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VÄRDE LÄSARE!

At noga följa orden vid öVerDtnin- 
gar, blir ofta få fvårt, fom ofma- 

keligr, Ju högre ämnet är, ju (karpa- 
re'urfk ilning fordras, at göra den nya 
drägten lika behagelig, lika tydelig. 
Ofta felas ord, at me^ famma efter
tryck på annat fpråk tolka en mening: 
ja, hvart tungomål har fina egna ord, 
fom i et annat knapt finnes af lika be- 
tydning. Därföre tyckes mig vara nöd
vändigt, ar ej få mycket binda en öf- 
verfätning vid ordens efterfölgd, fom 
mera iöka meningens liktydning Så
dan är min ranka om Böcker af ftörre 
vigt; men en Roman har jag tänkt 
kunna i et annat fpråk blifva lika be
hagelig, ofta med mera korthet. Där
före finnes denna, i fin Svenfka drägr, 
til ftorlek få olik fit Original, fom den 
til innehållet dock är lika: ty då Hi- 
ftoriens fammanhang, orubbad och 
utan onödiga uppehåll, följes, fkulle 
jag tro, ar en förkortad öfverfätning 

blifver
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blifver lika, om ej mer behaglig; och, 
då alt, fom innehåller någon morale, 
vid tolkningen ej til mening ändras, 
mindre uteflutes, tror jag äfven den 
blifva lika nyttig. Så har min förefats 
varet vid detta Arbete. Huru den är 
fulgjord, lemnastil Lä farens omdöme.
Jag önfkar ej allas, hoppas knapt de fr 
fleftas; men förmodar deras bifall, fom 
ällkaentydelig korthet. Jag har anfedt 
min fkyldighet vara, at gifva fkäl til 
min tagna frihet härvid. Utan oro öf- 
ver Almänhetens utflag, förväntar jag 
critiquer ; ty jag känner mit fvaga. 
Billiga vördar jag; men föragtar obil
liga. Ofulkomlighet är männifkjors 
almänna lott: huru (kulle då fel fak- 
jias i et lärofpån? Trykt af en vidrig 
lycka, har jag fokt min ro och öfning 
uti detta Arbete. Den har jag funnet, 
och anfer därföre min möda nog lönt. 
At bidraga til andras ofkyldiga nöge, 
är en pligt, fom männifkjo-kärleken j 
ofs ålägger. Kan äfven detta härmed 
Vinnas, iå är jag dubbel lönt.

Fröken
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Fröken BETSY THOUGHTLESS

HISTORIA.
CAPITÉL I.

J
ag har altid tänkt* at fåfängah fördärf- 
vadc Fruntimmer mer, än kärleken* 
och at de villo-ftigar, hvarpå man fet 
dem afvika* mindre komma ’af en 

laftefull böjelfe, än utaf oagtfamhet och 
tinga fkönlåmhet ; men man mäße ock 
medgifva, at de med altfor Hor håg och 
häftighet mottaga förledande tilfäilen: ef- 
terlåtne mot fig ijelfva * ftränga endaft 
mot andra, fördöma de alttör högt de fam- 
tna fel, hvartil de fjelfva oftaft aro fkyl- 
diga,

Om de använde, til fit hjertâs ranfakan- 
de och rening, en del af den tid, fom vid 
deras nattduks - bord fåfängt borlflöfes *

A ■ Ikullë



2 Fröken B. THOUGHTLESS 

/kulle de undvika många farliga felftigar ; 
och det är juft dartii jag önlkar dem blif- 
va, genom denna Hiftoria, upmuntrade.

Fröken Betjy Tbougbtlcfr^ född af hederlig 
Adel i Leicefter i Ängeland, förlorade, pä 
fit io år, lin Mor, genom döden, och blef 
af fin Fader bortlemnad, hos en hederlig 
Fru i granlkapet, at upfoftras i penfion. 
Den gode Adelsmannen ällkade väl högt 
fin lilla Bet fy, men des upfoftran var ho
nom ömare, än at forgen öfver des borto
varo Ikulle hindra Ikilsmåffan, och lätt
heten, at kunna en och två gånger om 
veckan refa och fe fin kära Doter, gjorde 
faknaden drägeligare.

Fföken Betfy, fom, jåmte et godt finne, 
hade den lykliga gåfvan at behaga, för- 
värfvade fnart fin Frus bevågenhet, och 
fina Lekfyftrars vänlkap: och, £bm unga 
Flickor, iå väl fom andra Fruntimmer, haf- 
va fina vänner, hvilka de förtro fina fmä 
hemligheter; få var Fröken ForXoard, fom 
vifade Betjy mefta vänfkap: deras förtro
lighet började med lapri, och tiltog i fam- 
ma mån, fom deras ålder.

Fröken Forward hade 2 år för Betjy; 
men denna Ikilnad i ålder hindrade han
ne intet, at förtro denna fin lilla vän en 
kärleks-handel, fom hon börjat med en 
ung Adelsman i granlkapet, vid namn

Spar*



historia; . 3

Sp'arkifh. Hari hade fedt hänne i Kyrkan, 
och blifvet kärt Forward, intagen af en fä- 

s fang inbilning, upmuntrar honom ; en 
bref-växling dem imellan uprättas; han 
kallar hänne däruti fin ängel, fin gudin
na : och Betjy, fom låg défia bref, och oän- 
deligen rördes af alla defla öma uilätelfer, 
kände redan en altför Hör längtan, at kal
las äfven la

Jag vet ej af hvad tilfällé dehnå kär* 
leks-handel blef Uptäkt, få at Frun fördu- 
blade fin tipmärkfamhet Alt husfolket blef- 
vo noga förhörde; men fåfängt: ty ingen 
i hufet vifte denna hemlighet mer, än 
Bet fy, fom den ock obrotsligt bevarade: och 
det ärjüft en omftändighet, fom Låfaren 
ej bör vara okunnig om.

Sparkifh hade lält Hiftörien om Pyramif 
öch 'ïhisbei efter deras exempel, nytjude 
han ert fpricka, at fortlkäffa fina bref, hvil- 
ken han fann i trägårds, muren, och bvil- 
ken han trodde kärleks-guden gjordt en- 
daft för hans lycka, Altfa, oagtadt Fruns 
förnyade agtfamhet, hade deras kärleks
handel ej yppats, om de hållit fig härvid} 
men de åftundade med lika häftighet an
dra utvägar, at talas vid, och Forwards fint- 
lighet förlkaffade det fnart.

En Helgedag foregaf hon en häftig 
hllfvudvärk, och erhöit lâf för Betfy, at 

A a blifva
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blifva hemma hos fig, under förevändning, 
at läfa för hanne; men Betfii, få fnart 
hon infläpt Sparkil b i fom härom blifvet 
underrättad, gick til pigan, fom enfam var 
hemma, at agta hufet, (ägande, at hannes 
läfning fôfvat des vän, och mot flutet af 
Gudstjenften /kaffade de unga slflcande til- 
fälle, at fkiljas ât. De hade flera lädane 
fammankomfter, medclft Bctfyr hjelp, hvil- 
ken, intagen af et förtroende, fom des ung
dom gjorde för hänne mera fmikrande, 
använde all fin omtanka, at det förtjena.

Forward hade en medfödd böjelfe för 
kärlek, och brukade redan af naturlig drift 
alla de finheter, denna förledande art lä
rer, til at underhålla och föröka fin ällka- 
res kärlek ; altlå må man intet undra, at 
Bctfy, vetande alla des konfter, och là ung 
underrättad uti kärleks-intriguer, fyntes få 
utlärd, då hon forft kom at utöfva deffa 
kundfkaper.

Imedlertid, antingen at deras famman
komfter fkedde för ofta, eller den nödiga 
agtfamhet för mycket förfummades, varade 
denna kärleks-handel ej länge. Frun för
tretad, at fe fin vakfamhet af deffa unga 
om intet gjord, underrättar den unge Spar* 
kifbr Far om alt, och ber honom använda 
fin myndighet, at dämpa denna elden. 
Den gamle Herren förtörnad, at fe fin Son, 

uti
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iM en iå ung ålder, öfvergifven til en fä 
farlig böjelfe, lät kalla honom; och, fedan 
han, uti hårdafte orda-iätt, hade förehål
let honom des fdl, befalte honom med iå- 
dan ftränghet låga fanningen, huru alt 
förelupct, at den ftackars goflen bekände 
alt', utan at förtiga den del, fom Betty 
dåruti hade. Detta gjorde, at Betty blef för
buden alt omgänge med fin vän: en forg 
lika känbar för dem båda. Men oförmo- 
delig förändring med Betty bragte hänne 
den fnart at förglömma.

CAP IT EL. II.
Cå nödigt det är, at lära unga Fruntim- 

mer, huru de rätt böra upföra fig mot 
Mansperfoner, fä nödigt år ock, at med var- 
famhet, och ej för ofta röra detta äm
net. Hade ej Frun för ofta, och med iå 
mycken ifver, föreftält Betfy Forvwdr fel, 
få hade, tör hända, Betty mindre lagt dem 
på finnet. Desutom var Frun gammal; ål- 
dren var nog teknad på des änfigte, och 
jag har altid märkt, at man ej öfvertygar 
om nöjens farligheter, utan man både är i 
Ränd, at fjelf finaka dem, och eger nog 
ftyrka, at dem emotftå,

&tfy,



$ Fröken B. THOUGHTLESS

Betßi, hvars ungdom, och än mer des 
granlaga finnelag, gjorde mindre Ikiklig, 
at märka grunden af flika föreftälningar, 
uptog dem, fåfom hårrörande af någon 
Ilags afund, eller blott af äftundan, at vifa 
fin myndighet Hon var qviçk; men uran 
lörfigtighet och eftertänka ; fåfom et lått 
laftadt Ikepp viker för alla väder; (å un- 
dergaf hon fig ock alla böjelfer, Men af 
Hiftprien lärer Läfaren känna des carafter, 
och desförmnan uplkjuta des omdöme.

At följa ordningen, lä vil jag berätta, 
at Betjjis Fader var en värdig och hederlig 
Adelsman; men fô'r myçket flcöteslös. Han 
var inviklad Uti en procefs, fom des ef- 
ferlåtenhet oçh afïky för fvflor gjorde far
lig. Han hade lätet honom vara i många 
är, utan at des vänners föreftälningar för* 
rnådde honom lemna fin roliga enflighet, 
Men de anfenliga fummor, fom des Ad-? 
vocatcr fid efter annan fordrade, föraniat 
honom til flut företaga en refa til London, 
i beflut, at ej förr återkomma, än denna 
ledfamma proceflen blifvet flutad

Desförinnan tog han et ömt aflkcd af 
fin kära och med ängflan fade hänne, 
at han på lång tid ej tänkte fig tilbaka, 
Defia ord voro Prophetitka. Knapt var han 
framkommen, dä bekymmer, refans bcfvär- 
bgheter och ftads-luften, fom äfven i des

ungdom
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ungdom varet hans helfa Ikadelig, efter en 
kort ljukdom, lade honom i grafven. Före 
fin död utnämnde han fin älfte Son, fom 
refte nu utomlands, til arfvinge af fina 
ftam-gods, och fin öfriga anfenliga förmö
genhet delade han lika mellan fin andre 
Son Frans och enda Doter Betfy Thougbtlefr, 
och utnämnde til Förmyndare en Adelsman 
och Riddare Ralph, och en nk Handlande i 
London, vid namn Goodman. Fröken Bet/j 
rördes af denna forge - händelfe högre, än 
af des ungdom kunde väntas; men utom 
det, at en nog medelmåttig tid är tilräc- 
kelig för äldre folk, at utplåna minnet af 
flika forge-fall, la bidrog ock des påföl
jande händclfer at tröfta hanne.

Herr Goodman, i en ålder, då man föga 
plär tänka pä giftas, hade egtat en Enka 
efter en Riddare Baronet, vid namn Mel- 
la/in, fom för fattigdom hade malt nöja 
fig med en nog rmga fylla vid Hofvet. 
Vid fin död hade han lemnat fin Fru och 
enda barn, en Doter, vid namn Flora, uti 
et bedröfveligt tilftånd. Herr Goodman ve- 
fte det väl; men rådförde endaft fit hjer- 
ta. Hvad hanne angick, lå är lått at be
gripa, det hon af mindre ädel drift brag- 
tes härtil; men det är fvårt at belkrifva, 
huru långt hon dref den magt hon egde 
öfver des hjerta, Knapt vifte hon fig ej

A 4 tycka
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tycka om det qtiarteret, hvareft han bod
de, förr än han det til hannes nöje förän
drade, oagtadt det ombyte förordfakade 
honom mycken olägenhet. Husfolk, fom 
hanne mifshagade, ehuru bepröfvade och 
trogna, fingo ftraxt at/ked Des vilja var 
hans lag. Korteligen: den gode Herr Good
man Ikulle hafva tykt fig begå et oför lä- 
teligt fel. om han vågat fatta fit vett i 
jåmnförelfe emot fin Frus.

Fru MelUfin , underrättad -om fin Mans 
fcVmynderfkap, öfvertalade honom taga 
Fröken Betßi i fit hus: intet allenaft, fade 
hon, för det, at Betfy var af fåmma ålder 
med des Doter, och fàledes en behagefig 
camerad för denna unga Nymph ; utan äf» 
ven för det hon trodde fig Ikikligaft kun
na befôrja des anftåndiga upfoftran ; och 
dä kunde han bäft bevaka des angelägen«- 
heter, och upfylla en Förmyndares pligt« 
Herr Goodman, intagen af defla lyfande 
fkäl, fom han uptog fåfom et fäkert mär
ke gf fin Frus goda hjerta, taçkar hänne, 
och fôrfkaffade lin Med-förmyndares faul
ty eke, fom då med fin Fru var i London. 
Fru Mellaßn^ fom fökte fmikrt fin Man, ge
nom den ifver hon vtfte mot des gamlo 
väns Doter, fände genaft fin Kammar-Jung- 
&U, at afhemta Fröken lietfy.
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Eetß/ hade aldrig varet i London; men 
den /köna be/krifning, hon därom hördt, 
gjorde hänne hjertehg glad, at få komma 
dit, och Fru MelLifini godhet, fom Prinks, 
få het denna Kammar-Jungfrun, pä det 
högfta berömde, gjorde hänne fä förnögd, 
at hon föga rördes af den forg, fom både 
Frun i hufet, fom verkeligcn älfkade Ectfy, 
fimt des vän Fröken Forward, utvifte yid 
des afrefa. Hon läfvade dem flcrifva, hvil- 
ket löfte hon väl til en tid upfylte; men 
nya nöjen, och mer intagande förrätnin- 
gar, kom hånne fnart at förgäta detta gam
la behantlkaper.

Herr Goodman, full af längtan, at fe 
fin unga Pupill, mötte hänne, i följe med 
fin Stjuf-doter Flora. Han förfäktade på det 
ömäfte, at hon i honom /kulle få en an
nan Fader. Flora vifade ftörfta kärlek och 
vänfkap, och den ymfom böjelfe, fom detta 
bägge fyntes taga vid detta förfta möte, 
för h varandra, upfylte Herr Goodmans öma 
hjerta med en oändelig förnöjelfe, hvilken 
föröktes, dä Fru Mellafin med ftörfta vän
fkap mottog des Pupill.

Riddaren Ralpb, underrättad om des 
ankomft, gjorde med lin Fru, Trufti vid 
namn, cn vifite hos Herr Goodman, Denna 
Dame, fom med ömarte vänfkap varet til- 
gifven Bctfyf aflidna Moder, kunde cj

A J utan
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Utan tårar omfamna denna fin kära väns 
enda Doter, hvilket anlågs blott fom et 
vänfkaps prof, men de hade en annan ord- 
fak, fom ej var bekant. Fru Trufii hade et 
upriktigt och dygdigt hjerta, och af det 
hon hade hört om Fru Mtllafin, trodde 
hon mindre tjenligt för denna Unga, at 
i et lådant hus blifva upfoftrad. Hon blef 
helt beftört, fä fnart hon fick veta, at 
Betfiy fkulle tagas från landet, och upfoftras 
hos Fru Mtllafin. Hon hade fatt fig med 
eftertryck däremot; men födäkrad, at det 
Ikulle åftadkomma ofämja imellan fin Man 
och Herr Goodman, hvars fvaghet mot fin 
Fru hon väl vifte, lät hon fig intet mårka, 
utan förefatte fig, at vid alla tilfällen gifva 
denna Unga fådana råd och varningar, 
fom hon med ängflan låg förut Ikulle blifva 
hänne ju längre ju nödigare.

Fröken Betfy gick nu i fit tjde år. En 
farlig ålder! Äf det intryck hjertat då får; 
af den utöfning man då lårer, härflyter lif- 
vets väl eller ve. Hon var vacker; men 
juft ej en Ikönhet. Des naturliga behaglig
beter gjorde hänne älfkansvärd, och Fru 
Trufii låg grant, at hon behöfde goda vapn, 
at kunna motftå och öfvervinna alla de 
nu förekommande freftclfer. Under all 
den oro, fom Fru Trufii häröfver hyfer, 
förnöjer Betfy fig med, åtankan af fit lyk-
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liga omfkifte. Och huru Ikulle ej detta för
nöja hanne? Fru Mellafin mottog alla mor- 
nar befök, man roade hänne med berat-’ 
telfer om allehanda nyheter, och ändteligen 
utvaldes något förnöjande tidsfördri f, hvar- 
uti altid Flora och Betfy hade del. Aldrig 
har någon Fru få öfvergifvet fig ät vällu- 
flen. Spel, baler, commedier och vifiter 
borttog den tid, fbm ej vid des nattuks- 
bord törnöttes : hvad förförande lefnads- 
lätt för en. Flicka af iyår', Des naturliga 
vett altför fvagt, at kunna motftä få för- 
tjufande nöjen, kunde ej föreftälla hänne 
den fara hon fväfvadc uti.

Man kan lätt tänka, at kärleks-faker ej 
voro banlyfte ur detta hufet. Fru Mellafin 
var ännu uti den ålder, at kunna behaga, 
och Bet/yt och Flor af Ikönhet fann nog fina 
tilbcdjare; men Betfy hade den äran at 
Upväcka en alfvarfam kärlek.

