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TRANSSKRIPTION

20 April.
Jeg kommer netop nu [overstreget: til] hjem fra Skovgaard, 1 hos hvem jeg
maler Gaasetaarnet. 2 Idag har jeg malet Luften; den blev dog langtfra som
jeg vilde havt den, saaledes som jeg i Tankerne har udmalet mig den; men
saaledes gaaer det jo altid. Hvorfor kunde den nu ikke blive saa simpel,
saa fri for Smaalighed, som jeg havde foresat mig, nei, det er vanskeligt at
faae fat paa den Simpelhed, som alle de store Kunstnere have, og som
seer ud til at være saa let at opnaae; man skulde tro, det var ingen Ting at
gjøre et saadant Maleri, som Aarhundreder tit beundre med Rette, men:
alt det Store er enkelt, siger Tegnér. Nu staaer mit Haab til den store Luft
paa mit eget Maleri, 3 hvor jeg dog synes i Kartonen at have de store rolige
Masser saaledes angivne, at de maa kunne tage sig ud i Maleriet, nu, vi
faaer see. – Jeg er træt nu af at male og tænke derpaa. Jeg maa atter
tilbage til hende. 4 Fandt hun ikke selv mine to Stykker, 5 og betragtede
dem med Interesse – o, er det blot Indbildning? men da vi skiltes ad,
sagde hun ja, jeg haaber at see Dem hos Deres Tante, nu da hun kommer
til Byen, saa vil hun dog see mig; sagde hun ikke: det gjorde hende ondt,
at hun var ude, da jeg vilde besøgt hende, og opfordrede hun mig ikke til
at komme til Vedby Gaard i Sommer. Det gjorde hun, men jeg tør Intet
bygge derpaa. Gik det som jeg ønskede, da forandrede jeg aldrig mine
Tanker om hende, ingen anden Pige maatte fortrænge hendes Billede af
min Sjæl, saa skulde jeg reise et Par Aar, paa Reisen vilde hendes Billede
følge mig men ingen tydsk Skjønhed skulde blive hendes Rival, |det tør jeg
love for| og ligesaalidt nogen Italienerinde. Naar jeg da kom hjem, beriget
med Erfaringer, langt dygtigere end da jeg drog fra det kjære Fødeland, da
vilde hun vist ogsaa give mig Ja; og yndigt skulde da vore Dage gaae her i
det smukke Danmark. Da er hun maaskee ikke skjøn mere – •17• hun skal
have været saa smuk som yngre, men siden en haard Sygdom har hun
tabt meget af den ydre Skjønhed; men yndig er hun altid i mine Øine, der
er denne usigelige Skjønhed i hendes rolige, qvindelige Væsen som
opstaaer af et reent Hjerte, og giver alle Bevægelser Ro og Harmoni, og
jeg har lagt Mærke til, at den Skjønhed bestaaer, naar Ansigtets forgaaer.
– Saaledes skulde det gaae, naar jeg maatte bestemme min Fremtid; men,
Gud være lovet! jeg kjender den ikke. Meget kan forandre sig, og jeg tør
ikke engang tro mig selv saa trofast, jeg har jo aldrig prøvet mig i Sligt.
Underligt, ja, høist underligt vil det være, naar Aar ere gaaet hen, da at
læse disse Linier, naar maaske ganske andre Interesser og Personer
fængsle mig. Jeg kan tænke mig, at jeg kunde blive tilsinds at ødelægge
denne Bog, men det vilde være Svaghed, fordi jeg ikke kunde taale at see
at jeg havde forandret mig, men lad den kun leve, og minde mig om,
hvordan jeg har været, desuden: er der noget Syndigt i at vi forandre
Tilbøieligheder, bliver det da mindre fordi vi ikke have det opskrevet.
Kingo siger saa yndigt: Dage skal Dagene svare og Nætter hinanden



opklare! det er vel Synd at anvende dette Billede, der er saa stort at det
passer paa hele Menneskeslægtens Udvikling paa mig Stakkel, men er
Menneskeslægtens Liv ikke som det enkelte Menneskes, jo, ogsaa jeg vil
haabe at de kommende Dage skal give fyldestgjørende Svar paa de
Spørgsmaal min Sjæl i disse gjør, og jeg ønsker at de kommende Dage
altid maa finde mig paa den Vei, jeg nu vandrer, men bedre og stærkere,
og Nætterne, ogsaa jeg har jo ligget og grædt om Natten, naar Alt var tyst
og stille, naar jeg var bedrøvet, naar jeg angrede Noget – jeg kjender
Anger, og er glad derved, det er det første Skridt til Forbedring; men naar
vi ret angrer Noget, da hjelper ikke Andres Trøst, vi bebreide os stedse
selv, og da er Graaden lindrende, og jeg synes ikke umandig. Jeg husker
en Nat paa Fredriksværk, da Fader var blevet vred paa mig, som jeg
troede uden at jeg havde fortjent det, det foranledigede et af de gruelige
krampeagtige Tilfælde, hvoraf Sigvard 6 en Tid led, det var en rædsom
Aften, jeg veed i mit Liv Intet, der har i den Grad rystet mig, som saadanne
Krampeslag, jeg troer jeg kunde selv faae dem blot ved at see Andre lide
deraf. Jeg laae om Natten i samme Værelse som den kjære Broder, jeg
lyttede til hans Aandedræt for at forvisse mig om at han sov nu trygt, og
ville vaagne styrket næste Morgen. Hen paa Natten aabnedes Døren i det
forreste Værelse, og min elskede Mo- •18• der traadte ind. Hun kunde
ikke sove af Angst for Sigvard, hun havde listet sig op for at see til ham.
Jeg laae og græd, hun satte sig paa Kanten af Sengen og jeg hvilte mit
Hoved mod hendes trofaste Bryst, hun bad til Gud for os Børn og sagde
mig: Fader var ikke mere vred. Længe sad hun hos mig, jeg vil aldrig
glemme det, hun kyssede mig og bad mig lægge mig til at sove, saae
endnu engang til den stakkels Sigvard og forlod os derpaa. – Saaledes er
mangen Nat gaaet for mig, at jeg er sovet ind med Kinden paa den vaade
Hovedpude, og jeg takker Gud derfor. Saalænge jeg kan græde er der dog
noget Barnligt tilbage i mig, og det maa aldrig forlade selv den mandigste,
kraftigste Characteer. Og det kan vel siges, at Nætter hinanden opklare,
naar Angerstaaren brænder paa Kinden og vi føle os bedre, at vi ikke
længere behøve at skule og skamme os, naar vi skulle see Andre i Øiet, ja,
jeg kunde ønske mit Indre lyst som den klare Dag, og skjøndt der er Ting,
jeg ikke kan sige Alverden, saa er der dog Intet, som jo er sagt til Nogen,
og hvad Ondt, man har tilstaaet eet Menneske har man tilstaaet
Menneskeslægten.
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