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Den Andra Delen;
CAPITEL L

Herr Goodman öfvertygad om det öf- 
retråde fom TrueVoörtb ågde hos 
Ectfii framfor Staple, beflöt under

rätta denna därom. En bedröfvelig tjcnft; 
men få mycket nödigare , fom intet är me

ra förfarande, än a| underhålla en kärlek 
hvaraf man ingen, förmån har at vänta. J 
detta upfåt gar han dit, och finner honom 
Hutande et bref. Jag är glad, fager han, 
fe Eder i fiånd at nyttja Er hand. .Jag 
frugtade at Er blcflure varit farligare. Oet 
föll mig väl (vårt, fvafade Staple-, men ert 
oundvikelig ordfak har tvungit mig. Der- 
på yttrar Herr Goodman fit mifsnôje ôfvef 
at hafva upmuntrat honom at föka vinna 

hjerta. Jag har, fäger han, blifvit äf- 
ven fom J bedragen af des vänliga up- 
förande emot Er. Men nu fer jag at det 
bör tilägnas mera den fåfänga, fom med
följa unga fkönhetér, ån det intryck Edef 
perfonliga förtjcnft bordt gjöra hos hänne. 
bå högt jag förr önfkat fe Eder lyckas i 
detta edert förehafvande, få högt längtar 
jag nu at fe Eder fnart helad från den-
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2 Fröken B. THOUGHTLESS

na kårlek. Betßi älfkar Tructoorth: jag 
tviflar ej därpå. Hon älfkar honom âtmin- 
ftone få mycket, fom en flicka af hannes 
finnelag kan älflca. Och utom des, hvad 
hon ej tedan har beflutit, få lärer fäkert 
hannes ömma vänfkap för fin bror bnn- 
ga bänne därtil. Altfå, Min kära Staple, 
följ Er våns råd: öfvergif Betfy: jag ber och 
befvär Eder för Er egen lycka och ro fkul. 
Staple hörde Herr Goodman med tålamod , 
och tackade honom förbindligaft för dcfs 
råd och den del han tog uti des väl, Jag 
har alt fedt detta, fade han, och läs det
ta bref, få finner J mit beflut och mi
na fkäl därtil. Herr Goodman tog brefvet 
och las följande’:

Til CARL TRÜEWORTH.
à M.C. Truewortii. Min Herre!

ÿy/är jag utmante Er, få var hedern at up' 
vagta Betfy den lön fegervinnaren JkuL 

le hafva. Edert mode (lie affär det väl', men, 
Min Herre, Eder ädelmodighet förvärfvar och 
bibehåller Eder vid en fördel, fom J ej v il 
tiljkrifva Er tapperhet, Jag har alfkat Bet
fy, oeh jag har underhållit mit förmenta 
hopp, få länge jag det med'rätt och heder 
kunde göra. Bägge fätta fig nu ^däremot. 
Min olycka har ej hos mig utplånat et heder'



HISTORIA. 3
ligt tlijikefätt, Mit lif, af få litet värde det 
wå vara, har tvä gängar varit uti Edrå hän
der , och jag fkulle vara föraktans värd, om 
jag fkulle nu nyttja det fil at förföra dens 
ro, jom fä ädelmodigt har mig det bibehållit. 
Blijve J fä lycklig i Eder kärlek, fom uti 
Edra yapn-, och måtte den älfkvärdå Bet fy 
finna fin lycka uti nöjet at fullborda Eder. 
Jag afflår for evig tid från det falfka hopp , 
hvarmed jag mig fmickrat. Det enda jag nu 
åflundar är, at göra mig värd Eder väufkap, 
och at vifa Eder min upriktigå tilgifbenhet.

STAPLE.

Herr Goodman, förnöjd at fe denna fak 
vara pä få god väg at lyckligt flutas, be
römmer hans förefats, förmanar honom at 
deruti fortfara, och går derpå hem. Han 
talte ej om fit befök hos Staple för Betfii. 
Hon utvifte nu mycken alfvarfamhet, ej 
förbättrad af fin förmyndares fkarpa varnin
gar; ty i fit hjerta tyckte hon ej illa om 
de farliga prof hannes al'fkafe vifat på fin 
bårlek ; men hon ville hafva någon at ta
la med och förtro fig til, och Flora hade 
blifvit nu få bitter til finnes, at ingen kun
de fås vid hänne.

Hännes ombyte var obegripeligt. Det 
fågs nu ej til den qvickhet och luftighet, 
foin var hänne medfödd. Trumpen och

A 2 bit-



4 Fröken B. THOUGHTLESS 

bitter talade hon nu ej oftare än för at fä- 
ga emot eller bannas. Betjy led häraf mer 
än någon; men hannes böjliga bjerta in- 
gaf hänne tålamod och aldrig håmd.

En ung handlande hade blifvit kär i 
Flera, och förmodade hannes förmögenhet 
vara anfenlig. Han gjorde tin upvagtning 
och blef emottagen ganfka val bade af 
Fru Nellafin och Flora. Men man mäße 
tala alivarfimt om laken och Herr Good
man efter fin vanliga upriktighet fager lig 
ej kunna gifva mer an 500 pund fler'ing 
ät Flora. Mrax Utllåcknade friarens karleks- | 
låga. Han fide lig anfe för lycka at blif- 
va förbunden med ert fa ähkahsvärd och 
hederlig flicka; mon at des nyfsbörjade 
handel ej tillåt .honom at kunna hålla den | 
flat, fom hannes vana och upfoftran äfka- ; 
de. Herr Goodman fade rent uf at detta 
parfie faledes ej var honom tjenligt, pär- ! 
med Hutades deffa viliter och, ehuru Flo- | 
ra tycktes ej agta därom, lå anfåg likväl ' 
Betfy detta för orfaken til hännes förändring» 
Hon beklagade hänne, uptog med vänlig- ■ 
het alla förtretligheter hänne förorfakades ! 
och böd til genom fin tjånftagtighet äter- i 
/kaffa hänne defs förta munterhet. Läfa- I 
ren får fnart fe huru hon blir belönt, .

' CÀ
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‘CAPITEL IL
I \

'T'- uiïoorth hade gifvit prof af fin tapper- 
het och ådelmod ; mon det var ej nog.

Hans ädla tankcfätt tillät ej at man betal
te få dyrt des vêlgerningar/af hvad befkaf- 
fenhet de måtte vara. Körd af Staple/ bref 
kände ban hos fig fjelf, huru nögt det 
(kolat kåfta, om vapniyckan fatt honom i 
hans ftälle. Han Ivarade honom ftrax; at 
det ej behagade honom höra det, få högt 
berömmas, fom han äfven fjelf hade (ko
lat gjordt. Han påminte honom den af- 
Iky han vifat at underkafta fit hopp den 
oiàkra findens urflag. Bägges deras öde. 
Läger han,kommer från Betß>, och han up- 
muntrar honom at de borde förena fig för 
at hindra den tredje, fom, kan hända mer 
lycklig, torde beröfva dem deras ögnamär- 
kc. Och i fall, fager han, en af dem vo
re få lycklig at vinna fin ônfkan, fâ fer 
han ej hvarföre denna fördel (kulle göra 
dem til ovänner. Han (lutar med at be
tyga fin upriktiga vånlkap och högagtning. 
Staple, fom ej kunde begripa, at man med 
et roligt finne kunde tåla en rival, utan at 
vara vifs om fit öde, trodde fikert True- 
"toorth det vara. Han fvarar honom höflig.

A 3 ut



U Fröken B. THOUGHTLESS

utan at nämna Bet [y, för at ej utfätta fig 
för flera rön af defs ädelmodighet,for hvil- 
ken han nog redan var förbunden. -

Betty, långt ifrån at tänka fådant va
ra på färde emellan hännet äl/kare, 
mottog Truemorth, när han infant fig, med 
fin vanliga höflighet.. Hon mente han fkul- 
le tala om deras duell ; men hans fedighet 
tillät ej det, och det hade ej kommit pä 
talet, om ej Frü Mellaßn hade yttrat fin 
fägnad at fe honom fåfoni. fegervinnare 
vara ùndfluppen en få farlig ftrid. Min 
Fru, fvarade Truetsorth, lyckan gynnar ej 
altid den fom det bäft förtjenar, och han
nes gynnande (kal .aldrig utgöra mm he
der, emedan jag den endaft äger af den. t 
älfkvärda Betfy, hvarvid han med kära’ ö- ’ 
gon henne anfåg. Detta är ej allmänt, j 
fvarade hon leende;- dock vet jag ej hvad 
man fkil täneka om en älfkare, lom, un- j 
der det han fäger lig endaft intagen af fin 
kärlek, utfätter fig at omkomma fom en | 
ogerningsmam Denna erindran bragte ta- | 
let på duellers grufvelighet, och Truenorth 
medgaf lätteligen orimligheten af detta bru
ket, fom, emot Guds och menni/kjo-lag, ! 
och ofta emot alt fkäl tvingar en hederlig 
karl at antaga en utmaning, eller utfätter । 
honom, genom des afilag, för fin fiçndt’S ' 
fpått och almänhetens föragt,.
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Under denna vifitc talade Flora mer än 
hon pä någon tid gjordt; men fa under
ligt, ibland berömmande ibland laftande 
FrucTBortbf upforande, at han ej kunde gis- 
fa ti', om hon var honom bevägen eller 
ej. Bctfy förundrade iig mycket häröfver; 
men hon gaf föga agtning därpå. Staple 
iyflelfatte mer hannes tankar. Hon vifte 
at han var fårad, »ch undrade fäledes in
tet öfver des uteblifvande ; men hon vän
tade tidningar från honöm. Hon tänekte 
ånnu därpå då man följande morgon lef- 
vererade hänne detta brefvef:

Min Fröken!
Jjj älfkad broders vilja, en Öfvervägande för- 

tjänft, och Eder egen b oj elfe hafva förenat 
fig til min medfriares fördel. Jag borde re
dan hafva märkt mit fel, at efterflr'dfva det 
font Herr Trueworth fökte vinna; men för
blindad af min kärlek, har jag låtit förleda 
,nig til en gerning, fiom gjordt honom til fie- 
ger vinn are. Jag vil ej uprepa huru alt aflu- 
P’t, ocb huru min obillighet blifvit flraffad ; 
n,e’1 jag forjäkrar Eder Min Fröken, at min 
fiendes ädelmod har återbragt mig mit förnuft, 
Ocb öfvertygat mig, at défis företräde bör me- 
ia tilfkrifvds Er urfkillning, än den lyckliga 
caprice fom få ofta bos Edert kön ger titflag.

A4 3aé



8 Fröken B. THOUGHTLESS

Jag /kulle fietf kommit at jaga Eder et evigt 
farväl, om jag ei fragt at, at närvar elfen jkul- 
le göra mit bejlut vacklande. Tillåt då mig 
fit fkrifva det, jom min mun ej titan än t fan 
kunde fäga. Ja! Min Fröken, jag affär för 
evig tid från det hopp. fom Hpfylt mit hjerta. 
Min rivals förtjenfler förbjuda mig tänka pä 
Er. Var åmedlertid förfakrad, at mit lif jörr 
fl ut as, än jag up b or a at lefva Eder trogna, 
jafi olyckliga, Jlaf.

STAPLE.
r

Betfys förundran var fä ftor, når hon 
lä fl dvtia brefvet, at hon -trodde lig dröm- 
jna. Utan at fe det hon ej, var enfam, ro« 
par hon i fin beflörtning; Är det möjeligt? 
Men hvad tänker han? Ar han tokug? Ja 
vift är han tokug. Herr Goodman fråga
de leende hv,ad fom var pâ färde. Förlåt 
mig, Min Herre fade hon, jag är blefvcn 
få beftört, at jag ej viftc hvar eller med 
hvem jag yar; men jag hoppas, at detta 
/kal urfägta mig. Eder vän ger mig åf- 
/ked, fom mig väl behagar; men hans fö- 
reburna fkäl äro få befynnerhga, at de ej 
Jtunna annat än förtörna mig,

Herr Goodman las brefvet högt och fade 
därpå kallfinnigt: han har gjordt rätt, och 
jag fer ej hvarföre J fkulle förtörnas öfver 
förluflen af enAilkarc, fom J föga värdera

de*



HISTORIA 9
de. Han varforhaftig, fvarade Betfy. Tänk
te han väl jag /kulle ofvergifva mig vid 
hans förfta anfall? Eller trodde han fit var
de få ftort,at jag tj tordes neka honom nå
got? Dock det bekymrar mig ringa; men 
det förargar mig, at han få fakert bcikyllar 
mig för at alika. Hvem har fagt honom det? 
Hvarföre har han tykt at jag föredrog Tnze- 
Vtortb honom ? Efter hans ytrande har han 
funnet mer förtjenft hos honom än jag, och 
i fanning /kulle jag tro honom vara kär i 
fin rival.

Härpå fvarade Herr Goodman alfvarfamt, 
at Tructoortr upförande för, under och efter 
firidcn, (hvärorn Damerne voro okunnöge) 
fordrade utaf hvar och en ädelfinnad et få- 
dant bemötande. Fru Mellafin var af fiim- 
ma tanka ; men Flora, talte endaft til Stapler 
fördel. Hon mcdgaf Tructoortr förtjenft; 
men han har, fade hon, ej gjordt annat än 
hvad des heder fordrade. Staple däremot, 
medelft upofrande af det kårafté, utvifar 
mer ådelmod.

Tvänne Betfyr och Florar vänner kommo 
och afbrnto famtalet. De föreflogo en fpat- 
ferfart, fom famtyktes och gingo Betfy och 
Flora at kläda lig.

A y CA-



IO Fröken B. THOUGHTLESS

CAPITEL III.
pora hade fina hemliga orfaker at ß’edes ut

låta fig om Betfyj äilkare, Hon kånde Bctfys 
finne för väl, at ej tro det Stapla fôrluft oroade 
hänne. Denna handelte,läger hon med en för- 
fläld upri^tighet, är rätt ledfam. Man lärer öf- 
ver alt fäga, at J ällkir Trueivortb, och om 
jag råkar Staple Ikal jag fäga han är en tok, 
fom därtil gifvet fjelf anledning Flera böd 
pä alt fätt til at öfvertala Betfy betaga Sta
ple denna tanl/a, J bör Ikritva honom til, 
fade hon: J är Ikyldig honom denna tröften 
i des förtviflan. Det är rättmätigt låta ho
nom veta, at des rival ei är lykligäreän han. 
Men da detta förflag mifshngade Betfy, fade 
hon: låt mig dä tala med honom. Jag Ikal 
gå dit, fom af mig fjelf och på tjenligt fått 
göra honom härom underrättad. Betfy, fom 
ej var mifsnögd med, at han finge dennav 
uplysning, tykte ej få illa om detta föiflaget, 
och fvarade yi /kola tala därom i afton.

När de nu voro klädde, kommo de til- 
baka til fina vånner foro fen ut och pro
menerade uti luftparken. De hade knapt 
gjordt en tour, förr ån de mötte den unga 
Saving. Betfy, fom ej vifte des hemkomft, 
blef beftört; men han hälfade på dem och
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gaf fig i deras fål/kap, När Saving afen 
händelfe fann fig enfiim med Betjy, fade 
han : jag har en vigtig hemlighet at fäga 
Eder, och jag kan ej komma til Herr 6ood* 
nan, Härföre ber jag Er pamna et ftälle, 
där jag i frihet kan få tala med Er Nej, 
fvarade Betty, jag plår aldrig gifva fådana 
möten, och jag mins nog det fifla jag ftälte 
med Er. Min Fröken, fade han, det är nog 
til min undikylning, at fäga Eder det jag 
är gift, och at den del jag tager i Eder väl
gång föranlater mig at underrätta Er om 
en falik väns förräderi. En falik våns för
räderi. ropade Betfy flera gånger. Ja förrä
deri, fvarade Saving, fom lärer fördärfva Er, 
om J töragtar at därorrt*fåuplysning Bet fy, 
häpen häröfver, och i anfeende til den up- 
rigtighct han i fit tal utvifte, trodde fig ej 
böra förfumma en fådan uplysning. Hon 
bad honom infinna fig i galleriet vid Slots- 
Kyrkan klockan, fyra och, lofvade där möta 
honom.

Flora och Betfy hade med fig hem nyhe
ten om Savings- hemkomfl och giftermål. 
Herr Goodman vifte och berömde hans kloka 
öpförande. Han är nu lyklig, fade han, ge- 
Jiom det han lydde fin Far. Hans Fru är 
Vacker och rik, och framför alt ftilla och fe- 
dig. Man talade en långfiund härom; men 
Betfy nyfiken at veta hvad Saving hade be

rät-.



12 Frohn B. THOUGHTLESS

rätta, begifver fig til mötesplatfen, Savirg 
var redan förut kommen, at vita det han 
var noga, nar det flod i hans magt, ehvad 
kärlek eller vänfkap var orfaken. Han ville 
börja urlägta fit torra upförande ; när Bttff 
föll honom i talet, och fade, at hon'vifte 
det alt och at hans Farejgjordt någon hem
lighet dåraf. Därpå berättade han, at fedan 
han kommet til Holland, har han bland 
lina faker funnet et bref, föm hans Far, utan 
tvifvel, i fm brå/ka at | fkaffa honom bort, 
oförvarandes nedlagt, Si bär är det, Dde 
han, och lärer i finria. Min Fröken, at min 
heder ej tillät mig dölja för Er en nedrig 
fjål, fbm J, kan hända, förtrodt fiörre hem
ligheter än vår ofkyldiga kärleks-handel. 
Knapt hade Bctfy fedt på det, förr än hon 
ropade ; hjelp himmel det år från Flora Det 
är få, fade han, men läs få får i fe det 
fkamliga medel hon brukat, at förmå en 
Far fördrifva fin enda Son, och at utfkäm- 
ma en dygd, fom hännes oförmögehhet 
nekar at efterfölja, Betfy öpnade brefvet 
med darrande händer och las följande.

Min Herre!
bcgaglning jag hyfe^ för honett folk, 

föranlåter mig underrätta Er om en olyc
ka, Jom botar Er, Eder enda, kära och vär

diga

V
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Bctfy kunde på en lång Rund ej tala 
°ch Saving , för at ftilla bännes rörda 
linne, uppenbarar en hemlighet, fom hon 
eJ förr. vetat, Floras laft kan ej urfägtas, 

fade
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dt ga Son är pä branten af fin undergång. Des 
olykliga bekam [kap med Herr Goodman, har 
utpält bottom jor en ung Flickas konjler, för 
bvilken denna Herr Goodman är Förmyndare, 
Hon är fygtig, ja, jag kan äfven fiiga, utan at 
göra häl ne orätt, hon är lÖsagtig. Som hän- 
nes'gcda namn fa väl fom hänries egendom är 
förlorad, fi undrar jag ej hon brukar fina kon- 
fier, ,ii j,dn a fig en man M;n det jkulle gräma 
mig om lotten fölle på Eder Son, jom gifuer få 
go.lt 'hopp om fig; j. g frugtar endafi., at min 
un lerrattelfe kommer förfent Han är dödligt 
kär i Lä nie och fadle upcfjra alt för kännes 
fal Hon är qvikÿ men fe; fö rtjufi af kärlek 
til alla nÖjcn, at hon utan eftertänka jolar fig' 
d&ruti Den jörblindade Saving lärer ej fe 
det, om ej Fadvens klokhet rättar honom. Ori
ginalet til denna afmàlning är Fröken Bet fy 
Ihoughtlefs, Et namn vä! länt af alla galan
ter i fiaden, fag hoppar J uptager denna un
derrätt cl fe fajom et pr oj aj den del jag tager 
teil Eder välgång, och den tilgifvenhet bvar- 
nied jrg lejver Eder ödmjuka, fafi okända, 
Ejenarinna,
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fade han; men jag bör tilftâ, at jag är 
orfaken därtil. j, fade Betjji: Ja jag, fva- 
rade Saving ; jag'kan ej döljä för Er, at 
länge förr än jag fag Er, hade jag någon 
böjelfe för hänne% fom des fåfänga inbil
lade hänne vara en uprigtig kärlek, ända 
tils jag fållat mit hjerta vid Er, då hon 
fick öpna ögon. Upretad öfver min, font 
hon kallade cftadighet, har hon fökt förftö- 
ra mit hopp. Det är åt mig hon fyftar med 
brcfvct til min Fat. Betfy fann denna 
gifsning äga grund, och kände igen Flo' 
ra. Betfy, i lin ifver ytrade fig Ikola be
gära rätt af Herr Goodman, och om han 
nekade ville hon lemna hans hus. Men 
Saving fade, tillät min Fröken, at föreftälla 
Eder, det man ej kan följa denna hämde- 
tanka, utan at göra aimant både den hän
delfe hvarigenom detta brefvet kommet i 
mina hånder, fä väl fom déttilfålle J mig 
gifvit, at underråtta Er dårom. Min Far och 
minFrufkulle få veta det och finna figför- 
olempade, och hvem vet! Almenheten, al
tid fnar at dömma, fkulle, kan hända, fin
na ämne at fördömma Ert upförande. Delia 
förefiälningar öfvertygade Betfy, och hon 
beklagade lit bedröfveliga öde, atvaranåd- 
fakad lefva ihop med et flikt odjur. Hon 
tackade Saving, lofvade hålla det hemligt 
ech gick därmed fin kos.

