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Man viii kanske unse allI della tai mm Gymnasierna för onödigt nu,
di läroverksfrigan ar kanske auer För eli sekei afgjord. Vi kunde svara
dertilli: Lir Gyninasii—inräliningen säime än skolan, sai kun endasi
makligheten hindua dess l’örkastande. Tolf Gymnasiilärare Borgi stil’t
skuile fördeiade pi Fyra skolor blifva eli tillräckiigi antal: i Abo stift
skulle tre nya Iärarebefattningar blifva aF nöden; ingen läroansiait kan
vara till för Domkapiuicts skuld. Man vi hysa ingu sai sanuviniska
förhoppningar. Vi endust bemöda oss ati bringa läroverkens brist till
tais. jusi dti deras förbättring skail verkstählas, pi det ali denna mai
blifva sai ingripatnde som möjiigi. Flvad organiserande stadganden icke
kunna uträita. det kun lärares nit och lärjungars varma känsla för det
rätta i naigon mon aihjelpa. Men ingendera flnnes. der egenkär
förblindelse angående det närvarande verkar en syndig säkerketssömn.
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»Gifmitt lif något värde, visa mig etu mil för hvilket jag kun lefva, lida
och strida, och jag vilI kasta bori mig sjelf, mina känslor, mina
passioner! Gif mig della mtil — — man du kan icke gifva, hvad du sjelf
icke eger.»

Si stormade mot mig en yngling, eLI par ir yngre än jag sjelf, i det
han mcd häftiga steg maille det trånga utrymmet i niin kammare och
likväl för hvarje gång, han närmade sig soffan, pi hvilken jag hade
iutat mig ned, sakta lade handen pi min blodiga arm; ty äfven i det
mesi upprörda Lillstind förnekade sig icke hans goda hjerta. 30

Han var student saisom jag, men vid dessa aderton ir, di lifvet brusar
sai fullt genom hvarje aider, di hvaiue plais i verlden synes för trång för
det verksamhetsbegär, hvaraf hjertat sväuler, och di likväl endasi
utomordentliga tillfäulen mana fram niigon annan verksamhet än
drömmarnes. Ett äfventyr af ungdoniens vaniiga hade bragl oss i den
belägenhet, hvars arI jag i korthei vilI förtälja.

Frans, sai hette studenten, var en af dessa lifiiga sjäiar, i hvilka flnnes
posi nog för aIL djupt kanna det, soni knappt flygtigt berörer deras
stockprosaiska likar. Han hade vid femton ir varit lycklig af varrn
genkärlek. berusat sig i tuscnde drömmar och ett halft dussin förstulna 40

kyssar. lidit svartsjukans qval och njutii triumfens sötma i turerna af
kadriijen »fria vaiet» — den Lidens kotiljong; man han hade redan vid
sjutton ir spelat en öfvergifven älskares bedröfliga rol, och nu i sitt
adertonde suut fadder ait den fordna älskarinnans förstfödda son,
hvars andra namn var Frans. — ty dci försia bar han efter söia far.

Vid dessa vexlande öden var det knappt troligi. alI hans sorg skulle
räcka till verldenes anda. Trogei bar han dock den Irolösas lock pi det
ungdomsvarma bröstet; ty honom var hon icke trolös, endast Ivungen,
förledd. olycklig. Hans öfvertygelse om hennes oskuld stod fast. Men
aderton ir fordra annat än en sidan öfvertgelse. 50

Denna hade eljest kunnai förblifva orubbliu till tingens yttersta dag.
di väl om icke förr den grund. pi hvilken den hvilade. blifvit uppenbar
— om det nemligen hander. aLi hvare rnenniskobrösi di är genomskin
iigt som det basia Böhmiska glas. Man denifl hade sisom sagdt
lordrats mcm ui’ förfluren iid än aderion air. Dessutom inlrLi fIade jusi
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n ii, alI Frans Eäii sin bosiad uli en aF dc sekier garnia bygnaderna vid
liii a kyrk oga [un. Sai jan iii Ui tie luin uI u r si n irä nga kam ma re öfver dc

grä 11 pa p per gjord ii, mcd en genom sk u ren ly ra 0 mcm dc h ui Ega
dinemna. Dä hände sig siundom, alI han väningen nedanom hans egen
i h uset pä andra sidan gaian såg en relande skön qvinnobildn ng. ja
nägon gäng säg dc siora mörka, aF en regeiräit penseibäga öfverskug
gade ögonen sända nägra eidbi ixiar upp mot hans F5nsier. Sädane
biixiar siä ned i eli öfvergiEvel hjerla säsom eli kruiFat, och om det
ilmägavarande icke sprängdes vid Försia beröming, sä kom sädani

10 h va rken aF brist pä e id ei 1cr an lii nd ba ra ämnen, u la n a 1’ sam ma hjertas
goda lekarniiga konsiilulion, hviIken icke vid aderion är kunde vara
bälire beskaFfad.

