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Madame
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PAULINE,
Under det brännande climat, der menniikorna, fysfeifatta biott med en grym
bandel, fynas til fiörre delen hafva för
lorat alla de kånflor, hvilka kanna ingiSva dem afik y derfôr, bief Pauline
von Hercoärt i fit tolfteår gift med en
ganlka rik och ännu mera vinningslyften
köpman. Hans plantager, hans han
del, hans refor voro det enda, hvar
med han fysfelfatte fig. Han hade gift
bg emedan han i detta ögonblick behöfde en anfeniig fumma til upköpande af Negerllafvar, hvilka Paulines hem
gift Ikulle för/kaffa honom. Paulines
föräldrar voro döde, och hon hade af
f»n förmyndare, fom var en vån af
hennes man och fullkomligen liknade
honom, erhållit en dålig upfoftran,

Utan at kunna rått för Hå den förbin
delfe, hvilken hon knöt, utan at hafva tänkt på det närvarande och på
framtiden, gaf hon Herr von WajvilJe fin hand. Naturen hade (kånkt hen
ne et intagande finnelag och retliga
kånflor; men hvartii kunde vid hennes
ålder denna gåfva tjemi, når icke upfoflran utvecklat den? Man återfinner
den, när det ögonblicket-kommer, då
man fjelfßandigt kan uplyfräTig, och
begagna fig af egen erfarenhet. Men
åfven det båiia finnelag emotflår icke
det förfia intrycket, fom verlden bju
der, om icke grundfatferne Ikydda en
mennifka derifran. Pauline var (kön;
allt hvad Skalden kan berätta om qvinliga behag, var fårenadt i hennes geflalt, och ehuru nära hennes ungdom
ännu gränfade til barnaåren, gaf än
dock redan en blick af fiilla forg hen-,
nes drag et betydande utfeende.
Til hennes olycka befann,fig ibland
hennes mans vännor en Herr von Me!«
tin, en man af trettiofex år, intagan
de och qvick, men få förderfvad, at
dsfs fullkomliga brift på njoraiilka
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grundfattfer icke en gång erfaües ge
nom en enda Ikymî af finare kanJla.
Han roade Pauline, hvilken hela da
gen öfvergifven af fin man, icke visfte,
hvad hon (kulle företaga fig med fin
lediga tid och fin munterhet; han fökte at behaga henne, men märkte fnart,
at det icke fkulle lyckas honom, och
hoppades, at kunna fôfderfva henne,
fom han icke kunde förföra, för at ge
nom detta för/kråckliga medel fluteliden upnå fin affigt. Tanken på Pau
lines dygd höll honom icke tiibaka;
han ämnade henne til olyckan. Han
införde i hennes hus en af fina Jlågtingar, vid namn Theodor; en ung och,
fom det fyntes, kånllofull man, hvilken
genom detta fkenbara utfeende erhöll
et medel mer at bedraga.
i heodor umgecks med Pauline»
Han hade iåft några Romaner, hvars
fpräk han nyttjade mot henne; han
rörde den unga frun, och fluteligen lyc
kades det honom at behaga hennej
åtmindflone öfverleninade fig hennes
oerfarna finne åt det förfla intrycket
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fom det kånde; bon trodde fig ållka
honom, emedan hon hade behof af at
ålfka. Theodor hade väl mera kånlla
ån fin Coufin, och var ur fiänd at
med berådt mod utföra en ovärdig
plan; men han geck lått och eftergifvande in på Meltins planer, och (Kul
le hafva blygts före at förråda några
betänkligheter emot honom. Han hyfie mindre högaktning för de fruntimer, fom lemnade fig åt honom, och
upförde fig Jåttfinnigt emot dem. Han
danfade och fjöng mycket vackert. Pau
line ägde alla intagande talanger; ty
blott på denna fida hade hennes upfoftran icke blifvit vårdslöfad. Denna
likhet i böjelfer och göromål förenade bagge med hvarandra, men ånnu
mera förenades de genom Meltins out
tröttliga forgfåliighet at bringa dem
derhån. Medan en fann kårlek upflår
af fig fjelf, kan en tredje uptånda det
unga hjertat för det ålfkade föremålet
mycket låttare', ån detta fjelf förmår
det; ty han kan bättre öfvertala, och
tyckes icke hafva någon fördel dervid;
man tror honom mera, emedan man

icke mof honom hyfer den mifstankan,
at han v i I j bedraga ofs.
Meltio gaf en flor Bal, på hvilheia Raden infann fig. Pau
mes fkônbet och Theodors intagande
^gen/kaper förtjufle hvar och en; man
ade ouphörJigt til dem, at de voro
ikapade til ömfefidig kårlek, och de
trodde det. Theodor var denna dagen
“j*1 och hållet uprigtig. Meltin, all
tid iysfelfatt med fina oådla planer,
upmcmtrade den unge mannen, fom
bl rivi t rädd och blyg, fedan han uptigtigt ålfkade.
Pauline geck ned i
trådgården, för at hämta upfrilkande
fvalka. Theodor följde henne. Den
gynnande Runden, nattens tyflnad, det
rus hvari nöjet, och det bifall fom hon
vann, hade inföft den unga frun, allt
förenade fig at påfkynda det ögon
blick, fom ikulle beröfva henne fin
ofkuld. Bågge ficiljdes åt: hon i en
oro, i en förtviflan fom var för håftigi för at vid hennes ungdom kunna
uthardas och mildras af någön efter
tänka; men han var mara rörd än lyck*
A 4
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lig, emedan lian ålikade Pauline för
litet for at bekymra fig om hennes
JefnadsSden, och icke var kånslolös
nog, för at med liknöjdhet tänka på
hvad fom förefiod honom,
I denna finnesförfattniog vände han
hg til fin Coufin, fom j fiåliet för at
îorminlka den unge mannens rörelfe,
îin
fl§ aE fôrôka den- Theodor
alJKade oberoende.
Meitin fldldrade
fe
ofverdrifna fargor det fiafveri,
bvartil han ville dömma fig fjelf, och
talte med emhufiasme om de fördelar,
«vilka Iheodör flcuile finna i en verk
ningskrets den man tiibÖd honom i
Frankrike. Han bad honom ifrigt at
utan tidsfpillan anträda refan.
Theo.
dor, alltid beherrfkad af äregirighetens
och egennyttans pasfionör, blef full
komligt vunnen af .detta råd.
Han
geck imelierfid ännu en gånp til pau_
line , hvilken^ han nu knappt igenkände.
Pasfionfoli karlek upfylJde, hennes un
ga hjerta, hennes fpråk var den kraftigaife vältalighet. K^nflce märkte man
val, at hon fjelf fvärmande uphöjde fina kån/lor, för at derigenom i fina
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% on minfka fitt fel. Hon vilade Theo
dor det fubiiimfie, det mäfi öfverfpånnda fom 'kårleken kan upfinna.
Denna fyn förfkråckte honom mer, än
den förtjufta honom. Pauline ôfverrafkades af hans köld, och intagen af
den bittraOe invirta, fvor hon honom,
at hon Ikuüe pâfkynda flutet af fin
lefnad, om han icke delade hennes
kånflor. Häftigheten af detta tal gjor
de Theodor belicht; men ibland de ytferligheteter, fom lato förklara fig af
hennes belägenhet, uptåckte han i hen
nes fjål adla och rena böjelfer, fom
upvåckte änger hos honom. Och ätv
dock kunde han icke föras tilbaka af
Paulines fmårta, hvilken gaf honom en
befvarlig kånfla mer, frän hvilken han
måfte ilita fig los. Han flridde ännu
fjorton dagar mot detta begår, uncler
hvilken tid den forgsna Pauline alltför
mycket märkte, hans motvilja.
Hon
förfiod icke kantien at fånglla en man,
fom ållkade oberoende, och det til fä
hög gard, a! han til och med frukta
de för at vara föremål för et fruntiA 5