Saving, ende Son af en förnäm och rik 
Herre, bief des fkönhets förfta offer. Han 
blef dödeligen kär uti hänne, och tänkte 
bli tokug öfver den föga tro hon ville lät
ta til hans kärleks bedyrande. Men hans 
beftandighet, hans frugtfamma minne, des 
glädje, då han fåg hänne, och forg, då han 
emnade hänne: alla deffa förelfer, fom lä 
ifligt utmärka en rått kårlek, öfveytalte 
îànne Ihart, och upväkte tillika det få

fänga
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fänga tankefätt, fom lä gerna följer med 
alla unga. Stalt öfver det välde hon låg 
fig ega öfver fin ällkare, utöfvade hon 
det med tyranni. Det qval hon honom 
förordfakade, fmickrade hannes egen-kär- 
lek, och oagtadt fit eljeft goda hjorta, fann 
hon et hemligt nöje uti det bekymmer 
hannes hycker honom förordfakade. Men 
hvad fâr et fvärt qval fölgde icke pä den
na korta leger.
aiz1 Ma Ap* M*- * P* Ap* Cz xL- Al/" «4* *4/ ax-- **lz aJ/* "4/ av aIa av a!/- a!/* aP* a!/*

CA 1’1 TEL III.

'Detfyr kalfinnighet bortjagade ej Saving; 
men des trägna upvagtningar mifsii- 

kade Herr Goodman. Han kände denne unge 
Herrens Fader får den girugafteman kunde 
finna., Man fager, at begarclferna upeldas 
af hinder och fvärigheter, och kärlekens 
vika mindre ån andra för något motftånd.

Förfåkrad, at all Betfyr merite ej gjorde 
minfta intryck hos honom, fä framt han 
ej fann hånnes förmögenhet anftändig, 
beflöt han alfvarfamt hårom tala med den 
unge Saving. Det fkcdde: han föreftälte 
jned ifver alla de påfölgder, fä för Bct[y 
fom honom, uti en kärleks-handel, han 
Utan Fadrens minne ville begynna. Knapt 
hade han börjat ytra 1ig, innan han fann
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fin gifsning fahnad. Den unge Saving til* 
flod uprigtigt, at hans Far, långt ifrån at 
gilla des kärlek, hade andra afligter. Men 
han tilläde, at om Betfyi kärlek kunde 
vinnas, och hon förmås, at ägta fig, tvfflade 
han intet, at ju des Fader fkulle gilla det, 
och taga honom til gunft. J vet, fade han, 
at jag är ende Son: är det då naturligt, at 
han vil fördärfva mig; helft, dâ han finner 
uti ämnet til mit fel det älfkvårdafte Frun
timmer, och fåledes full ordfak, at det 
famma öfverlkyla. Den ftackars/ Goffen til
läde alla dc Ikål, fom han trodde kunna öf- 
vertala Herr Goodman. Men han var för 
klok, at gâ in uti en kär Ynglings tanke- 
fpel. Sedan han pä det lifligaftc förefiält 
honom, hvad han var fkyldig fin Far, < ch 
äfven Bctjÿ, fom et fådant förflag ej annat 
kunde än förtörna, beflöt han fit tal med 
at förbjuda honom hufet. En grufvelig 
dom för denne förälfkade. Denne honette 
Förmyndaren fkulle hafva tykt fig endaft 
fulgjordt en del af fin pligt, om han ej 
i agttagit detta tilfälle, at underråtta äfven 
Betfy om alt, och föreftälte hänne, hunt 
farliga alla förbindelfcr äro, fom fke utan 
vederbörandes vetlkap och minne. Bctfy 
tyktes vara öfvertygad om des Ikäls ftyrka, 
tackade för des välmening, och lâfvadè 
följa des förmaningar; men denna forluft 

oroade
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oroade hänne intet Hon fick fnart annat 
tänka på.

Vid en bal, fom Fru Mella/tn anftält, 
fick Saving tilfälie at infinna lig, Betty, 
i tanka, at. efter fin vana, fötordfaka Savi>g 
förtret, ikämtade mycket förtroligt med 
Gailand^ en förnitn och rik Herre, fom egde 
många behagligheter. Han lång väl, dan- 
fade Vackert, talade Franloika, och var 
altid prågtigt klädd. Des ftändiga framfteg, 
hos en del Fruntimmer, gjorde honom in
bilik , och, fom des egen-karlek gjordt ho-» 
nom oförmögen til någon annan, lä lekte 
han med des behagligheter, utan at känna 
des befvär. Denna de Iköhas favorit var 
juft, fom (kulle hämnas Berfys hårdhet mot 
den olykliga Saving i genom et medel, 
fom hannes fögå erfarenhet ej tillät hänne 
förutfe. Föf mycket fåker om fina behaglig-» 
heter, för at tviflä om det ilitryck de 
gjordt hos’ hänne, finner Gailand tilfälie 
fmyga en billet til Betty, h vilken hon mot
tog, menahdeS det vara några vers eller 
annat artigt* Men huru blef hon häpen, dä 
hon las följande rader i

MiN Fröken!
^tag faille àhfeî för den otackfammafie^ at ej 
•J hajva fvarat pâ de goda token ty mig gif- 
vet. Men Frù Mellafin, bäntw Doter, den

btidiga
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otidige Saving ocb fiera, hafva hindrat mig, 
at ej kunna ge Er det minfia prof af min er- 
känfla. Jag fkulle förtvifia däröfver, om jag 
ej upfunnet et medel, at vifa Er alt det jag är 
Eder [kyldig. Mit fota Barn ! Jmåfie jÖka j öre- 
vändning, at komma enfam ut. Lät mig veta 
dagen och timan ; fä fkal jag, i hörnet af Eder 
gata, möta Eder med vagn, ocb föra Eder til 
et beqvämt fiälle, dar ingen fkal oroa ofir, 
och vi fkola förnöta några nogjamma fiunder. 
Skrtf mig til i morgon, om J kan J ty jag dör 
# längtan, at kunna Öfvertygä, det jag är Eder,

Mîn Söta Lilla,
egen GAILAND.

Harm, vrede och ikam intogo Bet fyr fin
ne, dä hon låft detta bref. Hon iönder- 
flet, fpottade, trampade det, och önikade 
på famma iätt kuhna handtera denne oför- 
ikåmde. Hon utgöt bitra tårar, och fann 
nu fôrfent fin egen oforfigtighet hafva fig 
detta ådragit. Uti forg och bekymmer til- 
bragte hon natten utan iömn. Hannes 
cvifshet, huru hon /kulle upföra fig uti en 
omftändighet iå ny, iå fråtande för han
ne, var et nytt ämne för des bekymmer. 
Ingen vän hade hon, at förtro denna hem
lighet, fom förordfakade hänne för mycken 
blygd, och de förevitelfer man kunde gö
ra, fyntes hånne för mycket billiga, at ej 

frugta
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frugta för dem. Fru Mellafinr och Florar 
uprigtighet var hanne mifstänkt, och hon 
frugtade, kan hända med fkäl, at i ftället 
för goda råd, /kulle denna händelfen belcs. 
Hon beliot, at hälla alt dölgt hos lig fjelf, 
utan at fvara denne förmätne med något 
bref, fom kunnat ådraga hanne nya för
tretligheten

Gailand väntar imedlertid några dagar 
fåfängt på fvar; änteligen infinner han fig 
hos Fru MtUafin. Seifkapet, fom var där, 
hindrade honom, at tala med Betfy, och 
hans egen-kårlek, långt ifrån at tro fit up- 
förande vara ordfaken til det mifsnöge hart 
hos Betfy bief varie, inbillade honona det 
härröra blott af fvårigheten hon torde haf- 
va funnit, at få tala med honom, Hart 
kom igen följande dagen, i denna föftrö-* 
lian, och finnande hånne enfam, tar han 
mycket bekant des hand, och tiltalar Bctfy 
tåledes: Mit löta Barn! har man få noga 
agtat Eder, at j ej kunnat fvara Eder äl- 
fkare. Betfy tog igen fin hand, och med 
vrede fvarar : Ingen vakar öfver mina ger- 
ningar; men det vett och urlkilmng, ehuru 
ringa den må vara, fom naturen mig gif- 
vet, fkal vara mig tilräckeligt, at bevara 
mig tör farligare anfall af en fådan fprätt- 
hök och narr. Defla ord, och än mer den 
ton, hvar med de utfördes, borde hafva 

tör-
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förordfakat Gailand blygd ; men de gjorde 
honom ej det ringafte beftört. Han fåg 
ftyft på hanne, och fade : j intet i dag 
uti Ert naturliga lynne. Vett, ur/kilning, 
fprätthök, narr! Det var rätt roligt; ja, i 
fanning. Men på min heder, få är J bland 
alla Fruntimmer det 'melt bedragna, om J 
tror, at detta väfende anflår Er. Det kan 
vara, fade littfy, färdig at fpricka af harm» 
men jag vore än mera bedragen, om jag 
för en fä oförlkämd, fom J, hyfte annat, 
an ftörfta föragt. Hon ikyndade flg fedan 
ifrån honom : han lölgde hänne efter, 
/krattande ötverljudt ; och fom han intet 
kunde hmna hänne , går han intil Fru 
Mellajtn, där han träffade et talrikt iällkap. 
Brr/j/ gick 1 fin kammare, och vifle fig ej 
förr, än Gailand vax borta, fom Ikedde törr 
än han var van, utan tvifvel emedan hans 
fåfänga inbilning, oagtat des utvifta frack-« 
het, likväl blitvet något kufvad.

»Ätt

CAPITEL IV.
hade tyftat den oförfkämde Gdi* 

landi men ångren, at lig ijelf denna- 
förtret hafva ådraget, förordfakade hänne 
flor blygd. Haijs Ijelf-kärlek och inbilning 
hade fadt en härd flöt, och bägge, faft af 

B olika
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olika. fkäl, lökte med flit denna händelfe 
at dölja.

Den fläckars Saving, i ftörfta forg öfver 
det förbud honom fkedf, och för mycket 
kar at kunna ens tänka på, at utplåna Bet- 
fyr bild Ur fit hjerta, var imedtertid en- 
daft fyffelfatt at uptänkå medel, at få fe 
hänne. Hans kärlek var mera uprigtig, än 
at ej vara fri från frugtan ; altfå tänkte 
han, ej utan bäfvan, på at begära et möte i 
men detta enda medel återftod. Han hade 
åntlig mod at fkrifva hänne til, och vinnä 
en af hus-folket pä fin fida.

Betfy, fom fedan balen ej tankte på ho
nom, oCh annars hade fkäl at frugta för 
alla bref, erhottog detta från Saving med 
mifstroende; dock fäker, at han ej hand- 
terade hänne på famma fätt, fom Gailand, 
bryter hon det, och kunde ej vara orörlig 
för de öma utlåtelfer, hvaraf det var up- 
fylt. Det lydde få hår J

Min F*rökén!
tvijlar ej, at j ju 3r undervSttad om 

Herr Goodmans upförande mot mig; 
men jag frugtar nog, at J föga rörer af 
den biträ forg, fom hanr grymma förfigtigbet 
mig förordfakat. Man Jäger det vara förfkrtic
ke ligt, at mifta fyncn ; men hvartil tjenar den 

i »dg,
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mig, dä jag ej fâr Ce Eder, Ehuru 110g of- 
vcrtygad om det ringa värde J jätter pä min 
kärlek,- tycker jag likväl, dä jag fer Eder, 
mig ej vara aldclcs blyklig. Hvad har jag li
det, fa dan jag bléf beröfvad denna enda glä
djen j bvarjöre jag lefver l Om jag vägat, om 
jag ej frugtat, at, efter et fä firängt forbud, 
nalkas Herr Goodmans hus, aldrig hade jag 
det leHinadt ur mit ögnafigte. ijag har frug
tat blifva fe dd, tin mera at förtärna Er. 
Men natten fldngrar min frugtan, och ger 
mig frihet, at gå och andas [amma luft, fom 
J. Så fnart jag tror allas ögon tillykte, fly
ger jag til Er. Jag finner mit nöge, at be- 
tragta det hus i bebor. Jag anropar himme
len j jag ber honom 'vifa mig för Er uti en 
få dan ge fl alt, fom kunde behaga Eder, Så t il- 
bringar jag natten, och här den annalkande 
dagen drijver mig bort, gär jag at fö ka den 
hvila, fom naturen fordrar med få mycket flörre 
rätt, fom bjertats lidande gör den mer nöd
vändig Jag [ofver ; men hvilken förnn ? För- 
ftiråckande drömmar vi fa fig för min bäf- 
vande inbilning^ och upväeka mig uti obejkrif- 
‘velig äng,fl. Lika oförmögen til fy flor, nö- 
gen, fälfkap, flyr jag alt umgänge, och föker 
de enfligafie flällen, för at öfverlemna mig 
iil min forg. Ack ! Fröken Betfy ! jag kan ej 
lefvafängre, om J nekar mig det nöget at fe 
Eder, fij barmhcrtigbet unna mig et Ögna-

B a blicki
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Hick, faß det JkuU.e vara för at fäga Er et 
evigt adjeu. fag känner den Köpmani - Frun, 
hos bvilk.cn J plär bandia Edra nipper; (kulle 
f tickas i morgon fara til hänne. Det är ef 
utan bäfvan jag vågar be Er därom. Jmcdler- 
tid, fa fort detta Edert godbets prof är; fä 
förfäkrad, at, om J det låfvar, långt ifrån 
at däraf draga någon fördel, fkal jag det 
endaß an fe för et prof af det medlidande, jom 
är få ofkilgagtigt från ädla finnen, Atk! fktdle 
jag någonfin kunna fmikra mig få det til- 
fkrifua någon annan ordfak. Förlåt mig min 
djerfbet, och lät min förtvißan utverka det, 
fom 7 afflår den renafle kärlek, fom nåvon 
älfkare byß, tfc.

H. SAVING.

P, S, Några rader, fom gifva mig tilkänna, 
om J unnar mig den gunfl jag begärt, 
fkal vara en ny för mig. Den jamrna, 
Jom lemnar Eder mit bref, kan återtaga 
Edert med lika fäkerbet.

Betfy rördes af detta bref. Huru olika 
var det mor Gailands. Bägge begärtc en 
och famma gunft, bägge begärte et mö
te; men deras affigier voro la olika, fom 
deras Ikrif-art Detta märkte Betfy grant. 
Hon kom ihog, med et flags medlidande, 
all den vördnad och högagtning Saving 
altid i fit upförande vifat, Forläkrad om 

hans

bvilk.cn
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hans rena Upfåt, tykte hon fig böra unna 
honom någon tröft.. Efter någon find med 
lig Ijelf, fvarar hon honom ialunda:

Min Herre!
Q.igtadt jag beßutet, at ej lemna någon til-

■trade, titan min Förmyndares famtycke ; 
få tror jag mig vara Eder vördfamma tilgif- 
Tenhct fa mycket fltyldig, at jag ej kan affld 
den ben J begärer. Jag fkdl i ntorgon fara 
til det ftället J anvifi ; men jag ber Er ej 
vänta af mig annat, än et evigt farväl, fi 
at 3 låfttar mig darmed vara förnögd, tScr

BETH' THOUGHTLESS.

Det öfriga af dagen och den påföljande 
natten fornöttc Betjÿ uti den ljufva ro, fom 
et kärleks-fritt linne altid fmakar, Dagen 
efter, då Fru Mellafbt och Flora fått fäii- 
Ikap, fmyger hon lig bort, tar en hyre- 
vagn, och far til Köpmans Frun. Hon kän
de för väl fin Äi/karcs otålighet, för afe 
tyifla, det han ej vore förut, och blefuog 
beftört, at fe fig vara ftrft. Men utan at 
ytra Hg om rätta ordfaken til fin ankornft, 
pratade hon med hanne om allehapda mo
der. Köpmans-Frun, fom ej vefte, om hon 
fttulle låta fig märka vara medvetande, 
nämnde väl ingen ting ; men Betfy fåg 
hanne fom of taft fe ut genom fenfire^ hk- 
>. B 5 fom
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font orolig, at fo efter någon, förn hon 
väntade, Éhurq flicken hon var öfver en 
händelfe, fern af alla var den hon minft 
förmodat; hade hon likväl det tålamod, at 
Vänta två hela timar, i hopp, at äfminfto- 
ne Saving /kulle komma och urlågta lig, 
Men feende måltids -t man nalkas, mâftç 
hon fara hem, full af otålighet.

Den fa mm a fliçkan, fpm lemnat Saving 
brefyet, öpnade härme potten, Nanny^ fade 
hon, har j iemnat mit bref åt Saving fjelf. 
Ja viftj (Varade hon; och kan Fröken al* 
qrig tro huru glad han var: han kyfte det 
otaliga gånger, och gaf mig denna Guiné« 
Detta var nog för Betfy at veta. Nu var- 
hänne obegripcligt at gifla, hvad fom hin* 
drat honom

inædlertid fpifàde hon tåmmeligen ro-t 
ligt, och hoppades fnart få uplylhing hån- 
uti. Men flera dagar gingo förbi, utan at 
hon hörde det minfta om honom Detta 
gjorde hänne mänga tankar, och var hon 
çj utan oro öfver en få oväntad händelfe,

CAHTEX V,

Herr Goodman y fom hade en affaire at 
affluta med Saving) Fader, träffade ho« 

fiQffi på bcurfçn, oçh ber honom gå in 
med
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tned fig pâ näfta källare ; hvartil han vål 
famtykte, men med en mine mera alfvar- 
fam och kalfint, än han varet van mot en 
fä gammal vän, När den var afgjord, fä- 
ger den gamle Saving., at han aldrig vän
tat, det Herr Goodmtin /kuHe vilja iå be
draga honom, fom han likväl förnummet. 
Bedraga, ropade Herr Goodman ; jag vet ej 
hvad j vil fäga: men jag törs bedyra, at 
min ärlighet har aldrig varet mifstänkt. 
Vacker ärlighet, fvarade Saving, med et 
fpefult löje, at vilja bortlocka min Son til 
et hemligt giftermål med Eder Pupill. 
Goodman, beftört därfifvpr, men full af red
lighet, berättar honom alf, fom paflerat, 
oph at han förbudet honom hufet. Det var 
ej nog, fvarade Saving med häftighet ; J 
borde hafva undprrättadt mig därom; tror 
J väl, at fådana unga ej funnet tilfäile 
komma tilhopa. Hade jag ej lyckeligeu 
fått det veta, torde väl Eder Pupill fångat 
honom.