Dä nu en siuden L har Fulikomiigen Erin vai meilan ali liisa Cicero dc
Oratore elier ock ali iäia bii dermed och vara kär, sä är del Föga
underiigt, ali han oCm heisi väijer del sednare. Ty pä samma gäng
kunna dessa aflZirer endasi dä ordeniligen sköLas, när kärieken ilm
den prosaiska arlen och Förenad mcd gifiastankar. Sä längi 1 ii Evels
prosa hade Frans icke hunnii. Vären var desulom inne, och mcd dess
soi uppiina äfven hjertan, hviika puiseral cii par liotai är iängre än

20 hans. Nu siinde viii soien icke nägra sträiar in genom hans moi norden
vända Fönster, men dc iräfhide dock den unga llickans midiemoi
belägna och dä vaniigen äfven hennes egen smäria flgur, der hon sali
vid sömmen eiier bägen. Alerspegiade Erän en sädani Föremäi var deras
verkan desio siarkare; dci erfor Frans mcd hvarjc dag.

Jag kunde här mcd den försiikran, ali denna käriek gcnomlopp dc
van hga stad iemna, Försähia beriiiieisen liii den kalaslrof, mcd besk rif—
ningen aF hvars dyningar i Frans sinne densamma börjai. Men hvarje
äiskvärd iäsarinna veI, ali kärieken aiiiid ilm ovanlig, ali ingen iiiskal sä,
som 1. cx. hennes egei Oma hjeria, och alI jusi della nya och ovani iga

30 uigör den egeniliga kryddan i ali verdens romaniilieraiur. Nä väi Del
ovaniiga iniriiFfade hiir, ali biickkorrespondensen snarl icke mera
lWftedssiäldc. LyckIiglvis skred vären hastigi fram, och dä den i vär
nord sä giiidjande iidpunki inlräffiui, ali fönsiren kunde öppnas, sä
hade Frans del bäsia liillflhiie i veriden ali uli smäilande flöjnoner
öfversända sin varma kiinsias unryck. Han njöl dä ocksä, niir tien
sjunkande solen iiiiili en da lirande skymn ing iägra sig öFver siaden, af
ei 1 ä Lcrsvar uli ensk ida gu ilarrak korder. ACionkyian var honom dervid
bioli en eidande Fiesperidisk Rägi, iy han kunde väl Försiä, ali den pä
andra sidan om galan var densamma, och ali i ikväi nägol mäsle

40 Funnils, som gjorde, ali hon icke fann sig af den oroad. Och della mdc
knappl varai en vecka, Förrän iiii guiiarrijuden kom en säng, försl riidd
och darrande, men smäningom kiingande mcd fuii ion och mcd eli För
ioner känsiigi sinnesaiia bchag. Niir sedan hennes Fönsier varsaml
tilislöis, giömde han ickc ali tila sig ui genoni siii egel, För ali Försiikra
hennc, alI sängen icke sa knade en ijusi ähörare, och dä ijuset iändes, Ly
del brann aiilid seni inpä niillerna, kunde han iinnu, Förriin gardinerna
lZifldes, iTi kasia en forskande biick in i hennes kammare, der aili var sä
in lagande ordnadi, som det endasi kan vara i Erisladen för en ung
oskyidig iii rnas drömmar.

50 <,im 4M
ii.
ElI sädani paradisiski liE hade viii bort vara Iycka nog; men när är en
jordisk gliidje i niisla siund, hvad den var i den föregäende, och niir iir
isynnerhel käriekens iycka nog för den äiskande? Skuile hvad yngiing
en härom anar, dröinmcm och begär, ä Even i verki igheten ega samma
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rikedom af tillfredsställelse, si skuile den unga tilrnan evinnerligen
blifva biott ett F5remil för kirleksdruckna blickar, på sin höjd hennes
mi nsla flngerspets komma ali rodna af tusende brannande kyssar. Men
di hva rje mensk ligt stri fvande, h un net till det mcdvetna nui let. a n n u
Rnner ei 1 annat, tiet Ler För tiet sanna och verkliga ansedda. ligga k’tngt
bortom det förra. huru skulle d krleken. en dröm i iifvets drörn. linna
nägol annat varakiigi mil in deita, sin upplösning, förgängelsen.
döden?