mers kårlek, och hon kände intet an
nat, medel, än at beflorma honom med
långa bref, hvilka hennes unga varma
hjerta lkildrade i et obildadt fållfamt
ipråk, hvaruti barndomens caracler för
enade fig med en mognafe ålders känflor. Meltin fôkte förgäfves at tröfta
henne. De ofômuftiga/ie planer om
växlade i hennes fjål, hvilken för fvag
för deffa häftiga rörelfer, var gan/ka
nära at förlora all tankekraft,
I heodor blef få förfkråckt öfver
hennes tillffånd, at han beilöt at hafligt öfvergifva henne. Hans kånfla var
för liflig at kunna uthärda åfynen af
hennes lidande; han fann det vida
enklare, atmedelfl fitt aflägsnande brin
ga hennes fmärta til ytterlla höjd, och
fatte fig derföre på et fartyg fom fkul)e gå til Frankrike, fedan han fagt
Pauline, at han /kulle tiJbringa några
månader på en nära belägen ö. Han
förbjöd uttryckligt fin Coufin at förrå
da hans hemlighet. Pauline råkade vid
denna tidning i en få häftig förtviflan,
at Meltin började frukta för hennes
lif. Han /kötte hanne med forgfäflig-
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het, ja han var til och med befiôrt
ifver detta tilfiänd, fom förorfakats af
hans iörlkrackliga planer. Ingen hög
aktade fruntimren mindre ån han; han
vi!ie alldrig tro, at den mannen, fom
förli fokt behaga dem, vore fkulden
til deras jfkam, och imellan förfia och
andra valet fåg han ingen ting annat
ån en tilfållig åtfkilnäd. Hans tänkefått i denna punkten h, de åfven i andra
hånfeehden undergråfvit hans moralifka
grundfattfer; ty hår är alltid et helt,
fom alldrig kan beftå utan fina delar.
Oaktadt allt detta blef Moltin anfedd
för en hederlig man, emedan han varit grym och trolös endall emot gifta
frunttmer.
Den olyckliga Pauline talade hela
dagarne om fin olycka; Skiljd ifrån
fin man, utan deltagande flagtingar,
ägde^hon intet annat förtroligt umgånge, ån Meltins fåIIfScap. Hennes rykte hade redan aflågsnat många fruar
från henne. Hon vislie, hvad man fa.
de orn henne , och vågade icke offenteligen vifa fig. Alldeles utan fjåls
odling, ovan vid arbete, fann hon en-
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famîieten odräglig, emedan den .blott
tjenade at nära hennes förtviflan. Mel»
tin lemnada henne ieke, Han fökte
öfvertala henne, at hon måfie öfverJemna lig ât en annan känila, för at
ikingra fin fmårta; och når iron talte
om fin mor, iå jiprepade han alltid:
att denna ånger då förft ikulle uphÖra, når hon följde de grunclfatfer, hvilka kunde uplyfta henne öfver barn
domens fördomar, ' Ån vifade han hen
ne målningar af hennes tilkommande
Jif fåforn en mångd af plågor, fäfom
en llråcka af forgliga dagar, hvilka
alla voro helgade blott ät en enda
tanke ; och ån vifade han henne lifvet
fäfom en brokig kedja af glädje och
fmickrande triumfer, Paulines bjerta
vär icke ofverty gadt; endaft hennes af
förtviflan förvirrade hufvud öfvertalte
henne ibland at förföka allt, fom kun
de mildra hçnnes lidande. Hon var
för ung at båra olyckan, för fvag at
upiyfta fig öfver denfamma.
Efter tvä fmårtefulla månader kom
åndteligen et bref ifrån Frankrike. Pau
line igenkände genaft Theodors ftil,
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och förlorade viel denna fyn fin {ans«
ning. Då hon åter upvaknsde, dröj
de hon tvi^ hela timmar, innan hon
öppnade det bref, fom /kulle afgöra
hennes öde. Kan/ke var det icke blott
kårleken, fom ingaf henne denna förikråckelfe, utan af ven få mycken fruk
tan för det öde, fom våhtade henne
i den afgrund, i hvilken Meltin villa
draga henne. SluteSigen låfle hon de
olyckliga raderna, fom fade henne, at
1 heodor ville för alltid fôrbyta fit fä
dernesland mot Frankrike, deffa rader
fom hâdo henne at til och med glöm
ma minnet af en man, hvilken hon
bevårdigat med et företräde framför
andra; detta förakt, denna köld uprörde hennes fja13 och bragte henne i
raferi. Theodor var förhatlig för hen
ne;. hon kunde ej hyfa en enda fjuf
tanke, en enda trollande erinran, hvil«
ken kunde mildra hennes hjertas bit
tra kfln/lor.
Lik en vanfinnig irrade hon åtta
dagar omkring i trådgärdarne. Meltin
ville trÖftä henne; men hon ftötte ho
nom ifrån figj och hennes fjåi tycktes

vara fullkomligt frånvarande. Sluteligen nalkades hon honom en dag. I
hennes anfigte låg et plyckshotande
uttryck, fom icke fyntes pasfa til hen
nes unga anlersdrsg. Jag år endaft
fjorton år gammal, fadé hon. Nu har
jag et års tid låtit leda mig af edra
råd. Jag år ån nu et barn, men jag
förgås af fmårta. Ryck mig ur den
afgrund, hvaruti ni har fiörtat mig.
-Såg mig, hvad /kali jag göra, för at
flippa dör1 — ”Ål/ka den mannen, fom
tilber Er!” — Ni älfltar? fvarade Pau
line. Det år omöjligt, jag är oråttvis,
jäg år otackfam, men jag kånner aflky
för Er.
'Bid min, och er olycka
fkali flutas. Hvad /kall det vål blifva af Er? Ni har inga flågtingar, inga
vånner. Jag enfam kan leda Er ge
nom mit råd, min forgfålljghet, och
åter/kaffa Er verldens förlorade aktning.
Jag ålikar, jag känner Er, och vetat bedömma och förlåta Era fel. Om jag
fkiljsr mig ifrån Er, få år ni återigen
fullkomligt öiverlemnad åt Er klagan,
Ert lidande; endaft jag kan gifva Er
någoa förftröeife, endaft jag flull leda
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kr, och kunna erfåtta Er far, maka
och älikare.”
Meltin fökte förföra ethjerta, fom
mera af inftjnöf ån af eftertänka var
opretadt mot lallen. Huru! fade Pau*
me til fig fjelf, fl<.u11e jag ej båra mera aktning för mig fjelf, ån beklaga
tu* j kulle JaS ânnu vaga tänka på
r '°txa , ^edan Jag flkit alla de band,
om fåftade. honom vid mig? De obe1-1° Jfa’ J^fmniga fruntimren kånna
x ? ,en fm ärta fom jag kånner. Ni
' r ycklig, fager Meltin, men hvilken
JKam hvilar icke pä Er! Hvad ikali
;mtf ?fd® bli,fvaî • * . Défia betraktelfer
J,S j a-, e den forgfna Pauline. Hon
' e fin förtvjfla'n i enfamheten, och
ennes tankar förvirrades nåfian. Af
_ru tan at förlora en eröfring, hotade
n e tin at ôfvergifva Pauline, och föriKråckte henne för framtiden. Med
den konft, hvilken ftuderandet af
iruntimren, och i fynnerhet Pauline,
0,ö1 honom , visfie han at författa hen.
ne i en få rådd, ångfljg finnesförfattri"S\at hon var Pä vågen at förlora
bade
och förflånd. I detta ögon-

blick var hennes nederlag lått Men
hvilken man Iknlle icke hafva fkonat
det barn, fom endaft, förtviflan lemnade i hans arn^ar! Meltin var icke
denne man. — Jag år fäiedes, fade
Pauline ryfande åt honom , jag är fåledes invigd åt förderfvet! Deffa låga
vareifer, på hvi!ka jag fäg med för
aktliga blickar, åro fäiedes mina likar?
Det gifves då ingen återvåg til denna
dygd, hvars namn var mig få dyr
bart, fahån jag fä litet,kåade henne?
Vålan, fmåda öfver mit öde. Ni har
lofvat, at tkydda mig fôr förtviflan,
det år allt hvad jag begår af Er. Jag
kan ej mera göra något för mig fjelf,
jag vårftar allt af er. — Med deffa ord
Jemnade Pauline honom. Han var nåftan orolig öfver fin feger, och fom
han icke ville göra fig några förebråelfer deröfver, få vågade han icke at
tånkao derpl.
Åtta dagar gingo förbi, och Pau
line ftötte med affky fin nya äilkare
ifrån lig.
Samvetsoro var icke orfafecn tü detta upförandej ty Paulines

m

I?