CA-
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CAl’ITEL IV,

J^tfy bief hos en ef fina vänner at fpifa 
qväilen och lördrifva den förvirring 

denna nyheten hanne förorfakat. När hon 
kom hem, fann hon alla tilhopa, faft 
det var fent. Fröken B etfy, tade Herr Good
man, J har mycket förlorat; Herr Truevsorth 
har varit hos ofs hela afton, och fe här är 
tre bref til Er. Men jag har ännu godt 
nytt at fäga Er: Er äfdrt bror år fnart 
här. Han har låtit mig veta fin ankomft 
och bet mig föka honom et hus at bebo. 
Och än mer, få hoppas, läger han, finna 
Er förforjd,

Betfy var glad få höra en ällkad bro
ders qnkomft, lom hon ej fedt på fem år ; 
*nen än mer, at han (kulle taga egit hus, 
då hon hoppades få bhfva hos honom, och 
låledcs, under en hederlig förevändning, 
befrias från den nu förhatelige Floras fall- 
Ikap. Emedlcrtid beklagade hon lig öf- 
ver FJcrr Goodman, fom låtit honom veta 
°m hännes bägge friare. J fer ju, fvara- 
de han, don ena är alt reft, och den an
dra lärer ej vara få brå, fom han intet 
har någon rival. Och J må fäga hvad [ 
vd, få har J alt båtre tanka om Trucwrth.

Betfy



16 Fröker B. THOUGHTLESS

Betjy nyfiken at låfa fina bref, fvarade in
tet, utan gick på fin kammare. Det förfta 
hon öpnade var frän Fröken EortSard. 0- 
vifsheten om denna olyckligas öde, gjorde 
hanne nyfiken>at läfa det, Det lydde få 
har:

MintKAra Betsy!
Ç!» ./<§■ fift fög ’ Min ^ra Getfy, Æar 

jaS när varit ömkonimen af hunger och 
vanjköefel genom min värdinnas hårdhet, oni 
ej min Fd/ter Jändt mig en liten hjelp, hvar* 
af jag lefvat en tid; men därjämte den forge* 
tidning, at Min Far gjordt mig arf.ös och Vi!“ 
le aldrig mer Je mig. Den lilla hjelpen räck“ 
te ej länge, och min grymma värdinna hält 
pä at dr if v a mig »ted fkam ut; ja: när alt 
hopp var ute, fände himmeleh en flägting, fint 
jag aldrig fedt eller vifle af. Han blef rörd 
vfver mit elände. Han hjelpte mig utur mi>1 

fia feliga boning. Han gaf mig underhäll, och 
lofvat därmed fortfara tils min far kunde hlif 
va bevokt, Jag dör af längtan at fe Edef» 
Jag hade kommit til Er och fjelf berättat niH 
lyckliga ombyte ; men jag känner ej det foi^ 
J bor hos, och har fruktat mifshaga Er. Kon1 
därföre til mig, Min Kära l»etfy , nu fikat J 
finna mig i et anftändigare hus. Jag fä/l* 
der Eder addrefien och lefvcr Sfr.

A. EOEVAKD.
Betfj
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Beiß/ utan mifstroende bellöt följande da

gen hälfa på hanne. Hon fortfor at låfa 
och fann det andra frän fin yngre broder. 
Han lät hanne veta det han kom at dröja 
öfver fommaren i Lejcefter. Han förnya
de fin anhållan til Truf&örtfo bäfta. Han 
berömde des förträffeliga egenlkaper och 
förmögenhet , och bad hanne på det öma- 
fie betänka den lycka- nu bjudes, fom al
drig kunde återfås.

Det tredje var från Fru Trußi. Händel
fen i Oxford hade förnyat Ides frugtan för 
Bctfys öde. Hannes bref var fult af vifa - 
förmaningar. Jag tviflar ej,fager hon, at 
dep fara J utftådt i Oxford med des på
följder ju gjordt Er mer omtänkfam. Det 

j är långt ifrån mig at förebrå Er en hän
delfe, J ej kunnat förut fe; men min vän- 
fkap fordrar at jag föreftäller Er, det man 

’ aldrig bör förgäta, at det, fom en gång 
’ bändt, kan o,ek hända en annan gång, 
■ I °ch at en beftändig oförfigtighet blir til 
« 1 flot olycklig. Min kära Betfii, fortfor hoa, 
- i det är ej Er jag frugtar. Edra tänkefatt 
H gifva mig ir.öft ; men jag fruktar för den 
i onda verlden, och det ftället J viftas, up- 
f fyldt med vanartiga, endaft fyflelfatte at 
' ; förföra och bedraga. Huru kan man vak-

I fö fig för deras laftfulla upfåt. De dölja 
dem under de vackrafte utfeende, Var- 

i ß fam-
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famheten är ej altid tilråckclig at frälfa ofs 
ur deras fnar,or. Det är et mirakel, om en 
vacker flicka, och fa utftäld fom J, behål
ler lin heder och goda rykte. Tänc.k pä! 
Mit'Kära barn, J har ingen Mor, fom le
der Er, ingen Far, fom förlvarar Er. J 
râr Er'fjelf. J är cmgifven af freltelfer» 
Jag fer ingen fäkerhet för Er, ujan at väl- 
jn en man. Jag påftår ej at förhafta figj 
Et giftermål kan aiven hafva mänga olä
genheter med fig. Men när nyttigt och 

» behagligt äro förenade, få är det en där-
Ikap at vara vilrådig. Jag har hört at J 
haft flera anbud ; men jag vil ej nämna 
dem fom jjg ej känner. Jag kan ej fäga 
det famma i anfeende til True-mörth, fom 
jag väl ej perfonligen känner; men oför- 
gripeligen få är, efter Er Brors intygan
de, ingen fom cj med nöje vidgår hans 
förtjenfter, hans angenäma väfende, qvick- 
het, béhaglighet och anfenliga förmögen
het. Han äger enfam alla de förmåner, J 
vil önfka hos en man. Följ ej en fåfäng 
ferupel och. afflå ej et giftermål lom alla 
fäga J bör emottaga. Tro mig, Min Kära 
Bet/y, fager vidare den goda Frun, man 
finner, mera lycka, mer fällhet, mer rätt- 
fkaffans nöje uti en ren och kär förbin
delfe med en fädan man, än uti en hop 
ipiärtc- hökars fmickrande ifver. Hon fl# 

tar
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tar med at be hänne lemtia fig del af fi
na tankar, utan förflälning och omîvep , 
oçh begärte det fom et prof af dels förtro
ende, fom hon var fkyldig hannes upriktiga 
vänfkap Emcdlcrtid underlät ej Flora fom 
genaft följt efter, med joorde fåfänga frå
gor oroa Betjy ; men ledfen, at ej få et ord 
af hänne, lade hon fig, och Bctfy gömde 
fina bref i upfåt at bättre genomläfa dem 
innan bon dem befvarade.

CAl’ITEL V,
^/Tdrgon därpå, var Flora knapt vaken, in

nan hon talade med Bctfy om Staple.
Haf ingen möda därmed, ivarade Bctfy, 
ined en förtretad mine ; jag bekymrar mig 
hvarken om hans eller andras tankar, och 
jag har ingen luff st bry mig med Man
folkens caprifer. Oh! Oh! fe hur förändrad 
hon är, ropade Floral Hvad।är det för när- 
n? Narri fade Bctfy harmfen ; det J vd öf- 
Vertala mig til, är mera narri och där/kap» 
Jag har bättre betänkt mig och förrjenar 
fådan fåfänga ej annat än föragt, Kors 
hnr hon är blefvcn klok f.dc Mora Men 
jag vd ändå följa min tanka. Jag lider 
ej at Staple tror det J äl/krr Frueisortb. Jag 
vet intet, fvarade Bctfy förifrad, hvad J 

ß 2 har
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har at göra med min kärlek eller hat; men 
jag ber at J hädanefter ej blandar Er uti 
mina göromål. Flora i förundran, och fom 
hade lina egna fkäl härtil, föker fåfängt 
öfvertda Betjj. Mafquen var afklädd och 
Betjy kände hanne. Jag fer, fade Flora, 
man måfte tjena Er mot Er vilja. Jag 
/kal. denna morgon gå til Staple. Beîfy, 
öfvertygad at denna ifver döljde någon ny 
och obillig hemlighet, fvarar kållfinnigt, 
efter J få ändtiig vil, få famtycker jag; 
men med vilkor, at J inför Herr Goodman 
lofvar mig. ej nåmna hvarken mit eller 
Treu\portltr namn, oth framför alt, at J ej 
vifar Er underrättad om en fak, fom J al
drig har haft kun/kap om.

B et fyr beftändighet gjorde Flora få för
virrad , at hon ej kunde fvara et ord, och 
Betjy med en leende mine fade at fâ fnart 
de kommo ned fkullc hon tala därom, När 
Flora litet hade belinnat fig, fvarade hon 
med en ftor fjeratt ; det var väl funnit at 
vilja tala med den alfvarfamma Herr Good
man om alla de fîàlligheter, fom emellan ofs 
förelöper. Alt väl, gör fom Er behagar, 
jag /kal fäga honom lanningen, och fkal 
det ej falla mig fvårt at öfvertala honom 
det jag härmed ville utläcka af Er hvem 
af dem J gaf företräde. Och /kulle J tro 
mig fä tokug, at vilja gå til en ung karl 

hem-



hemma hos honom. Oh! hvad det angår, 
fvarade Betfy tvetydigt, få känner jag Flo
rer . blygfamhet och upriktighet, och vet 
hvad man kan bygga därpå. I det fimrrta 
går hon ut och lemnar Flora i förundran 
öfver detta ombyte och hvad dårtil måtte 
vara orfakçn; men man får {hart fe hvad 
häraf blir.! Desförinnan måfte man om
röra hvad verckan Savingr möte och Fru 
Trußir bref gjordt hos Hetfy.

Ehuru ung, få hade hon dock någon år- 
farenhet, en noga urlkillning, och en rätt 
kunlkap om tingens värde; men det fel
tes hänne eftertänka at rått Ikatta och föl- 
jakteligen föragta alla de onyttigheter, 
hvärmed den få kallade polerade verlden 
fig fom alfvarfammaft fyflelfätter.

Detta bref var hänne en fpegel. Hon 
kom ihog alt hvad hon gjordt, hvad hon 
fedt, hvad hittils förfört hänne, hännes få
fänga nöjen, hännes flygtighet, fom ej 

I lemnade hänne tid at tänka, alla defTi o- 
! Nyttiga och farliga fmicker, alt detta blyg- 

dés hon nu för. Hon tilftod i fit finne at 
hon aldrig funnit annat än möda hvar hon 
fökt nöje. Hon medgaf, at få oanftåndigt 

1 det är at höra en narr, få grymt och laft- 
hart är äfven at gifva en förtjent man et 
falfkt hopp. Hvad fkal jag då göra nu, fa
de hon vid fig fielf? Ikal jag gifva True.

wrtb
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worth korgen, och fäga ar han ej behagar 
mig? eller fk.il jag anfe honom för den ' 
fom fkal bli minman? ]ag finner hos mig 
mer af/ky an böjelfe for giftermål Men 
om denna ailkv fkulle förfvinnä, .hvar fin
ner jag en man, fom mer kan göra mig 
lyklig, fom mer är värd min kärlek Men 
jag kan ej tänka på at bli mor vid mina 
är Om han äl/kar mig, fkal han yänta. 
Det bör vara honom nog at jag ej mottager 
någon annans tilbud. Men hur fkal man 
då bli af med dem, fom hädanefter vifa lig? 
Man lärer tro mig förlöfvad. Hon lökte 
fäledes at utforfka lig fjelf; men det lyc
kades hänne, intet , och man fer hännes 
©vifshet af detta bref til Fru Trulli,

Min Fru!
har haft Uran undfå En bref, och mot- 

•V tager med fiorfa ä> kärfla de förmaningar 
ff ,!lrd ^ifvit. Jag känner .der ar värde, och 
her Er ej tro mig vara dem ovärdig. Tet 

tärjant, Min Fru, ing har inga föräldrar, \ 
fom leda mig, inga rättjkafanr vänner, (ont | 
hielpa mig utur denna verldilabyrinten. Jag I 
tiljlär at förledd af exempel, har jag ofta Id- 
lit min caprice råda oeh det är et käglckt 
värk, at mig fadant förefalla, Jag ärkännef j 
mina dårjkaper, ja, Er fke där]öre heder, 
Min Fru, jag blyges därför, Jag fer med f
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fa de fåror ■ jag varit uti. Jag jkiille ock fä 
bafva fkäl for min fakerhet fltid, at antaga 
det partie mig är föreflagit. Jag tilfiår mig 
vara rord af Trueworths meriter och de iflr- 
delar han mig tilbringar ;1 Men jag må ock 
bi kanna, utan at kunna fäga orfakcn, at jag 
et kan Ju flata fä fiart gifta mig. Det är Vi[t, 
at jdg ej fedt någon, fom mit hjerta haft mer 
löjeffc före, icke deflo mindre infer jag ej 
tned kallfnnighct andrar anbud. Man kan 
ei veta hvad kan hända Hvcm veil Drn tid 
tor komma,' då jag mel nöje gärdet, fom 
mina vänner nu med få mycken möda j öka 
öfvertala mig til, Emedlertid få ber jag Er 
vara förf åkrad at den upmärkfamhet., fom jag 
Vil bafva på mit upfÖrande, Jkal förekomma 
Eder oro, fom Eder godhet för mig förorfåkar^ 
Jag är med vördnad.

B, THOUGHTLESS.

Brefvet hon fkreftil fin bror var näftan 
af fàmma innehåll, hvarföre man ej det 
behöfver uprepa.

CAPITEL VI.
J^ tfyvar nu på den väg fom hänries vän

ner och Truetoortb fieif önfkade. Hon
Cffiottog des kärleks bctygelfer med vän-

B 4 llS‘
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lighet. Hon fyntes dåraf rörd. Hannes af- 
Iky för Flora gjorde, at Trueroorth var ofta 
hela timmar hos hanne. Han kunde nu 
fritt bibehålla det eftime hon bekände fig 
hyfa för honom. Staple var bortreft: ingen' 
rival vifie fig,och han finickrade fig med 
hopp at fnart fe fin önlkan upfyld. Vin- 
tren nalkades; man började gå på Come- 
dier, baler och opera. Han hade den för- 
nöjelfen at fe hänne undvika alla de nö
jen andra föreflogo; men kunde utan mö
da öfvertala hanne antaga dem han forg- 
fälligt anlkaffade.

Denna förmån var emedlertid mindre 
.fmickrande för Truetsorth än han inbillade 
fig. Hannes enda motiv var det beflut hon 
fattad t at ej vara med Flora ; men hon vil- ’ 
le ej bedröfva den redliga Herr Goodman, 
fom hon vördade, ej heller gifva Fru Mel* 
lafin drfak at klaga, åtminftone lå länge 
hon var där i hufet, Hon beflöt altfå at 
ej deltaga- i något flags tidsfördrif, utan 
hon vifte Flora vara annorfiädes ärnad» 

zOch,fom hon måfte hafva någon van med 
fig, fà gjorde hon bekantlkap med åtlkil- 
liga unga flickor af hännes ftånd och ål
der, och i fynnerhet med en Fröken vid 
namn Maxell i hännes granfkap, fom hon 
känt alt fen hon kom til London; men ej 
för den hon förtjänte at vara känd, Flo^ 

och
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och Fru Mellafin hade afmålat hanne fom 
en vanartig och fkenhelig. Det är vift at 
F. Mabell var, fa i tänkefatt fom upföran- 
de, en motbild af Flora. Sedig utan för- 
ftällning, alfvarfam utan tvärhet, luftig ti
tan flyk,tighet, höflig, välgjörande, krön
te hon alla defla dygder med en fullkom
lig upriktighet. Defla förmåner kunde ej 
Undgå Bettys fkarpfinnighet ; men hon an- 
fåg dem fom en tyft förebråelfe öfver fit 
Upförande, och var endaft det intryck Fru 
Trufiis bref gjordt uti hannes finne orfa- 
kcn til và'nïkapcn med Fröken Mabell.

Fröken Mabell hade ofta fedt Truetoortb, 
hon vifte des upriktige kärlek och, förfä
ktad om de fördelar hänncs vann, med ho
nom (kulle finna , underlät ej föreftålla 
Eetjty det hon kunde ej vila nog eftime 
och ärkänfla mot en man, fom det få vål 
förtjentc. Herr Goodman, fom anfåg det 
för lin (kyldighct fåfom förmyndare, öf- 
Verhopade hanne med fiimma löreftällnin- 
gar; få at aldrig har en flicka kraftigare 
varit antaftad, både genom fin äl/kares til- 
gifvenhet och förtjenfter, få vål fom de
ras ifriga bemödande, fom hannes valfärd 
yårdade, ja, äfven genom en hemlig bö- ■ 
jelfe, fom hon dock ej ville igenkänna. 
Hon tankte juft härpå när man en dag 
hragte hänne et bref, fom fades kommit 
frän päften, InnehoIIet var följande.

Ti!
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Til Fröken Betsy Thoughtless!
f 1 '' • ‘ »

Jj:’t är ej med nöje, jag niåfie letnna Er en 
underrättelfe, jom utan tvifvel betliö/mtr 

Er. Det fk.r endajfför at rycka Er ur deti 
fad a, fom hotar Eder Jag vet at en Adelsman, 
vid namn Trueworth, friar til Er, oc> jag 
har blifvet förargad öjvcr des tal. Him är Eder 
recommenderåd genom Er bror ; men få bedrä- 
gelïg, fom falfk, har han förfört honom, Jät' 
hoppas imedlertid, at hans lifmeri ej ha- få 
vi dt förle dt Eder, fom han titan förfyn omtalar, 
och Fröken Mabcll oförjigtigt utfpri.h-r. Han 
fager fig blott hafva Eder för Et nöje, och bå le 
kan och F. Mabel! là't utgå rykte, at vil E- 
dra bröders ankom/l, Jk.il han fö ka en piät xt 

i at öfvcrgifva Er, kan höndaför Eder medelmåt
tiga förmögenhet fkul. Det blefve for vidlyf
tigt at omröra alla deras fkamliga b.fkylningar» 
Nen tillät, at jag härvid ytrar mina tankar 
öfver det upförandt J uti en få öm omjiändig- 
het bör hafva. Det tyks mig ,J fkällc förbjudå 
honom Ert hus tils Edra bröders atikomft. Det 
fkttlle ej allena vara et medel, at utforfka det 
tankar, utan äfven, at rättfärdiga Eder uti al- 
mänhetins ögon. Hvad F. Mabell angår, få 
anfer jag onödiirt at föref alla Eder, det J bö- 
/para Edra b<fök hos hanne. Förkafa.ej det 
råd, fom en t,Fand gifver Eder, -och genom dcs 
vigt kan i dämma om min vä; fi.ip.

Ha-
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Hade Botfy fâdt detta brefvet, innan hon 
■lykligen iiptïkt Flor,af falfkhet, fa torde hän
da det gjordt något intryck hos hanne. 
Men hon hade ej låfet hälften, innan hon 
af des nedrighet igenkände uphöfsmannen, 
och tviflade icke at det var et tkälmtkt 
förfök af Flora, för at tkilja hänne vid 
'l'rue\vorth. Men för hvad orfak, det kunde 
hon ej begripa.

I anfeende til Saving, få hade hon fina 
Real at hämna fig; men hvad har True- 
toortb gjorde hanne, fade hon vid fig fjelf. 
Han har aldrig nämt något ord om kär
lek för hänne. Han har ej befviket hänne. 
Det är altfà en nedrig f jål, en laftfull bö- 
jelfe til ondt, fom hvarken förnuft eller up- 
foftran kunnat rätta. Jag mafic qvälja hän
ne, Tade hon, Läfaren får fe på hvad faÇt.

Bct/y vifte fig helt luftig under målti
den, och när den var flutad, fager.hon til 
Herr Goodman. Jag vil gifva Er til defert 
en rätt fom J ej förväntat. Härmed öfver- 
täcker hon honom brefvet och fager: fe 
hvad någon eländig, fom afvundas öfver 
Irtiemorrhf förmenta lycka at behaga mig, 
bar upfpunnit. l.äs och jag ber både Ér 
och Fru 'Mellaßn fimt Flora faga mig om 
J någonfin fedt gemenare och dummare 
Ikilmftyeke. Det är det aldragrofvafte fa— 
de Herr Goodman, när han läfet det,* och

J ©

■
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jag är glad at fc Eder ej-.fiftna i få ne- 
fliga garn. Det är få enfaldigt , fvarade 
Beiß/, at det vil litet vett vara at Ikönja 
’det, och man har tjent Herr Trnemorth da 
nian tänkt fkada honörn. Jag Ikattär ho
nom nu högre än någon uti hela verlden, 
och felar föga jag ju låter des önfkan up' 
fyllas vid mina bröders ankomft.

Herr Goodman och Fru Mcllaßn berömde 
hännes bel] ut, och bägge ifrades öfver A- 
nonymens nedrighet. - Men Flora talade 
litet, och gick bort under förevändning af 
något angelägit arbete.

