mer 
«Her mindre afvika från den cla&siska italien-



skan: men ibland Italiens sårkildta staters 
olika språk, år det blott neapolitanskan, sici
lianskan och venetianskan som hafva åran at 
bliiva råknade; och det år venetianskan soin 
anses för det måst originala och behagliga af 
dem alla, Corinna talade det med en för
tjusande ljufhet, och såttet hvarpå hon sjöng 
några burcaroler af det glada slaget, beviste 
at hon såkert skulle spela comedien lika vål 
som tragedien. Man var mycket enträgen at 
hon skulle emotlaga en rôle uti en opera- 
comique hvilken skulle upföras den följande 
veckan uti en soeietét. Sedan Corinna äl
skade Oswald, hade hon aldrig velat visa ho
nom sin talang i denna genre; hon Ilade al
drig kånt sig aga nog sinnesledighet för detta 
nöje, och ibland hade hon ålven tånkt at en 
sådan öfvergifvenhet åt glädjen kunde före
båda olycka; men denna gången samtyckte 
hon dertil genom et sårdeles förlitande. 
Oswald bad henne enståndigt, och det blef 
öfverenskommit at hon skulle spela Luftens 
dotter, så kallades den piece som tilåmnades.

Denna piece, liksom de Ilasta af Gozzis, 
var sammansatt af orimliga feerier, för ölrigt 
ganska originala och glåttiga i). Truffaldin

j) IhG'iui de Italienska comiska författare som mala seder
na . bör man råkna chevalier de Rossi, romare, hvilken 
uti sina piecer visar et synnerligen satiriskt oeh gran- 
ekande snille.
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och Pantalon synas ofta uti dessa burlesqua 
dramer vid sidan af jordens största konungar. 
Det underbara tjenar dår for skämtet; men 
det comiska år också uphöjdt af sjelfva detta 
Underbara, hvilket aldrig kan innehålla någon
ting vanligt eller lågt. Luftens dotter, eller 
Sentir amis uti sin ungdom, år coquetten begåf- 
vad af himlen och helfvetet for at underkul- 
Va jorden. • Upfödd i en bergshåla som en 
vild, skicklig som en tjuserska, befallande 
som en drottning, förenar hon den naturliga 
lilliaheten med det öfverlagda behaget, det 
krigiska modet med en qvinnas låttsinnighet, 
och årelystnaden med obetånksainhet. Denna 
rôle lordrar en liflighet uti inbillningen och 
glåtti.gheten, hvilken blott kan gifvas af ögon
blickets inspiration. Iiela sållskapet förenade 
sig at bedja Corinna åtaga sig den.
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ANDRA CAPITLET.

Odet^leker ibland på et grymt och besynner
ligt satt; inan skulle tro at det vore en magt 
scm m11 ingifva fruktan, och sotp stöter den 
gluda forlrohgheten tilbaka; ofta, då man som 
Jnåst oiVeilemnar sig åt hoj)pet, och i syn
nerhet då man tyckes skåmta med framtiden» 
och göra sig rakning på sålhet, föregår nå
gonting ifuktansvardt uti våfnaden af vår hi
storia, och de olycksfulla systrarna komma 
at dår mblanda deras svarta trådar och såtta 
våra hånders verk i oordning.

Det var den sjuttonde november då Co
rinna npvaknade helt förtjust at om aftonen 
få spela comedien. Hon valde, at i första 
actcn synas som vild i en ganska pittoresk kläd
sel. Hennes hår som skulle vara spridda, 
voro likvål i ordning såtta med en omsorg 
som visade et lifligt begår at behaga, och 
hennes eleganta drågt, lått och fantastisk, gaf 
åt hennes adla figur en caracter af cocpiet- 
terie och elakhet som var synnerligen inta- 
güiic.e. Ii.cn ankom tji palatset dår comedien
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skulle spelas. Alla voro redan samlade: 
Oswald allena var ånnu ej anländ. Co
rinna uppehöll spectacle}: sa långe hon kun- 
<je, och började oroa sig öfver hans frånvaro. 
Anteligen, just då hon inkom på theatern 
blef hon honom varse uti en ganska mörk 
Vra a|' salenl men hon såg honom likväl 5 
«ch da sjelfva den plåga hon kåndt af hans 
utebli!vande, fördubblade hennes munterhet, 
Uef hon nu i^igifven af glädjen liksom hon 
var det på Capitolium af enthousiasmen.

Orden och sången voro blandade, och 
piecen var författad på et sålt som tillåt at 
extemporera dialogen, hvilket gaf C o rinn a 
en stor fördel, och gjorde scenen mera up- 
hfvad. Då hon sjöng, uttryckte hon den ita
lienska aria Luffa med en sårdeles élégance. 
Hennes åtbörder, accompagnérade af musi- 
quen, voro på en gång adla och comiska; 
hon upvåckte skratt utan at upliöra at våcka 
vördnad, och hennes rôle och hennes talang 
beherrskade både aeteurer och speetateurer 
derigenom at hon med behag gjorde narr
at dem alla.

Ack! hvilken skulle ej haft medlidande 
01 (etta skådespel, om man vetat at denna 

Sa 1 ortroliga sållhet skulle draga til sig åskan,
°C 1 at denna sa segrande glådje snart skulle 
fe* va rum lör de bittraste smårtor!



74 Corinna

Åskådarnes bifall var så mångfaldigt och 
sant, at deras tiliredstållelse meddelade sig 
at Corinna; lion kånde denna slags rörelse 
som förorsakas af nöjet, då det gilver en lif- 
lig kånsla af varelsen, då det ingifver glöm
ska af ödet, och befriar sinnet för et ögon
blick från alla band, liksom från alla moln. 
Oswald hade sett Corinna föreställa den 
djupaste smarta på en tid då han smickrade 
sig at kunna göra henne lycklig: han sag 
henne nu uttrycka en glädje ulan blandning, 
då han nyss fått en tor dem bagge ganska 
olycklig nyhet. Många gånger tånkte han at 
rycka Corinna ilrån denna förmatna glädje; 
men han njöt et sorgligt nöje at annu några 
ögonblick se sållhetens glänsande uttryck på
detta ålskvårda ansigle.

Vid slutet af piecen visade sig Corinna 
elegant klådd til amazon-drottning ; hon be- 
fallte öfver menniskorna, och redan nåstan 
öl ver elemen terna, genom denna trygghet vid 
sina behag som en skön person kan aga då 
hon ej år känslofull; ty det behöfs ej mer 
ån at älska, för at ingen trygghet vid natu
rens eller ödets skänker kan vara nog til— 
råcklig. Men denna alsmågtiga coquette, 
denna krönta fée som Corinna forestålde, 
då hon på et aldeles underbart sått blandade
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vreden med skämtet, sorglöshet med begäret 
at behaga, och älskvärdhet med despotism, 
tycktes herrska öfver ödet lika mycket som 
ofver hjertan; och da hon upsteg på thronen, 
smålog hon åt sina undersåtare under det hon 
med eu ljuf trotsighet befallte dem lydnad, 
Alla åskådarne stego up för at hylla Co
rinna såsom en sann drottning. Delta ögon
blick var kanske det af hennes lefnad då 
lruktan för sorgen var långst skiljd ifrån hen
ne; men hastigt såg hon Oswald, hvilken 
då han ej långre kunde styra sig, gömde sitt 
hufvud uti hånderna för at dölja sina tårar. 
I ögonblicket blef hon ängslig, och rideaun 
var ånnu knapt fålld, då hon nedsteg från 
denna redan olycksfulla -thron, och instörtade 
uti nåsta rum.

Oswald följde henne dit, och då hon 
närmare betragtade hans blekhet, blef hon 
fattad af en så stor fasa at hon nödgades 
stödja sig mot muren för at uppehålla sig, 
och sade til honom darrande: — Oswald!
0 min Gud! livad har håndt? — Jag måste
1 natt resa til England, svarade han, utan at 
veta livad han gjorde; ty han horde ej hafva 
blottställt sin olyckliga vån med at på detta 
sått såga henne denna nyhet. Hon sprang 
emot honom aldeles utom sig sjelf, och utropa-
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de: — nej! det år ej möjligt at du förorsa
kar mig denna sorg: livad har jag gjort at 
förtjena den? du låter mig då följa dig? — 
Låtom oss i detta ögonblick skilja oss från 
denna grymma folkmängd, svarade Oswald; 
kom med mig, Corinna..— Hon följde ho
nom, utan at förstå hvad man sade henne, 
med svar på en slump, darrande, och med 
ansigtet redan så föråndradt, at alla som sågo 
henne, trodde henne vara angripen af något 
hastigt ondt.

f
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TREDJE CAPITLET.

snart de stigit uti gondolen, sade Co- 
l'inna i sin yrsel til lord Nelvil: — nå 
väl! livad du nyss sagt mig år tusen gångor 
nier grymt ån döden. Var ädelmodig; kasta 
mig i dessa böljor at jag dår må få qvåfva 
den smarta som söndersliter mig. Oswald, 
gör det med mod; det fordras långt mindre 
der til ån livad du redan visat. — Om du så- 
ger et ord mera, svarade Oswald, så kastar 
jag mig uti canalen för dina ögon. Hör mig, 
Vanta til dess vi kommit hem, då skal du få 
domina ôfver mit öde och öfver ditt eget: 
i himmelens namn, stilla dig! — Det var så 
mycken olycka uti Oswalds ton, at Co
rinna teg, och darrade blott så håftigt at 
lion knapt kunde ga upfôr trappan som förde 
til hennes rum. Då hon ånteligen kom dit, 
ryckte hon af sig sina prydnader med fasa. 
Lord Nelvil, då han såg henne i detta til— 
stånd, hon som lor en kort stund sedan var 
så lysande, kastade han sig på en stol badan
de i tårar, och utropade: —■ år jag då en
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barbar ? rättvise himmel ! Corinna, tror du 
det? — Nej, svarade hon, nej jag kan ej 
tro det. Har du ej 'ännu denna bhck som 
gaf mig sållhet alla dagar! Oswald, du 
hvars nårvaro var for mig som en stråle af 
himlen, ar det möjligt at jag kan frukta dig, 
at. jag ej vägar uplyfta ögonen til dig, at jag 
står hår inför dig såsom inför en mördare, 
Oswald, Oswald? — och då hon slutade 
dessa ord loll hon bedjande för hans fotter.

— Hvad ser jag? ropade han, och up- 
lyfte henne med vildhet; du vill at jag skall 
vanhedra mig. Nå vål, jag skall göra det. 
Mitt regemente stiger om bord en månad 
härefter, jag har nyss fått underrättelse der- 
orn. Jag blir qvar, mårk detta noga, jag blir 
qvar om du visar mig denna sorg, denna 
öfvcr mig så alsmågtiga sorg; men jag skall 
ej ofverlefva min vanåfa. — Jag ber dig ej 
bli qvar, återtog Corinna: men hvad ondt 
gör jag dig om jag följer dig? •— Mitt rege
mente afgår til öarna, och det år ej tillåtit 
för någon officer at föra sin hustru med sig. 
.— Låt mig då åtminstone följa dig til Eng
lund. — De samma bref som j^g undfått, 
återtog Oswald, underråtta mig at rygtet 
om vår förbindelse år utspridt i England, at 
allmånna papperen talat derom, at man bör-

78
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jar gissa hvem du år, och at din slågt, up- 
retad af lady Ed germ ond, liar beslutat at 
aldrig erkänna dig. Lemna mig tid at öfver- 
tala dem, at tvinga din sty fm or til hvad hon 
ar dig skyldig; men om jag anländer i ditt 
sällskap, och sedan blir tvungen at öfvergif- 
va dig innan jag låtit återställa dig dit namn, 
så öfverlemnar jag dig åt opinionens hela 
stränghet, utan at vara tilslådes for at be
skydda dig. — Du nekar mig då alt, sade 
Corinna; och då hon slutade dessa ord 
nedföll hon ulan sansning; hennes hufvud 
slog hårdt mot golfvet, och hlodet brast ut. 
Oswald upgaf vid det la skådespel sönder
slitande rop. Thérésine kom in häftigt för
skräckt och återkallade henne til lifvet. Men 
då hon kom sig före, blef hon i en spegel 
Varse sitt bleka och förfallna ansigte, sina 
spridda och blodfårgade hår. — Oswald, 
sade hon, jag var ej sådan då du första gången 
såg mig på Capitolium; jag bar på min hjessa 
hoppets och årans krans, och nu år den sö
lad af blod och stoft; men du har ej lof at 
loragta mig lör delta tilstånd uti hvilket du 
satt mig. Andra kunna göra det, men ej du: 
du måste hafva medlidande med den kärlek 
du upvåckt, du år skyldig dertil. —

!*“ Håll, ropade lord Nelvil, det år fö1-'



So Corinna

mycket! — han gjorde tecken ät Thérésine 
at aflågsna sig, och tog Corinna i sina ar
mar: — Jag har beslutat at bli qvar, sade 
han, du kan göra med inig livad du vil. Jag 
skal undergå hvad himlen beslutat, men jag 
skall ej ofvei'gifva dig i denna olycka, och 
jag skall ej fora dig til England, innan jag 
dår upråttat ditt ode. Jag skall ej dår lem- 
na dig blottståld för en högmodig qvinnas 
skymfande. Jag blir qvar; ja, jag blir qvar, 
ty jag kan ej öfvergifva dig. — Dessa ord 
återkallade Corinna til sig sjelf, men'ka
stade henne tillika uti en mera grym ned
slagenhet ån den förlviflan som hon nyss 
rönt. Hon kånde nödvändigheten som ned
tyngde henne, och med nedsänkt, hufvtid för- 
blef hon långe i den djupaste tystnad. —■ 
Tala, ömma van! sade Oswald, låt mig dä 
höra din röst; jag har nu bloLt den som kan 
understödja mig; jag vil låta leda mig af den. 
— Nej/svarade Corinna, du skall resa, du 
måste det. — och en flod af tårar gaf til— 
kanna hennes undergifvenhet. — Min vån, 
utropade lord Nelvil, jag tar til vitne detta 
din fars portrait som år hår framför oss; och 
du vet om namnet af en far år heligt för 
mig! jag tar det til vitne at mitt lif år din

egfen-
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egendom sa långe det'år nödvåndigt för din 
sallliet. Då jag återkommer från öarrie, vill 
lag bjuda til at återgifva dig ditt fädernesland, 
°c 1 at f,'ir ^ta dig återfinna den rang och 
Varelse som år din rättighet; men om jag ej 
kan lyckas deruti, sa vill jag återkomma til 
A at lefva och dö lör dina fôtter. -
Ack! återtog Corinna — ån dessa krigsfa
ror som du går at trotsa?--------frukta dem
ej, svarade Oswald, jag skall undkomma 
dem: men om jag förlorade lifvet, jac 
C °n U1':l9t °kånda af människor, så skulle lik 
vål mitt minne lefva uti ditt hjerta: du skul
le kanske aldrig höra mitt namn utsågas, utan 
at dina ögon fylldes af tårar; år det ej sant, 
Corinna? du skulle såga: Jag har känt ho
nom, han har älskat mig. — Ack! lemna mig 
lemna mig, utropade hon; du bedrager dig 
På mitt synbara lugn; i morgon då solen 
återkommer, och då jag såger til mig sjelf- 
Jag skall ej mera återse honom, jag skall ej mera 
ntersc honom/ sa kan det hånda at jag uphör 
at lclva, och detta vore lyckligt! — Hvarföre 
Corinna, utropade lord Ne 1 vil, hvarföre’ 
tfuktar du at ej mera få återse mig? detta 
högtidliga löfte at för altid återförena oss, 
gidler det då ingenting för dig? kan ditt 

Geh 3. g
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hjerta tvifla derpå? —1 Nej, jag vördar dig 
för mycket at ej tro dig, sade Corinna, det 
skulle kosta ännu mera pä mig at lorsaka 
min beundran för dig ån min kårlek. Jag 
anser dig som et ånglavåsende, som den re
naste ocli ädlaste caracter hvilken nånsin vi
sat sig på jorden: det år ej allena dit behag 
som fångslar mig, det år föreställningen at 
aldrig så många dygder varit förenade hos 
et och samma föremål; och din himmelska 
blick har blitvit dig g'dven blott för at ut

trycka dem alla: et tvifvel om dit löfte vare 
då långt ifrån mig. Jag skulle Hy vjd åsynen 
af en menniskoskapnad, den skulle blott in- 
gifva mig fasa, om lord N el v il kunde be
draga: men skilsmässan öfverlemnar åt ** 
många händelser, men detta föriårliga ord 
fdrvål! ... — Aldrig, afbröt han, aldrig skal 
Oswald kunna såga dig det sista farva 
förrån på sin dödssång. — Och hans rörelse 
var så djup då han utsade dessa ord, at Co
rinna, som började frukta någon verkninf 
af denna rörelse på hans liåls^a, b jod til a 
sansa sig, hon som likvål var måst at be 

klaga.
De började då at tala om denna grymnv 

afresa, om medlen at skrifva til hvarandra» 
och om vissheten at återförenas. Et år bl^
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Jen bestämda liden för denna frånvaro. 
Oswald trodde sig vara saker at expeditio
nen ej skulle råcka långe; ånnu hade de nå
gra timmar q var, och Corinna hoppades at 
Vinna styrka. Men då Oswald hade sagt 
lenne at gondolen skulle komma at hamta 

honom klockan tre om morgonen, och då 
hon såg på sin pendule at denna tid ej var 
mycket allagsen, började alla hennes lemmar 
darra; och säkert skulle åsynen af schavotten 
oj förorsakat henne så mycken fasa. Os
wald pa sin sida tycktes i livarje ögonblick 
öriora modet, och Corinna, som altid ha
de sett honom vara måstare Öfver sig sjelf, 
hade hjertat sönderslitit gertom åsynen af 
hans ångest. Stackars Corinna! hon trö
stade honom, då hon likväl skulle blifva tu- 
ßende gångor mera olycklig ån han!

— Hör,, sade hon til lord Nelvil, då 
du kommer til London, skola denna stadens 
lättsinniga karlar såga til dig at kårlekslölten 
ej aro bindande för hedern, at alla engels
män i verlden hafva ålskat italienskor Under 
deras resor och glömt dem vid hemkomsten, 
at några månaders sållhet hvarken förbinder 
den som gifyer eller emottager den, och at 
vid din ålder kan ej hela lifvet bero af den. 

rtjusning som du någon tid funnit uti en



84' Corinna

utlåndskas sållskap. De skola synas hafvft 
rått enligt verldens tånkesått: inen du, som 
kånner detta hjerta ôfver Jivilket du gjort dig 
til herrskare, du, som vet huru det ålskar 
dig, skulle du kunna upsöka sophismer til 
ursågt for et dödligt sår? och skulle vanliga 
•menniskors lättsinniga och barbariska skåmt 
hindra din hand at darra då den stötte dol- 
ken i mit bröst? — Ack! hvad såger du? 
utropade lord N el vil, det år ej din sorg 
allena som qvarhåller mig, det år min egen. 
Hvar skulle jag finna en sållhet som liknade 
den jag smakat i ditt sållskap? hvitken i he
la verlden skulle förstå mig som du har gjort 
det? du Corinna förstår ensam karleken, 
du allena kan ingifva den : denna själens har
moni, denna snillets och hjertats lörtroliga 
fattningsgåfva, hos hvilken annan qvinna an 
dig skulle den kunna sökas? Corinna, dm 
vån år ej lättsinnig, du vet det; han ar langt 
derifrån. Alt år alfvarligt för honom i let- 
naden; skulle han vål lör dig ensam förneka 
sin natur?

— Nej, nej, återtog Corinna, du skall 
ej med föragt bemöta et uprigtigt hjerta, och 
det skall aldrig bli dig, Oswald, dig som 
min förtvillan skall finna kånslolös. Men en 
fruktansvärd fiende hotar mig hos dig, det år
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aim styfmors despotiska stränghet och fôrag- 
tande medelmåtta. Hon skall beratta dig alt 
hvad som kan skymfa min förflutna lefnad. 
Skona mig ifrån at såga dig förut hennes 
obevekliga tal. Långt ifrån at de talanger 
som jag kan hafva skulle vara en ursågt för 
hennes ögon, vet jag at de tvårtom skola 
blifva ansedda såsom det största af mina fel. 
Hon begriper ej deras förtjusning, hon ser 
blott deras faror. Hon anser onyttigt, och 
kanske brottsligt, alt hvad som ej öfverens- 
ståmmer med det öde hon föreskrifvit sig, 
och all hjertats poesie synes henne vara en 
otidig nyck som tilskansar sig rättigheten at 
föragta hennes förnuft, Det blir i de dygders 
namn hvilka jag vördar lika necket som du, 
som hon skall loi domina min caracter och 
mitt öde. Oswald, hon skall såga dig at 
jag år dig ovärdig. — Och huru skulle jag 
kunna höra, det? afbröt Oswald; hvilka 
dygder skulle man våga föredraga ditt ädel
mod, din uprigtighet, din godhet, din ömhet? 
himmelska varelse! må vanliga qvinnor blif
va dömda efter vanliga reglor! men må den 
blygas som blifvit ålskad af dig, och Iivilken 
ej vördade lika mycket som han tilbeder dig! 
Ingenting i verlden liknar ditt snille och ditt 
hjerta. Hos det gudomliga ursprung dår du
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hamtat dina känslor år alt kårlek och san
ning, Corinna, Corinna, ack! jag kan 
ej öfvergifva dig. Jag kånner mitt mod vackla. 
Om du ej uppehåller mig sa reser jag ej, 
och du måste sjelf gifva mig styrka at be~ 
drofva dig? — Nå vål, sade Corinna, ån- 
nu några ögonblick innan jag anbefaller min 
sjal åt Gud lör at undfå styrka at höra tim- 
înan slå til "din afresa, Vi hafva ålskat hvar
andra , Oswald, med den djupaste ömhet, 
Jag har anförtrott dig mitt lils hemligheter: 
handliogarne åro intet; men min varelses för
troligaste känslor, du vet dem alla. Jag har 
ingen tanka som ej år förenad med dig. Om 
jag skrifver några rader uti hvilka min sjal 
utgjuter sig, så år det du allena som ingil- 
yer mig dem; det år til dig jag ställer alla 
mina tankar, liksom min sista suck skall blif- 
va ståld til dig. Hvar skulle jag då finna 
en fristad om du öfverger mig ■ De sköna 
konsterna visa mig din bild; musiken å'' din 
röst; himlen, din bück, Hela detta genie 
aom fordom uplågade min tanka, år nu blott 
kårlok, Enlhousiasm, eftertänka, förstånd» 
jag har ej mera något utan i förbindelse 
med dig,

Mågtige Gud sotn hör mig! sade hon, och 
Jyftade sm blick mot himlen, Gud! som ej
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h' obeveklig fôr hjartats lidande, det ådlaste 
af alla! beröfva mig lifvet. da han uphor at 
alska mig, beröfva mig denna sorgliga gni
stan af min varelse hvilken blott skulle gif- 
va mig kraft at lida. Han forer med sig 
hvad jag åger måst ådelt och ömt; om han 
låter denna eld utslockna som år nedlagd uti 
hans sköte, på livilket rum af verlden jag 
finnes, måtte mitt lif också utslockna. Store 
Gud! du har cj skapat mig at öfverlefva alla 
adla kånslor; och hvad hade jag qvar sedan 
jag uphört at högakta honom? ty åfven han 
bör ålska mig, han bör det. Jag kånner en 
tilgifvenhet i djupet af mitt hjerta som ut- 
kråfver hans. O min Gud! utropade hon 
ännu en gång: döden — eller hans kårlek! 
— Sedan hon slutat denna bön, vande hon 
sig åter til Oswald, och såg honom ned
fallen framför sig uti förfärliga convulsioner ; 
höjden af hans rörelse hade öfyergått hans 
krafter: han försakade Corinnas hjelp, han 
ville dö, och hans förstånd tycktes vara al- 
deles rubbat. Corinna tryckte lindrigt hans 
hander uti sina, och uprepade alt hvad han 
sjelf sagt henne. Hon lörsåkrade honom 
at hon trodde det, at hon gjorde sig såker 
om hans återkomst, och at hon nu var myc
ket lugnare; dessa ljufva ord lindrade något

87
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lord Nelvils smarta. Likväl, ju närmare 
afskedstimman nalkades, ju mera omöjligt 
syntes det lionom at vex'kstâlla skilsmässan.

— H vårföre, sade han til Corinna, 
hvårföre skulle vi ej fara til en kyrka innan 
min afresa, och dår tilsåga hvarandra en evig 
trohet! — Corinna båfvade vid dessa ord; 
hon såg på lord Nel vil, och den största 1 
förvirring uprörde hennes hjerta; hon kom 
ihog at Oswald!, då han berättade sin hi
storia, hade sagt at en qvinnas sorg var als- 
inågtig öfver hans upförande; men åfven til
lagt at hans kånsla kallnade genom sjelfva 
den xipoffi'ing som denna sorg erhöll utaf ho
nom. Hela Corinnas stolthet och styrka 
vaknade vid denna tanka, och efter några 
ögonblicks tystnad, svarade hon: — Du må- 
s\e hafva återsedt dina vånner och ditt fä
dernesland innan du tar det beslut at iörena 
dig med mig. Jag skulle nu halva at tacka 
bortresans rörelse derlöre, och jag vill ej 
halva det så. — Oswald var ej enträgen-, 
åtminstone, sade han, och fattade Corinnas 
hand, svår jag ånnu en gång at. min tro år 
förbunden med denna ring som jag gifvit dig.
Så långe du förvarar den, skall aldrig någon 
annan hafva rättigheter öfver mitt hjerta; om 
du en gång skulle föragta den; om du skic-
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kade mig den tilbaka. . . — Uphor, uphor, 
afböt Corinna, at uttrycka en oro som du 
omöjligt kan kanna. Ack! det blir ej jag som 
först bryter våra hjertans helgade förening, 
du vet vål at det ej blir jag, och jag skulle 
uåstan rodna at gifva försäkringar om det 
som redan år sa afgjordt. —

Eiinedlertid kom timman nårmare. Co — 
ï'mna bleknade vid minsta buller, och lord 
N el vil var altid fördjupad uti en håftig 
sorg, och hade ej styrka at saga et enda ord. 
Ånteligen syntes det olycksfulla skenet pä 
langt hall genom fönstret, och straxt derpå 
stadnade den svarta gondolen framför trap
pan. Corinna skrek til vid denna åsyn och 
sprang tilbaka med fasa; hon föll i Oswalds 
armar, och ropade: — dår åro de, se- dår! 
larvå], res, det år slut! — O min Gud! sa
de lord Nelvil, o min far! måste jag da 
resa! och hans tårar llöto då han tryckte 
henne mot sift hjerta. — Res, sade hon til 
honom, res, du måste det. — Aalla in Thé- 
résme, svarade Oswald, jag kan ej Iemna 
dig ensam i detta tilstånd. — Ensam, ack! 
sade Corinna, år jag det ej ånda til din 
återkomst! — Jag kan ej gå ut ur detta rum, 
utropade lord Nelvil, nej jag kan det ej J 

och då kan utsade dessa ord vax hans
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fôrtviflan sa stor at lians blickar och önsk
ningar påkallade döden. — Na. val, sade Co
rinna, jag skall gifva signalen; jag skall 
sjelf öpna denna dörr, men skånk mig ännu 
några ögonblick. — Ack ja! ropade lord 
Nelvil, låt oss ånnu vara tilsammans en 
stund, ånnu en liten stund; dessa grymma 
stunder åro likvål båttre ån at uphöra at 
se dig. —

Man hörde da under Corinnas fönster 
roddarne som ropade lord Nelvils folkj 
de svarade, och en af dem kom at klappa på 
Corinnas dörr med tiikånnagifvande at alt 
var färdigt. — Ja, alt år färdigt, svarade Co
rinna; hon aflågsnade sig från Oswald, 
och gick at bedja med hufvudet lutadt mot 
sin fars portrait. Utan tvifvel såg hon i 
detta ögonblick hela sin förflutna letnad; 
samvetet förstorade alla hennes tel; hon trak
tade at ej förtjena den gudomliga barmher- 
tigheten, och likvål kånde hon sig så olyck
lig at hon borde tro på himlens inedlidande. 
Sedan hon stigit up, räckte hon handen åt 
lord Nelvil och sade til honom-. — Hes, 
jag vil det nu, och kan hånda inom et ögon
blick skulle jag ej mer kunna det: res, måtte 
Gud vålsigna dina steg, och åfven beskydda 
jnig, ty jag behöfver dfct vål! — Oswald
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kastade sig annu en gang i liennes armar, 
och sedan han tryckt henne mot sitt hjerta 
med en obeskriflig passion, gick han, blek 
och bafvande som en man hvilken gar iil 
afrattsplatsen, ut ufur detta rum, dår han 
kanske lor sista gången ålskat, eller kånt sig 
ttuskad pa et salt hvarat ödet ej kan gifva mer 
an et exempel.

Dcå Oswald försvann undan Corinnas 
blickar, blef hon fattad af den häftigaste h jer t— 
klappning hvilken ej lemnade henne frihet at 
andas; hennes ögon voro så förvirrade at de 
föremål hon såg förlorade för dem all verk
lighet, och tycktes irra stundom nåra stun
dom långt ifrån hennes blickar; hon trodde 
S!g kanna huru rummet dår hon vistades 
skakades som vid en jordbåfning, och hon 
Stödde sig för at motstå denna rörelse. Ån- 
nu hörde hon en fjerdedels timma buller af 
Oswalds betjening som voro sysselsatte med 
anstalterna ti] resan. Han var ånnu dår uti 
gondolen; hon kunde ånnu få se honom; 
l"en hon fruktade för sig sjeif; och han på 
sin sida låg nåstan utan kånsla uti denna 
gondole, Ånteligen reste han, och i detta 
ögonblick kastade sig Corinna utur rura- 
liiet för at återkalla honom; Thérésine hcll 
henne tilbaka. Et förskråckeligt regn började 

den häftigaste storm låt höra sig, ock
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det hus Corinna bebodde gungade nastan 
som et skepp midt uti hafvet. Hon kände 
en liflig oro for O s av a 1 d som skulle fara 
ofver fjärden i detta hiskliga väder, och hon 
nedsteg til canalens brådd i afsigt at finna 
en båt for at följa honom åtminstone til fa
sta landet; men natten var så mörk at ingen 
enda båt fans. Corinna gick med den häf
tigast© uprörelse på de trånga stenar som 
skilja canalen från husen. Stormen ökades 
alt mera, och hennes farhoga för Oswald 
fördubblades i hvarje ögonblick. Hon ropade 
så högt hon kunde efter roddare, hvilka 
trodde det vara rop från någon olycklig som 
var i fara at drunkna under stormen, och 
]ik\ål vågade ingen nalkas, så förfärliga voro 
de uprörda böljorna uti den stora canalen.

Corinna afvaktade dagen uti denna 
ställning. Vädret blef likväl lugnare, och den 
gondolier som hade fördt Oswald lemnade 
henne från honom den underrättelse at han 
lyckligt kommit ofver fjärden. Detta ögon
blick liknade ännu nästan sållhet, och det 
var ej förr ån efter några timmar som den 
olyckliga Corinna ännu kände frånvaron, 
och de långsamma stunder, de ängsliga da
gar, den oroliga och förtärande smärta hvil- 
ken hädanefter ensam skulle upfylla hennes tid.
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fjerde capitlet.

Oswald, under de första dagarna af sia 

resa, var tusende gånger fårdig at vånda om 
hl Corinna; men de motiver som bortförde 
honom, segrade öfver detta begår. Det år et 
högtidligt steg, uti kårleken at en gång hafva 
öfver vunnit honom, blåndverket af hans 
allmagt år nphördt.

Nårmare England återkommo alla fäder
neslandets minnen uti Oswalds själ; det år 
han tilbringat uti Italien var ej i förbindelse 
med någon annan tidpunct af hans lefnad. 
Det var som et lysande meteor hvilket tråf- 
lat frans inbillning, men likvål ej kunnat helt 
°ch hållit föråndra de opinioner ocli tycken 
af hvilka hans varelse ditintils varit samman
satt. Han återfann sig sjelf; oeh fastån sak
naden at vara skiljd från Corinna hindrade 
honom at röna något intryck af sållhet, åter
tog han likvål en slags fasthet uti idéerna, 
hvilken försvtmnit genom Italiens och de 
sköna konsternas riwgifvande tomhet. Sa 
■mart han satt foten på Englands jord, blef
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rikedom och industrie som framstålde jsig för 
hans blickar; de böjelser, tycken och vanor 
som voro lionom medfödda, vaknade med 
förnyad styrka. Uti detta land, dår karlarne 
hafva så mycken värdighet, och qvinnorna så 
mycken blygsamhet, där den husliga sållheten 
år bandet for den allmänna, tänkte Oswald 
blott på Italien for at beklaga det. Det 
tycktes honom at menskliga förnuftet var uli 
lians fäderneslahd öfverall: ädelt intryckt, da 
der emot uti Italien alla stiftelser och all 
samhällsordning gåfvo i många afseenden til— 
känna blott oreda, svaghet och okunnighet* 
De förföriska taflorna, de poetiska intrycken 
gåfvo rum uti hans hjerta åt den moraliska 
frihetens innerliga känsla; och fastän hart 
åltid älskade Corinna, tadlade han henne 
lindrigt at hafva kunnat ledsna vid leinaderl 
uti et land hvilket han ansåg så vist och 
ädelt. Ånteligeil, om lian kommit från et 
land, där bildningskraften år gudomligad, til 
et annat land på en gång ofVugtbart och lätt
sinnigt, sä skulle säkert alla hans minnen, 
hela hans själ, lilligt återfört honom til Ita
lien; men han utbytte det obestämda begäret 
af en romantisk sållhet, mot högmodet öfvef 
lifvets sanna goda: oberoende och säkerhet
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Han återkom til den varelse som passar for 
karlarne: verksamhet toed ändamål. En dröm
mande lefnad år snarare qvinnornas lott, 
dessa från deras födelse sa svaga och under- 
gifna varelser: mannen vill erhålla livad han 
önskar, och vanan vid behjertenhet, kånslun 
al styrka retar honom mot odet om han ej 
kan styra det efter sitt behag.

Vid återkomsten til London återfann 
Oswald sina barndomsvänner. Han hörde 
talas detta starka och sammandragna språk 
soin tyckes innelåtta ånnu flera känslor ån 
det uttrycker; han återsåg dessa alfvarsamma 
physionomier liviika i en hast utveckla sig, 
då innerliga tilgifvenheter segra öfver deras 
vanliga förbehållsamhet ; han återfann nöjet 
at göra uptåckter uti hjertan hvilka smånin
gom uppenbara sig för uptnårksamma blickar; 
han kånde med et ord at han var uti sitt 
fädernesland, och de som aldrig varit derifrån 
åro okunniga genom huru många band det 
år oss kart. Likvål skiljde Oswald aldrig 
Corinnas åtanka från något af de intryck 
han emottog, och då han mer ån nånsin f a
stade sig til England, och kånde alt mera 
motvilja at å nyo öfvergifya det, återförde 
honom alla lians tankar til beslutet at gifta 
sig med Corinna, och at nedsatta sig i 
Skottland med henne.
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Han var otolig at stiga om bord för at 
sa mycket snarare återkomma, då befallning 
ankom at upkjuta afresan for den expedition 
hvaraf hans regemente utgjorde en del; men 
man tilkånnagaf tillika at detta uppehåll 
skulle snart kunna uphöra, och ovissheten i 
detta afåeende var sådan at ingen officer kun
de med säkerhet disponera orn fjorton dagar. 
Denna ställning gjorde lord N el vil ganska 
olycklig. Han led mycket, at vara skiljd frän 
Corinna, och at hvarken halva tid eller 
frihet at upgöra eller följa någon viss plan. 
Han tilbragte sex veckor i London utan at 
visa sig i sållskaper, endast sysselsatt med det 
ögonblick dl han kunde få återse Corinna, 
och mycket ledsen öfver den tid han var 
nödsakad at förlora långt ifrån henne. Ån- 
teligen beslöt han at anvånda dessa dagar til 
en re3a åt Northumberland för at dår besöka 
lady Ed ger mond, och ofvertala henne at 
högtidligt erkånna Corinna för lord Edger- 
monds dotter, och at förklara rygtet om 
hennes död vara falskt utspridt; hans vånner 
visade honom de allmånna papper dar man 
infördt mindre gynnande berättelser om Co
rinnas lefnadssått, och han kånde et häftigt 
begår at återstålla henne både den rang och 
det anseende som var hennes rättighet.

- ■■|1"*"— Femte
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FEMTE CAPITLET.

Oswald reste til lady Edgermonds gods. 
Han tankte med rörelse at han skulle få se 
den boning dår Corinna tilbragt så många 
ar. Han kånde också någon oro olVer nöd
vändigheten at låta lady Edgermond för
stå at han beslutat afstå från hennes dotter; 
och blandningen af dessa sårskildta känslor 
uprörde honom, och gjorde honom tankfull. 
De stållen lian såg då han framskred mot 
Englands norra del, återkallade alt mera 
Skottland för honom; och minnet al hans 
far, beständigt närvarande för hans tanka, 
trångde sig altid djupare til hans hjerta. Då 
lian ankom til lady Edgermond, blef han 
trållad af den goda smak som rådde uti alla 
trägårdens och slottets inrättningar; och då 
vårdinnan ej ånnu var fårdig at emottaga 
honom, spatserade han i parken, och blef pä 
långt håll genom löfven varse en ung person 
med den måst lina våxt, med blonda hår af 
en undransvård skonhet, hvilka knapt cjvar-



Corinna

hollos af hennes hatt. Hon låste med myc- 
ken upmårksamhet. Os wald igenkände hen
ne for Lu eile, oagtadt han ej sett henne 
på tre år, och fastån hon på denna tid öl- 
vergått från barndom til ungdom, var hon 
underbart förskonad. Han nalkades henne, 
hålsade på henne, och glömmande at han 
var i England, ville han taga hennes hand 
för at vördsamt kyssa den efter Italiens bruk; 
den unga flickan gick tvånne steg tilbaka, 
rodnade mycket, gjorde honom en djup häls
ning, och sade til honom: — Min herre, 
jag skall underråtta min mor at ni önskar 
se henne — och hon gick bort. Lord N e 1 - 
vil stod slagen af denna vördnadsvåckande 
och blyga upsyn, och af denna verkligt ång- 
lalika skapnad. y

Det var Lu ci le som knapt ingeck uti 
sitt sextonde år. Hennes anletsdrag Voro 
obeskrifligt delicata: hennes våxt var nåstan 
för mycket smal, ty någon liten svaghet röjde 
sig uti hennes gång; hennes hy var af en 
undransvård skönhet, och hvithet och rodnad 
påföljde hvarandra uti et ögonblick. Hennes 
blå ögon voro så ofta nedslagna, at hennes 
physionomie i synnerhet bestod uti denna 
fina hy som förrådde henne ovetande de rö
relser livilka hennes djupa förbehållsamhet

Ö8
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P* alla andra sait dôljde. Oswald, sedan 
han rest i södern, hade förlorat begreppet 
om en sådan figur och om et sådant uttryck. 
Han biel fattad af en kånsla af vördnad; han 
förebrådde sig lilligt at hafva nalkats henne 
med en slags förtrolighet, och då han åter
kom til slottet, da han återsåg Lucile som 
då kommit lilbaka, tånkte han förtjust på den 
unga flickas himmelska renhet som aldrig 
aflågsnat sig från sin mor, och hvilken blott 
af lifvet kånner den barnsliga ömheten.

Lady Edgermond Var ensam då hon 
emottog lord Nelvil: han hade sett henne 
tvanne ganger i sållskap med sin far några 
ar forut, men hade da ganska litet gifvit agt 
på henne; han undersökte henne nu med 
mera upmårksamhet för at jämföra henne 
med det portrait som Corinna hade gjort 
honom; han fann det sant i tnånga afseen- 
den, men likvål tyckte han sig uti lady 
Ed germon ds blickar finna mera kånslo- 
fullhet ån Corinna tillägnade dem, och han 
trodde at hon förstod mindre ån han at gis
sa indragna physionomier. Hans första in
téressé hos lady Edgermond var at öfver- 
tala henne at erkånna Corinna, genom up- 
hafvandet af alt hvad man gjort för at utgif— 
Va henne för död. Han började samtalet med
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at tala om Italien, och del nôje han dår 
smakat. — Fôr en karl, svarade lady Etfger- 
inond, år Italien en rolig vistelseort; ‘men 
jag skulle blifva mycket missnöjd om et frun
timmer som interesserade mig kunde trifvas 
dår långe. — Jag har likväl dår funnit, sva
rade lord Kel vil, redan stött af detta ut
låtande, den måst utmårkta qvinna som jag i 
min lefnad kånt. — Detta kan vara möjligt i 
afseende på snille, återtog lady E d g’e r m ond; 
men en hederlig karl söker andra egenska
per hos sin lefnads följeslagerska. — Och 
han finner dem åfven, återtog Oswald med 
Hetta. — Han ämnade fortfara och tydligt 
framställa livad som på bagge sidor var blott 
vidrördt, men Lucile kom in for at hviska 
vid sin mor. — Nej, min dotter, svarade la
dy Edgermond helt högt, du kan ej i dag 
få ga til din cousine, du åter middag hem
ma med lord Nel vil. — Vid dessa ord 
rodnade Lucile ånnu starkare ån uti trä
gården ; hon satte sig sedan vid sidan af sin 
mor, och tog en sticksöm på bordet hvar- 
illed hon sysselsatte sig, utan at nånsin up- 
lyfta ögonen, eller' blanda sig uti conver
sation en.