yili var 5”nü för litet bildad för at
<unna kanna något fådant eller göra
ff fjeif redo derför.
ifven fa litet
,f: r r-J®nna ovilja grundad i någon för»
rryfelie ôîver Melting upförande. Pau»
nne hade ftôrtat fig fjeif i afgrunden,
rmn tohè mäße hon tro det, emedan
on ej kunde infe den lift hvarigenortt
!0n rdef ford defuti.
Én ■ oöfvetvin«
!*e 'g a^ky, hennes fjäis uprot vid
{,an cen Pâ et va! aiftradt af förtviflan»
v rnes ^Örbindelfe at vifa karlek, ja til
-1 med allkä den fotn hade rättighet
t r ra.
^en fallna , forn fjeif ej
■>,. inf ,ümfna; kärlek finner någon urcut or fit fe| ^ ajjt (jgftjj ver|iade Ï
P u lnes hjerta den biftrafte oro och
dnger.
j
I denna belägenhet, då hofi hvar»
i Cr: künde ôn/ka eller hoppas något,
.eCî non den underråttelfen, at hennes
Jian lidit ikeppsbrott under fin äterc a ifrån Jamaica.
Hans teftamente
|)orc.e he'fine til arftager/ka af en an,enllg förmögenhet. Hon ifcånkte in
gen enda tår ät en man, hvilken hot»
'i-’mhnt
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knappt hade kånnt ; i hennes fjal vät
ingen tilkonftlad kånjla, ingen af desfä,
rôrelfer, hvilka man föker framkallä
hos fig for att med godt famvete kun
na vifa dem för. andra; men hon ryfte Vid tanken på fin ungdom och på
fit-.oberoende. Nu förändrade Meltirt
fin plan, och gladde fig åt en händel
fe fom vifade honom en möjlighet at
få ingå et fördelaktigt åktenlkap med
detta förtjufande fruntimmer. Den lätt
het, hvarmed Paulines hjetta låt åter
föra fig til ädlare kånftor, måfte förvisfa honom om at kunna förmå hen
ne til denna forhindelfe och öfvertygä
hennö ät fjelfva hennes begångna fel
gjorde det til en pligt .för henne at
gifva hönom fin hand; och Pauline
ïkulle ockfi under fit otoliga fjåistilflånd ve.fkeligen hafva ikridit härtil,
om ej en oförmodad händelfe räddat
henne ifrån denna olycka«
Theodor bief vid iin ankomfï til
Havre angripen af en håftig fjukdom.
En Arftericanika fom bodde i hafts granfkap och fom var ert flägtinge af Pau
line, ikötte honom under hans £juk<*
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dotri^ tried den fimmalie forgfällighet,
likväl utan at dertned kunna rädda hans
|*f- Dôd ens fynbarâ annalkande för
ändrade harts finnelag, och han börja
de nu vid gfaiVehs brådd at anfe Jif^et med en chriftelig philofophes fåkrä
blick. Rörd ôfver Paulines öde talade
han ofta om henrte med denna akt
ningsvärda fru, forti medlidfamt fatt
vid hans fjukfäng. Han affkildrade tôt
henne fin räddares affigter och fedér *
han vifade henne bref ifrån Pauline,
Och väckte derigenoni hos henrte det
önarnafie deltagande för dettnä olyckli
ga. Fru von Verfeuil ägde en hög caracter, en kraftfull fjål. Hon hade,
tvärtemot fina anhöriges viljaj ållkat
Paulines far 5 Och fedefmera nödgats
ingå en förbindelfe , fom väl gjorde
henne olycklig, men ändock ej beröfVade henne ftyrka at med en hjeltelik
dygd upfylla fina pligter.
Hon hade
hu fyra år varit enka, var barnlös, rik
Och oberoende, och hade fatt fig ned
på en vid fjôküfien belågen landte|endoiru
Hon for ofta til Havre för
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at tjeha fina landsmån, odi fôkte âl!»
tid uplysningar om Pauline , af det in»
nerligaiie deltagande for dottren af en
maa, hvilken hon ömt ålfkat, och
hvars ätanka ånnu £ysfelfat;te hennes
fantaifie. Paulines fara rörde henne på
det lifligafte. Hon var en af detta flags
mennifkor, för hvilka det ondå fynes
vara en omöjlighet, och hon beflöt at
ifkynda til Pauline och rädda henne, j
Theodor -ålade henne i fin dödsflund
emforger om fin unga olyckliga vån,
och fru Verfeuil anträdde flraxt efter
hans död refan til St. Domingo.
Hon feck här höra, at Pauline var
blefven enka, och hoppades nu få
mycket låttare kunna föra henne med
fig til Frankrike.
Hon kom til Pau»
.lines plantage pâ en ftund, då Meltin,
fåfom hon visfte, var gången til fta»
den. Pauline kom i mycken förlägen
het vid detta be fö k, och trodde at
den frärr.mande kände alltfammans. Fru
von Verfeuil började med at beråttä
henne Theodors död. En liåftig fmär*
ta och en flröm af tårar förrådde eft
rörelfe, lorn hårrörde åtminflone äfveit
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få mycket ifrån et oroligfe famvete fom
ifrån en verkelig forg. Theodor hade
pâ fit ytterfia fkrifvit til henne et
href, hvaruti han upmuntrade, henne
a5 troget fQ.1 ja den aktningsvärda fruns
råd fom deltog i hennes omftåndighe»
ter, och tillika befvor henne at för all»
tid undvika hans coufins fålifkap. Nå»
gra kån/lofnlla uttryck och betraktel.
fer, alfirade af ångren och moraiilka
kanhor, flutade brefvet,
Fru von Verfeuil talade långe med
Pauline, pâ hviiken detta famtai gjor
de et obeikrifligt intryck; hennes un
ga fjäl Utvecklade fig, och känhor fom
hittils varit dunkla och orediga , blef»
vo nu klara och beftämda. Pauline för.
hod det fpråk hon önfkat få höra, re
dan innan hon kånde det; hon fåg nu
framföre fig den väg hon fökt; hon
fann hos fru von.Verfeuil den caraçler
hvilken bon hittils hållit blott för et
inbildningens fofter, men hvaraf hon gjort
flg en föreftållning, utan at någonfin
hafva funnit et »exempel deraf. I det
ögonblick då hon ville ofverlemna fig
B* 3
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den förfia känlla af en ren fâjlhet,
feom hon haüigt fhog det andra fei
hvartil hon låtit hänföra üg.
”Nej,
nej! ropade hon och fkiljde fig håftigt
ifrån henne; jag fönjenar ej Ert delta
gande. Meltin har å nyo förfört mig
piyckliga, och ingen ting kan uplyfta
piig ifrän denna förnedring, Jag kan
på intet annat f|tt utplåna min vanä
ra än dermed at jag gifver honom min
hand- -— ”Hvilken vilifarelfe! fade fru
yon Verfeuil; Ni är ännu icke femton
gr gammal och vill domina Er fjelf til
giftermål mecj en rnan fom Ni ej kan
högakta? — Men jag förtjenar hela
yerldens förakt! ropade Pauline; blott
han allena har ingen rättighet at fiöta ifrån
fig den olycfea hvartil han är fkuiden----”Ni är ännu få ung, Ert hjerta har få Ii*
ten de( i de felfteg hvartil man förledt Er,
och Ni fkulle kunpa tro, atErafelej kunna förbättras?” - Alldrig, alldrig! inföll
Pauline ; min vanära kan ej utplånas.
”Nej Pauline, i mina ögon är den
na vanära redan utplånad, ”fvarade fru
yon Verfeuil; ”jag befvår dig vid din
fars fkugga? hvarsi dygd fkulle halv?
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bevarat Dig för de fnaror fom man ut
fått for Din ungdom — vid de ömma
kïnflor fom minnet af honom och åfynen af Dig väcka i mit hjerta — följ
mig til en annan ort, låt en dygdig
upfoftran der fkilja Dina barnaår ifrån
Din ungdom, och jag är öfvertygad at
Jag fkall komma Dig at glömma desfa
olyckliga åren.”
Pauline bief villrådig.
Andteligen lofvade hon fin vän at följa hen
ne.
’’Meltin får ej veta det mind fia
kärom, fade fru von Verfeuil; upför
Er ädelmodigt emot honom. Han beförjer Era angelägenheter, och ml hä
danefter fortfara dermed, Skrif til ho
nom, men på et fått, at han må for
alltid upgifva hoppet at återfe Er, Han
vet icke at jag bor på St. Domingo.
Kom til mig j morgon under hans från
varo, och få refe vi om et par dagar,
och fedan har Ni för alltid öfvervunnit
Er fmårta och Er vanåra.”
Pauline famtyckte til allt, och tfibragte dagen med förnöjelfe. Hon ha
de ännu ej nog eftertånkfamhet för at
B 4 '
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kunna lofe all den fm år ta fom minnet
af hennes fel kunde medföra ; allt fyn*
tes henne åter godtgjordt.
Hon dar
rade vid Meltins åfyn, föregaf fig hafva en fvår lnj.fvudvärk, och undvek
härigenom at förftåila fig.
Följande
morgonen fkyndade hon fig til fin ädla,
vålgörer/ka, fom utropade: ’’jag tac
kar Dig, gode Gud! na år hon Din!"
Efter en lycklig refa kommo dg
fnart til fru von Verffeuils täcka, landtegendom,. fom låg blott en mil ifrån.
Havre»
Hafvet på ena fiel ar. och en
tåt ikog på dien andra, gjorde denna
trakten aifvarfam och dyfler. Hår åter«
fann Pauline fin faders bild , och här
lyckades det fru von Verfeuil at fmåningom bilda fin unga väns fjål och
uplyfta hennes finne. Hennes, famtal
med henne innehöllo ingen firång mo
ral; hod /konade et hjerta, hvilket bon
ej ville plåga med någon famvetsoro.
Pauline förlorade allt mer och mer fin
glädtighet Ju fafiare fru von Verfeuils
ädla grundifatfcfer inpräglade fig i hen
nes fjål, med dello fiörre aflky anfåg
hon fin framflutna lefnad, oçh hennes älik«

vårda upfoftrerfka anfåg nödigt at fratnil alla fin våns fordna fei i et mildare
3jus. Ooi Pauline med henne täfle nå
gon bok der fråga var om dygd och
rena grundfattfer, fa fteg hon ofta häf*igt up och fprang ut i ikogen, der fru
von Verfeuil, da hon kom efter hebne, fåg henne fukta marken med fina
Sårar.
Förgåfves bemödade fig den
deltagande vånnen at uplyfta denna af
famvetsqval nedtryckta fjålen,
Pauline var be,bändigt fysfelfatt,
och fyntes vara lycklig bîptt da, när
lion feck tilfâiJe at vifa fin vån någon
liten tjenft — når hon i hennes namn
feck upfylla välgörenhetens pligter,
hvilka blefvo för henne fa mycket ljufvare fom hon dertil alltid lade fina
egna vålgärningarj men blott et enda
ord, fom påminte henne om America,'
kunde åter bringa henne til förtviflan.
Fru ron Verfeuil ville en gång tåla
filed henne om hennes ungdomsår, ona
kärlekens fållhet, om behofvet af at
finnt kårlek.
Pauline ryfte vid denna
ïank?. Hvad! fade hon, Ikali jag up-
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täcka eller dölja min vanåra för den
man fom jag ikulle välja? nej håldre
dö ! — Hon fade desfa orden med et
eftertryck, och var en läng Itund derefter få häftigt uprörd, at fru von Verfeuil måtte fnarare föka at Ikingra 'ån
befegra desfa forgliga föreftällningar. Vida fkilljd ifrån at med fådan firänghet
dömma henne, hade denna adla fru
blott för affigt at borrtgifta henne, och
begrafya det filta året af Paulines barn
dom i en evig glömfka, och Paulines
nya lefnadsftållning gynnade denna hen
nes plan.
Sjålsftyrka och rena grundfjttfer
hade följt fru von Verfeuil under hela
hennes lefnadsbana; men hennes unga
våns öfverdrifna granniagenhet fyntes
hennes fnarare vara et oförllånd in nå
gon verkelig dygd. Hennes vanliga in
flytande på Pauline var i denna punk
ten alldeles fruktlölf.
Det hade lyc
kats henne at återföra fin vän på Irans
väg, hvilken hon fjelf alldrig ofvergifvitj men Pauline öfverlemnade fig för
mycket åt fit famvetsqval och årgrens
Jiänflor,

Så framflôto fyra år, utan at fru
von Verfeuil kunde förmå henne at föl
ja fig til Havre. Äfynen af karlar för/kråckte henne, och blott i låsning
och fin våns fällikap fann hon tilfredsftållelfe. Hon förvårfvade fig kunfkaper och mångfalldig fjåisodling. Hen
nes /könhet upblommade ftarkare un
der enflighetens lugn, och når Pauline
nu var nitton Ir gammal, kunde man
anfe henne för en af de fullkomligafte
ibland fit kön. Et visft blygfamt, tank
fullt utfeende gaf hennçs anfigte et ilags
fvärmilkt uttryck. En förvånande öfverrafkning var den förtta känfla fom
hennes åfyn våckte.
En dag hade hon efter vanlighe
ten vågrät at göra fru von Verfeuil
fåilflkap til Havre; men underråttelfen
at hennes vån infjuknat i en feber,
forfatte henne i en oro fom förmådde
henne at genatt afrefa,. Vid hennes anfcomft til Havre, var den fjuka redan
båttre. Pauline ville då flraxt refa tilbaka, och låt ej utan möda qvarhålia
fig igenom fru von Verfeuils böner.
Så fnart främmande kom, inneflôt hors
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fig î fin kamare.
Hennes van gjor»
de henna vänliga förebråelfer håröfver^
och talade om det deltagande och ny
fikenhet, fom Paulines upfôrande hade
väckt hos Grefve Edvard von Cerney*
Öfverfte vid et Dragon-Regemente, hvilket låg i Havre.
Hon talte med liflig entbufiasm om denna unga man
nen. Pauline gaf ej mycken upmårkfamhet derpå; men hon lämpade fig
efter fin väns vilja, och följde hennedagen derefter på en feft, til hvilken
Grefven hade bjudit dem. En hop frun
timmer fkyndade på de offenteliga pro, menaderna. Alla tyckte om Grefven „
emedan han ej gaf företräde åt någon.
Endaft tjugufem år gammal lefde han
näftan alltid enfam. Låsning var hans
favoritnöje. Uttrycket af hans anfigte
förrådde mera än hans upförande, at
han ågde en retlig kånfla.
Vånikap
och kärlek fysfelfatte honom icke; en
daft genom välvilja och godhet tyck.
tes man kunna knyta et band med
honom. Så ikildrade fru von Verfeuil
den unga mannen, under det hon pro
menerade med Pauline på Efplanaden.