Nej, pej ; min Son hade varet förlorad, 
om jag ej, annars underrättad, hade dra
get honom undan Edra konfter. Eder Pu
pill kan ftälla fina garn annorftädes; Gudi 
lof! min Son /kal ej mera faftna i dem. 
Herr Goodman, ehuru fagtmodig, blef förar
gad öfyer detta tal. Jag har aldrig underftödt 
Eder Spns anfökning, fvarade han: jag

. B 4 vet
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vat iâ väl fom J, hvad en Son är ikyldig 
fin Far; men jag vet.ock, at det ej anfiar 
Er, at tala med fadant föragt om en Flicka 
af hederlig Adel, fom, jämte én vacker 
förmögenhet, eger mycken förtjenft. J gör 
myc' cc våfende af iâ fvaga fördelar, fva- 
rade Saving, Sedan J ägtat en förundrans- 
vä'd Hof-Dame, har J iå väl fattadt hännes 
fr ltka idéer, at man ikulle tro Er vara up- 
född därftädes. J ikryter af Açiel, Lefver 
man af gamla A dels-Bref. Hon har vacker 
förmögenhet, iägeFj ; tilräckelig, kan hän
da. at tör några veckor gå pä baler och 
comedier. Hvad förtjenften angår, iâ vil 
jag tro hon har den: hon vet iäkert at ljun
ga, danfa oçh fiarfva fram några Franiöika 
ord ; men denna fa rara Pcrion, kan hon 
gora en pouding? Jag har redan fagt, at 
Gooatnan var from; men han älikade fin 
Hultru, och den del hon haft uti detta 
famtal, upretade honom pä det högfla. 
Tviften gick ganlka långt, oçh kanhända 
den torde haft ledfamma fölgder, om de va
ret vid en annan ålder; men da deras het- 
fighet,’ genom inbördes förevitclftr, utdun- 
ftat, ledfna at Utöfa mcraförfmädelfe, Huta
de de med, at be hvarandra om ftfrlätelfe* 
Man bégårte bouteille; man famntogs; Fru

och Betfjl äterfingo.fin tilhörig« he
der, och, under denna vänikaps förnyelfe, 

i ‘ berät-
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berättade Saving för Goodman det, {'omBetfy 
fâ högt långtat öfter få veta, och, kan 
hända, Låfaren äfven få.

Den gamle girigbukcn berättade, at dâ 
han fatt underrättelfe om fin Sons kärlek, 
beflöt han lända honom bort, iåfom enda 
medlet, at förekomma och dämpa denna 
'elden: at han lagat alt hemliga färdigt til 
des afrefa, och famma dag, fom Saving 
ftåmt möte med Betfy, har. han taget fin 
Son med fig til ftranden, til et fkepp, fom 
feglade til Holland. Den ftackars unge Sa
ving, fom hade annat at beftälla, bad få
fängt fin Far, at åtminftone denna dagen 
upfkjuta en afrefa, fom förekom honom 
fäfafelig, faft han ej än vefte, hvad den 
fktille komma 'honom at kofta. Man kan 
tänka huru förfkrackeligt detta Ikepp fyn- 
tes honom. Han kände dâ all fin olycka. 
Men des tårar, fom kunde beveka en ti
ger, gjorde ej annat, ån upretade den en- 
vife Gubben, fom, obevekelig, tykte fig 
finna uti fin Sons förtviflan det, fom bil- 
ligade des tankar. Han gick ej förr från 
ftranden, än han fedt fkeppet hifia fegei, 
och förloradt det ur ögrtafigte. Goodman be
römde hans kloka upförande, och för at 
tilfylleft utplåna det intryck, fom des för
ra förtegenhet gjordt i hans finne, låfvade 
laga fâ, at alla de bref, fom denne Ålfkare 
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torde tända med påften, frän Holland til 
ßetfy, fkulle, genom en des vän vid l’âft» 
verket, blifva uptagne, pçh honom tilftälte. 
Öfver denna låfven gladdes den gamle 
Saving, och, under otaliga vänlkaps^ bety
gelfe r, /kilgdes de för denna gången.

Vid hemkomften underrättar Goodman 
Betfy härom, och berättar, at den gamle 
var pâ fin Son få förtörnad, at han förbu
det honom någonfin komma til Ängeland, 
cm han ej ville läkra prof, at hatva ut* 
fläkt denna, fom han kallade, dåragtiga 
kärlek,

ftctfy rodnade af förtret, och fvarar, at 
des Son kunnat bäft underrätta honom om 
det föga värde hon fatt på des kärlek, och 
at det fkolat varet bänne et nöge, at fjelf 
lemna Gubben denna tröffen. Goodman 
lyck-önlkar härme til denna finnes-ro, för
manar hanne däruti vara beftåndig, och 
vidare fcdef ej om denna fak talat.

OOeOOO<>O<MXX>OööQ
CAPITAL VI.

Nu hade B et fy ingen utmärkt älfkare. 
Ingen hade ännu oroat des hjerta. 

Hon hade intet ftorre nöge, än at höra 
fin fkönhet berömmas. Nögd med be
römmet » föga |örd af den berömmandes 

för-
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förtjenfter, var för hänne alt lika. En Man 
af förtjenft, eller en ofkickelig ; en Man af 
vett, eilt ren narr; alla hade lika rätt at iäga 
hanne kärleks-prat och fmicker; hon up- 
tog, utan ikilnad, alt fådant af den, löm 
förft infant fig.

Defta uptörande kunde ej annat ån tad-» 
ias. Hannes naturliga behagligheter och 
qvickhet gaf hånne, för mänga andra, et 
företräde, fom nog plägade deras egen
kärlek. oçh de, fom vifte hänne Rör- 
fta vänfleap, fågo hånne ofta ej för an
nat, an at fkaffa fig det ufla nöget, at 
förtala hänne. Sjelfva menlösheten kunde 
ej vara mera ren, än men hon kän
de ej rätt anftåndigheten. Intagen af en 
omåttelig fåfänga ; förledd af en häftig 
kärlek för alla nögen, tog hon fig de fri
heter, fom et mindre rent och menlöft 
finne gerna hade lemnat, pch hvars pä- 
fölgder bon ej förut fåg.

Fru Trufii, £om altid hade en öm om
vårdnad om denna fin aflidna och kära 
våns enda Dpter, hörde med gråmelfe det, 
fom berättades, gick ofta til Goodman, at 
blifva underrättad om des upförande. Före- 
yitelfer och hårda ord fann hon aldeles 
Otjenliga, at rätta detta förförda hjerta. At 
taga hänne på des öma ; at efter hand dra
ga hänne frän de högen, fom utgjorde

hannes
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hännes hufvtid-bögelfc, beflöt hon öfver- 
tala hänne följa med fig hem öfver fom- 
maren, fluid frän. Flora, hvars fålfkap hon 
anlag för hanne för mycket farligt och 
fmittande.

En dag, dä hon träffade Bctßr allena, 
frågade hon, om hon ej ville helfa på lin 
födelfe-Ort; hvarpå Betfy fvarar, at hon 
väl dår hade mänga, fom hon "både vör
dade och ällkade, men vägen vore för 
lång, at göra en vifite dit, och for öfrigt 
tilftod hon fig ej finna det behag i landt- 
lefnaden, at hon där länge ville viftas. 
Fru Trufti böd fåfängt til, at intala hänne 
batte tankar1 om fin födelfe-ort, hvaräft 
ftörre delen af hännes flågt bodde. Men 
hon fvarade: Jag tycker det är lefvande 
begrafva fig, at förnöta fin bäfta lifstid i 
de få kallade ftilla och mcnlöfa landt-nö- 
gen Därpå gjorde hon en fä narragtig af- 
målning öfver de ljufva nögen, hon tykte 
fig finna i ftäden, at Fru Trufti låg ined 
ångflan, huru fvårt. det Ikulle blifva, at fö
ra hänne på rätta vägen; men hon förlo
rade ej modet. Hon förftälde fig, och fa
de : Jag tilftår, at London har fina behag
ligheter, i fynnerhet för ungt folk; men 
huru farliga äro icke defia nögen? De för
villa vårt förftfind; de undangömma för 
vâr fyn de ämnen, fom endaft förtjena 

vår
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vår upmårkfamhet. J är för ung, at hafva 
Urlkilning; man kan ej vid 15 års ålder 
veta, huru högt man bör agta fig for delfa 
nögen, hvars farlighet man fôrfent lårer 
at känna. Huru ofta malle icke den rena
me dygd fallna i de fnaror, 1‘om lallen ut- 
ftäller; fnaror, få myeket farligare, fom 
de, betäkte af de efter utfeénde menlölå- 
fle nögen, ej märkas, ej undvikas Mit 
kära Barni med det bäfta uplåt blir man 
förlorad. -Man blir beftört, at fe fit goda 
namn befläckat, utan at veta hvårföre eller 
hvarigenom. Tro fåkert, at de föragteliga- 
ite perfoner ärc ej altid föragtade ; och 
kom ihog, at et för mycket fritt upföjande, 
ehuru o/kyldigt det må vara, är ofta mera 
farligt, än et i Ijelfva verket' fkyIdigt.

Betfy rördes af detta talet mer än man 
kunde vänta. Hon utvifade det för denng. 
förfigtiga vännen, och Fru Trufli, viljan
des betjena lig af detta lykliga tilfäjlct, vå
gar at tadla Flora/ upförande, och uppen
barar banne, at hon hade 1 tanka, på nå
gon tid, vilja /kil ja hänne frän Flora, och 
föra hänne hem med lig ; och /kal J där, 
fade hon, finna andra nögen och annat 
lall/kap, om ej là belefvat, fom i ftaden; 
få fknl dock ombytet förnöga Eder, och 
återfcomllen til Edra flads- nögen /kal dä 
blifva för Eder angenämare, och, kan hän
da, nyttigare. Men
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Men huru fkal det ike, utån Flora fölga ? 
Betfj/ var rörd öfver Fruns förnuftiga tal» 
Gailancb oförikämda bref kom hänne i hå
gen, och bon fattade en innerlig åftun- 
dan, at fölga med Fru Trtifli, Jag vil af 
hjértat gerrta fölga, och blifva hos Er öf- 
Ver fommareh, fade hon, och kan J väl 
tilbjuda Flora det famma, utan frligtatt, at 
hon det mottager. Jag har helt andra tan
kar, Ivarade Fru Truftt; Flora har ej an
nan förmögenhet, än hon väntar af Herr 
Goodman, fom lärer bli<ringa nog, helft 
han har ert flagting uti Indien, fom ikal 
bli hans arfvinge; och jag tror fåkett, at 
Fru Mellafin atifer för lättare, at finm en 
Friare til fm Doter bland Landt = Adhlen, 
an i ftaden, hvårärt hannes cafaéttf är, 
kan hånda, tedan kårtd* Men, hvilket fom 
är, få vil jag helre hafvä Flora med, ån at 
ej hafva Eder. Ftu Mellafin kom fitaxt där
på, då FrU Triifli bäd bahne tillåta Flora 
och Bet/fl refa med fig, och förbhfva öf
ver fomtnaren. Det famtyktes, och relan 
faftftältes om 14 dagar. Hvarpå Fru Trtifli 
for hem, förnögd med den goda gründ 
hon lagt, at efter hand ktiniia tilråtta föra 
den förförda och vilfefarande Betfy,

C Ai
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CAPITEL VIL

plora förtligde nu fit hjertä med de fe
grar, hon tänkte vinna, och Fru Mdlnftn 

fparde ihgen omtanka^ at förfkaffa hanne 
all den prydnad och grahlåt, fom /kulle 
tjena til Vapn Betty hade ©ek fit bëkym- 
incr: hön ville 01 k vara grann. Detta var 
fct vigtigt ämne til deras famtal alla da
gar; men det bief omfider et träto-ämne. 
Fru Mvllafm ville afdöma; men Betty ville 
fölga fin egen finak. Difputeh blef få härd, 
ät Herr Goodman matte lägga fig imellan, 
Och Betty dref fin fak med lådan fiyrka, 
ät Herr Goodman, oagtadt fin blinda tilgif- 
venhet för fin FrU, måtte lemtia hanne 
fin frihet at välja. Detta fagnade Betty få 
högt, fom det förtröt Fru Mellafin, fom val 
låg, at Betty/ naturliga behagligheter, ge- 
hom detta fria val, fick ältför flor öfvervigt 
för Flora', hvarföre hon ock fmikrat lig, 
ät, genom valet af prydnader, kunna hålla 
någon jämnvigt dem imellan; men, fom 
hon ej kunde vifa fin harm* Utah at til
lika yppa des nedriga otdfak ; få måfte hon 
fmålta den inom fig, och vifa fig nögd.

Betty var en dag ute, at köpa några nip- 
ßer, dä hoHj vid hemkomften, fann Florat 

kammar-
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kammar-dörr fiangd« Hon hade hördt Flora 
tala, och undrade hvem hon hade hos lig. 
Hon går in uti et cabinet!, och, genom en 
fpringa, fer Flora inncftångd ; medhvem? 
Med den oblyga Gatlands Betfy beflört, ha
de aftky för deras laflfulla upförande. Faft 
än oftadig och obetänkfam, var hännes 
hjerta vida Ikildt från minfta böjelfe til 
lafter. Hon flod ännu häpen och beflört, 
när Flora, fom märkt hännes hemkomft, 
och därföre bortfläpt Gatland, kom ropan
de pä B.-tfy: Hvar har J varet, Tade hon; 
vet j hvad den otidige Gatland har gjordt? 
Han kom til mig i kammaren, och blef få 
närgången, at jag begynte frugta; men 
jag får Lat at tiliiä, det han var ändå be- 
fkedlig. Han ville endaft narras, och jag 
ref mig lätt från honom Men jag hade 
gema velat, at J varet hemma; fä hade 
jag ej behört rädas för des oförlkämdhet. 
Ja, det är viflt folk, fom ha nog därutaf, 
fvarade Bctfy, Det är fa.nt, fade Flora; men 
hvar har J varet, min kåra Vän, fade hon? 
Intet längre än pä Bedforts-gatan, fvarade 
Bet fy; och här fer J, hvad jag gjordt där, 
vifand.es hanne hvad hon köpt. Flora be
låg, gillade och berömde des finak.

Man var fult fyflelfatt,. at laga til refan, 
dâ bref kom frän Oxford. Den ungeThotight^ 
lefy ger Herr Goodman och fin Syfter til- 

kånna,

vifand.es
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kanna, at hån fått tilftând viftas en mânad 
i London, och at han fnart (kulle komma. 
Betfy kunde låledes ej refa bort, och Fril 
Trufii, vetande huru nödig enigbeten är 
uti en Familie, långt ifrån at nödga hanne 
til någon bortrefa, lyck-'önfkade banne, af- 
fnart få omfamna en kär Broder, och bad 
hanne ledan komma, och föiblifva reften 
af fommaren hos fig.

CAPITEL VIII.

Dagen före Riddar Ralphs afrefa, ahkont 
den unge 'l'houghthp til London Man 

fpifade hos Herr Goodman, Fru Trufti Ikilg- 
des ej från lin kära förr än hon å 
nyo låfvat, at hon ej fkulle drö^a komma 
efter. Men det var likfom atgjördt, at 
denna refan ej Ikulle blifva utaf.

En dag, då famtalet föll pä Raden Ox* 
ford, gjorde den- unge Tbougbtlefs en fä 
fkön belkrifning öfver des våkra belägen* 
het, fonda luft, angenäma fpatfer-gångar 
och bchagcliga fällkaper där fans, at Betfy 
och Flora vilade Ror luft beie detta. Om 
J har luft därtil, fade Thougbtlejs; lå kan 
ingen belägligare tid dårtil gifvas, än vid 
min återkomft; da blifva många luftbarhe- 
ter, och bland andra kamp-löpande til häft.

C " TU
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Til haft, ropade Betfy, det är af alla fkådo» 
fpel jag hôgft âftundar at fe. Under en 
fådan beledfagare, fom Er Bror, fade Fru 
Mellafin, vil jag gerna ge mit- famtycke. 
Man ärhölt äl’veri Herr Goodnuni, och refait 
faftftäldes. Denna refa var utan tvifvel 
mer i Betfyf fniuk, an den til Leicefter; 
men rÖrd af den vänlkap, fom Fru Trufii 
hänrie Vifat, fkref Betjy, och lat hänge veta 
denna refan, och at hob ej kunde kotnma 
til ( eidefter fôrr, än våren.

Då alt var tilredss rcfte Betfy, Flora och 
den unge Thoughtlefr mod en laquai til Ox
ford. De funno där alt det nöge de hade 
förväntat. Angenäma promenader i de 
prägtiga trägårdar fötnögde dem; men 
meft de feitiner och baler, fom dem til 
ara anftäldes, af den där ftuderande Ade
lige Ungdom, hvars vänfkap och kärlek den 
unge TbougbtleJj, gehom fit bebageliga Up- 
förande, fulkomligen förvärfvat. Han an- 
ftälte en flags bal hos fig, hvartil han böd 
fina bäfta vänner, h vilka tilbakä gjorde 
det famma, Detta var ganflka angenämt 
för våra Fruntimmer. Inom några dagar 
voro de kände öfver hela Staden, och an- 
fågs af alla med vördnad och eftime ; df il 
hade de ock bibehållet, om ej et groft för- 
feende hade förftört alt deras anfeendc, och 
gjordtdemfåföragtelige fom förut vördade.
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En dagi flâ dé imlammé fpatferadö, 

ihötte dem eh üng Adelsman, vid namn 
Pnud^ och en annan uhg ftliderande, med 
hvilka de pä balerna blifvet kände, Dé 
helfade och bcgårade låf få promenera 
ined dem, hvilkét dem tilläts. Vädret var 
gahfka Varmt, och Proud föreilög fpatfer- 
gåhg üti en trägård 4 hVaråft lkhg£ i de 
ivala alléer (kulle upfrifka dem, <> géra 
promenaden angfenämare. Vårs Fruntim
mer, utan betänkande, famfykte det firaxt.