Lord N el vil blef nås tan förtretad öfter 
detta upförande: ty det var sannolikt at Lu-

*• Corinna
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eile ej var okunnig om at det varit fråga 
om deras förening, och faslån Lu cif es liån- 
ryckande figur altid mera intog honom, på
minte han sig alt hvad Corinna sagt ho
nom om möjligheten af den strånga upfostrans 
Verkan som lady Edgermond gaf sin dot
ter. I allmånhet halva de unga flickorna uti 
England mera frihet ån gifta lruntimmcr; 
hade förnuftet och moralen gifva skål til 
denna sedvana; men lady Edgermond gick 
derifrân, ej för de gifta fruntimren, men för 
de unga flickorna; hon var af den tankan at 
den strängaste återhållsamhet passade frun
timren uti alla belågenheter. Lord Nelvil 
ville förklara för lady Edgermond sina af- 
sigter i anseende til Corinna, så snart han 
ånnu en gång blef ensam med henne; men 
Lu eile gick ej ut, och lady Edgermond 
underhöll samtalet anda til middagen öfver 
åtskilliga åvnnen, med et enkelt och stadgadt 
förstånd hvilket ingaf lord Nelvil vördnad. 
Han skulle velat bestrida opinioner som voro 
så beståmda uti alla mål, och hvilka ofta ej 
öfverensslåmde med hans egna; men han 
kånde at om han skulle såga et ord åt lady 
Edgermond som ej skulle vara enligt med 
hennes begrepp, så skulle lian derigenom 
gifva henne en tanka om honom hvilken ej
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sedan skulle kunna utplanas, och han tveka
de vid detta första steg, aldeles ohjelpligt hos 
en person som ej medgaf några nuancer el
ler undantag, och hvilken afgjorde alt efter 
allmanna och positiva reglor.

Man anmålte middagen. Lu eile gick 
til sin mor for at gifva henne armen. Os
wald biel da varse at lady E dg erm ond 
gick med mycken svårighet. — Jag lider, 
sade hon til lord Nelvil, af en gansa smärt
sam och kan hända dödlig sjukdom. — Lu- 
cxle bleknade vid dessa ord. Lady Edger- 
mond säg det, och återtog med godhet: —> 
min dollers omsorger halva likväl redan en 
gång raddat mit lif, och skola kanske ånnu 
långe uppehålla det. — Lu eile nedsänkte 
hufvudet på det at hennes rörelse ej skulle 
synas. Då hon uplyfte det, voro hennes 
ögon ånnu vata af tårar; men hon hade ej 
en gång vågat fatta sin mors hand; alt hade 
föregått inom hennes bjerta, och hon hade 
blott tånkt på andra at för dem dölja hvad 
hon kånde, Emedlertid blef Oswald djupt 
rörd af denna förbehållsamhet, af detta tvång; 
och hans inbillning, fordom skakad af passio
nen och vältaligheten, fann behag uti åskå
dandet af oskuldens sköna talla, och trodde

hvilketjag e)
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blygsamt moln som på et förtjusande sått 
hvilade blicken.

Under middagsmåltiden ville Lucile 
skona sin ijior från den minsta möda; hon 
serverade alt med beständig omsorg, ocft 
lord Nelvil hörde blott ljudet at hennes 
röst då hon bjöd al' de sårskilta råtterna; 
men dessa obetydliga ord voro uttalade med 
en förtjusande ljufhet, och lord Nelvil frå- 
gade sig sjelf huru det var möjligt at de 
enklaste rörelser och de allmännaste ord 
kunde helt och hållet uphöja sjålen. — Det 
fordras, sade han vid sig sjelf, antingen Co
rinnas snille, som öfvergår alt hvad inbill
ningen kan önska, eller denna tystnadens 
och blygsamhetens mystiska slöja, som tillå
ter livarje karl at föreställa sig hvilka dygder 
och känslor han sjelf önskar. — Lady Ed- 
germond och hennes dotter stego up från 
bordet, och lord Nelvil ville följa dem; 
men lady Ed ger mond var så noggrant un
derkastad vanan at gå bort vid deserten, at 
hon bad honom blifva qvar vid bordet inttf 
dess hon och hennes dotter hunnit tillaga 
théet uti salongen, och lord Nelvil infann 
sig hos dem inom en fjerdedels timma. Af
tonen gick förbi utan at han fick vara et 
ögonblick ensam med lady Edgermond,
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ty Lucile gick ej inan henne. Han viste 
ej hvad han borde gora, och han åmnade 
resa til nårraaste stad, i afsigt at återkomma 
dagen derpâ lör at tala med lady Edger- 
mond, da hon tilbjod honom at tilbringa 
natten på slottet. Han antog straxt. tilbudet 
utan at lasta någon vigt dervid, och' likväl 
ångrade han straxt at hafva gjort det, eme
dan han trodde sig se mi lady Edg erm onds 
blickar at hon ansåg detta samtycke såsom et 
skål at tro at han ånnu hade afsigter på hen
nes dotter. Detta bief en förnyad orsak til 
det beslut han tog at redan i samma ögon
blick begåra et samtal med henne, hvilkot 
Jion utsatte til följande morgonen. Lady 
Ed ger mond låt båra sig uti sm trägård. 
O swald tilbjod henne sin arm til en liten 
promenade. Lady E d g er m on d såg skarpt 
på honom, och sade sedan : ja, hvarfor icke- 
—• Lucile öfverråckte honom sin mors 
hand, och sade helt lågt af fruktan at hennes 
mor skulle höra det: — Mylord, gå sagta. — 
Lord Nelvil bafva.de vid dessa ord, talade i 
hemlighet. På samma sått kunde et känslo
fullt ord hlifvit honom tilsagdt af denna 
änglalika ligur som ej syntes skapad för 
denna jordens tilgifvenheter. Oswald trod-' 
de ej at hans rörelse i detta ögonblick kunde

io4
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Tara et förolämpande mot Corinna; han 
tyckte at det blott var en dyrkan af Luci- 
les himmelska renhet. De gingo in tilbaka 
vid timman for aftonbönen, hvilken Jady 
Edgermond hvar afton förrättade med alt 
sitt husfolk. De voro samlade i stora salen 
pä nedre bottnen. De Ilasta utaf dem voro 
gamla och skröpliga; de hade tjenat lady 
Edgermonds och hennes mans far. Os
wald bief lifligt rörd af detta skådespel, 
hvilket återkallade för hans minne hvad han 
ofta sett uti sin fars hus. Alla lade sig på 
kna, utom lady Edgermond som var hin
drad af sin sjukdom, men som sammanknåpte 
handerna och nedslog ögonen med vördnads- 
full andagt.

Lu eile låg på knå bredvid sin mor, och 
det var hon som förråttade låsningen. Det 
Var först et eapitel af evangelium, och sedan 
en bön inråttad för landt- och liemlefnaden. 
Denna bön var sammansatt af lady Edger
mond sj'elf; och uti uttrycken var en slags 
stränghet som contrasterade med hennes dot
ters milda och blyga uttal; men sjelfva den
na stränghet ökade effeeten af de sista orden, 
hvilka Lucile darrande utsade. Sedan man 
gjort förbön för husets tjenare, slågten, ko
nungen, och fäderneslandet, kommo dessa
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ord: ”gor oss också den nåden, o vår Gud! 
”at detta husets unga dotter ma lå lefva och 
”do, utan at hennes sjal blifvit beflackad med 
”en enda tanka, en enda kånsla, som ej är 
5’enlig med liennes skyldigheter ; och at hen- 
”nes mor, som snart skall återvända til dig, 
”må kunna hoppas ' förlåtelse for sina egna 
”fel genom sitt enda barns dygder.”

Lucile Tiprepade alla dagar denna bön. 
Men denna afton, i Oswalds närvaro, var 
hon mera rörd ån vanligt, och tårar ned föl lo 
från hennes ögon innan hon slutat låsningen» 
och innan hon kunde med händerna for an- 
sigtet. dölja dem för andras blickar. Oswald 
hade sett dem falla; och en rörelse blandad 
med vördnad upfyldc hans hjerla: han be- 
tragtade detta ungdomsutseende hvilket så 
nära liknade barndomen, denna blick hvilken 
ännu syntes bibehålla et friskt minne af him
len. Et så förtjusande ausigte emellan dessa 
många ansigten som alla utvisade ålderdom och 
bräcklighet, tycktes vara en bild af den gu
domliga barmhertigheten. Lord N el vil be
sinnade denna så strånga och indragna lel- 
nad som Lucile fört, han föreställde sig 
denna ojämförliga skönhet, således beröfvad 
alla verldens nöjen och all dess dyrkan, och 
hans sjål blef genomträngd af den renaste
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känsla. Ocksl Lu eile s mor förtjente vörd
nad, och eiholl den. Hon var annu mera 
sträng emot sig sjelf ån emot andra. Hennes 
inskränkta snille borde snarare tilråknas hen
nes grundsatsers ytterliga stränghet, ån någon 
brist ai naturligt förstånd ; och igenom alla 
de band hon ålagt sig, igenom all hennes 
naturliga och forvårfvade kallsinnighet, syn
tes en passion för hennes dotter , så mycket 
mera innerlig, som hårdheten af hennes ca- 
raeter hade sitt ursprung Irån en qvåfd kåns- 
lofullhet, hvilken gaf ny styrka åt den enda 
tilgifvenhet hon tillåtit sig.

Klockan tio om aftonen herrskade den 
djupaste tystnad i huset. Oswald kunde 
ostörd öfvertånka hvad som föregått på den
na dag. Han tilstod ej Ipr sig sjelf at Lu- 
eile gjort intryck på hans hjerta. Kanske 
var detta ej heller ånnu sant; men, fastån 
Corinna förtjusade inbillningen på tusende 
sått, voro likvål hos honom et slags idéer, 
en musikalisk ton, om man så får uttrycka 
sig, liviiken blott ståmde tilsammans med 
Lu ci le. Bilderna al en huslig sållhet för
enade sig låttäre ined Northumberlands Li
stad ån med Corinnas segrande char: ånte- 
ligeu kunde Oswald ej dölja för sig at Lu- 
eile vore den hustru som hans far skulle
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valdt ât honom; men han älskade Corinna; 
men han var ålskarl af henne: han hade 
gifvit sitt löfte at ej knyta andra band; det- 
var nog for at stadga honom i sitt bcslnt at 
dagen derpå underråtta lady Egermond at 
han åmnade gifta sig med Corinna. Han 
somnade med åtanka af Italien ; och likval 
tyckte han sig i en dröm se Lu eile som 
lått gick förbi honom under skapnad af en 
ängel: han vaknade, och ville lördritva den
na dröm; men den återkom ånnu en gång, 
och sista gången den visade sig för honom 
tycktes denna figur flyga bort; lian vaknade 
på nytt, denna gång med saknad at ej kunna 
qvarliålla det föremål som försvann för hans 
ögon. Det började då dagas, och Oswald 
steg up lör at spatsera.

•108
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SJETTE CAPITLET.

•Solen var nyss upgången, och lord Nelvil 
trodde at ingen ånnu var vaken i huset. 
Han bedrog sig : L u c i 1 e ritade på balcongen. 
Hennes hår, som ånnu ej var upfåstadt, blef 
Uplyftadt af vinden. Hon liknade på detta 
sått lord Nelvils dröm, och han bief et 
pgonblick tråflåd då han såg henne, liksom 
af en öfvernaturlig andesyn. Men han blyg- 
des snart at halva låtit uprpra sig af en så 
enkel omständighet. Han. stadnade en stund 
framför denna baleon. Han halsade på Lu- 
cile, men hon kunde ej se honom, ty hon 
Vande aldrig ögonen från sitt arbete. Han 
fullföljde sin promenade, och han skulle då 
önskat meda ån nånsin at få se Corinna, 
på det hon skulle skingrat dessa obestämda 
intryck som han ej kunde utreda: Lu eile 
behagade honom som mysteren, som det 
okånda; hau skulle önskat at glansen af Co
rinnas snille hade utplånat denna låtta bild 
hvilken ömsevis iklädde sig sårskildta former 
för hans ögon.
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Han återkom i salongen, och fann dår 
Lucile som insatte den ritning hon gjort 
uti en liten brun ram midt emot sin mors 
thébord. Oswald säg denna ritning; det 
var blott en hvit törnros pä. sin stjelk, men 
ritad med fullkomlig smak. — Ni kan dä mä- 
la, sade Oswald til Lucile? — Nej, my- 
lord, jag blott efterapar blommorna, och än
då altid de lättaste : vi hafva här ingen un
dervisning, och för det lilla jag lärt har jag 
at tacka en syster som gifvit mig lectioner. 
— Hon suckade dä hon utsade dessa ord. 
Lord Nelvil rodnade mycket, och sade til 
henne: —1 och hvar är dä denna syster? — 
Ilon îefver ej mer, ätertog Lucile; men 
jag skall altid sakna henne. — Oswald för
stod at Lucile var bedragen, liksom alla 
andra, om sin systers öde; men detta ord, 
jag skall altid sakna henne, tycktes gifva tilkän- 
na en älskvärd caracter, och han blef rörd 
deraf. Lucile ämnade gä ut, ty hon blef 
hastigt varse at hon befann sig ensam med 
lord Nelvil — dä lady Edgermond kom 
in. Hon säg pä sin dotter med förundran 
och stränghet pä en gäng, och gaf henne 
tecken at gä bort. Detta ögonkast underrät
tade Oswald om hvad han ej märkt, nem- 
ligen at Lucile gjort någonting särdeles
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ovanligt: då hon några minuter varit qvar i 
hans sällskap utan sin mor; och han blef 
rörd deraf lika mycket som han skulle blif- 
vit genom et ganska afgjordt bevis om del
tagande hos en annan.

Lady E dg erm ond satte sig, och bort
visade sin betjening som understödt henne 
ånda til sin låndstol. Hon var ganska blek, 
och hennes lappar darrade då hon b/öd lord 
Nelvil en kopp thé. Han blef varse denna 
uprörelse, och den förvirring han sjelf rönte 
ökades deraf; likvål, uplifvad af begåret at 
tjena den han ålskade, började han samtalet. 
— Min fru, sade han til lady E d germ o nd, 
)ag har uti Italien mycket varit i sållskap 
Hted et fruntimmer som interesserar er sär
deles. — .Tag tviflar derpå, svarade lady Ed
ge r m o n d kårft, ty ingen menniska interes - 
serar mig i detta land. — Jag trodde likvål, 
fortfor lord Ne vil, at er mans dotter hade 
fåttigheter til er tilgifvenhet. — Om min 
Jtians dotter, återtog lady Edgermond, vore 
on person kallsinnig för sina skyldigheter lik— 
so,m lör sitt anseende, så skulle jag visst ej 
önska henne ondt, men jag skulle vara gan
ska glad at aldrig få höra talas om henne. — 
Och om denna af er öfvergifna flicka, åter
tog Oswald med hetta, vore det måst rått-
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måtigt utmärkta fruntimmer i verlden genom 
sina beundransvärda talanger, skulle ni lik
väl alticl förskjuta henne? — I alla fall, åter
tog lady Edgermoml, jag gor ej afseende 
pä sådana talanger som leda et fruntimmer 
från sina verkliga skyldigheter. Det finnas 
actricer, musikanter, artister lör at roa verl
den; men för fruntimmer af vårt stand, år 
det enda passande öde at helga sig åt sin 
man och at vål upfostra sina barn.— Hvad, 
återtog lord Nelvil, dessa talanger soni 
komma från sjålen, ocli ej kunna finnas utan 
den måst uphöjda caracter, utan det måst 
ömma hjerta, dessa talanger som åro förena
de med den måst rörande godhet, det ådlaste 
hjerta, ni skulle ogilla dem blott för det de 
utvidga tankan, för det de gifva åt sjelfva 
dygden et mera vidsträckt område, en mera 
allmån inflytelse? — At dygden, återtog lady 
Edgermond med ct bittert småleende; jag 
vet ej visst hvad ni menar med detta ord på 
detta sått tillåmpadt. En persons dygd som 
flytt från sin fars hus?'en persons dygd som 
bosatt sig uti Italien? som fört en oberoende 
lefnad? emottagit all slags dyrkan? (om jag 
vill lindra ordsåttet) som gifvit et exempel 
ånnu mera skadligt för audra ån lör henne

sjelf?,
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sjelf? som afsagt sia rang, sin slagt, sin fars 
aarnn? .Mia fru, afbrôt Oswald, det
ta ar en. ädelmodig upoffring som hon gjort 
at edra önskningar, lör er dotters skull; hon 
har fruktat at skada er om hon bibehöll ert
namn------- Hon har fruktat det, utropade
lady Ed germ ond, hon kärnle dä at hon 
vanhedrade det. - Detta år for mycket, af
brôt Oswald med häftighet. Corinna 
Ed germon 4 skall snart blifva lady Ne 1 v il; 
och jag lär då veta, min fru, om ni skall 
rodna at uti hunne erkänna er mans dotter! 
Ni förblandar en person med allmänna re
gier som är mera begåfyad -af himlen ån en 
y vinna nånsin varit det; en ängel af snille 
och godhet; et underbart genie, och likväl 
en öm och blyg caracter; en sublim bild- 
nmgskraft, et gränslöst ädelmod; en person 
som kanske har felat, emedan en så underbar 
ofverlågsenhet ej altid kan förena sig med det 
allmänna Iifvet, men hvilken har en så skön 
själ, at den gr ofver hennes fel, och at en 
enda af hennes handlingar ellpr ord utplånar 
dem alla. Hon hedrar den hon utväljer til 
sin beskyddare, mera ån verldens drottning 
kunde göra da hon utnämnde sig en gemål
— Kan hända ru skall få skål,, mylord. at 
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beklaga er öfver mitt inskränkta begi'epp, 
svarade lady Ed germond, med bemödande 
at beherrska sin kansla, men uti alt livad 
ni sagt mig finnes ingenting som jag forstår. 
Mitt begrepp om moralitet år et noga iagk 
tagande af föreskrifna region utom denna 
„råns ser jag blott illa anvånda egenskaper, 
hvilka liogst kunna förtjena medlidande. —- 
Verlden skulle varit mycket trög, min fru, 
svarade Oswald, om man aldrig kant hvar- 
ken genie eller enthousiaSin, och om man a 
tnenskliga naturen gjort en så ordentlig och 
enformig sak. Men, utan at längre fortfara 
en så onyttig ordväxling, år min afsigt at 
högtidligt fråga er oin ni ej vill erkåmla miss 
Edgermond för er styfdotter, då hon bhr j 
lady Ne 1 vil. — Ännu mindre då, återtog 
lady Edgermond, ty jag år skyldig erfars 
minne at hindra, om jag kan, den mast olyck
liga förening. — Huru? min fars? sade Os
wald, som ultid blef förvirrad af detta ord- 
— Vet ni ej, fortior lady Edgermond,. 
at han nekade miss Edgermonds hand för 
er då hon ånnu ej begått något, fel, då liafl 
blott förutsåg med den fullkomliga skarpsin
nighet som caracteriserade honom, hvad hofl 
en dag skulle blifva? —- Hvad! ni vet..
Er fats bref til mylord Edgermond i dett»
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W, år'i Herr Dicksons, hans gamle 
Vans hander, afbrot lady Edgermond; jag 
har §ilVit h°nom det da jag fått veta’edra 
förbindelser med Corinna uti Italien, p| 
det ni måtte få se det vid er återkomst: det 
passade ej mig at blanda mig deri. __

Oswald var några ögonblick tyst, och 
Sade sedan : — hvad jag begår utaf er, min 
fru, ar hvad som år råttvist, och hvad ni år 
skyldig er sjell: uphaf de rygten ni utspridt 
om er styfdotters död, och erkånn henne pä 
hederligt sått for hvad hon år, för lord Ed- 
germonds dotter. _ Jag vill på intet sått, 
svarade lady Edgermond, bidraga til er 
iefnads olycka; och om Cor i nn as nuvaran
de ställning, denna varelse utan namn och 
beskydd, kan blifva en orsak »at ni ej gifter 
er med^ henne, måtte Gud och er far bevara 
»nig ifrån at nånsin undanrodja detta hinder!

Min fru, svarade lord Nelvil, Corin
nas olycka skulle blifva et ånnu fastare
band emellan henne och ' mig. __ Nå vål f
återtog lady Edgermond med en liflighet 

hvilken hon aldrig förr öfverlemnat sig, 
°ch hvilken utan tvifvel kom från den sak
nad hon kånde öfver förlusten af en man åt 
sm dotter som passade henne i så många af- 
6friden ; nå våJ, fortfor hon, gören er då
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bagge olyckliga; ty hon skall också bli det: i 
detta land år henne förhatligt ;■ hon kan ej 
boja sig efter våra seder, efter vårt slrånga 
lefnadssått. tion måste halva en theater dår 
hon kan visa alla dessa talanger på hvilka m 
såtter så mycket varde, och hvilka gifva åt 
lifvet så många svårigheter. Ni skail se hen
ne leds i detta land, och önska at återvända ! 
til Italien; hon skall draga er dit: rii skall 
öfvergifva edra vånner, ert. och er fars^ fäder
nesland, för en utländskas skull, älskvärd Jag 
medger det, men som visst skulle snart glöm
ma er om ni sjelf ville, ty ingenting år me
ra lättsinnigt ån dessa upeldade Imfvuden. 
En djup sorg år endast, möjlig för dern rii 
kallar medelmåttiga fruntimmer, det vill såga 
dc som blott lefva för sin man och sina 
barn.Häftigheten af den rörelse som drd- 
vit lady Ed germ ond at tala på detta sått, 
hon som altid van vid at tvinga sig, kan 
hända ej en .enda gång förr i sin lefnad öf-| 
verlåtit sig til denna grad, skakade demies 
förut sjuka nerver, ocli då hon slutade tala, 
blef hon illamående. Då Oswald såg hen
ne i detta tilstånd, ringde han häftigt för at 

skaffa hjelp.
Lue ile kom in ganska förskräckt; ho 

skyndade sig at hafva omsorg om sin mor:
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och kastade blott på Oswald en orolig blick 
som tycktes såga honom: år det ni som har 
gjort min mor illa! Denna blick rörde djupt 
lord Nelvil. Då lady E dg erm ond kom 
sig fore, bjod lian til at visa henne det in
téressé hon ingai honom; men hon bemötte 
honom ined kallsinnighet, och rodnade da 
hon tankte at hon genom sin uprorelse kan
ske hade felat i stolthet i afseende på sin 
dotter, och förrått det hemliga begår hon hy
ste at förbinda henne med lord Nil v il. 
Hon gaf tecken åt Lucile at gå bort, och 
sade: Mylord, ni bor i alla fall anse er fri 
från den slags förbindelse som kunde vara 
oss emellan. Min dotter år så ung at hon 
ej kunnat låsta sig vid det förslag som jag 
och er far hade upgjordt. Men det blir i 
alla fall ej passande, sedan delta förslag nu 
andras, at ni infcra besöker mig så långe min 
dotter ej år gift. — Jag måste ds inskränka 
niig, återtog Oswald, och gjorde en bug
ning för henne, vid at skrifva er til för at 
Underhandla om en perso- öde hvilken jag 
aldrig skall öivergifva. — Ni gör som er .be
hagar, svarade lady Edgermond med qvåfd 
röst; — och lord Nelvil reste.

Då lian red genom alléen, såg han Lu
cies éléganta figur på långt håll i parken-

II7
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Han âterhôll sin hast for at ânnu fâ se hen
ne, och han tyckte at Lu ci le fôljde ât sam
ma hall som han, i det hon doljde sig bak
om tråden. Slora landsvagen gick fôrbi en pa
villon vid slutet af parken; han red förbi med 
rörelse, men utan at fâ se henne. Han vånde 
inånga gånger liufvudet tilbaka sedan han kommit
förbi, och blef varse pâ et annat stålle, der- 
ifrån man kunde se utåt landsvägen , en latt 
skakning på bladen af et tråd som stod nara 
pavillonen. Han stadnade framföre detta 
tråd, men såg ej dår den minsta rörelse. 
Osriss om han gissat rått, fullföljde han sin 
våg, men red hastigt med blixtens snabbhet 
tilbaka, liksom han skulle tappat någonting 
på vågen. Da såg han Lu eile vid sidan af 
vågen, och halsade vördnadsfullt på henne. 
Lucile drog hastigt ned sitt flor och gick 
in i skogen; hon tånkte ej på at dâ hon 
doljde sig på detta sått bekände hon tillika 
det motiv som fört henne dit : det stackars 
barnet hade aldrig rönt någonting så lifligt 
eller så brottsligt i sin lefnad, som den kånsla 
hvilken fört henne at önska få se lord Nel
vi i passera förbi; och långt ifrån al tanka 
på en helt enkel hålsning tilbaka, trodde hofl 
sig förlorad i hans sinne om han gissat hett" 
»es tanka. Oswald förstod alla dessa
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reiser, och kånde sig Ijuft smickrad af detta 
oskyldiga deltagande som var sa uprigtigt och 
blygt uttryckt. -1 Ingen, tänkte han, kunde 
vara mera uprigtig ån Corinna, men också 
kånde ingen sig sjelf och andra båttre ån 
hon: man skulle behofva underrätta Lu eile 
både om den kårlek hon rönte och den hon 
ingaf. Men denna en dags förtjusning, kan 
den Vara nog lör hela lefhaden? och dåden- 
ha ålskvårda okunnighet om sig sjelf ej räc
ker långe, då man åndå en gång måste ut- 
ransaka sin sjål och begripa livad man kån- 
ner, år då ej den öpenhjertighet som öfver- 
lefver denna uptåckt båttre ån den som fö
regår den? —

Han jåmförde på detta sått i sina tankar 
Corinna med Lu ci le: men denna jämfö
relse var ånnu intet annat, åtminstone trodde 
han så, ån et blott tidsfördril för sinnet, och 
han förestållde sig ej at den nårraare skulle 
kunna sysselsätta honom.

ïl()
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SJUNDE CAPITLET.

Ir: I

Sedan Oswald lemnat lady Edgermonds 
bus, begaf liai i sig til Skottland. Den för
virring som Jjiiciies nårvaro förorsakat ho
nom, den kånsla lian aitid bibehöll iôr Co
rinna, alt gaf rum for den rörelse hankan
de vid åsynen af de rum dar hans far til— 
bragt sin lcina'd; han förebrådde sig de för
ströelser åt hvilka han det förledna året öf- j 
Y er lemnat sig 5 han fruktade at ej mer vara 
vårdig at ingå uli den boning hvilken han 
önskad.e at aldrig hafva öfvergifvit. Ack! ef- . 
1er förlusten af hvad man ågde kärast i verl- j 
den, huru skulle mari kunna vara nöjd med i 
sig sjelf, om man ej qvarblifvit uti den dju- j 
paste enslighet 1 Det år nog at lefva i såll- j 
skap för at altid på något sått försumma den 
dyrkan man ågnat åt de som ej mera åro 
til, Pörgåfves bor deras minne uti djupet af 
sjålenj man ölverlemnar sig åt denna de loi— 
vandes verksamhet hvilken bortvisar tankan 
på döden, antingen som obehaglig, eller onyt
tig, eller ock blott som tröttsam. Anteligen,



eher Italien. 121

om ej ensligheten förlänger saknaden, be- 
inagtigar sig varelsen sådan den år på nytt 
de ömma sjalarna, och återgifver dem Inte
ressen, begår och passioner. Detta behof af 
förströelse ar et uselt vilkor för menniskans 
natur, och fastån försynen velat at menni- 
skan skulle vara sa, j>å det hon skulle kunna 
fördraga döden både för sig sjelf och andra 
kånner man sig ofta midt uti dessa förströel
ser fattad af förebråelser öfver at .man kan 
vara i stånd dertil, och en rörande och un- 
dergifven röst tyckes saga til oss: JDu som 
jag älskade, har du också glömt mig?

Dessa tankar sysselsatte Oswald då han 
återvände til sitt hem; han rönte ej då lian 
nu kom dit en lik# förtvillan som förra gån
gen, men likvål en djupt sorglig känsla. Han 
såg at tiden hade vandt hela verlden vid 
dens loi lust soin han sörjde : betjeningen 
trodde sig ej mera böra nåmna hans fars 
namn inför honom; hvar och en hade ingått 
uti sina vanliga göromål. Man hade slutit 
lederna, och barnens generation upvåxte för 
at upfylla fådernas. Oswald gick at inne
sluta sig uti sin fars kammare, dår lian åter
fann lians kappa, hans kapp, hans låndstol, 

, ö‘t Pa samma rum : men hvar fanns den röst 
som svarade til hans, och det fadershjeya som
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klappade då det återsåg sin son! Lord Nci
vil lörblef nedsänkt uti djupa betraktelser. —*
O menskliga ode! utropade lian, med ansig- 
tet badande i tårar, livad vill du ined oss! 
så mycket lif for at omkomma! så många 
tankar för at alt skall uphöra! Nej, nej, han 
hör mig, min ende vån, han år närvarande 
just hår vid mina lårar, och våra odödliga 
sjålar vånta hvarandia. O min far! o min 
Gud! styren min lefnad. De kanna ej h v ar
ken obeslutsamhet eller ånger, dessa jernsjå- 
lar som tyckas hysa inom sig de oföränder
liga egenskaperna af den physjska naturen 5 
rnen de väsenden som åro sammansatta af 
inbillning, af kåuslofullhet, af samvete, kunna 
de vål göra et steg utan at frukta at villse- j 
fara! De söka skyldigheten til vågvisare; och j 
sjelfva skyldigheten förmörkas för deraä' blic
kar, om ej gudomligheten uppenbarar den i 
djupet af h jer t at. —

Om aftonen gick Oswald at spatsera 
uti sin fars favorit—allee; han lorestalde sig 
hans bild igenom tråden. Ack! hvem har ej 
hoppats någon gång uti sina ifriga boner, at 
en ålskad skugga skulle visa sig for oss; at 
et mirakel med et ord skulle kunna erhållas 
genom kårlek! fåfångt hopp! på denna sidan 
grafven få vi ingenting veta. Ovisshetens



ovisshet! du plägar ej vanliga menniskor. 
Men ju mera tankan förådlas, ju mera dra
gés hon oöfvervinnerligt ned til eftertankans 
aigrunder. Under det Oswald helt och hållit 
öfverlemnade sig deråt, hörde han en vagn 
komma i alléen, oçh en gubbe steg derutur, 
hvilken långsamt nalkades honom : denna 
åsynen af en gubbe, vid denna timma och 
pä delta stålle, uprörde honom djupt. Han 
igenkände herr Dickson, hans fars gamle 
vån, och emottog honom med en rörelse 
hvilken han aldrig skulle kånt för honom uti 
något annat ögonblick.
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Herr Dicks o n liknade pi intet satt Oswalds 
far: ban liade hvarken bans fôrsliticï ellèr 
bans caracter; men ban var bos honom i 
bans dödsstund; och född samma ir, skulle 
man kunnat tro al han leide ännu nigra da
gar efter for at lemna honom nyheter frin 
denna verlden. Oswald gaf honom sin 
arm da han gick upför trappan ; lian kandc 
en slags sallhet uti dessa omsorger gifne it 
ålderdomen, den enda likhet med hans far 
han kunde finna hos herr Dickson. Den
na gubbe hade sett Oswald iodas, och 
dröjde ej at ptvungit yttra sig om alt livad 
gom angick honom. Han ogillade strängt 
hans förbindelse ined Corinna, men lians 
svaga argumenter skulle pa Oswalds, sinne 
haft. innu mindre Inflytande ån lady Edger- 
monds, om herr Dickson ej giivit honom 
det bref som hans far, lord Nelvil, skrif- 
vit til lord E dg er mond, di han ville bry- 
ta det föreslagna giftermålet emellan sin soil 
och Corinna, di miss Edgermond. Se 
hår detta bref, skrifvit ir 1791, under Os-



Walds första resa til Frankrike, 
det darrande.

Han låste

Brrf frän Oswalds far til lord Edgermond.

”Förlåter ni mig, min vån, om jag före
slår er en ånclring uti de förslager vi haft 
angående om förbindelse mellan våra bagge 
familier ? Min son år aderton månader yngre 
ån er åldsta dotter; det år båttre at vi fram
deles gifva honom Lu eile, er andra dotter» 
som år tolf år yngre ån sin syster. Jag kun
de ej behöfva anföra någon annan orsak; 
men då/jag kånde miss Edgermonds ålder 
innan jag begårte henne lör Oswald, skul
le jag tro mig fela uti vånskapens förtroende, 
om jag ej uplyste er om de skål som göra 
at jag önskar afbryta detta giftermål. Vi 
hafva varit bekanta uti tjugu år, vi kunna 
således tala uprigtigt med hvarandra om vå
ra barn, i synnerhet som de ånnu åro nog 
Unga at kunna råttas genom våra råd. Er 
dotter år charmante; men jag tycker mig uti 
henne se en af dessa sköna grelcinnor som 
förtjusade och underkiifvade verlden. Blif ej 
stött öfver den idée som denna jämförelse 
kan upvåcka. ' Utan tvifvel har er dotter ej
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undfått at er, ej heller funnit i sitt eget 
hjerta annat ån de renaste känslor och grund
sal ser, men hon kånner behof at behaga, at 
fånga, at göra effect. Hon har ånnu större 
talanger ån egenkårlek; men dessa sållsynta 
talanger skola nödvåudigt reta begåret at ut
veckla dem, och jag vet ej hvilken theater 
kan vara nog lör detta verksamma snille, 
denna våldsamma inbillning, denna brinnan
de caracter, med et ord, som framlyser uti 
alla hennes ord; hon skulle såkert draga min 
son ifrån England; ty en sådan q vinna kall 
ej dår vara lycklig; och endast Italien passar 
för henne.”

”Hon måste hafva denna oberoende varel
se hvilken blott år undergifven fantasien. 
Vår landtlefnad, våra hemseder, skola nöd- 
våndigt strida mot alla hennes tycken. En 
man som år född uti vart lyckliga land bor 
vara engelsman framför alt: han måste up- 
fylla sina skyldigheter som medborgare, efter 
han har den lyckan at vara det; och uti de 
land der de politiska stiftelser gifva karlarne 
hedrande tilfållen at verka och visa sig, böra 
qvinnolna stå i skuggan. Huru vill ni at. en 
så utmärkt person som er dotter skulle nöja 
sig med et sådant öde ? Tro mig, gift henne 
•uti Italien: hennes religion, hennes tycken?
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hennes talanger kalla henne dit. Om min 
■son gifte sig med miss Edgermond, skulle 
han såkert alska henne mycket, ty det år 
Omöjligt at vara mera förförisk, och han skul- 
ie då bjuda til for at behaga henne at införa 
främmande seder uti sitt hus. Snart skulle 
han förlora denna national-«-sprit, dessa för
domar, om ni sa vill, h vilka sammanfoga oss 
inbördes, och göra utaf vår nation en corps, 
et fritt men ouplösligt bolag, som ej kan up- 
höra utan med' den sista ibland oss. Min 
son skulle snart vantrifvas i England, då han 
mårkte at hans hustru cj dår var lycklig. Jag 
vet at han har all den svaghet som känslo
full heten gifver; lian skulle då såkert bosåtta 
sig uti Italien, och om jag årmu lefde, skulle 
denna frivilliga Jandsflygt döda mig af sorg- 
ieke allenast derföre at den berötvade mig 
min son, men åfven derföre at den skulle 
heröfva honom åran at tjena sitt fädernes
land.”

”Ilvilket öde för en af våra bergsboar at 
framslåpa et lättjefullt lif i skötet af Italiens 
nöjen! En skotte som vore sin hustrus sigisbé 

°m ej någon annans! onyttig för sin famille, 
hvars ledare eller beskyddare han ej mera 
skulle vara! Sådan jag känner Oswald 
®kulle er dotter vinna et stort yålde öfver

i 27



128 Corinna

honom. Jag år då glad ofver at hans vistan- 
de i Frankrike har beröfvat lionom tilfållet 
at fâ se miss Ed g erm ond; och jag vägar 
anhålla hos er, min vån, om jag skulle do 
innan min son blir gift, at ni ej låter honom 
göra bekantskap med er åldstä dotter innan 
er yngre dotter hunnit en ålder at kunna 
fasta honom. Jag anser vår vånskap nog 
gammal, nog helig, for at kunna vånta utaf 
er detta tilgifvenhetsprof. Såg min son, om 
det fordras, min vilja i detta fall; jag ar viss 
at han skall vörda den: och ånnu mera om 
jag upliört at lefva.”

”Gif också, jag ber er, alla edra omsorger 
åt Oswalds förening med Lucile. Oag- 
tadt bon år myckef barn, har jag utvecklat 
i hennes anletsdrag, uti uttrycket af hennes 
physionomie, uti hennes röst, den måst rö
rande blygsamhet. Se dår den rått engelska 
qvinna som skall göra min son lycklig ; om 
jag ej får lefva nog för at blifva vitrte til 
denna förening, skal jag glådja mig derat * 
himlen; då vi ’en. gång blifva dar förenade) 
skola våra välsignelser och vara boner, mil5 
båsta vån, ånnu beskydda våra barn.

Er tilgifne
NelvilS'.

■' mte!
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Efter denna låsning bibehöll Oswald den 
djupaste tystnad, hvilket gaf tilfalle at Herr 
Dickson at fullfölja sin långa discours utan 
at bli albruten. Han beundrade sin vans 
skarpsinnighet som så vål hade fallt omdöme 
öiVer miss Ed germ ond; oagtadt han anda 
Var långt ifrån, sade han, at kunna föreställa 
sig det straffbara upförande som hon sedan 
haft. Han afgjorde, i Oswalds fars namn, 
at en sådan förbindelse skulle vara et dödligt 
förolämpande mot hans minne. Oswald 
underrättades af honom at under hans olyck
liga vistande i Frankrike, et år sedan detta 
bref var skrifvit, 1792, hade hans lar blott 
funnit tröst hos lady Edgermond, dår han 
tilbragt en hel sommar, och at han sysselsatt 
sig med Luciles upfostran, hvilken särde
les mycket behagade honom. Ånteligen, utan 
konst, men åfven utan skonsamhet, angrep 
herr Dickson Oswalds hjerta på de måst 
ömma stållen.

På detta sått förenade sig alt at omkull- 
kasta den frånvarande Corinnas sållhet; hon 
hade ej något annat försvar ån sina bref hvil- 
ka då och då återkallade henne för Oswalds 
*uinne. Hon hade at strida mot sakernas 
öatur, fäderneslandets inflytelse, en fars 

, Dclr c;

euer Italien.1
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minne, vänners entrågenhet lil form on for de 
låttaste beslut och den allmännaste våg, och 
de upvåxande behagen af en ung flicka soni 
tycktes vara så vål i sammanståmning mecl 
den husliga sfillhetens lugna och rena hopp.
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SJUTTONDE BOKEN.
Corinna i Skottland.

FÖRSTA CAPITLET.

r'--'o rinn a bodde eniedlertid nåra Venedig 
pâ en landtgard vid stranden af J3renta ; hon 
Ville bli q var pä det stalle dår hon sett Os
wald for sista gången, och för öfrigt trodde 
hon sig dår vara nårmare ån uti Rom til bref 
från England. Prinsen af Castel-Forle hade 
skrifvit henne til med bogåran at få resa til 
henne, och hon hade nekat det. Den vån- 
skap som var emellan dem, befalite förtroen
de; och om han bjudit til at vånda hennes 
tankar från Oswald, om han sagt hen- 
De hvad man vanligen såger, at frånvaron 
afkyler kånslan, skulle et sådant ord, ehuru 
sagt utan afsigt, varit för Corinna som et 
dolksting; hon tyckte då båttre om at vara 
fcnsam. Men det år ej en lått sak at lefva 
fcnsam, då sjålen år glödande, och belagert-
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heten olycklig. Alla enslighetens tidsfördrif 
fordra sinneslugn, och da man år uprôrd af 
oro, skall en påtvingad förströelse, huru obe- 
hagelig den synes, vara båttre ån et bestän
digt fortfarande af samma intryck. Om det 
vore möjligt at gissa huru menniskan förlo
rar förståndet, så år det såkert derigenom at 
en enda tanka bemågtigar sig sinnet, och ej 
mera tillåter de sårskildta föremålen at om
byta idéerna. Corinna var for öfrigjt en 
person af en så liflig bildningskraft, at hon 
förtärde sig sjelf då hennes fprmögenheter e) 
funno någon utvårtes nåring.

IIvilket lefnadssått följde nu på det hon 
fördt nåstan et år! Oswald var hos henne i 

nåstan hela dagen: han följde alla hennes 
rörelser; lian hörde med begårlighet hvart ; 
och et af hennes ord; hans snille åggade 
Corinnas. ' Det enstämmiga oeh det skilj— 
agtiga uti deras tankesätt, uplifvade lika myc
ket deras samtal; Corinna sag med et ord 
beständigt denna så ömma, så ljufva blick, 
hvilken så beständigt var sysselsatt med hen
ne. Då den minsta oro uprörde henne, tog 
Oswald altid hennes hand och tryckte den 
mot sitt hjerta—och lugnet, och mer ån lug
net, et ovisst och förtjusande hopp återkom 
uti C o r i n n a s sjal. Nu såg hon blott ofrugt-
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barhet omkring sig, blott mörker i djupet af 
hjertat; lion kände ingen annan händelse, in
tet annat ombyte uti sin lefnacl an Oswalds 
bref ; postens oordentlighet om vintren upåg- 
gade ii varje dag hos henne väntandets plåga; 
och ofta blef denna, våntan bedragen. Hon 
spatserade alla inornar vid canalen, hvilkens 
vatten slumrar under tyngden af dessa breda 
blad som kallas vattenliljor. Hon våntade på 
den svarta gondole som förde bref från Ve
nedig; hon hade lårt sig at igenkånna den 
på ganska långt afstånd, och liennes hjerta 
klappade med förfärlig häftighet så snart hon 
blef den varse ; hennes postförare upsteg ur 
gondolen; ibland sade han: intet bref i dag! 
och fortfor sedan ganska Ihgnt om sina öfriga 
aflåirer, liksom ingenting skulle vara så simpelt 
som at ej hafva bref. En annan gång sade 
han til henne: mänga bref i dag. Hon öfver- 
såg dem alla med darrande hand, och Os
walds styl visade sig ej för hennes ögon; 
då blef det öfriga af dagen grufligt: natten 
förbigick utan sömn, och följande dagen 
kånde hon samma ångest, hvilken upslukade 
hela dagen.

Til slut anklagade hon lord N el vil för 
hvad hon led: hon tyckte at han kunde skrif- 
Vit oltare, och hon gjorde honom förebråel-

io5
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ser. Han försvarade sig, och redan blefvo 
hans bref mindre ômrna : ty i stallet lör at 
uti rycka sin egen oro,| sysselsatte han sig med 
at skingra sin våns.