Hon markte icke, at alla ynglingar i
ftaden följde Pauline, ocli med det ut
ropet: lack hvad hon år vacker! träng
de Hg få omkring henne , at hon Huteligen började ledsna. ”Hvarföre har
Hi fort mig hit? ’’fade Pauline med’en
fiffig rörelfe til fin vån 5 ’’det der fads
man mig åfven på St. Domingo. Jag
kan icke utan rysning höra det.’’
Trångfeln blef ftatkare, och Pau
line var få bekymrad, få förikräekt,
at hon knappt kunde hålla fig uppe, då
Grefven öppnade fig våg genom folk
hopen. Han markte hennes förvirring
och räckte henne handen för at föra
henne in i et nära beläget hus.
Det
år kanfke den förfta gång i verldet»
font offer af detta flag ingifva för/krackelfe , fade han til henne 3 men om Nå
alldeles vill undandraga Er beundran,
få tillåt mig föreflå Er at ftiga up på
desfa trappfleg, från hvilka vakten af.
håller trångfeln.
Pauline Ivarade blott med en nigfoing, Ännu efter fyra i djup enflighet framlefda år, efter få många fmär-
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tande erinringar, darrade hon vid katlarnes åfyn, och geck med fru von
Verfeuil til de fittftåilen, fom man ha
de inrättat. Da hon återvunnit något
lugn, kunde hon icke afhålla lig ifrån
at beundra Grefve Edvard. Fin kän
da och djerfhet voro med talande drag
/kildrade på hans (köna anfigte. Blek
heten på hans anfigte upvåckte delta
gande. Mod och llolthet lågo i hans
blickar. Hans anletsdrag voro tålan
de, men hans blonda hår, hans hy
hans långa ögonbryn mildrade uttryc
ket af hans krigifka oför/kråckthet ge
nom fagttnod ocb blygfamhet.
Med
den finafte värdighet commenderade hart
en hel timme fina Dragoner, och få
ofta han red förbi Pauline, häifade han
henne med denna vördnadsfullhet fom
forntidens Riddare plågade iakttaga. I
det ögonblicket, då han ville fluta den
krigilka leken, hörde han fkriket af ert
Dragon, hvilkett blifvit kuliriden af en
del af hans Regemente. Lifiigt rörd
glömde Grefven den faPä för hvilkeri
ban fjelf utfatte fig.
Då han vånde
Otn > blef han fjelf nedftörtad af d«
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framträngande ryttarene, och förfvann
ibland hällarna.,
Häftigt för/kråckt fkyndade fru von
Verfeuil fram.
Pauline intogs af en
ännu lifligare kända, och mifstrogen
emot fig fjelf följde hon med långfamma fteg fin vän, under det hennes
hjerta fkyndade framföre henne. Ryt
tarene hade i beflörtningen digit af fina
häflar. Den, för hvilken Eduard ut
fått fig fjelf i fara, var blott lindrigt
fårad ,e och råkade i förtviflan öfver fin
ädle Ofverfles olycka. Eduard var ti
tan fansnirtg; ett tämeligén häftigt flag,
fom hade träffat hans bröft, tycktes vil
ja qvåfva hans andedrågt. Man bar
honom in i fru von Verfeuils hus, der
han bodde. Sedan Fältfkärerne underfö k t hans tillftând, gingo de ut för at
tilfredsftälla Soldaterne hvilka ikockade
hg utanföre dörren. Pauline nalkades
dem för att fråga dem. Hon vågade
icke framföra ett enda ord, men henÖes anfigte uttryckte lå lifligt hvad hon
Ville faga, at man fvarade henne utan
ät afvakta hennes fråga. Blesfuren år
'ätt farlig, fade man$ men mau hôt

hoppas at genom forgfållig fkotfe! kun
na rådda honom. — Detta {var för«
fänkte Pauline i djupa tankar , hvilkå
för några ögonblick hindrade henné
från åt märka at hon ftod enfam ibland
en mångd Officerare 5 men knappt ha«
de hon äter hämtat fig , förrän hon
fkyndade fig in i fin kamare. Nu bör
jade hon ryfa för det deltagande hon
kände. Med det misstroende mot fig
fjelf, hvi!ket erinran af hennes förfta
forfeeifer ånnu underhöll hos henne»
var hon mycket råddare ån en fru
af klanderlös dygd.
Hon nekade fig
fjelf ät fråga efter Grefvens tilftånd»
och tilbragte fem timmar i en onödig 1
oro, förorfakad af hennes öfverdrifna
orolighet. Ändteligen nedkallades hon
af fin vän , hvilken icke hade lemnat
Grefven. fru Von Verfeuil gjorde hen
ne forebråelfer då hon kom ned, och ;
fade henne, at Grefven, få fnart han återfått fin fansning, hade beklagat ^fig
öfver hennes liknöjdhet.
'’Ni måfte
följa mig til honom,” tilläde hon;
’’alla Damer i ftaden beföka ho
nom»
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Rom. Man /kulie tadla Er, bäfta Pau
line, om Ni enfam undandrog Er den
na höflighet.”
Utan at fvara, följde Pauline dar
tande fin vån. Edvard var ganlka för
ändrad , och man kunde icke utan rötelfe fe honom. Alla fruntimmer be
tygade det med fanningens öfverdrifna
drag; men Edvard befvarade blott med
hôfligheter alla yttranden af deras del
tagande. Men huru lifligt rördes han
ej af Paulines åfyn! Han vifade mpt
henne mera vördnad och mindre klöd,
men hon fvarade med fä ftor förbehållfamhet, at han icke vågade fåga
något mer. Pauline kunde ej aflågsna
fig förr, än hennes vän.
Hon talte
knappt et ord, och alla fruntimmerna
kommo öfverens derom, at det felades
denna fköna varelfe fundt förftånd. Sa
fnart Pauline lemnade' rummet, yttrade
man med hög röft denna mening. Ed
vard ftridde med värma deremot, oçh
inlät fig i yttranden öfver den qvinliga blygfamheten, hvilka Dameme fun
no mindre artiga.
.Pauline
C

Oaktadt fit motftånd mâfte hon än
dock lyda fru von Verfeuii och hvarj®
dag tilbringa några timmar hos Ed
vard.
Hans tilftånd var farligt, mar»
fruktade , at det häftiga flaget fårat
hans bröft. Huru naturligt år det icke
at älfka den, (om man fruktar at för
lora, huru naturligt åtmindftone ar det
icke, at i en fädan belägenhet fnarare
kånna det deltagande, fom han ingifver ! Den forgtällighet vi helge åt et
dyrkadt föremål, förenar ofs få faff vid
det fam ma, och det blir ofs få nöd
vändigt, når det behöfver vårt delta
gande.
Paulines kånilor yttrade (ig
genom hennes anfigtes uttryck ; inga
ord, ingen rörelfe förrådde dem, och
hennes fafta beilut beherrlkade allt hvad
fom berodde af henne.
I tyfthet betraktade hon Edvard
och kunde icke annat än (känka ho
nom fin aktning och beundran.
Hau
ägde en ftark fjäl, och blott fvärmeriet för det goda förrådde ännu hans
ungdom. Hans fôrfiând var fint, men
hans hjerta kände kanfke för lifligt.
Han utmärkte fig genom en ovanlig
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ftränghet i{eder.
Hans far, en man
af flrång dygd, hade upfoflrat honom.
Edvard, fom för två år fedan hade
förlorat honom, behöll få mycken vörd
nad för hans' tåakefått och gmndfattfer, at ftriden mot de föremål fom viV
fade fig för honom i verlden , endaft
befäftat honom deruti. Ätanken pä hans
far gjorde honom åfven få trogen fina
grundfattfer, fom hans medfödda fafta
cara&er.
Hanvar ej motbjudande,
hvarken igenom för ftrångt bedömmande
eller genom et pedantiikt upfôrandêj
men han ägde en få liflig och (åker
kånila för fullkomligheten, at han fmåningom fkiijde fig ifrån alla fina vån.
ner, emedan de icke förfiodo honom.
Han trodde alltid at han ällkade dem,
når det gålde at vifa dem några tjenlier ;
men desfa kän/lor gjorde ej honom fjelf
lycklig.
Han hade afilagit de fördelaktigafte förbindelfer, emedan han ic
ke fann något fruntimmer, fom liknade det ideal af Ikönhet och dygd,
h vil ket hans inbildningkraft hade 'til
lkapat och hans fjal fökte.
C 3
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PauMne betraktade honom med for
undran. Men når Edvard i tyfihet be
undrade hennes äterhållfamhet, hennes
fedighet, och talte med henne om fruntimmernas dygd och blygfatnhetj når
han låt henne förftå, at han blott för
et få fullkomligt våfende, fom hon var,
kunde finna kårlek, når han ined nöje
uprepade, at et qvinnohjerta, fom en
gäng kånnt kärleken, icke mer förtjente fa mm a dyrkan, åtmindllon# icke mer
famma vördnadsfulla kånlla, fom tilhörde den okonfllade ofkulden -, då aflågsnade fig Pauline ofta för at dölja
fina tårar.
Hon ällkade Edvard derföre icke mindre t hennes kånlior öfverensftamde med hennes tånkéfätt, ehuru
mycket hon ock tadlade fit fordna upförande. Hvar dag gaf henne nya Ikäl
at äüka Edvard, nya orfaker at fly
honom.
Hon hade alldrig förr känn®
hvad hpn nu kände för honom. Huru
kan denna ömma kårlek, fom förenar
hela vårt våfende med den ålfkade,
fom helgar hvarje känfla åt honom ,
förliknas med en förvirrad fantaifies
q val. fom fkyndar emot lyckan, tror