Denna beredvillighet, font han ej för
modade, gaf honom en flätt tanka or H‘iji ‘ 
dock hade han, fåfom en vän af des Bror*, 
ij bofdt mifsbrtlka hannes ehfäidigbét, och 
göra hähhé et få oanftandigt törflag Meti 
han Var uhg och qvick, och tänkte, font 
ihah tänker vid 20 år,- följande blott fin 
böjelfe, utan någon öfverlägning

De komfno undef Itlft oCh löje til fri* 
gården, hvatäft var nog fvala och /kug- 
tika flällen ; men dé mörka alléer ahftodö 
fej Betfy. De äro, fade Proud, kyflahde ban- 
îKS hand, tjenligä, ät up vi unira en frt.g- 
tailde ällkare, «at fäga det han tilbeder Er.

Antingen af öförftånd, eller felande för- 
farenhet, låg cj Betfy pâ'ôlgden af en flifc 
början; och Florå var intet gjord at oroas 
öfver den ifrigä upvagtnirig, fom Studen- 
tenÿ under det famrrta, gjorde hänne. hned-

C a lerfid
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lertid ville ej Berfy vara i denna enflighet. 
Man föreflog åter, at roa lig uti trägårds- 
bygningen, hvaräft var en ikön utfigt. Detta 
famtykte våra fjollor, utan fvårigfiet. En 
prägtig collation anrättades, Frond och Stu
denten fägnade fig öfver lin lycka, och 
intet fpardes, fom kunde bidraga til deras 
nöge De budo dem at fpifa afton därp.a- 
des, hvflket Ba/y, efter något vägrande,, 
famtykte, under vilkor, at bud ikulle län
das til des Bror, at han ikulle komma til 
dem. Fraud lâfvade dét; men, utan at 
nämna Thoughtlefi, fände han laquaien, at 
i quarteret berätta, det Fruntimren ej kom-- 
mo hem til qvällen.

Fyra perforier af deras ålder och humeur 
voro ej ftilla. Man fång och danfade tils 
Bet/y, varm och trött, gick til fönftret, at 
fvalka fig. Flora gick imedlcrtid med Stu
denten ut, och Frond, fom Rod och roade 
Bctfy med allehanda tokugheter, låg fig ej 
förr enfam, än han började etann at fpråk, 
få oblygt, fom nytt för Bajÿ. Hon, förtre
tad, går från honom ; men hur beftört bl<^* 
hon ej, dä hon fåg fig enfam med honom. 
Hon märkte då fin otörfigtrghet. Hvar är 
Flora, ropade hon, med häftighet. Hon är 
och mottar de offer, man hännes ikönhet 
år fkyldig, fvarade Fraud Bet fy, flum och 
förlkräkt, lökte dörren; men denne laft-

fulle
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fulle förekom hånne, och flängde dörren, 
Ert motflånd ar fåfängt, fade han; öfvör- 
gif Er til min kärlek , och var föriakrad 
om en evig tyflhe-t. Han ville taga hanne 
i armarna, och man vet ej huru långt hans 
oförfkämdhet hade gi»tt, när i det famma 
hördes et buller utan för dörren Eetfy för
nyade fit rop, och Thoie&Mefr bröt lig in« 
Hvad är detta, min Syfter! fade han, och 
hur fkal jag finna Er bär? Fråga mig in
tet, fvårade hon, fnyfande af vrede; men 
för mig ur detta fafeliga hufet, och ifrån 
den oviirdigafte rtlånndkja. Hvad har J 
gjordt, fade Thought lef/, med en förbitrad 
upfyn, til fraud? Hvad jag har gjordt, kan 
jag förfvara, fade fraud. Det är nog, det 
fkal jag förlöka, fade 'i bought lejs, och tog 
fin Syfter vid handen Sà laart de kommo 
nt, fingo de fe Fiera komma med Studen
ten, otur alléerna, helt glad- Hon lopp 
emot 1'htught'ifi, och ville omfamna ho
nom; men beftört öfver des numpna och 
onda lynne, frågade efter ordlaken. Den 

, fkal J väl få veta, fvarade han, och gick 
därmed ur trägården mod fin Syfter, då 
Flora ej tordes annat, än följa med.

Under vägen berättade ISetjj uprigtigt' 
altfamman, oeh hur hon lätet förleda fig, 
at gå dit in Han förebrådde hanne des 
obetankfamhet. Men äfven få obetänkfam

C 3 lemnar
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lemnar han hänne, för at göra en hän- 
deife aimant kunnog, fom annars torde 
{jhfvet nedtyftad.
’Six' sjz* ^Xz -tz* "^Jz" **** -xlz* *X— Mz* —Mz* "slz *-^z a4*“ *4^

ÇAl’ITEL IX.

Sa fnart Thoughtlefs var utgången, fôre* 
brâr Flora Betfy bannes otidiga klagan.

J fager ju, fade hon, det Ikedde Er intet 
ondt; men dçt är vifft folk, fom gör fig 
til öfyer narri. Ja det är ock vift folk, fva-t 
rar Betfy förtretad, fom hafva nöge at up- 
pfra alt ât fina begärelfer, och fom ijeifva, 
ptan dygd och blygfkmhet', veta intet at 
värdera den hos andra. Hvad vil J (äga, 
fade flora] Hvad jag vil fäga, är tydeligf 
pog, fvarade Betfy] men efter J vil lofla 
intet fprftâ, fà Iran hÿnda âfiundan, at fört 
/kaffa Eder en annan Gailand, har gjordt, 
at J äfvcn velat förråda Er vån ; J tår unt 
dra, at jag är få väl underrättad ; men vet 
çn annan gång at agta Er för vi (fa fqval- 
Jeragtiga fpripgor, utan hvilket Edra mö
ten kunna få farligare yitnen, än jag. Det 
år en förfmädelig lögn, ropade den rafände 
flora, Men uti en håndelfb, då flera kunna 
hafva (Kuld, föker man den gerqa pâ erç 
annan at hafta. Det är eh almän regel. 
Sä gjorde QÇk J fqrtrytçr, fade hon,
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at han föragtndt de goda teken J gaf ho
nom, och Er afvund öfver det företräde, 
han lemnade mig, framför Er, har den 
npfpunnet. Detta gjorde Bet fy få hetfig, at 
hon berättade den hemlighet hon hårtil 
hållet dåld ; om Gailands bref, hånnes för- 
agt, och deras famtal, hvilket vä! något 
Ödmjukadc Flora; men hon loif.de intet 
tro det. Hvarföre fölgde J ej med mig 
ner i trägården, fade hon? Ja, ja, Bet fy,, 
hade ej Er Bror få otidigt kommet; få 
/kulle ingen fått höra något klagomål. Få
fängt bedyrade Bet/ji fig cj hafva fedt, når 
hon gick ut Flora trodde eller loffdc ej. 
tro något. Men läf ofs fe hvad Thought* 
lefs nu tager (ig före. Han hade oförmo- 
deligt mött laquaien, och af honom fått 
veta, hvar Bet fy var. Mifsnögd häröfver, 
kom han at föka hänne. Men hur beftört 
bief han, då han på trappan får höra fin 
Syfters rop. Han ftöter up dörren, fom vi 
hört, och knapt hade han nu lemnat fin 
Syfter, då han, full af harm, går tilbaka. 
Han frågar Studenten, fom han mötte, hu
ru denna handel tilgådt, hvilken gjorde 
berättelfen lika fådan, fom Bctfy. Men, 
huru kom J at fkiljas åt, frågar Thought* 
lejjl Er Syfters van, fvarade Studenten, 
fade til mig, at hon hade luft gå ut och 
fp at fe ra; jag tykte mig böra girva hånne
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handen, och jag tilftâr, “at vi ej nämnde 
därom för dem, Tom voro inne.

Dettä gaf Thoughtlefr fläta tankar om 
Flora ; men var ej det, fom rörde honom. 
Ran lemnar Studenten, och föker Proud, 
fom han fann fpatferande uti en allée. På 
det ffitt de möttes, hunde ingen t*ifla om 
påfÖlgden af deras famtal. Pbougbtlcfr var 
förolämpad, och des ifver var rättmätig. 
Proud vefte han hade fkäl ; men, ftolt och 
högdragen, ville det intet tilftå Inbilika och 
hbgmodiga finnen kunna förlåta förbrytel- 
fer, men ärkånna aldrig fina egna. Deras 
famtal var hetfigtoebkort. De grepo til fine 
värjor, och flogos alfvarfamt. Deras Arid 
hade fäkert ej flutas utan bägges eller en- 
deras did, om ej folk kommet, fom med 
våld Ikilgt dem ät. Man bragte dem in i et 
hus i byn. De voro illa fårade, och af den 
förrundna bloden afinattade ; men Fältfkä- 
raren, då han dem befigtigat, dömde in
tet iår vara dödeligt. Detta oagtadt Ikref 
Tboughtlefi, iå fnart han blifvet förbunden, 
fin Syfter til, och lät hänne veta fin olyc
ka ; men tröflade hänne, och bad hänne 
ej komma til fig, innan man fick fe huru 
laken vände fig, famt förfäkrade hånne om 
fin beftändiga vänlkap.

Bet fy tog fig lå illa, då hon fick veta 
denna forge-händelfe, at Flora måtte tröfta 

hänne,
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hänne, och tog fig detta tilfalle, at åter 
förfona fig med hanne, och det få mycket 
heire, fom en uppenbar fiendfkap /kulle 
hafva betaget hänne medel, af lemna Betfy 
de märken af fit hat, fom hon hänne til- 
aninade Det var juft detta jag frugtäde, 
fade hon; och fi, därföre var jag få ond 
öfver, det J berättade alt för Er Bror. Man
folken åro få farliga; man får intet förtro 
dem. Men fatta mod, fade hon, med en 
falfk vänlighet,- det är ingendera få illa 
fårad, det blir väl glömt igen. I början 
var forgen lä häftig, at Betfy ingen tröft 
ville taga; men genom Flora/ tal, och hop
pet, at des Brors får ej voro dödliga, blef 
hon tilfrids iläidt. Hon var för blind, at 
fe alla de förtretligheter denna olykliga 
händelfe upvåkte,

CAPITEL X.
^~\m Thoagbtlcfy får varet den enda led« 

famma påfölgd, få hade Betfy flop
pet med fin förfta forg; ty des bätring 
förfpordes dageligem Men hon fick fnart 
ftörre forge-ämne. Betfy och Flora voro en 
fabel Öfver hela ftaden. Fruntimren i Ox
ford, upfofirade fträngt och alfvarfamt, för 
den mykna där ftuderande Ungdoms /kul,

C 5 mera
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narra varfamma, än på något ann"t Halle 
i Angeland, äro mera falne för at tadla, 
och af naturen mindre benägne för at ôf- 
vcrfe med en frihet, fom, efter deras tan
ka, altid Ikadar ens namn, oçh ofta ens 
flygd.

Detta tankefätt gaf våra fjollor fnart til- 
känna, at de ej länge kunde dföga här. Öf- 
ver alt fkydde man dem med en agtfam- 
het, fom var dem högft fmårtefull ; Mans* 
perfonerne bemötte dem näftan lika, De
ras äfventyr firades både i vers oçh profe; 
med et ord: Aldrig har ogenkärleken iå 
blifvet ödmjukad.

Betfy ville nödigt lemna fin Bror; men 
Flora/ oför/kämdhet och dçfla förtretlighe
ter, fom dageligen ökades; tvungo hanne 
/krifva honom til, daruti hon beklagade 
fig öfyer de ledfamheter och vanheder 
hannes olykliga oförfigtighet hade hänne 
ådraget, och bad om tilftånd at få refa 
hem, efter hon ej kunde vara honom til 
någon nytta eller fig til mera nöge. Thought- 
lejs fvarar, at hon förekommet hans önfkan, 
och han åftundade intet högre, än fe hånne 
refa ur en Stad, hvaräft hannes qvarblif- 
vande endaft tjente til at bibehålla min
net af en händelfe, den han ville hafva i 
en evig glömfka begrafven. BetJy och 
Flera afrefte dagen därpå med en glädje, 

fom
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Tom de ej hade förmodat vid fin ankomff 
til Oxford,

ÇAl’lTEL XI,

Under vägen ofverlade Bctfy och Flora 
hyad (arg de /kulle lätta på fin hån- 

deife. Ryktet* om duellen betog dem alt 
hopp om tyfthet; men Flora tog på fig, at 
Underrätta fin Mor, fivilket hon ock gjorde 
på et lätt, at om hon hade varet mera fträng, 
hade hon åndå ej kunnat lafta deras up- 
förande,

Hvad Herr Goodman angick, lä förlät han 
fig häruti på fin Fru, och rördes ej af mera, 
än hvad Thaughtlcfr angick. Han anlag det 
för enda Ikälet, hvarföre hah fkref det han 
Ville lemna Academien. Han oroades där-< 
ofver, och lökte intala honom annat, faft- 
ån förgäfves. Imedlertid fick Betjy följand? 
bref frän fin bror;

Min Kära Syster!
fint kr ar mig med den tankan, at mint 

bref är o Er angenäma; men jag bogpajr 
çck, at detta behagar Eder mera: ty det ger' 
ft prof af den wagt Edra hebagligheter ega, 
genom anbud af et hjerta , fom är Er v är-, 
(figt, Alfvarfamt, min kära Sy fler, pdmin Er 

den
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den Adelsman,1 font fpifade hor mig (amma 
dagen f kom til Oxfordj han het Trueworth. 
Någon angelägenhet jöranlät honom re fa til 
fina gods, och han kom ej tilbaka förr, än ef
ter Er afrefa. Han vi fe fig otroligt rörd öf- 
ver min bcrättelje om Er ledfamma händelfe, 
Knapt lät han mig flata, innan han ropade,: 
Hvad jag årolyckelig! hade; jag varct bär, 
jag /kulle hafva hämnat den äUkvärda 
BetJy, utan affeende på Brödrens vanfkap ; 
nog lyckc-hg, om jag för hanne fàtt lâtà 
nun fiGa blods-droppa. I förundran öfver 
des ifriga utlåtelfe , jag är Er förbunden, 
fvarade jag : Men hvad Jkulle man hafva Jägt 
em mint Sy fler och mig i den händeljen, Hän- 
Ver klagan tilkom deltagande anhöriga at 'up- 
taga Deltagande, ropade han på nytt: hvem 
i verklen ikulle däruti taga närmare del, 
än jag Ack, min vän ! fortfor haft, jag til- 
beder Er Syfter. Innan jag fåg hånne, äl- 
lk»de jag endaft min frihet. Hon har be- 
röfvat mig den, och jag har nu kommet 
hit i uplät, at för hanne nedlägga mit 
hjerta och min lycka, Det blefue för längt, 
at berätta alLa des kärleks - betygelfer, Full af 
längtan, at finna Er, refer han nu til Lon
don. fag Jkulle fölga med', men en angelä
genhet nödgar mig reja til Leicefter, at råd- 
föra Riddar Ralph, och jag'vågar hoppas, at 
min väns kärlek gjordt lykliga framf.eg tils

framf.eg
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vi ràkai. I' fattning, min Sy fler, om Ert bjer- 
ta Hr fritt-, fä kan det aldrig få värdigare 
ämne at ilßta. Han lemnade Academien nå
got fore mi» ditkomfi. Han var vördad och 
älfitad af allot, fim kände honom. Han refît 
fefermera utontliiïïdf med heder och nytta. 
Hani förmögenhet öfvertriiffar vida Eder, och 
han är af en gammal berömlig Famille. Han 
eger vett, beder och redlighet i fälfynta egen- 
jkaper, och fini, efter mit tycke, ej kunna fila 
at utgöra en- god Man. Men han ma Jjelf 
drifva fin fak, och J, min Sy fler, folga Ert 
hjertas bögelfe, Jag är altid Eder

trogne Broder, 
F. THOUGHTLESS.

Et lâdant bref ville det vara at uprstta 
Betfyr nedflagna finne efter händelfen i Ox
ford ; men hon hade nu ej tid at tänka där
på, få mycket hon ville. Fru Mellafm lagade 
lig at göra en betydelig vifite, och Betfy 
och Wor/fkulle följa med,, De voro nu fyf- 
felfatte med fin prydning, när detta lycke- 
liga bref kom. Betfy gömde det i upfät, 
at det med mera upmärkfamhet låfa om 
igen. Dpmerna voro färdiga, vagnen för 
porten, man Ikulle juft refa, då en betjvnt 
anmalte en qvinna af Hatt utfeende, fom 
ville tala meci Frun, och hade et bref, fom 
hon föregaf fig ej kunna Itmna någon an

nan
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nan än Frun fjelf. Fru Mellaßn fyntes be- 
Rört, och bef>lte hon Ifculle föras til fig i 
kammaren, dit hah ftrax gick,. Literi ftund 
efter går qvirinan bort, oeh Fru Mellaßn 
kominer ut blek och helt förftäld, lagande, 
at en oförrripdelig handeife hindrat den til- 
ärnadé vifiteri. Frlnkf, des Karhmar-Jung
fru, åfven là beftört, fom Frun, låter fpånnä 
ifrån häftafna, oöh hemta eri hyrvagn. Betßy 
Och Flora Voro i ftörfta förundran öfvcr 
dettå Dö gjorde fina gifsnmgar^ titan af 
fcrhrirt hvarandra de! affina tankat; inert 
fyntes endaft bekymrade, huru de fkrille 
nyttja fin prydning, och talade, örii detta 
vigtiga ämne, dà de ftrax därpå fågo Fruri 
komma af klädd och infvept i eri kappa, 
Skal min Mor gä ut lådän« ropade Floral 
En fattig iiägting, fom ligger pä fotefän- 
gen, har fändt bud efter mig, fvarade hon* 
och gick därpå bort, i fölgé mëd Prinkj t 
fom fade kulkeri hvart han Ikulle köra, 
trion (å tyft, at ingen det kunde höra.

' Sedan de voro borta, föreflog Flora eri 
promenade, men Betjy ville intet. J har 
Edra nycker, fade Flora; ineri jag vil ej 
låta min prydning, fom kåftat mig là myc
ken möda, bli förlorad; hvarpå hori lät 
hemta lig éri portchaife och for fin väg« 
Men Betjy förblef i fin kammare«

CA-
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CA PIT EL X1L
roade fig nu med at äter låfa firi 

Brors bref, Hon pâmmte fîg ganfka väl 
huru denna Tructocrtb låg ut, Den Upmärk- 
fatnhet, hvarmed han hanne då anfedt, 
hade ej undfluppethsnne; men hon hade cj 
fedt honom fedan, ej hördt talas öm honom, 
och dthna flygtiga tankart var lätt utplanad. 