Denna förändring undslapp ej den sorgs
na Corinna, som studerade et uttryck af 
O s vva I ds bref natt och dag, och sökte up- 
tåcka genom en uprepad låsning, et skål mot 
sin fruktan, en ny uttydning som kunde 
skånka henne några dagars lugn.

Detta tilstånd skakade hennes nerver och 
försvagade styrkan af hennes snille. Hon 
blef vidskeplig, och sysselsatte sig beständigt 
ined förutsägelser som kunna dragas utur 
hvarje håndelse då man år förföljd af samma 
farhoga. En dag i veckan for hon til Ve
nedig, för at denna dagen emottaga sina bref 
några timmar förr. Hon ombytte således 
sattet uti plågan at afvagta dem. Inom nå
gra veckor hade hon lattat et slags lasa lör 
alla de objecter hon såg på fram och åter
resan : de voro alla som hennes tankars spö
ken, och återbildade dessa för hennes ögon 
under hiskliga drag.

Då hon en dag ingick uti St. Marci kyr
ka, påminte hon sig at hon vid sin ankomst 
til Venedig hade en gång tånkt, at kan ban
da lord Nelvil innan han reste derifrån
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skulle fora henne til detta rum, för at dar i 
himlens åsyn taga henne til maka: da öfver- 
lemnade lion sig helt och hållit åt denna för
villelse. Hon säg honom inga under denna 
portique, nalkas altaret, och lofva infor Gud 
at altid ålska Corinna. Hon inbillade sig 
at hon lade sig pä knä for Oswald, och så
ledes emottog ågtenskapskronan. Orgelverket 
som låt hora sig i kyrkan, ljusen som uplyste 
den, uplifvade hennes inbillning; och for et 
Ögonblick kånde hon ej frånvarons grymma 
tomhet, utan kånde blott den ömhet som up- 
fyller sjåten, och hvilken låter höra den äl
skades rösj; uti djupet af hjertat. Hastigt 
biet Corinnas upmårksamhet kallad at et 
dystert sorl, och då hon vande sig om blef 
hon varse en likkista som man bar in i kyr
kan. Vid denna åsyn svigtade hon, hennes 
ögon fördunklades, och ifrån detta ögonblick 
var hon öfvertygad uti sin inbillning at hen
nes kånsla för Oswald skulle blifva en or
sak til hennes död.
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Då o swalcl hade låst sin fars bref, hvil- 
ket han emottagit af herr Dickson, var han 
långe den olyckligaste och måst villrådiga af 
alla menniskor. At sönderslita Corinnas 
Jijerta, eller fela mot sin fars minne, var et 
så grymt alternativ, at han tusende gångor 
anropade döden at befria sig derifrån ; ånte- 
ligen gjorde han hvad han red in så många 
gånger gjort, han upskjöt afgorandet, och 
tankte vid sig sjelf at han ville resa til Ita
lien för at låta Corinna sjelf dömma öfver 
lians plågor och öfver det partie han borde 
taga. lian trodde at hans skyldighet fordra
de at ej gifta sig med Corinna. Han var 
fri at aldrig lörena sig med Lucile. Men 
på hvad satt skulle han tilbringa sin lefnad 
med sin vån? Skulle han åt henne upoffra 
sitt fädernesland, eller föra henne til Eng
land utan afseende på hennes rygte och hen
nes öde ? Uti denna smärtsamma ovisshet 
skulle han såkert rest til Venedig, om man 
ej månad 1'rån månad altid utspridt det rygte
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at hans regemente skulle gå om bord; han 
skulle liafva rest for at muttdtligen såga Co
rinna hvad han ej ånnu kunde besluta at 
skrifva til lienne.

Emèdlertid blef tonen i hans bref natur
ligtvis ioråndrad. Han ville ej skrifva hvad 
som föregick i hans sjal; han kunde således 
ej uttrycka sig med samma lörtrolighet. Han 
hade beslutit dölja för Corinna de hinder 
han mötte uti förslaget at låta erkånna hen
ne, emedan han hoppades ånnu at med tiden 
lyckas deri, och ville ej onyttigtvis mera up- 
reta henne emot sin stylinor. Flere slags 
granlagenheter gjorde hans bref ganska korta : 
han upfylde dem med främmande åmnen, han 
nåmde intet om sina tilkommande förslager; 
med et ord, en annan ån Corinna skulle 
varit såker om hvad som föregick i Os w a Ids 
hjerta; men en passionerad kånsla ger på en 
gång mera skarpsynthet och låttrogenhet. 
Het tyckes som man i detta tilstånd måste 
se alt på et öfvernaturligt sått. Man up- 
tåcker det som år doldt, och man bedrager 
sig på det uppenbara: ty man år förtretad 
af tankan at man lider til denna grad, utan 
at någonting särdeles skall vara orsaken der- 
til, och at en sådan förtvillan skulle vara 
upkommen genom blott vanliga omständig
heter.

lSy
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Oswald var ganska olycklig både ge
nom sin personliga ställning och genom den 
smarta han nödgades tiUbga den han ålskade; 
och hans bref visade en slags retning utan at 
uplysa om dess orsak. Genom en särdeles 
underlighet förebrådde han Corinna den 
smarta han rönte, liksom hon ej skulle varit 
tusende gånger mer at beklaga ån han; med 
et ord, lian omstörtade aldeles sin våns sjål. 
Hon rådde ej mera ölver sig sjelf: hennes 
sinnen förvirrades; hennes natter voro upfyl- 
da al de måst olycksfulla bilder; om dagen 
förströdde hon sig ej, och den olyckliga Co
rinna kunde ej tro at denne Oswald, 
som skref så torra, så häftiga, så bittra bref, 
var densamme som hon fordom kåndt så 
ädelmodig och öm: hon kånde et oemotstånd
ligt beglr at ånnu en gång få se och tala 
med honom. — Må jag få höra honom, ro
pade hon, må lian sjelf såga mig at det år 
han som utan medlidande söndersliter den 
hvars minsta lidande, fordom så liiligt rörde 
lians bjerta; må han såga mig det, och jag 
vil undergifva mig ödet! Men en helfvetisk 
magt ingifver såkert delta språk. Det. år ej 
Oswald, nej, det år ej Os Avald soiu skrif- 

fver til mig. Man liar svårtat mig uti lians 
hjerta; såkert år någon trolöshet orsaken til 
en så stor olycka. —
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En cla/5 fattade Corinna det beslut at 
resa til Skottland, om man likvål kan kalla 
teslut den våldsamma smarta som tvingar a* 
ombyta belägenhet til hvad pris som hålst. 
Eon vågade ej underråtta någon at hon reste; 
ton hade ej en gång kunnat besluta at såga 
oet åt Thé résine, och hon hoppades altid 
at kunna erhålla af sitt eget förnuft at bli 
<]var. Hon tröstade blott sin inbillning med 
förslaget om en resa, med en tanka som var 
olik gårdagens genom en slags framtid uti 
saknadens slålle. Hon var utur stånd til nå
gon sysselsättning. Låsning hade blifvit hen
ne omöjlig, musiquen förorsakade henne blott 
en s‘mårtsam rysning, och naturens åskådande, 
som leder til tankfullhet, fördubblade hennes 
plågor. Denna så lifliga person tilbragte da- 
garne helt orörlig, åtminstone utan yttre rö
relse. Hennes sjåls plågor förrådde sig nu 
blott genom hennes dödliga blekhet. Hon 
såg på klockan i hvarje ögonblick i hopp at 
en timma skulle vara förliden, och utan at 
likvål veta hvarföre hon önskade at timman 
skulle ombyta namn, då den ej medförde 
något annat nytt for henne, ån blott en ny 
sömnlös natt, åtlöljd af en ny dag ånnu me
ra plågsam ån de förra.

En afton då hon trodde sig vara fårdig
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at resa, begårte en qvinna at få tala med 
henne: hon blef emottagen, emedan man sa
de at denna qvinna tycktes önska det lifligt- 
Hon såg en person helt vanståld inkomma i 
sitt rum, klådd i svart, och betåckt med cn 
slöja, i afsigt at undandraga sin åsyn för dem 
hon nalkades. Denna af naturen så förorät
tade qvinna hade åtagit sig at upbåra insam
ling af allmosor. Hon begärde ädelt och 
med en rörande säkerhet hjelp för de fåttiga; 
Corinna gaf henne mycket penningar, och 
begärde blott hennes löfte at bedja för henne. 
Den fattiga qvinnan, som undergifviL sig silt 
öde, såg med förundran på denna unga per
son, så full af lif och styrka, rik, ung, beun
drad, och som likväl tycktes vara nedtryckt 
al olyckan. — Min Gud! sade hon, jag ville 
blott önska at ni vore så lugn som jag. —- 
Hvilket. ord, sagt af en qvinna i denna be
lägenhet, åt den .måst lysande person uti he
la Italien, som krossades af förtviflan!

Ack! förmågan at ålska år för stor, den 
år för mycket stor hos de eldiga själar ■ 
Hvad de åro lyckliga 'som kunna upollra åt 
Gud ensam denna djupa kärlekskånsla hvil
ken jordens "invånare ej åro värdige! Men 
Corinnas tid dertil var ej ännu kommen; 
hon behöfde änftU förvillelser, hon ville ännu
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hafva sållhet; hon bad, men lion var ej apuu 
undergifven. Hennes sällsynta talanger, den 
ära hon forvårfvat, gaf henne ånnu for mycket 
deltagande uti sig sjelf. Det år blott genom 
försakelse af hela verklen som man kan för
saka den man ålskar ; alla andra upoflringar 
föregå denna, oeh» lifvet kan redan långe synas 
en öken, utan at den eld som förhårjat det 
ånnu år utslåckt.

Anteligen, midt under de tvifvelsmål hvil- 
ka beständigt rubbade och förnyade Corin
nas plan, emottog hon et bref från Oswald, 
hvilket underrättade henne at hans regemen
te skulle stiga om bord inom sex veckor, och 
at lian ej kunde an vånda denna tid för en 
resa til Venedig, emedan en öfverste som i 
et sådant ögonblick reste bort skulle blott
ställa .sitt rygte. Det var ej mera tid qvar 
för Corinna ån at jåmt hinna til England 
innan lord Nelvil skulle allågsna sig från 
Europa, och kanske lör altid. Denna fruktan 
afgjorde fullkomligt hennes resa. Man måste 
beklaga Corinna, ty hon var ej okunnig 
,om alt det obetänksamma uti det steg hon 
tog: hon dömde sig sjelf slrångast af alla» 
»len livilken qvinna har rättighet at kasta 
första stenen åt den olyckliga som ej försva- 
»ar sitt fel, som e; hoppas någon njutning

i4i



l42 Corinna

deraf, men som flyr fr an den ena olyckan 
til den andra, liksom förskräckande spöken 
skulle förlölja henne på alla sidor?

Se hår de sista raderna af hennes bref 
til prinsen af Castel-Forte : ”Farvål, mirt 
trogne beskyddare! farvål, alla mina vanner 
i Rom' farvål, alla ni med hvilka jag njutit 
så ljufva och låtta dagar. Det år gjordtj 
ödet har trållat mig j jag känner hos mig det 
dödliga såret: jag strider ånnit; men jag skall 
gilva vika. .Tag måste återse honom ; tro mig, 
jag år ej ansvarig för mig sjell; uti mit bröst 
finnas stormar som ej låta styra sig af min 
vilja. Likvål nalkas jag tiden då alt skall af- 
göras; hvad som nu hånder år sista actert 
af min historia- derefter kommer botöfning 
och döden. Underliga förvirring uti menni- 
skolijertat! Just i detta ögonblick då jag up- 
för mig med så mycken passion, ser jag lik
väl skymningens skuggor på afstårtd, och jag 
tror mig höra en gudomlig röst som såger 
til mig : — Olyckliga ! ännu dessa dagar för kärle
kens Uprordse, och jag vantar dig sedan med dert 
eviga livilan.' — O min Gud ! skånk mig ånnü 
Oswalds nårvaro en enda gång, den sista 
gången. Minnet al hans anletsdrag har nå- 
etan blifvit utplånat af min förtvillan. Men 
hade han ej något gudomligt uti sin blick?
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} cktes det ej da han kom in at en mera ren 

°ch klar luft förebådade lians ankomst? Min 
Vm- ni liar sett honom såtta sig bredvid mig, 
°mgifva mig med sin sorgfållighet, beskydda 
niig med den vördnad han ingaf för sin ut- 
^"dda. Ack! huru skulle jag kunna lelva utan 
'‘niom? lorlåt min otacksamhet ! Borde jag 

p:i sådant sått besvara den beständiga och adla 
blgifvenhet som ni altirl visat mig? Men 

åi ej mera värdig til något, och jag skul- 
e bli ansedd för vansinnig, om jag ej agde 

(ivar den sorgliga förmögenheten at sjelf so 
*iin dårskap. Farvål då, farvål!’!
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Huru år hon ej olycklig, denna milda och , kånsTofulla cjvinna, som begår en stor oför- 
sigtighet, som begår den för et föremål af 
hvilket hon tror sig mindre ålskad, och utan 
annat beskydd ån sig sjelf lör hvad hon gör'- 
Om hon vågade sitt rygte och sitt lugn at 
dermed göra en stor tjenst åt den hon älska
de, så skulle hon ej Vara mycket at beklaga* 
Det år så ljuft at upoîFra sig; sjålen kånnef 
så mycken vallust då hon trotsar alla faror 
at fraisa et lif som år oss kart, at lindra den 
srnårta hvilken söndersliter et hjerta som år 
vån utaf vårt; men at på detta sått ensam 
genomresa främmande lånder, at komma utan 
at vara våntad, at genast rodna inför den 
man ålskar ofver sjelfva det kärleksbevis man 
gifver honom; at våga alt för det at man si 
vill, och ej för det en annan fordrar det, hvil' 
ken svår kånsla! hvilken förödmjukelse, lik' 
vål vård medlidande! ty alt hvad som kom' 
mer af kårlek förtjenar det. Hvad vore det
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om man på detta sått blottsfålde en annan, 
om man felade uti skyldigheter mot helgade 
band? Men Corinna var fri; och upoffra- 
de blott sin egen åra och sitt eget lugn. Uti 
hennes upförande var intet förnuft eller for- 
sigtighet, men också ingenting som kunde 
skada någon annan, och hennes olyckliga 
hårlek förlorade blott henne sjelf.

Då Corinna landsteg i England fick hon 
veta genom allmånnå papperen at afresan för 
lord Nelvils regemente ånnu var upskju- 
ten. Hon såg blott i London den bankiers 
sociétet til hvilken hon var recommenderad 
under et annat namn. Han tog straxt myc
ken del uti henne: han bemödade sig tillika 
med sin hustru och döttrar at göra henne 
alla möjliga tjensler. Hon föll in uti en far
lig sjukdom vid ankomsten, och under fjor
ton dagar skötte hennes nya vanner henne 
med den ömmaste vålvilja. Hon blef under- 
i-åttad at lord Ne 1 vil var i Skottland, men 
at han skulle inom få dagar återkomma til 
London, dår hans regemente då befann sig. 
Hon viste ej huru hon skulle kunna under- 
mtta honom at hon var i England. Hon ha
de ej skrifvit til honom om sin resa, och 
hennes förlågenhet i detta , afseende var så
dan at Oswald på en månad ej fått något
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bref ifrån henne. Han började biligt oroa 
sig derôTver : han beskyllde henne lor ilygtig- 
het, liksom han skulle haft rättighet at be
klaga sig derotver. 13a han kom tilbaka l1! 
London gick lian straxt til sin bankier, dar 
Jian hoppades finna bref frän Italien; nian 
sade honom at inga voro ankomne- Han 
gick ut, och dä han med ledsnad tänkte pä 
denna tystnad, mötte han herr Ld g er mond 
som han sett uti Rom, och hvilken frågade 
efter nyheter om Corinna. — Jag vet'in
gen ting derom, svarade lord IS el vil vid 
elakt lynne. — Åli! jag tror det väl, återtog 
herr E dgermond; dessa italienskor glömma 
altid utlänningar sä snart de ej mera se dem. 
Vi liafva tusende exempel deraf, och man 
hör ej oroa sig derofver; de skulle vara lör 
mycket älskvärda om de ägde beständigheten 
förenad med sä mycken bildningskraft. Nägon 
fördel måste vål vara qvar åt våra fruntim
mer. — Han tryckte Oswalds hand dä han 
talade så, och tog afsked af honom lör at 
återvända til sitt landlgods , dar lian beständigt 
bodde; men han hade ganska val begripit 
Oswalds hjerlas sorgsna tilstånd. — Jag har 
orått, sade Oswald vid sig sjelf, jag har 
orått då jag fordrar at hon skulle sakna mig» 
om jag ej kan helga mig åt hennes sållhet.
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Men at så snart glömma den man ålskat, år 
at beflåeka det förflutna' åtminstone lika myc
ket som det tilkommande. —

I det ögonblick lord Ne 1 vil lätt veta sin 
fars vilja, hade lian beslulit at ej gilla sig 
111 e<f Corinna; men han hade också föresatt 
s'g at ej återse Lu ci le., Ilan var missnöjd 
ttted det lifliga intryck hon gjordt på honom, 
och sade vid sig sjelf, at då lian var nödsa
kad at göra sin vån så mycket ondt, borde 
han åtminstone bevara åt henne denna hjer- 
Lts trohet hvilken ingen skyldighet ålade ho- 
nom at upofffa. Han nöjde sig med at skrif- 

til lady Ed germ ond med förnyad an
hållan om Corinnas legitimation; men hon 
fiekade enslandigt at svara Jionom i delta 
a|une, och lord Ne 1 vil förstod genom sina 
samtal med herr Dickson, också lady Ed- 
ger mon ds vån, at enda medlet at vinna 
filaf henne hvad han önskade, var at gifta 
sig med hennes dotter; ty hon trodde at Co- 
''nna kunde skada sin systers försörjande 
°m hon återtog sitt råtta namn, och om hen- 
fies slågt erkånde henne. Corinna gissade 

an nu det interesse som Lucile ingifvit 
Wd Nel v il. Odet hade hittils skonat hen- 
n® från denna smarta. Aldrig hade hon lik— 
Val varit mera vård lord Ncivil ån i det
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ögonblick dâ odet skiljde henne ifran honour 
Hon hade fattat under ?in sjukdom, ibland 
de enkla och hederlige köpman bland hvilka 
hon vistades, et verkeligt tycke for Englands 
seder och vanor. Det inskränkta antal per
soner hon säg uti det hus som mottagit hen
ne, voro pä intet salt utmårkta, men ägde en 
agtningsvård styrka i förståndet och rigtighet 
i omdömet. Man visade henne en tilgilven- 
het mindre svassande an den hon var van vid» 
men som vid hvarje tilfålle visade sig med 
nya tjenster. Lady Edgermonds stränghet, 
smästadslefnadens tråkighet, hade gifvit henne 
en grym villfarelse' om alt hvad som var adelt 
och godt uti det land hon försakat, och hon 
började kanna dess varde pä en tid dä det 
åtminstone för hennes egen sällhet varit at 
önska at hon ej rönt en sädan känsla.
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•Öcn slagt som öfverhopade Corinna med 

prof af vanskap och deltagande, öfvertalade 
henne lifligt en afton at se madame S i dd on s 
spela iiLi Isabella, eller det olyckliga giftermålet, 
en af engelska théaterns pfiecer der denna 
actrice visar den måst beundransvärda talang. 
Corinna nekade långe; men då hon til slut 
påminte sig at lord Nelvil funnit hennes 
declamations-sått likna madame Sid dons, 
kånde hon sig nyfiken at hora henne, och 
infann sig beslöjad uti en liten loge dår hon 
kunde se alt utan at sjelf bli sedd. Hon viste 
ej at lord Nelvil dagen förut kommit til 
London, men hon fruktade at bli sedd af nå
gon engelsman som kåndt henne uti Italien. 
Actricens adla figur och djupa kånslofullhet, 
sysselsatte så aldelés Corinnas upmårksam- 
fiet, at hennes ögon under de första aeterna 
ej våndes från théatern. Engelska declama- 
lionen år mera ån någon annan tjenlig at 
Upröra sjålen, då en skön talang låter kanna 
degs styrka och originalitet. Den har min-



dre konst, mindre öfverehskommelse ån den 
fransyska; dess intryck år mera omedelbart; 
den sanna fortviflan skulle sa uttrycka sig; 
och piecernas natur och versification ens genre, 
dâ de såtta den dramatiska konsten på min
dre afstånd.från lifvets sanning, frambringa 
åfven en mera sönderslitande effect. Det 
fordras så mycket mera genie at vara stor 
acteur i Frankrike, emedan dår finnes ganska 
liten frihet uti det tillålliga maneret, i an
seende til det vidsträckta tvånget af allmånna 
reglor *). Men uti England kan man våga 
alt, blott naturen ingifver det. Dessa långa 
suckar, som synas narraktiga dä man beskrit- 
ver dem, våcka likvål rysning då man hör 
dem. Den måst adla actrice uti sina maner, 
madame Siddons, förlorar intet al sin vär
dighet då hon nedkastar sig mot jorden. Det 
gifves ingenting som ej kan vara beundrans- 
vårdt, då en innerlig rörelse drager' dertil, en 
rörelse som utflyger från själens medelpunct 
och som beherrskar den som intages deraf 
ånnu mer ån den som år dess vitne. Hos 
de sårskilta nationerna år et skiljaktigt sått

*) T hal ma, sedan lian tilbragt fiere är af sin lefuad 
at! London, h iv fSrstJtt at med sin beundraus\arda ta
lang törena skönhelerna ock caractsrea af bagge natio
nernas theaterkoust.



euer Italien.

at spela tragedien, men sorgens uttryck år 
begripligt från eua andan af verlden til den 
andra, och ifrån den vilde til konungen, år 
någon ling lika hos alla menniskor, då de åro 
Verkeligen olyckliga.

Uncler uppehållet emellan fjerde och fem
te arterna, blef Corinna varse at allas blic
kar vandes åt en viss loge, och hon såg i 
denna lady Edgermond och hennes dotter; 
ty hon t villade ej at det var Lu eile, ehuru 
bon på sju år blifvit mycket förskönad. En 
af lord Edgermond9 rikaste slågtingars död 
hade tvungit lady Edgermond at resa til 
London, lör at utreda arfs-affåirerna. L uci 1 e 
hade prydt sig mer ån vanligt då hon skulle 
lara til spectaclet, odi på långre tid hade 
man ej, åfven i England, dår fruntimren åro 
så vackra, sett en så utmärkt skön person. 
Corinna bief smårtsamt förundrad då hon 
såg henne: det syntes henne blilva omöjligt 
at. Oswald skulle kunna motstå förförelsen 
af en sådan figur. Hon jåmférde sig inom 
sig sjelf med henne, och fann sig så under
lägsen; hon öfverdref så mycket, om det var 
möjligt at öfverdrifva, denna ungdomsfôrtjûs- 
^ing, denna hvithet, dessa blonda hår, denna 
oskyldiga afbild af lifvets vår, at hon kånde 
sig nystan förödmjukad at våga kampa genom

i5i
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talangen, genom snillet, ined et ord, genom 
förvårfvade egenskaper, mot dessa behag som 
«aluren sjelf slösat.

Hastigt blef hon i den motsvarande logen 
varse lord N civil, hvars blickar voro fasta-, 
de pâ Lu eile. Hvilket ögonblick for Co
rinna! hon âtersâg för första gängen dessa 
anletsdrag som sa mycket sysselsatt henne, 
detta ansigie som hon ståndigt eftersökte, i 
sitt minne fastån uet aldrig dår varit ulplå- 
nadt; hon återsåg det, och det var på en 
stund då Luc il e ensam sysselsatte Os w al d. 
Han kunde visst icke förestålla sig Corin
nas nårvaro; men om lians ögon händelse
vis fallit på henne, skulle den olyckliga der- 
uf fattat något hopp om sållhet. Ånteligen 
syntes madame S i d d o n s åter, ' och lord N e 1- 
vil vande sig til théatern för at åskåda hen
ne. Corinna andades då mera lått, och 
smickrade sig med at en blott rörelse af ny
fikenhet dragit Os-yvalds upmårksamhet 
til Lu eile. Piecen bief i hvarje ögon
blick mera rörande, och Lu ci le badade i tå
rar, hvilka hon sökte dölja då hon drog sig 
tilbaka i logen. Uå såg Oswald å nyo på 
henne med ånnu mera deltagande ån första 
gången. Ånteligen nalkades detta forfårliga 
ögonblick då Isabella, sedan hon ryckt sig
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«ndan de qvinnors hander som ville hindra 
benne at afhånda sig.bfvet, stöter dolken i sitt 
tröst, under et skratt öfver deras fåfånga be
mödande. Detta förtviflans skratt âr det-högsta 
ocli svåraste som dramatiska konsten kan fram
bringa; det rörer mycket mer ån tårar: den- 
Ua olyckans bittra ironie år dess måst sön
derslitande uttryck. Huru år icke hjertats 
lidande hiskeligt, da det kan ingifva en så 
barbarisk glädje, då det vid åsynen af eget 
blod kan gifva en lika ryslig förnöjelse som 
den vilde kånner öfver håmnd på en fiende!

Ulan tvilvel bief Lu eile då så starkt 
uprörd nt hennes mor fruktade derföre, ty 
man såg henne med oro vånda sig til sin 
dotter: Oswald steg up liksom han ville 
gått dit, men han satte sig straxf. igen. Co
rinna kånde någon glädje öfver denna sista 
rörelse; men hon sade suckande til sig sjelf: 
-—Luc il e, min syster, som fordom var mig 
så kår, år ung och känslofull; bör jag vilja 
fråuröfva henne en lycka hvilken hon kunde 
iå njuta utan hinder, och utan at den hon 
ålskade behofdé göra henne någon upoffring? 
-—Då piecen var slutad, ville Corinna lå
ta alla gå bort innan hon gick ut, af fruktan 
at blifva igenkänd, och hon placerade sig vid 
en liten öpning på sin loge, dår hon kunde

, i
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so alt livad som föregick i corridpren. Då 
Lu ci le gick ut, skockades , alfa for at se hen
ne, och man hörde utrop pa alla sidor öfver 
hennes hån ryckande figur. Lucile blef mer 
och mer förvirrad. Lady E d g e r m o n d , 
gammal och bräcklig, hade svårighet at. trån
ga sig genom hopen, oagtadt. sin dotters om
sorger och den upmårksamhet man visade 
henne; men de kände ingen, och följaktoli- 
gen vågade ingen karl nalkas dém. Lord 
Nelvil, som såg deras förlägenhet, skynda
de sig at komma dém til itndsåltning. Han 
tilbjöd den ena armen åt lady Edgermoud 
och den andra åt Lucile,'som emottog den 
blygt, med nedsänkt hufVud och stark rodnad. 
På detta sått gingo dc förbi Corinna: Os
wald kunde ej tänka at hans olyckliga vån 
var vitne til et för henne så smårfande skåde
spel; ty han hade fen lindrig känsla af hög
mod da han på detta sått förde den skönaste 
person i England genom hopen af de oräk
neliga beundrare som följde hennes fjåt.
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FEMTE C A PIT LET.

Corinna kom hem på det högsta uprôrd; 
hon visste ej livad beslut hon skulle taga, hu
ru hon skulle underråtta lord N el vil om 
sin ankomst, eller livad hon skulle såga ho
nom får at. ursågta den; ty i h var je ögon- 
Liiok förlorade hon sitt förtroende til*.sin vans 
kånsla, och hon föreställe sig ibland at det 
Var en främling som hon skulle återse, en 
främling hvilken hon ålskade med passion, 
men hvilken ej mer skulle kanna igen henne. 
Hon skickade til lord Nelvil dep följande 
aftonen, och hon lick veta at han vur hos 
lady Ed germ ond: andra dagen fick hon 
samma svar, men man sade henne också at 
lady Edgermond var sjuk, och at hon 
skulle återresa til sitt gods så snart hon bl ef 
kåttre. Corinna afvagtade denna stund för 
at underråtta lord Nelvil at hon var i Eng
land; men alla aftnar gick bon ut, gick för
bi lady Ed g erm on ds hus, > och såg Os
walds vagn framför porten. En obeskriilig 
hjerlklåmning tryckte henne; och sedan hon 
kommit hem, började hon följande dagen
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samma spatsergång for at uîsti samma smar
ta. Corinna hade lik vål orått flå hon trod
de at Oswald for til lady E dg er mon d 
lor at gifta sig med hennes dotter.

På spectakel dagen hade lady Edger- 
mond sagt honom under det han förde hen
ne til sin vagn, at arfvet efter lord Edger- 
monds slågtinge angick C or i n n a lika myc
ket som Luc i le, och at hon bad honom i 
följe deraf komma til henne för at åtaga sig 
öfverstyrandet til Italien al de sårskilta anstal
ter som hon i detta afseende ville taga. O s- 
wald lofvade at komma, och han tyckte at 
Luc i les hand i detta ögonblick darrade. 
Corinnas tystnad kunde komma honom at 
trp det han ej var ålskad, och denna unga 
Hickas rörelse kunde gifva honom den tankan 
at hennes hjerta interesserade sig för honom- 
Likvål föll det honom aldrig in at lela uti 
det löfte han gifvit Corinna, oeli den ring 
hon ågde, var en såker pant at han aldrig 
skulle förena sig med någon annan nian hen
nes samtycke. Ilan återvände til lady Ed- 
ger mond dagen derpå för at draga omsorg 
för Corinnas angelågenheter; men lady 
Ed germ ond var så sjuk, och hennes dottef 
så orolig at befinna sig så ensam i London > 
utan någon slågting (herr E dg er mond var
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ej dar), utan at en gang veta til hvilken lä
kare man borde adressera sig, at Oswald 
trodde det vara sin skyldighet emot sin fars 
Van at upofira hela sin tid til omsorg for 
henne.

Lady Edgermond, af naturen stolt och 
strång, tycktes blott mildra sig for Oswald- 
hon tillåt honom at alla dagar komma til sig 
utan at han sade et enda ord som kunde 
gifva anledning til någon afsigt hos honom 
at gifta sig med hennes dotter. Luciles 
namn och skönhet gjorde henne til et af de 
måst lysande partier i England 5 och sedan 
hon visat sig pä spectaclet, och man visste 
henne vara i London, var bennes dörr be- 
lågrad af landets största herrars visiter. La
dy Edgermond nekade enståndigt at emot- 
taga någon: hon for aldrig ut, och emottog in
gen annan ån lord Nel vil. Huru skulle lian 
ej blifvit smickrad af et så granlaga up föran
de? detta tysta ädelmod som tog sin tilflygt 
til honom utan at fordra någonting utaf ho
nom, utan at beklaga sig öfver något, rörde ho
nom lifligt ; och likväl fruktade han hvarj© 
gang han for til lady Edgermond at lians 
besök skulle anses .som någon förbindelse. 
Han skulle uphört at fara dit så snart Co
rinnas interesse ej mera dragit honom, om
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lady Edgermond återvunnit liålsan; men i 
del ögonblick, da man trodde lienne vara 
battre, bief hon pi nytt sjuk mera farligt åri 
första gingen; och om hon di hade dödt, 
skulle Lucile uti London ej haft nigot an
nat beskydd ån lord N el v il, emedan hen
nes mor ej gjorde bekantskap med nigon.

Lucile hade ej tillil it sig et enda ord 
Som kunde komma lord Nelvil at tro at 
hon föredrog honom ; men han kunde ibland 
föreställa sig det genom en lått ocli hastig 
förändring pä hennes hy, genom ögonens ha
stiga nedslående, genom en mera snar ande
drag! med et ord,.han studerade denna unga 
flickas hjerta med et nyliket och örnL interes
se, och hennes fullkomliga ' förbehållsainhet 
gaf honom altid tvifvel och ovisshet om na
turen af hennes kånslor. Passionens högsta 
grad, och den vältalighet hon ingifver, åro 
ännu ej nog för inbillningen; man längtar 
allid efter någonting mera, och då man ej 
kan vinna det, kallnar man och tröttas, då 
dereinot det svaga sken man blir varse mel
lan skyarne, håller långe nyfikenheten i oviss
het, och tyckes i framtiden lofva nya kåns
lor och nya uptåckter. Denna våntan blir 
likväl ej upfylld, och då man til slut far ve
ta livad som döljes af all denna tystnadens
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Och det obekantas fortjusning, kommer man 
&t äter sakna en uplifvad caracters varma öf- 
Verlåtande. Ack ! huru skulle man kunna för
länga denna hjertats tjuskraft, denna själens 
vällust, hvilken i längden lika mycket för
skingras af lörLroende och tvifvel, af sållhet 
och olycka. Himlens njutningar äro liäm- 
uiande for värt öde! de llyga ibland igenom 
värt hjerta, blott för at påminna oss om värt 
Ursprung och värt hopp.

Da lady Ed ger mond befann sig bättre, 
Utsatte hon sin afresa til tvånne daaar der-O

efter, i afsigt at begifva sig til Skottland, 
<lår hon ville besöka lord Ed germ on ds 
g ds, hvilket var nära lord N el v ils. Hon 
väntade at han skulle tilbjuda sig at göra 
henne sällskap, emedan han förut sagt henne 
sitt förslag at återvända til Skottland innan 
Regementets afresa. Men han nämnde ej et 
°rd derom. Lu eile säg på honom i detta 
ögonblick, och likväl teg han. Hon skyndade 
at stiga up, och gick til fönstret. Fä ögon
blick derefter upfann lord N el vil nägon fö
revändning at gä til henne, och han tyckte 
at hennes ögon voro våta af tårar: han blef 
*örd deraf, suckade, och då den glömska för 
'vilken lian anklagade sin vän på nytt korn 

* hans minne, frågade han sig om denna un-
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ga flicka icke skulle vara bättre än Corinna 
i stånd af en trogen känsla.

Oswald sökte at gifva ersättning for den 
ledsnad han tilfogat Lu eile. Man känner

»så mycket nöje då man kan återföra nöjet pä 
et ännu barnsligt ansigte. Lidandet år ej 
skapad t för dessa physionomier dår sjelfva 
eftertankan ännu ej cjvarlemnat något spår. 
Lord Nel vils regemente skulle mönstras 
den följande morgonen uti Hydepark ; lian 
frågade då lady Edgermond om hon ville 
fara dit i caleche med sin dotter, och om 
hon tillåt at han efter mönstringen skulle få 
göra en promenad til hast med Lucile bred
vid hennes vagn. Lucile hade en gång ytt
rat sig at lion hade stor lust at stiga til häst- 
Hon säg på sin mor med et altid undergif- 
vit uttryck, men deruli man likväl kunde 
märka begäret at vinna et samtycke. Lady 
Edgermond besinnade sig et ögonblickf 
sedan räckte hon sin svaga hand, hvilkeii 
hvarje dag mera aftynades, åt lord Ne 1 v il, 
och svarade: — Om ni begår det, mylord, 
så ger jag mit samtycke. — Dessa ord gjor
de så starkt intryck på Oswald, at hail 
ämnade afstå från sin begåran: men med etf 
häftighet som Lucile aldrig förr hade visat,

fatta-:
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fattade hon sin mors hand, och hyste den 
för at tacka henne. Lord Nelvil hade då 
ej mod at berofva den oskyldiga flickan et 
ftöje, dl han visste at hon så sêllan kunde få 
hlfålle at roa sig.

SJETTE CAPITLET.

Corinna kånde sedan fjorton dagar den 

grufligaste ångest: livar morgon tvekade hon 
om^hon skulle skrifva til lord Nelvil för at 
heratta lionom sin ankomst, och hvar afton 
förflöt i den obeskrifliga smårtan at veta ho
nom vara hos Lu ci le. Hvad hon led om 
aftonen gjorde henne meïa blyg morgonen 
derpa. Hon blygdes för at Underråtta detl 
livilken kanske ej mera ålskade henne öm det 
obetänksamma steg hon gjort för honom. — 
Kan hånda, sade hon ofta vid sig sjelf, åro 
alla Italiens minnen forsvurtdrta fran hana 
atanka? kan hårtda behöfver han éj mer fin- 
fia hos qvirtnörna et öfverlågset Snille, et 
bassioneradt hjerta? hVad söm nu behagar 
lionom ar de sexton årens lindransvårda skön- 

Del, y, fcj
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hef, denna alders .ånglalika uttryck, den blygd 
och nya sjal som helgar ät föremålet for silt 
val de första känslor hon nånsin erfarit. — 

Corinnas inbillning var så traflad af 
hennes systers fördelar, at hon nastan blyg- 
des at vilja strida mot sådarta behag< Ilon 
tyckte at sjelfva talangen var en list, snillet 
et tyranni, passionen et vald vid sidan af 
denna obeväpnade oskuld; och faslån Co
rinna ej ånnn var tjuguåtta ar gammal, för
utsäg hon likväl denna tidpunct da q vinnor
na med smarta misstro deras medel at beha
ga, Ånteligen stridde svartsjukan och en 
stolt blyghet med hvarandra uti hennes sjal; 
lion upskjöt dag frän, dag detta sa mycket 
fruktade och sa mycket efterlängtade ögon
blick da hon skulle återse Oswald. Hon
fick veta at hans rçgemente skulle dagen der- 
pa mönstras uti fäydepark, och hon beslöt at 
fara dit. Hon trodde at möjligtvis Lu eile 
kunde vara dar,-och hon ville lita- på sina 
egna ögon för at domina öfver Oswalds 
kansla. I början tankte hon at pryda sig med 

• omsorg, och at sedan visa sig hastigt för ho
nom; men da hon började sin toilette bief v 
hon afskråckt öfver sina behag genom sitt 
svarta har, sin af Italiens sol något bruna 
hy, sijia utmärkta anletsdrag, hvilkas
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I tryck hon ej kunde bedöma då hon såg sig i 
spegela. llon såg allid dår sin systers éylphid- 
ansigte; hon kastade långt ifrån sig alla de 
prydnader hon försökt, och klådde sig uti en 

j svart venetiansk drågt, betåckte sitt ansigte 
°ch sin våxt med den slags kappa man bår 
i delta land, och kastade sig på delta sått 
djupt in uti en vagn.

I Knapt var hon i Ilydepark innan hon
Mef varse Os Avald i spetsen för sitt rege-

I 111 en te. Han hade uti sin uniform den vack
raste och mast vördnadsvåckande figur; han
förde sin hast med fullkomligt behag och
Skicklighet. Den musik som hördes, hade nå
gonting pâ en gång stolt och ljuft som bevekte 
adelt til lifvets -upofffing. En myckenhet 
kavlar elegant och simpelt kladda, sköna och 
blyga fruntimmer, buro på sina ansigten, de 
förra uttrycket af manliga, de senare af blyg
samma dygder. Soldaterna af Oswalds re
gemente 1yckte9 se på honom med förtroende 
°eh tilgifvenhet. Man spelte den namnkun- 
*tiga lolksartgen, levare. Gud vår hung, hvilken 

VS* (|jupt rörer alla hjertan i England; och 
e°i’inn a utropade : — O vördnadsvärda land !

borde vara mitt fädernesland, h vårföre 
ai iaS öfvergifyit dig t livad skulle mer eller 

Mindre personlig åra gjordt til saken, waidt
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ibland sa inånga dygder; och hvilken ara 
kunde liknas, o Nelvil, vid den at blifva 
din vårdi ga maka! —

Militairiska instrumöntema som lato hora 
sig påminte Corinna om de faror soin 
Oswald gick at trotsa. Hon såg långe pa 
honom utan at han kunde bli henne varse, 
och sade sedan vid sig sjelf med ögonen fulla 
af tårar: — Må han lefva, om det åfven ej 
skulle bli for mig! O min Gud! det ar han 
som bör bevaras. — I detta ögonblick an
kom lady Edgermonds vagn; lord Nel
vil halsade henne vördnadsfullt, och ned
sänkte för henne spetsen al sin vårja. Den
na vagn for och kom tilbaka många gånger. 
Alla de som sågo Lu eile, beundrade hen
ne; Oswald betraktade henne med blickai’ 
hvilka genombårade Corinnas hjerta. Den 
olyckliga kånde dessa blickar : de hade fordom 
blifvit vånda på henne.

Håstarna som lord Nelvil lånat Lucile, 
genomlöpte med den måst lysande hastighet 
alléerna uti Hydepark, då deremot Corin
nas vagn framskred sagta, nåstan som en 
likprocession bakom de stolta håstarna oel» j 
det sorlande bullret. — Ack! det var ej så, 
tankte Corinna, det var ej på detta sått jag 
begaf i»ig tU Capitolimn första gången jag
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sâg honom: han har stôrtat mig från seger- 
vagnen ned uti sorgernas djup. Jag ålskar 
honom, och all lifvets glådje har försvunnit. 
Jag ålskar honom, och alla naturens gåfvor 
aro vissnade. Förlåt honom, o min Gud! då 
jag ej mera år til! Oswald red förbi vid 
sidan af Corinnas vagn. Den italienska 
formen på den svarta klådning hvari hon var 
inveklad, tråfiade honom särdeles mycket. 
Han höll stilla, gjorde en tour omkring vag
gen, återkom för at ånnu betragta den, och 
bjöd til at få se det fruntimmer som dår höll 
sig fördoldt. Corinnas hjerta klappade un
der denna tid med stor våldsamhet, och alt 
hvad hon fruktade var at svimma och at se
dan bli igenkånd; men hon motstod likvål 
sin rörelse, och lord Ne 1 vil glömde den 
tanka som i början sysselsatt honom. Då 
mönstringen var slut nedsteg Corinna utur 
sin vagn, lör at ej mera draga til sig Os
walds upmårksamhet, och tog sitt rum bak
om tråden och folkhopen dår hon ej kunde 
synas. Oswald nalkades då lady Edger- 
m o n d s calèche ; han låt framföra en ganska 
sedig hast, och begårte tilstånd för Lucila 
at få stiga up på denna håst vid sidan af sin 
mors vagn. Lady Edgermond samtyckte 
dertil, men bad honom noga vaka öfver lien-
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nes dotter. Lord N el v il hade stigit af h!U 
sten, lian talade med hatten i handen vid 
vagnsdörren hos lady Edgermond, och 
med et uttryck pâ en gäng sa ömt och vörd*- 
liadsfullt, at Corinna däri tilråckligt säg efl 
tilgifyenhet för modren upvåckt af det tycke 
som dottren ingilyit.