fig finna den i det förfta föremål
fom framftaller fig, och fedan förbin
delfen häftigt flytt, fôrgâfves föker för
långa denna villa? Pauline låfte i (it
fijerta , och kånde fiyrkan af den pasfion, fom beherrfkade henne; men hon
hade få faft förefatt fig at föka fegra
öfver fig fjelf, at ieke en gång fru von
Verfeuil hade den mindfta aning om
fin våns tüfiând.
Rådd och darrande vågade icke
Edvard yttra et enda ord til det ålfkade föremålet. Pauline talte okonlllådt
med honom om likgiltiga faker, och
hans fjål fann nöje i desfa famtal,
la vilka, fiyntes eldas af et lifligare interesfe ; men få fnart Grefven ville
vidröra den punkten, hvaröfver hans
hjerta få gårna ville tala, tvingade ho
nom Paulines kalla blick til tyflnad.
Två månader förflöto utan at Ed
vard tilfrifknade, Låkarene förefkrefvö
honom at njuta landtluften, och fru
von Verfeuil tilbjöd honom at bo på
fit landtgods.
1 fin lifliga ön/kan at
förena Pauline med Edvard, gynnades
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hon af de kånilor, fom hemligen inta
git hennes unga väns hjerta. Pauline
förklarade fig mifsnöjd öfver det tilbud
fru von Verfeuil gjort Grefven, och
hennes förebräelfer, hvilka hon yttra
de mera lifligt ån fom fyntes öfverensftåmma med hennes caractère, förmåd
de fru von Verfeuil at beklaga fig öfver Paulines otackfamhet emot den ,
fom endafi önfkadehennes lycka, hvilken
hon trodde fig grunda genom Paulines
förbindelfe med Grefven. Det fmårtade
Pauline, at hon ådragit fig fin våns
milsnöje, och djupt rörd och under tå
rar , fönk hon ned för hennes fotter.
O, har Ni glömt hvem jag år? ropa
de hon; hvilken ovårdig fkånk vill Ni
gifva en man, fom år Er få dyrbar Ï
— ”Grymma!’’ fade fru von Verfeuil,
'har jag icke rätt at bedömma Dig?
har jag icke bildat Din fjäl? jag vet
at den år Edvard fullkomligt värdig.’’
— O, få flit dä äfven ur mit hjerta
desfa erinringar, fom förnedra mig»
laga få at jag blir dråglig för mina eg
na ögon, då kanfke fkal! jag tro mig
förtjena andras goda tanka. Ja, hvar-

före lkuIle fag dölja det för Er? min
lj^l har alldrig fkapat lig en ådlare
bild, än jag finner hos Edvard; men
jag känner för väl mit eget låga vårde
för af anfe mig värd honom. Det fkulie blifva mig för fvårt at för hans dygdiga hjerta yppa mit fkamliga förhål
lande. Jag är dömd til det eviga qval
at kanna en böjelfe, fom jag icke förtjenar ingifva.
Den nya kända fom
intagit mig, har blott gjort min ånger
fmärtéfullare , men icke våckt något
nytt hopp i mit hjerta.
I famma ögonblick fru von Verfeuil ville fvara, inträdde Edvard. Hati
fåg at Pauline hade gråtit, och geck
haftiot fram til henne.
Hon betåckfe
fit anfigte, då han fattade hennes hand,
och två gånger med lillig rörelfe
Uttalte hennes namn.
Alldrig! all
drig! fade hon, och /kyndade fig ur
rummet.
Edvard fåg orörlig efter henne.
Fru von Verfeuil bemödade fig at fläila honom tilfreds, och fökte at förkla
ra den befynnerliga rörölfe
hvartil
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han fjelf var vittne, fåfom härrörande
ifrån Paulines blygfamhet, och ifrån
hennes fruktan för en ny förbindelfe.
Det lyckades henne at âterlifva hans
hopp.
Alla tre refte ut på landet.
Ed
vard och Pauline fâgo hvarandra be
händigt, och bågge kände med hvar
dag, at deras pasfion til växte 5 men
Paulines motftånd fyntes okas i famma
mån fom hennes beundran öfver Ed
vard tiltog.
Denna obegripliga hem
lighet gjorde honom förtviflad.
Han
bäd fru von Verfeuil uptäcka det för
honom, men hennes oheftåmda fvar
voro ej tilfredshällande för honom. En
dag geck hon ut at fpatfera med ho
nom.
Hon hörde hans loftal ofver
Paulines rena hjerta, öfver hennes blygfamma upförande, och vågade ändteligen framhålla den frågan, om han åf»
ven höll det för möjligt at ällka et
fruntimmer, hvilken med ånger plik»
tat för fina ungdomsförfeelfer.
”För Gud och menmfkor må alla
hennes förfeeller vara utplånade , fvarade Edvard ] men blott i ål (karens el-

1er makans ögon kunna de aildrig åter
godtgöras, Jag befvarar icke denna fråfom moralift, ty om den betraktas
ifrån denna allmänna fynpunkt, måfte
fnan med eftergifvenhét afgora den ;
men fom en man af känfia, fom en
man, hvilken förgudar det ål/kade fö
remålet, fåger jag utan omfvep, at
man icke kan finna någon lycka med
en maka, bvars erinringar icke åro re.
na. Hon måfte vara orolig öfver den
den tanken , fom hennes äl/kare kan
fryfa om henne $ men han måfte frukta
at fåga et ord, hvilket kunde föröd
mjuka henne, öch detta ömfefidiga mifs.
troende Jäter dem bagge kånna, at de
åro två. Biott då, när det icke kån.
«er fig fjelft, har qvinnohjertat de fullfromligafte kånflor ; men fådana kånflor, fom det återfinner, rörelfer fom
det återkallar, åro icke mer få lifliga.
Om et gift fruntimmer, oaktadt fina
förfeelfer, ålfkar för för ft a gången, få
Var hennes bjerta förvifsnadt, innan man
ännu rörde vid det. Om hon förr kännt
Kärleken, fä jämnför hon alltid fina
C 5
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nuvarande känflor med de förlorade ;
hennes kåndor blifva genom erinran af
det förflutna retligare och lifligare. O : b
et fruntimmer, fom valt för andra gan
gen , vet hon icke af erfarenheten , at
man kan uphöra at âlfka ! det gifves
ingen fann kärlek mer, få fnart man
känner detta.’’
Hvad Ni är dräng och orättvis !
fvarade fru von Verfeuil. Huru! tror
Ni då icke, at ångren kan rena et hjerta? Ni kånner icke at et fruntimmer,
fom blef olyckligt genom fina fö; da
förviilelfer, hyfer lifligare kåndor for
den mannen, fom förlåter henne; at i
hennes hjerta alla tackfamhetens kånIlor förena fig med kårleken til den ,
hvilken hon tror dg hafva at tacka för
hela fit lif? och gifves det icke förfeelfer, i hviika hjertat tager få liten
del , hviika genom omftåndigheterna
blifva få urfåktade, at man fnarare
bör kalla dem olycka ån fel?
’’Det kan vål vara, ’’fvarade Ed
vard;” men jag vill häldre förena mig
med den fom jag beundrar, ån med
den, hvilken jag förlåter.
Ingen ting
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lifligare hos mig ån denna kånfla.
Hade jag en fru, hvilken ågde alla
Paulines behag utan at likväl alltid hafJa % bennes dygder> få /kulle jag
'orgås af fmårta, men åndock /kilja
^ig ifrån henne; icke för min /kull,
«tan för hennes; kan/ke icke för det
on felat, utan för det at jag visfte
'ieraf och för det hon måfte känna fig
«lycklig och förödmjukad genom mit
«delmod emot henne.”
Desfa fidfta ord fà’ng/lade fru von
Verfeuils upmårkfamhet få mycket mer
jom de tycktes befäfta hennes affigt.
Hennes fjäl var ur ftånd at hyfa någon
Oådel känfla; men hon ville för hvad
pris fom häldft i verlden förena Pauli«
«e med Edvard, och denna pasfionsf«lla önlkan mifsledde henne.
Edvard vifade fig få öm, talte
ftied få mycken ftyrka om fin karlek,
«led en få dyfter förtviflan om fin olycka, at den rörda Pauline var på
^ägen at för honom uitäcka fin hem
lighet.
Förgäfves föllte hon at låta
Jonom gisfa dertil, förgåfves fade hon
! «ündom, at et oöfvervinnerligt hinder
.
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fkiljde henne ifrån honom, och at hon
icke var värd honom. Han hyfle en
få brinnande kårlek til henne, Paulines
caracter var få fullkomlig, hennes upförande få oftraffligt, at ingenting kun
de i Edvards fjål upvåcka någon mifstanke. Han berömde henne ofta med
en enthufiasm, forn krosfade henne?
hjerta, och derigenom tilbakahöll den
forgiiga uptäckt, hvartil Pauline nåftan redan var beredd. Sluteiigen vän
de hôn fig en dag til fru von Verfeuil, och aflkildrade för denna vån
fin kårlek til Edvard. ”Jag har intet
annat val,3’ fade hon, ”jag måfte be
känna för honom min /kam, eller föf
alltid glömma min kärlek. Jag kan ic
ke längre fe honom, jag kan icke långre nåra i hans fjäl en kånfla, fotö
fkulle göra honom olycklig. Jag fjelf
måfte /kilja mis ifrån den ål/kade man
nen, eller gifvsy honom kyrka at llit®
fig lös, om jag| vifar mig för honom i
icke fom jag är, utan forn jag hat
förtjent at blifva bedömd.
For/kråckt öfver desfa ord, berät
tade fru von Verfeuil en del af fit fam*