Detta bref ärindrade hanne alt det hon 
då märkt J men faft han hade fyhts hifnof 
äl/kvard, och oagtadt hannes Brors lyfande 
beröm, flotte hånne dock, at man ville hon 
Aiulle ante honom 4 fåfom den hon borde 
égtä. Han behagade hånne väl fåfom äl- 
fkare, tnen en Man förfkrakte hänme Hon 
anfåg en ålfvarfam lefhad vid fin ålder 
iafom något för/kräckaride, och ville ät- 
minftone intet på läng tid tråda uti et 
ftånd, fom hon märkte Äulle den fordra.

hade mer vett, än at ej fe det déri 
frihet hon jltl tog fig, ehuru o/kyldig hon 
den anlåg, ej /kulle behaga en Man, fom, 
jämte rättighet at däröfver klaga, egde 
magt at den in/kränka. Hon ville vänta 
tils, mätt af Manfolkens beröm, fmicker och 
förundran, hon ej fant mera farnma nöge 
ät blifva fina bekanta föredragen.

Det
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Det äro vift få Fruntimmer, fom ej haf- 
va någon dei af denna fåfängan, fom vi 
förebrå B'ètjji; men det finnas ock de fom 
hafva den til lamma lögd. För deras fkul 
ar denna Hifloria (kniven. i afligt at de 
må rätta et fel, fom de fä fe bhtva C> fka- 
deligt för en ung perfou, hvars hutvud- 
fel detta var.

Betfii tänkte ånnu på huru hon (kulle 
mottaga fin ällKare, när hon hörde lin 
Mtllaßns kammar -dörr bafiigt öpnas Ny
fiken at fe hycm det var, går hon dit och 
finner PràÀj, fom föker något i Fruns lå
dor. Är Frun hemkommen, frågade hon. 
Nej, min Fröken, fvaru.de Prz/;Åv Den ljuka 
är ganfka fvug, och min Fru har fändt mig 
at hemta något läkemedel. Hvarpå hon 
ilack något uti fin ficka, och gick ut. Här- 
öfver förundrade fig Brt/ji, lorn vefte, at 
intet medicament förvarajdes uti Fruns jou- 
velc-lâda En ful qvinna, at hon.få hem
ligt förhördes, Fruns oro, forklädning, ha- 
fciga bortgång, Prinks återkopft, det hon 
då tog: alla defla omftändigheter kommo 
hanne ‘at tro, at härunder var någon hem
lighet förborgad. Men Betfys egenfkap Oar 
cj at något begrunda, och Floras återkomfl 
bragte hånne ihart från defla tankar.

Då Flora var afklädd, gingo de til den 
ftackars Herr Goodman, fom var hemkom

men,

fvaru.de
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men och blifvet pâ det högfla beftört, när 
man berättadt honom, huru hon var ut
gången. Denna öma mannen trötnade 
ej at fråga för at tå veta, hvar man (kulls 
iöka hänne, och hölt juft på at utlkick,* 
alt fit folk, då Frun kom.

Han mottog hänne med ftörfta glädje- 
betygelfe, och fedan han htet bannat hänne, 
för det hon là vårdslöfat fig. fade han: 
Huru har j kunnat gà ut få (lärt klädd? 
Min Coufin är fattig, fade hon, och be- 
höfver hjelp; (kulle jag vifi mig med (tat, 
hade hon väntat mera, an jag vil gifva. 
Jag är medlidande, tilläde hon; men jag 
vil aldrig mifsbruka Herr Goodmans för
troende, och defsutom hafva mina flägtm- 
gar föga förtjent af mig. Darpa begvnte 
hon en lång berättelfe om alt det goda 
hon gjordt dem under fit förra egtenfkap, 
och deras elacka upförande mot fig vid 
hannes Mans död, och det med lådan öf- 
vertygclfe, af äfven Betfy, oagtadt fin förut 
fattade tanka, började lätta tro därtil, och 
tänkte ej mer pä hvad fom händt

Följande dagen hade Herr Goodman en 
nng Herre med fig hem, fom fpifade där 
til middagen. Han vifte mycken vördnad 
för Fru Mellafitiy ftor böflighet mot Flora, 
men Betfy anlåg han med lädana ögon, 
fom rögde et företräde fom ej var tväty-

D digt.
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digt. Betfy hade genomträngande ögon, i 
fynnerhet nar des fåfänga intereflerades. 
Hon använde denna konft, hvarpå hon lagt 
för mycken flit, at fåfta denna påbegynta 
bögelfe, och lyckades däruti få lätt, fomhon 
kunde önfka. Den unge Herren förnötte 
efter middagen där, drack thée med Da
merna, och gick ej förr än fent därifrån.

Betfy ville gerna veta dens namn, fom 
hon redan uti fit hufvud fatt ibland fina 
tdbedjares antal; men Flora, fom hon om 
qvällen därom frågade, var äfven få okun- 
nog, fom hon ; därföre hon måfte upfkjuta 
fin nyfikenhet. Om morgonen lemnades 
hanne et bref, fom man fade någon vän
tade fvar på. Vid det ordet bref pickade 
hannes hjerta. Hon öpnade det med be
gärelfe, och fann följande innehåll:

Min Kära Betsy!
f^agtadt de många bedröfveliga händelfer 

mig tilflödt, fedan vår fkilrmäjfa, har jag 
dock aldrig förgätet vår gamla vänfkap. Om 
mit tilflånd det tilläte, hade jag fjelf kommet,
och lätet Eder veta, at jag är i London. Men 
ack ! jag kan ej kamma ut. Jag har befynner- 
liga ting at berätta ; ting, (ont kunna ingen 
förtror, titan en Fän, bvarr ädelmod och god» 
hjerta jag kä mer. Kom til mig, jag ber, med 
det fnaraflc} ty jag hoppar innan kort re fa

i ' \ tilbaka



HISTORIA. 51
tilbaka til Leicefler. Underrätta Ër, hvar Ma
dame Nigtbftade bor, där träffar J mig, 
Jag lefver altid Eder uprigtiga, faß olykli- 
&a, vän,

A. FORWARD.

Retfy fyfielfatt af egna goromål, hade ej 
haft tid tänka på denna gamla vånnen ; 
men förnam nu med nöge, at hon var i 
ftaden, och fvarade, at hon ville helfa pä 
hänne efter middagen. Flora kom i det 
famma in, och fade: Nu träffar jag Er, 
til hvad för en ny älfkare fkrifver j nu? 
I fanriing, fvarade Betfy, jag har än intet 
fedt någon Karl, fom jag tykt förtjena den 
mödan, Imedlertid uphörde ej detta narrt* 
innan hon vifat hänne brefvet.

Därpå gär hon in at fpifa, och under 
det de drucko caffée, frågade \dwtt Goodman 
Betjy, hvad hon tykt om den unge Her
ren, fom dagen förut fpifat hos dem. Hon 
rodnar öfver den frågan, och fvarar: Jag* 
har fvårt vid at fåga det; nog mins jag en 
främmande var h'r i går, men fedan har 
jag ej tänkt därpå Â! Er mine röger Er, 
i^ger Herr Goodman, och Er angenäma för
virring tyks vtfa, at han ej mifshagat Er, 
hyilket är väl ; ty han år helt kär i Er, 
Kär i mig, ropade Betfy, rodnande än mer : 
Herren behagar Ikämta, Ert bryderi roar

D 2, mig,
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tnig, fade Herr Goodman; men jag talar 
alfvarfamt.

Därpå berättar han, at den unge Herren 
het Staple; at des Far var ganlka rik; at ■' 
han fedt Betfy på comédien, och intagen af 
des behagligheter, bar han bedt honom 
befordra des kärlek Men, tilläde Herr Good
man, händelfen med Saving har gjordt mig 
klok, och jag fvarade ftrax, at innan jag 
ville göra något, fkulle jag höra des Fa
ders bifall Äl/kare veta at förkorta alla 
lina föremål. Han'förde mig ftrax til fin 
Far, fom var förnögd öfver min berättelfe 
om Eder Famille och förmögenhet, och 
gillade fin Sons val Si detta är ak, hyad 
jag har at fäga: nu taks J fäga ofs reften, 
fade han til Betfy.

Jag har fagt, och fager uprigtigt, at jag 
föga tånkt pä den där Herren, och någon 
fo bindelfe har aldrig kommet mig i fin- ■ 
n-1. Men det är nu tid at tänka därpå, 
ftde Herr Goodman: man bör ej afflâ et 
godt Partie Jag får fäga honom, han får 
göra fin upvaktning, och jag lemnar til 
i i-, at Ivara efter Ert hjertas bögelfe* 

tfy teg härtil, och des ftillatigande anfäg 
han fåfom tilräckeligt famtycke,

W.
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OOOOOOOO0OO0OOO0 
CAPITEL XIII.

hade hjertat fritt; men des brfvlid 
var ej få. Två fegrar på en rang; v-:r 

ej det kitlande ? Kunde ej det bry en ung 
hjerna, fom älfkade intet annat, än lina 
nögen? Trueworth underftöddeS kraftigt af 
hannes Bror; Staple af hannes Förmyndare. 
Konften var at välja ; men det tänkte hon 
ej på för denna tiden. Nu fqrefatte W 
fig endaft at bibehålla bägges hopp för fit 
nöge fkul; minfka och öka det ömfom. 
Delia tankar voro ej billiga och ädla; men 
tnan vet hon var full af fåfänga. Manfol
ken, fade hon för fig Ijeff, äro enfaldiga 
machiner; vi kunna leda dem efter behag, 
och de äro nog lykliga, at vi villa åtaga ofs 
den mödan Deffa tankar, få tjenliga at 
förnöga hannes fåfånga, låtohånne dock ej 
förglömma den låtven hon gifvet fin vän. 
Så fnart hon fpifat, lät hon kalla en vagn, 
och for til Forward,

Hannes beftörtning bief ogemen, när 
hon kom til Madame Nigthftade. Hon vefte 
Forwards Fader var rik, och i ftort aofeen- 
de, och väntade därföre finna hanne uti 
et hus, hånnes ftånd anftändigt; men tvärt 
Om. En ful käring mottog och förde hanne,

I) 3 , genom
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genom en trång trappa, up i et mörkt hy- 
ble, at h n knapt kunde känna igen For
ward, fom låg på en flät fäng.

Se här är den, fom J velat tala med, 
fade den gamla. Forward fatte fig up, och 
med ftörfta glädje- betygelfe omfamnade 
den beftörta Bet/y, Forward märkte väl det, 
och, fedan hon bedt hanne fatta fig, fade: 
Jag undrar ej öfver Er beftôrtning. J fin
ner mig i et tilflând, vida fkildt ifrån det 
jag borde vara. Mit bref har väl gifvet Er 
någon idée om mina olyckor; men de äro 
af den natur, at dc ej kunde förtros pen
nan. Omftändigheterna äro fôr långa at 
fkrifva, och mit upfôrand» /kulle hafva 
gjordt mig uti Edra ögon mer fkyldig, än 
jag, för hända, lärer fynas, när J får veta 
fammanhanget af min olykliga hiftoria» 
Betfy fyntes rörd öfver hannes förtroende, 
och betygade få ömt den del hon tog uti 
hänncs tilftänd, at Forward gråtande utbri- 
fler: Bctjy, B et fy ! jag har 'mycket lidet: 
men, om J finner Er vån fkyldig; få neka 
hänne intet ändå Ert medlidande. Hvarpå 
hon började fin berättelfe fåledes:

„J mins väl. at vid Er afrefa hölts jag 
noga bevakad for det, fom händt med Spar
ki fb; men han rcfte ftrax därpå bort, och 
jag fick min frihet Igen. Vi fingo ock en 
Gouvernante, en Franföfk Mademolfelle,

Fenouille
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fenouille vid namn, iom, genom lit ärbara 
utfecnde, egde Fruns goda förtroende och 
högagtning; faft hon i hjertat'var hel an
nan, och ällkade ej annat an fina nögen.

En afton var Mademoifelle FenouiUe och 
tvänne af mina lek-fyftrar med mig, och 
fpatferade på ftora vågen, fom löper åt 
Hertigens flott Vi fingo höra en mufique 
af åttkilliga inftrumenter, och hon, iå ny
fiken fom vi, gingo til en liten port, dar 
vi fågo två tält upflagne; i det ena voro 
mufikanterna, i det andra några Herrar til 
bords. De fingo fe ofs: vi lökte fly; men 
de hunno ofs fnart, och med mycken höf- 
lighet nödgade ofs in i tältet, En prägtig 
collation och en ljuflig concert förnögde 
ofs på det högfta, *

En af Herrarna förde vâr Gouvernante 
med fig ut, och hvar af ofs fingo fin til— 
bedjare, Den fom hade gifvet fig til mig, 
famntog mig med lådan häftighet, at jag 
ej vefte til mig. Mina följeflagare blefvo 
utan tvifvel ej handterade på mindre het- 
figt lätt; men jag kunde ej mer bekymra 
mig om dem, ån de om mig. Korteligen: 
deras careffer voro lå alfvarfamma, och vi 
bade få ftor fvaghet, at vi voro på vippen 
blifva aldeles förnedrade.“

Gode Gud ! ropade Bctfy, jag tykte i för- 
ftone om Edert öde; nu frugtar jag; nu

D 4 hifnar
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bifnar i<g ,Min KäraBetfy, fort for Fnrtwrd, 
i famina ilund hade vi varet förlorade, om 
ft Ulet det tillätet, Jag kände nu annat, än 
Spvlifa barofligacarefler Min Älikare fiäpp- 
te m.g dock ej förr, än han fått veta mit 
namn, och jag gifvet honom läf at fkrif- 
va mig til. Jag nekade vål något; men jag 
tilftar, at des begäran var mig angenäm. ' 
Jag vet ej om mim följeflagerlkor inlåto 
lig mer än jag; men det tror jag, at de ej 
brått glömma denna promenaden

Vi gingo därpå hem, ocn jag^började re
dan längta efter bref från minAllkare. Han 
förfummade fig ej; jag fick et bref, af’de 
örnafte kårleks betygelfer helt fult. Han 
ville dö om jag ej hade medlidande med 
honom, och bad om fvar därpå. Jag bekän
ner mm fvaghet,.4t jag både med nöge las 
brefvrt, och tänkte flitigt efter medel, at 
utlätta et fäkert möte Huru högt fuknade 
jag ej Er nu! Jag hade ingen at förtro min. 
hcm’ighe' Jag upfann åndteligen et farligt 
oc jag tilftår äfven fkamligt medel. Jag 
beflöt at fläppa honom fjelf in genom trä
gårds-porten, och det kunde ej Ike annars, 
än om nattan lyckan gynnade mig; min 
fäng-kammerat var bortreft. Jag fkref til 
Herr Wildly, få het min Älfkare, at han föl
jande natten, imellan 11 och 12, fkulle in
finna fig vid nyfsnämnde port, hvaraf han 

kunde
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Hinde finna tilräckeligt prof af min karlek 
och bevågenhet, och at jag ej annat förmo
dade , än at des affigt vore lä uprigtig fom 
b.lhg “

Bi 'f titvifte med tel<en ofta, under den
na berärtelfe, huru högt hon ogillade fin 
väns u örar.dc; men hon ville ej Iföra des 
berätt Jf?.

v Jag förfäktar Er, mm kära Betßi. fade 
Bernard, at jag ej hade annan affigt, än med 
r- dhgt kärleks-band förbinda mig min Al- 
Ikare. Jag hade ingen ordfak at ångra den 
karleks-handel jag haft med Sparkifh, och. 
jag velie ej afat Manfolken ofta mifsbruka 
vårenfaldighet. Men til ininberättelfe : nat
ten kom; jag gick, utan at bli fedd, urrnjn 
kammare, öpnade porten, och fann min Al- 
Ikare redan väntande Han nalkades vörd- 
famt och på et intagande fätt. Ack, hvad J 
är god ! fade han ; tillåt mig tacka Er. Han 
kaffade fig til mina fotter, och kyfte min 
hand. Men ack! hvarföre /kal det förfta in
tryck hafva iå ftark verkan på våra finnen, 
at den likfom beröfvar ofs all förmåga til 
motftänd En tåreftröm fölgde på deffa 
ord, och des forg föranlät Betjy trädd hanne 
mer, ân des fel tyktes förtjena,

D y CA-
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CAPITEL XIV.

fèetfys betygade medlidande aftorkade fnart 
FortDardr tårar, och hon fortfor iåledes : 

„Vi kunde ej länge vara vjd porten; vi 
gingo i en allée, och fatte ofs på en gräs
bänk. Natten var angenäm; naturen tyktes 
fammanftämma til mit fördärf; alt likfom 
förtjufadc mina finnen. Jag ville ytra den 
goda tanka jag hade om hans uprigtighet, 
när han föll mig i talet med de ömafte kär
leks - betygelfer. Des ord voro få rörande, 
des tal fyntes få uprigtigt, at jag ej kunde 
öpna munnen. Han trodde fig i mina ögon 
läfa mina tankar; han blef djårfvare; han 
omfamnade mig. Jag ville förebrå honom 
des häftighet. Ack ! at J vil neka mig, fade 
han, nyttja et ögnablick til at betyga Eder 
min håftiga kårlek. Hvad Ikal jagfäga? Jag 
förgät min beder, min födfel och min fkyl- 
dighet; och ån mer, jag måfte med|forg 
och blygd bekänna, at mit nedriga hjerta 
fann nöge däri, “ Defia orden utpråflade en 
ny tåreflod ur Forwards ögon. Betfys med
födda goda finne rördes. Hon beklagade 
des olycka; menlaftade desupförande, fom 
den förordfakat. Hon blandade fina tårar 
med den andras, och Forward, intagen af 

des
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des ädelmod, ytrade fin tackfamhet. Hom 
började â'er fin berättelfe.