Lu eile steg ned ur vagnen. Hon har 
cn ridklådning hvilken pâ et hanryckande 
§ått tecknade éléguncen af hennes vast.; på 
lmfvudet hade hon en svart hatt prydd med 
hyita strutsfjädrar, och hennes skona blonda 
här, lått som luften, nedföll med behag på 
hennes ljufva ansigle, Oswald holl ned 
handen på det sått at Lucide skulle sålla 
foten derpå då hon steg på liåsten. Lu eile 
våntade at någon af hans hetjening skulle 
göra henne denna tjenst. Hon rodnade då 
hon emottpg den af lord Nelvil. Han var 
envis, och Lu ci le satte ånteligen sin lilla 
fot på denna hand, och kastade sig så lått 
på håsien, at alla hennes rörelser gåfvo be
grepp om en af dessa sylphider som inbill" 
ningen målar för oss med så förtjusande far- 
gor. Hon red af i galopp. Osivald följd® 
henne, och förlorade henne ej ur sigte. Ë11 
gång snafvade hasten. Straxt höll lord Neb 
vil stilla, och undersökte betslet och tygeh1
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wed en älskvärd sorgfållighet, En annan 
gang inbillade han sig oral! at hasten blef 
skygg; han blef blek som döden; han spor
rade sin hast med en otrolig ifver, och på 
en secund störtade han sig framför L u c i 1 e s, 
sedan han kastat sig af. Lu eile, som ej 
kunde återhålla sin hast, blef på sin sida rådd 
at hon skulle rida omkull Oswald, men 
med den ena handen fattade han tygeln, och 
med den andra emottog han Lucile, sont 
då hon hoppade ned stödde sig lått på honom.

Htfad behöfdes mera at öfvertyga C o r i n- 
na om Oswalds kånsla för Lucile? såg 
hon ej alla de tecken af deltagande hyilka 
han fordom slösat på henne! också, til sin 
eviga förtvitlan trodde hon sig mårka uti lord 
Nelvils blickar mera blyghet, mera åter
hållsamhet ån han visade under sin kårlek 
för henne. Tvånne gånger drog hon ringen 
af sin finger; I1011 var fårdig at bryta igenom 
hopen för at kasta den vid Oswalds fotter; 
och hoppet at dö i samma ögonblick upmun- 
trade henne til detta beslut. Men hvilken 
ar den qvinna, åfven född under söderns sol, 
som utan båfvan kan blottställa sina hemliga 
känslor för hopens upmårksamhet? Snart 
ryste Corinna för den tankan at visa sig åt 
lord Ne 1 vil i detta ögonblick, och drog sig

167
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Vttir trängseln for at upsöka sin vagn, Dâ 
hon genomgick en enslig allée, bief Oswa ia 
ånnu en gång varse denna svarta ligur som 
hade trållat honom, och det intryck som han 
denna gång emottog var ånnu mera lifligt. 
Likvål tilråknade han den rörelse han kånde 
åt samvetsagget at denna dag för första gån
gen hafva i sitt hjertas inre varit otrogen 
mot Corinnas bild; och då han kom hem 
tog lian strast det beslut at återresa til Skott
land , emedan hans regemente ej ånnu, på en 
tid skulle gå om bord.

l68

SJUNDE CAPITLET,

Corinna vände om hem uti et tilstånd af 
sorg som nästan förvirrade hennes förstånd, 
och ifrån detta ögonblick hlefvo hennes kraf
ter lör altid försvagade. Hon beslöt at skrif- 
va til lord N el v il, för at underråtta honom 
både om sin ankomst til England, och alt 
hvad hon hade lidit sedan hon kom dit. Hon 
började detta bref upfylldt af de bittraste fö
rebråelser, och sedan ref hon sönder det. 
Hvad betyda förebråelser i kårlek, utropade
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hon; skulle denna kånsla våra den mast for
troliga, den renaste, den ädelmodigaste af 
känslor, om den pä något sått kunde styrås 
af viljan! Hvad vill jag då utråtta med min 
klagan? En annan rost, en annan blick åger 
nu hans själs hemlighet; år då ej alt redan 
sagt? — Hon började på nytt sitt bref, och 
denna gången ville hon afmåla for lord Nel
vi 1 den enformighet han skulle finna uti sin 
förening med Lucile. Hon försökte bevisa 
honom, at utan en fullkomlig själens och sinnets 
harmoni, kan ingen kånslans sållhet bli var
aktig; och sedan sönderref hon detta bref åu- 
nu mera liåftigt ån det förra. — Om han ej 
kånner mit varde, sade hon, år det då jag 
som skall underrätta honom derom? och bör 
jag för öfrigt tala på detta sått om min syster? 
år det sant at jag år henne öfverlågsen sä 
mycket som jag söker inbilla mig? och ont 
jag skulle vara det, bör vål jag, som i hen
nes barndom tryckt henne som en mor til 
mitt hjerta, bör vål jag såga det? Ack nej | 
man bör ej på detta sått för livad pris som 
hålst söka sin egen sållhet. Detta lifvet går 
förbi, under hvilket man kånner så många 
begår; och redan långt innan döden kommer, 
skiljer oss någonting ljutit och drömmandet 
småningom från varelsen. —.
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Hon återtog ånnu en gang pennan, oolî 
talade blott om sin olycka; men då hon må- 
lade den, kånde hon et så stort medlidande 
for sig sjeif, at hon öfversköljde sitt papper 
med sina tårar. — Nej, sade hon ånnu en 
gång, jag bor ej afsånda detta bref; om han 
emotstår det, skall jag hata honom; om han 
ger vika derföre, så skall jag ej visst veta 
oin han ej gjort mig en upoflring, om lian 
qj bibehåller minnet af en annan. Det ar 
båttre at se honom, tala med honom, åter- 
gifva honom denna ring, pant af hans löften; 
och hon skyndade at innesluta den uti et 
bref dår hon blott skref dessa ord: Du år fri; 
hon gömde brefvet i sitt sköte, och våntade 
aftonen för at gå til Oswald. Hon tyckte 
at hon vid dagsljus skulle rodnat inför alla 
dem som sett på henne, och likväl ville hon 
komma innan det ögonblick då lord N el v il 
vanligen for til lady E dg er mond. Hon 
reste då ut klockan sex, men darrande som en 
dömd slafvinna. Man år så i'ådd för den 
man ålskar då en gång förtroendet år up- 
hördt! Ack! föremålet af en passionerad til— 
gifvenhet år för våra ögon, antingen den så- 
kraste beskyddare, eller den maßt fruktans
värda herre.



Corinna låt sin vagn hälla framför lord 
Nelvils port, och frågade port vaktaren med 
båfvande röst, om han var hemma. Fôr en 
half timma sedan, svarade han, har lhylord rest 
til Skottland. Denna nyhet sammandrog Co
rinnas hjerta; hon fraktade at se O s av a 1 d, 
men likv'd ilade hennes sjal denna obeskrif- 
liga rörelse til mötes. Bemödandet var öf- 
verståndit, hon trodde sig vara nåra at få hö
ra lians röst, och hon måste nu taga et nytt 
beslut för at återfinna honom, vånta ånnm 
många dagar, och bevilja sig ånnu et nytt 
steg. Likvål ville Corinna då ålerse ho
nom til hvad pris som hålst. Hon reste så
ledes följande dagen til Edimburg.
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ÅTTONDE CAPITLET.

Innan lord N el vil öfvergaf London, hade 
han återvåndt til sin banquier, och da han 
lick veta at intet bref .frän Corinna ankom
mit, frågade han sig med smarta om det vore 
hans skyldighet at upofFra en såker och var- 
agtig huslig sållhet åt en person hvilken kan
ske redan hade glömt honom. Likvål beslöt 
han at ånnu en gång skrifva til Italien, hvil- 
ket han redan Here gånger gjort under de 
sex förflutna veckorna, lör at begåra få veta 
af Corinna orsaken til hennes tystnad, och 
för at ånnu en gång försäkra henne at så 
långe hon ej återställde hans ring, skulle han 
aldrig blifva en annans make. Han gjorde 
sin resa uti en ganska svår sinnesstållning : 
han ålskade Lu eile nåstan utan at kånna 
henne, ty han hade ej hört henne uttala tjugu 
ord; men han saknade Corinna, och sörjde 
öfver de tilfålliglieter som åtskiljde dem ; öm
sevis intogs han af den enas blygsamma för
tjusning, och den andras lysande behag och 
sublima vältalighet. Om lian i detta ögon-
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fclick vetat at Corinna ålskade honom mer 
an nånsin, at hon hade ölvergifvit alt fôr at 
ßlja honom, skulle lian aldrig mera återsett 
Lucile; men han trodde sig vara glömd ; 
och då han öfvervågade Luciles ocli Co
rinnas caracterer, sade han for sig sjelf at 
«1 kall och förbehållsam yta ofta dôljde de 
djupaste känslor: han bedrog sig. De passio
nerade själarna förråda sig på tusende sått, 
och det man altid kan återhålla, år ganska 
svagt.

Ännu en omständighet förökade det inté
ressé som Lucile ingaf lord Nelvil. Då 
han återvände til sitt gods, reste han så nå~ 
ra det slott sem tilhörde lady Edgermond, 
at nyfikenheten förde honom dit. Han låt 
öpna för sig det cabinett dår Lucile van
ligen arbetade. Detta cabinett var upfyldt af 
minnen från den tid som Oswalds far til— 
bragt hos Lucile medan hans son var i 
trankrike. Hon hade uprest en piedestal af 
öiarmor på sjelfva det rum dår han få må- 
öader före sin död gaf henne undervisningar, 
och på denna piedestal Var ristadt: Åt minnet 
0/ min andra far. En bok låg olvanpå. Os- 
'Vald öpnade den; han igenkände dår sin 
lars samlade tankar, och på första sidan såg 
han dessa ord af sin fars egen hand: — Til
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den Som tröstat mig uti min smärta, til dm fe- 
naste sjål, til den änglalika qvinna svin skall blifv a. 
sin mans sdllhet och dra. Med hvilken rörelse 
låste ej Os av al-d dessa rader dår de menin
gar han måst vördade voro så tydeligt ut
tryckta. Han förundrade sig ôfver Luc i les 
tystnad angående de tilgifvenhetspfof liori 
femottagit af hans far. Hän trodde sig i den
na tystnad se den måst sällsynta granlagen
het, fruktan at tvinga hans val genom före
ställningen at en skyldighet, och måst blef 
han tralfad at dessa ord : til den som tröstat 
mig uti min smärta! — Det ar då Lucile, 
utropade lian, det år då hon, som lindrat det 
onda jag gjorde min far, och jag skulle of- 
vergifva henne då hennes mor år döende, då 
hon ej åger något annat beskydd ån mig! 
Ack Corinna! du som år så lysande, så 
eftersökt, behöfver du vål som Lucile ert 
trogen och tilgifven v ån? — Iiort var ej mer 
lysande; hon var cj mera eftersökt, denna 
Corinna som irrade från vårdshus til vårds
hus, utan at eu gång fl se den för hvilken 
hon ölvergifvit alt, och utan styrka at aflågsna 
sig ifrån honom. Hon hade blifvit sjuk uti 
en liten stad på halfva vågen til Edimburg, 
och hade oagtadt alt bemödande ej kunnat 
fortsatta sin resa. Hon tånkte ofta under

i f4
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Sina länga lidande natter, at om hon dôdt på 
detta stalle, skulle Thé résine allena vetat 
«ennes namn och låtit rista det på hennes 
graf. Hvilket ombyte, hvilket ôde for en 
ÿvinna, som ej kunde göra et steg uti Italien 
ütan at hopen af beundrare störtade i hen- 
hes fjåt! och bör vål en enda kånsla såle
des utblotta hela lifvet? Ånteligen, efter 
åtta dagars obeskrifligt lidande, började hon 
äter sin sorgsna resa; ty, lastån hoppet at se 
Oswald var dess föremål, voro så många 
Sinårtsamma känslor förenade med detta hopp, 
at hennes hjerta deraf blott rönte en plågsam 
öro. Innan hon koin til lord N el v ils gods, 
»■ande Corinna begår at stadna vid sin lårs 
slott, hvilket ej var långt derifrån, och dår 
lord Edgermond begärt at han skulle bli 
begrafven. Hon hade ej varit dår på lång 
hd, och hade dår blott tilbragt en enda mä
ttad, ensam med sin far. Detta var den lyck
ligaste tidpunct af hennes vistande i England, 
bessa minnen ingåfvo lienne behofvet at åter- 
Se denna boning, och hon trodde ej at lady 
Ëdge rnionJ kunde redan vara dit anlånd.

Några mil från slottet blef Corinna 
varse på landsvägen en kullstjelpt vagn. Hon 
l^t sin egen stadna, och såg en gubbe stiga 
^Ikr den kullstjelpta, h vilken vav mycket för-

l'jo
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skråckt öfver det fall lian gjordt. Corinna 
skyndade at bispringa honom, och erbôd sig 
at sjelf fora honom til nåsta stad. Han emot- 
log detta tilbud med erkånsla, och sade at 
hans namn var Dickson. Corinna igen
kände detta namn hvilket hon ofta hört nåm- 
nas al lord N el v il. Hon styrde samtalet 
på et sått at hon skulle få hora den goda 
gubben tala uti det enda ämne som i lifvet 
interesserade henne. Herr Dickson var dert 
måst språksamma man i verlden; han kunde 
ej föreställa sig at Corinna, hvars namil 
han ej kånde, och hvilken han tog för ed 
engelska, skulle hafva något enskildt intéresse 
uti de frågor hon framstållte, och började 
omtala alt hvad han visste med den största 
vidlöftighet; och då han önskade behaga Co
rinna, hvar3 omsorger hade rördt honom > 
blef han fritalig för at roa henne.

Han berättade huru han sjelf hade un
derrättat lord Nelvil at hans far för långfe 
tid sedan satt sig emot det giftermål som hart 
nu ville ingå, och gjorde et utdrag af det 
bref som han öfverlemnat honom, med oft® 
uprepande af dessa ord hvilka genombåradö 
Corinnas hjerta: hans far har förbjudit ho* 
noirt at gifta sig med deitna italienskan i det skulk 
tara at förolämpa, hans minne om han trotsadi 
hans vilja, lie**
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Herr Dickson stadnade ej annu vid 
dessa grymma ord; han försäkrade tillika at 
Oswald ålskade Lucile, at Lucile älska
de honom, at lady Edgermond lifligt ön
skade denna förening, men at en upgjord 
fôrbindels’e uti Italien hindrade lord N el vil 
åt samtycka dertil. — Hvad, sade Corinna 
til Herr Dickson, med bemödande at dölja 
den grymma förvirring som uprörde henne, 
ni tror at det år blott för det löfte han gif- 
Vit, som lord N el vil ej gifter sig med miss 
Lucile Edgermond? — Jag år ganska 
Viss derpå, återtog herr Dickson, glad at 
på nytt bli frågad; det år blott för tre dagar 
Sedan jag sett lord Nelvil, och fastån han 
ej förtrott mig beskaffenheten af de band han 
ålagdt sig uti Italien, sade han mig dessa ty- 
deliga ord livilka jag beråttat för lady Ed
germond: Om jag vore fri, skulle jag gifta 
rn‘S med Lucile. — Om han vore fri! up- 
fepade Corinna; och i detta ögonblick stad
nade hennes vagn framför det vårdshus dit 
hon förde herr Dickson. Han ville tacka 
henne, och fråga hvar han kunde få återse 
henne. Corinna hörde honom ej mera. 
Hon tryckte hans hand utan at kunna svara 
honom, och lemnade honom utan at hafya 

Del. ig



■ROHMOS

178 Corinna

sagt et enda ord. Det var sent. LikvilvUte 
hon Innu besöka de ruin dår hennes fars 
stoft hvilade. Hennes sinnesförvirring gjorde 
henne denna heliga pelgrimsfård mera ange
lägen ån nånsin.

NIONDE CAPITLET.

Lady Edgermond hade redan tvånne da
gar varit på sitt slott, och just denr>a afton 
hade hon anstållt en stor bal. Alla henntf 
grannar, alla hennes vasaller hade begärt til" 
stånd at få samla sig for at lira hennes an
komst; Lu ci le hade också önskat det, kaU 
handa i hopp at Oswald skulle komma; halt 
var dår också verkeligen då Corinna an- 
lånde. Hon såg många vagnar i alléen ocli 
låt hålla med sin några steg derifrån; hoU 
nedsteg, och igenkände det stålle dår lienneä 
far visat henne de ömmaste känslor. Ilvil" 
ken skilnad emellan denna tid som hon da 
ansåg olycklig, och hennes närvarande ställ
ning! På detta sått blir man i lifvet straffad 
för inbillningens plågor genom verkeligt li
dande, som lårer oss hvilken den sanna olyc
kan år.
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Corinna låt fråga hvarföre slottet var 
illuminerat, och Jivilka de personer voro som 
nu befunno sig dår. Händelsen ville at Co
rinnas betjent fragade en som lord Nel — 
vil tagit i tjenst i England, och hvilken dä
Var til hands. Corinna hSrde hans svar.__
■Ö« år en bal, sade han, som lady Edgermond 
§er i dag; och lord NehH, min /ierre> tillade

an, har åpnat denna bal med miss Luc i le Ed- 

Scrmond, arfvinge til detta slott. Da Corin
na hörde dessa ord, båfvade hon, men hon 
ändrade ej beslut. En bitter nyfikenhet drog 
enne at nalkas de rum dår så mycken smarta 
otade henne ; hon gaf tecken åt sitt folk at 

Silagsna sig, och hon gick ensam in i parken 
Som befanns öppen, och uti hvilken mörkret 
pa denna timman tillät at långe spatsera utan 
at bli sedd. Klockan var tio; och alt sedan 
»alen börjat, dansade Oswald med Lucile 
<lessa engelska contradansar som man börjar 
fa- nytt lem eller sex gånger på aftonen; men 
.tid dansar samma karl med samma frun- 

bmmer, och den största allvarsamhet herrskar 
°fta uti detta nöje.

Lucile dansade adelt, men utan liflighet, 
jelfya den kånsla som sysselsatte henne öka- 
e llennes naturliga allvarsamhet : emedan 

i granskapet var nyfiken at fâ vela om



i8o C O H I N N A

hon älskade lord N el vil, sâgo alla menni- 
skor pâ henne med mera upmårksamhet an 
vanligt, hvilket hindrade henne at uplyfta ögo
nen pä Oswald; och henne* blyghet var sä 
stor, at hon hvarken säg eller hörde något 
Denna förvirring och återhållsamhet roide 
lord N el vil mycket i början; m- n da den
na ställning ståndigt var densamma, börjad«
han något tröttna dervid, och jåmtörde denna 
länga rad af karlar och fruntimmer, och den
na enformiga musique, med det uplilvade be- 
haget af Italiens airer och dansar. DennJ 
tanka ingaf honom en djup tanklullhet,^ oc 
Corinna skulle annu smakat nagra ogon 
blicks sållhet om hon då vetat lordNelvU’ 
känslor. Men den olyckliga genomlopp p* 
en slump de mörka alléerna al en bonin» 
hvilken hon fordom kunde anse som sin egeit 
nu en främling på sin fäderne jord, enisW 
bredvid den som hon hoppats til make. *h’r 
den undandrog sig hennes fotter, och sorgen* 
skakning var hennes enda styrka; kan h.an ‘ 
tänkte hon at träffa Oswald i trägården) 
men hon visste ej sjelf hvad hon önskade.

Slottet var beläget på en höjd, vid hva 
fot en ström Ilôt förbi. På den enastianff 
voro många tråd, men den andra visade é 0 
stçla klippor betåckta med småskog.
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rinna befann sig under gåendet nSra ström
ten; lion hörde dår på en gång högtidens 
»nisik och Vattnets susning. Marechallernas 
W från balen gaf återsken upifrån anda 
tidt uti strömmen, då deremot månans bleka 
siven ensamt uplyste ödeplatserna pä den an- 
(h’a stranden. Man skulle sagt at på dessa 
lUm, liksom uli tragedien Hamlet, skuggorna 
trade omkring de palatser dår högtiderna 
gåfvos.

Den olyckliga Corinna, ensam, öfver- 
gifven, hade blott et steg at göra för at störta 
sig i den eviga glömskan. — Ack! utropade 
hon, om i morgon, da han spatserar på dessa 
stränder uti sina glada vänners sållskap, hans 
segrande steg stötte mot qvarlefvorna af den 
som han likvål en gång ålskal, skulle han ej 
Hnna en rörelse som hamnade mig, en sorg 
som skulle halva någon likhet med hvad jag 
hder? Nej, nej, återtog hon, det år ej ham
nen man bör söka i döden, det år lugnet. — 
Hon tystnade, och betragtade på nytt denna 
ström, hvilken flöt så hastigt och likvål sa 
°rdentligt, denna så vål inråltade natur, då 
hkval menniskans sjål år aldeles i oreda; hon 
Pårninte sig den dag då lord N el vil störta- 
he sig i hafvet för at rådda en gubbes lif. —- 
ttvad han då var god! utropade Corinna;

loi
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ack! sade hon grälande, kan hånda år hall 
det ånnu! hvarföre skulle jag anklaga honom» 
fastan jag lider? kan hånda vet han det ej» 
kan hånda om han såg mig ... — och hastigt 
tog hon det beslut at begåra få tala vid lord 
N el vil, midt under denna högtid, at genast 
få tala vid honom. Hon gick åler up til 
slottet med denna slags ifver som gifves af 
et nyligen fattat beslut, då det påföljer en 
långsam ovisshet; men då hön kom närmare» 
blef hon angripen af en så stark darrning» 
at hon var nödsakad såtta sig på en stenbånk 
som stod framför fönsterna. Mångden af 
bondfolket som samlat sig för at se på dan' 
sen, hindrade hennes igenkännande.

Lord N e 1 v i 1 steg i detta ögojrblick fram 
på balcongen: han ville andas den friska af' 
tonluften ; några rosenbuskar som stodo daf 
påminte honom om den vallukt som C o fin' 
na vanligen bar, och det intryck han déraf 
kånde våckte hos honom en lått rysning- 
Ikenna långa och tråkiga fest tröttade honomi 
han kom ihog Corinnas goda smak uti tik 
ställningen al en högtidlighet, hennes insig1 
uti alt hvad som angick de sköna konsterna» 
och han kånde at det blott var uti den of' 
dentliga hemlefnaden som han med nöje i°' 

restållte sig Lu ci le til foljeskgerska.
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hvad som pa minsta satt hörde til bildhings- 
kraften, til Jtoesien, återkallade minnet af 
Corinna, och förnyade hans saknad. Un
der det han var i denna sinnesstållning, nal
kades honom en af lians vanner, och de tala
de en stund med hvarandra. Corinna 
hörde da Oswalds röst.

Hvilken obeskrillig rörelse vacker ej den 
alskades röst! hvilken oredig blandning af 
ömliet och farhoga! 1y det gilvas så lilliga 
intryck at var stackars svaga natur båfvar för 
sig sjelf da hon röner dem.

En af Oswalds vanner sade til honom: 
*— Finner ni ej denna bal charmant? — Å 
ja, svarade han med tankspriddhet; ja visser
ligen, uprepade han suckande. — Denna suck, 
och den melancholiska accenten af hans 
rost, förorsakade Corinna en Ullig glädje: 
hon ansåg sig såker at återfinna Oswalds 
hjerta, at ånnu blifva förstådd utaf honom;' 
hon steg up med häftighet, och gick til en 
al husets betjening för at anmoda honom 
bedja lord N el vil komma ut. Om hon ha
de följt denna rörelse, huru olika skulle då 
hennes och Oswalds öde varit!

I detta ögonblick nalkades Lu ci le tij. 
fönstret, och då hon genom mörkret biel varse 
et livitklådt fruntimmer gå förbi uti trägården?

%
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som likvål ej var balklådt, blef hennes ny
fikenhet retad. Hon råckte ut hufvudet, och 
vid nogare betraktande trodde hon sig igen
känna sin systers anletsdrag; men da hon ej 
tvifiade at hennes syster redan for sju år se
dan var död, blef hon så förskräckt at lion 
svimmade. Alla menniskor ville hjelpa hen
ne. Corinna fann ej mera den betjent som 
hon velat tala vid, och drog sig undan län
gre bort i alléen på det hon ej skulle kunna 
bli sedd.

Lucile kom sig före, och vågade ej til— 
stå livad som uprört henne; men då hennes 
mor från barndomen starkt intryckt i hennes 
sinne alla slags idéer som höra til gudagtig- 
'heten, inbillade hon sig at hennes systers 
skugga visat sig för henne gående til deras 
fars graf, at dermed förebrå henne sin glöm
ska mot denna graf, och det fel hon begått 
at bevista en högtid på dessa rum, innan hon 
förut upfyllt en from skyldighet mot denna 
vördade aska. I et ögonblick då Lucile 
trodde sig säker at ingen gaf agt på henne, 
gick hon ut från balen. . Corinna förundra
de sig öfver at se henne så ensam i trägår
den: hon inbillade sig at lord Nelvil skulle 
snart komma efter, och at han kanske be
gärt et hemligt samtal med henne, för at bo-
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gnra hennes tilstånd at anmåJa sina önsknin
gar hos liennes mor. Denna tanka gjorde 
henne orörlig; men snart blef hon varse at 
Lucile vande sina steg til en bosquet hvil- 
ken hon viste vara det rum dår hennes fars 
grafvård blifvit uprest, ooh då hon på sin 
sida anklagade sig at ej först dår hafva ned
lagt sin saknad och sina tårar, följde hon sin 
syster på något afstånd, gömd af tråden och 
mörkret. Hon blef ånteligen på långt håll 
Varse den svarta sarcophagen på det rum dår 
lord Ed ger mon ds qvarlefvor hvilade. En 
djup rörelse tvingade henne at stadna och at 
stödja sig mot et tråd. Lu ci le stadnade 
också, och böjde sig vördsamt ned vid åsy
nen af grafven.

I detta ögonblick var Corinna fårdig at 
uptåcka sig för sin syster, at begåra tilbaka 
af henne i deras fars namn, både sin rang 
och sin make; men Lucile gjorde några 
hastiga steg för at nalkas monumentet, och 
Corinnas mod vacklade. Uti en qvinnas 
hjerta finnes så mycken blyghet förenad med 
känslornas största liåftighet, at et intet kan 
afskråcka henne liksoin et intet kan draga 
henne med sig. Lucile kastade sig på knå 
framför sin fars graf: hon skjöt undan sitt 
blonda hår hvilket sammanhölls af en blomster-

%
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krans, och lyftade ögonen til himlen med en 
ångels blick for at bedja. Corinna stod 
bakom tråden, och utan at kunna bli uptåckt 
säg hon lått sin syster som uplystes ljuft af 
en stråle från månan; hon kånde sig hastigt 
fattad af en blott ädelmodig rörelse. Hon 
betraktade detta så rena uttryck af gudsfruk
tan, detta så unga ansigte at barndomens drag 
ånnu derpå visade sig; hon förestållte sig den 
tid då hon varit som mor for Lucile; hon 
lånkte på sig sjelf; hon kom i hog at hon ej 
var långt ifrån tretti år, denna tid då ungdo
mens aftagande börjar, då deremot hennes 
syster hade framför sig en lång obestämd 
framtid, en framtid som ej skulle störas af 
något minne, af någon förfluten lefnad som 
kråfdc ansvar hvarken for andra eller för hen
nes eget samvete. — Om jag visar mig för L u-v 
eile, sade bon vid sig sjelf, om jag talar til 
henne, så .skall hennes ånnu lugna sjal snart 
blifva uprörd, och lugnet skall kanske aldrig 
dår mer återkomma. Jag har redan lidit så 
mycket, jag skall ånnu kunna lida mera; men 
den oskyldiga Lucile skall uti et ögonblick 
öfvergå från lugnet til den grymmaste uprö- 
relse; och det år likvål jag som burit henne 
i mina armar, som låtit henne sofva i mitt 
sköte; skulls jag störta henne uti sorgernas
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verlcl! — Så tankte Corinna. Likvål strid- 
<le kårleken håftigt i hennes hjerta mot den
na oegennyttiga kånsla, mot denna själens 
uphojelse som bragte henne at upoffra sig 
sjelf.

Luc i le sade då h'lt högt: —- O min 
far! bed for mig. — Corinna horde henne; 
hon nedföll straxt åfven på knå; hon bad om 
den faderliga välsignelsen för bagge systrarna 
pa en gang, och utgjöt tårar som blefvo fram
kallade utur hennes hjerta genom ånnu re
nare känslor an karlekens. L u c i 1 e fortfor 
sin bon, och utsade tydligt dessa ord: — O 
min syster! bed för mig i himlen; du har 
ålskat mig i min barndom, fortfar at beskyd
da mig! — Ack! huru blef ej Corinna 
rord af denna bon! Lu eile sade sluteli- 
gen med en ton full af andagt: — Min far, 
förlåt mig et ögonblicks glömska hvartil en 
kånsla som du sjelf befallt mig år orsaken! 
Jag ar ej brottslig då jag ålskar den som du 
amnat til min make; men fullborda ditt verk, 
och gör at han må utvålja mig til sitt lifs 
foljeslagerska : jag kan ej bli lycklig utan med 
honom; men aldrig skall han fa veta at jag 
alskar honom, aldrig skall detta båfvande 
hjerta förråda sin hemlighet. O min Gud! o 
min far! trösta ert barn, och gör mig värdig
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Oswalds ömhet och agtning! —- -Ta, upre- 
pade Corinna med låg röst, bönhör henne 
min far! och gif det andra af dina barn en 
ljuf och stilla död! —

Sedan hon slutat denna högtidliga .önsk
ning, det största bemödande hvaraf Corin
nas sjal var i stånd, drog hon utur sitt sköte 
det bref som innehöll Oswalds ring, och 
skyndade hastigt bort. Hon kånde vål at då 
hon skickade detta bref, och lemnade O s av a l d 
i okunnighet om at hon var i England, hon 
derigenom skulle bryta deras förbindelse och 
gifva Os Avald åt Lucile; men i nårvaro 
af denna graf hade de hinder som åtskilde 
dem visat sig för henne med mera styrka ån 
nånsin ; hon hade påmint sig herr D i c k s o n s 
ord : hans far förbjuder honom at gifta sig med 
denna italienskan, och det tycktes henne at 
liennes far åfven förenade sig med Os av alds, 
och at hela den faderliga myndigheten ogil
lade hennes kårlek. Luciles oskuld, hen
nes ungdom, hennes renhet, uphöjde Corin
nas inbillning, och hon var, åtminstone et 
ögonblick, stolt at upoffra sig lör at gifva 
Oswald fred med sitt fädernesland, med sin 
slågt, och med sig sjelf.

Musiquen, hvilkcn hördes då hon korn 
närmare slottet, uppehöll Corinnas mod.
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Ilon bief varse en fattig blind gubbe som 
satt vid foten af et tråd, for at höra pä hög
tidens buller. Hon gick til honom, och bad 
honom öfverlemna det bref hon gaf honom 
til någon af slottets betjening. Således lopp 
hon ej en gång fara at lord N el v il nånsin 
skulle kunna få veta at et fruntimmer hade 
fort detta bref. Sannerligen, den som sett 
Corinna öfverlemna det, skulle hafva kant 
at det innehöll hennes lifs öde. Hennes 
blickar, hennes darrande hand, hennes hög
tidliga och afbrutna ton, - alt tilkånnagaf et 
af dessa förfärliga ögonblick då ödet fattar 
oss, då den olyckliga varelsen blott verkar 
som slat åt den motgång som förföljer den.

Corinna säg på långt, håll efter gubben, 
hvilken åtföljdes af en trogen hund: hon såg 
honom gifva hennes bref åt en af lord Nel- 
vils betjenter, hvilken af en händelse just i 
detta ögonblick gick med flere bref in uti 
slottet. Alla omständigheter förenade sig at 
ej qvarlemna något hopp. Corinna gjorde 
ånnn några steg tilbaka, för at se huru be- 
tjenten gick in genom dörren: och då hon ej 
mera såg honom, då hon kom ut på lands
vägen, då hon ej mera hörde musiquen, och 
sjelfva ljusen från slottet ej mera låto se sig, 
utbrast en kallsvett på hennes panna, en
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ctôdsrysning ôfverfôll henne: hon ville 
gå långre, men naturen nekade dertil, 
hon nedföll utan känsla på vågen.

Slut pä Tredje Delens Första Stycjg,

ånnu
och

/
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ABËRTONDE BOKEN,

Vis $ A ND et? ï Floren«,

FÖRSTA CAPlTLJËT*.

CjTref d’ËrffetiiJj sedan hail nâgort tid vi

stats i Sweitz, och ledsnat Vid naturen pi 
Alperne, liksom han tröttnade vid de skona 
konsterna uti Rom, kånde hastigt begåret at 
esa til England, dar matt försäkrat hortont 

at en dJüP omdömskraft skulle fmttas; bch 
det föll honom in en ihörgort då han Väkna- 
öe, at detta var just hvad söih fattades ho- 
jtom. Sedan detta tredje försök ej båttre 
yckats an de bagge första, tlplifvades i en 

kast hans tilgifvenhet för lord Nelvil, öch 
han en morgon föreställde sig at sållheten 

blott kunde finnas uti sann vånskap, reste 
kan hastigt til Skottland. Han for först til
°rd Nelvil, och fann honom ej hemma *

Del. j,



—>—m

jg4 Corinna

inen da han hörde at man kunde tråfla ho
nom hos lady Edgermond, steg han straX-t 
äter til hast for at söka honom dår, ty så , 
starkt behof at återse honom trodde han sig j 
kånna. Då han ganska fort réd förbi, biel 
han vid sidan af vågen varse et fruntimmer 
liggande afdånad; han höll stilla, steg al ha
sten, och skyndade at komma henne til hjclp- 
Huru blef han icke bestört då han igenkände 
C or in nä oagtadt hennes dödliga blekhet! 
et lifligt medlidande intog honom ; med til- 
hjelp af sin betjent sainmanlade han några 
grenar för at derpå lågga henne* och hans 
afsigt var at på dettä sått bårä henne till ila" 
dy Édgermönds slott, om ej Thérésirie, 
som blifvit qvar i Corinnas vagn, orolig 
at ej få höra af henne* i detta ögonblick an
kommit* och med öfvertygelse at endast lord 
Nelvil kunnat lörsåtta henne i detta til- 
stånd, afgjorde àt mari börde föra henne til 
liårmaste stad. Gref d’Erfeùil följde Co
rinna* och under åttä dagar som den olyck
liga låg i feber och yrsel* öfvergaf han hen- 
iie ej; det var således den lättsinnige man
nen soni bar omsorg för henne* och den 
känslofulle som sönderslet hennes hjerta.

Denna contrast träffade Corinna då hoh 
åter kom til sansning, och hon tackade gr^
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d’Erfeuil med djup rörelse; han svarade 
henne derigenom at han hastigt sökte trösta 
henne : han vàr niera i stånd af ådia gerrtin- 
gar ån alfvarsamina ord, och Corinria skul
le hös lionöni snarare firiria bistånd åri våri- 
skap. 1-Iöri bjöd til at återkalla sitt förririft, 
ät förestallä sig livad äöiri håridt: långe liäde 
hon svårt vid at påniirinä äig hväd hori gjort 
Öch de tiiötiVer sörti verkat på heririe. Kari 
hårida åt höri hoi-jade arise siri upoffririg för 
ätor^ öcli at hori tankte ; iririäri höri lemriadé 
Eriglaridj ät åtiriiristone tägä änriti èt afskëd 
äf lord Neivilj örri hori èj dägéri sedari höri 
aterVütiriit ôiri särisriing* sett üti et dagblad * 
vvilket höri äf èri håridelse köni ät genom
ögna, deririä följaride artikel:

”Lädy Édgermond har nyligen fatt 
jjVetä ät lierines stÿfdotter, hvilken hori trodde 
»»Vara dod üti italien, Iéfvfer, och üridef riariiri 
jjàf Cöriririä af üti Rom i hésittriirig äf et 
j,gariskä stöi-t beröm üti vitterheteri. Lädy 
’’Édgermond gör sig eri åra äf at erkåririif 
jjhenne, ocli ät med heririe delà arfvet ëltèr 
tilofd Ldgermonds bror hvilkëri riyligeii 
ijaflidit üti Iridierid*

Lord Nelvil gifter sig riåstkoriririaride 
»iéöridag fried miss Lücile Édgermorid, 
tyngre dotter af lord Édgermond och eri-

ig5
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..da dotter af lady Edgermond hans enka- 
„Contractet bief i gâr undertecknadt,”

Til olycka för Corinna förlorade hon cj 
bruket af sina sinnen vid låsningen af denna 
nyhet: en hastig hvålfning föregick hos hen
ne; alla lifvets interessen försvunno; hon 
kånde sig lik en person som år dömd til dö
den , men hvilken ånnu e) vet når domen 
skall verkställas; och ifrån detta ögonblick 
var förtviflans ôlve,rlâtenhet hennes sjåls en
da kånsla.

Gref d’Erfeuil kom in til henne; haö 
fann henne ånnu mera blek ån då hon var 
afdånad, och frågade med oro efter hennes 
tilstånd. — Jag mår ej vårre ån förut; jag 
skulle vilja resa i öfvermorgon som år'sön
dag, sade hon högtidligt; jag reser så långt 
som til Plymouth, och dår stiger jag om 
bord til Italien. — Jag följer er, svarade gref 
d’Erfeuil liüigt, jag har ingenting soni 
qvarhåller mig i England; jag skall bli för
tjust at få göra denna resa i ert sillskap. — 
Ni år god, återtog Corinna, verkeligen god,l 
nian bör. ej döma efter utseendet .... 3edaH 
stadnade hon, och fortfor: Jag emottager ert 
beskydd så långt som til Plymouth, ty jag 5r| 
ej såker på mig. sjelf anda til dess; men d»| 
man en, gång stigit om bord, går skeppet sin



eller Italien. v ig7

v%, lika mycket i hvad tilstånd man år. — 
Hon gaf tecken åt gref d’Erfeuil at lemna 
henne ensam, och gret långe inför Gud, och 
honföll om styrka at uthärda sitt lidande. 
Hon ågde ingenting mera qvar af den häfti
ga Corinna, hennes mågtiga lifskraft var 
uttömd och detta försvagande, hvilket hon ej 
sjell kunde begripa, gaf henne lugn. Olyc
kan hade besegrat henne: förr eller senare 
toåste ju de måst uproriska böja hufvudet 
Under dess ok!

Söndagen reste Corinna från Skottland 
toed gref d’Erfeuil. — Det år i dag, sade 
hon då hon upsteg ur sången för at slåpa 
sig til vagnen, det år i dag! — Gref d’Er
feuil ville fråga henne; hon svarade ej, utan 
inföll åter i tystnad. De foro förbi en kyr
ka, och Corinna begårte tilstånd af gref 
d’Erfeuil at dår få ingå et ögonblick; hon 
föll på knå framför altaret; hon inbillade sig 
Se Oswald och Lu eile, och bad för dem; 
toen den rörelse hon kånde var så stark at 
hon svigtade då hon ville stiga up, och kun
de ej göra et steg utan at stödja sig på T he
rds i ne och gref d’Erfeuil, som kommo 
eniot henne. Man steg up i kyrkan för at 
Hinna Iienne rum, och man visade henne et 
stort medlidande. — Jag ser då ganska sjuk
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pf? sade hon til gref d’Erfeuil? def gifva? 
yngre pclf mera lysande per-soner ån jag, som 
yid denna tid gå med segrande steg utffl? 
kyrkan. —

Gref d’Erieuil hörde ej sjiitpt af dessa ] 
ord ; lian var god, men han förstod ej at ya- 
^ra kåpslofull; också, ehuru han tyçjçte myc
ket om Corinna, tröttnade han under var
gen ofta yid hennes sqrgsna lyiine, qch bjqd 
til at 4r3:§a henne derifrån, liksom det ej 
fordrades nter for af glömma alla lifvets led- 
samhetpr, ån af vilja det. Ibland §ade han 
til henne: — Jag har ju sagt er det fårut. Be
synnerligt sått af frpsta! tilfrids^tållelse soin 
iåfångan ger sig på olyckans bekostnad!

Corinna gjorde sig et otroligt bemödan
de at dölja hvad hon led, ty man blyges för 
starka känslor i nårvaro af laftsifiniga sjalar} 
en kånsla af blyghet fastar sig vid alt hvad 
som ej förstås, vid alt hvad iqan måste utty
da, vid alla dessa sjåfens hemhghefer hyilka 
man blott kan lindra med af gissa dem. Co
rinna yar åfven missnöjd med sig sjelf af 
hqn cj kqnde vara nog tacksam emot de prof 
af tilgifvenhet S9m gref d’Effeuil visade 
henne; men uti hans röst, uti hans ton, uti 
hans blickar, var så mycken distraction? sa 
mycket bebof af förströelse, at man ståndigt
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?ar nara at glômma hang ädelmodiga hand
ungar liksom han glömde dem sjelf. Det år 
visserligen ganska ådelt at såtta et ringa var
de på det goda man gör: men det kunde 
hånda at den kallsinnighet inan yisade för 
sina berömvärda gerningar, denna kallsinnig
het som i sig sjelf år så vacker, skulle kun
na hos vissa caracterer blott vara en yerkan 
af låttsinnjghet.