Om Bctß> behöft'mera öfvertygelfe, fa 
hade Florar förvirring gifvit- hanne nog, 
och detta tilfälle- hon haft, utan at fynaS 
föka det, at vifa lit löragt och aflky för 
fädan nedrighet, fägnade hanne innerligen.

CA P ITEL VII.

T^et var ej för at fluta något arbete ibm 
Flora gick bort, utan för at lemna fit 

finnes^häftiga rörelfcr fritt lopp. Men lä- 
C.rcn måtte få kundlkap om or fak en til et 
få befynnerligt upförande.

Om man känner igen Flora,, få undrar 
man ej p'å, at fe hänne afvundas andras 
lycka, och löka den förftöra,’ Men man
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torde mer undra, at uti et fàdant hjerta 
on häftig kärlek kunde äga rum. Det var 
dock orfaken tif alla defia hännes göro- 
rnål. Knapt låg hon Trucoortb innan hon 
vardt dödligt kär uti honom, och fökte vid 
alla tilfällen at vifa honom det; men, för 
mycket intagen af Bctfy, märkte han ej det. 
Denna olkönfamhct upeldade mera hannes 
låga, och, anfeende 7 'rmtportbr 'kärlek för 
Betjy fäfbm enda hindret för fît nöje,/för
bannade hon hanne och hännes behaglig
heter Et prof at kärleken, fotn renar äd
la fjälar, den fvärtar fä mycket mer ds 
lafifulla. '

Flora var ej gjord at enfim förja. /lon 
.Ville bcröfva Betjy TrueXoovths hjerta, i hopp 
at til flut förbinda lig honom. Därföre 
ville hon få gerna hafva Betjy at fkrifva til 
Staple; därföre ville hon fjelf gâ dit: hon 
ville öfvertyga honom at han hade före- 
kädet och, kännande Betfyr fmak at vilja 
hafva många tilbedjare, faint den likhet hon 
altid vifat imellan Trueptortb och Staple, 
boppades hon mycket af denna konft. Dä 
^etta flog felt, tänkte hqn på nya medel, 
Don anfâg Betjys fåfänga och oföriigtig- 
bet, fåfom en läker tilflykt, och därföre 
b.ade hon genom en främmande hand lä
kt fkrifva det bref hvars pâfôlgd vä hördt, '

Flora rördes häraf fa mycket högre, fom
det
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det var oväntadt. Hon bröt fönderfin fol- 
fjäder, och hvad fom kom hanne för han
den. Hon träffade af én h.lndelfe en robe, 
fini Beffy tilbörde, och hon mycket tykte 
c-m; ötvcr den fl ;g hon ut et bläckhorn. 
Om hon kunnat hade hon gjordt vårrc. 
Til fin fm ärtas förökande 1er hon genom 
fönftret Fröken Mabell, Betfy och Trueworth 
gä i vagnen och tilfiimman f,ira ut at pro
menera /lon kunde ej afhålla lig ropat 
J Ikal cj längre njuta denna ljufva ro, om 
det flår i mänm/klig magt at Ikilja Em 
Denna fynen ftörtade hanne i ct raferi, 
fom ej uphört fa fnart, om intet Fru 
laSn, fom hade talrikt fälikap, betalt han
ne komma in.

Den laftfulla Flora var förmycket upröra 
at kunna på någon tid upfinna nya konft' 
grep : men ändteligen ingaf des raferi han
ne et omänlkligt upfiit och medel at ut
föra det.

Under det denna var intagen af all* 
flyggelfer, bortdref Berfy fina dagar i dc'1 
luftighet och nöje, fom olkyldighet med
följer. Men,, fom det mildafte finne CJ 
kan annat än hafva et hemligt nöje, at fi’ 
deras qval, fom dem oförlkylt velat qvM' 
ja; ft fägnade hon fig öfvér Floras- oro, 
och roade fig blott at hora den lamma ut- 
fakt hon förebgr föj; det hon fkimt des 
robe.
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Det år vift, hade Truerooth vetat det 
fätt. fem hans ällkadc Betty betjent fig af 
at hämnas den oförrätf honom fkedt, ha
de han därmed varet pä det hôgfta för- 
nögd ; men Betfy var få ådelfint, at hon 
ej lät honom därom fä någon kundfkap. 
Säker om des tankefätt och cfkuld, ville 
hon bcfpara honom den möda han viffer- 
ligen gjordt fig, at til intet göra deffa 
löjliga' och grofva befleylningar. ■

MC:-«» «frît*» *»?&•» «açae»

C ATI T EL VIII,
rJ\uttiwr.th hade all orfak at tro fin lycka 

intet längre Uplkjutas än lùBetfys brö
ders ankomil: Anftändigheten fordrade 
hännes äldre broders famtycke. Han vänta
des dageligen, och den yngre Thoughtlcs la
gade lig til at komma til London vid fam- 
ma tid Men oförmodéliga händelfer för- 
ftöra alla deffa goda hopp.

Trùeïwth hade 1 London Cm faller, fom 
han högtälfkade och vördade. Denna dame 
anfåg lin Ikvldighet vani at underrätta fig 
°m den perfon, fom en få kär brorfon 
tänkte ägta Hon fick tilfälle at tala med 
flera, fi>m kände Burfy; men, den afmäl- 
fttng man gaf, äpgfläde hanne. D.en var 
helt åtlkild frän den fom True\vorth om

hän-
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hännc gjordt. Man fade hon var vacker, 
äftkansvärd, och qvick ; men aldeles intet 
fådan at göra en man. lyklig.

Förmycken flyktighet fkåmmer de ba
fta naturs-gåfvor. Betfy var därpå et be- 
drôfvcligt efterdöme. Hannes fel ftack i 
ögonen: man fåg knapt hannes goda egen* 
fkaper. Den gamla Faftren, fom ej hörde 
talas om Betfy annat, än til des nachdel, 
underlät ej föreftälla TruciDortb, at felande 
eftertänka hos en Hnftru var ämne til en 
beftändig forg för don, fom fkulle med 
hänne dela öde: at vackert utfeende ej up- 
vigde emot brift af vett: at förmycken lu
ftig- och flyktighet förde ofta en huftrU 
längre än man kunnat förutfe, och hon 
bad honom eftertänka huru dant hans öde 
ville bii, om den, fom han tänkte fig för
binda, ej ändrade fit upförande.

Betfyt fel hade ej undiluppit Trucvoorths 
upmärkfamhet; men, långt ifrån at ante 
dem med fädana ögon, fökte han at ur* 
fägta dem hös lig fjelf. Af den ifver) 
hvarmed han fökte fin Fafters famtycke, 
döinde hon, at det vore, likfom dämma 
en ftrid ftröm, at vilja lätta fig emot det
ta giftermål; därföre rådde hon honom 
at föra fin Fru på fina gods och afföndm 
hännc för lång tid frän London.

Detta
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Detta råd var efter Truetoorths fmak. Han 
hade ofta åftundat fe Betfy /kild från dem 
myckenhet fom omgåfvo hanne, hvilka 
han föragtade och bland hvilka knapt fans 
någon hvars fålllkap förtjente at fökas. 
Han beflöt mera tydligt öpna fig för han
ne och utleta hannes tankar.

Vid fin förfta vifite gjorde han hanne 
en måft rörande afmålning pä två hjertan 
fom kårligt förenta, Ikilda från den otidi
ga hopen, kunde utan tvång öfverlämna 
fig ät fin böjelle. Kårleken flkyt byller, fa
de han, och har behag uti en atlkild landt- 
lefnad. O/kuId och frid regera där öfver- 
alt. Han hölt pä fortfara, då Betfy med 
en flor Ikratt fvarade; tänck hvad för en 
romanlik och löjlig tancka intaget Eder, J 
borde lägga til denna Eder vackra afmål
ning: blomfternka fält, fufande bäckar, 
fltuggsika lundar. Oh! hvad det är ofma- 
kehgt. Välan! tilläde hon! J kan, om Er 
behagar, bhtva Daphnis i defla /kogar; 
ttien jag längtar ej efter Clotis lycka, at 
följa Eder i denna ljufva cnflighet. Vac
ker lefnad! at vara innCfluten, fom två'kä- 
ra turturdufvor endall til at kurla, fucka 
°ch yngla.

Af det föragtliga löje Betjy vifat vid 
^uenortht beröm öfver iandtlefnaden fä 
VÄ1 fom af hånnes tal b fåg han med ång-

C ' flan
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flan, at det kloka anfeende lion underftun- 
dom vifat var ej annat à'n en flrâle af des 
förnuft, fom häftigt framlkymtade, och at 
hon i grunden var äfven få onyttig, flyg
tig och oaktfam, fom hon någonfin varit 
Han fortfor anda at berömma enfligheten, 
och tilläde at ofkulden var aldrig i den fä- 
kerhet i flora verldcn. Betfy, ftött öfvet 
denna utlåtelfe , fvarade med ftörfta för- 
agt, at olkulden vore i fäkerhet öfver alt, 
och endaft fvaga och oförmögna behöfde 
fädan hjclp, Förnuftet, fade TruXvorth, 
öfvergifvar ofta dem, fom däraf fynäs haf- 
va mäft. Triften varade länge; men True* 
worth, fom ej ville eftergifva uti en fä an
gelägen pun£t, påminte hånne ät den vi- 
lafte af alla menniikjor har lagt det alt är 
fåfänga. Han fade det, fvarade Bet fy med 
et fpotlkt löje, då han nyttjat alt, och när 
han var utom ftänd at längre nyttia det. 
Välan! när jeg blir fom han, få kan hän
da jag tänker få med.

1 'ruciDorth, fom fåg hanne förtretad, och' 
kom ihog några utlàtelfer, fom ùndflup- 
pit honom, märekte at han gådt från den 
vördnad en ällkare bör vifa, afbröt fa.m- 
talet, och med all fin ikicklighet fökte vän
da det på ämne-, fom behagade Betfy. Men 
når han gådt bort, var jör honom det för- 
agt hon vifat för landtlefnaden et ängfligt

ämne
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ämne at tanka på„ Tom man Inart får fe 
grufveligèn förökt.-

Läfaren har, tör hånda^ af Forwards li
fta bref dömt, at intet mindre än en fläg- 
ting under hölt hanne. Denna olyckliga 
flicka, öfvergifVen af fin fader, emottog 
en Judes tilbud, at Underhålla hänne på 
et mot ärbarheten ftridande fätt, til lin 
vinft fä väl fom nöje.

Det är fällfynt at den blir dygdig, fom 
en gång öfvergifvit dygden. Man föker 
da tvärtom af kläda fig all blygd, och vän
ja fig vid laften. Forward hölt fig ej vid 
cnÄl/kares kärlek ock frikoftighct ; hon e- 
mottog alla och af alla.

Baron Bazil var en af hänncs ällkare, och 
om denna ovärdiga flickans hjerta kunde 
gjöra någon Ikillnad, få ågde han företrä
det. Denna Baron hade under fina relor 
ftiftat en nära Vänfkap med Trtieworth. Han 
hade nyligen ankommit och de hade ej 
annu fedt hvarannan..

De råkades på et Caffchus, och Bazil, 
at förnya deras gamla vånfkap, böd True- 
Worth med fig. at fpifa. Treufyorth famtyk- 
te, och under vägen fäger Bazil rent ut, 
at han fkulle föra honom til en vacker flic
ka , fom fynes vara väl upfoftrad och haf- 
ver mera ledighet än man /kulle vänta af 
det flaget,

C 2 True-
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TrueXoorth hade altid hyft afïky för fåda- 
na creatur, och ännu mer fen des hjerta 
var intagit af en ren kärlek, Han förtröt 
altfa at hafva låfvat ; men han kunde ej 
afftå at följa fin vänn.

Knapt voro de inkomne hos Forward, 
ty det var dit de foro, förr än man an- 
mälte en Fröken, fom fade fig heta Thought
less. Oh ! min Kära Betjy Thoughtless ropa
de Forward, bed hänne ftrax komma in. 
Godt! fade Bæz/Z, det blir complett partie, 
Stilla fade Forward det är en klok flicka; 
tag Er i agt hvad J talar.

Vid namnet Thoughtless bief Trueworth 
là beftôrt at han gick til et fônfter för at 
famla fina tankar och hörde ej hvad For
ward fade. Emedlcrtid kom Betfy in och 
Forward lopp at famntaga hänne. Min 
Kåra Betfy, fade hon, hur jag är glad at 
fe Eder. Jag blygs hafva få länge dröjt; 
Men det har varit joo hinder. Baron Ba- 
zil hällade på hänne höfligt ; men med 
mindre vördnad, än han utan tvifvel gjort 
om han känt hänne, och Trueworth fom 
nu haft tid at muntra fig nalckades. Då 
Betfy fåg honom, fade hon med någon 
förundran, Herr Trueworth ockfå här, hvem 
hade det förmodat? Det hade åtminftone 
intet J Min Fröken, fvarade han alfvar- 
famt, och jag förfäkrar at jag långt min

dre



HISTORIA 37

dre våntat räka Er har. Ah ! J känna hvar- 
annän, fade Bazil leende. Det var i fan
ning artigt. Nu äro vi väl pafiade.

True-toorth fvarade intet och tvang fig 
vifa en luftighet, fom var vida frän honom. 
Efter något famtal tog Forward Betfy med 
fig affides och betalte hanne de pengar 
hon länt, Jag har mycket berätta Er, fa
de hon, men det får vara tils vi blifva 
allena. I’å denna karta ftund fager Baron 
Bazil til True-worth* Denna flickan är täck. 
J är lycklig Min Vån, - - - i det famma 
kom Betfy och Forward. Man roade fig 
nöjfamt, men något för fritt i fynnerhet 
hvad Baron Bazil angick. Betfy, fom hade 
ingen mistanka, uptog alt med fin van.* 
liga luftighet, och fvarade Bazil med en 
frihet, fom mycket ftärkte hans tanka;men 
förökte Tfuetoorthr rörelfe, fom han fåfängt 
fokte dölja.

Vid måltids timan lät Betfy kalla fin 
vagn, och oaktadt ForXvards böner, for bort 
Under förevändning hafva några bref at 
Ikrifva. True-worth, för at göra flut pâ fit 
qval, bad äfven fin, vän få flippa at fpi- 
fa med honom. Bazil lät det ändteligen be
haga fig; men lät häröfver falla några ord, 
fom Betfy ej förftod , men True-worth alt 
for väl,til fin ångflans obcfkrifliga-förökan
de.

C 3 OA-
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CAPITEL. IX.
IJvad för çn forg för Truetoortb at fc den# 
xx han med en ren och ftark kårlek äl- 
Ikade, vara få foi trolig vån med en fördärf- 
vad och beryktad flicka. Han gaf Betfy 
handen utan at tala något ord och fen han 
följt hänne til vagnen, gick han hem, famt 
tilbragte natten i ftörfta ängflan.

Fåfängt böd han. til befmycka Betjj/s up- 
förande. Han ville finna hänne ofkyldig; 
men fåfängt. Han kunde ej begripa, at 
dygden Ikulle finna nöje i laftens fälfkap.. 
Han fann med häpenhet, at hans fafter ha
de (kal, och af BetJjf flyktighet dömde han, 
hvad honom föreftod, om han med hän- 
xie blefve förenad. Aldrig var et finne me
ra plågat. Han fåg alt för väl, at han med 
en fåledes finnad ej kunde blifva lycke- 
lig. Men han ville fmickra fig. Han hop
pades hon /kulle bättras, om han vunne 
få hånnes förtroende, at han kun.de med 
Içfvande färgor afmåla för hänne den fa
ra hon, fväfvijde uti. Han kände fin kär
lek ej kunna fiockna och uti et få grufvc- 
ligt tilftånd var tålamod hans enda tilflygt.

Knaptvar Truemort/j upftånden, då man 
anmäl te Baron Båzil. Han blef hjerteligen 
glad häröfyer, ty han längtade efter at be- 

taga
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taga Baztl des elaka tankar om Betfy, Ba
zik narri gaf honom Ihart tilfälle.dertil. 
Hanfökte öfver alt i Kammaren, och när 
han ej fann någon, frågade han , hvar har 
du gjordt af din vackra fängkammerat. 
Min kåra Bazil, fvarade TrueWort/j alfvar- 
famt, jag är tvungen tilftå, at utfeendet 
fiadfäfter Edra felande tankar. Men jag 
hoppas J tror min förfäkran at den flickan, 
J har fä flata tankar om, år en klok he
derlig och rik flicka. Är det få fvarade 
Bazil, få förtryter mig, at jag handteradt 
hånne pä fådant lätt. Men hvem den on
de kunde det tro. Min Forward fade väl 
hon var en fedig flicka, men jag- tänkte 
min fann, det var bara förftällning. Men 
fåger du fant, Min Kära Carl fager han 
vidare. True-worth bedyrade det å nyo, famt 
berättade honom Betßu födelfe och lefnads- 
fätt, och fade: jag blef på det högfta för- 
tkräkt, då jag fåg hanne der; men var för- 
fäkrad hon vet ej af Forwards lefnad. Det 
bör hon då få veta Ivarade Bazil. Ja det 
är ock. mit upfåt fade TrueWorth, och tal
tes fedan ej mer derom. Bazil var få län
ge hos TrueWorth, at han ej kunde komma ■ 
til Betfy förr än efter middagen, ehuru han 
aldrig få högt längtat få tala vid hänne.

Han fann hänne klädd och mer putfad

&

än vanligt, och frågade hvad hannes up-
C 4 fät
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fat dermèd var At gâ pâ Comédien, fva- 
rade .Betfy. Man fkal agerâ et nyt ftycke, 
och J vet at fôr hela verlden vil jag in
tet förfumma det. Far jag dâ lâf at beled- 
faga Eder, fade Tnuwoth. Ganlka gerna 
fvarade Bet(y, jag gâr enfam med den dc- 
moifelle hos hvilken J fåg mig i gâr. J 
narras fade Tria worth , och jag tror intet 
J vil vifa Eder för allmänheten med en 
flicka af det /laget Hvad vill J fäga Her
re, lade Betfy med ftolthet. Vifa mig förft 
den gunften fvarade Truiworth och lät mig 
veta huru och när Eder vän/kap med han
ne börjat. Ehuru J frågar mig i den ton 
at jag ej borde fvara Er, fade Betfy, fa 
vil jag dock för denna gången förnöja Er. 
Fröken Forward och jag hafva varit upfo- 
flrade tilhopa, vi hafva ftrax fattadt vän- 
Ikap för hvarandra , utan tvifvel af våra 
finnelags likhet, och, fedan hon kommit 
hit til London, hafva vi förnyat vår ung-, 
doms förtrolighet,

En barndoms vänfkap, fvarade True* 
worth, förbinder intet, när deras upföran- 
de, fom man äi/kat, blifver laftbart, och 
tillåt mig fäga, at Edert kön kan ej nog 
taga fig til vara för den vän/kap de ftiP 
ta. Man kan förbättra et fel; men aldrig 
äterftålla et förloradt ryckte. Betfy bief fä 
förargad öfver denna läxan, at hon läm

nade
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nade honom kn.ipt tid tala ut. Jag hop
pas fade hon, Min Herre, at J ej år fä o- 
förfkåmd och täncker at jag gjordt något 
fom befläckar min heder. Nej, Min Frö
ken Ivarade Trueraorth ; men ju mer man 
finner Er ofkuld, ju mer har man orfak 
fucka at fe Eder båra /kuld för andras fel. 
Förlåt mig min ifver; men jag kan ej an
nat än^fäga Eder,at denna vänfkap, hvar- 
om vi tala, ftörtar Eder i den olycka, fom 
J /kulle fafa för om J fåge den.

J /kulle fafa, fvarade B-tfy med föragt, 
om J fåge den affky, jag har far iådana 
prädikanter. Jag äl/kar Forward, jag vet 
intet och vil intet hora något ondt om han
ne, tils jag blifvit öfvertygad at hon är o- 
värdig min vänfkap. Jag vil ej dömma 
efter annat än des germngar och aldeles 
intet efter andras berättclfer. Altfä Herr 
"Frucworth, om J vil flå val hos mig, fä 
fkal | ej blanda Eder uti mina förbmdel- 
fer, långt mindre förc/krifva mig lefnads- 
reglor, åtminftone ej förr än J dertil blir 
berättigad. Dertil tror jag mig aldrig haf- 
Va magt, fvarade han, men jag anfcr al
tid fom en fkyldighet at underrätta uti en 
fa rörande och vigtig omftandighet.

Ehuru Truewortb talt med få mycken 
Ündergifvenhet fom vördnad, vardt likväl 

fom tyckte den minfta motfagelfe 
c 5 ej
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ej palTa fig för en älfkare, belt förtörnad* 
Hon Iteg up, fåg /karpt pä honom och fa
de han hade ej friZ»et at tala til Z»änne ur 
cn lådan ton, fom Z»on aldrig ville tåla, 
och bad /»onom lämna fig i ro eller t^l» 
om annat.