tal med Edvard, och hon förflod at
gôra fit inflytande på Pauline, ja til
och med det varde fom denna fednare
fatte på Edvards kårlek, på den kän
dan lom hon fruktade at förlora tilli
ka med hans aktning, fa gällande, at
det lyckades henne at vinna fm väns
förtroende.
Hon ikildr.ade för henne
tned eftertryck Edvards ftränga caracter, hon bedyrade för henne, at han
fj.elf uttryckligt nog fagt, at han icke
Ville kånna fin ålfkarinnas felfteg, och
ft)edan hon befåftade de känflor af en
'Orolig blygfel, fom hittils hållit Pau
line tilbaka, erhöll hon af henne det
löftet at bevara fin olyckliga hemlig
het.
Men hon förblef oryggligt vid
den förefatts at förmå Grefven at aflågsna fig och för alltid undvika henhe, Förgåfves bad hennes moderliga
vån, hvilken hon had&fat tacka för mer
än fit lif, at hon Iktflle låta bli det
ta.
Hon fökte up fLdvard, och ur
fiånd at långe göra v|jjd på fig, fade
hon honom utan Ikonfamhet, utan den
ttiindfta förberedelfe, at han fkulle aftefa och alldrig mer återfe henne.
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Edvard föll fanslös ned, då hart
hörde desfa orden.
För/kråckelfen
vid denna åfyn vär nära at döda
Pauline.
Hon ropade på hjelp^ ho«
gaf Edvard de ömafte namn. Hennes
brinnande kårlek, hennes förtviflan för*
rådde fig i de qväfda ofammanhängande ord, hvilka i'detta fmärtans ögonblick
undföllo henne. Fru von Verfeuil fkyndade til henne. Edvard upvaknade åter. Pauline geck r.u til 1 fredftäld fin
väg, och fru von Verfeuil, fom på nä'
gra dagar varit de bagge äl/kandes tolk,
fökte förgäfves at åndra fin våns förefatts. Edvard lät Jluteligen fåga henne,
at han följande dagen /kulle afrefa. Pau
line frågade fru von Verfeuil, med
hvad ton han utfagt detta för/krächliga beflut.
”Med en fjjft och fmårtefull ton,
det är allt hvadjHag har rhårktj” fvarade fru von Vjffeui-1.
Ni gör både
honom och mig#olyckIig.
Nej Pau
line, detta är icke dygd.” Med desfa
förebråeller aflågsnade hon fig , och
lemnade Pauline åt fina betraktelfer.
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En mild afton följde på en vac
ker dag.
Pauline tog fin harpa, pä
nvilken hon få ofta fpedat för fin älJkare. I den förhoppning, at håndelfen kanfke ikulle föra honom under
hennes fenfter, fjöng hon en vifa ,
hvaruti hennes hemlighet och den fmår.
tande kånflan öfver hennes öde tydli
gen förrådde fig. Då hon Hutat, Jyfsnade hon några ögonblick, men märk
te ingen ting. De tilfällen, fom hade
kunnat gifva anledning til en förkla
ring imellan henne och hennes äilkare,
Jyntes fly henne, och det felades hen
ne mod at fôka något tilfålle.
Hon
ade af fruktan at möta honom, ick«
gatt ned; men Edvard ville afrefa juft
denna natten, han /kulle icke återfe
enne » han kunde hålla henne för otackfam, för kä'nflolös, Anger och förebråelfer upvaknade Enennes fjål, och
hon kunde icke mer »vervinna behofvet at ånnu en gång® den få inner
st al/kade. Hon gecRförft ned i trä
gården.
HIndeifen ffulle, fom hon
hoppades, gynna henne.
Slutdigen
halkades hon hafsftranden. Förlorad i
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drömmar, betraktade hon den förfltib»
na tidens oföränderliga bild, och fram*
tidens förfkråckande tafla, och henneS
bedröfvade fjäl uplyfte lig til himme
len j hvars förläte!fe var det enda font
kunde utplåna alla hennes fmårtand<2

erinringar.
Gömdi en bufke hörde hon et bul*
1er. Hort fäg up på den klippan, forrt
Ikjöt fram i hafvet, öch fäg fin älfka*
re ligga pa knä med utflaget hår, i förtviflans hela ftällning.
Hon gisfade
genad hvad hans affigt var, och af
fruktan at förlora de fä ögonblicken ,
ropade hon högt: ack, hall, håll Ed
vard!,— Han hörde hennes röft, hart
fteg up och bl ef varie Pauline, fom vat
i begrep at fkynda fig up til honom*
Nalkas mig ej! ropade han, eller ock
ftörtar jag mig gênait i denna afgrund,
för at for ailtiä undfly Er! — För*
Ikräckt. vågadejBfulinö icke gä långre*
Hon föll gräta^p» ned på fina knän*
Edvard! ropa^fhon ; vid den kårlek»
fom jag hyfer to1 ©ig. . * • ”Kärlek!
fvarade han; ’’hat, vill Du faga, grym
ma!

fnaî3’ — Koin ned, kom hit til mig,
fade Pauline âter. — ’’Nej, nej!’’ fa
de han urfinnig och tilläde med en förfkråcklig rörelfe: ”Du ikall hafva den,
glädjen. ...”
,
. jag är Din! ropade Pauline; jag
Qr Din maka !...
Hon kunde icke
fåga mer, men Edvard hade fôrftâtt
henne.
’’Välan’’ , fade han , ’’bedrag
tnig icke.
Svår vid Gud, i åfynen af
aetta haf, fom ville öppna mig en tilflyktsort, (vår mig, at Du ålikar mig,
at vårt öde i morgon for evigt ikall
förenas.”
Jag fvår det! fvarade Pauline, och
hennes fansning förfvann, då hon utfade desfa orden. Förikräckelfen ha
de för några ögonblick fängilat hennes
fjäl, men nu, då hon åter var lugnare, nu felades den olyckliga ftyrka at
äthårda lifvet. Edvard var drucken Ï
känilan af fin lycka, kanike ockfå rörd
®f den ta nkr. n at hafva fett döden få
aåra i anfigtet. Näftan utom lig förde
han fin älikade til^ilottet, och fånkfln
icke pä , för hvilken fara hennes til*»
Pauline
D
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flånd uffatte henne; lian trodde, at
hon hörde, at hon fvarade honom. FrU
von Verfeuil ryckte honom ur denna
förfkråckliga finnesyrfel genom den hjelp
hvilken hon ville gifva Pauline.
Sà
fnart den åi/kade åter upvaknade, Jkyn'
dade Edvard förtjuft til Havre för a£
bellyra om allt til brölloppet, fom fku>'
le hållas följande dagen.
Fru von Verfeuil blef qvar hos fi11
vån. Hon föreftållde henne feftertryck'
ligt, at Edvard fkulle för andra gån*
gen råka i förtviflans afgrund, om ha*1
nu /kulle möta något hinder för fi11
förbindelfe. Rörd af den förfärliga fyn,
hvartii hon varit vittne, hade Paulin®
ännu icke fullkomligt återfått fin fans*
ning. Tanken på den höga lycka, hvd'
ken hon väntade fig, känflan at hot1
Jkulie begå et fel, iiörtade henne i ef
fjäisförvirring, livats följder icke kun'
de förutfes eller bedömmas.
Edvard kom tilbaka. Pauline tål'
te intet ord. Han var orolig öfver fi11
lycka, emedan han fäg at han tiltvuf'
git fig den; men han ville icke tiH3
det för fig fjelf, och fade blott någr3

ofammanhångande ord, utan afc defvid
ens tanka pä Paulines tilftând. Fru von
Verleuil lemnade icke rummet, och
indra de fåledes Pauline ifrån hvarje
Jörhafladt uttryck.
Det var, likafom
Fdvard ikuile hafva förenat fig med
fru von Verfeuil, för at för Pauline beräita detfamma fom hon hade hört af
un vån. Ännu fyntes hans bekymmer
}cke vara fullkomligt förfvundna , ty
han uprepade ofta, at utan fara för
hans lif ingen ting kunde i nårvarande
eiagenhet förändras ; at han alldrig
hade kånnt hvad -han nu kände, och
at han för förfta gången öfvertygade fig
at det gafvos ögonblick i lifvet, dl
hian förlorade allt herravälde öfver fig
j,elf. Om Pauline ville tala, få afbrot
han henne, af fruktan at få höra blott
tt enda ord, hvilket kunde flora den
DJlhetskanfla , hviiken han endafl fä
hgonblick njutit.
Edvard och Pauline hade intet <5§°nblick varit allena , då ändteligen
ilen, hviiken, fom man trodde, var
flitkallad for fl til följande dagen, infann
D 2
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fig redan famma afton. Pauline utfa*
de den eden , hvari hennes hjerta la
mycket inftämde, med darrande rön »
fåfom et olyckligt liagtoffer.
Om ic
ke Edvard, under alla yttranden at
hennes fmärta, erhållit fä mångat förfakringar af hennes kärlek, fä fkull®
det bekymmer fom hon förrådde, hin
drat honom ifrån at taga hennes hand?
men vifs om hennes kärlek, tillktef han
hennes förlkrackliga tilfländ blott blyg'
famheten och et underligt lynne. Fr a
von Verfeuil ftyrkte honom i denna
tanke, och känflan af hans fällHet gjor
de det öfriga.
Så fnart den högtidliga handlingen
var flutad, tog fru von Verfeuil Pauline
affidés.
Jag behöfver väl icke fåg»
Er, fade hon, at Ni Ikulle göra Ef
fkyldig til det ftraffvårdafte brott, om
Ni Ikulle upfäcka Er hemlighet för Ef
man.
Ni Ikulle för alltid höra han«
lugn, och han Ikulle med rätta kunnj
göra Er den förebråelfen, at Ni tJ
hans olycka hade dolt och fedan up
fâckt en hemlighet.

