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Vi kom ſtrax op til den ſengeliggende Grev Cajus Re

ventlow, der ſtrax talte med mig om hans og min Sygdom,

om Melancholie, Rousſeaus Levemaade, Følgerne af Natte

vaagen, og Kamp mod Naturen. Jeg gik bedrøvet fra ham

(thi jeg leed med ham) til Bordet, og nogle Vindſtød,

Mørket, og den deraf følgende Angeſt for min Ludvig og Sy

bille gjorde mig til Steen. Jeg havde neppe Sands nok til

at bemærke, at Smørret, Kirſebærrene og Vandet vare for

træffelige. Jeg blev anviiſt et lidet Værelſe, ſom var fuld

kommen efter min Smag, naar jeg undtager, at i Sengen

vare Dyner, ſom jeg ſnart ſkal feje væk.

Jeg ſkrev Kl. 12 et forvirret Brev til Grevinde Re

ventlow, mat og bekymret. Af Mangel paa Signet maatte

jeg forſegle det med en Ducat, ſom jeg ved Hjælp af en

gloende Pennekniv med megen Umage forgjæves vilde give

Præg af et Vaaben, da Lineamenterne af Kongens Anſigt

trodſigen ſtak igjennem. Det ſtormede udenfor mine Vinduer,

og førſt henimod Morgenſtunden ſov jeg omſider uroligt ind.

Emckendorf.

Den 8de Auguſt.

Jeg talte med Louiſe Stolberg om Latin, og ſpurgte

hende, hvilken af Horats's Oder hun meeſt elſkede; hun ſagde:

,Otium Divos rogat” og ,Quid dedicatum.” Hun holdt en

Apologie for mig for Cicero, ſom hun elſker fortrinsvis.

Aldrig har jeg hørt Nogen tale nettere og fornuftigere over

en Materie ſom denne, og vilde ønſke, jeg kunde afſkrive den

hele Samtale. "Hvad Dyden var for Socrates, hvad Chri

ſtendommen var for Paulus og Johannes, det var Fædrene

landet for Cicero," ſagde hun: "Fædrenelandet var det Ob

ject, han aldrig veeg fra." – "Det var intet Under," bemær
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kede hun, at Hedninger overalt gjorde ſaa meget af Æren

og et evigt Navn, da de have ſaa ſvage, vaklende Begreber

om det tilkommende Liv."

Ved om Eftermiddagen at gjennemgaae med den unge

Bernſtorff vor Reiſe paa Danckwerths Kaart over Holſteen,

var jeg paa Veien fra Tremsbüttel til Vandsbeck bleven

temmelig munter, da en Tjener kom ind og bragte mig et

Brev. Jeg kjendte Prams Haand paa Udſkriften, og zittrede

allerede, da jeg aabnede det, læſte 3 Linier og ſank tilbage

paa Stolen i Afmagt. Bernſtorff fik mig ſlæbt hen paa min

Seng, og gjorde derpaa Alarm; Grevinde Stolberg, Grev

Frits og Henrik Reventlow kom ind. Ved Hjælp af koldt

Vand var jeg kommen lidet til mig ſelv igjen; men jeg var

ſaa mat, at de i nogle Minuter ſlet ingen Puls kunde op

dage. Greven hentede Julies Krampedraaber og gav mig

deraf en halv Theekopfuld; de ſatte mig i heftig Bevægelſe,

min Afmagt tog af, men min Smerte vorede. Den ſyge

Cajus kom ſelv ned til mig, beklagede og trøſtede mig. Man

viſer den inderligſte Deeltagelſe for mig i alle ſine Handlin

ger. Man raadte mig at gjøre en Tour i den frie Luft.

Jeg gjorde ſaa, gik ud i den ubeſkrivelig ſkjønne Skov, og

foretog mig, efter at have ſpillet en Times Tid paa Fløjte,

at læſe disſe kjære, virkelig altfor kjære Breve. Jeg blev

inderlig vel tilmode, efterat have læſt dem, og, uagtet pine

fulde Krampedrag, lyſtig og glad. Jeg gik derfor atter op

paa Slottet til de Andre, hvor Grevinde Stolberg tog mig

til en Side, og ſagde: »Baggeſen ! De maa love mig tre

Ting, og jeg befaler Dem, ſom en Moder, at holde det:

ingen Aften at være oppe efter Kl. 11, aldrig at ſidde ſtille

over en Time, og intet Sjæls-Arbeide foretage Dem. Gaae nu !"