Truetyorth, fom tyckte fig ej förmyckct 
fagt, och ^ade mycket mer at läga, big* 
å fin fida få fticken at /»an pâ en läng 
flund ej kunde framföra et ord. Emedler- 
tid fragte man Bet/y et bref. Ahl ropade 
hon, det år från min Kära Forward. J3S 
doppas intet är fom /»indrar /»änne at kom
ma pâ Comedien. Man kan täneka at det
ta fkedde endaft at förarga Truewbrth, och 
derföre las hon det ock /»el t Z»ögt. For 
\vard lät /änne veta at Z»on låtit intaga rum 
åt dem och bad /»ånne ftrax komma til. fig

Såg Åänne fade Z»on til brefbäraren, 
jag /kal komma firax.oc/» lät få kalla port' 
c/jaifcn Man måfte /»alla parolle,.fade ho& 
til TrueTDorth, och derföre urfägtar 1 
jag får lof lemna Eder; ty jag vil ej for* 
dra utaf Er den Z»öflig/;et at följa med 1 
men jag /kal gärna fe Éder när J blir U- 
ti bättre lynne.

Jag är färdig at följa, Eder, fvarade Tritt' 
teorth, åfven til Mamfell Forward. Men j3$ 
befvär Er gå ej med Z»änne på Comedien- 
För det J Aar aldrakäraft fä tånek ^ur J

Vt'
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Utfläller Eder. Forward är en vanrycktad 
flicka, od> />vad fkal man då fäga om Er. 
Eet är J Tom fådant utiprider, J är en 
belackare , ropade Bet fy röd af argZæt. Jag* 
vil tj Z>öra mer, och lopp åt dörren, fatte 
lig i portcZ’aifen och fade : Adieu herre när 
jag be/iöfver en gouverneur, få kan /;än- 
da valet torde falla på Er. Trucworth, bragt 
til det ytterfta, fvarade Saftigt, det lär al
drig bh uti Er magt , och gick dermed 
bort, i beflut at aldrig fe Z>änne mera.

\ t

CAPITEL X.
rPrucmoYthi föreftälningar hade gjordt 

mera intryck uti Bet/jif finne, än man 
af des fåfänga och obefänkfamhet kunde 
Vanta; men den omätteliga undergifven- 
bet hon fordrade af fina älfkare, tillät häu
fte ej vifa det. Forvw "d, fade hon vid fig 
fjelf, har en gång gj* röt et felfteg; hvem 
ban förf >.kra at hon ej gör det flera gån
ger? och TrUtwortb är en 'örnuftig karl., 
Ifenna tankan hade bragt hänne at blifva 
bemma, om ej å(iund..fi at utfor/ka fan- 
ftingen, formant hanne fara dit. Hon ha
de förekommit hanne rr/era glad än om 
wft ärhållit fin fars tilgift, och nu förft 

be-
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begynte Betfy tycka det vara fynnerligt at 
Fei ward /kulle hafva det öfverflöd hon fag 
hos hanne,’ af en flägtings blotta frikoftig- 
het, om hvilken hon i fin berîttelfe intet 
hade omrördt. Jag måfte, tänkte hon, ta
la med hanne. Hon vet ej mit upfåt ; jag 
/kal väl utforfka fanningen, och, om TrSc- 
isortb fagt fant, /kal jag aldrig fe han
ne mera.

Hon kom dit i detta goda upfåt; men 
hon kunde det ej verkftälla. Dit kom Sal- 
/kap, fom förbiet där alt til tiden var inne 
at gå på Comédien. Betfy var ofta pä vä
gen at fäga fin vän det hon ändrat fin 
tanka at följa med ; men, dä hon kom ihåg 
et hon fjelf det förft föreflagit, tyftnade 
hon. .Forwarde betjent hade ej fådt annat 
rum, än i tredje logen. J annat fall ha
de det /kolat gräma Betfy \ men nn tykte 
hon fig mera nögd, ju mindre hon blef 
fedd. Hon kunde emot fin vilja ej förglö
ma TrueXoorthi tal, och, utan at gilla den 
frihet han fig taget, medgaf hon i fit fin
ne, at fådana underrättelfer af en annan 
än en äl/kare förtjente mer tack än vrede*

Men ack! defia vakra betragtelfer varade 
cj länge. Den lyfande Förfamling, den 
ljufliga mufiquen, de åt/killiga och vackra 
ftycken fom föreftäldes, intogo hänne. Hon 
blef mer än någonfin tilförene juft den 

fam-
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fa mm a. Det var den ftackars Betfÿr ode, 
at ej ännu pâ lång tid blifva klok.

Vid Comédiens flut, föreflogo tvänne 
unga Herrar, af hederligt ftånd, fom flagit 
fig til dem, utan förfyn at fpifa på källa
ren, Betjy förlkräktes ; men hon hade det 
höjet höra fin vän med föragt afflå detta 
anbud. J må dä tillåta ofs följa med Er, 
&de défia Herrar. Det må fke, fvarade 
Forward, och Bctfy fatte fig ej däremot. De 
kommo alla fyra hem til Forward, hvari- 
från man öfverenskommit, at Betfy Ikulle 
taga en portchaife hem; men hon kunde 
ej. ForWard böd dem qvar at fpifa, och 
hon nödgade fa Betfy, at hon måfte, faft 
°gerna, famtycka.

Sälfkapet vardt fritt och luftigt; men 
Jntet oanftändigt föreföll. Korteligen : hon 
förglömde nu Truewortht kloka råd, och 
tiden lopp få fnart bort, at hon ej vifte det 
var midnatt, fört ån väktaren det utropa
de, Hon ville då fara hem, och bad For- 
^»rd låta kalla fig bärare. Bärare Made- 
hioifelle, ropade han lom hölt fig mäft til 
hanne; var förfäktad jag kan ej tillåta Er 
fara ènfam hem lä fent på natten. Jag 
frhgtar ingen fara, fade hon. ehuru jag ej 
«r van vara ute lå fent. Han påftod at 
han ej lemnade hanne. Betfy gjorde nå
gon fvårighet at följa den, fom hon få li

tet
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tet kände. All bekantfkap hàr îïn börjin» 
fade han. De bafta vanner hafVa ej fedt 
hvarannan förfta gangen» J kan vara för- 
fäkrad at jag är en hederlig karl, och oför
mögen at begå någon elak gerning.

Det taltes ej mer dårom. Éh Vagn korfy 
och Betfy ftcg in, fcdän hon Tagt kufkcn, 
hvar Herr Goddman bodde; men hänncs 
refekamrat hade i tyfthet betalt honom kö
ra til en Badare på Orange-gatan. De vo
ro ej långt komna innan han famntog 
hänne med en frihet, fom hannes varliga 
obetänkfamhet ej tillät hanne förutfe. Hon 
ville förebrå honom des djerfhet; men 
han blef endaft daraf mera, hitfig, och 
Betfy fötfkräkt ropade: är detta den he
derliga karlen? Ar det få han ar oförmö
gen begå någon ond gerning. J fkal blif- 
va nögd med mig, jag f kal ge Er en he
derlig prefent, innan vi fkiljas åt, och, 
om j kan vara mig trogen, fkal jag dra
ga förforg för Eder. Betfy var få beftört 
öfver detta "oförfkämda talet at hon ej var 
i ftånd det af bryta. 01 himmel ! ropade 
hon, hvar är jag? för hvem tar J mig? 
För hvem tar jag Er, fvarade hah leende; 
frifkt, mit kära barn, och halt up med den
na vakra förftälning. jag tar dig för et 
litet vackert creator, föt, benägen, och juft 
fädan, fom jag hoppas finna dig när vi 

koin-
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komma til et beqvåmt Halle. Tmedlertid, 
fade han (och å nyo famntog hanne), bruk 
lnga onödiga faconcr.

Harm, förlkräckelfe och föragt gaf Bet
ty en ovanlig ftyrka. Hon rykte lig lös 
från honom, fläpte ned vagnfönftret, kal
lade honom bedragare och gemen, lamt 
ropade med all magt til kulken at han 
Ikulle hålla ftilla. Men hon fåg at ingen 
agtade hännes Ikriande, och hade kaftat 
fig utur vagnen, om ej vår petitmaitre, 
i förundran öfver hännes bcftandighet, 
hade med magt hållit hanne tilbaka. Hvar- 
före alt detta bullet, fade han, vil J låta 
kroffa Eder? Jag vil alt, ropade hon fmäl- 
frnde i tårar: jag vil undergå alt häldre 
än fördraga det minfta af Eder Ikamlöshet.

Ehuru denna, ibm lå antaftade Bet fy, 
var en gudlös, eller höfligare fagt en väl- 
Mig; var han dock ej utan all dygde- 
känfla. Han hade anfedt Betfy för en få- 
dan flicka, fom den, hos hvilken han fann 
hanne, och det var äfven rimligt, Hännes 
fria upförande hade ftadtäftat hans tanka; 
j^en det lätt hvarmcd hon uptog defla 
hans förfta förfök, hade fatt honom i för
undran. Han vifte ej hvad han Ikulle tån- 
"R, och var on ftund vilrådig, hållandes 
hänne imedlertid uti lina armar, ej för at 
Vidare antafta hänne, utan at blott hindra

alla
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alla elaka påfAlgder af hannes förtviflan. 
Ar det möjeligt, fade han änteligén, at jag 
bedragit mig? Jag ropar däröfver himme
len til vitne, /krek Bet[y med cn röft fom 
vrede och förtviflan ville qvafva. Jag hat 
aflky för fådana olykliga, fom J håller mig 
för. Tro! Herre, fade hon med något me
ra mod, at, oagtadt det olyckliga utfeendc 
af denna natten, få år jag,af hederlig fa- 
mille, och i et ftånd, fom latter mig långt 
öfver fådan ufel nedrighet.

Hon lyktade juft fom de kommo til Ba
daren. Kufken bultade på och några gol- 
far kommo ac öpna porten Betfy, mer för* 
fkräkt, ropade ynkeligen, Gode Gud! Hvat 
Sr jag? Hvåd blir det af mig? Hon kom i 
detta olykliga ögnablick ihåg, at hon vat 
utan Jhjelp, i cn mans våld, fom ej ville 
annat ån des värfla, at hannes oförfigtig- 
het flörtat hanne i denna afgrund. Fafa, 
blygd och förlkräckelfé intogo hånne få 
flarkt at krafterna hanne felade Hon vat 
dånad, när petitmaitren, leende hannes til- 
ftånd vid ljufet man medbragt, blef rörd» 
Gå er väg, fade han til betjenterna foifl 
kommit, man behöfver ej er hjelp. Då, 
fallandes på knä läger han til hanne, kan 
denna ödmjuka ftälriing betaga Er all 
frugtan och iörlkäffa mig tilgift. Kan jag 
tro Eder, fade Betfy helt i tårar, Ja, jag 

fvät



HISTORIA. 49
f är Er det fade han, Reg up och fatte fig pâ 
bakfätet. Jag ältkar nöjen,lade han vidare; 
men jag vördar dygden, och det är hos mig 
et oryggehgt beflut at aldrig fkämma men- 
löshcten, Se mit tankefätt och för at ôfver- 
tyga Er, fä kom hit, fade han til kufken, 
fom gick ct flycke ifrån, fit up och tor os 
dit fom Fröken har dig befalt.

Eetjy gbad tackade honom med ord, lom 
gofvo tilkänna hennes fagnad och årkäifla. 
På hans tllfrågan berättade hon honom ge
nom hvad olyckeligt tilfälle han kommet 
at råka henne hos Forward. Hon talte up- 
riktigt om all deras gamla bekantlkap, afhon 
ej varit mer än tre gånger, hos henne fe
dan hon kommet til London, och hade in
gen kundfkapom hennes laftbara upförande.

Han tog fig häraf frihet förefiälla hen- 
äe fin oförfigtighet. Hon förnyade fin tack- 
fimhct, och de anlände til Herr Goodman* 
bvaräft han lämnade henne fen han yt
trat fin ånger och betygat fin vördnad.

CAPITEL XI.
J-Jerr Goodman, Fru Mdlajin, voro nit til fängs 

A när Betfy kom hem, Flora väntade henne, 
6ndaft för at ut-forlka med hvem hon va-

D ret
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ret på några dagar. Hon öfverhopade hen
ne med vänlkaps betygelfer blott för at 
utlocka något ord, men Betfy kände hen
ne nu förval.

Aldrig hade Betfy haft grufveligare natt. 
Hon fåg med fafa den fara hon varet uti. 
Hon kom ihåg med förtviflan at genom 
lit flycktiga våfende och fin obetånkfam- 
het hade hon blifvet anfedd för en hora, 
och frälft frän förnedring genom en mans 
blotta ädelmod, hvilken hon aldrig fedt 
och hvilken hon fjelf gifvet ftörfta fkal 
at föragta fig. Hvad för enfkam! Hon vat 
ännu få rörd, fom under fielfva faran, 
och uti denna ånger och nedflagenhet Iknl- 
le hon gerna hafva bedt Truewortb om för
låtelfe för det ringa värde hon fatt på hans 
välment« föreftällningar,

Hannes ångflan lemnade hänne hela nat
ten ingen hvila, och dagen gaf hänne ej 
méra ro. Des finnes tilftånd förändrade han
nes hälfa. Hon hvarken ville eller kunde 
låmna fangen. Bland andra tankar var des 
förbittring emot Forward fom ej litet plå
gade hänne. Hon förnöjde fig något med 
följande bref hon hänne til/kref,

Til M. Forward!
^agfann &r vmytket jkyldig t>id Er för* 
J fia ankomfl til London» men Er förfiälta 

inz
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fanget upvakte mit medlldmclè, Kunde fi in- 
billd Er gif va mig andra tankär tin fàfà oih 
affky, då jag finge veta Er lefnad. Om ftågon 
dygdig tanka eller rätt vänßtap jör mig Vai it 
qvar hör Er « få Jktdle fi tat Er nefiiga lef- 
nad, langt ifrån at Jdka mit fälifkap, häldre 
fkydt 'mig, öfvcrtygad at fi annars ‘låte mig 
vjkyldigt med Er dela fkarnmen, sich ! httrtl 
Ert upfÖrande är nedrigt och lafjult, jag äl- 
Jkade Er annu , öakradt fi fiel/ holt Er der- 
til ovärdig', men nu finner tag det alt for myc
ket, Tie olyckliga, foin låta leda fig af Edei\ 
hafva få flört hat til dygden, dt, ej nöjde med 
det de fjdlfvä den vfvergifvit, vilja Hfvch ut- 
fläcka, den hos andra. Se orfaken hvarföre fi 
Jökt mit fäljkap; ty fi ånfåg mig för enfaldig 
at infe de fkatnliga medel fi Ef de aj, Och iiög 
fvag at upofrd min fkyldighet och heder jör 
Er vii; Jk.ip jkid Ert UpfÖrande är jör bekant, 
Ejud ej til at tirfdgtà det, fjag ojitergifhei* 
Er til det djVal jont lajiéH medföljer och fä- 
kert faller på Ert hujvud. Gode Gtid! at ej 
lejva aj annat Enfin löiaktighel ! ttvild är. at 
arbeta, tiggd, jd dö af hlinger, emot en få o- 
^dggelig lefnad l Blotta t Anhalt fdt'or fakar red- 
tiad, anfiäudigheten lider, o;b jag jöf cr för
gäta des hufkomfi med fanima if er fem jag 
fkal ut plånd Eder ut ut mit minne. Var jor- 
fä kr ad dt det är fijld gångett fi borer talar 
*m dc/t bedragna B, fHQUGEiTLßSS

Hoii
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Hon affånde detta ftraxt ; men här.nes 
finne fick ännu ej ro. Hvad /kal 7~ru 
north, fade hon för fig fielt, Goodman och 
Fru Mellaßn fäga om dp få vcta donna 
håndelfen Huru /kal ej den föragteliga 
Flora då triomphera ? och hvad har jag ej 
för anfvar hos både vånner och ovänner.

Ehuru liten omforg vår obetänkfammä 
tyckes hafva om fin reputation, fä var den 
hanne dock oändeligen kär Hon ville va
ra agtad i almänhetens ögon, mer ändå i 
fina egna. Des handelte förorfiikade hanne 
fafa Men låtom ofs komma til TrtteWorth 
Han kom bem. full af harm och förtret; 
men kärleken inbillade honom fnart at Bet- 
jy aldrig kunde vara få oagtfam, fom han 
trodde. Han tänkte at hon, förtretad öf- 
ver hans tal, endaft lagt få för honom ; 
men har fedan, kan hända, vändt om. 
Han ville göra lig härom vifs» Han för
klädde lig och gick pä Commédicn 77an 
fag i forgone ej den han frugtade fe. Han 
ändrade rum, och fåg då mer än han vil
le. Han fåg Forward narras riled en karl 
fom fatt bakom hänne, och Betly emott’g« 
frukt af en annan få luftigt få fritt ibm 
hon det någonfin gordt af des hand Det
ta för/kräkté honom ; men han ville veta 
mer. Då Commédicn varflutad, ftanna- 
de han vid porten ibland folkhopen, i hopp
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at dâ åtminftone fâ fe Betfy fira hem. Men 
hur Ror var des forg, då han fåg hanne 
ftiga i vagnen med Forward och två unga 
Herrar, fom han hade alt fkäl at tro vara 
hanne okända. Hvad för en fyn för en 
åhkare? Han var pä vågen at yppa fig; 
tnen hans förnuft kom honom til undfätt- 
ning.

Man kan tänka hurudant des tilftånd 
nu var. Han fann B.tfy ovärdig fin kär
lek, och ändå ällkade han hanne ännu Om 
hon hade kunnat läla 'FrurTOortbr hiertas 
tmkar,hade hon bättre känt det välde hon 
ägde öfver honom pâ en tid, då harm och 
ängflan förtärde honom , än då han gjor
de lina trägnafte och mäft kärleksfulla be- 
fök Ofvertygad, at ej finna fin lycka med 
en, få finnad, beflöt han hela fig; men 
h n vil'ie likväl än en gång fe hänpe, af 
en .ädd åtrå at låta hanne fe fit fel.

Han gick dit följande dagen. Man lä
de hon var fiuk, och han var i begrep at 
gå bort. då Flora kom och böd honom in 
til fig Han yttrade fin ängflan öfver Ber- 
bf ljukdom. Var intet få forgfen , fade 
hon med en inbunden mine, hon är intet 
tycket fjuk. Kanlke, fade Truetoortb med 
fiågon rörelfe, hon är ljuk för ingen an- 
ttan än mig. Nej, f ide Flora, hannes dörr 
har för alla varit tillykt, och jag tror det

D 3 är
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5i* juft ej aldeles rätt med hänne. Hon 
kom hem helt fent i natt och mycket för- 
flörd. Fö-flörd ropade L'rurtnorth, var gun- 
füg och fäg mig hvarföre? Jag vet det in
tet, fide Flora; hon hedrar mig ej nu med 
fit förtroende, faß det var den tid hon 
delte med mig hannes kärafte hemlighe
ter. Jag önlkar det hon nu förtro fig ti', 
ära hlnne få trogna. Jag /kulle tro hon 
ej (kulle hafva få mycket vigtiga, fade 
Truetoortb och gick dermed bort, oaktadt 
Flora böd til öfvertala honom at dricka theé 
yned fig.

Knapt kunde denna beklagansvärda äl- 
fkare dölja .fin beftörtning för Flora. Det 
lilla hon fagt och des mine förökte hans 
forg. Men det var litet mot det fom nu 
tillagades.

CAflTEL XII.

JPafän Flora/ ord fyntes falla afen han
delte fâ innehöllo de dock det nedri- 

gafte upfät, någonfin i qvinnotanka kom
mit Men, för at dårom få uplysriing, ma
fic man omröra en Betjyt gerning, iom än
nu, ij är omtalad.

Litet efter fin ankomft til London hade
Betjy
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Betfy ïâdt en tvätter/ka fom hon hade myc
ken vån/kapför. Denna qvinrta, fedig, fnäll 
och rjänftagtig, var gift; men des man ha
de bhfvit foldat oeh öfvergifvit hänne. Hon 
var hafvandc och lefde endaft af lit arbe
te. Rännes tilftänd bevekte Betty, fom be
talte hänne dubbelt, och hjeTpte hänne el- 
jeft fom oftaft. Fröken Mabell, fom den
na qvinna äfven tjånte, underftödde hän
ne ock mycket. Begge gjorde hanne fä 
mycket godt, at hon af ärkänfla ofta fade 
at defla begge medlidande Damer gelde 
hänne mer än alt des arbete. Denna fatti
ga qvinna framfödde et flickebarn. Betty 
och Mabell voro faddrar, och, jemte fin e- 
gen gifmildhet, /kaffade de et famman/kott 
til modrens och barnets underhåll. Mo
dren hade ej länge godt deraf, Hon död
de i barnfängen. Bägge defla ädelfinta 
faddrar, fom pâminte îîg det löfte de vid 
dopet gjordt, famråddes och beflöto på ge- 
menfam omkoftnad hafva förfbrg om det
ta lilla barnet. Detta kårleksvärk var fä 
mycket berömligarc, fom de hade ej an
nan tilgång til denna utgift, än hvad de 
kunde befpara af de handpenningar, fom 
lemnades dem til deras nöje och tidsför- 
drif, De lemnade barnet til en amma nå
gra mil från London,fedan de förfedt det 
*nçd alt hvad det behöfgle. Och för at

D 4 döf*
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dölja för Mabels far, fipm var väl en he
derlig men gan/ka girig man, denna go
da gerning, fom i hans ögon fknlle vara 
en c*ödig frikoftighet, kommo de öfver- 
ens at Betfy /kulle fynas vara enfam och 
at amman /kulle hvar månad komma til 
hänne och hämta lina pengar. En fä be- 
römlig gerning borde aldrig hafva ländt 
des uphofsman til /kam; men hvad kan 
man ej vänta af laßen och de konfter den 
använder.