„ jag kan ej utan fala tänka på, huru jag 
fkyndade til mit fördärf. Lnften varmigkiän 
jag förebrådde honom ej des gerning; jag 
låg ej påtölgden; jag påftod ej han /kulle 
Upråtta mm ikam ; jag tänkte på intet an
nat, än utvägar, at fomoftaftfe hvarannan. 
Denna mötesplats var för farlig: annan ut
väg måfte uptånkas. Vi grundade bägge, 
Andteligen läger han lig upfunnet en £ä- 
krarc. jag frågade huru? Och hanTvarade: 
Er Gouvernante äiikar nögen, och hatar ej 
kärleks-faker: Herr Jo/w S/mße har fagt mig 
det. Laga at J får hänne med Er at fpat- 
fera ; och då Ikola vi mötas liklbm af en 
händelfe. Lät mig veta timan, och J /kal 
få le, at alt Ikal gâ Ikönt. jag låfvade kom
ma klockan 5 på vägen åt Staden, och vi 
Ikildes med en uprigtig forg, åtminftone 
à min lida.

Följande dagen lökte jag på al$ lätt ftälla 
mig in med Mademoifclle Fenouille, och un
der förevändning af någon granlåt, Ibm 
jag ville köpa, öfvertalade jag hänne följa 
med mig ut, enfam. Fall jag tykte det var 
än nog bittida; iå voro vi åndå väntade. 
Ack, ropade Herr John til min Följefla- 
ger/ka, får jag än fe den äl/kvärda Made- 
mojfelle FcnouiUe ! Man föreflog ofs at hvila

i nå-
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i något bus: min Gouvernante nekade med 
foga alfvar, oca jag med ån mindre. Vi 
gin go in uti det förfta vi träffade. Man an- 

' rattade en prägtig collation, och Herr John 
betygade pâ det häfrigafte fin öma kärlek 
for fin Nymph Efter några finå friheter, 
finn tyktes juft ej mifshaga, fager han, at 
uti. nåfta kammaren voro tköna målningar 
om hon behagade fe dem. Gan/ka gerna, 
fade Mademoiselle Fer ouille •, jag är ftor äl- 
Jkare däraf. AnJ, min Fröken, fade hon 
helt vänligt til mig; har J luft fe dem. Nej 
men, fvarade jag, jag tycker mer om at fe 
på .de förbi refande; men jag vil likväl ej 
boröfva Herr Wildly det nöget. Jag känner 
dem väl, fvarade han, tillåt at jag blir hos 
Er. Vi hade kunnat fpara defia fiftå orden; 
de voro alt borta. Vi voro hvarandra lika 
mycket til hinders.

j fer, min kära Betfy, at Wildly hade åter 
filfälle fegra öfver Eder ovärdiga väns 
fvaghet. Ack, om det varet den fifta! tör 
hända jag hade ej nu befunnet mig uti när
varande olycka. Men min omåttelighet 
holt fig ej därvid-.. Jag äifkade, och ju of
tare jag fåg min Ålfkare, ju kärare blef han 
mig- Med få ord: Vid hvart och et möte 
lades grunden til et annat. Men det är 
onödigt trötta Er med detfa fkamliga bc- 
rättelfer, Dçt är nog at veta, det under 2 

måna-
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månader, fom dcfla Herrar voro här, hide 
vi tilfälle at tvä gånger om veckan le hvar
annan. Vid des bprtrefa bad jag honom 
ikrifva mig til. Han låfvade, och jag var 
fä enfaldig at lätta tro därtd Flera påfl.da- 
gar gingo förbi, utan at jag fick något bref. 
Jag yttrade min angflan för min Gouver
nante, fom leende fade, at jag litet kände 
Verlden och Manfolken, och at en få flyg
tig kärlek äfven få (hart (örfvunne; at han, 
ntan tvifvel, uptåndt ny låga, och at jag 
borde betala honom med famma mått ! Så
dana voro ej mina tankar. Jag älikade 
Wildly upriktigt. Jag ville lemna hela veri- 
den för at ega honom ; 'men jag måfte af 
nöden göra en dygd. Jag böd til förglöm
ma min falfka Alfkare ; men jag hade det 
fom alt för mycket påminte mig honom. 
Med et ord: Jag var hafvande.

Jag yppade min olycka för min förrädi
ska Gouvernante. Hon blef grufveligen be- 
ftört. Hvad råd och hjelp at finna? Min 
flranga Faders vrede förlkräkte ofs bada. 
Jag var iftörfta förtviflan, och ville taga lif- 
vet af mig; men hon tröflade mig, och 
rådde mig hemligt refa til London, upföka 
Wildly, och förmå honom til at egta mig. 
J är af hederlig Famille, fade hon, och rik, 
han lär väl göra det. Åtminflone kan han 
tj annat än draga förforg för Er och Ert 

barn;
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barn; och fedan J det blifvet qvitt, kan 
man väl upfinna någon färg at befmycka 
Er bortrefa med. Hon låfvade fkaffa mig 
underrättelfe, och laga alt tilreds åt mig.

Nöden och förfkräckelfen tvang mig 
emottaga detta rådet. Min Gouvernante 
fick veta at Wildly (kulle träffas på Caffe- 
hufet James i London. Hon betingade en 
hyrvagn åt mig, och följande natten refte 
jag. Jag vil ej vidlöftigt berätta Er min 
refa. När jag kom til London, fände jag 
ftrax och lät fråga efter Wildly; men fick 
med ängflan förnimma, at han var reft til 
Tunbridge. Det var et dunderflag för min 
öron. Jag hade litet penningar; men jag 
måfte följa efter. Märk min olycka! Han 
var famma dag reft tilbaka til London. Jag 
måfte refa tilbaka Jag fände genaft at frå
ga efter honom. Men, bjelp himmel! huru 
beftört blef jag icke, då jag hörde han ej le
gat mer, än natten öfver i ftaden, utan reft 
dagen efter til Bath, Nu hade jag inga 
penningar, utan faldemit ur, och ikyndade 
mig efter honom. Andteligen råkade jag 
honom. Han blef häpen at fe mig, och ån 
mer Öfver ordfaken til min refa, och fyntes 
förja däröfver. Jag bad honom uprättamin 
/kam; men han bekände lit tilftând. Han 
hade förftört alt fit goda, och hade ej det 
ringafte qvar. Ja, mm kåra jag må-.
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fie med för/k; äckel fc förnimma, at minÄl- 
Ikare varet ej annat än en liderlig fpelare. 
Jag kunde ej förflå , huru Hertigen kunnat 
låta en fådan vara uti fit fäl/kap och i fit 
hus ; men jag har ledan märkt, at flora Her
rar kunna ofta båttre lida lådana, fom bi
draga til deras nöje och tidsfördrif, äa folk 
af förtjcnfl.

Detta oaktadt, var han likväl lä rättfint, 
at han gjorde mig all den hjelp, fom des 
Idena vilkor rilftadde. Vi refte tilbaka.tft 
London, och han fatte mig in uti detta for- 
gehufet, fiimt accorderait med den gamla, 
at hon /kulle hafva omforg för mig och bar
net. J /kulle för/kräckas, om jag berättade 
Er alt, hvad jag hår utflädt. Min enda 
lycka var, at det o/kyldiga barnet dödde 
pä tredje dagen. Wildly har öfvergifvet 
mig; men jag har /krifvet til en min Faller, 
at för/kaffa mig min Fars tilgift, för det 
jag, af otidig nyfikenhet, fom jag före- 
buret, at fe London, har reft hit, och hop
pas jag ingen flcalutfpana rätta ordfaken til 
min refa, famt tror åfven at jag /kal blifva 
bönhörd. “ <

Härmed lyktade denna olykliga Flickan 
lin långa berättelfe. Hon fyntes på det 
högfta forglén öfver fin dâr/k?p och olycka, 
la at Bctfy rördes, och tilbo ihanne fin hjelp. 
Fomard tackade hånne, och fade fig utftâdt

. otro-
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otrdigt för 20 Riksdaler fkiil, fi >m 'on var 
fin värdinna fkyldig, Betjy betalte dem, 
och gaf fin van, for tilkommande behof, 
4 Guineer, hvilka bon med g'Àdje emottog, 
och lâfvade betala, là fnart ion fàdt den 
förväntade hjelpen. Betjy bad hånne lemna 
lig del af det fvar hon bekom me, ocä ined 
vänlkaps - betygeife fkildes ifrån hanne, 
och for hem,

C A l’I T EL XV.

■pcrättelfen öm Forwards olykliga och laft- 
■ bara upförande, bragte Bctjj på alle

handa betragtelfer, Hvad det är underligt* 
fade hon för fig fjelf, at en Flicka ej kan 
lefva fritt Ined en karl, utan at löpa fara at 
fördärfva lig. Undcrfitindom fann hon fin 
vän mindre fkyldig, Det tvang hvaruti 
hon var upfödd; den mediödda böjelfen 
til alt bvad fom är ofs förbudet ; den laft- 
fulla Goüvernantinnans elacka exempel : alt 
farliga omftändigheter Frän den ena tan- 
kan til den andra, kom hon ihåg händelfen 
med Gailand och Flora Men denna, fade 
hon, hvadordfak har förledt hänne? Ej var 
det nyfikenhet at höra det finicker, hvarmed 
Manfolken öfverhopa ofs. Fri för at höra 
dem, borde hon vara ledfen, åtminftone 

veta
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veta at rätt /katta dem. Ack ! är ofkulden, 
och det finnes lugn, at ej hafva något fig 
tilvita, af fä medelmåttigt varde, at man 
kan det upofra åt et fvagtnöge, at höra för- 
pligteifer, ofta fal/ka, af et hjerta, fom näftan 
altid föragtar den. det fegrar öfver, och 
gör en grufvelig lek af våra fvagheter.

Betfy äl/kade dygden lä högt, fom nå
gon. Hon anlag med af/ky alt, fom kunde 
den pä minfta fatt befläcka Hannes tän- 
kelätt var ådelt; men hon var intagen af 
kärlek til fåfänga. Hon hade ej glömt Gai* 
laudr och Proudr freftelfer ; men hon trodde 
fig lå vidt öfver alla defia faror, at hon anlåg 
onödig all omforg dem löka at undvika.

Men det är tid at komma til Trjiettorth 
och Staple. Denne fednare gjorde, vid fit 
andra befök, fin kärleks-förklaring Betfy 
vefte lä Ikicka fig därvid, at hon hvarken 
gaf eller betog honom hoppet De voro 
ånnu tilhopa, då man anmälte en Adels
man, fom fade fig komma ifrån Oxford, 
och hafva helfningar från hannes Bror. 
Staple tog af höflighet aflked, och True* 
north, ty det var han, blef införd Han 
helfade med vördnad, och fade, under de£ 
han öfverlemnade et bref: Herr Thought* 
left har vift mig många vän/kaps-prof; men 
det kärafte år den heder han i dag för- 
Ikaffat mig, at upvakta min Fröken,

E fva-
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fvarade höfligt och bad om tilftånd få läfa 
brefvet, och fann följande innehall:

Min Kära Syster!
GflLig refer i morgon til Leicefler ; men den kä- 
J raße bland mina vänner til London, Han 
längtar at bli af Er känd: och faß J nu ej 
känner des förtjenfler ; få har jag om Er den 
goda tanka, at J fnart lär er finna honom 
värd Er högagtning. J förväntan härå, hop
pas jag 3 mottar honom, fåfom den, hvars 
lycka är mig högfl om hjertat. Jag är altid tf c,

F. THOUGHTLESS.

Som Betfy tviflade ej at ju Trucveortb 
vefte brefvets innehåll, kunde hon intet an
nat än rodna vid des läfning; men Fru 
Mellafins och Floras ankömft muntrade han
ne. Hon vifade honom för Frun, och man 
började allehanda famtal, hvartiti Truetoorth 
vifte fin naturliga qvickhet. Des refor, des 
upmärkfamhet därunder, och de fälfynta fa
ker han fedt, gufvo honom rikt ämne, fom 
han med behaglighet vifte at utföra. Han 
var där tils afton, och, vid af/keds-tagandet, 
utbad han fig af Frun och Betfy tilftånd, 
at få dem upvagta, under den tiden han 
kom at viftas i London. Frun låfvade, 
och Betfy tilläde, at hännes Brors vän borde 
vara förfäktad, at altid vara välkommen.

Sedan



filSTORIA, 67
Sedan han var borta, fade hvar fit beröm, 

och Betfy tilftod 1 fit finne, at han upfylre 
den tanka hannes Bror iemnat hänne om 
honom. Man talte ännu därom, dä Herr 
Goodman kom in uti et elakt lynne. Innan 
någon fporde orfaken dårtil, läger han til 
Betfy: Jag har at klaga öfver Er, och jag 
bar aldrig trodt J Ikulle vilja bedraga mig. 
Jag bedraga Er, Herre, ropade Betjyl Jag 
ber J må fäga mig det. J har ej vifat 
mig den uprigtighet J bordt, fade han. 
Jag har en aflky för all förftälning, fva- 
rade hon, och därföre ber jag Er laga mit 
fel. Jag frågar, fade han, om det var bil
ligt, at J tillät mig upmuntra min van för- 
löka fin lycka, dâ J redan vifte at Er Bror 
föreflagit Er en annan.

Betfy, fom anlag för intet fel at hafva 
och bibehålla flera Friare, blef beftört och 
tyft. Och Herr Goodman kaftande på bordet 
det bref han fadt från hännes Bror, fide; 
Se om jag ej har tkäl, at vara förargad. 
Betfy ville taga det, nej fade han, iiL.n 
min Fru Ikal läfat och vara vår Domare. 
Fru Mellafin tog brefvet, och las högt föl
jande innehåll:

Min Herre!
tackar für Ert bref, och den öfverfända 

** växel, i morgon rejer jag til Lei c efter',
E 2 men
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men tanker ej länge dröja där. Jag bar beflutat 
engage*'a mig vid militairen ; därföre ber jag 
Er for hor a, hvar någon öpning gifves, Men jag 
bar dfven en annan gunjt at be Er om. J dag 
refer til London en Adelsman af mina vänner, 
rik och af mycken förtjenfi, fom har fe dt min 
Syfler, älfkar hänne, och ärnar nu tilbjuda 
hänne fit hjerta och fin lycka. Jag har jk ifvet . 
hänne til, och hoppar hon har affeende pä min 
recommendation. Jag är vifr, at man ej Jkal 
kunna finna någon Friare mera värd han
nes kärlek och forbindelfe ; men hon är ung, och 
tor bända mindre fkickclig, at utvälja och dä- 
tna om fm egen nytta.

Därföre ber jag Er bruka all Eder myndig
het, at förmå hänne hårtil. Jag anfer det, fom 
et prof af Eder vanliga godhet, och jag äftun- 
dar högt at fe hänne i fiikerhet för de faror, 
bvaruti en Flicka fländigt fväfvar. Jag af 
med högagtning iE c,

F, THOUGHTLESS.

Fy! min Fröken, fade Fru Mellafin, at 
J har fatt Herr Goodman och Staple ihop, då 
J var engagerad med en annan* Jag en
gagerad, ropade Bet/ÿ, med en Man, fom 
jag ej fedt mer ån en gång, och aldrig 
hört et ord om kärlek af hans mun! Det 
är lika'godt, fade Herr Goodman, J vifte 
hans tankar, och J hade bordt lemna mig 

del
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del af Fr Brors bref; få hade jag afrâdt 
Staple, fom jag gjordt i dag med en annan, 
fom i farnma ärende anmält fig; ty jag 
tycker ej om fâdana dâr/kaper, oçh vil al
drig låta hederligt folk fåfängt förlora fin 
tid. Delia orden förtröto Betfy mer, än alt 
det andra. Hon trodde fig faker om True* 
toortb och Staple, och grämde fig hjerteli- 
gen öfver förluften af denne tredje. Men 
för Aug at låta fådant märkas, fvarar hon 
endaft, han kunde göra hvad han beha
gade, hon hade ingen räddhåga för at fela 
Man, och gaf ingen företräde för annan. 
Men, fade hon vidare: Det Ar underligt, 
at en Flicka, fom fkal giftas, ej fkal hafva 
frihet at fe och höra alla fina Friares för- 
flager; bvarpå hon gick i fin kammare, och 
ville ej vifa fig hela dagen, oagtadt både 
Herr Goodman och Flora budo hanne, fom 
ångrade, at han gädt ii långt.

CAPITEL XVI.

Jfaftän Fru Mellafin hade tykts obilliga 
Ba/j/s upförande, tylete hon likväl om 

ju flera Friare hon fick ; i tanka, at när hon 
gjordt fit val, kunde någon kafta ögonen 
pä Flora; hvarföre hon rådde fin Man, at 
lemna alla tilträde, hvilket han, van at

E 3 lyda
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lyda fin Fru, gillade och efterkom. Dagen 
efter, dâ de fpifte, läger Herr Goodman til 
Betfy, J torde hafva tilgifvet mig nu, hvad 
jag fade i går, Jag var litet förtretad, at 
fe min vän Staple là litet lyckas hos Er, 
och än mer at Er Bror /kulle tro mig lätta 
hinder fôr des äftundan. Men J får göra 
hur Er behagar, och jag läfvar Er, jag /kal 
ej mer blanda mig i iådana affairer.

Min Herre, fvarade jag uptar, med 
erkända, nfina vänners råd, och när jag 
tänker förbinda mig, /kal jag aldeles intet 
förgäta Edert., Men det tyks pä min Brors 
Iknfvelätt, fom han ville tvinga mig til 
giftermål. Jag äl/kar min Bror là högt, 
fom någon, men det oagtadt, /kal aldrig 
min vän/kap för honom föranlåta mig, at 
träda utietftänd, hvartil jag för närvarande 
tid har ingen bögélfe. Det vit få mycket 
läga, at J intet tycker om de Friare, fom 
na anmält lig, fade Herr Goodman. Nej, 
fvarade hon, Truetvorth och Staple fynas 
mig lika äl/kvärda; men man kan ju fe 
en Karls meriter och tycka om honom, 
utan at juft åftunda en evig förbindelfe. 
Jag tror helt alfvarfamt, at jag knapt nå- 
gonfin ållkar: men om là /kulle Ike ; lä 
ikal det vara många tjenfter, fom mig dår- 
til /kal förmå. A ! tiden utplånar väl deffa 
romanlika tankar, fade Herr Goodman. Föl- 

gande
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£tande bref, fom Bet fy tJlftältes, afbröt fam- 
fam tal et.