Corinna hade under sin yrsel förrådt 
nåstan alla sina hemligheter, och de allman
na papperen hade underrättat gref d’Erfeuil 
om det öfriga ; många gånger önskade han 
at Corinna skulle talat med honom om 
hvad han kallade hennes affairer; men blott 
detta ord var nog at qvåfya Corinnas för
troende, och hon bad honom ej nånsin for
dra utaf henne at nåmna lord N e I v i 1 s namn- 
Då Corinna skulle skiljas vid gref dJEr
fe uil, visste hon ej huru hon skulle uttryc
ka sin erkånsla; ty hon var pâ en gång glad 
at bli ensam, och ledsen af skiljas från en 
man som upförde sig så yål emot henne. Hon 
försökte at tacka honom: men han bad hen
ne så uprigtigt ej mera tala deyom, at hon 
genast uphörde. Hon ålade honom at an
nula hos lady Edgerinond at hon helt och 
hållit afstod arfvet efter sin farbror, och bad
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honom utföra denna commission liksom han 
skulle fått den frän Italien, utan at n'nrnü 
for hennes styfmor at hon varit i England.

— Ån Iqrd N el vil, far han veta det? 
sade gref d’Erfeuil. Vid degsa ord ryste 
Corinna. Hon var en slund tyst, och forte, 
for sedan: — Snart skall ni kunna få såga 
Jionom det; ja, snarf Mina vanner i Rom 
skola underråtta er når ni får det. — ITaf 
åtminstone omsorg for er halsa, sade gref 
d’Erfeuil; vet ni at jag år just rådd för 
pr? — Verkeligen? svarade Corinna med 
Pt småleende; jag tror också nåstan at ni har 
någon anledning (fertil — Gref d’Erfeuil 
gaf henne armen for at ledsaga henne til 
fartyget; då hon skulle stiga om bord, vånda 
hon sig mot England, mot detta land hvilket 
hon for altid öfvergaf, oeh hvilket inneslöt 
det enda föremålet for hennes ömhet och 
hennes sorg : hennes ögon fylldes al tårar, de 
första hon tillåtit sig uti gref d’Erfeuil» 
nårvaro. — Vackra Corinna, sade han til 
henne, glöm bort en otacksam; kom ihog de 
vanner som |ro, er så ömt tilgifna, och tro 
mig, tåqk ined nöje på de fördelar ni åger- 
— Vid dessa ord drog Corinna hastigt sin 
hand från gref d’Erfeuil, och gick någ1'3 
steg tilbaka; sedan förebrådde hon [sig den

I
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rörelse at hvilket hon öfverlemnat sig, kom 
tilbaka, ocli tog med godhet afsked utaf bo
ttom- Gref d*Erfeuil markte ej hvad som 
föregått uti Corinnas sjal: han steg i slu
pen med henne, recommenderade henne lif- 
hgt til capitai nen, sysselsatte sig med den 
måst ålskvårda omsorg angående alt det som 
kunde göra hennes öfverfart mera behaglig, 
och då han återvände med slupen, halsade 
han åt skeppet med sin nåsduk så långe möj
ligt var. Corinna svarade gref d’Erfeuil 
med tacksamhet: men ack! var' vål han den 
Van på hvilken hon borde råkna?

De lättsinniga kanslorna kunna ofta 
racka långe; ingenting förskingrar dem, ty 
ingenting hellster dem; de åtfölja omständig
heterna, försvinna och. återkomma med dem, 
tlå deremot cle djupa tilgifvenheterna sönder
slita li varan nan utan hjelp, och leinna blott 
pt sipårtande sår i deras ställe.
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ANDRA CAPITLET.

En gynnande vind förde Corinna til Li-? 
vorno på mindre au en månad. Hon hade 
feber nåstan hela denna tid, oeh hennes 
svaghet var så stor, at då själens lidande 
blandade sig med sjukdomen, förblandades 
alla hennes intryck, och qvarlemnade intet 
tydligt spår. Hon var oviss vid sin ankomst 
om hon först skulle resa til Rom; men oag- 
tadt hennes båsta vånner våntade henne dår, 
hindrades hon af en oöfvervinnerhg motvilja 
at bebo de stallen dår hon varit i Oswalds 
sållskap. Hon kom ihog sin egen boning, 
den dörr som han två gånger om dagen öp- 
nq4e då han gick til henne, och föreställnin
gen at befinna sig dår utan honom, gjorde 
henne darrande, Hon beslöt således at be- 
gilva sig til' Florens, och då hon hade den 
tankan at hennes lif ej långe skulle kunna 
motstå hennes lidande, var det tånnneligen 
tjenligt för henne at gradvis skilja sig från 
varelsen, och at först börja med at lefva skild 
från sina vånner, från den stad som varit 
yitpe til hennes framgång, från den ort dår
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pian skulle bemöda sig at pâ nytt uplifva 
hennes snille, dår man skulle fordra utafher*- 
ne at visa sig hvad hon fordom var, sedan 
en oofvervinnerlig nedslagenhet gjorde henne 
alt bemödande förhatligt.

Då hon reste genom det sa frugtbara To
scana , då hon nalkades detta Florens med 
dess yålluktande blomster, da hon med et ord 
återfann Italien, kände hon endast smarta ; 
alla dessa landsbygdens skönheter hvilka for
dom hånryckt henne, gåfvo henne nu blott 
lidande. Huru fruktansvärd, såger Milton, 
år. den ßrtvißan som ej kan lugnas af denna så 
milda luft! Det fordras kårlek eller religion 
för at njuta naturen, och den sqrgsna Co
rinna hade i detta ögonblick förlorat jordens 
första goda, utan at ånnu hafva återfunnit 
delta lugn hvilket blolt af gudsfruktan kan 
gifyas åt känslofulla oph olyckliga sjalar.

Tqscana år et ganska odladt och leende 
land? men det gör ej intryck pä inbillningen, 
såsom pejderua omkring Rom. Romarne 
hafva så vål utplånat grunddragen af de folk 
som fordom bebodde Toscana, at nu mera 
nåstan inga sådana spår finnas qvar som de 
hvilka ingifva så mycket deltagande för Rom 
och för Neapel. Men man finner dår et an
nat slags historisk skönhet ; staderna båra
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markèn af medelâldrens republicanska genic. 
Uti Siena blifva de resande som åro minst i 
stånd af eftertänka, likväl träffade af det all
männa torg dår folket samlades, och den 
balcon hvarifrån deras magistratsperson tala-? 
de til dem;, man kånner at et democratiskt 
regeringssått ågt rum uti denna stad.

Det år en verkelig njutning at höra to- 
scanska dialecten åfven hos de lågsta classer- 
na; deras uttryck, fulla af bildningskraft och 
prydlighet, gifva begrepp om det nöje man 
fordom skulle smakat uti Athén, då folket 
talade den välljudande grekiskan hvilken lik
nade en oafbruten musique. Det år en gan
ska besynnerlig kånsla at tycka sig vara hos 
en nation dår hvarje enskildt har en lika 
grad af odling, och dår alla kunna anses va
ra af högsta classen ; åtminstone för några 
ögonblick gifver språkets renhet hår denna 
förvillelse.

Utseenriet af Florens påminner om dess 
historja innan Mediceiska slågtens uphöjelse. 
De förnämsta famillernas palatser åro bygda 
som et slags fästningar dår man kunde för
svara sig; man ser ånnu de jernringar uti 
hvilka hvarje parti fåstade sina fanor; med 
et ord, alt var dår inråttadt mera för at up- 
råtlhålla enskildt magt, ån at lörena alt til
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gemensamt basta. Man skulle tro at staden 
ar bygd lör inbördes krig. På radhuset åro 
torn Iran hvilka man kunde se fiendens an
komst, och försvara sig emot honom. Hatet 
mellan famillerna var så stort at man ser 
orimligt bygda palatser, blott derföre at ågar- 
ne ej ville låta dem gå in på den jord dår 
deras fienders hus blifvit nedrifna. Hår har 
famillen Pazzi sammansvurit sig mot den 
Mediceiska ; dår hafva Guelferna mördat Gi- 
belinerna, spåren af strider och tållan finnas 
öfveralt; men nu har alt kommit til sömns, 
och byggnadernas stenar hafva ensamt bibe
hållit någon physionomi. Man hatar nu ej 
hvarandra, emedan ingenting år at fika efter, 
och pmedan en stat utan åra och magt ej 
mera kan upvåcka någon stridighet mellan 
dess inbyggare. Den lefnad man i våra da
gar forer i Florens, år särdeles enformig; 
hvar eftermiddag går matl at spatsera vid 
stranden af Arno, och hvar afton frågar man 
hvarandra om man varit dår.

Corinna llyttade til et landthus nårra 
vid staden. Ilon skref til prinsen af Castel- 
Forte at hon ville fåsta sig dår; detta bref 
Var det enda Corinna skref, ty hon hade 
fattat en sådan afsky för alla lifvets vanliga 
göromål, at det minsta beslut som måste ta-
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gaf lienne lördubbladt lidande. Hon kunde
endast tilbringa dagen uti fullkomlig overk
samhet 3 hon steg up, hon lade sig, hon steg 
åter tip, ocli öpmtde eri bok utan at deruti 
kunna förslå en rad. Ofta låg hon hela tim
mar uti sitt lönster, och gick sedari häftigt 
genom trägården: en arinari gång tog horl ert 
blomster-bouquet i afsigt at skingra sirid tan
kar genom tless luki. Kårislari af vareiseri 
förföljde henne med ouphörlig smarta* och 
hon försökte tusende utvägar at lugria denna 
förtärande tankeförmåga, hVilkeri ej mera sdiri 
fordom tilbjod henne de rilåst ombytta idéer, 
meri blott en enda tankä, blott eri eridä bild,' 
väpnad med sårande Uddaf som söndersletö 
hennes h jer ta, \
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TREDJE CAPlTLET.

Em dag beslöt. Corinna at resa til Florens 
for at bese de skona kyrkor som pryda den
na stad; hon kom ihog at då hon uti Rom 
tilbragte några timmar uti St. Peter, lugnades 
altid hennes sjal, och hon hoppades at finna 
samma verkning af kyrkorna i Florens. Jor 
at komma til städen reste hon igenom den 
Vackra skogen som ligger på stranden af Arno: 
det Var ert skon sommarafton vid slutet af 
Junii,- iuftert var balsamerad af en obegriplig 
inyckenhet rosenbuskar, och alla de spatse- 
råndes ansigteri uttryckte sållhet. Corinna 
kånde eri fördubblad sorg då horl såg sig ute- 
sluteri fråri den allmånna lycksalighet hvilken 
försyneri skånker åt de flåsta varelser, men 
hon tackade likvål ömt för det goda den gör 
menriiskorria. — Jag åt* et undantag fråri den 
allmånna ordningen; sade hon Vid sig sjelfj 
det gifves sållhet för alla, och derina rysliga 
förmågan at lida som dödar ring, år et sått 
at kånna hvilket jag eftsam måste uthårda.c 
Likvål, o min Gud! hvarföre har du dömt 
mig at lida denna smarta? kund« jag ej lik-
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som din gudomlige Son bedja 'at denna kalk 
mätte ga ifrån mig?

Invanarnes sysselsatta ocll verksamma up- 
syn förundrade Corinna. Sedan lifyets In
teressen for henne uphört, kunde hon ej be
gripa hvad som gjorde at man gick, och kom, 
och skyndade sig; då hon långsamt framslä
pade sina fjåt på de breda gatstenarne uti 
Florens, förlorade hon begreppet at hinna 
fram, oeh kom ej mera ihog hvart hon äm
nade ga: anteligen befann hon sig framför dd 
namnkunniga kopparportar, som åro huggne 
af Ghiberti til St. Johannis dopfunt j hvilkeri 
ligger vid sidan af domkyrkan i Florens.

Hon undersökte en stund detta ,Omätliga 
arbete, livarest nationer af bronze uti ganska 
små men ganska tydliga proportioner, visa 
en mängd af ombytta physionomier, hvilka 
alla uttrycka en tanka af artisten, en upfatt- 
ning af hans snille. — Hvilket tolamod, ut
ropade Corinna! hvilken vördnad för ef
terkommande! och likväl huru få åro de som 
med upmårksamhet betrakta dessa portar, ge
nom hvilka folkhopen strömmar med tank
spriddhet, okunnighet eller fåragt. Ack hvad 
det år svårt för menniskan at undslipp» 
glömskan! och hvad döde» år mågtig!

Det
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Det år uti denna domkyrka som Julianus 
af Medicis har blifvit mördad5 ej langt der- 
ifran uti St. Laurentii kyrka, ser man et ca- 
pell af marmor, beprydt med ådla stenar, 
hvarest Mediceiska slågtens grafvar åro, tilli
ka med Juliani och Laurentii bildstoder af 
Michael Angelo. Laurentius af Medicis, som 
tanker på håmd ofver sin brors mord, har för- 
tjent åran at kallas Michael Angelos tanka. Vid 
foten af dessa bildstoder åro Aurora och 
Natten, den enas1 up vaknande, och i synner
het den andras sömn, hafva et märkvärdigt 
uttryck. En poet skref versar ofver den bild
stod som föreställer natten, hvilka slutades 
ined dessa ord: hon hfter fastän hon softer; 
upvåck henne om du ej tror det, sä skall hon ta- 
la til dig. Michael Angelo som åfven ofvade 
vettenskaperna, utom hvilka bildningskraften 
uti all genre snart förvissnar, svarade på 
nattens vdignar:

Grato m’é il sonno e piii 1’esser di sasso; 
mentre ehe il danno e la vergogna dura; 
non veder, non sentir m’é gran ventura;
Peru non mi destar, deh! parla basso. *)

*) Det 5r ‘juft for mig at sofva, orh Intra ljufvsre at 
vara marmor. Så långe orättvisa och blygsel fortfara, 
ar det en stor lycka for mig at ej se och at ej ht ra ; 
således uprîck mig ej, t*lÄ tyst, jag ber !
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Michael Angelo är den ende ai nyare tiderp 
bildhuggare som glfvit ät inenniskofiguren en 
skapnad hvilken hvarken har likhet af den 
antika skönheten eller vara dagars tilgjordhet 
Man tror sig se inedeläldrens tycke deruti, 
en kraftfull ooh dyster själ, ganska utmärkta 
former, drag som båra stämpel af passioner
na, men hvilka ej framställa skönhetens idéal- 
Michael Angelo är et genie af egen skola, ty 
lian har ingenting efterapat, ej en gång de 
gamle.

Hans graf är uti kyrkan Santa Croce. Han 
har velat bli begrafven midt emot et fönster 
hvarifrån man kunde se den dôme som var 
byggd af Filippo Brunelleshi, liksom hans aska 
ännu skulle känna någon rörelse vid åsynen 
af denna coupol, modell til St. Peters. Den
na kyrkan Santa Croce innefattar den mast 
lysande samling af döda som kanske finnes 
uti Europa. Corinna kände sig djupt rörd 
då hon gick mellan dessa tvånne rader al 
grafvar. Hår ligger Galilée, hvilken förfölj
des af menniskorna för det at han uptackt 
himmelens hemligheter; längre bort, Machia
vel, hvilken undervisade om brottet som en 
vettenskap, kan hända snarare som granskare 
än som brottslig, men hvars läror likväl mera 
gagna fortryckarne än de förtryckta; Aretm»
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denne man som helgat sin lefnad åt skämtet, 
och hvilken ej rönt något alfvarsamt på jor- 
den mer ån döden; Bocace, hvars leende 
inbillning har motstått den dubbla plågan af 
pest och inbördes krig; en tafia til Dantes 
åra, liksom Florentinerna, hvilka låtit honom 
förgås uti landsflygt, ånnu kunde berömma 
sig al honom ; i) dessutom ser man ånnu 
många andra mårkvårdiga namn på detta 
rum; mårkvårdiga under deras lefnad, men 
hvilkas genljud blir svagare från slågte til 
slågte, intil dess det aldeles utslocknar. 2) 

Åsynen af denna kyrka, prydd af så adla 
minnen, upvackte ater Corinnas enthou— 
siasm: de lefvandes åsyn hade afskråckt den; 
de dödas tysta narvarelse uplifvade åtminsto
ne for et ögonblick denna tåflan til åran, af

1) Florentinerna .Ocickade efter Danfes död, fulle af 
blygsel at de latit honom do langt ifrån sin hembygd, 
en deputation til påiven, at återbegåra hans qvar- 
lefvor, hvilka blifvit begrafne i Ravenna; men påf.en 
afslog det,^af det skål, at det land som gitvit tilflygt 
åt en Iandforvist^hade blifvit hans fädernesland, och 
lian ville ej afstå åran at åga hans graf.

2) Alfieri sagcr, at det var under en spatsergång nti kyr
kan Santa-Croce, som han kånde for första gången 
kårlek til åran ; och han år åfven begrafven dar. Den 
epitaph han förut sammansatt åt sin vördnadsvärda 
vän grefvinnan d’AIbany och sig sjelf, år det måst rö
rande och enkla uttryck af en lång och fullkomlig 
vjrukap.
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hvilken hon fordom var fattad ; hon gick med 
säkrare steg framåt kyrkan, och några tankar 
från det förflutna gingo ånnu en gång ige
nom hennes sjal; hon såg några unga präster 
under hvalfven, som sjöngo med låg rost, och 
gingo långsamt omkring choret; hon frågade 
en af dem hvad denna ceremoni betydde: 
Vi bedja får våra döda, svarade lian henne.
Ja ni har rått, tankte Corinna, at kalla dem 
edra döda: det år den enda årorika egendom 
som ni har qvar. O! hvarfore jiar då 
Oswald förqvåft dessa gåfvor som jag und
fått af himmelen, och livilka jag borde nyttja 
at upvåcka enthousiasmen uti sådana sjålar 
som öfverensståmma med min? O min Gud! 
utropade hon och kastade sig på kna, det 
år ej al et fåfängt högmod som jag bönfaller 
at dix må återgifva mig dessa talanger livilka 
du fordom skänkt mig. Desse oansedde hel
gon som förstått at lefva och dö lör dig, åro 
utan tvifvel de båsta af alla; men det gifves 
mer ån en bana för de dödliga, och det snille 
som skulle besjunga de ådelmodiga dygderna» 
det snille som skulle oflra sig at alt litad 
som år ådelt, menskligt och sant, skulle åt
minstone få intråde uti himlens yttre för
gårdar! — Corinnas ögon voro nedslagna 
då hon slutade denna bön, och hennes blick
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bief träffad af denna inskrift på en graf dår 
bon nedkastat sig på knå: — Ensam vid min 
morgonrodnad, ensam vid min skymning, och ännu 
altid ensam har.

— Ack! ropade Corinna, detta år sva
ret på min bon. Hvad tåflan kan man er
fara då man år ensam på jorden? Hvilken 
skalle dela min åra om jag kunde förvårfva 
den? hvilken deltager i mit ode? hvilken 
kånsla skulle upmunlra mitt snille til arbete? 
jag ville hafva hans blick til belöning. —

Också en annan inskrift fåstade hennes 
upmårksamhet: Ni skulle ej beklaga mig, sade 
en man som dödt i ungdomen, om ni visste 
frän hvilka plågor denna graf befriat mig! — 
Hvilken afsondring från lifvet ingifver ej des
sa ord, sade Corinna med en ström af tå
rar! Midt uti stadens buller linnes denna 
kyrka, som skulle låra menniskorna alt, om 
de blott ville det; men man går förbi utan 
at gå in, och glömskans förunderliga villa 
leder verlden.
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F JER DE CAPITLET.

Den känsla af tâflan som under några ögon
blick tröstat Corinna, förde henne ånnu 
den följande dagen til Florentinska galeriet; 
hon smickrade sig med at återfinna sitt ford- 
na tycke for konsterna, och at dår kånna et 
nytt interesse för sina fordna sysselsättnin
gar. De sköna konsleima åro ånnu ganska 
republicanska uti Florens : bildstoder och 
målningar visas på alla timmar utan minsta 
svårighet. Kunnige mån åro på statens be
kostnad tilsatta for at gifva uplysningar om 
alla dessa mästerstycken. Det år en qvarlef- 
va af vördnad för de talanger som altid fun
nits i Italien, och i synnerhet i Florens; hu
set Medicis önskade genom sitt snille vinna 
förlåtelse för sin ölvermagt, och genom den 
fria ulllygt de lemnade åt tankan, lor dess 
inflytelse på handlingarne. De lågre classer- 
na uti Florens ålska mycket konsterna, och 
blanda denna smak med sin religionsofning» 
hvilken uti Toscana år ånnu mera regelbun
den ån uti det öfriga Italien; det år ej säll
synt at se dem förblanda mythologiska figu-
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ter med den christna Iiistoi'ien. En simpel 
florentin are visade åt resande en Minerva 
hvilken lian kallade Judith, en Apollo under 
namn af David, och lorsåkrade dit han be- 
skref en basrelief hvilken föreslålde Trojas 
belayring, at Cassandra var en god christen.

Florentinska galeriet âr en omåtelig sam
ling, och man skvdle dår kunna tilbringa 
många dagar utan at ånnu låra kanna det. 
Corinna genomögnade alla dessa föremål, 
och kånde sig med sorg tankspridd och kall
sinnig. Niobés bildstod upvåckte hennes del
tagande: hon blef tråffad af detta lngn, den
na värdighet under den djupaste smårta. Utan 
tvifvel skulle en verkelig mors utseende uti 
en sådan belägenhet vara helt och hållit för- 
virradt, men konsternas idéal bibehåller ån
nu skönhet uti förtviflan, och livad som djupt 
rörer uti geniets arbeten, år ej sjelfva olyc
kan, det år våldet som sjålen bibehåller öf- 
ver denna olycka. Ej långt ifrån Niobés 
bildstod år et hufvud af den döende Alexan
der: dessa tvånne slags physionomier gifva 
mycket at tånka. Hos Alexander ser man 
förundran och harm at ej hafva kunnat be
segra naturen. Den moderliga kårlekens qval 
målas uti alla Niobés anletsdrag: hon trycker 
sin dotter til gitt bröst med en gonderslitan-
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cle "ingest; den smarta som uttryckes af den
na beundransvärda figur, bår caracteren af 
detta slags olycksöde hvilket lios de gamle 
ej lemnade någon förtröstan qvar åt den guds- 
dyrkande själen. Niobé höjer sin blick mot 
himlen, men utan hopp: ty äfven sjelfva gu
darna åro dår hennes fiender.

Under hemresan bjöd Corinna til at 
påminna sig livad hon sedt, och ville skrifva 
som hon fordom gjorde; men en oôfvervie
il erlig tankspriddhet uppehöll henne vid livar 
sida. Huru långt var hon icke då ifrån ta
langen at. extemporera ! det kostade på henne 
at finna hvart ord, och olta skref hon me
ningar utan alt sammanhang, meningar som, 
förskräckte henne sjelf då hon genomlåste 
dem; de liknade anteckningar öfver uttrycken 
uti en feberyrsel. Då hon kånde sig utur 
stånd at i4nda sina tankar från sin egen 
ställning, målade hon blott sitt lidande; men 
det var ej mer dessa vidsträckta idéer, dessa 
alt omfattande kånslor, livilka svara til alla 
menniskors hjertan; det var smårtans rop, 
enformigt i långden liksom nattfoglarnas; det 
var för mycken liåftighet uti uttrycken, för 
mycken våldsamhet, för liten skiftning: det 
var olyckan, men det var ej mer talangen- 
Utan tvifvel fordras ea sann rörelse för a*
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skrifva vål, men den behôfver ej vara sön
derslitande. Sållheten år nödvändig til alt 
och den måst melancholiska poesie bör in^if- 
Vas at en slags hånryckning, hvilken förut
sätter både styrka och njutning uti förståndet. 
Hen sanna sorgen har ingen naturlig frugt- 
barhet: livad den frambringar år en dyster 
upröreise hvilken altid återlörer til enahanda 
tankar. Således genomvandrade denne Rid
daren, förföljd af et olyckligt öde, förgåfves 
tusende omvågar, och befann sig altid på 
samma stål le.

Det elaka tilståndet af Corinnas hålsa 
bidrog åfven at störa hennes talang. Man 
har funnit uti hennes papper några reflexio
ner som hår följa, och hvilka hon skrifvit på 
den tid då hon fåfångt bemödade sig at på 
nytt blifva i stånd af något ordentligt arbete.



2l8 Corinna

FEMTE CAPITLET. 

Fragmenter af Corinnas Tankar.

”Min talang ar försvunnen; jag saknar den- 
Jag skulle tyckt om at mitt namn kommit 
til honom med någon åra; jag skulle önskat 
at då han låst något som varit skrifvit al mig) 
han deruti skulle kånt någon sympathi med 
sig sjelk“

”Jag hade orått då jag hoppades at han 
vid återkomsten til sitt land, midt ibland sina 
vanor, skulle bibehålla de idéer och känslor 
hvilka ensamt kunde lörena oss. Man kan 
såga så mycket emot en person sådan sorn 
jag, och det ges ej mer ån et svar til alt 
detta, min sjal och mit snille; men hvilket 
svar för de flåsta menniskor !“

”Man har likvål orått at frukta för själens 
och snillets öfverlågsenhet, ty man blir gan
ska öfverseende då man förstår alt, och gan
ska god då man känner djupt.“

”Huru går det til at tvånne varelser soni 
förtrott hvarandra deras hemligaste tankar, 
som hafva talat med hyarandra om Gud,
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om själens odödlighet, om sorgen, bli (Va pä 
fcn gäng liåmmande lor hvarandra? hvilken 
förvånande hemlighet ar icke kårleken! be
undransvärd känsla, eller intet! up fylld af 
sin tro som martyrerna, eller mera kall ån 
den vanligaste vänskap. Det som i verlden 
minst beror af viljan, kommer det från him-

* lw» — »

melen eller från jordiska passioner? bor man 
gifva vika eller kampa deremot? ack! hviika 
stormar föregå ej i djupet af hjertat!“

’’Talangen borde vara en tilflygt. Då 
Dominiquin var slnten i et kloster, målade 
han ypperliga taflor på murarna af sitt fän
gelse, och lemnade mästerstycken til spår af 
sitt vistande; men han led afyllre omständig
heter; det onda var ej i själen; då det fått 
inrymme där, blir alt omöjligt; kalian til alt 
år iörtorkad.“

”Jag granskar mig ibland liksom e.i främ
mande skulle göra det, och jag känner med
lidande för mig sjelf. Jzig var qvick, sann, 
god, ädelmodig, öm; hvarföre skulle alt detta 
vånda sig til ondt? år verlden verkeligen 
elak? och kunna vissa egenskaper berölva oss 
våra vapen i stället för at gifva oss styrka?“

”Det är skada : jag var född at blifva en 
utmärkt person ; jag skall dö utan at man har 
något begrepp otn inig, oagtadt jag år namn.-
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kunnig. Om jag varit lycklig, och hjertats 
feber ej förtårt mig, skulle jag från en stor 
högd betraktat mensldiga odet, jag skulle der- 
uti uptåckt okånda förbindelser med naturen 
och himmelen; men olyckans hand har fattat 
mig; huru skulle man kunna tanka fritt, då 
plågan .låter kanna sig h varie gång manjEor- 
,sç>ker at andas ? “

”Iïvarfôre har han ej varit frestad at gö
ra en person lycklig hvars hemlighet han en
sam ågde, en person livilken endast til ho
nom talade af hjertat? Ack! man kan skil
jas vid dessa vanliga qvinnor som ålska på 
en slump; men den som behöfver beundra 
den hon ålskar, den hvars omdöme år skarp
synt, har oagtadt sin uphöjda inbillning ej 
mer ån ett föremål i verlden.“

’’Jag hade lårt lifvet hos poeterna; det år 
ej sådant; man tråffar någonting ofrugtbart 
uti verkligheten hvilket man fåfångt bemödar 
sig at förändra.“

”Då jag kommer ihog min fordna fram
gång, erfar jag en kånsla af retning. Hvar- 
före skulle man såga mig at jag var ålskvård, 
om jag ej skulle bli ålskad? hvarföre skull® 
man irlgilva mig förtroende, endast i afsig* 
at mera grymt taga mig ur villfarelsen ? Ska^ 
han vål hos en annan finna mera snille, me-
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ra sjal, mera ômhet an hos mîg? Nej, han 
skall finna mindre och vara tilfredsståld; han 
skall kanna sig ôfverens med sällskapskretsen. 
Hvilka njutningar, hvilka konstgjorda smärtor 
gifver den ej ! «

”1 narvaro af solen och de tindrande 
sphererna behöfver man blott ålska och kan
na sig vårdiga hvarannan. Men sällskaps
kretsen, sällskapskretsen! huru gör den ej 
hjertat hårdt och sinnet flygligt? huru gör 
den ej at man lefver blott för opinionen! 
Om menniskorna tråffades en dag da hvarje 
enskildt vore befriad från det helas inflytelse, 
hvilken ren luft skulle ej sjålen inandas, hvil
ka nya idéer, hvilka sanna känslor skulle icke 
upfriska henne!“

Naturen år också grym. Denna skapnad 
jag ågde skall åfven snart bortvissna, och då 
skall jag förgåfves röna de ömmaste känslor; 
dunkla ögon skulle ej mera måla min sjal, 
ej mera röra för mina böner."

Jag kånner smärtor hvilka jag aldrig skali 
kunna beskrifva, ej en gång med pennan; 
jag har ej styrka dertil: kårleken ensam skulle 
kunna utforska dessa afgrunder."

’■'Hvad karlarne åro lyckliga at få gå i 
krig, blottställa sitt lif, öfverlemna sig åt 
Hrans och farans enthousiagm! men ingen
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tin? V? tre kan trösta q vinnorna ; deras varel
se, orörlig inlör olyckan, år et ståndigt och 
smärtsamt lidande! “

”Da jag ruigongång hör musiken, återbil
dar den de talanger jag ågder sången, dan
sen och poesien; jag kånner di begår at slita 
mig ifrån olyckan, at äter tipsöka glådjen: 
men hastigt kominer en inre kånsla mig at 
rysa; man kunde anse mig för en skugga, 
hvilken ånriu önskar at bli qvar på jorden, 
fastån dagens stråle, fastån de lefvandes an
nalkande, tvinga den at begifva sig bort.“

”Jag ville vara tilgångelig för verldens 
förströelser; fordom ålskade jag dem, och de 
gjorde mig godt: enslighetens eftertänka dref 
mig för långt fram; min talang hade vinning 
af mina intrycks ombytlighet. Nu har jag 
någonting likaså beståmdt i blicken som i 
tankan: glådje, behag, inbillning, livad har 
blifvit af er? Ack! pig ville, om ån blott 
för et ögonblick, ånnu njuta hoppet! Men 
det år gjordt, ödemarken år obeveklig, vatten
droppan år förtorkad liksom strömmen, och 
en dags såilhet år lika svår at erhålla som 
hela lifvets.“

”Jag finner honom brottslig emot migj 
men då jag jåmförer honom med andra kar
lar, huru synas de mig icke tvungna, inskränkt»



ELLER ITA LIEN. 22$

och usla! och han — år en ångel, men en 
ångel beväpnad med det brinnande svård som 
förtärt min lycksalighet. D£n_maö Uskar^ år 
ljLamnaren af de. fçL man ..begått på jorden; 
gudomligheten lånar honom sin magt.“

. ”Det"år ej första kårleken som år out
plånlig, den kommer af behofvet at ålska; 
men sedan man lårt kånna lifvet, och då man 
i sitt omdömes hela styrka tråffar det sinne 
Och den sjal som man dittils förgåfves sökt, 
blir inbillningen kufvad af sanningen, och 
man har rätt uti at anse sig olycklig då man 
förlorar dem.“

”Hvad det år dåragtigt, såga deremot de 
flåsta menniskor, at dö för kårleken, liksom 
det ej skulle gifvas tusende andra sått at vara 
til! all slags enthousiasm år dåragtig för den 
som ej erfar den. Poesien, upolfringen, kår
leken, religionen, hafva alla samma ursprung; 
och det gifvas menniskor, i Jivilkas tanka alla 
dessa kånslor åro dårskaper. Alt år dårskap, 
om man sa vill; utom de omsorger inan gör 
sig för sin egen varelse, ty det kan finnas 
Villfarelse och förblindelse uti alt annat.“

’Hvad som i synnerhet gör mig olj'cklig, 
nr at han ensam förstod mig, och kan banda 

han också en gång skall finna at endast 
,a§ kunde vårdera honom. Jag år den låt-
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taste och den svåraste person i verlden at 
umgås med; alla valviljande varelser passa 
mig såsom sällskap for några ögonblick; men 
til förtrolighet eller- sann-tillgifvenhet—var det 
blott Oswald jag kunde ålska. Bildnings- 
kraft, snille, kånslofullhet, hvilken förening! 
livar finnes den i verlden? och den grymme 
ågde alla dessa egenskaper, eller åtminstone 
all deras förtjusning.“

”Hvad skulle jag kunna såga åt andra? 
til hvein skulle jag kunna tala? livilket an
da mål , hvilket intéresse har jag qvar? De 
bittraste smårtor, de måst hånryckansde k anslöt 
åro mig bekanta, och den bleka framtiden åt 
för mig blott et spöke från det förflutna.'4

”Hvariöre åro de lyckliga belågenhetertt® 
så flygtiga? hvad hafva de mera bråckligt ån 
andra? år smårtan naturens ordning? krop
pens lidande år en convulsion, men för sjä
len år lidandet en vanlig belägenhet.“

Ahi! null' allro ehe pianto al mondo dura!
Petrarcha-

Ack! ingenting annat an tårar år beständigt f:>
jorden!

”Et annat lif! et annat lif! se dår mid 
hopp; men så stor år styrkan af det nårva- 
rande, at inan söker i himlen de samma kånsl°r

maö
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hian erfarit på jorden. Uli nordens mythologi 
tiålar Wart jågarnes skuggor som förfölja hjor
tar nes skuggor i molnen ; meri med livad rätt 
kulla Vi dem skuggor? hvar år verkligheten? 
Irigentirig år visst iiier ån plågan- blott hon 
håller öbarmhei-Ligt hvad hört lofvar.“

.”Jag tanker beständigt på odödligheten; 
fej mera på den sont riiertniskornå gilva j men 
jag tror ej at initt hjferta skali bli til intet. 
Kfej, min Gud, jag tror det ej! Det tilhör 
Öig detta hjei’ta som han tej Velat femottaga, 
bch du skall värdigas arttagà det sedaxi feri 
Öödlig föragtat det.£i;

”Jag känner ät jag fej skall lefvä långe; 
bcli denria tänka ger litgri åt mill sjal. Det 
år ljuft at aftyna uti det tilståiid jag år, det 
ar smårtans udd som försiöäs."

”Jag vet ej hvärförfe iiiärl iiti sorgens för
virring år merä i stånd til vidskeppelse tit 
güdaktighèt; jag gör Spådoirtar af alt; beh jag 
kan ånnrt fej såtta mitt förtrdfendé til något. 
Ack! hvad äridagten år Ijuf då man ar lyck-i 
lig! hvilkeri tacksamhet mot det högsta vä
sendet bör fej Ösivalds maka käniia!“

Utan tVilvel fullkomnas caracteferi myc— 
ket af lidandet; inan lar sig ät i iaiikän för
binda sina fel méd siiia olyckor; öchetband, 

Del. ig



C o n i N » A326

synligt åtminstone för vara ögon, tyckes al tid 
förena dem; men det gifs en grans för den
na hälsosamma verkning.“

’’Fullkomligt samlade tankar åro mig nöd-*' 
randiga innan jag kan vinua:

. . . Tranquillo varco 
a più tranquilla vila.

JCn lugn of verging til et mera lugnt tif.(i 

”Da jag blir och hållit sjuk, hoppaä 
jag at lugnet skall återkomma til mitt hjertaj 
det gifves mycken oskuld uti en döende va
relses tankur, och jag ålskar de känslor soin 
ingiiVas af denna belägenhet.“

”Lifvets obegripliga gåta! hvilken livarkefl 
af passionen, eller smårtan, eller geniet, kan 
liptåckas — vill du då ej uppenbara dig for bö
nen? kan liånda at den enklaste af alla idéer 
skall uptåcka dessa mystèrer! kan hånda at 
vi många gånger nalkats dem uti våra ensli
ga tankar? men detta sista steg år omöjligtj 
och vårt fåfånga bemödande uttröttar blott 
sjålen. Det år nu tid at min får hvila.” 

Fcrmossi al fn il «or ehe balio tanto !
Ånteligen har det ttadnat, detta hjerta som slo&

s<? häftigt!
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S JETTE C A. P IT EE T.

hnnsert af Castel-Forte Iemnade Rom for at 
hft Florens bo nårmare Corinna; Hon Var 
Snÿcket erkånsam for detta våhskapsprof ; men 
bon blygdes at ej kunna sprida den tjusning 
ôlver conversât ionen som hon fordom var 
Van at gifva den. Hon var tyst och tankfull ; 
nehneS Svaga halsa fråntog henne styrkan at 
Hfvén for ef ögonblick ségra öfver de känslor 
»om upfyllde henne; Hon hade årtnU Uti sitt 
{al det intéresse som ingifves af välviljan* 
*nen det upliivades ej mer af begäret at be
haga. Da kårleken år olycklig utplånar dén 
alia andra kånslor, och man kan ej Utljrda ' 
för sig sjelf livad som föregår i själen ; inert 
öiän forlorar lika mycket i plågan Som itian 
Vunnit] i sållhet. De,t öfverflöd äf lif söm 
gifves af en kånsla hvilken skåhkér fullkorn- 

.njutning af naturen* införlifvar sig med 
alla lefnadens och umgångskretserts förbindel
ser; men varelsen blir Så utblottad då detta 
Omätliga hopp forstöres* at ïiiah blir iUur 
stånd til någon slags frivillig rôrelàe'. Het år 
just derföre som så många skyldigheter ber /
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falla qvinnorna, och i synnerhet karlarnej al 
försigtigt umgås med den kårlek de ingifv**» 
tÿ denna passion kan helt och hållit forhårja 
både snillet och hjertat.

Prinseri af Castel-Forte försökte at tala 
med Corinna uti de åmnen som fordon* 
interesserade henne; hon förblef ofta flere 
minuter utari at svara honom, ty hon horde 
honom ej i början, och då omsider ljudet 
och begreppet kom til hennes föreställning; 
«varade hon någonting som hvarken hade den 
fårg eller liflighet man fordom beundrade 
uti hennes sått at tala, hvilket likvål bragte 
samtalet i gång för en stund, men tillåt hen-* 
ne snart at återfalla uti siri förra tankfullhet- 
Med et ord, hon bemödade sig på nytt fö* 
at ej såra prinsen af Castel-Fortes godhet; 
men ofta tog hon et ord för et annat, elle* 
motsade livad hon förut sagt; då smålog 
hon af medlidande öfver sig sjelf, och bad 
sin vån om tilgift för denna slags dårskap 
hvilken hon sjelf kunde inse.

Prinsen af Castel-Forte vågade tala on* 
Oswald, och det tycktes åfveri at C orinn** 
fann et bittert nöje uti detta samtalsåmne} 
men hon var uti et så lidande tilstånd vid 
slutet af et sådant samtal, at hennes vai* 
trodde sig förbunden at ej mera förnya det-
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Pi'ins en af Castel-Forte hade en kanslolull 
sjal; men en karl, och i synnerhet en karl 
som lilligt varit sysselsatt med et fruntimmer» 
huru ädelmodig han ån må vara, förstår ej 
at trösta henne öfver en kånsla som hon ro
ller för en annan. Någon egenkårlek hos ho- 
Hom, och blyghet hos henne, hindrar altid 
förtroligheten at blifva fullkomlig : hvartij 
Pkulle den för öfrigt tjena? det gifs ej lake-* 
medel för andra smärtor ån de som kqntté 
låka sig sjelfva.

Corinna och prinsen af Castel-Forte 
spatserade alla dagar tilsammans på Arnos 
stränder. Han genomgick alla samtalsåmnen 
med en ålskvård blandning af liflighet och 
skonsamhet: hon tackade honom med en hand-» 
tryckning ; ibland försökte hon at tala uti åm- 
hen som röra sjålen: hennes ögon fylldes af 
tårar, och hennes rörelse gjorde henne omit; 
hennes blekhet och darrning voro plågsamme 
at se, och hennes vån skyndade sig at bort
blanda dessa idéer. En gång började hon 
skåmta med sitt vanliga behag; prinsen af 
Castel-Forte såg på henne med förundran och 
glädje, men hon skyndade straxt bort, smäl
tande i tårar.

Hon återkom til middagen, råckte handeh 
|t sin vån, och sade: — Förlåt mig, jag*
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ville vara älskvärd for at pâ något sått belo- 
na er godhet, men det Sr mig omöjligt; var 
dti nog ädelmodig at fördraga mig sädan jag 
ar. — Hvad som lifligt oroade prinsen af 
Rastel-Forte, var tilständet af C brinnas 
hälsa. En nära fara hotade henne väl ej än
nu, men det var likväl omöjligt at hon kun
de lefva långe, om ej några lyckliga lilfållig- 
heter uplifvade hennes ki'after. \id denna 
tid undfick prinsen af jCastol-Forte et bref 
från lord Ne 1 vil, och [fastän det ingenting 
ändrade uti hennas belägenhet, emedan det 
stadfästade nyheten .at han var gift, voro lik
väl ord uti detta bref soin skulle djupt up- 
röidt Corinna. Prinsen af Castol-Forte 
ofverlånkte hela timmar om han genom up- 

$ visandet af detta bref horde förorsaka sifl 
'»• vån det måst lilliga intryck, men han såg
v. henne så svag at han ej- vågade det. Uadef

det lian ånnu besinnade sig, emottog han et 
nytt bref från lord Ne 1 v il, Uka upfylldf 
af känslor som skulle, rört Corinna, me fl 
itvilket innehöll nyheten om hans alresa til 
America. Då beslöt prinsen helt och hållit 
at ingenting meddela henne. Han hade kan
ske orått, ty en af Corinnas bittraste plåf 
gor var at lord N el vil ej skref til henne; 

* hpn vågade ej tilst-å det för någpn; men iask-
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ån Oswald var fêr altid skild ifrån henne ; 
ekulle et minne, en saknad frän honom, varit 
henne ganska kär, och hvad som syntes hen
ne måst förfärligt, var den beståmda tystnad 
hvilken betog henne tilfållet at namna eller 
hora nåmnas lians namn.