Flora ville ej förlora hoppet at ât/kilja 
Betfy och Trueïvorth. Des Ivarta fjäl, des 
findtliga inbilning gaf hänne många me
del ; men alla fyntes hänne för ovifla och 
förfvaga emot des hat. Ändteligen ftadna- 
de hon i det upfat at gifva Betfys ädel
modiga gerning färg af laft. Hon be
tänkte fig länge, och til flut förfäkrad, at 
ei Truemortb /kulle kunna tiptäcka hännes 
falikhet, /krifver hon följande bref,

à Moniteur Trueworth«

Min Herre!

JJn btyagtniitg ja£ by [er för Er föranlåter 
mig at underrätta om något, fom utantvif 

v el lär er oroa Er. Men f bör tacka himmek™ 
fom vil uplyfa Eder.

&
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Jag vet J ar på'vägen at ägt a en ung Flic

ka, Betfy Thoughtlefs, fom har fkönhet, vac
ker härkomft och qvickhet. J Jkulle vara lyk- 
lig om des finnes egenfkapcr jvaradc cmot des 
“Vaira utfeende ; men vida felat, J bar tag ft 
for ofkyldighct det fom ej annat är än förjläl- 
hing. En annan har hämtat den frukt, jom 
är ämnet för Eder längtan. Er tilärnade hu- 
firu har varit mor innan hon det kunnat be
känna. Frukten af des fkamliga låga lefver 
än, och, oagtadt des ornforg at hålla det döljt 
har jag dock ärfartt, at det underhållet i byen 
Dcrcham två mil från Umbridge, hos en 'Irä- 
gårdsmäflare-hufiru vid namn Goodi Bulh- 
man. Jag låter Er detta veta, at Jkan fjelf 
underrätta Er om denna ßtamliga hemlighet, 
Betfy upväcker väl mit medlidande ; hon har 
förlorat fin heder och nu hoppet at få äga Er. 
Men om, oagtadt denna underrätt elfe, Edra 
tankar ej ändras, [a önfkar jag åtminfione at 
des upfprande hädanejter må förbätra des förra 
fel. Harom kan ingen lätre dömma än J fjelf E- 
hu.ru det må vara, få fr o fäkert at denna un
derrättelfe kommer ifrån en, fom för at vara 
Eder okänd, dock likväl är Eder ej mindre til- 
&fven.

Flora las brefvet och i förväntan at det 
Ikulle göra den verkan hon önfkade, lät 
hon det alfknfva och med ftads-poften ajgå.

hu.ru
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CAPITEL XIII.

T ungdomen äro intrycken häftiga ; men 
x mindre grundade. Sorgen intager; men 
genomtränger ej. Betfj/s linne oroades he
la natten och följmdc dagen af lit afven- 
tyr. och förfkräckeifen hade haft den goda 
verkan- hos hanne, at hon förefatte lig med 
all möjelig omtanka föka undvika fl.ka 
faror.

Oakfadt des fel var hon råttfint och a- 
delinodig. Hon tilftod i fit linne hafva 
med für mycken högmod och härdhf t bc- 
lont Truemartbf kärlek och kloka råd, lamt 
ville nu erfätta des lidande Om True* 
toorth kunnat läfa defla tankar i Betfyr fjäl, 
huru nögd och benägen at tilgifva, hade 
han ej infunnit fig hos hänne. Men han 
dömde om des tankar efter des upförande, 
och kunde cj gifla til den förändring fom 
känflan och ångren af fina fel nu ändteli* 
gen hos hänne hade åftadkommit.

Bet fy t viftade ej uppâ True'toortbr äng- 
fliga oro, när hon hörde honom varit och 
lökt hanne. Hoft lof roligt följande nat
ten och frukofterade med fin vanliga lu- 
ftighet dä hon angenämt öfverrumpladcs 
af fin äldre broders ankomft. Beißt mot

tog
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tog honom med ftôrfta glädje; men då 
hon fåg i hans hälsning vara mera höflig- 
het än vän/kap, märkte» hon grant at den* 
Ha brödren var ej fâ öm och kårlig fom 
den andra; Det förfta han gjorde var at 
befe det hufet, fom Herr Goodman åt ho
nom betingat, och fedan rådgjorde han 
nied Fru Mellafa, Flora och Bet fy om de 
meubler fom felte honom at kunna emet- 
taga en Fru; ty Förmyndaren hade endart 
anfkaffat hvad fom vore nödigt för en ung
karl. Fbougbtlefs ville ej emottaga Herr Good- 
m.ms tilbud, at vara hos honom tils dés 
egit hus blefve i fulkomligt ftånd, under 

iförevändning han ej kunde /kiljas vid nå
gra vänner, fom han varit i följe med. Här- 
öfver förundrade rtg alla och väntade ej 
fådantaf den, fom varit i etdand hvars be- 
lefvenhet berömmes mera an desupriktig- 
het Men han hade fina fkäl, fom ingen 
för denna gängen kunde utgrunda.

När Thoughtless gådt bort begaf fig Herr 
Goodman til* Beurfcn. Under vägen bief 
han arrefterad af tvänne Stads -betjenter, 
fom fade det vara til följe af en execu
tions dom Goodman var den fom fådant 
aldraminft borde förvänta. Det vifte han 
fjelf och därföre fade-til dem: J mifstagér 
Kr mina vänner. Man frågade om han ej 
bet Samuel Goodman, Jo det ar rmt namn, 

, ' fV4-
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fvaråde han; men jag vet af ingen gäld, 
och jag ber Er fäga mig pä hvars anfök- 
ning jag arrefteras. På Herr Olivier Mar- 
plus Eide de. Olivier Mar plus, lade den 
goda mannen, honom har jag aldrig ledt 
ej en gäng någonfin hört des, namn J 
får fjelf rättfärdiga Er fak fade de, men 
vi må fulgöra vår pligt. Herr CooehvdH 
i förundran d< ch ufan fynnerlig < ro. fö’j* 
de med Man förde honom i et hederligt 
rum: man vife honom rr yck n t Öfligbett. 
man låt honom veta lin c >ntrap.nts Ad' 
voçat: och man fade honom at det var för 
2060 Pund ftirling forn han arrefcracks» 
Det är en anlenlig fumma C de h;uj, och 
jag vet ej i hvad dröm jag gjordt deniU 
Ikulden. Han begärte bläck oçh pu i.ri 
och /kref til lin advocat at han fkulle hoS 
fm contraparts utleta fanningen. af denna 
löjliga affaire. Han lät derpå gifva lig 
mat, och var vid godr mod, tånck.inde det 
vara lappri, forn han fnartfkulle bhfVa qvitt» 
Men denna fäkerhet varade ej länge Han 
fatt ännu til bords, när både hans advocat 
och den andras kommer. Man förfäktade 
honom det vara i fanning, at han arrefic' 
rades för nåmde fumma, och at Fru Mel- 
lafin få dagar före des giftermål a) hade gif- 

vif
<!) MJ.nnerna i England måfte betala lina hu- 

flrurs gäld ifven före deras giftermål.
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V't förfkrifning pä nämdc fumma til Herr 
bliber Marpluf. Han bcgårte fe obligation 
och kände mer än väl igen fin Frus un- 
dcrtkritr. Slagen, lom af tordön, kunde 
ban ej tala et ord. Hans advocat fcende 
detta, fade til honom, Courage Herre! man 
mäfte betala eller fätta borgen; J vil intet 
ligga hår. Jag måfte, fvarade han, kom
ma hem, om jag fk.J betala, och jag vil 
förft tala vid min hnftru Sände därpå 
efter 2;ne vänner, fom gmgo i borgen för 
honom, och bcgaf fig få hem.

Det var en timma efter midnatt när han 
bom hem. Han plägade fällan komma få 
lent, och när det hände väntade ej Fru 
Mdlaßn enfiiin på honom, och denna afton 
Ville ingendera af våra unga lägga fig. 
Betfy och Flora voro med hanne och hade 
b'gge fina bekymmer. Flora tänekte på 
htgängen af fin nedriga anläggning. Betfy 
Var bekymrad öfver fin äldre brors kallfin- 
highet, och til des ängfl ns förökande hade 
hon fâdt bref från fin yngre bror, at et 
bill utaf hällen på en jagt tillät honom ej 
komma få fnart til London, fom han ha
de hoppats. När Goodman åndtcligen kom 
fprang Fru Mellrfn emot honom; Vlin kä
ra Goodman, fade hon, viljandes omfamna 
bonorr, hvad har bändt Fr? Den grufve- 
bgafte händelfe, fvarade han och flotte hän-
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ne ifrån fig ; men dock fådan, Tom J bade 
kunnat förekartima, Hvad fager J, lade 

z hon helt förvirrad? Påmin Er fade han. 
Ert framfarna Upförande. Förfåkrade J 
icke mig, då jag tog Et, at Ï ej hade air 
nan lafl ån denna flickan, fbm jag älfkat 
fom1 mit egit barn, pekande pâ Flora. Frit 
Mellalinr tyflnad och förvirring gäf honorrt 
tid at berätta fît åfventyr. När han lyCk* 
tadt, fade han, fe hvad för oïyCkâ Eder o* 
artighet har ftörtat. mig uti. Ehuru klyf* 
tig Fru Msllafm Var; kunde hon dock nd 
ej finna fîg. Saken var får klar, l/on flarn-* 
made och åndteligen kallade fig til Hett 
Geodmam fotter. Det är det ehda jag hat 
bedragit Er Herre, fade hon inyftande, det 
var en fkuld efter min förra man, Jag 
ville oj af den; jag tänkte des qvatlåten-* 
fkap var tilfåckelig at betala gälden, jag 
imtog öbetänkfamt des arftkap. Marpluf 
fökte mig ej förr än efter detta oförltgtiga 
it c g. Jag undertekhade den olykliga för- 
Ikrifningeh på des löfte, at ej fordra den 
innan han underrättade mig. Och hvar- 
fil tjente det, fade Göodtoian, fkulle J kum 
Bet betala det utan at beröfva mig. Nej, 
Mm Fru, J har nu aldeles förlorat mit för
troende , och jag måfle vara pä vagt at 
Edra kontier hädanefter ej fk ida mig. Han 
ringde och befalte en fang åt fig bäddas,
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Fru MeThfins tårar och böner kunde ej be
veka honom : han gick ut fägande, han 
ej mer anfåge hanne för lin huftru jag 
vet ej om det nu var hans upfåt; men 
det, fom han kort dcrefter uptäkte, ftad- 
fäftade honom däruti,

•4HS-&- -iHHl*

CAPITEL XIV,

JQenna natt var full af oro och förlkråc- 
kelfe. Fru Mellafin var eller gjorde lig 

fjuk Flora kallades «Ch Herr Goodman vil
le ej Oå up fiftån des Fru lät på det öm
made bedja honom komma til lig.

Denna hårdhet hos en tilförene få kär 
plan, bevilar, at ju heftigare kärleken är, 
ju mer röres den af bedrägeri, och at det 
mildafte linne, en gång upretadt, fvåraft 
låter dilla fig. Det blinda förtroende han 
haft til lin Fru, des vördnad , fom gådt 
Shda til undergifvenhct, gjorde hänne u- 
Ü hans ögon få mycket mera fkyldig, och 
den ömmafte kärlek var nu förvandlad u- 
d föragt och hat.

Det år nu fem år, lade han vid lig fjelf 
Ipm vi varit gifte. Hvarföre har man ej 
lordrat mig förr? Hon har det ej kunnat 
hindra utan at ge en flor ränta, och hvem

vet
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vet huru vida hon misbrukat min credit? 
Hvem förfäkrar mig at detta år den enda 
dlycka jag har at frukta? Jag är tör hän
da fkyldig odrägeliga fummor til de fom 
förfe mit hus. Han lät kalla alla dem, fä 
friart han Rod up. Han var fkyldig dem 
alla; alla hade gamla och anfenliga fodrin- 
gar, Han betalte dem och förbud hedan* 
efter intet lämna utan efter des befalning. 
Han hölt på med den fifta, dä man an- 
mälte et fruentimber, fom ville tala med 
honom. Han lät hanne komma in.

Hvad är til Er tjenft, fade han fcende 
et fruentimber tämm^ugen väl klådd. Jag 
har, fvarade hon, at underrätta Er, Mm 
Herre, om en fak fom Er hära rörer, om 
jag får tilftånd dårtil. Ganfka gärna, fa
de Herr Goodman. J fer, fade hon en o- 
lycklig huftru, förbunden med den värfta 
af alla männer. Man har tvungit mig ta
ga del uti den oförrätt man har gjordt E- 
der; men, det jag har at uptäka Eder,fkal 
urfägta mit fel, och förfkaffa mig Er til* 
gitt, Herr Goodman bad hänne litta, och 
hon fortfor fåiedes

Det jag har at fäga Er Herre,är, at den 
fkuldfordran, hvarföre J är arrefterad, år 
endaft et fkälmftycke. Omftändighetcrna 
blifva för Er Imärtcfulla ; men J mäfte ve
ta dem, De kuaaa tjena Er UI varfam-

het
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het i framtiden. Afin Man heter "Olivier
Marplm, Han var i tjenft vid hofvet fam- 
tna tid fbm Riddaren Simon Mellafin. Hans 
huftru, nu olyckeligen Eder , älfkade min 
dian, och de plägade et laftbart umgänge 
någon tid för Riddar M^liafinr död, Jag 
beklagade mig ; men min ovärdiga man » 
föreftälde migeftertryckeligen, al, fom han 
förlorat fin fyfla, hade han ej annat under
håll än af detta Fruntimmer. J har lika 
ftor nytta häraf, fom jag, fdde han, hvad 
Ikole vi göra Ut >m hSnne ? Det är en nöd
vändighet, J måfte Er den undcrkaftå.Wvad 
Ikulle jag göra? Jag älfkade min Man; mea 
frugtade des hetfiga finne Fruktan för e- 
lände tvang mig til et famtycke, fom kär
leken gjorde för mig nog grufveligt. Vi 
Jefde akfä af Frli Mellafint välgärningar 
ända til vi fingo veta at hon ikulle gifta 
fig med Er. Dä beflöt min man, i fruck- 
ton at blifva öfvergifven, til at varkftälla 
den nedriga gerning, fom jag nu vil E* 
der berätta,

Vi kommo öfverens at jäg ikulle tagår 
tvänne vittnen eller rättare 2me Ikälmar , 
Utklädde fom rätts-betjenter, med mig och 
|Örna ofs uti det hus , hvaräft han med 
'tu Mrllajm hade fit möte, och förfafka dem 
”à de lågo tillhopa. Detta lyckades efter 
^Ikan. Min Man fteg up och loflade vd-
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ja dräpa mig Jag fpelade ej illa miri rob 
le. jag var fom rafaiide , mit lit agtaf 
jag ej, fade jag, blott jag får hämnas. 1'ni 
Meliaiin gret, ref fit hår, och bad mig med 
ödmjukafte ord ej Ikämma et Fruntimmer 
af hännes rang. Men långt ifrån at ly* 
nas rörd, öfverhopade jäg hanne med de 
bittrafte förebräeller, och det var naturligt 
ty jag hatade hanne af alt mit hjefta. And- 
teligen tog den ena äf mina följeflagaré 
mig affides likfom at öfvertala inig til lin
drighet, emedan den andrä fökte intala 
Fru MtLafin, at pengar torde kunna draga 
hänne utur denna förtretlighet. Min rnid 
lade fina böner därtil.athon ej Ikulle ut- 
fåtta fig för en qvinhas håmd, fom hade 
ält för ftor fördel af deras befundna til* 
ftånd.

Fruktäri ät bli Ikämd och förlora Ef bräg"1 
te hänne at lamtycka alt. Jag lät långe 
bedja mig öch ändteligen fläpte jag håm 
lie, förbehållande mig full rätt at fullföljd 
den talan jag hade emot hånne intil hoij 
fullgjordt hvad vi öfverenskommit. Glad 
at hafva fluppit dennä inbillade fara, tånk" 
te hon ej at bedraga mig, eller rygga fl£ 
löfte. Min elaka Man gaf hänne ej hel
ler tid dårtil. Morgon bittida voro vi hos 
hanne, och hade med ofs en af våra med- 
vetare famt en advocat fom upfatte i de

Ilar'
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«àrckafte brdafått den förlkrifning j vet 
Jag har ofta Varit i förundran öfver de an- 
Rnliga fummor mid mari tedermera haft 
af hänrie. Vid minftä fvàrighet hotade han 
at ftälla fôrtkrifnihgen i execution ; öch 
ärhölt dâ ait; Rn dag loflade tian vara häf
tad för 300 guinéer, hori hade ej pengar 
0ch Prinks rnåfte låna den fumtnari pâ et 
flemaht halsband. Emedlertid lät min 0- 
vårdigä man mig fela alt; men jag äjfka- 
de den Ryggen och trodde ej örid/kari Ikul- 
le gà få långt, fom jag federtriera uptäckt. 
För några dagar fen tade häri fig ej län- 
grc kunna tåla Fru Mellafifr, Jag ikal be
gära , fade hart, en få ftor fumriia at hon 
ej kan deri anlkaffa/Jag Real beklaga mig;, 
°ck taga det til prätext, at benyttia rtiig af 
^ligation. Med den tumman tkal jag 
tkaffa mig en fyfla och fedan fkola vi lef- 
Va i ro våra öfriga dagar. Han verkftälté 
yt upfät. Fru fÅAiafin klagade bittert;. 
Pfetråd le honom de välgärningar hah af 
Panne njutit; rneri hän. pâfltodi tig. /kola 
kafva pengar oeh dé tkildcs åt helt för- 
yttrade, pågen, efter, fände hart mig til 
pu Melldftn med det bref j ffcal få höra; 
/Pri var ej hemrria oéh han förglömde be- 
Bara det tijbakä. liirhïfièlen fke dârfôré 
,aÇk, emedan det är et fanliings prof, fom 
“lifver Edcf nyttigt Se här är det fade 

E
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hon. Herr Goodman emottog det och las 
med förfkräckelfe följande:

M i N F R u !
Tfidra urfagter iiro fäfäuga ocb jag mäße hfi* 

va pengar. Jag Vet J kan finna utväg ocb 
jag förundrar nyg at J vil fia dunfler för migt 
iikfom jag ej vifie, at J har til man en gammal 
oförmögen,fom ej vet et orfi äf fin a affair er. IM" 
j icke fagt at J endafl ä'gtat honom för at gv‘ 
va honom til min banque. Lät honom få våra dä 
och narrar ej längre med mig ; ty, vid min /idk 
em J det gör, fin betjänar jag mig af förfkrifi 
ningen och det [kal bli fint på den kärlek joffl, 
fen fiå lång tid, ofi jörenät, Under afvagtiM 
Hr jag tfc,

O. MARPLÜS»

Sedan Herr Goodman kommit fig nagol 
för efter den beftörtning, detta honom för* 
orlakat, bad han hänne fortfara. J kà'npef 
de fkyldiga^ Herre fade hon, nu hörer 
til at hindra deras ftämplingar. Mit fatri- 
vete och äftundan at göra Et tjänft haf 
tvungit mig til denna förfkräckeliga b^' 
kånnelfe. J bör ej betala denna fkuldfor* 
dran och om J behöfver vitneil^ fä tilhj11' 
der jag mig och en annan fom intet fka* 
vara Er mindre nyttig. Men det fordra*

haft»
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haft, at ej den fkyldiga fkall undkomma* 
Jag har fådt veta at min ovärdiga man, 
långt ifrån at iöka en iyfla, lagar fig til at 
lata bort til Bruxelles med en ftackare, fom 
han gjordt hatvande, ooh vil lemna mig 
qvar i elände. Hans advocat har lofvat 
honom çoo guineer pà den olyckeliga fie
deln. Alda Min Herre, dâ J friar Er Ijelf, 
hamnar J ockiå et pâ det högfta föroläm- 
Padt fruntimmer. Herr Goodman tackade 
nånne och tilböd fig vara til tjenft, hvar
på hon geck bort fedan hon gifvit honom 
fin addrefie-

CAPITEL XV.
J-{err Goodman fäg väl at ej ångren var 

enda orfaken til denna lykliga v.ptägt ; 
ötan at hämdgirighet hade deruti ftörfta 
del. Men nu var ej tid til några fådana. 
reflexioner. Han mäfte tänka på Ikynd" 
farnma medel til fin ratts bevakande.