Vackra Kreatur!
är hvarken galant eller petit maître, oc b 

'J A? bar l^et omgått med Fruntimmer ; men 
3ag Hr uprigtig, och J kan lita på bvad jag fä- 
gr, Jag betr an(enlig egendom, och jag vil 
gifta mig, i tanka at få en (on, fom kan nju
ta fragten af mit arbete. Jag har fedt många 
vakra Flickor ; men mit hjerta har lemnat Er 
företrädet, och om J kan ä'.jka mig tilbaka, fä 

( förfäkrar jag vi fkola bli lykliga. Jag talte i 
går med Er Förmyndare : ty jag vil (nart veta, 
hvad jag har at hoppat, men vinden bläße ej 
god från denna küßen; därjöre beflöt jag ad- 
dreffera mig direkte til Er. Jag vet at fiera, än 
jag, föka famma hamn ; men det har intet på 
fig- Jag har mer än en gång feglat til goda 
forhopningr - udden, jag har aldrig felat ko (an, 
och därföre har ej orfak frugta för Jkepsbrott 
på landet. Jag har väl ungefär 40 är inne ; 
kanjke J tör tycka jag är för gammal ; men jag 
har en helfa, fom trot far 20 af Edra klemmuga 
petit maitrei, fom ej äro hälften få gamla, fom 
jag. Ehurudan Er förmögenhet är, få Jkal jag 
fördubbla den, och förfäkrar Er om en god hem
gift, om J har den lyckan öfverlefva mig. Jag 
Vett tit J unga Flickor ej gerna fkrifven tilMam- 
ferfoner', dörjöre väntar jag intet fvar: mert

E 4 jag
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jag ber J tänker pà mit anbud. J afton gÜ' 
lag til Herr Goodman, at förnimma Ede' 
tanka; ban må uptaga det Jcm jian vil. Jaç 
är i flând trot fa alia Jbormar, jör at komma til 
Er; tji jag är, min kära Län, Edar kärlekf 
fulle, upriktjge ocb ödmjuke älfkarc,

J. HISOM.

Detta tokuga bref kom Betfy hjerteligen 
at le. När hon det låft, öfverräcker hon 
det Herr Goodman, lagande: Läs detta, min 
Herre, lä Ikal j ätminftone.fe, at jag ej 
gör hemlighet af alla mina ÄUkare. Han 
las d t med löje, och fade: Det är fvårt 
vara. Förmyndare för en vacker Flicka, 
Om jag läfvar eller nekar mit famtycke, 
lä får jag ändå ovänlkap. Men narras in
tet för mycket med den gode Capitainen ; 
det är et godt Partie, och mången Flicka 
/kulle ön/ka fig det. Han har varit 2 y år 
i tjenft vid Indi/ka Compagniet, gjordt 
många lykliga refor, och är botnlöft rik. 
Det år vitt, han år intet polerad ; men det 
år en honnete Man, och jag ville ön*ka 
han friat til Flora, Ja, jag ikulle ej h ifva 
gedt honom korgen, fade hon, med en lu
ftig mine; jag Ikulle »lika otroligt en 
Man, fom vore borta 3 ar, och foin lät 
mig promenera i en ftält vagn med 6 
häftar för, medan han feglade öfver alh 

haf
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h af, f'r at fkaiTa mig nya rikedomar. Får 
fe, håc Betjy fkämtande huru det går, när 
jag roat mig nog, fkal jag lemna honom 
til Er. J aren 2 Putsmakare, fade HerrGcwf-

och jag fer Capitainen råkar i goda 
bänder; men jag har figt honom förut fit 
Öde, jag beklagar honom intet. Han gick. 
Ut, och Flickorna til lin kamarc, fleäm- 
tande alt fort om den flackars Capitainen.

ÄttkiHiga bulrande röfler, hvaribland 
igenkändes Fru Mellaßnr, förflördc deras 
ro, och Flora- fprong ut, at fe hvad det var. 
Hanny, den famma fom lemnat Saving bref- 
vet, kom in i kammaren.

Betfy frågar hänne, hvad det var för bul
ler? Ack, jag tror den onde är lös, fade 
hon! Frun har affkedat John Sommelier, och 
befaltc fin Kammar-Jungfru innehålla 30 
/killing för et filfverfåt, fom är borta. John 
har fvuret, at ej gä bort innan han får fin 
fulla lön, och at han intet betalte et fat, 
fom, utan tvifvel, gådt famma väg, fom dé
niants halsbandet. Prinks talar om det för 
Frun, fom blef innerligt rafande, och om 
ej Herren kommet hem, hade det blifvet 
et farligt hus. Imedlertid fick John fin lön ; 
men få fnart Herren nu var utgången, 
kom hon til ofs och regerade fom en djäf- 
vul, flog den ftackars John omänljdigt, 
och fkylde ofs alla för något. Men hvad

E y är
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är det med Jet demants halsbandet, fade 
Betfy? Ack! det vil jag läga Er, min Frö
ken, 'fade Nanny, om J läfvar mig hälla 
det tyft. Intet för det, at jag är lå män 
om at behålla min tjenft; men jag vil ej 
at det /kal komma frän mig. Betjfy låf- 
vadei och Nanny fade: J mins väl, min 
Fröken, den dagen, då Frun gick ut med | 
Prinks lå beftört och oklädd, at Prinks , 
kom igen, och hemtade något Ja, det mins 
jag, fade Betfy, Ja, den dagen, fortfor Nan' 
ny, var John hos en fin flagting, fom bor 
hos en Penning-Jude. Han fatt bakom en 
ikärm, och låg oförmärkt Prinks komma 
och lâna I yo Guinéer på Fruns halsband. 
John beftört, fmôg ut, i uplåt at göra fig 
härom underrättad, och då Prinks gått i 
vagnen, ftiger han bak på, at hon ej märkte 
det, och fölgde med til hufet, där hon gick 
in, hvaräft en Vaktmäftare bodde; lå at 
penningarna har läkert /kolat nyttjas at 
utlöfa någon, fom var i arreft. Floras åter- 
komft hindrade vidare tal härom. Hon 
klagade öfver betjenterna, och fade hon fig 
aldrig fedt fin Mor lå ond. Betfy fvarade 
intet; men tånkte på dethonhördt. Hon 
påminte fig, at Frun alt ifrån den dagen 
ej velat kläda fig, utan tvifvel, efter hon 
ej haft fit halsband.

Hon undrade lå mycket mer efvcr detta,
fom
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lorn hon vefte, at Frun hade altid pengar i 
förråd, och måtte Tumman hafva varet gan- 
ika ftor, efter hon måft bruka iådant me
del. Hon undrade hvem denna arrefte- 
rade vännen varet. Men det blir fnart be
kant ; man har imedlertid annat at berätta.

OOOOOOOOOOÖOOOOO 

CAPITEL XVII.

Herr Goodmans hemkomft bragte fred i 
hufet. Et bref kom ifrån Staple, hvar- 

uti han böd Damerne på en concert, och 
lände dem billetter, famt utbad fig hedern 
få beledfaga dem dift~ Det bår illa til, fade 
Fru Mellafin; hvar Ikole vi nu göra af Capi- 
tainen? Vi ikola föra honom med, fvarade 
Betfy- jag kan ej ge honom fådant fvar 
han vil hafva, och det är åtminftone denna 
tiden at vinna, Detta var ej uti Herr Good- 
nuns tycke; men han kunde intet annat 
an le då råt. Efter alt är afgjordt, fade Frun, 
få vil jag gifva honom min billet. Betfy., 
tlorh och Herr Goodman Ijelf fökte öfver- 
tala Fru Mellafin följa med, men fåfängt. 
Hon fade fig hafva ondt. Detta ftyrkte 
Betfy i den tankan at Nannys berättelfe om 
halsbandet voro fann. Men et bekymmer 
återftod. Hon frugtsde Tructsortb ikulle 
komma. Hon ville ei hafva honom med.

Hon
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Hon ville i det längfla dölja defia rivaler 
för hvarandra; men et bref kom frän True- I 
north, Tom betog hanne denna forgen Han 
fkrifver galant, ber hänne taga gunftigt 
mot den med landa ringa prefenten, och at 
en vigtig ordfak hindrade honom at fjclf 
komma och öfverlemna den famma. Betty ; 
tog med noge emot den medbragte fkän-1 
ken, och helfade med Brefbärarcn, at hans 
Herre voro hänne altid välkommen.

Man beundrade prefenten. Det var en ( 
F.korn, des kädja var af guld, och buren ! 
prägtig. Alla berömde Truefrorths utvalda | 
fmak, Betty var meft intagen. Til alla 
delar förnögd med honom, ville hannes ; 
fåfänga hjerta ej afflå Staple, ej en gång ! 
denbulrandeCapitainen. Herr Goodman gick 
bort, för at ej vara vitne til detta narri.

Strax efter kommo båda rivalerna på en 
gång. Staple bad anmäla fig hos Fröken 
Betty. Och jag vil äfven tala med denna 1 
Flickan, fade Capitainen; läg at jag år Ca- . 
pitaine Hitym. Staple, fifoni känd, blef ftrax 
införd; men Capitainen måfte vänta, tils 
man underrättat Bettyom des namn Denne, 
fade han för fig fjelf, mätte vara en af de 
fnushanarne, fom Herr Goodman fade mig. 
Men han förtröt, at han IkuIIe vänta ; blef 
otålig, och bultade med käppen hårdt pä 
dörren, fom roade mycket de innevarande.

Betty/
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Betßi ville intet fätta hans tålomod längre 
på prof, fedan hon underrättadt Staple om 
den tour hon ville fpela, befalte hon han 
Ikulle infläppas.

Hon tog ganfka höfligt emot honom, 
Ikjutande Ikuldcn pä betjenten, fom för
glömt hans namn. Det år lappri, ir.in Frö
ken, fvarade han. Jag har ofta väntat for 
folk fom jag ej älfkat få högt fom Er. Men 
J vet, fortfor han, at vi hafva en fak at 
afgöra, fom fordrar ftörfta ikyndfamhet. 
Alla hade fvårt hålla lig från löje; men 
Bet/ji fvarar, vi fkola tala därom en annan 
gång, nu vilja vi gå på concerten, och jag 
hoppas J lärer göra ofs fållkap. Fru Mcl- 
lafin har tagit en billet åt Er. Jag är hänne 
förbunden, fvarade han; men jag vet in
tet om Herr Goodman finner det för godt, 
efter han velat afhälla mig från fin Pupill. 
Jag tykte väl vinden blåfte ej god frän 
denna kuften, därföre kaftade jag om fe- 
gel, och ftyrde ända åt hamnen. Det var 
väl gjordt, fade Herr Staple; men jag för
modar Herr Capitainen varit förfigtig, at 
ta fig vara för fkepp, fom kunde möta och 
fegla Er omkull. Ack! hvad det angår, 
fvarade Capitainen, få kunde J hafva fpardt 
den avifen; ty jag vifte väl jag Ikulle 
möta 2 fmå fieutlkepp ; men de /kola lemna 
mig fri paffage, eller jag Ikal fnart fegla 

dem
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dem i grund. Staple vefte Capitainens aren* 
de, och Betfys upfåt; men han var häftig, 
och blef röd af harm öfvftr detta talet. Fru 
MelLafin märkte det, och frugtade något 
ondt /kulle blifva af detta narri, bryter 
därföre af detta talet, och ger fig i famtal 
medCapitainen, underrättar honom om Heir 
Goodmani ikäl til lit upförande, i anfeende 
til Betfy, och förläkrar, at han uti honom 
hade den båfta vån i verlden.

Imedlertid ber Betfy Staple intet förifra 
fig öfver et lådant prat. Han iåfvade det, 
och hon ärbölt, faft med möda, at han 
Ikulle ge fin hand ât Flora, och öfverlemna 
Betfys ät Capitainen. Därpå blef alt godt. 
De fatte fig i vagnen, och foro til concer
ter Capitainen blef intagen af den Ijuf- 
liga mufiquen, och måfte tilftå, at den 
öfverträffade den han hade om bord Jag 
vil taga defla med mig, fade han, i min 
tjenft. Det blefve näftan dyrt, fvarade Staple. 
A bagatelle, fade Capitain, y à 600 /kil
ling, om det /kulle kofta, det vil jag beftå, 
för at förnöja mit equipage. Man fvarade 
honom, at hvar och en af defla hade en 
inkomft fom vägde up emot den fördel- 
agtigafte tjenft, både til fjös och lands. 
Han trodde det vara narri ; men då Betfii, 
fom han började hafva förtroende til, för- 
fåkrade det vara fant, iå ärkände han fit 

1 . fel.
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fel. Därpå kommo de hem, och fpifade til- 
famman hos Herr Goodman.

CAPITEL XVIII.
i-Terr Goodman kom fent hem, och hörde 

med nöge, at hans Fru förfonat honom 
med Capitainen; men han beklagade ho
nom för det narri man drifvet med honom« 
%etfy, tvärt om, roade fig däråt. Hon anfåg 
all deras tjeriftaktiga ifver, fom et Ikyldigt 
offer, hon kände ej det qval hon förorfa- 
kade. Hon vifte ej göra Ikilnad imellan 
galanteri och en upriktig kärlek. Det var 
hånne nog, at man beundrade hänne Hon 
bekymrade fig ej om fina Al/kares affigtèr. 
Hon ville nu äfven' hafva Trueroortht kär
leks-förklaring Hon väntade honom föl
jande dagen, och, för at göra fig af med 
Staple och Capitainen, fade hon fig vara 
bortbuden til en af fina vänner, hvilket 
Cdpitainen med fiörfta otålighet hörde.

Hon bedrog fig ej heller i fin tanka. 
Truevjortb kom dagen efter, och träffade 
bänne enfam, roande fig med fin lilla 
Horn, hvilket han med nöge lag. Förlåter 
I mig, min Fröken, fade han, at jag vågat 
frambringa en Iå ringa gåfva. Jag förlåter 
Kr intet, fade hon, at tala là foragtligt om 

min
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min lilla Ekorn, fom j.ag lä högt äl/kar. 
Jag fkulle vara högt at beklaga, fade han, 
orn jag ej hade något värdigare at tilbjuda. 
Eder Herr Bror lärer hafva omrört mit 
ärende, och af honom har jag den lyckan, 
at jag vågar nu fäga Eder fjelf det jag til* 
beder Er. Om J nagonlin taks emottaga 
der hjerta jag tilbjuder, få fkal jag anfe 
dén ftunden för den lykligafte i hela mm 
lifstid. Ehuru Betfy var van vid dylika för- I 
klaringar, och äfven väntade denna; fä 
hade hon likväl nu ej få lätt fom eljeft tör 
at fvara, Men Flora/ ankomft betog hänne 
detta bekymmer. Hon kom för åt bjuda 1 
Trueinortb in til Fru Mellaßn. Han kunde ej 
afflå, ej heller mera komma i tal med Betfy. 
Men han kom igen dagen efter, då var 
Fru Mellaßn ute, och Betfy enfam med Herr 
Goodman. Hon berättade honom, at Trut“ 
north var en af hannes Brors vånner. Herr 
Goodman emottog honom höfligt ; men före
bar en affaire, och gick bort Truetoortb hade 
liten nytta af denna höflighet. Staple korn 
oförmodeligen och rått i otid. Den bekan- 
fkap, hvarmed han nalkades Betfy, oroade 
Truetoorth, men Staple tog ingen mifstanka, 
och anfåg ej befynnerligt, at envänafhän- 
nes Bror flera gånger upvaktade hänne- 
Strax därpå anmälte man Capitainen. Ack! 
lät honom komma in, fvarade Betfy, Men,

fade



■fade betjenten, han fager fig hafva en vig- 
tig fak at afgöra med Fröken, fom fordrar 
enfamhet. Bttfy och Staple utbrufto i en 
florlkratt, fom fiötte Truemortb. Skulle man 
tro, fade Staple, at denna Ikyndande för
tätning kommer frän en äl/kare? Ja, i 
fanning, fvarar Betjy, och fom tillagar gruf- 
veliga hinder för dem, fom vilja täfla om 
mit hjerta. Men hon fade til betjenten, 
låg honom jag har fålfkap, fom jag ej kan 
lemna, och bed honom ftiga in. Capitai- 
nen kom därpå in, mycket fturfk, och gjor
de en kort helfning. Jag hade förmodat, 
fade han, at Fröken förf fökt lägenhet tala 
med mig. J kan ej fä fe mig vid godt. lyn
ne, innan jag vet, hvad jag har at hålla 
mig vid. A! 'fvarar Betfy, af iådant tal 
fhulle Herrarna tro, at J här någon fkuld- 
fordran hos mig. Nej, nej. fade han: J är 
mtet fkyldigmig, utan någon godhet, hvil- 
ken jag tycker den kärlek förtjena, fom jag 
bår til Er. Men jag vil nu gcrna hafva fvar 
på det, fom jag fkrifvet Eder til om. Jag 
ban förläkra, det jag ej ännu haft tid tän
ka dårpå, fvarade hon, och är nu ej tid 
tala därom Efter vi nu äro fyra, lå lät ofs 
göra en quadrille.

Tructsa-th och Staple famtykte, och man 
kallade fram kort; då Capitainen fade: Jag 
har aldrig älfkat Ipel, och jag har ingen

F tid
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tid at förlora , fom deffe Herrar ; hvilka» 
utan tvifvel, ej hafva vigtigare göremål, 
an at kläda lig och göra viliter; men jag 
har mänga affairer. Mit Ikepp laftar, och 
hoppas inom några veckor komma til fe- 
gels ; altlå ber jäg Er, min Fröken, at ut« 
lätta en dag, då jag får komma och veta 
Ert rena och allvarliga bellut. Fy ! Capi
taine, fade jag förfäkrar Er, at jag 
aidrig gifvet rendezvous. Det tror jag ock, 
fade Caphainen ; men befinna, jag bor 
långt härifrån, och om jag än kommer 
hundrade gånger efter middagen, finner 
jag Er aldrig enfam, och före middagen 
har jag affairer på Beurfen och vid Com- 
pagniet. Och j kan finna Ijelf, min Sköna, 
3t om vi komma öfverens, lå är det liten 
tid at reglera våra laker innan min afrefa. 
Ja, jag tror det vore båft up/kjuta det til 
Er äterkomft, lade Betfy. fil min åter- 
komft, ropade Capitaine«, och den Iker ej 
förr, än om tre år. Jag förlåkrar Er än en 
gång, fade Betfy, at jag ej tänkt på den 
fiken, och kan ej heller lofva Eder vidare 
tänka därpå.