Et lidande om hvilket ingen talar med er, 
hvilket ej erfar den minsta förändring livar- 
ken utaf dagar eller ar, och hvilket ej år un- 
derkastadt någon slags tillållighet eller om
växling, gör. ånnu mera ondt ån de smårt- 
samma intryck som åro skiftade. Prinsen af 
Castel-Forte följde den allmänna grundsatsen 
som råder at försöka allt för at framlocka 
glömskan; men det ges ingen glömska för 
personer af stark inbillningskraft, och det år 
båttre med dem at beständigt förnya samma 
minne, at alldeles uttrötta sjåien med tårar, 
ån at nödga henne lefva ensam med çig 
sjelf,
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Vi vilja nu återkalla de haqdelser som f6- 

ypgingo i Skottland efter den bedrolliga bal
dagen dâ Corinna gjorde en sa smärtsam 
iipofifing. Lord Nelvijs betjent gaf honom 
sina bref pâ balen: han gick ut at läsa dem; 
ban ôprçade fiera soni ankommit frân bans 
bancpiier i London, innan ban träffade det 
som skulle afgôrh. bans ode; men dâ hap bief 
varse Corinnas styl, dâ han sâg dessa ord: 
du år fri, och igenkände gingen, hände lian 
pâ en gäng en bitter smärta och den Ulliga
ste harm. Han hade pâ tyånne månader ej 
fait itâgot bref frän Corinna, qch denna 
tystnad blef af bruten med sä laconiska ord, 
med en sä afgorande handling! Han tviflade 
ej om hennes obeständighet; han koin ihog 

^hlt hvad lady E d g e r m o n d sagt om C o r i n -
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lias flygtighet och latfsinnighet; han hlef för
bittrad på henne, ty han ålskade henne ån- 
pU nog for at vara orättvis. Han glömde at 
han redan for ilere månader sedan afstått frän 
fankan at gifta sig med henne, och at Lu- 
eile ingifvit honom et tämligen lifligt tycke. 
Han ansåg sig for en känslofull man som 
hlifvit bedragen af en otrogen qvinna; han 
fånde förvirring, vrede, olycka, men i syn
nerhet en rörelse af stolthet hvilken beherr- 
skade alla andra intryck, och ingaf honom 
begår at visa sig öfverlågsen den som öfver- 
gaf honom. Man bör ej mycket berömma 
sig öfver stolthet uti hvad som ,rörer hjertats 
hlgifyenhet : den finnes nåstan aldrig om ej 
pgenkårleken segrar öfver kånslan ; och om 
lord IS el v il älskat Corinna såsom i Roms 
pch Neapels dagar, skulle missnöjet öfver den 
orått han trodde henne hafva, ej ånnu skiljt 
honom ifrån henne.

Lädy Edgermond blef varse lord Nel- 
V i 1 s sinnesföråndring : under en kall yta var 
hon mycket passionerad, och den dödliga 
sjukdom af hvilken hon kände sig hotad, öka
de ånnu det nit som upfyllde henne för sin 
dotters vål. Hon visste at det stackars bar
net ålskade lord N el vil, och båfvade at 
hafva blottstålt hennes Ingn genom denna be-i
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kantskap. Hon förlorade då ej et ögonblick 
O swald ur sigte, och inträngde til hans 
ej åls hemligheter med den fintlighet hvilken 
man tilegnar qvinnorna, men hvilken blott 
hårrörer af den beståndiga upmårksamhet som 
ingifves af en sann kånsla. Ilon tog sig fö- 
revåndriing af Corinnas affairer, det vill 
såga ofverstyramlct af arfvet efter hennes 
farbror, at följande morgonen begåra et sam
tal med lord N el v il; i detta samtal gissade 
hon snart at han var missnöjd med Corin
na, och under det hon smickrade hans miss
nöje med tankan på en ådel håmnd, föreslog 
hon honom at erkånna Corinna för sin 
slyfdotter. Lord N el vil blef förundrad öf- 
yer detta hastiga ombyte uti lady Edger- 
monds tånkesått; men lian förstod likvål, 
fastån denna tanka på intet sått var uttryckt, 
qt detta tilbud ej skulle upfyllas med annat 
vilkor anat han skulle gifta sig med Lu eile; 
och uti et af dessa ögonblick då man beslu
tar fortare ån man tånker, begårde lian Lu- 
çiljes hand- Lady Edgermonds glådje 
var så stor at hon knapt kunde af hålla sig 
at såga ja jned för mycken skyndsamhet ; sam
tycke blef gffvit, och lord Nelvi 1 utgick från 
detta rum fangslad af en förbindelse hvilken 
£ian för ingen del åmnat ingå då han gick, dit»
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Under det lady Ed germ ond beredde 
Eu eile at emoltaga honom, spatserade han 
i trägården med mycken rörelse. Han tånkte 
vid sig sjelf at Lu eile behagat honom, just 
derfore at han ej kande henne mycket, och 
at det var orimligt at grunda hela sitt 1 ils sall-r 
het pä tjusningen af en mystèr hvüken nöd
vändigt en gäng skulle uptåckas. Han kände 
på nytt en rörelse af ömhet för Corinna, 
och han påminte sig de bref han skrifvit tij 
henne, hvilka sa tydeligt uttryckt hans själs 
strider. — Hon har haft skål, utropade han, 
at försaka mig, ty jag har ej halt mod at göra 
henne lycklig; men likval borde det kostat 
henne mera, och denna så kalla rad . . . . 
men hvem vet om ej tårar fugtat den ? —- och 
då lian utsade dessa ord, runno hans egna 
mot hans vilja. Dessa tankar intogo honom 
så slai-kt at de allågsnade honom från slottet, 
och han söktes långe af lady Edgermonds 
betjenter, hvilka hon skickat at underråtta 
honom det lian var våntad. Han förundrade 
sig sjelf öfver sin ringa otålighet, och skyn
dade at vånda tilbaka.

Då han kom in i rummet, såg han Lur 
eile på knå med hufvudet gömdt i sin mors 
sköte. På detta sått hade hon det måst ro
pande behag: då hon hörde lord N ef vi 1, up-
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lyfte hon sitt ansigte badande i tårar, o rfy 
sade i det hon räckte honom handen: — År 
det icke sant, mylord, ni skiljer mig ju ej 
frän min mor? —Detta ålskvårda satt at gif- 
va tilkånna sitt bifall, gaf Oswald mycket 
nöje. Han kastade sig ?/ven pä k na, och bad 
lady Edgermond tillåta at Lu c i les ansigte 
fick böja sig mot hans; och således emottog 
den oskyldiga flickan det första intryck som 
skiljde henne från barndpmen. En liflig rod
nad betackte hennes kinder; Oswald kånde 
då han såg på henne, hvilket rent och heligt 
band han knutit, pch Luciles skönlipt, hu
ru hånryckande den i detta ögonblick var, 
gjorde på honom mindre intryck ån lipnneç 
himmelska oskuld.

De dagar som föregingo söndagen, hvil- 
ken blifvit bestämd til ceremonien, anvåndes 
til nödvändiga anstalter för bröllopet. Lu- 
cile talade under denna tid ej mycket mera 
ån vanligt, men hvad hon sade var ådelt och 
enkelt, och lord Ne 1 v il ålskade och gillade 
hvart enda utaf hennes ord. Han kånde lik
väl någon tomhet i hennes sållskap; samtalet 
bestod altid uti eu fråga och et svar; man 
kunde ej inleda henne, hon visste ej at full
följa et åmne; alt var vål, men denna rörel“ 
se, detta outtömliga lif fattades, hvilket man
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Sa ogerna yîll urabarà då mari en gang nju
tit det. Loid Nelvii kom da ihog Corin
na; men soni han ej mera hörde talas om 
henne, hoppades hart at detta minrié skulle 
omsider blifva en chimère, éndast et föremal 
för en tom saknad.

Då Lucile fatt veta af sin mor at hen
nes syster årinu lefdé och at hon var i Ita
lien; kånde lion det 'största begär at fråga 
lord N el vil något oui henne; men lady 
Edgermorid hade förbjudit henne det, och 
Lucile hadé undergifvit sig, efter sin vana 
utan at efterfråga örsakeri til denna befall
ning. Morgonen af bröllopsdagen målades 
Corinnas bild mera lifligt åri nånsin uti 4 
Oswalds lijerta, och han biel sjelf föi'skrackt 
öfver det intryck hart deraf rönte. Meri han 
stålide sina börier til sin far; han sade honom 
i djupet af sitt lijerta, at det var för honom, 
i afsigt ht erhålla hans välsignelse i himlen, 
som hart upfyllde hans vilja på jorden. Stårkt 
af dessa känslor anlånde hart til lady Edger- 
monds slott, och förebrådde sig det fel han 
Uti sin tanka begått, emot Lucile. Då han 
såg henne, var hori så vacker, at en himme
lens årigel som nedstigit på jorden, skulle ej 
kunnat våljà en annan skapnad för at åt de 
dödliga gifva begrepp öm himmelska dygder.
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De ghigo til altaret. Modren var åiinu merit 
vörd an dottren, ty hon kånde defvid denna 
fruktan sottl altid åtföljer et stort beölut hös 
den som kånrier iifvet. Luciie kånde blott 
hopp5 barndomen blandades lios heriiie med 
uugdomen, och glädjen med kårlfeken. Då 
hon åter kom från altaret, stödde hon sig 
blygt på Oswalds ärm; hon försäkrade sig 
på detta sått dm sin beskyddare. Oswald 
såg på henne med om rörelse 5 inan skulle 
sagt at han i djupet af sitt hjerta kånde erl 
fiende som hotade Luciles sållhet, och at 
han lofvade försvara henrte emot denna fiende.

Då lady E dg er mond återkommit til 
slottet, sade hon til sin mag : — Nu år jag 
lugn; jag har anförtrott er Luciles sållhet i 
jag har så kort tid qvar at det år mig ljuft 
åt kanna mit stålle så vål upfyllt. — Lord 
Nelvil biel mycket rörd af dessa ord, ocli 
öfvertånkte med lika mycken kånsla som oro 
hvilka skyldigheter de ålade honom. Få da
gar voro förflutna, och Luciie började krtap! 
uplyfta sina blyga blickar på sin man, och 
fatta det förtroende som kunnat tillåta henne 
at göra sig kand utaf honom, då redan olyck
liga händelser kommo1 at störa denrta förening; 
den hade i början visat sig under en \ner* 
gynnande utsigt
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Herr Dickson kom for at se de nygiFfa, 
och ursågtade sig at ej hafva kommit til bröl- 
loppet genom berättelse at han långe varit sjuk 
af den förskräckelse som blifvit honom för
orsakad af et häftigt fall. Under det man 
talade med honom om detta fall, sade han, 
at han blifvit råddad af det måst förföriska 
fruntimmer i verlden. Oswald spelte i det
ta ögonblick volant med Luc i le. Hon hade 
mycket behag uti denna öfning; Oswald 
såg pä henne och hörde ej herr Dickson, 
då denne ropade til honom från ena andan 
af rummet til den andra:— mylord, hon har 
såkert hört mycket talas om er, ty hon har 
gjort mig många frågor angående er ställning. 
— Hvem talar ni om? svarade lord N el vil, 
ocli fortfor at spela: — Om et förtjusande, 
fruntimmer, fortfor herr Dickson, (fastån 
hennes anletsdrag tycktes redan vara förän
drade af lidande,) hvilket ej kunde tala om 
6r utan rörelse. — Dessa ord tildrogo sig ån- 
teligen Oswalds upmårksamhet ; han gick 
rarmare her*’ Dickson, och bad honom up-
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repa livad han sagt. Lucile, som ej sys
selsatt sig med hvad man talat, gick in til 
sin mor som låtit kalla Henrië. Oswald 
befann sig ensam med lierf Dickson, och 
frågade liononi oin hvilket fruntimmer hari 
talade. — Jag vet det ej, svarade Hän; hen
nes uttal har öfvertygat mig at hon v.w^ en
gelska; inert jäg har sållan bländ våra frun
timmer sett en person sa artig och med en 
så lått conversation; lioii hade bmsorg lot 
mig siackars gubbë liksom hon Varit inin dot
ter; och under hela dert tid jag var med hen
ne glömde jag aldeles bdrt alla de stötar jag 
fatt. Men; jmiri Hasta Oswald, skulle ni 
vål vara lika otrogen i England som ni varit 
i Italien, ty min vackla vålgörerskä blekna
de och darrade då hon nåmnde ert namn. —i 
Råttvise himmel! om hvilken talar ni? eri 
engelska; såger ni? — Ja, utan ivifvel, sva
rade herr Dickson; ni vet vål at fi'àmlin- 
gar ej kunna iittaia vårt språk utan accent.— 
Och huru såg hort ùt? — , Så uttrycksfullt 
som möjligt, fastån hort var obeskrifligt hlek 
och mager. — Den lysande Corinna likna
de ej denna beskrifning; men hort kunde jti 
vara sjuk? hort skulle jü hafva lidit mycket 
om hön kompait til England, och dår ej truf

fât
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fat den Hon sökte? Denna fruktan intog 
Oswald hastigt, och han fortfor med sina 
frågor under en obeskriflig oro. — Herr 
Dickson sade honom altid at den okända 
talade med et behag och en elegance som 
han ej trållat hos något annat fruntimmer, at 
et himmelskt uttryck målades i hennes blic
kar, men at hon tycktes vara tynande och 
sorgsen. Detta var ej Corinnas vanliga 
Satt5 men annu en gang, hon kunde ju vara 
förändrad genom lidande? — Hurudan fårg 
har hennes hår och. hennes ögen, sade lord 
Nel vil? — Den skönaste svarta fårg i verl- 
den. — Lord N el vil bleknade. — Blir hon 
Uplifvad då hon talar? — Nej, fortfor herr 
Dickson; hon sade några ord då och då 
för at svara och fråga mig, men de få ord 
hon talade hade mycken förtjusning. — Han 
åinnade fortfara, då lady Edgermond och 
Lu ci le komino in: lian teg, och lord Nel- 
vil uphörde at fråga honom, men inföll i 
den djupaste tankfullhet, och gick ut at spat- 
sera intil dess han åter kunde finna herr 
Dickson ensam.

Lady Edgermond, som blifvit träffad af 
hans sorgsenhet, skickade ut Lu ci le, i af- 
sigt at fråga herr Dickson om någonting 
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förefallit Uli deras samtal, som kunnat be- 
dröfva hennes mag: han berattade öppenhjer- 
tigt alt livad han sagt. Lady Edgermond 
gissade i ögonblicket sanningen, och ryste 
vid den smarta som Oswald skulle kanna 
om han med visshet fick veta at Corinna 
kommit at söka honom i Skottland ; och da 
hon förutsäg at han på nytt skulle fråga ber? 
Dicks on, sade hon honom hvad han borde 
syara för at bortleda lord Nelvils misstan
kar. Också okade ej herr D i c k s o n hans oro uti 
nasta samtal, men han skingrade den ej hel
ler, och Oswalds första tanka var at fråga 
sin drång, om alla de bref han ungefärligen 
för tre veckor sedan lemnade honom, komme 
frän posten, och om han ej kunde påminna 
sig at hafva fatt något på anrtat sått. Dran
gen svarade nej, men då han skulle gå ut, 
kom han tilbaka, och sade til lord Ne 1 vili 
Jag tycker likväl jag vil minnas at den dagen du 
hår var bal, gaf en blind gubbe mig et bref til 
hans nåd; men det var förmodligen et tiggarebref
__ En blind, fortfor Oswaldj nej jag haf
ej fått bref från någon sådan: kan du skaffa 
mig rått på honom? — Ja, ganska lått, sva
rade drangen; han bor i byn. — Sök up ho
nom, sade lord N el v il; och då han ej ha
de tolamod at vånta dea blindes ankomst,
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gick han gubben til motes och tråffade ho- 
hom i alléen1.

—- Min vån, sade han til honom, man 
har gifvit dig et bref til mig den dagen da 
bal var på slottet: hvem gaf dig det? — My
lord ser at jag år blind, huru skulle jag kun- 
tta såga hvem det var? — Tror du at det 
Var et fruntimmer? — Ja, myloi'd, ty hen
nes rost var ganska len oagtadt hennes tårar; 
jag hörde rått vål at hon gret. •— Hon gret, 
fortfor Oswald, och hvad sade hon då? — 
Gif delta bref åt Oswalds betjent, goda gubbe! 
och sedan lade hon hastigt til, ät lord Nelvils. 
— Ack Corinna, utropade Os AVald, och 
han var nödsakad at stödja sig på gubben, 
ty han var nåra at förlora Sansningen. — My
lord , fortfor den blinde gubben, jag satt vid 
foten af et tråd då hon gaf mig detta bref; 
jag ville straxt gå up med det; men som jag 
har svårt vid mina år at stiga up, så hjelpte 
hon mig sjelf, gaf mig mera pengar ån jag 
ågt på lång tid, och jag kånde hennes hand 
darra då hon upreste mig, liksom er nu gör, 
myloi’d! — Det år nog, sade lord Nelvil> 
se hår goda gubbe har du också pengar lik
som hon gaf dig, bed för oss bagge. — Och 
han gick bort.
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Frân detta ögonblick bief lians sjal fattad 
al en grym förvirring: han gjorde pâ alla hall 
frugtlösa efterspaningar, och da han ej kunde 
begripa huru det var möjligt at Corinna 
kommit til Skottland utan at tala med honom, 
plägade han sig pä tusen satt öfver motiverna 
til hennes upförande; den sorg han kände 
var sa stor, at oagtadt hans bemödande at 
dölja den, gissade lady Edgermond straxt 
hans sinnesstållning, och sjeltva Lu eile sag 
at han var olycklig: hans bedröfvelse störtade 
afven henne uti beständig tankfullhet, och de 
voro hågge ganska tysta. Det var da som 
lord N el vil skref det första brefvet til prinsen 
af Castel-Forte, hvilket denne trodde sig ej böra 
visa Corinna, och hvilket såkert skulle rört 
henne genom den djupa oro det uttryckte.

Gref d’Erfeuil återkom från Plymouth 
dit han ledsagat Corinna, innan prinsen af 
Castel-Fortes svar på lord Nelvils bref an
kommit: han ville ej såga lord Nelvil alt 
hvad han visste om Corinna, ocli likval 
ville han geima hafva bekant at han visste en 
vigtig hemlighet, och at han kunde tiga der- 
med. Hans halfrneningar, hvilka i början ej 
tråffåt lord Nelvil, våckte hans upmårksam- 
het sa snart han trodde dem på något sålt 
angå Corinna; då frågade han gref d’Err:

244
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feu il lifiigt, men han försvarade sig i anime- 
ligen vål, sa snart han kommit så långt at blif- 
va frågad.

Likvål fick Oswald til slut veta hela 
Corinnas historia, genom det nöje gref 
d’Erfeuil kånde at beråtta hvad han gjort 
lör henne, den erkånsla hon allid visat ho
nom, och det rysligt öfvergifna och lidande 
tilstånd hvaruti han funnit henne ; han gjor
de med et ord denna berättelse ulan at på 
minsta sått bli varse det intryck den gaf åt 
lord N el vil, och utan annat åndamål ån at 
Vara, som engelsmånnerna såga, hjdten uti sin 
egen historia. Då gref d’Erfeuil uphörde at 
tala, blef han verkeligen ledsen öfver det 
onda han gjort. Oswald hade diltils åter
hållit sig; men i en hast blef han liksom van
sinnig af sorg: han anklagade sig at vara den 
grymmaste och trolösaste al menniskor; han 
föreslållde sig Corinnas upoffringar, hennes 
omhet, hermes undergifvenhet, hennes adel- 
mod i sjellva det ögonblick då hon ansåg ho- 
Uom måst brottslig, och han jåiViförde dermed 
den hårdhet, den låttsinnighet hvarmed han 
belönat henne. Han uprepade ofta för sig 
sjell at ingen skulle nånsin ålska honom som 
hon gjort det, och at han på något sått skulle 
bli straffad för den grymhet han begått emot
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henne: han ville resa til Italien, se henne, 
blott en dag, blott en timma; men redan 
voro Rom och Florens besatte af fransosenia, 
hans regemente skulle gå om bord, han kun
de ej aflågsna sig utan vanheder; han kunde 
ej genombåra sin hustrus hjerta, och bota lel 
med fel och smarta med smarta. Til slut 
Jioppades han på krigets faror, och ilenna 
tanka gaf honora lugn.

Det var i denna sinnesstållning han skret 
det andra brefvet til prinsen af Castel-Forte, 
hvilket denne åter beslutade at ej visa åt 
Corinna, Corinnas våns svar målade 
henne sorgsen, men undergifven; och soni 
han på hennes vagnar var stolt och sårad, 
förmildrade han snarare ån ofverdref det 
olyckstilslånd hvaruti hon befann sig. Lord 
Nelvil trodde då at han ej borde plåga hen
ne med sin saknad sedan han gjort henne sa 
olycklig genom sin kårlek, och han reste til 
öarne med en kånsla af smärta och samvets
agg hvilken giorde honom lifvet odrägligt,
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L. uoile var sorgsen ofver Oswalds borl- 

îesa 3 men den mörka tystnad som lian iagt— 
tagit med henne under den sednare tiden af 
deras vistande tilsaminans, hade så okat hen
nes naturliga blyghet, at hon ej kunde be
sluta at såga honom det hon trodde sig vara 
haRande ; han fick ej veta det. förrån på öar- 
ne genom et bref från lady Edgermond, 
för hvilken Lu ci le åfven hållit det hemligt 
anda ditlils. Lord N el v il lann således Lu- 
ciles afsked ganska kallt5 han dömde ej rått 
livad som föregick i hennes sjal, och når 
han jämförde hennes tystlåtna sorg med Co
rinnas vältaliga saknad då han skildes från 
henne i Venedig, tvekade han ej i sin tro at 
Lu eile ålskade honom svagt. Likvål hade 
hon ej et ögonblicks glådje under de fyra år 
som hans frånvaro råckte. Knapt kunde hen
nes dotters födelse et ögonblick skingra hen
nes tankar på de faror för hvilka hennes man 
var utsatt. Annu et annat bekymmer förena
des med denna oro : hon uptåckte småningom

/ ftß
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alt hvacl som angick Corinna, och hennea 
förbindelser med lord N el v il,

Gref d ’ E r f e u i 1 > hvilken nästan et än 
vistades i Skottland och ofta umgicks, med 
Lucile och hennes nior, var fullkomligt öf~ 
vertygad at han ej upiåckt hemligheten a£ 
Corinnas resa til England; men han yttra
de sä mänga jsaker som nalkades deråt, det 
var sä svart for honom då conversational 
ai’mattades., at ej- återgå til et åmne som så 
lifligt interesserade Lucile, at hon omsider 
fick veta alt. Huru oskyldig hon var, hade 
hon likval nog konst at få gref d’Erteil at 
tala; så litet fordrades dertil.

Lady E dg er m ond som hvar dag mera 
sysselsattes af sin sjukdom, hade ej misstänkt 
det bemödande hennes dotter gjorde sig at få 
veta det som skulle kosla henne så mycken 
smarta ; men då hon såg henne så sorgsen» 
erhöll hon förtroende af hennes lidande. La
dy Ed germ ond talade ganska strängt om 
Corinnas i’esa til England. Lucile erfor' 
deraf et annat intryck: hon var skiftevis 
svartsjuk på Corinna oeh missnöjd med 
Os wald, som kunnat visa sig så grym emot 
en qvinna af hvilken han var så mycket ål- 
skad; och det tycktes henne at hon for sin 
egen sållhet borde frukta en man som kun-
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vara

nat upoffra en annans. Hon hade altid bi
behållit deltagande och erkånsla för sin syster, 
hvilket ånnu mer okade det medlidande hon

for henne
smickrad af den upoffring Oswald gjort for 
henne, plägades hon af den tankan at han 
endast valt henne for det hennes ställning i 
verlden var båttre ån Corinnas; hon kom 
ihog hans tvekan före giftermålet, hans sorg
senhet få dagar derefter, och befåstades altid 
uti den grymma tankan at hennes man ej äl
skade henne. Lady Edgermond hade kun
nat göra henne en stor tjenst uti denna sin- 
nestållning, om hon lugnat den; men hon 
var ert person utan öfverseende, hon hade ej 
begrepp om annat ån skyldigheten och de 
kånslor den tillåter, och utsade bannlysning 
öfver alt hvad som öfverskred denna linia. 
Hon tånkte aldrig pä at råtta genom skon
samhet, utan trodde tvärtom at enda medlet 
at upvåcka samvetsagg var at visa förtrytelse; 
hon deltog för mycket lifligt uti Lu ci les 
oro, retades af den tankan at en sa ålskvård 
person ej var vårderad af sin man, och långt 
ifrån at trösta henne med öfvertygelsen at 
hon var mera ålskad ån hon trodde, styrkte 
hon hennes fruktan i detta afseende, i afsigt 
at mera reta hennes stolthet Lucile, mera
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mild och mera uplyst an hennes mor, följda 
ej noggrant de rad hon fick, men de qvar- 
lemnade anda altid några spar: och hennes 
href til lord Nelvil voro mindre ömma ång| 
djupet af hennes hjerta.

Under denna tid utmärkte sig Oswald 
uti kriget genom en lysande tapperhet; lmu 
blottstålde tusen gånger sitt lif, ej blott af 
enthousiasm för åran, men åfven af tycke för 
faran. Man såg at faran var et nöje för ho
nom, at han var mera glad, mera uplifvad, 
mera lycklig på de dagar då någon affaire 
skulle blilva ; han rodnade af glådje då va
penbullret börjades, och det var blott i dy
lika ögonblick som han kånde sitt hjertas 
tyngd låltad och kunde andas fritt. Ti [bedd 
af soldaterna, beundrad af sina kamrater» 
kånde han sin varelse mycket uplifvad, och 
utan at finna sållhet, rönte han åtminstone 
et slags förgåtenhet både af det förflutna och 
det fruktade tilkonunande. Han lick bref 
från sin hustru, hvilka han fann kalla, men 
vid hvilka han likvål vande sig. Corinnas 
minne uppenbarades ofta för honom under 
dessa våndkretsens sköna nåtter uti hvilka 
man fattar et så stort begrepp om naturen 
och dess uphofsman; men då både climatet 
och kriget alla dagar hotade lians lif, trodde
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han sig vara mindre brottslig då han var så 
nåra döden; man förlåter sina fiender då dö
den hotar dem ; man kånner ulven uti en si
dan ställning mera öfverseende ior sig sjelf. 
Lord Nelvil tånkte endast på Corinnas 
tårar då hon skulle få veta at han ej mer 
var til, men glömde de som hans oråttvisa 
kommit henne at utgjuta.

Bland de faror som så ofta påminna om 
lifvets ovisshet, tånkte han mera på Corin
na ån på Lu eile; de hade så mycket talat 
om döden tilsammans, de hade så ofta för
djupat sig uti de måst alfvarsamma åmnen, 
at han tyckte sig blott tala med Corinna 
då han sysselsatte sig med de stora idéer som 
upkomma genom krigets och dess farors dag
liga skådespel. Det var til henne han talade 
då han var ensam, fastan han trodde henne 
vara upretad emot sig. Han tyckte at de 
förslodo hvarandra ånnu, oagtadt frånvaron, 
oagtadt sjelfva otroheten; då deremot den 
milda Luc il e, hvilken han ej trodde vara 
förolämpad, hlott visade sig för hans minne 
liksom en person hvilken var vård at beskyd
das, men hvilken man borde skona från alla 
sorgsna och djupa intryck. Ånteligen blef 
lord N el vils troppar återkallade til England ; 
kan kom tilbaka: redan fattade han misshag

L—iss
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til skeppslefnadens stillhet i jämförelse mot 
krigets verksamhet. Den yttre rörelsen hade 
hos honom tagit rummet af inbillningens 
nöjen, hvilka Corinnas samtal fordom låtit 
honom njuta. Han hade ånnu ej försökt 
hvilan sedan han skildes ifrån henne. Han 
hade förstått at göra sig så ålskad af sina 
soldater, och ingifvit dem så mycken tilgif- 
venhet och enthousiasm, at deras årebetygel- 
ser och kårlek ånnu under öfverfarten gaf 
honom kånsla af krigslefnaden. Denna kånsla 
uphörde först fullkomligt sedan man landstigit.

FJERDE CAPITLET.

•»cno*

Lord Nelvil reste då til lady Edgermonds 
gods i Northumberland, och han måste på 
nytt göra bekantskap med sin famille från 
hvilken han i fyra år varit skiljd. Lu ci le 
förestålde honom sin dotter, nu öfver tre år 
gammal, med lika mycken blyghet som en 
brottslig qvinna kunnat erfara. Denna lilla 
liknade Corinna: Luciles inbillning hade 
varit mycket sysselsatt med hennes syster 
under hafvande tilståndet, och den lilla
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Juliette hade aldeles Corinnas ögon och 
Mr: lord Nelvil sag det, och bief förvirrad; 
han tog henne i sina armar, och tryckte hen
ne med ömhet til sitt hjerta. Lucile ansåg 
denna rörelse blott som et minne af Corin
na, och alt ifrån detta ögonblick kunde hon 
ej utan blandning njuta den tilgifvenhet som 
lord Nelvil visade Juliette.

Lucile hade biifvit ånnu vackrare; hon 
var nåra tjugu år. Hennes skönhet hade fått 
en mera stark caracter, och ingaf lord Nel
vil en kånsla af vördnad. Lady Edger- 
mond kunde ej mera lemna sången, och 
hennes belägenhet gaf henne mycket elakt 
lynne. Hon återsåg likvål lord Nelvil med 
nöje, ty hon var mycket plågad af fruktan 
at dö uti hans frånvaro, och at således lem
na sin dotter ensam i verlden. Lord Nel
vil hade så vant sig vid et; verksamt lif, at 
det kostade mycket på honom at hela dagen 
vai’a inne i riunmet hos sin svårmor, som nu 
inera ej emottog någon annan an sin måg 
och dotter. Lucile ålskade altid mycket 
lord Nelvil; men hon hade den s mår tan at 
ej tro sig ålskad tilbaka, och tjöljde för ho
nom af stolthet hvad hon visste om hans 
kånsla for Corinna, och den svartsjuka hon 
tleröfver kände- Detta tvang ökade åunu me-
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ra dén vanliga förbehållsamheten, och gjor- 
de henne mera kall och tystlåten ån hon af 
naturen skulle varit. Da hennes man ville 
gilVa henne några råd angående det behag 
hon kunnat sprida öfver conversationen ge
nom mera deltagande, trodde hon sig uti 
dessa råd se et minne af Corinna och blef 
stött, i stallet for at göra sig nytta deraf. 
L u c i 1 e hade mycken mildhet i caracteren > 
men hennes mor hade gifvit henne bestamda 
begrepp om alla saker, och da lord N el vil 
berömde bildningskraftens nöjen och de skö
na konsternas förtjusning, såg hon altid en 
åminnelse af Italien uti livad han sade, och 
qvåfde ofta kårft lord N el vils enthousiasm, 
ty hon trodde at Corinna var enda orsaken 
dertil. I en annan sinnesstållning skulle hon 
med omsorg samlat sin mans ord för at stu
dera medlen at behaga honom.

Lady Edgermond, hvars sjukdom okade 
hennes fel, visade en tilvåxande antipathie 
mot alt livad som alvek från enformigheten 
af hennes vanliga lefnadsreglor. Hon sag 
något ondt uti alt, och hennes inbillning, 
retad af lidandet, var besvarad af alt moraliskt 
buller liksom af det physiska. Hon skulle 

• velat inskrånka varelsen til den minsta kost
nad , kanske för at mindre lilligt sakna hvad
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hon var nâra at förlora; men dl in^en til- 
star det personliga motivet til sina tånkesått, 
stödde hon dem p| en öfverdrifven morals 
allmanna principer. Hon uphörde ej at af- 
klada lilvet all lörtjusning, i det hon gjorde 
fei af de minsta nöjen, genom framställande 
al en skyldighet för användandet af hvarje 
timma som kunde nlgot litet skilja sig från 
livad man gjort dagen förut. Lucile som, 
fastan hon var sin mor undergifven, likväl 
hade mera förstånd och mera böjlighet i ca- 
racteren, skulle förenat sig med sin man at 
Varsamt motstrida lady Edgermonds altid 
tilvaxande stränghet och fordringar, om mo
dren éj intalat Lucile at hon upförde sig 
pa detta satt blott lör at besegra lord Nel- 
vils böjelse för vistandet i Italien. — Man 
masfe beständigt kampa, sade hon, genom 
skyldighetens styrka. emot den möjliga åter
komsten af en så olycklig böjelse. — Lord 
N el vil hade såkert också en stor vördnad 
för skyldigheten, men han såg den uti et 
mera vidsträckt förhållande ån lady Edger- 
mond. Han ville upsliga til dess ursprung, 
han trodde den vara fullkomligt i samman- 
stamning med våra verkeliga böjelser, och 
trodde at den ej fordrade utaf oss beständiga 
upoffringar och strider. Han tyckte med et
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ord at dygden, långt ifrån at pläga lifvet, bh* 
drog i den grad til en varagtig sållhet, at 
man kunde anse henne som et slags förut
seende hvilket blifvit skänkt ät menniskan pä 
jorden.

Ibland, dä Oswald utvecklade sina idéen 
ofverienmade han sig ät nöjet at begagna sig 
af Corinnas uttryck; han hörde sig sjelf 
med välbehag dä han lånte hennes språk» 
Lady E dg er mond visade elakt lynne sä 
Gnart han öfverlemnade sig åt detta sått at 
tänka och tala: nya idéer misshaga de gamla j 
de tycka om sin ölvertygelse at verlden en
dast förlorat i stället at förvårfva något, sedan 
de upliörde at vara unga. Lucile igen
kände genom hjertats instinct, uti det mera 
lifliga inter esse som lord Nelvil gaf åt sina 
egna tankar, genljudet af hans tilgifVenhet lör 
Corinna; hon nedslog ögonen for at ej visa 
sin man hvad som föregick i hennes hjertaj 
och han, som ej förstod at hon var under
rättad om hans förbindelser med Corinna* 
tilskref sin hustrus orörliga tystnad, då han 
talade med värma, åt hennes kalla caracter» 
Han visste således ej til hvilken han skulle 
.ställa sitt tal for at träffa et sinne som sva
rade mot hans ; saknaden af det förflutna för

nyades
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nyades Iifligare an irånsin i hans sjal, och. 
han inföll i den djupaste mjåltsjuka. Han 

, skref til prinsen af Castel-Forte, och begårto 
nyheter oin Corinna. Hans bref kom ej 
fram for krigets skull. Hans halsa led myc
ket af Englands climat, och låkarne uphörde 
ej at föreställa honom at hans bröst skullo 
pa nytt bli angripit om han ej tilbragte vin- 
tren i Italien; men det var omöjligt at tanka 
derpft, emedan freden ej ännu var slutad 
emellan Frankrike och England. En gäng 
talade han i narvaro af sin svarmor och sin 
hu|tru om de rad som låkarne gifvit honom 
och de hinder som satte sig deremot. — Om 
ån det skulle bli fred, sade lady Edger- 
mond, kan jag ej tro, mylord, at ni 
skulle tillåta er återse Italien. — Om myl orda 
halsa fordrade det, afbröt Lucile, boj-dehant 
visst resa dit. — Lord N el vil tyckte detta 
ord vara tämligen mild t; och han skyndad« 
at visa Lucile sin erkansla; men sjelfva 
denna erkånsla sårade henne: hon trodde sig 
deruti se en afsigt at bereda henne til resan.

Fred slöts om våren, och en resa til Ita
lien blef möjlig. Hvarje gång då iord Nei- 
vil framkom med någon reflexion om sin 
balsas elaka tilståjnd, kände Lucile en strid

17
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emellan ilen oro hon ronfe, och fruktan at 
lord Ne!vil derrned ville lata förstå at han 
ämnade iilbringa vintren i Italien; och fast
an hennes känslor skulle ingifvit henne at 
ôfverdrifva sin mans sjukdom for sin inbill
ning, lorleddes hon af den svartsjuka hvilkefl 
upkom af samma kånslor, at söka försvaga 
de skål som låkarne gifvit om den fara Os
wald var underkastad da han qvarblefi Eng
land. Lord Nelvil tilskref detta Luc il es 
upförande åt kallsinnigheten och egoismen, 
ocli de särade hvarandra på ömse sidor, ty 
ingendera förtrodde sina kånslor öpenhjertigt.

Til slut inföll lady Edgermond uti et 
så farligt tilstånd, at emellan Lu eile och 
lord Nelvil nu ej var annat samtalsämne 
ån om hennes sjukdom; den stackars qvin- 
nan blef mållös en hel månad innan hon 
dog; man gissade nu blott genom hennes 
tårar eller hennes sått at trycka handen hvad 
hon ville såga. Lucile var förtviflad; Os
wald, uprigUgt rörd, vakade alla nåtter hos 
henne; och som det var uti November må
nad gjorde han sig sjelf mycket ondt genom 
de omsorger han visade henne. Lady Ed
germond tycktes kanna sig lycklig af sirt 
mågs tilgifvenhetsprof. Hennes caractersfel 
försvunno i samma mon som hennes bedröi-
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liga tilstånd skulle gjort dem förlåtliga: sa 
lugnar dödens annalkande alla själens uprö— 
reiser ; och de Ilasta fel komma endast af 
dessa.

Den natten hon dog, tog hon Luc i les 
och lord Nelvils hån der, lade dem tilsam- 
mans, och tryckte dem bagge mot sitt hjer- 
ta; da lyfte hon ögonen mot himlen, och 
tycktes ej mera sakna orden, hvilka icke 
skulle kunnat uttrycka mera ån denna blick 
och denna handling. Få mihuter derefter 
gaf hon sista sucken.

Lord Nelvil, som gjort våld på sig sjelf 
för at kunna sköta sin svårmor, blef nu far
ligt sjuk, och den olyckliga Luc i le, i ögon
blicket al den djupaste sorg, måste ånnu li
da en förnyad oro. Det år troligt at lord 
Nelvil under sin yrsel många gånger talade 
om Corinna och Italien. Han begärde 
ofta at man skulle gifva honom sol, sådern, 
varmare luft; då frysningen kom på honom, 
Sade han: det år sä kallt har i norden, at man 
omöjligt kan bli varm. Då han åter kom sig 
före blef han mycket förundrad då h an fick 
hora at Lu eile gjort alla anstalter för resan 
til Italien; Juin visade sig bestört deröfver- 
hon sade honom at hon följde låkarnes råd.

Om du tillåter det, fortfor hon, vilja min
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dotter och jag göra dig sållskap: et barn bör 
ej skiljas från sin far eller mor. — Nej visst, 
svarade lord Nelvil, vi böra ej åtskiljas: 
men år da ej ledsen öfver denna resa? såg 
uprigiigt; jag vill genast afstå derifrån. — 
Nej, svarade Lu eile, det år ej resan som 
gör mig oro . . . ■— Lord Nelvil såg på 
henije och tog hennes hand: hon var nåra 
at såga mera, men minnet af hennes mor, 
som anbefallt henne at ald’ig tilstå den svart
sjuka hon kånde, höil henne hastigt tilbaka, 
och hon svarade endast: — Du bör tro at 
mitt första interesse år din bålsas återställan
de. — Du har en syster i italien, fortfor 
lord Nelvil. — Jag vet det, svarade Lu- 
cile, har du några nyheter om henne? — 
Nej, sade lord Nelvil, sedan jag reste til 
America år jag aldeles okunnig om hennes 
Öden. — Nå vål, sade Lu eile, vi få vål 
■underrättelse derom i Italien. — Interesserar 
hon dig ånnu? — Ja, svarade Lucile, jag 
har ej glömt den ömhet hon visade mig i 
znin barndom. — Man bör aldrig glömma nå
got, sade lord Nelvil suckande; — och 
bagges tystnad slutade samtalet.

Oswald for ej til Italien i afsigt at för
nya sin förbindelse med Corinna: han ha
de för mycken granlagenhet at låta en sådan
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tanka nalkas sig; men om han ej skulle kun
na öfvervinna den bröstsjukdom som hotade 
honom, ansåg han det ljuft at fâ dô i Italien, 
och at uti det sista afskedet erhålla Corin
nas förlåtelse. Han tcodde ej at Lucile 
visste den passion han hyst för hennes sy
ster; ånnu mindre trodde han at han under 
sin yrsel förrådt den saknad som innu up- 
rörde honom. Han gjorde ej rättvisa åt sin 
hustrus förstånd, emedan detta förstånd tyck
tes vara ofrugtbart, och mera tjena henno 
at gissa andras tanjcar, ån at intéressera dem 
for sina egna. Oswald var då van at an
se henne som en vacker och kall person, 
hvilken upfyllde sina skyldigheter och ålskade 
honom så mycket hon kunde ålska; men han 
förstod ej Luc i les kånslofullhet : hon gjorde 
sig alt bemödande at dölja den. Det var af 
stolthet som hon i denna omständighet döljde 
hvad som bedröfvade henne; men åfven ut.1 
cn fullkomligt lycklig ställning skulle hon fö- 
rebrådt sig at låta märke någon Mig tilgif- 
venhet til och med för sin man. Hon tyckte at 
blygsamheten sårades genom uttrycket af all 
passionerad kånsla, och, då hon likvål kunde 
hysa dessa kånslor, hade hennes upfostran, 
då den ålagt henne tvång, gjort henne tyst 
och allvarsam; man hade noga öfvertygat
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henne at ingen bor uppenbara hvarl man ro
ner, och hon var ej road af at såga något 
annat.