Hans Advocat var en ikickelig man och 
defs gamla vän. Nu behöfde han honom 
°ch var i begrep at fkicka efter honom, 
då Markland, få het han. fteg innom dör
ren, Straxt berättade Herr Goodman hvad 
han fådt veta, Hvad för ftyggelle ropa-

E 3 d»
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de Advocaten ? men hvad befiut har J nu 
fattadt ? Det ar äfven därom jag vil rådas 
med Er fade Goodman, Är J i tanka at 
Ikilja Er från Er huftru fade Markland2. Açk 
ropade den olyckliga mannem, det är min 
llörfta äng/hn veta hänne vara uti mit 
hus : jag har ingen ro förr än jag är hän? 
ne qyitt, Det Ikal fnart /ke fvarade Mari» 
lavdy men nu är apgelägnaft föriåkra Et 
pm de tväpne vittnen och låta arreftera 
Mavplw. Jag flçal gå och tala med hans ad-: 
yobat; jag känner honom for en /ka!m; 
men jag har i händerna det fom kan förr 
darfva honom, och han lär ej våga ftötas 
med mig eller tilbjuda borgen för lin o- 
värdiga principal. Er fak är ren, jag för- 
fjjkpr J /kal intet betala ; men Fru Mdla- 
fin måfle vika ur Ert hus. Det är ock mit 
upfåt.fade Herr Goodman. Mit hus.vore mig 
çt helfvete om hon /kulle vara här. J7an 
Kallade genaft Prinks och hon kom darr 
rande. Frugta intçt, fade han, J är o? 
Värdig rnin hämd ; men frambär pföråndrad 
snip befallning. Gå, fade han vidare med 
pn myndig ton,fom vår något ny förPrinks, 
gå oc/> fäg Er Fry, at jag ej håller för 
ånfiänftändigt vi längre äro tilhopa qch af 
hon ftraxt låter föka et logement för 
och alt hvad hänne tillhörer ; ty jpg vil at 
hon i dag/kal vika ur mit hus, 1 dag, 

ropa?
v
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ropade Hink. Lyd min befallning, lade 
Goodman, Man lade det var dukat och Herr 
Goodman befalte bedja in Betfy. Hon ha
de haft en ängflig morgon. Det förfta 
hon gjorde var at låta Ipörja efter Fru Mel- 
lafin. Man fade hon var fjuk. Betfy kun
de ej annat än gâ dit. ^Aldrig forgligare 
ämne kunde möta hannes ögon. Fru Mel- 
lafin utvifte ftörfta förtviflan : Flora fmalt i 
tårar: Ptink blek och Ikälfvande liknade et 
fpöke. Vid Betfy f ankomft ropade'Fru Mel- 
lafin, hvad mitt öde är grufveligt ? Hon yt
trade lin lorg i få rörande ord och med 
få mänga tårar, at Betfy, oagtadt det föragt 
hon hyte för henne och des rättmätiga 
aflky för Flora, likvälkände någon medli
dande hos lig upväckas,

Betfy vifte ej orfaken til Fru Mcllafme 
omåtteliga forg, hon påminte henne fin 
mans naturliga mildhet och fade alt hvad 
hon trodde kunna ftilla hennes förtviflan, 
när Herr Goodman lät kalla hänne. Jag 
hoppas, fade han, min Fröken, at J i 
dag vill göra mitt hus heder; men jag 
Ikall ej mislbruka Er höflighet. Jag vän
tar en min Coufin, fom Ikall påtaga fig 
den omforgen. Hvad, ropade Betfy, har 
Fru Mellafin för altid förlorat Er gunft? 
Denna laftfulla quinnan gaf ej ttevtGood
man tid at fvara, Man hörde vid trappan

E 4 häl;
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hälfet ropa Jag (kal ej lida at man få 
hand.erar mig. Jag måfte tala vid. ho
nom. H rr Goodman rodnade och fade til 
en betjänt : gå och fäg at jag vill vara i 
r>* Jag /kal gå, fade Advocaten, och ti
tan at vänta fvar, gik ut. Ni mifter nu 
Er kamrat, fide emedlcrtid Goodman. Flp- 
ra lämnar i dag detta hufit och kan hän
da J finner det för ängfligt hädanefter 
för Er. Den flägting jag väntar är ej ung 
och äl/kar ej verlden; men jag tviflar ej 
at ju Er bror tar Er til fig med nöje. Dock 
fkal det flå i Ert val at bli qvar, oi» Er 
behagar.

Beth hade knapt tid at tacka innan Ad
vocaten kom tilbaka, Han hade haft ftör- 
re fvårighet, än han tänkt, at förmå hen
ne underkafta lig fin mans vilja; ingen 
kärlek, hvilken hon aldrig haft, ingen ån
ger var orfakèn. Men hon kunde ej öf- 
vertala fig at lämna et godt hus och det 
öfverfiöd hvaruti hon lefvat. Hon hade 
fåfängt fôrfokt alla andra vägar. Nu vil
le hon tala ur en högre ton. Jag (kal lå
ta honom fe, fade hon, at jag år hans 
huflru, Hälften af alt tilhörer mig. Ät 
han Herre få är jag Eru. Advocaten ag' 
tade fig at beftrida henne des förmenta 
rätt; Men Herr Goodman fade han, hal
ver det fom kan föranläta Er at mottaga 

hvad
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hvad Er tilkommer på det fatt han fielf 
vill och på det ftälle honom behagar. Han 
vili fult och fall at J (kal vika ut. Ge
nom et fåfängt motftånd förbittrar J ho
nom endaft och hindrar en förlikning, fom 
kan bända eljcft är nära nog, om han ej 
har annat at förebrå Eder än denna för- 
fkrifning och några andra frå fkulder. 
Andtcligen förmådde Markland Fru Mel- 
la/itt ai lyda och hon lofvade ftrax fända 
Prinks at betinga fig quarteér. Han kom 
och lämnade Herr Goodmaa del häraf, fäj- 
ande: Vi hafva intet ögnablick at förlora: 
lät ofs gå, och de gingo nt. lämnade 
Xttfy behört öfver hvad de ärnade göra.

K*1

CAPITEL XVI,

Vru Mcllarn var långt ifrån attrofmman 
underrättad om alt’ hannes upförande.

Des godhet fom hon vifte, och det bepp 
Advocaten hånne gifvit lemnade hänne 
ingen tvifvel, han ju fnart /kulle komma 
til hanne. Hon beflöt altfa ge vika; men 

1 för at befmycka fin fak. för husfolket, fade 
hon: jag beklagar Eder Herre; hans oti
dighet kommer at ftå honom dyrt, flac
kats man! men han Ikal finna at jag ej 

och
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ohämnad förolämpas. Jag förgäter ab 
drig hvad mig i dag och i detta hufet, 
hendér.

Laftens egenfkap är at göra fig förha- 
telig. Husfolket långt ifrån at beklaga 
känne, fägnade fig öfver hannes afvilpn- 
de och knapt var hon borta, då de utöfte 
fit fpe öfver hanne. Men Betfys goda 
hjärta var helt annat. Fru Mellafms och 
Floras olycka utplanade åtanck.in af deras 
förorättande. Hannes bror fann hänneidjp' 
pa tankar. Hon berättade honom hyad fom 
händt och hvad blir det af mig, fade hon? 
Jag lärer komma at föra en bedrqfvclig 
lefnad med Herr Goodman och hans gam
la Coufin. Jag tånkte finna Fr pä vägen 
et bli gift, fvarade Though t left, < ch vän
tade fä lyckönfka Er. Mar J afbrutitmed 
Trucyxortb. Denna liknöjdhet oroade Btt/yi 
men hon förftälde lig och (Varade : hvad 
Herr Goodman Er därom fagt, yar blott CO 
gisfning. Det är väl vift at Truemortb vat 
efta här, at mina vänner funno partiet för
delaktigt och därföre anfågp faken för af- 
gjord; men hvad mig angår lå har jag 
aldrig för alfvare tänkt däruppå, oçh on* 
mit öde är at förblifva hos Herr Goodman 
tils jag blir gift, få kan jag väl finna mig 
däruti, om jag ock där /kulle fluta mii*a 
dagar, Tboii^htlep fåg väl hvrpl hans fy' 

fier
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Ser peRade; men han hadg fina ffiäl at 
ïofla ej förftå det.

I det famma fick Betfy bref frän Fru 
Trufti, hväruti hon låter hänne veta at 
des brors fall haft farlig påföigd, at han 
varit illa an; men trodde honom nu vara 
Utan fara och Hutade med hälfningar til 
Trutioorth, Betfy. bief ganffia ängljig öf* 
ver denna händelle och Tbougbtlcfr fyntes 
ej mindre rörd. Men var trört, min ly
fter fade han; hon fager han är utom ta
ra; vi lära fnart få fe honom här, fom 
jag högt önflcar; ty en Officer General af 
mina vänner har lofvat en fylla åt honom. 
Thougbtlef talte ånnu en ftund med hen
ne om faker fom rörde familien, omfam
nade hänne, bad hänne v^ra i ro och ffi.il- 
dcs få frän hån ne.

Defla vånffiaps befygelfer gaf ännu Bet
fy hopp, at des bror ffiulle taga hänne til 
4ig. Kan hända tänkte hon, han menar 
Herr Goodman ej därmed vara nögd. Jag 
mafic be honom tala med min bror där
om likfom af fig fielt. Defla tankar fyf- 
felfatte hänne; men föga van at vare en- 
fam var hon olidelig för fig fielf. Hva<J 
för en ockn? ropade hon; detta hus är nu 
en graf för ff’g« Hon gick up och fpat- 
ferade, befäg alla målningar; men intet 
kunde muntra hanne, Hon målte hafva 

jnå-
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någon at tala med , at förkorta tiden 
med. Men hvar är dock Trueraortbt, fa
de hon, Jag har ej fedt honom pä tre 
dagar. b’og är han illa af mig bemött; 
men om hans kärlek är få flor, fom han 
föregifvcr, /kulle han dä fä länge vara 
ond. Fru Trufli ber mig hälfa honom; 
men kommer han ej, få lärer jag ej gå 
til honom därmed. Dock lika godt! hvem 
har gifvjt ofs magt at tyrannjfcra öfver 
manfolken? är intet det otakfamt, at, när 
de handtera ofs bätre än, kan hända, vi 
ofta förtjäna, vi då illa bemöta dem Om 
Truetom tb ej kommer igen, kan jag ej för
dumma honom, oçh kommer han fä Ikal 
jag vifa honom min eftime.

Under det Betfy fyßelfe.ttes at tänka på 
TrueXvorth, hade rierr Goodman, oagtadt fi
na egna ångfliga affairer, ej förglömt tala 
med Thoügthlcfi, fom han lofvat Bet fy» 
Thoughlteft. hade beredt fig harpa oeh där- 
före fvarade Goodman : intet /kulle varä 
mig angenämare än at hafva min fyfter 
hos mig; men det lefnadts fått jag tänker 
fora år et oôfvervinnerligit hinder. Mit 
hus blir ftändigt fult af ungt folk vid min 
ålder, och min fyfåers närvaro /kulle vara 
både dem och hånne til t^lng. Med et 
ord Herr Goodman', min fÿflers och min 
lefnad äro helt olika,

Det
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Det vat ej kallfinnighet orfaken â Thought- 

left fida, det var en helt annan, Han ha
de fört mad fig från Frankriket en flicka', 
fom han tankte hafva hos fig,och om hvil
ken han var ganfka Ivartfjuk. Var det an- 
ftändigt at gifva fin Sy fier fådant fälifkap?

Betjy vifte ej denna omftändighet, och 
när Herr Goodman Fragte hanne fin brors 
fvar och afflag, tykte hon des (kål vara fä 
fvaga och dårutr tå mycken köld, at hon 
ej kunde hålla fig ifrån tårar. Herr Good
man rördes oCh bad hänne vara tilfreds, 
han ville fkafla hänrte et anftändigt hùs. 
Ack! Herre, ropade Betfy, det är öfver min 
Brors kallfinnighet jag lörjer. Jag är inta
gen af Eder godhet, och vil aldrig lemna 
Er om J det finner för godt.

B et fy fann fig ej heller illa efter Fru 
Mcllaftnt afvikande. Hon künde fritt mot
taga fina vanner. Herr Gooamanr flågting 

'Var ftilla och höflig. Hon var tilbeden af 
alt husfolket, få at hon ingenftädes kunde 
vänta fig båtre nöge. Hon hade varit lyk- 
lig cm ej några fmâ forger förftört han
nes ro. Sin äldre brors kallfinnighet, den 
yngres fjukdom och TfueWrts^ upfôrande, 
fom hon nu på åtta dagar ej fedt, voro 
ämnen til des forg och bekymmer,

CA-
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C À PIT Et XVIh

D tfyr öde var at vinha hjertari ; men ej 
at bibehålla dem. Triicisorth hade va

rit den belUndigafté ; tÿ Hari hade; varit 
rhäft käf, Hans ftårka karlek bfagte hö- 
hom ofta ät gillà det högt, föm hän i tyft- 
het fördömde; Hari fmickrade lig altid med 
hopp at hon /Kulle bättra tig. //våt och ert 
därfkäp tankte bari fkialle blifvd den lifta. 
Meri nu hade läng ärfårerihet öfvertygat 
honörn at hart fåfängt väntade Bctjy tâ- 
dan, fom ban hfriac Öhlkade. Hândélfert 
med Fotià.ml ftadfäftade des tanka, /lä
de flow bref kommit några dagår förr; 
få hade hari ej annat haft äii affky för ert 
fa vcderftyggéiig konft. . Meri deii oföf- 
fiktiga' Betfy hade hu fjeif beredt firi äl- 
ikafes hjerta ät antaga alla intryck. Emed- 
lertid fÿntes bortom dérina Lift, man han
ne tilläde, Vars få grnfvelig at hän ej tyk- 
te tig kunna fättå tro därtrl. Nej, fäde 
han, det år omöjéiigt : om äii härinés re
putation vore hånrie mindre kår, åri des 
tipförafidé utvifir, l'å kunde libri anda al
drig hafva Öfv&rlemtiät fig å,t eh fnan, foril 
fk.ulle få högt föragta hänné at han ville 
fisnne förnedra, Hannes fjelfkärlek /kul-
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le häßra bibehållit des dygd*' Dock^ lade 
han vidare, hur kan jag tvifla? Man näm
ner ju byens och ammans namn vore det 
lögn få gäfves mig ej medel at fjclf gö
ra mig om faken underrättad. .

Han kom då ihog Floras ord : at det va
rit den tid Retfy med hänne delat des kära- 
fie hemligheter. Hvad för kära hemligheter 
/kulle väl en ledig flicka hafva? Se! fade 
han, ufah tvifvel hvad Flora rneht. Hon 
öch Fru Mellaßn kunde ehdaft dölja den 
olykliga Ëct/ÿ'j /kam. De veta dennä heb, 
Itanike, många fiera des laàer. Ach! hu
ru mycket lära de hafva röat fig öfver min 
enlaldighct.

Öacktadt defla beträgtelfer, kunde true- 
ta er th ej öfvcrlåta lig at tro denna b.é/kyl- 
hing. Om hannes öbetänkfamhet, fade 
han, kaftar hanne uti faror, få kar hort 
likväl mod at förfvära lig. Ar icke hän
delfen i Oxford et prof derpå ? Hvad åf ic
ke en älfkare at beklaga, när des förnuft* 
éj kan gilla des kärlek.

Han ville altfå fjelf fkaffa lig den äng- 
Ûiga trollen, at om laririihgéh blifva un
derrättad. Han relie til benham han fami 
amman, han fåg barnet, fom hon fatt-vid 
elden och hade på armen. Han förégaf fig 
vilja fleaffa en amma åt en fin flatting. 
Ja, fade hon, jag Ikal Ikaffa Er en få god 

ibrir
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fom jag. Se fade hon, Herre, är intet bar* 
net väl födt. Utan tvifvel, fade Truettortb 
Är det Ert? Nej Herre, fvaradé hon, det 
har hvarken Far eller Mor. En ung Frö
ken har lämnat mig det, och har fammä 
omforg för det fom det vote des eget. Min 
Man far hvar månad til London och fät 
betalning och något drikspehgar med. Hart 
vil gerna dricka, ftackar, och det är han$ 
enda fel; ty eljeft år han flitig - * » Dctl 
goda qvinnan hade fladdrat länge om ej 
Truenorth, fom tant litet nöje däri, hade 
fallit hanne i talet fägande: Se det var et 
gan/ka ovanligt kårleks verk t men hvad 
heter den Fröken? Oh! herre, hon heter 
Betfy Tboûghtlvjr, fade amman. Trüe'Hortb 
för/kräckt kunde ej fäga ord, och qvinnan 
fortfor: det är en ftilla Fröken. Jag hat 
ej fedt hänne mer än då jag tog emoi 
barnet, och då talte hon få godt, få fött, 
få J intet kan tro det. Hon fade til mig 
tag min lilla Betfy ; ty hon kallade hänne 
eher fig, och hat hänne hos Er tils hon 
kan gä uti Scholan, få vil jag låta lära 
hände läfa, fkrifva, fy och hvad éon bc* 
höfver, och då, fade amman, låtande bar
net dantfa pâ fit knä, då blir åon vacker, 
då lummer en ftor Herre ocå blir kär i 
i&ånne, då får jag den glädjen fe Åänne 
åka i vagn, och då tör ^on komma i^og 
fin gamla amma. True*
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Truc'morth af forg aldeïes förftörd, gaf 

Amman en guinèe, fom öfverhopade ho- 
Homuned völfignelfer, hvarpâ han refte 
bort full af förtyiflan.

Hväd ville han nu göra ? Han hade fedt 
barnet. Him hörde at ßetjy hade omforg 
för det. Alt korn öfverens med brefvet, 
£7an kunde ej hafva minfta tvifvel. //an 
gick i -2 dagar och béfinnade fig huru 
han fkullq afbryta med håhne. Ändteli- 
gen beflöt han fkrifva, tich det pâ föl lan
ds fätt,

' Min Fröken!
tj^en fläta fortgång jag haft uti -den enda af

faire fom kallat mig til London, tvingar 
mig fltynda därifrån, j har alt for mycket 
t'ifat, at min närvaro är Eder foga behage lig, 

■ hvarfore jag tror mig ej behofva urfägta ont 
jag refer bort utan at taga ajflted af Er, och 
jag tänker på detta fätt at bfiida Eder farväl, 
är Eder mindre til laß än et bejök, fom torde 
til äfventyrr afbryta de nöjen fom Eder altid 
fyfleljätta, Måtte J länge dem nytja ! Under 
det jag i min enflighet tänker på Jörundranr- 
värda händelfer och rop-ar: Man bör ej för
undra fig öfver något där nian har orfiik 
at förundra fig öfver alt. Detta torde fynar 
lider en gåta i men jag hoppar en enda åtanki

F åf
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äf några omfiändigfoctcr uti Eder förda v att del, 
lärer ujdöja bänne, Var imediertid förfäktad, 
at faß jag affiâr ifrån at mera fe Eder, jaglik- 
väl aldrig ajfiår från at med npriktigafle vän- 
Jkap lefva min Fröken Eder &c.

C. TRUEWORTH.

TruetDorth affände brcfvct och trodde ej 
mera återftå än at taga aflked af fina vän
ner, rcfa til fina gods och fedan bjuda til 
utplåna åtankan af en kärlek ibm là lan
ge plägat honom.

CAPITEL XVIII.

A/Tedan True-north fyflelfatte fig med def- 
x fa ängfliga cfterfpaningar, och bejäm- 
rade Betfys inbillade /kam, var Bet fy ej 
mindre intagen af honom. Hon hade för 
god urfkilning, at ej finna Trueworthe för' 
tjenfler och billiga des kärlek. Det at 
väl vift at hännes fåfänga fann fiörre fm ak 
at bibehålla fig många tilbedjare än bin
da fig vid en ; men imediertid /kulle des 
hjerta med mindre möda hafva afftädt 
detta nöjet tör Trui-worthf fkul. Hans lån' 
ga uteblifvande oroade bänne mer ån man 
af des finnelag kunnat vänta,

J7ade
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Hade TrutXvortb vid detta tilfället vifat 
fig, hade han vißerligen blifvit väl emot- 
tagen. Hon gick aldrig ut utan at hop* 
pas vid fin återkomft få höra något frän 
honom, och kom aldrig hem, utan at forft 
fråga om han ej Varit där, och utan at 
förnimma ängflan öiver des uteblifvande. 
Om på den tid Trueworth ällkade hanne 
och hölt hänne fin kärlek värdig, bon va
rit af fimma linne fom nu, hade de varit 
få lykliga, fom de nu voro at beklaga.

En dag då hon kom hem från Fröken 
Mabull, lemnades hänne et bref, fom hon 
ftrax kände vara ifrån Truetsortb. Hon 
bröt det med ftörfta otålighet; men knapt 
läfte hon de förfta rader, innan hon med 
beftörtning ropade; hvad? han lemnar 
London utan at fe mig Men när hon kom 
dit han bad hanne komma ihog fin förda 
vandel, blef hon full af förbitfing Hon 
fade: intet kan billiga denna djerfhet. Har 
jag något felat, få hörer ej honom til mig 
det förebrå.