Den gode Capitainen fyates helt beftört. 
Staple och TrucWortb, för at göra Betfy nö- 
ge, föreftälte bäime, at hon Ikickade lig 
alt för illa efter hans beqvämlighet. Tänk, 
fade de, hvad befvärligt det är, at hvar
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däg vara vid hamnen, och därifrån låta 
/kaka iig fyra mil på flcngatan, altfå bor
de hon gifva Capirainen et vift fvar, och 
betaga honom få mycken möda.

Capitainen märkte, at man gjorde narr 
af honom, och blef dåröfver få förbittrad 
på Betfy, at all des kärlek förvandlades uti 
föragt, och för at afbryta, läger han: Mine 
Herrar! J kunna bekymra Er om Edra egna 
faker. Vi hafva intet med hvarannan odelt, 
och om J kommer hit i den tankan, jag 
tror; fä fötfäkrar jag Er, man lårer gifva 
Eder en harfva at reda. Och hvad Er an
går, min goda Fröken, få hade J kunnat 
fvara pä honnetare fått, och,, om mit anbud 
Eder ej anftådt, fagt mig det ftraX Jag fet 
vål hvart det lutar. Skulle hos mig mera 
gifte-tankar infalla, Ilkal jag veta bätre 
göra mit val, och jag är Er tjenare. Härpä 
gick han ut, och mötte Fru MeUaftn och 
Flora, fom, feende honom helt förftörd, vil
le förmå honom ftiga in; men han fade, 
at Betfy var en otidig en, och hade aldeles 
rned jiännc upftaget. Imcdlertid, fade han, 
Ikulle jag gerna, innan min afrefa, vilja 
dricka cn bolle pounche med min gode 
vän, Herr Goodman} men jag kommer al
drig hit lör at vara cn narr. De bödo få
fängt til at öfvertala honom ; han gick bort, 
och därmed betog Flora alt hopp, at dra
ga någon fördel af Betfys afflag, CA-



§4 Fröken B. THOUGHTLESS

CAl’ITEL XIX.

Man talade hela afton om Capitaine Hi- 
fom, Hvar och en lade fit til. True- 

iDortl» enfam urfagtade honom för den flora 
tilgifvenhet han utvifte för fin handtering; 
fa mycket mer berömvärd, fade han, fom 
det är juft af handel och fjöfart, fom Na
tionen har fin förnamfta ftyrka. Staple, hvars 
Far hade varet Handlande, tykte lä väl om 
denna utlåtelfe, at han, efter des bortgång, 
ytr ide för Betjy det flora efthhe, han för 
honom fattadt, hvilket roade hanne, dä hon j 
tånkte på, hvad tankar han /kulle fä, när 
han förnumme honom vara des medfriare.

Men la förnögd Staple var, få orolig var 
Truevmrtb. Denne Rival tyktes honom frug- 
tansvärd. Han hade förtjenft: han under- 
ftöddes af Bctjyr Förmyndare : han hade 
varet den förfle: alt fådant fom kunde oroa 
en ål/kares finne. Han kom igen fölgande I 
dagen. Herr Goodman var förhindrad, och 
Betjy mottog honom. Truevortb, fom endaft 
vilie afföndra fin Rival, tager tilfället i agt, 
och före/lår, at, tillika med Flora, pä denna 
vakra dagen, göra en fpatferfart utom fta- 
den Betjy famtykte ftrax, och Flora, fom 
i det famma kom in, gaf med nöge fit bi
fall, famt gick ftrax ut, ai låta tillaga Fru

Mellajw
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Mellafins vagn. Huru lyklig /kulle jag vara, 
läger imedlertid Truereorth, om jag kunde 
tilfkrifva Eder bevågenhet annat, än Er 
Brors và’ntkap för mig. Men jag fer jag 
har en Rival, och en farlig Rival. Den lyk- 
lige Staple har, kan hända, red; „ vunnet 
det hjerta, för hvilket jag gern«* upoffat 
mit hf. Jag har kommet för fent.

Kanflke förbittida, fvarade lietfy leende, 
och bågge tvä förbittida, om Staple är få- 
dan fom J tror. Ty jag förfäkrar Er at mit 
hjerta är fritt, och bhr det länge, få at de, 
fom vilja vinna det, mäfte hafva mer tå
lamod äti Capitaine Hifom True\oorth ville 
fvara, närF/orrf kom, och berättade at vag
nen var fårdig; hvarpâ de afrefte.

Trurteorth märkte grant at alfvarfamhet 
ej behagade Betfy; därföre använde han 
all fin qvickhet, at roa och förnöga dem 
Under promenaden, Han lyckades äfven; 
han uptånkte och underhöll få angenäma 
uögen, at de ej kommo hem förr ån helt 
fent om aftonen. Detta var honom et dub
belt nöge; at vara med fin Alfkada, och 
affi'ndra finMedfriare, Det föröktes, då han 
hörde at Staple varet och fökt hanne. Mor
gonen därpå kom Trumorth, och frågade 
ftrax, om promenaden befvärade hänne. 
Aldeles intet, fvarade Eetßi, och jag är 
dårmed iå nögd, at J altid Ikal finna mig

F 3 beredd
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beredd til dylikt nöge. Jag tager Er pâ or
det, fade han, glad at fc fig förekommen: 
jag kommer, at tilbjuda Er en annan för- 
nögelfe, at med bât promenera pâ Themfe- 
ftrömmen. Därmed ar jag tilfnds, fvarade 
Betjy, och vi jfkola tilbjuda Flora det, nar 
hon k »*■ ner in. Imedlertid, fade han, vil 
J tillåta mig berätta, hvad jag läft denna 
morgon, och fom jag tykt fvara fä väl til 
Ert ytrande i går, om en älfkares belhn- 
dighet, at jag däraf blef helt intagen. Där
på ljunger han et ftycke, fom innehölt, at 
en Patriarch arbetat i 14 år, för at törvärf- 
va fig en Flicka, fom han älikade, och det 
utan klagan, at tiden varet honom lång. 
Intet 14 år, tilläde han, uta-n (400 fkulle 
fyrns mig, fom en dag, om lifvets korthet 
det tilläte, och om jag kunde hoppas lika lön,

True-worth hade en angenäm röft, och 
mycken fmak. Betjy blef däraf helt förtjuft. 
Hon lät honom å nya uprepa hänne, och 
fpelte därjämte på lin clavecin. Med et 
ord: Betfy tyktes vara fâ fôrnôgd, at True- 
worth gick helt glad bort, och kom efter 
middagen i god tid tilbaka. Denna prome
naden behagade Betfy ej mindre, än den 
förra. Hela 8 dagarna vefte han med nya 
tidsfördrif förnöga Betfy, och afhålla fin Ri
val ifrån hänne. Staple lökte hänne, under 
denna tiden, fåfängt, Han fick ändteligen 

veta.
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vefg, at en Rival var härtil ordfaken. Här* 
ôfver på det högfta bekymrad, uppenbarar 
ban för Herr Goodman fin forg. Detta brydde 
denne ärlige Mannen, Han hade vål låfvat 
BttJji, ai ej blanda fig uti defia faker ; men 
des trägna böner, vänfkapen för des Far, 
°ch at han Ijelf upmuntradt och ftyrkt ho- 
nom til denna kärlek/voro alt omft^ndig- 
beter, fom föranläto Goodman uprigtigt iäga 
honom, at Truevtorth underftöddes kraftigt 
af Bet fy j Bror, at detta grämde hoqom ; men 
han kunde intet göra dårtil. Hon egde magt, 
at Ijelf beftyra fit val. Han vefte ej han
nes tankar, och vore det utaf hänne ijelf 
han Ikulle få veta fit öde.

Staple föga nögd, bdlöt med förfta /kaffa 
hg uplyfning. Han kom följande morgon, 
helt bittida, til Betfy. En frihet, fom han 
aldrig förr taget fig Hon vifde fig ej för* 
truten däröfver ; men när han begynte be
klaga fig, i anfeende til Tnunortb, fva- 
rade Betfy i en hög ton, det han ej fkulle 
tro, at den bevågenhet, hon vifde ho- 
n(>m, gaf frihet, at tadia eller döma öfver 
hånnes upförande emot andra Den fläc
kars staple bief helt beftört, och böd til pä 
alt lätt blidka hänne. Han använde all fin 
vältalighet, at öfvertala hänne, det en rätt 
kärlek aldrig är utan frugtan och jaloufie. 
fäan tilftod TvueiBortbi meriter, och juft

F 4 därför«
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därföre anfåg han honom få mycket far
ligare för fig. Han ytrade fin ängflan, at 
hafva i 8 dagar varet beröfvad nöget, at 
fe hanne. Men Betfy förblef obevekelig, 
och den olykliga Staple, efter at hafva an
vänt alt hvad des vett, kärlek, forg ocb 
fjelfva förtviflan kunnat honom ingifva, 
gick bort mera bekymrad, än han kom dit. 
Han mötte Herr Goodman, fom helfade ho
nom, god morgon! Jag har haft en gruf-1 
velig, fvarade han med häftighet; men i 
jag Ikal fnart göra flufc pä detta qval, fom 
jag utftår, och gick därmed fin kos.

CAP1TEL XX.

Man afmälar med fkäl kärleken blind.
Ällkare fe aldrig en ting med rätta 

ögon. De minfta gunft-betygelfer fägna 
dem. Den minfta kalfinnighet gör dem för- 
tviflade. Deras glädje, deras forg, deras frug- 
tan beftår meft uti inbilningaf. Staple up- 
tog Betfys bemötande ej fåfom en fölgd af 
hannes finnelag, det han hade bordt kän
na, utan fåfom et vift märke til den kärlek, 
han trodde hänne hyfa för Trueïvortb. Han 
trodde fig utan hopp, och uti lin förtviflan 
Jkrifver han til Trueworth följande rader:

Min Herre! Pz [okom bägge et ändemål! men vt 
iumiom ej bägge vara lykliga : dârfôre måfte värjan 
utmata vårt ode. äfag väntar Er i morgen, imellan 7 
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och g, uti luft-parken. Ock fom detta endaft rarer oft, 
få vore obilligt, at blanda våra vänner daruti altfä 
fiai f finna mig allena, och ber, at j kommer pa fam
na f ätt. STAPLE.

Trucmorth var herr,ma, dä han fick denne 
billet, och fvarade ftrax på följande lått:

Min Hfrre! Ehuru mig fyr er vara rättmätigt, af 
tfverlemna til 'den Perfon vi älfkpm, at döma om vårt 
öde ; dock likväl kan jag ej, utan at fela uti bvad jag 
mig fjelf år fiyldig. af/lå Eder begäran, eburudan ut. 
gången på ftriden må frhfva. Och jag (kal komma en- 
fam til det utjatta ftallet, vid den timan f begärt.

" C. TRUEWÖRTH.

Det är lätt at döma af Trunvorthr fvar, 
at denna firiden mifshagade honom; men 
hans mod tillät honom ej undvika den« 
Likväl gjorde han denna dagen fin upvakt- 
ning hos Bct/ÿ, och utan at låta fig det 
fingafte märka härom, vifie han fig mer 
luftig och munter, än vanligt, famt före- 
Hog en fparfergång. Betfy, med fin van
liga munterhet, fvarade ftrax, at hon det 
gerna ville; men Flora, fom på några da« 
gar varct vid oluftigt lynnf*, fyarade än ja, 
ån nej, och utvifte lå mycken caprice, at 
Betfy ej kunde afhålla fig låga, det hannes 
kufvud ej ftod rätt. Flora fvarade med bit- 
huhet, at om dårlkag vore frruttofam, lä 
horde hon vift vara angrepen däraf, efter 
fle iefde tilhopa. Jag vet intet, fade Betfy\ 
tydeligare prof härpå, än det, at betaga 
*’g ijeif et nöge, för endaft at afhålla an
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dra därifrån. Men det ïkal ej narra mig, 
och om J vil, fom jag, fade hon til True- 
wrth, kunnom vi väl vara Flora förutan, 
cch vi fkola gå ut, och göra en tour i luft
parken. Man kan tänka, at detta förftaget 
behagade Trueroorth. Det anftår Betfy, ja 
ingen annan, än Betfy Thaughtlefi, at gå 
enfam ut med en Karl, ropade den förbi
trade Flora Betfy log häråt, gaf Treutvortfr 
handen, och lemnade Flora få rafande, at 
hon grät af harm. Läfåren torde förundra 
fig öfver denna haftiga förändring med 
Flora, fom altid mera, än Betfy, älfk.it nögen'» 
men ordfaken Ikal på fit rum förmälas: 
nu år vigtigare, at berätta. Följande dagen 
(kulle famma luft-park tjena til théâtre fôt 
något altvarfammare, än en promenade» 
Man kommer ihog Stapled- utmaning. Ingen 
af de ftridandc ville fela. De kommo na- 
ftan på en tid ti! kamp platfen. Staple, me- 
ra hetfig, an Truefvortb, fade til honom: ! 
Frifkt, mm Herre, kärlek är löfen, och Betfy 
är fegerlöncn Därmed grep han til värjan. 
Trueaorth gjorde det famma, och fade: J 
kan vinna, min Herre; men intet, utart | 
döden, kan bringa mig, at afftâ Betfy, Så 
dö då, ropade Staple, och lopp på honom, j 
F fin ifver fårade han lig fjelf på fin fienJ 
des värja. Tvnetoortb väntade honom med 
et ftilla finne. Lika upmärkfam, at undvi-
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kà des raferî, och ej göra fig fjelf til offer, 
ville han vinna, men ej beröfva fin fiende 
lifvet, och nytjade et ögonblick, då Staple 
& nyo lopp in på honom, griper honom, 
kaftar honom til marken, och tar vårjan 
ifiån honom. Segren feörer dig til, ropar 
den rafande Staple, och tag mit lif; det är 
mig forhatcligt. Det (kulle vara mig mers. 
för hatel i gr, (varade Trucmertb, at betjena mig 
af en fördel, fom lyckan mig flcänkt. Stå 
Up, tag igen Er värja, och Jåtom ofs göra 
et (lut, fom kan anftå honnete Karlar. Det 
namnet borde jag ej bafva, fade den olyk- 
lige Staple, i det han tog igen värjan, om 
jag (kullo bruka min värja emot den, fom 
(känkt mig hfvet. Men, hvad är lifvet? 
Hvad är honneur? Utan hopp, at ega Betjy» 
Jag antager därföre Ert ädelmodiga tilbud. 
Man måfte dö eller vinna. De begynte ftri- 
den med mera hâftighçt, och all 'Lruetaortbf 
Ikiklighet kunde intet fria honom, at blif- 
va fårad. Nu blef han het, och Ikonte in- 
ftt. Han genomftack Staplet arm, och gjor
de honom oduglig, at fägta, Då länkte True- 
"north fpetfen af fin värja, och fade til ho- 
n°tn: Er olycka grämer mig; jag ber J vil 
îpottaga min hjelp, tils någon bätre kan

Jag är ovärdig Eder godhet, fvarade 
Staple; men himmelcn vil, at j fkal öfver- 
V1öna mig uti alt, Truetûorth, utan at fvara, 
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förbandt, det bäfta han kunde, fin fiendes arm med fifl 
näsduk, och förde honom til en fkickelig Fältlkår.

Truewortb, endaft bekymrad öfver fin Rivals fär, 
förglömd« fina egna. Dä Fältfkären fåg blod pä hans I 
kläder, fade han: J är äfvcn färad, Herre! Det vet 
jag, fvarade Truewortb. Men oagtadt det förrann ho- | 
nom mycken blod, tillät han ej förbinda (ig, innan 
Staple var förbunden. Staple bief ej mindre rörd öf- 1 
ver denna nya ådelmodighet, och dä alt var beftält, i 
flcilgdes de ät, om ej med vânfkap, åtminftone me4 
inbördes högagtning.

Herr Goodman, fom af Stapler fifta ord frugtade I 
någon ond fölgd, tog anledning, at föreftälla Betfy, 
det hannes obctänkfamhet med tiden fkulle fördärfva 
hånne. Jag vet, fade han, Ert hjerta hyfer ädla tan» 
kar; men J måfte ock draga mer oniforg för Erre- ! 
potation. J bör ej vara okunnog om, at en Flickas ' 
heder år en få öm blomma, at den af minfta mifstanka , 
kan förfalna och vifna Det år ej nog, at vara klok, I 
inan måfte äfven vifa det. Har J förglömt Oxford. 1

Betfy fann vål, at des Förmyndare hade (kål; met» 
hännes f jelf-k.irlck tillåt hanne intet tåla förevitelfefr 
Hon fvarade intet, och Herr Goodman hade väl lån- ! 
gre fortfaret, om ej Prinks hade kommet, fom helt ; 
förfkräkt fade, at Truewortb och Staple (lagets, och [ 
Staple vore ihjalftuckcn. Staple, ihjålftucken, ropade f 
Betfy. Ack nej, min Fröken, fade Prinks, jag fôrtalte 
mig; Truewortb år död af fina fär. Truewortb död, | 
fkrek hon; gode Gud! fkulle du tillåta den .ilfkvär- 
dafte af alla Mansperfoner få omkomma. Hon blcf 1 
få olika rörd öfver denna fednare beråttelfen, at det , 
ej var fvårt för de n rvarande at fe, huru högt Trut' 
worth låg hånne pä hjerta t. Herr Goodman, förfkräkt j 
öfver fm väns olycka, går til honom, för at blifv® 
viffare underrättad. Han träffade honom, och fick veta 
fanningen, få väl fom Truewortbs ädelmodiga upfö- ; 
rande Ehuru upretad han var emot Betfy, tillät han» 
goda hjerta ej annat, ån ftrax gå tilbaka, och ftill® 
en forg, fom han nog tydcligen märkt, och tänkta 
efter utvägar, at förekomma ftörre olyckor.

Ånde på Förße Delen,
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