FEMTE CAPITLET,

Lord Ne 1 vil fruktade de minnen som Frank
rike upvåckte hos honom; han reste således 
hastigt igenom detta land: ty då Lu ci le på 
denria resa hvarken visade begår eller vilja 
til något, var det han ensam som afgjorde 
ßlt. De koinmo til loten af de berg som 
skilja Dauphiné från Savoyen, och gingo til 
fots upfor hvad man kallar le pas des echelles ; 
det. ar en våg språngd i klippan, hvars in
gång liknar en djup grottas; den år mörk an
da igenom, åfven under sommarens vackraste 
dagar. Man var då i början af December, 
ånnu var ingen snö ; men hösten nalkades sitt 
slut lor at lemna rum åt vintren, Ilela vå
gen var belåckt med torra löf hvilka blifvit 
ditförde af blåsten : ty på denna klippvåg fun- 
jios ej några tråd, och bredvid den vissnade 
naturens qvarlefvor såg man ej några grenav 
som gåfvo hopp för det följande året. Åsy
nen af bergen behagade lord Nelvilj det
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tyckes som slåtterna ej skulle hafva annat än
damål ån at båra och underhålla menniskan; 
men uti pittoreska landskap tycker man sig 
igenkånna prägeln af Skaparens genie och all- 
magt. Menniskan har likvll öfveralt gjort 
sig bekant med naturen, och de vågar hon 
banat gig höjas öfver bergen och nedstiga k 
afgrunderna. För henne år nu ingenting mera 
otilgångligt ån den stora mystéren: hon sjelf.

Långre fram blef vintren vid hvart steg 
mera strång. Man kunde trott sig resa mot 
norden då man nalkades berget Cenis: Lu- 
cile som aldrig rest, var rådd för denna is 
gom gör håstarnes steg så osåkra. Hon dol
de sin fruktan för Oswalds ögon, men fö
rebrådde sig ofta at halva fört med sig sin 
lilla flicka; ofta frågade hon sig om den full
komligaste moralitet afgjort denna handling, 
och om ej den lifliga kårlek hon kånde för 
detta barn, samt åfven den tankan at hon 
skulle bli mera ålskad af Oswald då hon 
altid visade sig för lionom med Juliette, 
ej bedragit henne uti omdömet af en så lång 
resas faror. Lu eile var af naturen ganska 
granlaga, och tröttade ofta sin sjal med 
hemliga granskningar öfver sitt upförande. 
Ju mera dygdig man år, ju mera tillager 
granlagenheten, och genom den — samvetets
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oro; Lu ci le hade ingen annan tilfiygt émoi 
denna sinnesslållning ån religionen, Oeh lân- 
ga tysta b drier kunde blott lugna henne.

Da de kommo nårmare berget Cenis, 
tycktes hela naturen antaga en niera förfärlig 
caracter; snôn foil ôranigt på den jord som 
redan var betåckt af snö : nian skulle trott 
sig vara inkommen uLi det ishelfvete hvilket 
Dan le sa val beskriivit. Jordens alster visade 
altid en enformig utsigt ifrån algrundernas 
djup til bergens spetsar; samma fårg utplå
nade öfveralt växtkraftens skiftningar, ströni- 
marne runno ännu nedanom bergen, men de 
helt hvila tallarne visade sig i vatnet såsom 
spökande tråd. Oswald och Lu ci le sago 
tysta på detta skådespel; talet tyckes vara 
frammande for denna isade natur-en, och man 
tiger med henne. Hastigt blefvo de varse 
på en stor snöslätt en lång rad af svartkläd
da karlar hvilka förde en likkista til en kyr
ka. Dessa präster, de enda lefvande varelser 
som syntes på detta kalla ödefålt, hade en 
långsam gång, hvilken säkert skulle blifvit 
påskyndad af kölden, om ej tankan på döden 
intryckt sin värdighet uti alla deras steg. Na
ttmens och menniskans sorgdrågt, lifvets och 
vegetationens; dessa bagge fårgor, svart och 
kviü, Jp/ilka ensamt trallade ögat och gåfvo
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uttryck åt hvarandra, upfyllde sjal en med fa
sa. Lu ci le sade med sagta rôst: — hvilket 
bedrôlligt förebud! — Lu eile, svarade Os
wald, det år såkert ej for dig. — Ack! tånkte 
han vid sig sjelf, det var ej under sådana ut- 
sigter som jag med Corinna reste genom 
Italien; hvad år det nu! och alla dessa sorg
liga föremål som omgifva mig, underråita de 
mig vål om hvad jag framdeles skall komma 
at lida? —

Lu eile var intagen af oro ofver resans 
fara. Oswald tånkte ej på denna slags förn 
skråckelse, så obekant for en karl, och i syn
nerhet en karl af hans oförskråckta sinne. 
Lucile ansåg for kallsinnighet hvad som 
blott kom deraf at han ej tånkte på möjlig
heten at vid detta tilfålle vara rådd. Emed- 
lertid förenade sig alt at öka Lu ci les äng
slan: såmre folket kanna en slags tillredsstål- 
lelse uti at måla faran större, detta år deras 
slags inbillningskraft; de finna nöje uti den 
verkan de på detta sått kunna göra hos per
soner af högre classer hvilkas upmårksamhet 
de vinna då de förskräcka dem. Då man om 
vintren vil resa ofver berget Cenis, gifva bå
de resande och värdshusvärdar i livarje ögon
blick nyheter om öfverfarten af berget; man 
skullo tro at de talade om et orörligt vid-
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under, våktare af de skona dalar som leda til 
det förlofvade landet. Man ger agt pâ vå- 
derleken , at få veta om ingenting år at be
fara, och då man har at frukta den vind som 
kallas la tourmente, råder man ifrigt de re
sande at ej våga sig up på berget. Denna 
vind anmåler sig på himmelen genom et hvitt 
moln som utbreder sig likt en svepning i luf
ten , och få timmar derefter år hela horizon- 
ten deraf förmörkad.

L u c i 1 e hade hemligt skaffat sig alla 
möjliga underrättelser; lord Nelvil tankte 
ej på någon fara, och lemnade sig helt och 
hållit åt de reflexioner som återkomsten 
til Italien ingaf honom. Lu ci le, som af 
resans åndamål blef nåstan ånnu mera up- 
rörd ån af sjelfva resan, dömde om alt 
med en motbjudande fördom, och lörebrådde 
lord Nelvil innom sig sjelf den fullkomliga 
säkerhet han tycktes hysa för henne och hen
nes dotter. Om morgonen til resan öfver 
berget Cenis samlade sig många bönejer om-, 
kring Lu cil e, och sade henne at himlen 
hotade med den farliga vinden. Likvål för
säkrade de som skulle båra henne och hen
nes dotter, at ingenting var at frukta. Lu- 
cile såg på lord Nelvil, hon såg at han 
gjorde narr af den Iruktan man ville ingifva
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dem, och pâ nytt särad af detta mod, skyn
dade hon at förklara det hon ville resa. Os
wald bief ej varse den kånsla som dicterade 
detta beslut, och följde til hast den bår up- 
på hvilken lians hustru och dotier sutto. De 
kommo tämligen vål up, men då de voro 
midt pä slätten som skiljer upgången från 
nedstigandet, upkom en förskräcklig orcan. 
Snohvirflav förblindade bårarne, och Lucile 
kunde många gånger ej se Oswald, som af 
Stormvådret var liksom insvept uti dess våld
samma hvirflar. De vördnadsvärde munkar 
som på alpernas spetsar helgat sig åt resan- ' 
des räddning, började ringa deras larmkloc
kor, och fastån denna signal tilkånnagaf väl
görande menniskors medlidande, hade detta 
ljud uti sig sjelf någonting ganska dystert, 
och kopparns starka ljud uttryckte ånnu båttre 
faran ån räddningen,

Lucile hoppades at Oswald skulle fö
reslå at stadna i klostret och at dår tilbringa 
natten; men som hon ej ville såga honom 
at hon önskade det, trodde han at det var 
båttre komma fram innan aftonen; Luciles 
barare frågade henne med oro om de skulle 
börja nedstigandet?—Ja, svarade hon, eme
dan mylord så vill. — Lucile gjorde orått 
at ej gifva tilkånna sin fruktan, efter hennes



268 Corinna.'

dotter var med; men dl man ålskar, och ej 
tror sig vara alskad tilbaka, siras man af alt, 
och livarje ögonblick af lifvet ar en smarta 
och nåstan et förödmjukande. Oswald var 
altid til hast, oagtadt detta var det svåraste 
sått at nedstiga, men han ansåg sig derige- 
nom mera såker at ej förlora sin hustru och 
dotter ur sigte.

I det ögonblick dl Lucile från bergets 
spets såg den våg som gir nedåt, denna sl 
branta våg at man kunde taga den för et 
brådjup om ej afgrunderna på sidorna gåfvo 
tilkånna skilnaden, tryckte hon sin dotter 
mot sitt hjerta med en ganska liflig rörelse. 
O swald blef det varse; han kastade sig ned 
af hasten, och kom sjelf at förena sig med 
bårarne för at understödja båren. Oswald 
hade sa mycket behag uti alt hvad han gjor
de , at då Lueile såg honom sysselsatta sig 
med henne och Juliette med sl mycken 
ifver och deltagande, kånde hon sina ögon 
fugtas af tårar; men just dl upkom en sl för
farlig vindstöt at sjelfve bårarne föllo ned pl 
knå med utrop: O Gud, rådda oss! Dl återtog 
Lucile alt sitt mod; hon reste sig up, och 
råckte Juliette åt lord Nelvil med dessa 
ord: — Min vån, tag sjelf din dotter. — Os
wald cznottog henne och sade til Lucile: —
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kom da också hit! jag vill båra er bågge. «— 
Nej, svarade Lu eile, rådda blott diu dotter.
— Huru rådda, uprepade lord N el vil, år 
det fråga om fara? han vånde sig til bårarne 
oeh utropade: Olycklige! hvarfore sade ni 
ej . • • — De hade underrättat mig derom, 
afbröt Lucile . . . — och du dolde det får 
mig, sade lord N el v il, hvad har jag gjort 
at fortjena denna grymma tystnad? — Då 
han utsade dessa ord, insvepte han flickan i 
sin kappa, och nedslog ögonen til jorden 
med djup ångslan; men himmelen, Luc il es 
beskyddare, visade en stråle som frambröt 
genom skyarne, stillade stormen, och fram- 
stållte Piemonts frugtbara slåtter for de re
sandes ögon. Innom en timma anlånde hela 
caravanen oskadd til Novalese, den första 
Italienska stad på andra sidan af berget Genis-

Da de inkommo på vårdshuset, tog Lu- 
ci.le sin dotter i sina armar, gick up i et 
rum, föll ned på knå, och tackade Gud med 
Varma. — Oswald stödde sig tankfull mot 
spiseln under det hon bad, och då Lucile 
stigit up råckte han henne handen och sade:
— Lucile, du har då varit rådd! — Ja min 
vån svarade hon : — Och hvarfore reste da 
då? —- Du tycktes vara otolig at få resa. —« 
y et du cj, svarade lord N el v il, at framför-



270 Corinna

alt fruktar jag for dig både faror och lidande,
Det ar lor Juliette du bor frukta deni) 

sade Luc i le. — Ilon tog henne pä sitt knå 
for at upvårma henne vid elden, och gjorde 
med handerna lockar af barnets vackra svarta 
hår hvilket snön och regnet hade nedplattat 
på pannan. I detta ögonblick voro modrerl 
och dottren förtjusande. Oswald såg på 
dem bagge med omhet, men ånnu en gång 
infann sig tystnaden at afbryta et samtal 
hvilket kunnat leda til en lycklig förklaring.

De ankommo til Turin; detta år var vin- 
tren ganska strång: Italiens stora rum åro 
amnade at emottaga solen, de syntes öde un
der kölden. Menniskorna åro ganska små 
under dessa stora hvalf. De gifva nöje ont 
sommarn genom den svalka de meddela, men 
under vintren känner man blott tomheten af 
dessa omåtliga palats, hvilkas ågare synas som 
pygméer uti jättars boningar.

Man hade nyss fått underrättelse om Al- 
fieris död, och det var en allmän sorg för 
alla Italienare som ville högmodas öfver sitt 
fädernesland. Lord Nelvil tyckte sig öf- 
veralt se sorgens prägel; han igenkände ej 
mer det intryck som Italien fordom gjort på 
honom. Frånvaron af den som han så myc
ket älskat borttog förtjusningen från naturen
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och konsterna. Han frågade efter Corinna 
Uti Turin ; rpan sade honom at hon på fein 
år ingenting utgifvit, och at hon lefde i den 
djupaste enslighet; men man försäkrade ho
nom at hon var uti Florens. Han beslöt at 
fara dit, icke för at bli qvar, och derigenom 
iörråda den tilgifvenhet han var skyldig Lu- 
cile, men at åtminstone sjelf få. underråtta 
Corinna huru han varit i okunnighet om 
hennes resa til Skottland.

Oswald utropade då han öfverfor Lom- 
bardiets slåtter: — ack! hvad detta var vac
kert då almarne hade löf och då gröna vin- 
rankor bundo dem tilhopa. — Lucile sade 
vid sig sjelf: — det var vackert då Corin
na var med honom. — En våt dimma, sådan 
man ofta finner på dessa slåtter, livilka åro 
genomskurna af så många strömmar, förmör
kade fåitets utseende. Man hörde om nat
terna uti vårdshusen, huru detta öfversvåm- 
mande söderns regn, likt en syndaflod, föll ned 
på taken. Husen genomtrångas deraf, och 
Yatnet förföljer er öfver alt med eldens verk
samhet. Lucile sökte förgåfves det sköna 
Italien: man skulle trott at alt förenades at 
för hennes blickar liksom för Oswalds, öf- 
Ver draga det ined en mörk slöja.
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SJETTE CAPITLET.

o stvald hade ej talat et ord italienska se
dan han inkommit i detta land; det tycktes 
som detta språk gjorde honom ondt, och at 
han undvek hora, liksom at tala det. Aftonen 
til den dag då lady Nelvil och han anlåndt 
til vårdshuset i Milano, horde de klappas på 
dörren, hvarefter en Romare inträdde i rum
met, a£ en ganska svart, ganska utmärkt figur, 
men likvål utan verkelig physionomi: anlets
drag bildade til uttryck, men uti hvilka fat
tades den sjal som ger det, och öfver denna 
figur var för altid et ljult småleende ocli en 
blick som ville vara poetisk. Han började 
genast vid dörren at extemporera versar fulla 
af beröm för modren, barnet och fadren, af 
detta slags beröm som passar för livar och 
en mor, lör alla barn, för alla fader i verl- 
den, och hvars öfverdrift genomgick alla 
åmnen, liksom orden och sanningen ej be- 
höfde aga någon förbindelse. Romaren be- 
tjente sig likvål af dessa harmoniska ljud 
hvilka uti italienskan fiafya så mycken för- 

........ tjusning}
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tjusning; 4ian declamerade med en styrka som 
gjorde obetydligheten af hvad han sade ånnu 
mera mårkbar. Ingenting kunde vara mera 
plågsamt for Oswald ån at på detta sålt, 
efter et långt uppehåll, första gången höra 
et ålskadt språk; at på delta sått se sina min
nen forkladda, och at kånna et sorgligt in
tryck fornyas genom et narragtigt 16 rem ål. 
Lu ci le bief varse Oswalds grymma belä
genhet, hon ville bedja improvisateuren sluta, 
men det var omöjligt at bli hörd utaf honom; 
han spatserade med stora steg i rummet; 
han gjorde beständiga utrop och åtbörder, 
och brydde sig aldeles icke om den ledsnad 
han förorsakade sina åhörare. Hans rörelse 
var liksom en updragen machines, hvilken ej 
stadnar forrån efter en beståmd tid; ånteligen 
inträffade denna tid, och lady N el v il kunde 
ånteligen afskeda honom.

Då han gått ut sade Oswald: — Det 
poetiska språket år så lått at parodiera uti 
Italien, at man borde förbjuda det åt alla dem 
som ej åro vårdige at tala det. — Det år sant, 
svarade Lu ci le, kanske något för kårft; det 
år sant at det bör vara obehagligt at påminna 
sig det man beundrar genom det vi nyss hört. — 
Detta urd sårade lord N el vil. — T vårtom 

Del. 3. ig
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sade han, tycker jag at denna contrast låter 
oss kanna geniets kraft. Det var samma språk > 
nu så uselt förnedrat, som bief en himmelsk 
poesie, då Corinna, då din syster, ttprepa- 
de han ined högre ton, betjente sig deraf for 
at uttrycka sina tankar. — Lu ci le bief al- 
deles nedtryckt af dessa ord: Corinnas 
namn hade ånnu ej blifvit utsagdt af Os
wald under hela resan, ånnu mindre din 
syster som tycktes innehålla en förebråelse. 
Tårarne voro nåra at förqvåfva henne, och 
om hon öfvergitvit sig åt denna rörelse, så 
kanske at detta ögonblick blifvit det ljufvaste 
af hennes lefnad; men hon höll sig tilbaka, 
och det tvång som blifvit en vana mellan 
bagge makarne biel ånnu mera förökadt.

Dagen derpå syntes solen, och oagtadt 
de mörka föregående dagar, visade hon sig 
lysande och strålande liksom en landsflygtig 
som återkallas til fäderneslandet. Lu ci le 
och lord Ne 1 vil begagnade sig deraf för at 
bese domkyrkan i Milano; denna år mäster
stycket af den göthiska byggnadskonsten uti 
Italien, liksom St. Peter år af den nyare. 
Denna kyrka, byggd i form af kors, år en 
skön bild af sorgen hvilken upreser sig öfver 
den rika och glada staden Milano. Då man 
går högst up i klockstapeln, blir man föxun-

1
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dratl ôfver det noggranna arbetet uti h varje 
Småsak. Byggnaden år i hela sin höjd s"a fiitt 
ornerad, sculpterad, utklipt, öm man så kart 
Uttrycka sig, liksom den minsta leksak. Hvil- 
ket tålamod och tid har ej fordrats at full
komna et sådant verk! Ihärdigheten til sairi- 
ma ändamål öfvérfördes fordom från slågte 
til slagte, ocll menniskoslågtetj stadigt uti 
sirta idéer, upreste monumenter for alla aL 
drar. Én göthisk kyrka upvåcker en ganska 
andågtig smnesstållning. Horace Walpole 
har sagt at påfvafhe til byggnader af modernd 
tempel hafva använd t de rikedomar hvilka de for. 
värfvat genom den andagt som blifvit tngifven af 
<de gothiska kyrkorna. Det ljus sont intränger 
genom de lårgade rutorna, byggnadens be
synnerliga skapnad, med et ord kyrkans he
la utseende, år en tyst blid af denna oänd
lighetens mystèr hvilken man kånrter iilötn 
sigj Utan at hvarkett kunna skilja den ifråri 
sig eller begripa den.

Lu ci le och lord Ne 1 vil reste från Mi
lano på en dag då jorden var»betåckt med 
sno, och ingenting år mera ängsligt ån snön 
Uti Italien. Man ar ej dår van at ëe naturen 
fôrsvirtna under rimfrostens enformiga slöja* 

j alla Italienare åro sorgsna vid felakt våder 
såsom vid en allmån olycka. Oswald^ då



han reste med Lucille, hade for Italien et 
slags behagsjuka livilken ej bief tilfredsståld ; 
vintren misshagar dår mera ån någonstådes, 
ty inbillningen år ej beredd dertil. Lord och 
lady Nelvil reste genom Piacenza, Parma 
och Modena. Kyrkorna och palatsen åro dår 
lör vidsträckta i jämförelse mot invånarnes 
antal och förmögenhet. Man kunde tycka at 
dessa ståder voro iordningställda för at emot- 
taga stora herrar som våntas, och livilka 
blott skickat framför sig några af sin suite.

Morgonen til den dag då Lu eile och 
lord Nelvil åmnade fara öfver Taro, hade 
floden öfversvåmmat om natten, liksom allting 
denna gången skulle bidraga at göra resan 
til Italien ängslig; och dessa floders öfver- 
svåmningar som nedfalla från Alperna och 
Apenninerna, åro ganska förskräckande. Man 
hör dem bullra på långt afstånd som åskan- 
och deras lopp år så hastigt at vågorna och 
bullret som anmåler dem hinna nästan fram 
på en gång. En bro öfver sådana strömmar 
år nåstan olhöjlig, ty de ombyta ståndigt 
bådd, och uphöja sig mycket öfver slåttens 
läge. Oswald och Lu eile funno sig ha
stigt qvarhållna vid brådden af denna ilod; 
båtarne hade blifvit bortförde af strömmen, 
och man. måste afvagla at Italienarne, et folk
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som ej skyndar sig, hunnit återföra dem til 
den nya strand som floden tilskapaf. Under 
denna tid spatserade L u ci 1 e taftkfull oeh ge- 
nomfrusen; dimman var så stark at floden 
förblandades med Horizonten, och detta skå
despel återkallade snarare de poetiska beskrif- 
ningarne af Styxflodens s.trånder, ån dessa 
välgörande vatten som skola förtjusa inbjrggar- 
ne uti de lyckliga landen. Lu eile fraktade 
den strånga kölden för sin dotter, och förde 
henne uti en fiskares hydda dår elden var 
uptånd midt uti rummet, liksom i Ryssland.— 
Hvar år då ditt sköna Italien? sade Lu eile 
småleende til lord Nelvil. — Jag vet ej når 
jag skall återfinna det, svarade han bedröf- 
vad. —-

Då man nalkas til Parma och alla de 
ståder som ligga på denna våg, har man på 
långt håll den pittoreska ulsigten af taken i 
form af terrasser, som ger åt Italienska sta
derna et orientaliskt utseende. Kyrkorna och 
klocktornen upstiga besynnerligt öfver dessa 
platta tak; och då man återkommer til nor
den, gifva de branta taken, hvilka åro så 
formade at befria från s non, et ganska obe
hagligt intryck. Parma bibehåller ånnu nå
gra af Corregios mästerstycken; lord Nel
vil förde Lu ci le uti en kyrka, dår mun ser
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^f honom en målning al fresco med namnet 
Madonna della Scala. Den år belåcht med en 
rideau. Då man drog undan denna rideau, 
tog Lu eile Juliette i sina armar, at hon 
måtte båttre se taflau, och i detta ögonblick; 
var modrens och barnets ställning af en hän
delse nåstan den samma som den hel. Jung
fruns och dess gudomlige Sons, Luciles 
figur hade så mycken likhet med det ideal 
af blygsamhet och behag som Cor regio 
målat, at Osrvnld skiftevis vande sin blick 
från tullan på Lucile och från Lu eile på 
tattan. Ilon såg det, slog ned ögonen, och 
likheten blef ånnu mera trådande; ty C or
re gio år kanske den enda målare som för
stått at gifva åt nedslagna ögon et lika lifligt 
uttryck som då de uplyftas mot himlen. Den 
slöja han kastar ölver blicken bortskymmer 
intet af kånslan eller tankan, utan gifver 
den blott et behag mera; den himmelska 
mystèrens.

Denna Madonnan år fårdig at nedstiga 
från muren, och fårgen ser ut så flygtig at 
den skulle nedfalla lör en flågt, Detta ger 
denna tafla en melanchalisk förtjusning hvil- 
ken kommer från dess löraånglighet, och man 
gåv ofta dit tiibaka liksom för at såga ånnu 
det sista ömma farväl åt dess försvinnande 
skönhet,
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Oswald sade ât Lu ci le dâ de gingo 
ur kyrkan: — Innan kort skall denna tafia 
ej mer vara til, men jag skall allid aga dess 
original for ögonen. — Dessa ålskvårda ord 
rörde Lu eile; hon tryckte Oswalds hand; 
hon var nära at fråga honom om hennes 
hjerta kunde förtro sig ät detta ömma yttran
de; men da något ord af Oswald syntes 
henne kallt, hindrades hon af sin stolthet at 
beklaga sig deröfver; och då hon var lycklig 
al et ömt uttryck, fruktade hon at störa detta 
sallhetens ögonblick om hon ville göra det 
mera varagtigt. Således funno altid hennes 
sjal och hennes omdöme anledningar til tyst
nad. Hon hoppades at tiden, undergifven- 
heten och mildheten, ånteligen skulle fram
bringa en lycklig dag, hvilken borde skingra 
all hennes fruktan.
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SJUNDE CAPITLET.

Lord Nelvils hâlsa förbättrades af Italiens 
climat ; men en grym oro uprôrde honom 
altid: han frågade ôfveralt efter nyheter ont 
Corinna, och man svarade altid liksom i 
Turin, at man trodde henne vistas i Florens, 
men at man ingenting visste derom sedan 
hon ej mera emottog någon, eller skref til 
någon. Ack ! det var ej pä detta sått som 
Corinnas namn fordom omtaltes; och kun
de vål den förlåta §ig det som hade förstört 
hennes sållhet och glans?

Då man nalkas Bologna, blir man pä 
långt håll tråffad al tvånne mycket höga torn, 
hvaraf det ena i synnerhet lutar på et sått at 
man bliv rådd. Förgåfves vet man at det år 
byggt på detta sålt, och at det sålunda har 
sett seclerna förbigå; denna utsigt besvarar 
altid inbillningen. Bologna år en stad dår 
man tråffar de måst kunnige uti alla åmnen ; 
men folket ger dår et obehagligt intryck. Lu~ 
eile våntade det harmoniska Italienska språk 
som man lofvat benne, och den Bolognesiska 
dialeeten borde gifva henne en plågsam för-
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undran; det ges ingen mera straf i de nor
diska orterna. Det var just under carnavalen 
som Oswald och Lucile ankommo til Bo
logna; man horde glädjerop natt och dag, 
hvilka mycket liknade rop af illska. En folk
mängd, liknande Neapels lazzaroni, ligger om 
natterna under de talrika arcader som linnas 
vid Bolognas gator; om vintren bara de litet 
eld uti en lerkruka, åta pä gatan, och för
följa främlingar med beständigt tiggeri. Lu
cile hoppadeé förgåfves dessa melodiska röster 
som låta höra sig om natterna uti Italiens stå
der; de tiga alla då 'luften åv kal!, och uti 
Bologna år deras rum uptagit af skrik som 
år förskräckande då man .. ej år van dervid. 
Pöbelns tal tyckes hota med fiendskap, så 
hårdt år dess ljud, och folkets seder åro 
mycket grofvare uti vissa södra lånder ån uti 
de nordiska. Et stillasittande lefnadssått full
komnar samhällsordningen ; men solen som 
tillåter at lefva på gatan, införer någonting 
vildt uti såmre folkets vanor. *)

Man hade til kl. 5 eftermiddagen annoneerat en sol
förmörkelse uti Bologna ; folket samlades på torget 
för at se den ; och ,otolige öfver at den dröjde, repa
des våldsamt liksom på en acteur som låter vånta på 
sig ; Snteligen börjades den : och som den mulna vä
derleken hindrade den at göra någon stor effect, bör
jade folket hvissla med stort huller , emedan skådespe
let ej svarade mot dpias vantan.



Oswald och Lncile kunde ej gora et 
.steg utan at belagras af en myckenhet tigga
re, hvilka i allmänhet arç> Italiens plågoris. 
Då man går förbi Bolognas fängelser, hvars 
galler ligga åt gatan, hör man arrestanterna 
öfverlemna sig åt den måst misshageliga glä
dje; de tiltala förbigående med tordönsröst, 
och begåra understöd med oådelt skåmt och 
omåtteligt skratt ; alt gal hår begrepp om et 
folk utan vårdighet. — Så visar sig ej i Eng
land, sade Lucile, et folk som år sina huf- 
vudmåns medborgare. Oswald, huru kan 
detta land behaga dig? —Gud förbjude, sva
rade Oswald, at jag nånsin skulle försaka 
mitt fädernesland; men då du kommit öfver 
Apenninerna, skall du få höra talas toscanska; 
du skall fa se den råtta södern; du skall lå- 
ra kanna dessa länders qvicka och lilliga folk, 
och jag hoppas at du skall bli mindre strång 
mot Italien. —

Man kan domina Italienska nationen, efter 
omständigheterna, på et helt olika sått. Ibland 
förenar sig det onda man derom så ofta sagt 
med det man verkeligen ser, och vid andra 
tilfållen tyckes det vara fullkomligt orättvist. 
Uti et land dår de flåsta regeringar voro utan 
säkerhet, och opinionens valde nästan lika 
sä ringa hos de högsta som lågsta klasserna;

Oswald och Lncile kunde ej gora et 
.steg utan at belågras af en myckenhet tigga
re, hvilka i allmänhet arç> Italiens plågoris. 
Då man går förbi Bolognas fängelser, hvars 
galler ligga åt gatan, hör man arrestanterna 
öfverlemna sig åt den måst misshageliga glä
dje; de tiltala förbigående med tordönsröst,

omåtteligt skratt ; alt gal hår begrepp om et 
folk utan vårdighet. — Så visar sig ej i Eng
land, sade Lucile, et folk som år sina huf- 
vudmåns medborgare. Oswald, huru kan 
detta land behaga dig? —Gud förbjude, sva
rade Oswald, at jag nånsiu skulle försaka 
mitt fädernesland; men då du kommit öfver 
Apenninerna, skall du få höra talas toscanska; 
du skall fa se den råtta södern; du skall lå- 
ra kanna dessa länders qvicka och lilliga folk, 
och jag hoppas at du skall bli mindre strång 
mot Italien. —

Man kan domina Italienska nationen, efter 
omständigheterna, på et helt olika sått. Ibland 
förenar sig det onda man derom så ofta sagt 
med det man verkeligen ser, och vid andra 
till ållen tyckes det vara fullkomligt oråttvist. 
Uti et land dår de flåsta regeringar voro utan 
säkerhet, och opinionens valde nästan lika 
Sä ringa hos de högsta som lågsta klasserna;
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Uti et land dår religionen år mera sysselsatt 
med ceremonierna ån moralen, kan man ej 
såga mycket godt om nationen, tagen i dét 
hela; men man finner dår många enskildta 
egenskaper. Det år då slumpen af individu- 
ela bekantskaper som ingifver de resande an
tingen satir eller beröm; de personer man 
enskildt kånner afgöra det omdöme man ger 
öfver nationen , et omdöme som aldrig kan 
hafva någon fast grund, hvarken då det 
angår inrättningar, seder eller allmänna 
lynnet.

Oswald och Lu ci le gingo at bese den 
vackra samling af målningar som finnes uti 
Bologna. Då Oswald genomsåg dem, stad- 
nade han långe framfor Sibylln som år må
lad af ,D o m i n i q u i n. Lucile markte det in- . 
teressé som denna tafla upvåckte hos honom, 
och då hon såg at han långe glömde sig uti 
dess betragtande, vågade hon omsider nalkas 
honom, och frågade honom blygt om Do mi
ni quins Sibyll sade mera til hans hjerta ån 
C orre g ios Madonna? Oswald förstod Lu
cile, och blef förundrad ôfver alt hvad den
na fråga innebar; han såg på henne en stund 
Utan at'svara henne, och sade sedan: —Si
bylln ger ej mera oracler; hennes genie y 
hennes talanger, alt år förbi: menCorregios



änglalika figur har ingenting förlorat af sina 
behag; och den olycklige mannen som gjor
de den ena sa mycket ondt, skall aldrig för
råda den andra. — Vid slutet af dessa ord 
gick han ut for at dölja sin förvirring.

-
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Slutet.

FÖRSTA CAPITLET.
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Efter hvad som förefallit uti galeriet i Bo- 

logna, förstod Oswald at Lucile visste 
mera om hans förbindelser med Corinna 
an han förut trodt, och han föll ånteligen på 
den tankan at hennes köld och tystlåtenhet 
kanske kom irån et hemligt lidande; denna 
gången var det likval han som fruktade den 
förklaring hvilken Lucil e hittils befarat. Se
dan första ordet var sagt, skulle hon uptåckt 
alt om lord Nelvil velat; men det kostade 
på honom at tala om Corinna i det ögon
blick han skulle återse henne, at förbinda sig 
genom et löfte, at, med et ord, afhandla et 
amiïe så tjenligt at upröra honom, med en 
person hvilken altid förorsakade honom en 
kånsla af tvång, och hyars caracter han blott 
ofullkomligt kånde.

De foro öfver Apenninerna, och funno 
derefter Italiens sköna climat Hafsvinden,

285
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som år så qvåfvande om sommaren, spridde 
då en mild varma; gråset var upstuckit; 
knapt slutade hösten, och redan tycktes vå
ren vara i annalkande. Man såg frugter af 
alla slag til köps, pomeranser, granatåpleit. 
Toscanska dialecten började höras; alla det 
sköna Italiens minnen kommo åter til Os
walds sjal; men intet hopp blandades der- 
til: endast det förflutna var uti alla hartS 
intryck. Söderns milda luft verkade också på 
Luciles sinnesstållrting: holt skulle blifvit 
mera förtrolig, mera uplifvad, om lord Nel- 
vil velat upmuntra henne; hlen de voro 
bågge återhållna af en lika blygsel, orolige 
öfver deras inbördes stållning, och vågade ej 
meddela hvarandru hvad de tånkte. tJti eri 
sådan belägenhet skulle Corinna helt lått 
erhållit Oswalds hemlighet liksom Luci- 
Jes; lnen de hade båggetvå samma slags för- 
behållsamhet, och ju mera de liknade hvar
andra i detta afseende, ju svårare var det 
för dem at utgå utur den tvungna stållning 
hvari de befunno sig.
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ANDRA CAPITLET.

Vid ankomsten til Florens skref lord Nel
vi 1 til prinsen af Castel-Forte, och straxt 
derpä kom prinsen til honom. Oswald bief 
sä uprôrd dä han säg honom, at han ej kun
de tiltala honom pä långe 5 ånteligen frågade 
han efter Corinna. — Jag har ingenting 
annat ån bedrölligt at berätta er om henne, 
svarade prinsen af Castel-Forte : hennes hålsa 
år ganska elak, och blir svagare dag frän 
dag. Hon ser ingen annan ån mig; syssel
sättning år henne oftast mycket svår; likvål 
trodde jag henne vara något mera lugn in
nan vi fingo höra er ankomst til .Italien. Jag 
kan ej dölja för er at hennes rörelse vid 
denna nyhet var sä liflig at febern som öf- 
vergifvit henne kom tilbaka. Hon har ej 
sagt mig sin afsigt uti hvad som angår er, 
ty jag undviker med mycken omsorg at näm
na ert namn för henne. — Var god, min 
prins, återtog Oswald, visa henne det bref 
ni fick ifrån mig för ungefärligen fem år se
dan : detta innehåller förklaring af alla de 
omständigheter som hindrat mig at få vela
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hennes jresa til England innan jag bief gift 
ined Lucile, och dâ hon låst det, bed hen
ne sedan emottaga mig. Jag måste tala vid 
henne for al om möjligt år råttfårdiga mitt 
upfövande. Hennes aglning år mig nödvän
dig, fastån jag ej kan begåra hennes delta
gande. — Jag vil upfylla er önskan, mylord, 
sade prinsen af Castel-Forte: jag skulle ön
ska at ni förmådde åndra hennes olyckliga 
sinnesstållning. —

Lady Nelvil kom i detta ögonblick in. 
Oswald presenterade prinsen: hon emottog 
honom tämligen kallt ; han såg ganska up- 
mårksamt på henne. Utan tvifvel blef han 
träffad af hennes skönhet, ty han suckade då 
han tånkte på Corinna, och gick bort. Lord 
Nelvil följde honom. — Lady Nelvil år 
charmante, sade prinsen af Castel-Forte, 
hvilken ungdom, hvilken friskhet! Min stac
kars vån har ingenting mer qvar af denna 
glans; men ni bör ej glömma, mylord, at 
hon också var skön då ni såg henne första 
gången. — Nej, jag glömmer det ej, utro
pade lord Nelvil, nej, jag skali aldrig för
låta mig . . . och han stadnade utan at kun
na sluta livad han åmnade såga. — Det åter
stående af dagen var ban tyst och dyster. —

Lu-
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Luc lie bjöd ej til at förströ honom, ocli lord 
Nelvil bief särad devaf at hon ej gjorde 
det. Han sade vid sig sjelf: — Om Co
rinna sett mig sorgsen skulle Corinna 
tröstat mig. —

Följande morgönen förde honoiii hans 
öro ganska bittida til prinsen af Castel-Förte. 
~ Nu vål, sade han, hvad har hon svarat? — 
Ilon vill ej se er, svarade prinsen. — Och’ 
hvarföre ej ? — Jag var i går hos henne och 
jag liai4 funnit henne uti en plågsam sinnes
rörelse. Hon gick ined hastiga steg i rum
met öagtadt sin stora svaghet. Hennes blek
het blef ofta förårtdrad til den lifligaste rod
nad, hvilken åfvert snart försvann. Jag sade 
henne at ni önskade se henne; hon teg nå
gra ögonblick, och sade til slut dessa ord 
hvilka jag uprigtigt vill meddela er efter ni 
fordrar det. — Han är en man söm gjort mig 
får mycket ondt. Den ovän som skulle kastat 
mig i fangelte, som skulle låndfårvist elhr får- 
klarat mig fredlös, skulle ej til denna grad sön
derslitit mitt hjerta. Jag har lidit hvad ingen 
menniska lidit, en blandning af ömhet och upre- 
telse, hvilken gjort mina tankar til en oafbruten 
pläga-. Jag kände för denne grymitie lika mycken 
fyithousiasm som kärlek. Han bor minnas det, ty 

Del. 19
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jag 'har en 'gäng sagt honom at det skulle kotid 
mera på mig at ej mera beundra ån at ej merd 
ålska honom. Han har beflackat föremålet af miri 
dyrkan, han har ined vilja' etter mot sin vilja be
dragit mig; likamycketi han år'ej den jag trodde. 
livad har han gjort får 111ig? Han har njutit 
nàstun et ar den känsla han ingaf mig, behaget 
af mitt snille; och då han borde försvara mig i 
då han borde uppenbara sitt hjerta genom en hand* 
ling — har han vål gjort nägon? kan han be

römma sig af någon up off ring, något ädelmodigt 
temödande ? Han år nu lycklig i hen äger alla de 
fördelar som vtrlden värderar; jag — år nära at 
do> — tnå haii lemna mig i fred. —

Dessa ord åro ganska härda sade Os
wald. — Hon ar retad af lidandet, svarade 
prinsen af Castel-Forte : jag har ofta sett 
henne vid en mildare sinnesstållning ; ofta, 
tillät mig at såga er det, har hon försvarat er 
mot mig. — Ni anser mig da mycket brotts
lig, sade lord Nelvih — Jag vågar såga er 
at jag gör det, svarade prinsen. Den orätt
visa man begått mot et fruntimmer skadar ej 
uti verldens tanka j dessa brackliga afguda- 
bilder som i dag tilbedjas, kunna Sönderslås i 
morgon utan at någon åtager sig deras för
svar, och det år just derföre jag så mycket 
iftvra vördar dem 5 ty morale» i afseende på
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dem ar blott försvarad af våra egna hjertan. 
Ingen olägenhet hånder oss derföre at vi gö
ra dem ondt, och likväl år detta onda hisk
ligt. Et dolkstyng straffas af lagarna, men 
at sönderslita et känslofullt hjerta år blott et 
föremål för et skämt ; det vore då båttre at 
tillåta sig dolkstynget. — Tro mig, svarade 
lord .Nelvil, jag har också varit ganska 
olycklig, detta år det enda jag kan såga til 
mitt urskuldande; men fordom skulle Corin
na antagit det. Kanske det nu mera ej gal
ler hos henne; likvål vil jag skrifva henne til. 
Jag tror ånnu at hon genom alt hvad som 
åtskiljer oss skall höra sin våns röst. — Jag 
skall tilstålla henne ert bref, sade prinsen af 
Castel-Forte, men jag besvår er — skona 
henne: ni kan ej begripa hvad ni ånnu år 
för henne. Fem år göra blott et intryck me
ra djupt, då ingen annan idée förstrött den
na: vill ni veta i hvad tilstånd hon ml år? 
en underlig fantasi lfån livilken mina böner 
ej kunnat draga henne, skall gifva er be
grepp derom. —

Vid slutet af dess.1 ord öpnade prinsen 
dörren til sitt cabmett, och lord Nelvil följde 
honom dit. Han såg först Corinnas por
trait, sådan hon var uti första acten af Ro
méo och Juliette, den dagen då han kånde
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sig måst dragen af hennes oemotståndliga för
tjusning. En upsyn at fortroende oeh såll- 
het uplifvade alla hennes anletsdrag. Minnet 
af dessa högtidsdagar upvåcktes uti lord Nel-i 
v ils inbillning ; ocli då han fann nöje uti at 
ôfverlemna sig deråt, tog prinsen honom vid 
handen, drog bort et förhånge af svart krus- 
flor som betåckte en annan tatla, och visade 
honom Corinna sådan hon nyligen låtit 
måla sig, uti svart robe efter den costume 
hon ej lemnat sedan hon öfvergaf England- 
Oswald påminte sig straxt det intryck han 
kåndt uti Hydepark vid åsynen af et frun
timmer med denna klädsel; men hvad som i 
synnerhet träffade honom, var den obegrip
liga förändringen uti Corinnas utseende. 
Hon stpd der, blek som döden, med ögonen 
halft tilslutna, och hennes långa ögonlock be
slöjade hennes blick och skuggade den färg
lösa kinden. Under portraitet stod denna 
Vers utur Pastor Fido :

A pena si puo dir: questa fu rosa.
Knapt kan man såga: hon var en ros.