Uti den ovetenhet, fom Bitfy var om 
den lögn, hvarmed man hänne fvärtat, 
och i den tanka hon var atTrucworth en
da ft hade at beklaga fig öfver hännes o- 
häftighet emot honom, må man tilftå at 
Lon hade fkäl vara förtörnad at fe fig få 
Lårdt handterad för et få ringa fel. Ot;;ck-

F 2, ianima
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famma ropade hon, Imältande i tårar, hvad 
tid utföker han? Dä jag med ömmafte 
karlek tänker pä honom, då jag erkänner 
ïhit fel, då jag vil förbätra det, och då jag 
är finnad låta mig ledas af hans råd. Nej, 
han ållkar mig intet. Om han äl/kat mig, 
fkulle han ej under fa fnöplig förevänd
ning öfvergifva mig. Hon kom då ihog- 
brefvet hon fådt från den okända, och den 
omfländighet däruti, at Trttitoortb fkulle 
foka någon prätext at bryta med hänne. 
Den onda fade hon,, talar underftundom 
fant, och Trueworth har fannathvad■ den
na laftfulla Flickan Ön/kat. Det blefve för 
vidlyftigt at omröra alt hvad Bctjy i den
na finnes oro med fig fjelf talade.

Man bad hanne komma, in at fpifa; men 
hannes tilftånd var för mycket oroligt at 
kunna vifa fig.’ Hon fade fig vara opaflig 
och gick til längs. Störfta delen af natten 
tilbragte hon utan lömn i ängflan och oro. 
Ändteligen fornnade hon; men, fom de 
minfta omflåndigheter göra intryck, då 
man är bedröfvad, få kände afven Betfy 
när hon vaknade, all fin forg upröras ge
nom en nog almän händelfe.

Det var på den tid en vila på gång i 
London, fom Betfy väl 20 gånger hörd t 
utan upmärklamhet- Denna natten blef 
hon af en händelfe fungen under hänncs 

föir
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fünfter, och tykte hänne få pafla efter fit 
tilftând fåtöm hon varit gjord dartil, Vi
fan lyddç fà här.

Länge har mit kalla hjerta
rij Damons kärlek gjord t fdragt ; 

bin vil jag älflkan. Mm hvad fmärta^
Han flyr l Sâ bfvar hvar fin magt.

Bet fly blef få rörd öfver den likhet detta 
hade med hannes tilftând, at hon â nyo 
Utgöt tårar, och med häftighet fade: hu
ru oförfigtigt är icke ät ej lära kånna et 
tings varde, innan man förlorat det. Man 
/kulle ej trodt at et lappri upväkt hos hän
ne få alfvarfamma tankar. Fördom, fåfän
ga, fjelfkärlek, alt blef i denna ftund för
gätit, och oagtadt TrueXvorth i hännes ögon 
gådt vidare än han bordt med fin hämd, 
om han ällkat hänne, få tilftod hon lik
väl fig ej hatva någon urlägt at förebära 
för fin flägt och vänner, at ej fjelf hafva 
därtil varit orfaken.

Följande dagen frågade hänne Herr Good* 
fnaa, fom nu några dagar varit för mycket 
fyfielfatt af egna affairer för at kunna bry 
fig med andras, huru det ftod til imellan 
Truemorth och hänne. Betfy rodnade och 
vifte ej at fvara, när Marckland juft i råt
tan tid kom och befriade hänne. Han tog 
Goodman med fig ut och Betfy gick i fin

B 3 kam-
k *



86 Fröken B. THOUGHTLESS

kammare. Straxt dSrpå kom Fröken Ma
xell och Betty ropade : ach ! hvad nöje för 
mig? af fe Eder nu bär? Vänta med at yt
tra Er fägnad öfver mit befök. innan J 
fådt veta orfaken, fade Fröken Malrell, ty 
jag kommer at banna Er» bet är mänga 
nog, (varade Bet/ÿ fockande, fom taga lig 
den friheten ; men fäg mig da hvarföre»

Förut får jag lof at fäga Eder, at vi gjö- 
ra ofs fjclfva orätt dä vi illa bemöta en 
förtjent Man. Våra behagligheter fiad/ä- 
fla vårt välde; men fådant upförande för- 
flörer det. Se en vacker moralpredikan, 
fade Betty'-, men fäg mig orfaken och för 
hvem J tänker drifva en, kan hända, elak 
fak, Min vänflkap, fade Fröken Mabcll, 
för Fr och mit medlidande med den olyc- 
liga Truemortb äa enda driffjädren. True“ 
Tojrtb ropade Betfyz låg mig hvad fom då 
bändt bonom ? Det vet jag intet, fvarade 
Mabell, men jag mötte honom denna mor
gon få forgfen , at jag förundrade mig 
därÖfver. Jag frågade hvarföre det var fä 
länge fedan jag låg honom och hvarföre 
han var få forgfen. Jag har haft affairer 
fvarade han ängfl gt; men nu äro de flu-. 
tade och jag refer nu på mina gods. Refer 
J bort, ropade jag be fl ört, och huru län
ge blir J borta ? Ach ! jag tänker mig al
drig tilbaka, fvarade han ångfligt, Det är
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befynncrligt fade jag och jag talade i går 
med Betfy, men hon nåmde intet därom. 
Hon vet ej däraf fvarade han , och om 
hon det vifte fä intrefferade det hänne fä 
litet, at hon ej brydde fig därom Jag vil
le längre tala med honom; men han fade 
lighafva angelägenheter at beftyra och gick 
ifrån mig nog häftigt fôr en få belefvad 
k irl fom han. Han talar ur en hög ton 
fade Betfy, men han kan råda. Det rörer 
mig litet om han refer eller blir qvar. Det 
ar ej rätt* fade Fröken Mabell', Truetoortb 
ar et parti ; fom anftårEr: Eder (lägt och 
vänner önfka det, och om J vil tala up- 
riktigt få är | cj utan känfl 1 for des meri
ter. Hvarförc fkal J då plåga en man , 
fom J ändå cn gäng, efter alt utfeende, 
tänker göra lycklig Skal jag då begära 
af honom förlåtelfe fide Betfy. Det begärer 
han fäkert intet fvarade Mabell, faft vi of
ta gifva Manfolken orfak st fådant fordra. 
Betfy hade haft hos lig fjelf famma tankar 
men hon ville ej höra det fägas fig af an
dra. DcfTa bägge vänner hade enahanda 
begrep om dygden, men deras upQirande 
var e] lika, och denna fkilnad gjorde ofta 
den vänfkap ljum, fom deras inbyrdes e- 
ftime och goda egenfkaper hade bordt gjö- 
ra oföränderlig. Fröken Mabell gick bort 
utan at hafva något hos Betfy kunnat vin- 
fta. F 4 CAP.
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CAPITEL XIX.

TAet är en befynnerlig fåfänga i menni- 
Ikans hjerta. Hon kan inom fig vid

gå fina fel; men hörer dem ej gerna af 
andra fig förehållas. Pet är fjelfkärlekens 
verkan’, hvaraf alla männilkor hafva fin del 
och Betfy hade däraf få mycket fom nå
gon. Fröken Mabel var den hon mäft vär
derade och åfven äl/kade affina vänner; 
men tvånne Mamfeller, fom bodde vid S:t 
James, anftodo hanne bättre. De voro qvic- 
ka, luftiga, hade altid iålllkap: där hör
des alla nyheter, fom paflerade-; dans, fång, 
och allehanda tidsfördrif var alt fådant 
fom mift behagade vår fjälla, och därföre 
gick hon fom oftafl: dit at Ikjngra fin äng- 
flan.

Ibland dem, fom kommo dit, var äf- 
ven en Adelsman vid namn Munden y fom 
blef förällkad i Betfy. Han utbad fig lof 
at få upvagta hanne. Det var en gunft, 
fom hon aldrig gjordt fig betänkande vid 
at tillåta, och nu famtykte hon få myc
ket lättare, fom hon hoppades at en ny 
friare, ikulle återföra Truemortb fom hon 
vifte ännu vara i ftaden.

Munden kom följande dagen och fann
$et‘
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Betfy enf>m. Hon väntade Irans kärleks
förklaring, och hade ej funnit fmak yti an
nat famtal. Emediertid uptog hon det få- 
fom narri. Hon var qvick och fkämtak- 

- tig och det fordrades tålamod och vett med 
hänne. Munden hade både delar. Han vi
lle at hos de /köna och de Hora fordras 
förfiälning tör at vinna fît ändamål. Han 
tog det oek väl i agt i upfât at en gång 
taga reveange oöh fanna 1'oetens utfago: 
Sä länge de äro äljkare, fä äro vi dera/ Drot- 
ningar, men när de bli vära männ, fa bli de 
cck vära kungar. Denna nya äl/kare, med 
kan hända mindre kärlek ån dc andra, lyc
kades mer än de. Han hade den gåfvan at 
'yttra mycket utan at vara rörd af något. 
Retfyt utfeende, i fynncr’iet des famille 
och förmögenhet behagade honom. Korte- 
ligen: han ville ägta hänne och utan at 
Vara kar, kunde han dock med ifver föka 
alla tillfällen at behaga hänne. Han före- 
flog Händigt nya nöjen. Hon hade honom 
ihed fig i alla fäll/kap, och han fläpte in
tet tilfälle åt göra lig ålfkad. Denna fe
ger var Betfy helt angenäm, och föredrog 
Munden fraihför många andra, fom ej vo- 
ro bätre än han. Men hon kunde dock 
oj förgäta Trucmorth. Hon vifte han var 
ännu qvar i London och hon hoppades det 
Skedde för hannes fkul. Kommer han igen 

fade
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fade hon, vifierligen fkall jag behålla ho
nom. Des ögon fökte honora ôfverait: of
ta For hon den gatan han bodde på, i 
hopp at möta honom; men lyckan ville ej 
gynna hänne at kunna återföra et hjerta, 
fom hon för mycket frän fig affkildt.

Epiedlertid tänkte Herr 6W;?z^w,oagtadt 
fina egna flora fvårigheter, bändigt pâ fin 
pupill. Han vifte at TrueXoorth ej kom til 
hänne mera: h m hade hört at hon nu ha
de en annan alïkare och orolig, at fe han
ne komma in alla dagar vid otilbör- 
liga tider anfäg han fin fkyldighet vara 
mera alfvarfåmt tala med hänne. Han frå
gade hvarföre ej Trurtoort fågs. Jag tog 
illa up. fade hon kdlfinnigt, några låxor 
han ville ge mig, kanlke han hade något 
/kal; men våra humeur kommo ej öfver- 
ens: därföre tvkte jag vara bättre bryta af 
med honom. J har väl då, fade Herr Good' 
ntan gjordt Er underrättad om Er nya Äl- 
fkares famille och finnelag. Nej, Ivara
de hon, det angår mig litet at hafva om* 
forg, fådant utforfka. Den fôrfîktiga För
myndaren ryflade hufvudet och ville alf- 
varfamt fäga hänne mindre behageliga fan- 
ningar, när han i det famma blef för den'; 
na gången därifrån hindrad.
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CAPITEL XX.

J Jrr Goodman, ångflig. öfver fin pupills 
x upförande, upfköt ej at med eftertryck 

förefliilla hanne all hvad des Ikyldighet 
och våutkap Zoncm ålade Bctfy rördes 
däraf, Z-on fann at Z>an Z>ade fkäl; men 
Zon tykte aldrig om at blifva firaßad. Hon 
fvarade at des ålder kunde ej vara utan 
nöjen, då dygden ej förolempades: at Can
nes nöjen voro ofkyldiga : at det vore äng- 
ïligt för Zänne vara enfam Zemma: ocb at 
komma förr eller fenare in, fade Zon, fa 
tilftär jag at jag ej kan komma mig til at 
fia under en klockas commando. '

Den goda förmyndaren ledfen vid det
ta befvärliga förmynderfkap fvarade; at Z>an 
med förfia ville fkaffa Z>änne et Zus at vi
ftas uti , Zvaråft Zon Aide mera nöje än 
Uti Zans,fom vore Zänne för ängfligt ; ocZ> 
at Am äfven ville fkaffa Zänne en annan 
Förmyndare, efter Zan beflntit, là fnart 
des olykliga fak var afgjord, begifva fig 
på landet. Betly, innerligen bevekt, yt
trade fig i de må.ft rörande ord, oc/> til flut 
bad om ban aide les intet längre ville dra- 
gaTörlorg om Zänne, Atn då taktes förmå 
des äldfta bror, fäfotn dartil mäli berätti- 

gad,
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gad, at antaga fig Cannes förmynderfkap. 
Han lofvade tala med />onom därom , od> 
därpå lift Åan^änne veta, at kännes förmö
genhet efter fin far til en tredjedel var för
ökad. Hon blef härigenom intagen af öm- 
mafte ärkänfla, fbm hon fa rörande utför
de, at äfven Herr Goodman däraf fjelf kän
de fig rörd.

Penninge kärlek följer alh åldrar,, och 
fjelfva barnen tyckas däraf kanna värdet. 
Ej under dä , at Bctfy var få nöjd fe fig 
til-en tredjedel rikare. Glädjen lyfte ur 
hännes ögon på en bal hvaräft hon med 
Munden, famma afton var. Hon ällkade 
Herr Goodman fom fin far; men lydde ej 
des mera hans råd, och kom ej bittidare 
hem denna gång. Men hur beftört blef 
hon at få hora af betjenten, fom önnade 
porten , Herr Goodman vara illa fjuk, at 
Medicus förbudit alt buller, och at den fju-- 
kas iif berodde på en ftilla ro och hvila.

Intet är farligare ån det onda, fom ftor 
och långvarig forg förorfakar. När Herr 
Goodman begynte nu med ängflan tänka pä 
den ikam, fom altid följer med dylika af' 
fairer : at han nu fnart måfte vifa fig för 
domftolen i en fädan fak: at han hade 
många afvundsmän : folkets prat och löjet 
någras fpeglolbr ; andras fal/ka medlidan
de: alt detta vifte 1ig nu för des ögorj
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med de lifligafte färgor. Han kunde nu 
ej längre flå emot utan fick flag. Han 
blef buren i fäng och åderlåten. Han fick 
fin fans igen och Medians begynte hoppas; , 
men Herr Goodman , iom fjelf kände fin 
ända nalkas, förordnade fit Teftamente fä 
fnart, fom förnuftigt. Han fände efter 
ThougMefs och ölvcrlemnadc alt hvad fZ>r- 
mynderlkapet angick. Fri frän detta an- 
fvar, bekymrade han fig nu om fit egit. 
Jag vet, fade han til fin advocat, at efter 
lagen tredjedelen af min egendom trlbö- 
rer min ovärdiga huftru,jag vei ock at jag 
har magt beröfva hänne denna rätt; men 
jag vil ej bringa hänne i ytterfta elände. 
Jag ville at min brorfon /kal hafva alla mi
na contanta pengar och faftigheter, och 
Fru Mellafin /kal få tredjedelen af det öfri- 
ga. Det är ändå nog för hänne at lefva 
af i det mörker fom hänne nu anflår.

Sedan Herr Goldman fäledes beftält om 
alt i detta lifyei, bekymrade han fig nu 
endaft om det-tilkommande. Imedlertid 
var Betfy af ömmafte fqrg betagen. Hon 
fkildes aldrig ifrån hans fäng och med 
fin tjcnflagtiga ifver utvifte fin upriktiga 
erkänfla. När han kände fin död nalkas, 
ville han anvånda fina fifla timär at gifva 
fina pupiller, fom varit honom fa kära, fä- 
dana råd, fom han trodde blifva dem nö
diga för deras tilkommande väl, Da-
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Dagen före fin död kallade han til fig Herr 
Tfooughtlefr och då han var med fina pu* 
piller erifim, förmanar han dem med rö
rande ord at altid ällka dygden. Jag har 
aldrig varit flräng, fager han, jag känner 
ungdomens fvaghet och den mänlkliga na
turens bråkiighet. Men betank, at om nå
got kan öfvcrlkyla våra fe!, fä är det oin- 
forgen, at åtminfföne dölja dem. Et fel 
aret fel; men det blir en laft, när vi fäg- 
na och berömma ofs därutaf. Skyldiga för 
våra egna fel, blifva vi det afven för an
dras, fom vi med vårt exempel förföra, J 
ar rik och bar flora naturs - gå Ivor, J har 
alt föm kan göra Er lyklig- för Er fjelf 
och nyttig för det almänna. Kom ihog! 
at J är ikvldig den Högfta räkehikap en 
gång för, få lälfynti safvor,

För Er enfkildta lailhet /kul bör mig 
tillägga, at det är endaft uti en äilkad hu- 
ftrus hjerta, fom man finner en rätt tröfl 
emot detta lifvets vçdprvà'rdigheter. Det 
kan hända, fade han med en djup fuck, 
fom âtahkan af des egit utprälfide,, det 
kan Aända, at man gör elakt val: då man 
föker lycka, finner man idel olycka; men 
det år blott oundvikeligt med fådana olyc
kliga, fom endaft löka bedraga ofs och föm 
endaft finna fin räkning uti vår fleam och

un-4
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undergång. Förfarenheten , min kära 
Thougbtlejs, lärer Eder at jag har Ikäl.

Därpå frågade han om han uträttaift nå
got för fin bror, ja fvarade 7bougktkjs., 
jag har fkaffat honom eh fylla, Mna kä
ra barn, fade den goda Förmyndaren vi
dare, ällken hvarandra altid, få blifvcn J 
ock altid lykliga. Och J, min kära Eetfy, 
fade han, jag ällkar Er lör mycket, för at 
kunna dölja för Er min Qro Jag känner 
Ert hjerta : det är ädelt; men jag fruKtar 
för Er ungdom. Er Ikönhet, Er yppiga 
lefnäd och Er flyktighet. Det fmflutna ger 
mig Ikäl rädas för det tilftundande. jag 
önlkade Eder förfedd, jag vet ej orfaken 
til Eder mifshällighet med TrüeXoortb. Är 
den fä ringa, fom jag Önlkär, få förma
nar jag Er, at förlika Er med honom. J 
kan aldrig göra bätre val. J har nd cn 
Dy Friare. Jag har ej kunnat underrätta 
mig om han är Er värdig. Denna om- 
forg åligger nu Eder, min kåra 'Lbough-lefr. 
klan har fagt mig, at Betfy vil taga egit 
bus. Det gillar jag ej. Hon bör ej få tå 
täda fig fjelf. Hannes humçur är för flyk
tigt. Hon måfie hafva nöjen, och valet 
5r för farligt. Jag har bätre tanka om Er, 
min kära Betfy, ån jag Jkulle tro Eder 
tycka illa vara om det jag fagt. J vet det 
är en vän iom talt, och den upriktigafle 

fom
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fom J någonfin får. J har intet nog hördt 
under mm lefnad, och jag önfkar at mi
na lifta förmaningar djupare må fkrifvas 
uti Ert hjerta.

Herr Goodman förmådde ej mera och 
Tboughtlefi gick bort fedan han med orden 
yttradt fin tackfamma erkända. Des för
maningar rörde honom föga. Hvad forti 
angick des fyller, intreflerade honom me
ra. Han vifte huru mycket Fruntimmer 
utgjorde famifiens heder eller Ik.im. Han 
ville därföre i den delen följa Herr Good- 
mans rad. Betfy förnötre hela natten i tå
rar vid fin Förmyndares fang, och kunde 
ej komma fig at vika därifrån förr än han 
var död. Då bief detta hübet hänne för 
forgligt. Hon hyrde fig ftrax et annat, tog 
fig" Kammar-Jungfru, flaquajer och inrät
tade fin egen flat, tvärt emot fin Förmyn
dares råd, fom hon fa bittert förgde.

Des förg var väl flor och upriktig ; men 
des flyktiga naturell och de goda nyheter 
från fin yngre bror, ftillade Z>änne fnart.. 
Han lät hänne veta fig nu vara friik och 
/kola fnart komma ; men undrade at halt 
ej lag annat namn än hännes i brefvet, 
och än mer at Truevsorth fkrifvet fig Ikola 
refa pä fina gods, utan at nämna nägot 
om äänne»

GM’-
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Glädjen öfver fin brors hälla och ankomft 

tubbades mycket,då hon tankte på hur hon 
fkulle befmycka för honom fit upflag med 
TrueXoartb, Men vi må komma til honom 
igen. Låfaren lärer förundra fig at veta 
honom ännu vara i London,

i CAPITEL XXI.

jÇâ'r TrueHorth fkref brefvet til Betty var 
> han i fuit upfât at lemna ftaden; men 

en ofôrmodlig händelfe uppehölt honom. 
En dag da han gick at fpifa med några 
vänner, ty han hade ikäl at fly enfiig<ået, 
bief /xmom et bref lemnat af fådant inne
håll,

à MoTifietir True WORTH.
Min Herts 1

pfög Hr en hederlig och rik flicka. Mail fä- 
'J ger jag är vacker acb mänga finna mig 
»Ifkansvärd. J har utan Ér vettfkap på det 
dmmafte mig förolämpat j men jag tror Et 
för hederlig karl at ej vilja erfätta dit. Be* 
drager mig ej min tanka, fä lärer f ej felå 
°t mota mig i morgon förmiddagen bläckan u 
dti fames luftpark mit emot vattukonfien-, Af 
Eder upriktighet beror dens lycka och, kan bä>i-

G day
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da, Uf, fom ej utan rodnad kan kalia fig Eder 
få olykliga fam oroliga

OKÄNDA.

TruetDorth blef nög beftört ^äröfver j meii 
fvarade ftrax fåledes.