S3
5,Ack ja, det är fannt,’’ ropade
Pauline, 3,det förfta feiet drager nöd
vändigt det andra efter fig. Ni allena
har förledt mig, Ni allena förer den
flraffvårda Pauline til brott och förtviflan.”
Grymma ! fade fru von Verfeuil
med gråtande öga: gjorde jag då orått
deruti, at jag i glömfkan begrafde en
hemlighet, från hvilken tid och baf
fkilja ofs? en hemlighet, hvilken Du
enfam kan uptåcka för Din man, fom
til och med ikulle förbanna denna olyckliga uptäckt? åro desfa förebråelfer den belöning, hvilken jag borde
vänta mig för min ömhet? — ”Ack,
förlåt mig; min moderliga, min dyra
vån!’’ ropade Pauline; ja, min lott är
ksflad. Måtte han bli lycklig ! måtte
Ni alldrig ångra hvad Ni har gjort
för mig!’3
Edvard inträdde, då Pauline hade
fagt desfa orden. Han feck juif nu et
ämbetsbref, fom nödgade honom at för
några dagar ref'a til Paris.
Pauline
fkulie göra honom fäil/kap; men hon
D 3

54

«

bad honom enträget at fä qvarblifva i
fin enfamhetj hon påminte honom hans
egna önikningar, hans löite, och et höil
hans famtycke.
De förfta dägarne af detta nya
giftermål liknade icke början af den
lyckligafte förbindelfe på jorden, när
kårleken knutit den. Pauline förrådde
en forg, en blygfel, en trängtan och
en fruktan at tala, fom måfie förefalla
hennes man befynnerlig; men han anfåg detta blott för en verkan af hen
nes blygfamhet.
Paulines fmärta vid
hans afrefa och hennes ifriga önfkan
at fâ lefva i enfamheten, allt fiillade
hans bekymmer. Två månader var han
frånvarande. Fru von Verfeuil fonder»
ref under denna tiden flere bref ifrån
Pauline til Edvard, hvilka innéhöllo
bekånnelfen om hennes förfeelfer. Men
knappt kånde Pauline at hon var haf»
vande, förrän hennes ovifsbet tog eft
ånda, och hennes beilüt blef faft. Hon
kände, g t hennes man nu mera icke
kunde, öfvergifva henne, hon kände behofvet af at allt mer och mer förena
honom genom barnet vid modren, och
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genom modren vid barnet,
Tilfredsiiäiid af tanken på fina pligter, b!ef
hon mindre plägad af fin hemlighet.
Edvard kom tiibaka, och njöt i
förhand fadersglädjens fållhet. Ifrån det
ögonblicket, da Pauline fkånkte honom
en fon, blef hön verkeligen lycklig.
Hon qvåfde den fmårtfulla ångrens rötelfer, för at helt och hållet fysfelfåtta fig med fin man, fit barn och fin
vån ; hon fökte forgfålligt at undvika
hvarje famtal , fom kunde i hennes
minne återkalla den fôffla tiden af hen
nes ågtenikap; och om desfa erinringar
ännu kodade henne nâgratârar, få öfvertygade hon fig, at hon genom fit li
dande rikeligen erlagt den gård fom
menfkligheten år fkyldig olyckan.
Huru grymt fkulle icke hennes vil
la floras! Edvard hade en dag reft til
Havre, och kom fednare tiibaka, än
han hade lofvat. Pauline geck honom
til mötes. Honmårkte i hans anligte
en ganfka fynbar förändring. Han vil
le neka dertil, men förrådde fig derigenom deftomera for henne, och hans
D 4
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rörelfe var i detta ögonblick få liflig,
at han icke mer kunde tvinga fig
fjelf.
På et helt års tid han icke
dolt en enda rôrelfe i fit hjerta för
henne.
Det må vara, om Du få
vill, fade han åndteligen.
Du bfir
fcanfke mifsnöjd öfver at jag yttrar
harm då jag borde vifa förakt. Min
k arte k til Dig, min kånila för Din ära,
äro min urfäkt. Jag fp i fade i dag mid
dag hos en Köpmän, fom Du känner.
En man, fom i går ankommit från St'
Domingo, var med i fällfkapet. Talet
föll på fruntimmetnas Ikånhet, och en
ung Officer fade, at fru von VerfeuilS
pupill var den vackrafte han någonfin
fett. ,JHuru!’’ fade främlingen: ”Pau
line von Herrcourt, herr von Val villes
enka? ’’Då Officern bejakade denna
fråga, fortfor främlingen: ”ack, jag har
kånnt henne gan/ka val! Hvad Ni fäger, är fannt, men pm Paulines caraeter utbildat fig äfvenfå väl fom hen
nes anletsdrag , få måfte hon nu vara
litet eldig.
Då hon i fit fjortonde år
afrelle från St. Domingo, hade hon re
dan hafttvänne ålikäre. Jag tror, at hor*
fedan bemödat fig at öfvervinna des-
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fa ftränga grundfattfer.” Jag var i det
Iiåftigafte raferi, fortfor Edvard. Man
ville fåga åt främlingen, hvilket ba'hd
förenade ofs’. Jag begärte tyftnad. Han
beftyrkte fin förlkråckliga fmädelfe, och
til och med, då han fluteligen märkte
fin oförfigtighet, kunde icke en gång
det förakt hvarmed jag bemötte honom,
bringa honom at återtaga hvad han fagt.
Han heter Meitin.
En dödsbiekhet betäckte Paulines
anfigte , då Edvard /lutade; hennes
kropp ' darrade, och bon var få häftigt
förd at hon icke kunde framföra et en
da ord. Halft förvånad, halft förlkråckt,
få g Edvard pä henne. Var det mifsnöje, var det en annan kanfia, fom
bandt Paulines tunga? Skulle denna
hemlighet, lom få Länge afhållit henne
ifrån at gifva Edvard fin hand, /kalle
desfa få ofta uprepade yttranden, hvari
han förr icke funnit någon betydelfe,
ändock hafva haït en annan betydelfe?
Et förfärligt ljus utbredde fig öfver det
förflutna, och Öfverdrog framtiden med
ftiörka färger.
Bägge förblefvp några
minuter i denna förlkråckliga belägen-
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het.
Edvard fruktade et ögonblick ,
at Pauline /kulle mifstänka at han ic
ke eftertryckligt nog ftraffat denna bit
tra förolämpning, och at denna kån/la
fom hon icke vågade yttra , vore or»
faken til denna' tyftnad. ,£Jag /kall i
morgon återfe honom, den ulle fmådaren,“ fade han. — Desfa ord, hvilka
Pauline alltför vål förftod, gäfvo hen
ne ftyrka at tala.
Nej, ropade hon,
Du /kall icke återfe honom. Han år
ingen fmädare, han har fagt fanningen.
Han fjelf är et af de föremål >
hvars val vanhedrar mig; den andra
har dött hår.
Jag har dolt for Dig
min Ikymf, för at bibehålla Din akt
ning. Det år billigt at jag förlorar den}
jag vore lycklig om jag icke öfverlef.
de denna förluft.
Ack! om min kär
lek til Dig förvårfvat mig Ditt medli
dande, få fluta den för/kråckliga Arid,
til hvilken jag år en ovårdig orfak.
Skona mig från denna fmärta. Gig mig
döden ! lät mig blott förft icke lida
qval, fom åro ftörre ån alla brott. Gif
mig döden, jag väntar den af Ditt med
lidande.
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Edvard hörde henne icke mer; han
var alldeles forkrosfad. Et ögonblick
bodde han, at frukta för den fara, för
vilken han ville utfätta fig, hade förvir.
rat Paulines förhand, och emottog begårligt denna firåle af hopp. ”Var lugn,’’
fade han;5 hvilket raferi har intagit
ßig'1 ’Han ville, vid desfa ord trycka
henne til fit bröft. — Nalkas mig ic
ke! fade hon med dyfter värdighet;
jag är Dig icke värd. ' Du /kall åfer.
hnna mig i dödens armar; blott då forft
fkall jag vaga at ännu en gäng tala
jned Dig. Lemna mig nu! — Edvard
toll på knä för henne, och kände på
en gäng både förfkråckelfe och vörd
nad.
I detta ögonblick inträdde fru
Von Verfeuil.
Pauline darrade vid åfynen af fin vän.
’’Jag har följt Ert
rad,” fade hon; ’’fer Ni hvarthän det
har fört mig?“ — Med qvåfd röft be
rättade hon nu hvad fom hade händt
hennes man. “Ni känner nu,“ fortfor
hon,{t om jag längre kan lefva. Hjelp
Jig blott bedja Edvard, at han Hutar
hen ftrid, fom /kulle blifva min död,
*-/et är min fidfta önikan.“
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Hvilket förfkråckligt ögonblick för
Paulines vän! Nu ångrade hon det olyckliga råd hon gifvit henne; men el'
dad. af den iifliga önikan at urfåkta
Pauline, berättade bon för Edvard, de'
omftåndigheter, hvilka kunde mildra
hennes förfta förféelfer, och up tåek t <2
for honom, at hon näftan med våld
hindrat fin vän at uptäcka fin bröttflig*
het.
Edvard tycktes med fynnerlig
upmårkfamhet ^ifva akt på denna fed'
nare omftåndighet.
Han vände fig t»
Pauline, dâ fru von Verfeuil teg. Hen
nes förflällda- anfigtsdrag förikråckte
honom. Pauline, fade han och fiörta*
de til hennes fôtter; Pauline, tror Du,
at jag har uphört at älika Dig? ^
-‘Du ällkar mig, Du ålikar mig ännu?
rcoade hon; “o, jag tackar Dig, ml»
Gud. Nu ikola mina fidfta ögonblick
icke blifva få förikråckliga; mit bart1
jkall ibland våga nåmna for honom fi'1
mors naran.!<
Men på denna rörel 5
följde häftigt en annan känlla.
Ho^
kaftade fig för Edvards fötter, och ba»
honom icke refa tilbaka til HavreMen han låt henne fnart förftå at hot1
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begirde fin egen vanåra. Ofvertygad
otn denna förlkrackliga fanning, had
hon några ögonbiick, och fedan hon
ftigit up, vände bon fig til Edvard,
fom redan tänkte på afrefan, då han
fåg morgonrådnaden upftiga. “Denna
inftundande dag,“ fade hon-, “år kan»
fke den fidfta för ofs bägge. Jag kan
icke icke mer lefva för min maka; men
mig âterftâr den rättigheten at dô för
honom,
Våifigna Ditt barn ! “fortfor
hon och förde Edvard til vaggan: “äfVen jag bör välligna det, ty jag vetr at
min ånger har fôrvarfvat mig Himmelens förlåtelfe.
O Du> fom jag ånnu
vågar äl/ka, låt mig bekånna det för
Dina fötter.
Du vågar för mig Ditt
lif, och mina förfeelfer, min olyckli
ga förfiållning, år kanlke ånnu den orfa k , fom llôrtar Dig i denna förfkråekIjga fara. Men Du är god, Du år å~
delmodig, Du beklagar mig ånnu, eme
dan Ditt hjerta kånner hvad jag lider.“
— Edvard ville tala. “Säg ingen ting,“
fade han til henne: “allt år redan fagdt.“
Ögonblicket til afrefan kom. Med det
itiod,/om förtviflan, vifar, beledfagade