Jeg ſatte mig imidlertid, for at ſkrive til Pram ; men

blev ogſaa ſyg paa ny, efterat have ſiddet en Time og pint
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min Hukommelſe for at erindre Navnet Philoctetes og det

franſke Ord quoique *). -

Den 10de Auguſt.

Jeg var temmelig tidlig oppe om Morgenen, men af

Mangel paa Søvn ubeſkrivelig mat. Imidlertid fik jeg dog

under idelige Krampedrag et Brev færdigt til Frue Pram;

men betalte denne kjære Beſkjæftigelſe med den fuldkomneſte

Apathie. Jeg veed ikke, hvad jeg foretog mig; men uden at

beſtille det Mindſte, ſvandt hele Formiddagen umærket fra

mig, lig tre tomme Minuter, ſkjøndt jeg ikke ſov. Jeg var

i al denne Tid uden Tvivl fra mine fem Sind. Man lod

mig kalde, og jeg var ſaa yderlig ſvag, at jeg med megen

Møie zittrende vandt over Gaarden. "Min kjære Bagge

ſen!" ſagde Grevinde Stolberg, "Blæk og Pen ere Dem fra

dette Øjeblik forbudne." Det var et Tordenſlag i mine

Øren. "Tag ligeſaa gjerne mit Liv," raabte jeg. – Jeg

fik Julie til at bede for mig, og erholdt Tilladelſe, men med

megen Indſkrænkning.

Vi toge Afſked. Jeg kysſede den elſkværdige Julies

ſkjønne Haand med zittrende Fyrighed. Julie er een af de

ſjeldne Dødelige, ſom læſe Menneſkenes Hjerter ved den

blotte Hjælp af Synet. Jeg har ikke ſagt hende høit een

eneſte Compliment; men hun har uden Tvivl læſt i mine

Øine, hvad mine Læber dulgte. Hun ſagde mig Levvel"

med ubeſkrivelig Venlighed, og jeg følte mig fuldkommen friſk

i dette Øjeblik. – Det var een af disſe ſjeldne Tidsprikker,

hvori Sjæle berøre hinanden, og fuldkommen forſtaae og

fjende hinanden – een af disſe ſjeldne Tidsprikker, ſom ikke

*) Dette Brev, ſom er fortſat og ſluttet den 9de Auguſt, er iblandt

dem Udg. beſidder in originale, og meddeles i Tillæg IX.
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betales for dyrt med Uger af Lidelſer – een af disſe Tids

draaber, ſom ere Stænk af Evighedens Vellyſt-Ocean.

Intet kan ſtærkere beviſe den menneſkelige Sjæls udøde

lige Herlighed, end dens Følelſers umaalelige, utallige Gra

der. Det er ubegribeligt, hvor megen Vellyſt den kan mod

tage; – endog her i Støvet kan den gjøre ſig et Begreb

om uforſtørrelig Glæde, ved at ſammenlægge ſlige Øjeblikke;

thi Øjeblikke er det; – den, ſom troer, at himmelſk Fryd

kan nydes i Støvet længere, har aldrig kjendt den. – Jeg

var i det Øieblik ſaa lykſalig, ſom jeg da fandt mulig –

og dog var jeg i det Øjeblik, da Sybille paa Skibet ven

ligen ſagde mig Farvel, tuſinde Gange lykkeligere.

Der er intet Maal, der er ingen Grændſe for ſjælelig

Fryd! Ingen, der kan ſige: Jeg er fuldkommen lykkelig, er

ſikker paa, ikke at føle det tuſinddobbelt – og ſaa videre

uden Ende; thi det er den ſalige Egenſkab i den menneſkelige

Sjæl, at dens Evner vore ved at bruges.

Den milde, i Alting virkende Skaber ſendte mig et

electriſerende Tryk af Julies Haand, for at ſtyrke mig; thi

min Sjæl trængte til ſligt et Øjeblik. Den overvættes Glæde

over de to modtagne Breve behøvede en Modvægt, for ikke at

have dræbende Følger; – men en Modvægt af Kummer

vilde i disſe Omſtændigheder ogſaa have havt ſaadanne.

En anden Glæde, ſom kunde holde Ligevægt med denne, uden

at tilintetgjøre den, var den eneſte Redning. Begge forenede

ſig nu, for at dæmpe den Uro, jeg endnu beſtandig ſvævede i

for de Bortſeilede. Jeg udholdt derfor denne Reiſe, ſom

ellers maaſkee vilde have givet mig det ſidſte Knæk.

Vi forlode Emckendorf Kl. 12.
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