Til den vackra ÖKÄNDA» 
NùbÀNt

flan fe dt en okänds utmaning kunde utan Jkårå 
afflås, få fruktar jag deck ej för en vac

ker ficka uti någon, flags frid och fler ej illa 
på at öfvervinnas. Altfå undcrkaftar jag mig 
garna den triumph J åftundar och fkal fäkert 
infinna mig på det anvifla fället. Imedlcr- 
tid kan J vara förfäkrad, at jag med läng
tan iefvfr, min vackra okändas Ödmjuka tji- 

. uare,
C. Trüewortü*

Truenorth vifte at Fruntimmer utomlands 
betjente fig af Ûika medel, han hade det 
fjetf.erfarit ; men han vifte ej at det bru
kades i Engeland. Hah tänkte nu endaft 
på fin ckända: hvem det månde vara ock 
hvad för händelfe förlkaffat honom denn« 
lycka. Man torde kan hända undra at des 
hierta få lätt öfvergaf fig til en fädan hän
delfe ; men han fôkte alla medel at låd®



HISTORIA» 99
fit finne. Atankan af Betfy förflörde oup- 
hörligen des finnes lugn.

Hans nyfikenhet; ty i fjelfvä verket var 
det ej annat, gjorde honom noga at infin-, 
na fig på mötesplatfen. //an blef vilrådig; 
ty man hade ej gifvit honom något tekn, 
och han fruktade begå någon dårflcap. Den 
VarFamma okånda hade det förekommit, 
//on yttrade fit nöje ölver hans noggran- 
het ät upfylla fit löfte och Fade at hon däi» 
àf hoppades, at hvad hon nu gjorde, /kul
le ej ångra känne. En förolempad, (vara
de han, har orfak at klaga; och, efter jag 
kan förbättra mit fel, Få fäg mig det, dä 
jag (Örfäkrar, at intet Ikal förfummas, fom 
det kan erfätta. Lofva intet, Fade hon , 
innan J vet hvad man fordrar af Er. Han 
Fvarade med at kyfla hännes hand och Aon 
fortfor, lät ofs Fatta oFs och Fvara mig.

År J gift? Nej, fade True\porti>. Har J 
mgen förbindeHe, fom kan hindra Er från 
fen annan? äfvcn fa litet, (varade True- 
'toortb. (Det år at märka, at Damen var få 
vål mafquerad at hon på intef fätt kunde 
kännas.) Tructoortb beklagade fig däröfver» 
Jag må veta, fade han, för hvemjag öp- 
har mit hjerta och J ikal fe at det iker 
htan förbehåll." J har Ikål fade hon; men 
det åfr jag fom lemnar mit til Eder. Jag 
^Ikar Er, Kan jag då uptäcka mig utan
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at veta om J är min kärlek värd» Jag vtM 
re den ej, fvarade Trueisorth, om jag ej 
älfkade Er; men jag kan ej ällka Er utan 
st kAnna Er; Tiden kan alt uträtta, fva
rade den okända, ocA en mera Aem’ig be- 
kantfkap k*Sn förmå mig upttfcka mit an- 
figte, fom jag redan gjordt r»ed mit Ajer- 
ta. Men vi ä'ro ej braf här fade TrucWertht 
fög et ftälle Avar jag kan vifa Eder Auru 
jag Ar intagen af denna ovintade lycka. 
Det är väl för mig ovant, fide Aon; men 
jag öfverger mig til Er. För mig Avart 
J vil, endaft J lofvar mig at ej begåra 
veta hvem jag år, innan jag fjelf fâr fin- 
ne at uptåcka mig. Trucmortb iofvade det 
förfäkrad at det ej förbant honom mycket 
lamt bad Aänne möta med fin vagn vid - - 
Caffehus Måekan fem. Hon famtyckte; men 
loflide yt“a någon fruktan, fom.hon dock 
i början ej vifat, och fade: Jag har hytt 
för Er den ömmafte kärlek: Jag kunde ej 
lefva utan at fe Er; men eAvad J må tän
ka få år mit hjerta rent, ocA jag Aoppas J 
ej misbrukar min fvagAet. Truemartb fvara
de Aärpå med en förftäld alfvarfamhet, at 
âon Ikulle finna Aonom värd des förtroen
de, när hon bätre kåjide honom. Hvarpå 
hon fteg up och gick fin väg.

Denna händelfe roade Trueworth, och 
- det lilla han fedt af lin okända tyktes Ao- 

pona
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nom cj likna Åvad vida olykliga bruka at 
berjena fig af til at hålla fina beÅagligÅeter 
fala Han tänkte ibland at någon af hans 
vanner ville bruka detta narri, ibland åter 
at det vore men Åan vifte bon ha
de en ny ällkarc, ocb kände för väl des 
ebaraetere at kunna långe hyfa deffa tan
kar. Han vifte ej Åvad Åan (kulle fä hö
ra häraf. Men han längtade efter uplysning 
häruti få högt fom han vore i fjelfva ver- 
Åct at en ren ÅärleÅ intagen.

Han infann fig på Caffehufet vid fig- 
dan tid och efter något väntande fades ho
nom at en Dame begärte tala med honom 
Han lopp ftraxt ut, fann fin mafquerade, 
fteg i vagnen til Åänne med en itver fom 
Ikuîle upfylla Åvad fom felade i MrleÅ. 
Hon frågade Åvart Åan yille föra Åänne ocä 
fom Åan i Åaft ej Åunde upfiiina något an
nat få lät han Åöra til en badare. Han 
urfägtade at Åan ej vifte anftändigare ftäl- 
le Åon fvarade at man funne fig alleftä* 
des väl med honom.

De blefvo ftrax förde i en vacÅer Åam- 
mare en präktig collation anrättades och 
betjeningen blef afvift. Ach! Åur jag är 
glad, min fköna.fade Truetoortb * men jag 
har orfaÅ Ålaga at J längre vil neia mig 
fe den mun fom förÅunnar mig nain lyc- 
*a. Förebrå mig intet, fade hon; jag har

G 3 ini



loi Freken B. THOUGHTLESS 

intet Infvat; men J lofvat at intet be
gära Jag £ar lofvat at ej taga mafquen af 

/ Er, fade ^an ; men vidare intet. Därpå tog 
han fig några friheter , fom läfåren Aan gis- 
la, om Æan behagar, och ändtelignn upel* ' 
dad fide til hanne:detta är et möråt ftäl- 
le pekande på alAoven. Jag Ikal ej fela uti 
min parolle. Han tog hänne och efter 
förftält motftänd, förde hänne dit ^on häl
dre åftundade gä än £an. Nu fanj ej län
gre behålla Er mafque, fade Z>an. Man 
i>n ej motftä Er fade hon oçb lät mafquen 
falla. Jag drager igen förhänget fåfom de 
gjorde ocA figer endaft at Truerporib ntt 
tyAte fig känna igen röften.

Han underlät intet fom kunde hindra 
hänne återtaga mafquen. Jag vil gern» 
göra Er nöje fade non î men jag kan ej 
förjaga min fruktan Hvad fruktar J fa
de Truetoortb? at förlora Er, fvarade hon 
oçh omfamnade honom kärligt. J har fedfc 
mig ofta och utan rörelfe, huru /kal jag 
nu bättre hoppas. Eder kårlek pryder E- 
der Ikonhet, fvarade han «och jag /kal an- 
fe Er fåfom jag bör. Fri/kt ! min /köna 
fade han , ftadfäft Er feger oçh bibehåll 
Er tilbedjare. Jag är vunnen, fade hon; 
vände fig åt dagen och lät Trucioortb fe 
Flora Oh himmel 1 ropade han. J
år beftört, fade hon. AchJ min fruktan 

fan-
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fapnas. Förlåt mig min Iköna, fade Tme- 
Worth; jag är beftört, men det är öfver 
min lyska. Kunde jag hafva trodt mig 
fängfla den åhkvärda Flora.

Hans förundran var ej liten, men då han 
kom något til fig fjelf, erhindrade han fig 
flänga Florae gerningar fom hade bordt 
förr uplyfa honom och uptäcka honom 
hvem hon var. De voro tilhopa långt inpå 
Hatten, oçh fluides ändteligen åt, fedan 
de utfått et lika möte til följande dagen»

ÇA PI TEL XXII.

f^agtadt en hederlig karl aldrig byfer nå
gon rätt kärlek för et Fruntimmer, iom 

han ej bär högagtning för, få roade honom 
likväl detta tidsfördrif, och, utan at up- 
våcka hos honom någqn böjelfe, tjente at 
fkingra de bedröfliga tankar, fom utan up- 
hör oroade honom i anfeende til Betfy, och 
hvilka han hade få fvårt för at utplåna. 
Hånnes bild hade varit för djupt i des hjerta 
inlkrifven, at han Ikulle den kunna alde- 
les förglömma ; nien han tänkte nu endaft 
med medlidande därpå. Han beklagade 
hannes inbillade felfteg. En ung, fade han 
och vacker, utan mifstroende, utan förfa-

G 4 ren-
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renhet, och, tör hända, utan undervisning 
bar lätt kunnat förledas. Han ynkade han
ne, och det var nu åfven den enda kän- 
flan, fom var qvar. Så hade han fe gradé 
öl ver lig fjelf.

Et hjerta få fritt förglömde fnart fia 
afrefa Men detta des lugn Parade ej län
ge. Han var gjord at äl/ka. Et annat 
ämne uptände honom, och det var fadant, 
at han ej nog kunde fägna fig öfver fit val.

Riddar Bazil Lovait var en af des bäfta 
vänner, fom man förr omrördt En dag 
gick han at bricka honom och fann des 
rum fo i t af koffertar och equipage. Våi- 
Jromihen fade Bazil, J fer mig i myc
ken iörftörelfe Tvänne Damer hafva kom
mit från landet och J vet, at Fruntimmer 
äro löm Generals-perforier;, de rcfa ej u- 
tan med vapn och bagage. Skal J gifta 
Er, fide Trim'ooorth. intet juft det, fvarade 
Bazil > men mina två fyftrar äro inkomnc 
från Staffordfhire och det gifver mig nog 
vid handen den oro jag då har at för
vänta D.nna oro blir Eder angenäm, fade 
Truciwth> Et hus är en ökn för en ung
karl; men Edra fyftrar lära upfylla Ert 
med angenämt fallkap Ja, fade Bazil; 
om de voro här någon tid; men de laft* 
lefnaden i London, och komma endaft hit 
at göra fin fmå handel, Den ena är gift
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Uti Greflkapet Oxfort, oeh des lyfter Har
riot vil ej lata något fkilja fig ifrån han
ne. Truemarth berömde denna enighet« 
Den är nödig för deras egen lycka, fvara- 
de Bazil Dein äldfta bief gift något för 
min mors död, och min far, fom kände 
hannes mogna vett, lemnade hånne upfig- 
ten öfver fin fyfter, då knapt.8 år gam
mal. Des man Herr Wcllair ällkade fin lu- 
fini ; men än mer fina falkar och hundar* 
altfa fkulle min fyfter föra en ängfltg lef- 
nad, om ej Harriot med hänne delade des 
enflighet. Med et ord: den yngre nytjar 
den åldres undervisning, och den äldre för
röjer lig öfver den yngres qvjckhet och 
vett.

Riddar Bazil, fom hjerteligen ällkade 
fina fyftrar, talade med Truetpprth en fång 
flundom famma ämne, -Him mille lofva 
at komma igen och fpifa med dem följan
de dagen. Han hö’i ord och Bazil vifte 
honom för fina fyftrar, fom en af fina kä
ra fte vänner. Bägge voro fköna ; mon Har- 
riot ägde därjämte in bçhàglighèt, fom 
ingen kunde tm.tftå Fru titylaår talade 
mycket och vfl ifatriot talade litet; men 
med en Ijuflighef oqh noggranhet, fom var 
vida öfver des ålder.

När man fram.br.igte caffée, gick Frtl 
"Wgilair ut at Ikrifva några bref, Tructoorib 

fag
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fag det gerna ; ty han hoppades när Har
riot bief allena, Ikulle hon tala men Fö,r- 
at därtil förmå hanne, lät han talet falla 
på ftads nöjen, och fade fig förundra, at 
hon, ung och Ikön, tant nöje uti landt- 
lefnadens enffig^et. Det är vift, fvarade 
Bazil, at denna (mak är ovanlig uti denna 
ålder ; men vore jag i hannes RäH© f». 
tänkte jag helt annorlunda. London, (a-, 
de Hamit, är en vacker ftad, och jag un-, 
drar ej at de finna nöje där, (om äro för-, 
anlåtne at därftädes lefva; men hvad de 
föregifna nöjen apgår, fom, (å mänga kom
ma långt ifrån at dårföka, kan jag ej be
gripa hyarföre man ej med godt (käl kan 
vara dem förutan.

Truensrth villq upAöja dem, och han 
berömde Hofvet, Baler, Concerter, Comme- 
dier med flera. Men Harriot (varade med 
(a mycket förnuft, qvicHet och fkal, gjor
de la lefvande och behagelig afmåiftmg 
på landt-lefnadens olkyldiga nöjen, at 
Truevwrth, intagen, kunde ej afi&ålla fig, 
at i fit finne jämnföra Betfiis och Harri- 
ottes olika character. Fru Wellair kom igen 
och famtalet bief aimant och nöjfamt. Där
på kom mera (ällkap och Truemortb var 
där hela afton. Han gick ändteligen hem 
Ûitagen af angenämare tankar än fin afrela,

CA-
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CAPITEL XXIII,
Ç)m Betfy vetat hvad det var, ihm nu 

qvar/ölt Tructoortb i London, fà torde 
bännes fjelf-kärlek blifvit något mjukad; 
men långt ifrån, at det veta, trodde hon 
fig vara därtil orfaken, och at han endaft 
Väntade på kännes brors ankomft, fom 
fkulle förnya freden. Således fmikrades 
bon af fin egenkà'rlek:, då hon tà’nkte pä 
True worth ; men Mundens trägna upvagfc, 
pingar oçh de nöjen han flitigt anfkaffa- 
de, jämte en annan feger, Ibm mera in- 
treflerade et låflant finne fom hannes, lem-* 
pade Æàt’nne liten tid at tänka på annat.

En //andels Madame, fom. hännes nip- 
per och granlåt om händer hadç,kom en 
morgon til hänne, Hvarföre kommer J fä 
bittida, Madame Moddy ftde Betfy til häp
ne. J fanning, Min Fröken, fade hon* 
jag täpkte ej komma, jag har annat- at gö- 
|a; men jag har lemnat alt för at låta Er 
veta en fing, fom J fäkert intet förväntat 
Ach! Fröken Bet fy fade hon vidare. En 
ftor Herre, rik oc/. älfkvärd — Men jag 
bör intet undra, J är få vacker at ingen 
kan fe Er utan at ällka Er, Hvad vil J fä- 
ça, fade tala ut. Min Gud’ jag är
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få glad at jag ej vet hvad jag fager; men 
nu vil jag berätta Er alt. När j var hus 
mig i går fä har Lord Fredvit Pincer, cn 
alt för artig Herre, fä frikoftig och ådel- 
fint ; men det angår ej faken. Lord Fredric 
lager jag, fom bor midt öfver, hade fedt 
Ef genom fit fonder, då j gick ur porfc- 
chaifen, otjh bief fä kår, jag ljuger intet, at 
han fä når fvimmade. Knapt var J borta 
förr än en af hans kammartjenare; ty han 
har ftor betjening och prägtig ftat, kom 
och bad mig ga til fin //erre Ach ! Ma- 
.dame Modeli, fade han, hvad för en Gu
dinna var hos Er? Om bon är ogift, få 
gör jag hanne til härfkarinna öfver alt hvad 
jag äger. Jag frågar cj efter des förmö
genhet, endaft jag får äga hanne, jag blcf 
fä befiört, at jag ej kunde fvära. Han tog 
mit ftillatigande up för et elakt tekn och 
vide fig fä bedröfvad, at jag var föranlå
ten tröfta honom och fäga Ert namn, hem- 
vid oçh framför alt at J var ogift. Jag 
hoppas J förlåter mig det» Han blef då 
mera nöjd til finnes och bad mig hos Er 
utbedja honom lof at få upvagta Er. Kan 
han då intet fjelf tala eller /krifva fade 
LSetJji. Jag föredälde honom väl at det 
vore bättre ; fvarade Madame Modely\ men 
han var likiöm tokug och ville ej höra af 
något, tils jag upfann en lift, fom $ eî

tor:
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torde ogilla. Jag fade honom ai J flkul- 
le komma i eftermiddag och fe på Er kläd- 
ning, fom J lämnat hos mig, at jag då 
fküile fôrmâ Er dricka thé hos mig, och 
at h,an fkulle få komma liklom af en hän
delfe Och det är juft det, fom jag nu vil 
be Eder om, "Min Fröken, ty, om hans 
perfon ej mifshagar Er, få är det et an
bud . fom ej bör förkaftaS,

Det rörer mig litet, fvarade men 
kan vål roa mig därmed. Det är vål 

tait, fade TWadamen; J torde då komma 
klackan fem Ja, fvarade lå?$$men lät 
b< nom ej veta at ,J talat med mig. Jag 
fkai ej en gång fäga at jag fedt £r, fade 
Madameri Hon talte ännu en lång ftund 
!,m Lord Fvedric, at han var rik, rnägtig, 
’ 3 väl vid hofvet, och hon gick ej bort 

rr än hon lemnat Bttfy en Jyfmdc ideé 
om honom.

Ehuru Betfy fyntes kallfinnrgt afhöra 
Madame Modelis berättelfe, förlorade hon 
hkväl ej et ord dårat, och når hon var 
borta, fyflelfctte hon fig endaft med fin 
imvekning och de medel hon vjlle bruka 
at erhålla en få prunkande feger

Om jag egtar honom eller ej, fade hon 
vid fig Ijelt, få gifver en fädan friare mig 
tnycket anfeende och heder. Blir jag å- 
ftr des Fru, få får jag en hög rang. En

Lords
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Lords frieri fka i afvén befria mig fr2h 
Min yngre brors klagan och förvitelfer i 
anfeende til Truetoorthi Detta förörfakadé 
j&änne få ftort nöje at hon med fammä ö- 
tålighet väntade få fe fi n nya friare» fom 
Madame Modelt Tagt honom hafva.

Klâckan flog fem oçh Betjßi begaffigg'è- 
naft til Handels-Madamen Jag kommet 
at fpörja lade hon, har hon kommit in» 
cm min Robe är fârdig. titan tvifyel» 
fvarade Madamen, men jag ber at Fröken 
är gunftig och fitter oCh dricker en talTe 
thè. Jag kan ej vara länge, fvarade Bet* 
fy, jag har väl tjugu vifiter at göra i dag»

Litet derefter inträdde den efterlängta
de mannen med en trotfig mine och lade 
Jag kommer at klaga öfver Er .Madame» 
Mit folk har - - - i det han fick fe 
Bet fy ftadnade han tvärt af, och fafté 
orörligt fina ögon pä hänne. För Guds 
fk.nl Nådige Herre, lade Madame Medeli » 
fäg mig hvad fom felar. Ingen ting, fva
rade han; Men Ert hus år et tempel öth 
fe en Gudinna, fom jag vil tilbedjå. Ar 
det Helena? Är det Grejernas Venus? Af 
des rofenröda kinder och purpurfargade 
mun vil jag tro det. filer är det Diana 
Man Ikulle döma det af des ftatur. Bctjy 
i förundran öfver en få löjelig början, fva- 
cade: Jag ällkar inga dikter Nådiga Her-
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rè* mit hamn är Béifr Tbou^Mefi, Betht 
ropade han: välan då, Betjy Ikal blifva 
mera ryktbart namn hädanefter än Venus 
Varit. Han fortfor med fit orimliga pfat, 
dä man fade til Betfy ät en Herre i en 
vagn begärte tala med banne. Hon be
falle fin LaqUai fråga hvem det var. Han 
iom och berättade at det var Hett Munden 
fom, då han ej funnit hånne hemma, men 
af des kammarpiga fådt Veta hvar hon var, 
hU var kommen, at af hämta och beledfa- 
ga hänné til Mademoifellûr Arïfcbe efter 
äftal. Se en lyklig dödlig, fade Lord frr- 
drïc, fom tôts taga fig fådan frihet. Många 
taga fig mer än de böra, (varade Betjj/; 
rnén gå, fade hon til laquaien, och fåg at 
Jag äridrat mit Upfåt och kommer ej. 
Munden, beftört öfver et fâ tort fvar, re
ifte helt misnöjd bort»

Betfy, ehuru något ftött öfver Mundens 
förtrolighet tykte dock ej illa om handel- 
fen. Hon fant et obeikrifveligt nöje uti, 
at ingifvà fin nya älfkate jaloufie, och 
hade nu eh giltig orfak, at, efter Madam 
Modelis trägna anhållan, något förtöfva, 
fom hön fyntes famtyc]ca endaft* för at vi
fa det Mundens frihet varit fjelftagen.

Madame Modelt, under förvändning af 
fina husfyflor, gick ofta Ut, och lemnade

Lord
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Lord Fredrit full fri^et at göra fin kårleks 
förklaring, fom han ock i präktiga orda- 
fätt giorde. Ändteligen för Bctfy bort, 
odj Lord Freâric, harmfen, fom han fade, 
at ej hafva fin equipage vid Z>ands. ville 

i en annan portchaife belediaga 
Betjÿ. Et nyit galanten, fom /jou 

tilftadde efter något 
vägrande.

Ande pä Andra Delen,

Den
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