Pauline fin man, och tog afjfked af
honom. Bekymrad öfver detta ikenbara' lugn, iakttog fru von Verfeuil aliä
fin våns rörelfer, och fäg icke utaO
bekymmer at hon geck af och an pä
hafsiïranden.
Hon geck til henne*
“Var logn,£C fade Pauline; “hvarfôr®
Ikulle jag; gifva mig fjelf döden? mio
fm ärta Ikall ju göra detfamtna.“
Tvä förfkråckligä timmar gingo ntf
förbi , få mycket förikråckligare fof
Pauline , fom alla hennes förhoppningar forfvnnnit med henntes lifs fäll het*
Slufeligen bragte en Extrapoft et bref
ifrån Edvard, “jag har haft den olyC'
kan at döda min motlländarefkref
han til Pauline.
“Så ftraffba.r han är>
få beklagar jag ändock hans död. Den
na förfkräckliga affaire qvarhåller mig
hår ånnu et par timmar.
Jag befvåf
Pauline, fom alltid Ikall vara mig tro
gen, at med lugn afvakta min åter
kom ft.‘‘
Ser Ni, denna blodslkuld faller pä
mig, fade Pauline til fin vän. Jag å*
orfaken til Meltins dôd. Ofverallt fei
jag forikrackelfer, ofverallt bro-tf orfl-

î<nng mig. O min mor! rädda mig!
Förgåfves fökte fru von Verfeuii
« tilfredsftålla Paulines dödligt fårade
hjerta.
Edvard kom'tilbaka. Pauline vå
gade icke at gâ honom til mötes. Han
nalkades henne , men man kunde mär
ka det, at han redan fruktade för at
icke bevifa henne nog ömhet.
Han
bemödade fig at afhålla de plågande
Orfakerna til fit bekymmer från fin fjål,
och Pauline markte detta, kände at
nan tänkte derpå mer ån han /kulle
laiva gjort, om han tal t derom. Hu
ru! fade han til henne, då han fåg
huru hon med hvar dag blef allt mer
och mer förändrad: är jag dä icke mer
denfamma för Dig? — “Kanike bättre,“
ivarade hon,“ men icke mer denfamjha. Ser Du, då icke den ikugga, fom
lörfoljer mig, den mannen til hvars
död jag år orfaken? fer Du icke, at
Var • lycka för framtiden är ftörd , at
fiitt förtroende felas mig? Edvard ’jät
rnig dö!“
?
Ingen var olyckligare än Edvard.
Med fin caracter kunde han icke 6olöm-
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ma de fôrfeelfer, fom få häftigt rôd
honorn, och han ålJkade Pauline fâ mycket, at han fruktade at för henne for'
råda fit lidande. Han kunde icke qväfva fm oro når han var hos henne, och
geck ofta ut at promenera; men Pau
line vågade icke upföka honom; b o*1
blef fittande framför fit barns vagga»
der Edvard vid fin återkomft fann hen
ne bedjande i tårar.
Hon afbröt ho'
nom, när han öppnade munnen at ta
la, och han fjelf, fom icke visfte hva®
han (kulle fåga, började et annat far
tai.
Fru von Verfeuil gjorde fig be'
Händiga forebråelfer öfver det råd hot»
gifvit Pauline ; ty ingen ting fmärtad®
Edvard ' få mycket, fom at Paulipÿ
gjort en hemlighet för honom af fi°s
fôrfeelfer.
Medan det ännu var et fvugt hopp’
at tiden (kulle återföra glädjen i deö*1®
fordom få lyckliga boning, bragte e(l.
morgon en af Paulines pigor Edvar
den tidningen, at hennes matmoder hÉ"
la natten igenom varit plågad af febef'
Edvard låt ftraxt hämta en läkare, °c
Jkyö'

ÀvÿficîScîe fig til Pauline, fom talade
'■oredigt, Oupböriigt Entrinde hon hans
Oamn, och tilläde blott de orden: han
?-lfiiar mig icke mer. — H vilken fyn
^ör honom! hvilka förebråelfer gjorde
I1 an fig icke ! huru ar k var icke nu
lans kärlek ! Hvarje annan tanke hade
^-kit från hans fjål, Plan fåg Pauline
olott fad an fom han hade älikat hen«
Oe, fädan fom hon fordom vifat fig
hr honom , han fåg blott Pin dyrkade
Pauline, Annu räddare ån han var fru
^'on Verfeuiî, fom fatt framfor Pauli
nes fäng. Hon kände det hjerta, hyil«
,{et hon fjelf bildat, hon kände hvil"^en häftig fôrtvifîan tärde henne.
Läkaren vifade et ftort. bekymmer,
Ldvard ville gårna blifva bedragen af
,’°r!om, han fyntes vilja undvika det
hr/kråckliga ilaget. Tre dagar fôrflô»
to utan at Pauline återfeck fiAfansningj
*tle» hvad hon fade, var defio mera
jurande. Den olycklige Edvard kände
1'?art ögonblick nya qval, då hon fä
£ a uprepade det älikade namnet fom
ysfeifatte hennes fjål. Sluteligen ater«
Pauline
E
-fl

feck hon fm fansning.
Edvard hbl*
henne för räddad; P*» loe markte denP3 villfarelfe, hvilken hennes bedrotvade vän icke delade.
«Upgif denna
viilodröm, min Edvard - fade hon t.
honom; “vi måfte bjuda hvarandra e£
evigt farväl “
, ^
Grymma! ropade han, det ar Do
fom Vill öfvergifva mig ; Du föraktar
mig få mycket, at Du kan tviftt pa
min kårlek. Vålan , jag har glömt de
tankar jag hyfte, innan jag larde kanna Dig. Ja, jag bedyrar det for Digr
Pauline är i mina ögon åfvenfa full
komlig, åfvenfa Sdel, fom hon var for
mig i vår (köna fållhets lyckliga da
pa?. Tid och kärlek hafva renat Dm
fjil Lef för at upfoftra Ditt barn, leî
för‘at ål (ka den lycklige mannen, fom
anfer fig enfaro för brottflig.
‘ \r
icke,“ fvarade Pauline, “at en fvftg
mande inbildningskraft 0fverdnfver .de
förfeeifer, för hvilka jag genom en lan*
ånger har pligtat hos Gud. Han h
förlåtit mig dem, tror jag, oth jag■ A
utan fruktan.
Men karlekens fallhet
beror af ömmare Uänflor.
Mm u §

doms förvillelfer, och ännu mer mit fel
at dölja dem för Dig , iiafva för alltid
flört vår lycka, forn icke kunde tåla
något ombyte, emedan den var för
fullkomlig. Döende tror jag mig vara
Dig värdig. Du vet huru flor min kär
lek är.
Detta är den fidfla åminaelfe
fom jag qvarlemnar, blott dénna erin
ran öfverlefver det föremål fom var ofs
dyrbart. Af jag icke lycklig, min Ed
vard, när jag få der undanrödjer allt
fom fluljer Din fjål ifrån, min? I fiimnielen Ikola vi återfe hvarandra, och
ända til detta ögonblick /kall min bild
bo i Ditt hjerta , fåfom den fordom
bodde der*
Och Ni, min moderliga
vån , ”fade Pauline til fru vonVerfeuil,
Ni fom jag har at tacka för alla de
dygder fom hedra och tröfta mig,'tröfla
Edvard och vaka öfver mit barn.”
Man gaf Pauline hennes fon. Hen
nes mans fmärta , barnets fmekningar,
fru von Verfeuils tårar, uttömde hen
nes ftyrka; hon blef fmåningom fvagare, och fnart flydde hennes fjäl.
i .. Smårta och oro öfver den brottflighet, fom hon förebrådde ftg, fluta-

•ijf,

;äe innoir» kom tid Fru von VerfeoÜSl
iif.
Un en djap qnflighet, den haîtl
alifirig ôfvergaf, tog Edvard med figl
fit bekymmer, och den bih.ga forg der- \
ôfver at han ej forftâtt bei'egra fin ca* \
rafter, medan det ännu var tid. Hat
leide han blott för at opfoftra fit barn, j
In i i ket kärleken1 til Pauline gjorde fö
dyrbart för honom.
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