Hvad! sade lord Nelvil, år hon då nu 
sådan? — Ja, svarade prinsen af Castel-Forte, 
och sedan fjorton dagar ånnu värre. «“* Vid 
dessa ord gick lord Nelvil ut som en van
sinnig: höjden af hans smärta förvirrade hon? 
förstånd.
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Dà han koin hem, inneslöt han sig i sitt 
rum hela dagen. , Vid middagstimman kom 
Lu eile och klappade sagta på dörren. Hall 
öpnade och sade; — min söta Lu eile, låt 
mig iå vara ensam i dag; blif inte ond pa, 
mig. — Lucile vande sig til Juliette som 
hon höll vid handen, omfamnade henne, och 
gick bort utan at såga et ord. Lord Nelvil 
stängde sin dörr, och gick åter til sit bord 
dår brefvet låg som han skref til Corinna, 
Men han sade vid sig sjelf med tårar: —' ar 
det vål möjligt at Lucile också lider iör mm
skull ? hvar til tjenar mig då lifvet, om alt hvad 
jag ålskar skall bli olyckligt genom mig? —

Bref frän lord Nelvil til Corinna.
”Om ni ej vore den ädelmodigaste person 

i verlden, hvad skulle jag kunna såga er? 
Ni kan krossa mig med förebråelser, och hvad 
som år ånnu mera fruktansvårdt, sönderslita 
mig med er sorg. Ar jag et missfoster, Co
rinna, efter jag gjort så mycket ondt åt den 
jag ålskade? Ack! jag lider så mycket at jag

rum hela dagen. , Vid middagstimman kom 
Lucile och klappade sagta på dörren. Han

mig. — Lucile vånde sig til Juliette som 
hon höll vid handen, omfamnade henne, och

dår brefvet låg som han skref til Corinna,

det vål möjligt at Lucile också lider iör mm 
skull ? hvar til tjenar mig då lifvet, om alt hvad 
jag ålskar skall bli olyckligt genom mig? —

Bref frän lord Nelvil til Corinna.
”Om ni ej vore den ädelmodigaste person 

i verlden, hvad skulle jag kunna såga er? 
Ni kan krossa mig med förebråelser, och hvad 
som år ånnu mera fruktansvårdt, sönderslita 
mig med er sorg. Ar jag et missfoster, Co
rinna, efter jag gjort så mycket ondt åt den 
jag ålskade? Ack! jag lider så mycket at jag
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ej kan anse mig helt och hållit for 'en bar-* 
bar. Ni vet, at dâ jag var bekant med er, 
var jag nedtryckt af en sorg som skall föija 
mig til grafven. Jag hoppades ej sållhet, Jag 
har länge kampat mot den karlek ni ingaf 
mig. ivtitéligen, då den segrade olver mig? 
bibehöll min sjal altid en sorglig kånsla, före« 
bud til et olyckligt pde. Stundom trodde 
jag at ni var en vålgerning af min far, at 
han i himlen vakade ôfver mit öde, och ville 
at jag ännu skulle bli å]skad på denna jorden 
såsom han ålskat mig i sin lefpad, Ibland trodde 
jag at jag skulle vara olydig mot hans vilja 
pra jag gifte mig med en utländska, om jag 
alvek från den linia soin var dragen af mina 
skyldigheter och min ställnings Denna sista 
kånsla lick ôfveryigten då jag kom åter til 
England, dâ jag fick veta at min far redan 
förut, ogillat min kånsla för dig, Qm han 
lefyatj skulle jag trott mig åga rättighet at 
strålVa emot hans befallning i detta aiseende; 
men de 50m ej mera åro til, kunna ej böra 
oss, och deras kraftlösa y Ilja äger en rörande 
och helig caractère

”Jag återfann mig bland fäderneslandets 
vanor och band; jag såg din sj^ster som min 
far åmnat mig, och hvilken så vål passade 
for behofvet af hvila och förslaget af en or-
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dentlig jlefnad. Min caracter har en slags 
B vaghet som kommer mig at frukta hvad som 
]i (ligt uprörer mig. Mitt sinne kan förledas 
af nya hopp; men jag har erfarit sa manga 
plågor, at min sjuka själ fruktar alt hvad som 
uprörer den for starkt, alt livad som kan le 
da til beslut hvilka kunde stöta mina mmnen 
odi de tilgifvenheter som följt mig frän barn
domen. Likväl, Corinna! om jag vetat dig 
vara i England, skulle jag aldrig kunnat skilja 
mig ifrån dig. Detta förunderliga ömhetsprot 
skulle stadgat min sviglande känsla. Ack» 
hvårföre säger jag hvad jag skulle gjort! sko a 
Vi nånsin bli lyckliga? år det möjligt för mig 
at bli det? med min obestämda vilja, kunde 
jag väl utvälja det mäst lyckliga öde utan at 
sakna et annat?“

”Dä du ätergaf mig min frihet biet jag 
upretad emot dig. Jag återkom tit de be- 
»repp som menriiskor i allmänhet skulle fatta 
dâ de sägo dig. Jag föreställde mig at en 
sä öfverlägsen person {skulle lätt kunna vara 
111ig förutan. Corinna! jag har sönderslitit 
ditt lijerta, jag vet det; men jag tänkte en
dast at upollra mig sjelf. Jag trodde at jag 
var mera otröstlig än du, och at du skulle 
förgäta mig medan jag altid saknade dig- 
Omständigheterna hafva insnärt mig, ocn jag
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b5r ej neka at Lu ci le år vård ej allenast 
de känslor hon ingifver mig, utan ånnu myc
ket battre. Men så snart jag fick veta din 
resa til England, och den olycka jag tilfogat 
dig, kande jag ej annat ån en beständig smarta. 
Jag har i fyra ar sokt doden uti krigets faror, 
med öfvertygelse at då du visste at jag ej mer 
var til, skulle du förlåta mig. Du har tvif- 
velsutan et lif fullt af smarta oeh saknad at 
satta deremot, en dyrbar trohet mot en otack
sam som ej fortjente den. Men påminn dig 
gt menniskornas oden insnårjas uti tusen un
derliga händelser hvilka kunna störa hjertats 
beständighet. Likvål, om det år sant at jag 
hvarken kunnat finna eller gifva sållhet, at 
jag lefver ensam sedan jäg ej ruera har ditt 
sållskap, at jag aldrig talar af hjertat, at mitt 
barns mor, hvilken jag af så många skål bor
de ålska, år främmande för mina hemligheter 
oeh mina tankar; om det år sant at vanan 
vid smärta har återgifvit mig den sjukdom 
från hvilken dina omsorger fordom .befriat 
mig; om jag kommit til Italien, ej för at bli 
botad, du tror vål aldrig at jag ålskar lifvet, 
men för at taga afsked af dig innan jag dör, 
skulle du neka mig at se dig en gång, en 
enda gång? Jag önskar det, ty jag hoppas 
at jag skulle göra dig godt. Det år ej milt
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eget lidande som afgôr mitt beslut. Lika- 
mycket om jag blir aldrig sa usel ! likamycket 
om en förfärlig tyngd evigt skall qvåfva mitt 
hjerla, om jag gar hädan utan at få tala vid 
dig, utan at halva erhållit din förlåtelse. Jag 
bör bli olycklig, och såke^t skall jag bli det. 
Men jag tycker at dit hjerta skulle låttas om 
du kunde tanka på mig som på en vån, om 
du sett huru du år mig kår, om du kant det 
uti Oswalds blickar och ton, denne brotts
liges, hvars öde år mera förändrat ån hans 
hjerta.“

”Jag vördar mina band, jag ålskar din 
syster; men det besynnerliga menniskohjertat 
kan hysa en sådan ömhet tillika med den jag 
kånner för dig. Jag har ingenting at saga 
om mig sjelf som kan skrifvas; alt hvad som 
måste förklaras dömer mig skyldig. Likvål 
om du såg mig nedfalla för dig, skulle du 
genom all min orättvisa och alla mina pligter 
se hyad du ånnu år lör mig, och et sådant 
samtal skulle gilva dig en ljuf kånsla. Ack! 
vi hafva bagge svag halsa, och jag tror ej at 
himlen ämnar oss et långt lif. Matte den 
som öfverlefver kanna sig saknad, kanna sig 
älskad af den vån som qvarlemnas i verlden!* 
Den oskyldiga borde ensam åga denna njutning; 
nten låt den ålven skånkas åt den brottslige.“



”Corinna! sublima vân! du som laser i 
bjertan, gissa hvad jag ej kan beskrifva; för
sta såsom du fordom gjorde det. I<at mig la 
se dig; tillåt at mina bleka lappar fa trycka 
dina matta händer. Ack! det år ej jag en
sam soin gjort detta onda; det år samma 
kånsla som fortärt oss bagge; det år odet som 
träffat tvånne älskande varelser; men del liar 
offrat den ena åt brottet, 'och denne, Co
rinna, år kanske ej minst al beklaga!

- Corinnas Svar,

)ag blott behofde forlata er foi at sc 
er, skulle jag ej et ögonblick nekat det. Jag 
vet ej hvarlöre jag ej kannor något hat til er5 
fastän den smärta ni tilfogat mig kommer mig 
at rysa af fasa. Säkert ålskar jag er ånnu 
efter jag ej kann er någon rörelse af hat; re
ligionen ensam skulle ej kunna så aldeles af- 
våpna mig. Jag har haft stunder då mitt för
stånd varit rubbadt; andra, och dessa voro 
de ljufvaste, då jag trodde at jag skulle dö 
innan dagens slut genom den trängsel i lijer- 
tat som förqvåfde mig; andra då jag tv i Hat 
på alt, ålven på dygden; ni var lör mig dess 
ai bild på jorden, och jag hade ej mer någon 
ledsagare for mina känslor då samma förkross-
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pbig träffade både min beundran ocb min 
kårlek.“

”Hvad skulle blifvit af mig utom lrimme- 
Jens bistånd? Det gafs ingenting i verlden 
som ej var förgiftat af ert minne. F.n enda 
fristad återstod i urin sjal, Gud har dit up- 
tagit mig. Min physiskfl kraft aftager, men 
den känsla som beskyddar mig, växer alt 
mera, At* göra sig värdig odödligheten år, 
jag ålskar at tro det, varelsens hela syftemål, 
gållhet, lidande, alt år medel til detta syfte
mål, och ni har blifvit utkorad at, utrota mit 
Jif från jorden: jag var dervid iåstad genom 
för starka band.“

”Då jag lick veta er ankomst til Italien, 
då jag återsåg er styl, då jag visste at hi var 
dår på andra sidan strömmen, kände jag et 
förfärligt upror i mip sjal. Jag måste bestän
digt påminna uiig at. min syster var er hu
stru, til försyar mot hvad jag kånde. Jag vill 
ej dölja del; at återse er syntes mig en sålt- 
het, en oheskrillig kånsla, hvilken mitt han- 
ryckta hjerta på nytt föredrog secler al lugn; 
men Försynen har ej öfvergifvit mig uti den
na fara. År ni ej en annans maka ? h vad 
skulle jag då kunnat såga er? det var mig 
ej en gång tillåtit at dö i edra armar ’ och 
hvad hade mitt samvete qvar , om jag ej gjorr
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de någon upoffring, om jag ånnu skulle ön
ska en enda dag, en enda timma? Nu skall 
jag synas infor Gud kanske med mera för
troende, sedan jag kunnat neka mig at se er. 
Detta stora beslut skall lugna min sjal. Sail— 
heten, sådan jag kånde den dâ ni älskade 
mig, år ej i sannnanståmning med var natur: 
den uprörer, den oroar, den år så nåra at 
öfvergifva oss ! Men en beständig bön, en 
kånsla för religionen som har eget fullkom
nande til ändamål, at afgöra alt genom skyl
dighetens kånsla, år et ljuft tilstånd; och jag 
kan ej veta hvilken härjning er blotta rost 
kunde förorsaka uti detta hvilans lif som jag 
hoppas hafva erhållit. Ni har gjort mig ondt 
tlâ ni sagt mig at er halsa var förderfvad. 
Ack! det år ej jag som får sköta den, men 
det år åndå jag som lider med er. Måtte 
Gud vålsigna edra dagar, mylord! blif lyck
lig, men blif det genom religionen. En 
hemlig förbindelse med gudomligheten tyckes 
satta inom oss det våsende som öfverlåter sig 
och den röst som svarar dertil; den gör tvån- 
ne vanner af en enda sjal, Skulle ni ånnu söka 
hvad man kallar sållhet? Ack! kan ni finna 
något båttre ån min ömhet? Vet ni at jag 
skulle uti nya verldens öknar vålsignat mitt 
pde, om ni tillåtit mig at följa er dit? vet
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ni at jag skulle upvagtat er somen slafvinna? 
vet ni at jag skulle nedfallit för er som in
för et himlens sändebud, om ni troget älskat 
mig? Na val, hvad har ni gjort af så myc
ken kårlek? livad har ni gjort af denna en
da tilgifvenhet i verMen ? — en olycka alven 
den enda i sitt slag. Gör då ej mer anspråk 
på sållhet; förolämpa mig ej med at ånnutro 
er kunna erhålla den. Bed som jag, bed; 
och måtte våra tankar träffas i himlen!“

”Likvål då jag kånner mig helt nåra slur ^ 
tet, skall jag kan hånda låta fora mig til nå
got stålle dår jag kan få se er gå lörbi. Hvar- 
före skulle jag ej göra det? Helt visst då 
mina ögon bli skumma, da jag ej mera ser 
något omkring mig, skall er bild visa sig för 
mig- Om jag nyligen sett er, skulle ej den
na förvillelse bli mera tydelig? Gudomlig
heterna i forntiden voro aldrig närvarande 
Vid döden; ni skall ej vara det vid min: men 
jag önskar at något nyare minne af edra an
letsdrag skall ånnu kunna visa sig för min 
vanmågtiga sjål. Oswald, Oswald! hvàd 
har jag sagt? ni ser hurudan jag år då jag 
öfverlemnar mig åt ert minne.“

”Hvarföre har ej Lu eile önskat at se 
mig? hon år er hustru, men hon år också 
tnin »yster. Jag har ljufva ord, jag har til

Soi
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och med ädelmodiga ah saga henna, Och er 
dotter* hvarfôre har man ej fort henne til 
mig ■ Jag bor ej se er, men de som omgifva 
er åro min slågt: år jag da förkastad af den? 
fruktar man at den lilla Juliette skall bli 
ängslig om hon far se mig? Det år sant at 
jag ser ut Som ert skugga, men jag skall ån- 
nu kunna småle åt ert barn. Farvål, mylord, 
farvåll mins ni at jag skulle kunna kalla er 
min bror, men endast derföre al ni år min 
systers man. Ack! ni skall åtminstone bara 
sorgdrågt då jag dör, ni skall som slågtinge 
vara med vid min begrafning. Mina qvarlef- 
vor skola fors,t foras til Rom; låt min lik
kista båras samma våg uppå hvilken lordom 
min segervagn tågade, och hvila er på sam
ma rum dår ni återgaf mig kransen. Nej, 
Oswald, nej, jag har orått. Jag önskar in
genting som skulle smarta er: jag begår blott 
nagra tårar, och en blick mot himlen dår jag 
våntar er.”
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Flere .lagar ging» färti utan at Oswald 
kunde återvinna lugn efter det sönderslitande 
Intryck som Corinnas bref förorsakat ho 
nom. Han undflydde Lu c i lej han tilbragte 
hela timmar vid brädden af strömmen som 
förde til Corinnas hus och ofta var han 
frestad at kasta sig i böljorna, pa det han åt
minstone da han ej mera var til, skulle bli 
förd til denna boning hvilken lian ej fick 
nalkas [medan han lefde. Corinnas bre 
underrättade honom at hon skulle önskat se 
sin syster* och fastfut han lörundrade sig öf- 
ver denna önskan ville han likvål lipfylla 
den; men huru skulle han framställa denna 
fråga för Lu eile? Han säg nog at hon var 
stött öfver hans sorgsna lynne; lian skulle 
önskat at hon frågat honom, men han kun
de ej besluta at tala först, och Lucile fann 
allid utväg at leda samtalet pa likgiltiga äm
nen, at föreslå en spatsergäng, lör at bort
vända et samtalsämne lvvilket kunnat leda til 
en förklaring. Hon talade ibland om sm ön
skan at lemna Florens för at bese Rom och
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Neapel* Lord Nelvil motsade henne aldrig- 
han begarte blott annu nagra dagars upskof, 
och Lucile samtyckte då med en upsyn af 
värdighet och köld.

Oswald ville åtminstone at Corinna 
skulle se hans dotter, och han befähle gou- 
vérnanten at hemligt föra henne dit. Hail 
gick emot barnet da hon kotti tilbaka, och 
frågade om hon tyckte om det stalle dar hon 
varit. Juliette svarade honom med en 
italiensk phrase, och hennes uttal, som 
liknade Corinnas, gjorde Oswald dar
rande----Hvem har lårtdig detta, min Hicka?
sade han. Den frun som jag varit hos> 
svarade hon. — Och huru tog hon emot. 
dig? — Hon gret mycket då hon såg mig, 
sade Juliette, jag vet ej hvarfore. Hort 
omfamnade, mig och gret, och detta gjorde 
henne ondt, ty hon ser mycket sjuk ut. —t 
Tycker du om denna 1'run, min flicka? fort
for lord Nelvil. — Ganska mycket, svarade 
Juliette, jag vill gå til henne alla dagar. 
Hon har lofvat at låra mig alt hvad hon kart. 
Hon saget at hon vill at jag skall bli lik 
p orinn a; Hvem år Corinna, min far?
denna frun har ej velat såga mig det. — Lord 
Nelvil svarade ej mer, och gick bort i'ôr 

• at
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at dölja sin rörelse, Ilan befallte at man 
alla dagar under Juliettes spatsergång skulle 
iöra henne til G o rinna; och kanske at han 
gjorde orfitt emot. Lu eile då han således 
utan hennes samtycke, förordnade om hennes 
dotter. Men, inom fa dagar gjorde barnet 
obegripeliga framsteg uti alt. Hennes italien
ska läromästare var förtjust af hennes uttal. 
Den som underviste henne i musiquen be
undrade redan hennes första försök;

Intet af alt livad som förefallit hade sa 
mycket särat Lu eile som denna inflytelse 
gifven ät Corinna öfver hennes dotters up- 
fostran. Hon visste genom Juliette at den 
stackars Corinna uti sitt svaga och tynande 
tilständ gjorde sig oåndelig möda at under
visa henne, och at meddela henne alla sina 
talanger säsorn et arf hvilket hon önskade 
bortskänka under sin lifstid. Lu eile skulle 
blifvit rörd deraf, om hon ej Uti alla dessa 
omsorger trott sig se det förslag at skilja lord 
N el vil ifrän henne; men hon rördes skifte
vis af det ganska naturliga begäret at ensam 
fä styra sin dotter, och den förebråelse hon 
gjorde sig at vilja beröfva henne en under
visning hvilken på et sä synbart sått ökade 
hennes behag. En dag gick lord Nelvil 

Del, jf. SO

5o5



5o6 C O 11 I N N A

genom rummet dar Juliette tog en lection 
i musiquen. Hon boll en harpa i skaphad 
af lyra, proportionerad efter hen hes våxt, 
pä samma satt som Corinna; och hennes 
små armar och hennes Skona blickar efter
apade henne fullkomligt. Man trodde sig se 
en vacker tafia i miniatur, tilokt med barn
domens behag hvilket blandar oskuldens för
tjusning til alt. Oswald bief sa uprôrd vid 
detta skådespel, at han ej kunde såga et ord, 
utan satte sig darrande ned. Juliette ut
förde då på harpan en Skottsk aria, hvilken 
Corinna spelt för lord N el v il i Tivoli »i 
närvaro af en talla utur Os si an. Under 
det Oswald knapt andades medan han hör
de den, kom Lucile bakom honom utan at 
han såg henne. Då Juliette slutat, tog 
fadren henne på sitt knå, och sade til hen
ne: — Den frun som bor vid stranden al 
Arno har då lårt dig at spela så dår? — Ja, 
svarade Juliette; men det liar kostat myc
ket på henne at göra det. Hon mådde ofta 
illa under det hon lårde mig. Jag bad henne 
många gånger sluta, men hon ville ej, och 
hon log blott löfte utal mig at jag skulle spe-* 
la denna arian lör pappa alla år på en viss 
dag, jag tror det var den sjuttonde Novem
ber. — Ack min Gud ! ropade lord N e 1 v i 1 ;



— och lian tryckte flickan i sina armar med 
en flod af tårar.

Lu eile visade sig da.; hon tog Juliette 
vid handen, ocll sade til sin man på engel
ska: — det år for mycket, mylord, at viljà 
på detta sått skilja ifrån mig min dotters til— 
gifvenhet; denna enda tröst borde unnas mig 
tit i min olycka. — Vid slutet af dessa ord 
förde hon Juliette med sig. Lord Nelvil 
ville lölja henne; hon nekade det; och först 
vid middagstimman lick han veta at hon va
rit liera timmar ute ensam, ulan at såga för
ut hvart hon gick. Han oroade sig dödligt 

•öfver hennes frånvaro, då han ånteligen såg 
henne återkomma med et ifttryck af ljufhet 
Och lugn uti .physionömien helt olika mot 
hvad Han vårdade. Han vflle nu ånteligert 
tiltala lienne mcfl förtroende, och hoppades 
vinna hennes förlåtelse genom sin uprigtighet; 
men hon sade til honom: — Tillåt mylord, 
at denna förklaring hvilken år så nödvändig 
för osS bagge, ånnu får upskjutas. lnnaii 
kort skall ni få veta orsaken til min be- 
gåraii. —

Under middagsmåltiden gaf hon 'mycket 
mera intéresse ån vanligt åt conversationeri: 
flere dagar giiigo sa förbi, under hvilka Lu- 
cile beständigt visade sig mera ålskvård ocli
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uplifvad ån vanligt. Lord Nelvil kunde 
ingen ting begripa af denna förändring. Se 
hår orsaken. Luc i le var mycket missnöjd 
med sin dotters besök hos Corinna och det 
deltagande lord Nelvil visade för framgån-*- 
gen af den undervisning Corinna gaf ät 
detta barn. Alt hvad hon så långe gömt i 
sitt hjerta undslapp henne i detta ögonblick; 
och såsom det hånder personer hvilka afvika 
från sin caracter, tog hon hastigt et afgjordt 
beslut och reste at besöka Corinna, och at 
fråga henne om hon beslutat för altid oroa 
henne uti hennes kånsla för sin man. Lu- 
cile talade för sig sjelf med styrka ånda til 
det ögonblick då hon ankom til sin systers 
port; men då blef hon fattad af en så stor 
blyghet at hon aldrig kunnat besluta at gå 
in, om ej Corinna som blef henne varse 
genom fönstret, hade skickat Théresine 
för at bedja henne komma. L u c i 1 e gick 
up i Corinnas rum, och alt hennes miss
nöje försvann så snart hon såg henne; hon 
kånde sig tvårtom djupt rörd af sin systers 
halsas bedröfliga tilstånd, och det var med 
tårar hon omfamnade henne.

Då börjades mellan bagge systrarna et 
samtal fullt af uprigtigliet på bagge sidor. 
Corinna gaf först exempel af denna uprig-



tighet, men det skulle varit omöjligt for Lu- 
cile at ej följa det. Corinna ôfvade på 
sin syster det vålde hon ägde öfver hela verl- 
den. Man kunde med henne ej bibehålla 
hvarken förställning eller tvång. Corinna 
dôljde ej for Lu ci le at hon trodde sig vara 
viss det hon blott en kort tid kunde lefva: 
och hennes blekhet och svaghet gaf nog be
vis derpå. Hon ingick otvungit med Lu eile 
uti de måst granlaga åmnen; hon talade om 
hennes och Oswalds sållhet. Hon visste 
genom alt hvad prinsen af Castel-Forte be
rittat henne, och ånnu båttre genom hvad 
hon gissat., at tvång och kallsinnighet ofta in- 
smögo sig i deras umgänge; hon betjente sig 
då af det vålde hon ågde både genom sitt 
snille och det nåra slut hvarmed hon var 
hotad; hon sysselsatte sig ädelmodigt med at 
göra Lu eile lycklig med lord N el v il. Hå 
hon ganska noga kånde Oswalds caracter, 
gjorde hon begripligt för Lucile hvarföre 
han hade behof at hos den han ålskade finna 
ett sått at vara hvilket i vissa afseenden var 
olika med hennes; et frivilligt förtroende, 
emedan hans naturliga förbehållsamhet hin
drade honom at begåra det; mera deltagande, 
ty han kunde lått afskråckas; mera glättighet, 
just derfyre at ban led af sin egen sorgsen-*
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fiet Corinna malade sig sjelf uti sin Jef- 
nads lysande dagar; hon domde sig som lion 
skulle gjort en Iråmmande, och visade Lu- 
cile lifligt huru behaglig en person skulle 
vara, hvilken med det måst ordentliga upfo- 
rande och .den strängaste moralitet, likväl 
skulle förena all den tjusning, alt det öfver- 
låtande, alt det begår at behaga hvilket stun
dom ingifves af behofvet at försona sina lel.

— Man hav sett, sade Corinna til Lu 
pile, fruntimmer som blifvit ålskade ej alle
nast oagtadt deras villfarelser, men åfveu jusf 
för dessas skull. Orsaken til denna besynner
lighet år kan hånda at dessa qvinnor sökte 
at visa sig mera ålskvårda för at vinna för
låtelse, och ålade ej tvång efter de sjeifva 
hade behof af ôfverseende. Luc i le! var då 
ej stolt ofver din fullkomlighet; låt din för
tjusning bestå deruti at du glömmer den, at 
du ej gör några anspråk derpå. Du måste 
bli Luc il e och Corinna på en gång; låt 
ej dina dygder gifva dig råttighet til minsta 
försummelse af dina behag, och gör dig ej 
en fordran af dessa dygder livilken kunde 
tillåta dig högmod och kallsinnighet. Om 
detta högmod ej vore grundadt, skulle det 
kanske vax'a mindre sårande, ty at nyttja sina 
rättigheter på det strängaste, förkyler hjertat

3io
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mera an orättmätiga anspråk: känslan (inner 
i synnerhet nöje uti at gifva livad som ej 
kan fordras. —

Liucile tackade sin syster med ömhet 
lor den godhet hon visade, och Corinna 
sade til henne: -— Om jag skulle lefva, vore 
jag ej i stånd til hvad jag gör, men då jag 
snart skall dö, år min enda personliga ön
skan at Oswald må återfinna hos dig och 
sin dotter några spår af min inflytelse, och 
at han åtminstone aldrig skall finna någon 
njutning för känslan utan at påminna sig Co
rinna. — Lu eile kom alla dagar til sin 
syster, och lärde sig genom den måst älsk
värda blygsamhet, och genom ännu mera 
älskvärd granlagenhet i känslan, at likna den 
person som Oswald måst älskat. Lord Ne 1- 
vils nyfikenhet ökades alla dagar då han blef 
varse Lu eile s nya behag. Han gissade gan
ska snart at hon varit hos Corinna, men 
lian kunde ej erhålla någon bekännelse i detta 
ämne. Corinna hade redan vid första sam
mankomsten med Lucile fordrat tystnad an
gående deras inbördes förbindelser. Hon 
tänkte på at en gång få se Oswald och Lu
cile återförenade, men ej förr, som det tyc
kes, ån då hon trodde sig vara viss at ej liafva 
nier ån några få ögonblick at lefva. Hon

Sn
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ville på en gång saga och kanna ait; ocl* 
lion invecklade detta forslag med en sådan 
inystèr at sjelfva Luc il e ej visste på livad 
sått lion ville utföra det.

FEMTE CAP1TLET.

Corinna, som trodde sig vara angripen af 
en dödlig sjukdoiu, önskade gifva åt Italien, 
och i synnerhet åt lord Nelvij, et afsked 
som skulle påminna oni den lid då hennes 
snille lyste i hela sin glans. Detta var en 
svaghet som man hör förlåta henne. Karle
ken och åran hade altid yarit förblandade i 
hennes sinne, och anda til det ögonblick då 
hennes hjerta gjorde upoffring af alla jordens 
tilgifvenheter, önskade hop at den otacksam
me som öfvergiiVit henne, skulle ånnu ep 
gång kånna at det var åt den qvinn.a hvilkep 
på sin tid båst förstod at ålska och tanka, 
som han gifvit döden. Çorinna hade ejj 
mer styrka at extemporera ; men hon förfat
tade versar, och utvalde en dag at sanda uti 
en af Florentinska Academiens salar *ajla de 
som önskade höra henne; hon förtrodde sitt, 
förslag åt Lucile, och bad henne föra med
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big sin man. — Jag kan bed ja dig üerom,
sade hon til henne, uti det tijstånd jag na 
*ar. —

Den grymmaste oro intog Oswald da 
han lick hora Corinnas beslut. Skulle hon 
sjelf låsa sina versar ? hvilket åmne ville hon 
afhandla? Det behöfdes ej mer an möjlighe
ten at få se henne för at. helt och hållit om
störta Oswalds sjal. Morgonen til den ui- 
0sta dagen, visade sig vintren, hvilken sa 
sallan låter kanna sig i Italien, för et ögoil- 
Klick lika stråns som uti de nordiska cliiua-

nom byggnaderna. Jlegnet slog med våldsam
het mot fönstren, och genom en besynner
lighet livaraf Italien likvål har Here exempel 
ån andra land, hörde man åskan i Januarii 
månad, hvilken blandade en kånsla af fruktan 
til sorgen öfver det elaka vådret, Oswald 
sade ej el enda ord, men alla utvårtes in
tryck tycktes öka hans sjåls rysningar.

Han kotn i salen med Lu ci fe. En oräk
nelig folkmängd var dår samlad. Ytterst, i 
en ganska mork vrå, var tilredd en låndsto}, 
och lord IS el vil hörde sågas omkring sig at 
C orinna skulle såtta sig dår, ty hon var sä 
gjuk at hon ej sjelf kunde uplåsa sina versar, 
Hon hade valt detta rum för at se Oswald
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utan at sjelf bli sedd, ty bon var sa foran
drad at hon fruktade visa sig. Sa snart hon 
fick veta at han var dår, gick hon beslöjad 
til sitt stålle. Hon måste understödjas for at 
kunna komma dit. Hennes gång var vack
lande. Hon stadnade ofta for at andas ut, 
och man skulle föreställt sig at denna korta 
våg var en lång och svår resa. Så åro lifvets 
sista sfeg altid långsamma och svåra. Hon 
satte sig, sökte med ögonen at uptåcka Os
wald, bief honom varse, och genom en al- 
deles motvillig rörelse steg hon up, råckte 
armarna mot honom, men nedsjönk et ögon
blick derefter med bortvåndt ansigte, liksom 
Dido då hon tråffade Eneas skugga uti en 
verld dår människornas passioner ej mera 
skola intrånga. Prinsen af Castel-Forte höll 
lord N el vil tilbaka, då han aldeles utom sig 
ville störta til hennes fötter; och detta ge
nom påminnelse om den vördnad han var 
skyldig Corinna i nårvaro af så många 
åskådare.

En ung flicka, klådd i hvitt och kransad 
med blomster, visade sig på en slags amphi
theater som man tilredt. Det var hon som 
skulle sjunga Corinnas versar. Det var en 
rörande contrast emellan detta så ljufva och 
lugna ansigte, detta ansigte dår lilvets plågor
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Jnnu ej lemriat något spar, och de ord soin 
]ion skulle afsjunga. Men sjelfva denna con
trast hade behagat Corinna. Den utsprid- 
de någon klarliel: öfver hennes nedslagna sjåls 
mörka tankar. En ådel och om musique be
redde åhörarne til det. intryck de skulle emol- 
taga. Den olycklige Oswald kunde ej skilja 
siua blickar Iran Corinna, frän denna 
skugga hvilken syntes honom som en förfär
lig uppenbarelse uti en natt af yrsel; och det 
var under afbrolt af sina egna snyftningar 
som han hörde denna svanesång, hvilken 
den q vinna mot hvilken ha n var sa brottslig 
gnnu lilågnade honom utur djupet af sitt hjerta.

01;)

Corinnas sista Säng.

nEmottageji mitt högtidliga afsked, o mi
na medborgare ! Redan framskrider natten 
för min blick; men himlen år ju vackrast om 
natten? millioner stjernor pryda den. Om 
dagen år den blott en ödemark. På samma 
sått uppenbara de eviga skuggorna oräkneliga 
tankar hvilka blefvo förgätna i lyckans glans. 
Men den röst som kunde underråtta derom, 
försvagas småningom; sjålen drager sig^ inom 
sig sjelf- och söker at samla sin sista varma.'!
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”Från de första dagarne af min ungdom 
Iofvade jag at gifva åra ât namnet af Roma- 
rinna, hyilket ånnu upvåcker en Ijuf rysning 
i lijertat. Du har tillåtit mig åran, o du ! 
frikostiga nation ! som ej utesluter qvinnan 
från dess tempel — du ! som ej. upoffrar odöd
liga talanger åt en ilyglig afundsjuka, du! 
gom altid ger bifall åt geniets utfjygt: denna 
segrare utan öfvervundna, denna inkräktare 
utan rof, som hämtar ufur evigheten för at 
rikta tiden.“

”Hviiket förtroende kånde jag ej fordom 
til naturen och lifvet! Jag trodde at all 
olycka kom derifrån at man tankte for litet, 
kånde för litet, och at man redan på jorden 
kunde smaka den himmelska lycksaligheten 
förut, hvilken ej år annat ån varagtighet uti 
enthousiasmen, och beståndighet i kårlek.“

”Nej, jag ångrar mig ej ofver denna ådel- 
modiga uphöjning, nej, det år ej denna som 
utkrålt de tårar hvaraf det. stoft söm våntar 
mig år fugtadt. Jag skulle hafva upfyllt mitt 
öde, jag skulle varit vårdig himlens, vålger- 
ningar, om jag helgat min lyra at fira den 
gudomliga godheten som uppenbarar sig på 
jorden.“

”Du förkastar ej, o min Gud! natursgåf- 
vornas skatter. Poesiens offer åro andagtens, 
qph tankans vingar tjena oss at nalkas dig.“
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”Det gifves ingenting trängt, ingenting 
slafviskt, ingenting begrånsadt uti religionen. 
Hon ar det omätliga, det oandliga, det eviga; 
och långt ifrån at geniet skulle afvånda från 
henne, åfyerstiger inbillningen redan vid des3 
första utllygt lifvets grånsor, och det sublima 
al alla slag år et återsken från gudomlig
heten.“

”Ack! om jag ej ålskat annat ån henne, 
om jag bovtgomt mitt hufvud i himlen i 
skygd for stormande passioner, så skulle jag 
ej vara krossad så snart 5 spöken skulle ej 
utträngt mina lysande chitnerer. Olyckliga! 
mitt genie, om det ånnu år til, låter blott 
kanna sig genom kraften af min sorg; det ar 
under dragen af en hendtelig magt som man 
ånnu kan igenkånna det.“

”Farvål då, mitt land! minnen af min 
barndom, farvål! hvad hafven J at göra med 
döden? J, som uti mina skrifter funnit käns
lor svarande til edra sjålar, o mina vånnen 
hvar hålst J åren, farvål! Det år ej för en 
ovårdig sak som Corinna så mycket lidit; 
hon har åtminstone ej förlorat rättigheten til 
medlidande “

”Skona Italien! förgåfves tilbjuder du mig 
all din förtjusning; hvad kan du vål göra för 
et öfvergifvit hjerta ? kanske üplifva mina
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önskningar för at öka mina plågor? kanske 
våcka minnet af sållheten lör at göra mig 
uprorisk mot mitt öde ? “

”Jag ar nu undergifven med tolamod. O 
ni som skolen öfverlefva mig! påtninnen er, 
da våren kommer, huru mycket jag ålskade 
dess skönhet, huru olta jag berömt dess luft 
och dess vallukt! Påminnen er ibland mina 
versar, min sjui år uti dem intryckt, faslån 
olyckslulla sånggudinnor, kårleken och olyc
kan, liafva ingilvit mina sista sånger!“

”Då Försynens beslut blifvit upfyllda öf- 
ver oss, beredas vi af en invärtes musik til 
dödsängelns ankomst. Den liar ingenting för
skräckande, ingenting förlåt!.g!. Dess vingar 
åro livita faslån den vandrar t nallen ; men 
innan dess ankomst, anmåles den af tusende 
lecken.“

”Om vinden susar, tror man sig höra dess 
rost. Mot dagens slut blifva stora skuggor 
på faltet, hvilka likna vecken af dess sla
vande mantel. Om middagen, då de som 
aga lifvet se blott en Mar himmel, kanna 
blott en skon sol, ser den som dödsängeln 
kallar, et moln på afstånd b vilket snart skall 
betacka hela naturen för hans ögon.“

”Hopp ! ungdom ! hjertats kånslor! det år 
då gjordt! Långtifrån mig, bedrägliga saknad!
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om jag ånnu århåller några tårar, om jag ånnu 
tror mig vara ålskad, år det blott derföre at 
jag snart skall försvinna; men om lifvet åter 
fattade mig, skulle alla dess dolkar snart på 
nytt våndas emot mig.“

3’Och du, Rom! dit min aska skall föras; 
förlåt, du som sett så många do, om jag med 
darrande steg förenar mig med dina rygtbara 
skuggor, förlåt om jag beklagar mig! kånslor 
och tankar kanhånda adla, kanhånda frugt- 
bara, utslåekas med mig, och af alla de sjä
lens förmögenheter som naturen gifvit mig, 
år förmågan at lida den enda som jag helt 
och hållit utöfvat.“

’’Mog, jag vill lyda. Dödens stora my- 
stèr, hum den ån må förhålla sig, bör gifva 
lugn. Tysta grafvar! J svaren mig dei'fôre; 
vålgörande gudomlighet ! du försäkrar mig 
derom. Jag hade valt på jorden, och mitt 
hjerta har ej mer någon tilllygt. Du afgör 
för mig: och mitt öde skall bli båttre!”

Så slutades Corinnas sista sång. Salen 
ljudöde af et dålt och dystert sorlande bifall. 
Lord Nelvil som ej kunde motstå våldsam
heten af sin rörelse, förlorade aldcles sansnin- 
gen. Corinna ville gå til honom då hon
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sag honom i detta tilståndj men krafterna 
felades henne i samma ögonblick hon försökte 
at sliga up; och frän denna stund var ej 
mera något hopp om räddning.

Hon kallade en vördnadsvärd pråst til 
hvilken hon hade stort förtroende, ocli talade 
lange med honom. Lucile for til henne. 
Oswalds sorg hade sä uprört honom, at 
hon sjelf kastade sig til sin systers lotter för 
at bedja henne emottaga honom. Corinna 
afslog det utan at någon förtrytelse var or
saken dertil. — Jag förlåter honom, sade hon, 
at han sönderslitit mitt hjerta; karlarna för
sta ej det onda de göra; de tro det vara en 
lek at pä detta satt upfylla en själ med sa.ll- 
het och at lata förtvillan följa derpå. Men 
nära vid döden har Gud gjort mig den nåden 
at återgifva mig lugn, och jag känner at 
Oswalds åsyn skulle upfylla min själ med 
känslor hvilka ej åro förenliga med dödskam
pen. Religionen ensam har hemligheter för 
denna dystra resa. Jag förlåter den som jag 
så mycket ålskat, fortfor hon med afmattad 
röst, må han lefva lycklig med dig! men då 
den tid kommer at han åfven skall ofvergifva 
iifvet, må han då påminna sig den olyckliga 
Corinna. lion çkall Yaka öfver honom,

om



eher Itax iE N.

Om Gud tillåter det; ty man uphör ej at ål
ska, dä denna kånsla år nog stark at kosta 
oss lilvet. —

Oswald stod utanför dörren ; ibland ville 
han gå in oagtadt Corinnas bestämda för
bud, ibland var han nedtryckt af smartas 
Lucile gick emellan dem bagge, såsom en 
fredsångel emellan fortviflan och dödskvalet.

En afton trodde man Corinna vara 
båttre, och Lucile fidk öfvertala Oswald 
at de skulle några ögonblick åtföljas til de
ras dotter; de hade ej sett henne på tre da-* 
gar. Under denna tid förvärrades Corinnas 
tilstånd och hon upfyllde alla sin religions 
skyldigheter. Man försäkrar at hon sagt åt 
den vördnadsvärde gubben som emottog hen
nes högtidliga skriftermål; — Min far, ni 
kånner nu mitt bedröfliga öde, afkunna min 
dom. Jag har aldrig hamnat mig öfver det 
onda man gjort mig; aldrig har den sanna 
sorgen funnit mig kånslolös; mina fel hafva 
varit passionernas, hvilka uti sig sjelfva ej 
skulle varit fördömliga, om ej menskliga hög
modet och svagheten blandat villfarelse och 
ofverdrift dertil. Tror ni, o min far, ni 
som långre ån jag varit pröfvad af lifvét, tror 
ni at Gud skall förlåta mig? ■— Ja min dot- 
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ter, svarade gubben, jag hoppas det; tilhörer 
ert hjerta nu helt och hållit honom? — Jag 
tror det, min for, svarade hon; tag bort ifrån 
mig denna bild (det yar Q s vy aids) och Jågg 
på mitt hjerfo bilden gf den som nedsteg på 
jorden, icke for herraväldet, icke for ge
niet, utan for lidandets och dödens skull, 
hvilka så vål behofva det. —r C o vinn g 
blef då varse prinsen af Cgstel-Forte grå- 
tapde vid hennes sång. — Min vån, sade 
hon til honom, och råckte honom han
den , ni allena år hos mig i detta ögonblick. 
Jag har lefvat för at ålska, och utom er skulle 
jag dq ensam. Hennes tårar runno vid dessa 
ord; sedan fortfor hon; — for öfrigt behöl- 
ver ej detta ögonblick hjelp; våra vanner 
kunna blott följa oss til lifvcts tröskel. Dår 
börjas tankar, b vilkas förvirring och djuphef 
ej kunna förtros. —r

Hon låt i pn låndstol båra sig til fonstref 
för at ånnu en gång se himmelen. Lu eile 
återkom då, och den olycklige Oswald kun
de ej mer styra sig; han följde henne, och 
föll på knå då han nalkades Corinna. Hop 
ville‘tala til honom, men hade ej styrka der- 
til. Hon uphöjde sin blick mot himmelen, 
och såg månan skymmas af samma moln 
h vilket hon fordom visade lord N el vil då
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de sutto viel hafstranden under resan til Ne
apel. Hon visade honom det nu med sin 
döende hand, och vid hennes sista suck foil 
handen tilbaka.

H vad hl ef det af Oswald? Han var 
uti en sådan yrsel, at man i början fruktade 
for hans lif eller förstånd. Han följde Co
rinnas likståt til Rom. Han inneslöt sig 
långe i Tivoli, utan at tillåta sin hustru, el
ler dotter at följa sig dit. Antel i gen förde 
tjlgifvenhet och skyldighet honom åter til 
dem. De återvände til England. Lord Nel- 
vil gaf eftersyn af den renaste och mast or
dentliga husliga lpfnad. Men kunde han för
låta sig sitt förflutna upförande? kunde han 
tröstas af den verld som gaf honom bifall ? 
kunde han nöja sig med et vanligt öde, ef
ter hvad han förlorat? Jag kan ej svara der- 
påj och vill i detta afseende hvarken lasta 
plier frikånna honom.

Slut p't Tredje och sista Delen.
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