Dock denna bitterhet är ännu hngt borta f-ån dc b’ida ilskande.
Sommaren hade tågat in, och studenterne ut ur det gamia Abo. Men
Frans, som der qvarhölls af andra band Lin studiernas, reste icke. Flans
vindskamma re vid den 1 ringa gatan var väl cii qvalmigt paradis, mcn
hade för honom mera behag än det gamla i Asiens höglandsdalar. Ty
eli uppfriskande regn af nya tilldragelser hade gifvitdess blomstergird,
hvilkcn han egentligen bar under sin venstra vestflcka. Förnyad dofl
och färgglans.

Dc varma sommarqvällarne hade nemligen lockat den unga Rickan
utom hemmets väggar. något som Frans eljest sällan kunnat upptäcka.
Försia gången han sag henne tnppa ned utför husets trappa, klädd i
den näpna busiröda sidenhatten mcd det hviia florci. och mcd en Iän 21)
shavl pä a rmen, hindrade hononi den häpna förtjusn ingen a 1 L fa la eli
raskt beslut; knappt nog bernannade han sig till en hclsning, d. hon
kasiade en blick upp mot himmeln, troligen för att pröfva dess
väderlekslöften. Men när han följande aftonen vid sitt fönster iroget
väntade pd samma tippenbarelse, såg han henne der niidiemot öppnn
sina För den svalkande qvällufien och göra detta redan kostymcrad
samma näpna hait. En bI xi af det djerfvasle mod sköt d& ned hans
mannahjerta, och i nästa ögon blick hade han redan tiugil utföre dc
mänga trapporna och stod beslutsam, Iikvdl litet gömd, vid husets pori.
Dä hon nu kommit ui pä gatan och åter kastade en forskande blick 31)

uppät, dä steg han dristigt fram, men skulle säkert endast mcd en
helsning gålt förbi henne, om icke hennes brinnande rodnad gifvit
honom eLI medvetande om sin manliga öfverlägsenhet, och den fälIda
parasoletten till öfverflöd en anledning ali stadna. Till hennes tacksä
gelse, dä han räckte henne denna, svarade han:

» M a msel 1 A nia 1 ia vii 1 nj u La a f det s k öna väd ret»?
Kan väl ett d umma re sä it flnnas alI börja en bekantskap, än mer a

för Försia gängen tiiltatala en älskad ung qvinna? Men saken är
verkligen den, fastLin den oerfarna läsarinnan kanske icke tror det, ati
ingen kan bära sig meni dumt ät. än den. som verkiigen äiskar. Skuite 3tt

icke Frans sin nöd h ilta 1 pä denna fråga, sä hade han Lrol igen inom
hela sitt vetandes områdc icke [tinnit pä nägot annat alI anföra. Och
det hade har pä gatan varit än mera förvirrande. Nu vai dock cii
fåordigt samtal genasi 1 gäng. Ty medan Frans ännu ängradc sin tafatta
fräga och än mer obeiLinksamhcien att sLi der ulan alla preseniationer.
nämna henne vid namn, fann han till sin glada förvåning. ali hon icke
ens synies hafva rnärkt det, utan blott beskedligl och mcd den bekanta
sonora rösien svarade pä hans fråga. i det hon hölI eli litet lortal öfter
den sköna ahonen. Vid dess snabba slut gjorde hon en luen niin af att
buga till afsked. men den minen var stidan, ali han instinktmässigt tog 50

eit par steg framät galan it den sida, dii han visste. aLL hennes väg
förde: och dä äfven hon genasi vandrade framåt. sä insåg han tydligt.
ali endast laran alatI stadna här gjoide henne si orolig. Samnia frö till
en afskedsscen visade sig. då dc hunnii torget. och hon vände sina sicg
nedät hron: men Frans förhindrade lyckligt dess utveckling till fruki pä
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summa salt som Förut. No var IikvLIl det svåraste sa till vida öFverstån
det, att han temiigen ledigi kunde anhålla om iiIIsLnd alI Få Iedsaga
lienne pa vandringen.

Sö hude en ny skiFtning intrLidl, den i karieken Iyckligaste, då hvarje
dag är till, blott För att göra mötesstunden sa mycket iFrigare efterläng
tad, ±1 natten kommer som kallad För ali icke låia dc Iyck liga linna, alI
denna stund är, men desto rika re man erin ra, alI den va rii, di den
Förra ger oro och längtan, den sednare oro och saknad, och d Iikväl
bäda äro eli IiF aF den IjuFvaste ro, hvars pulsslag är den ena llygtiga,

10 svällande siunden.
Ty sommaren var skön och ingen aF dess Ijummu qvällar hade

nagondera aFde bäda håg ali Försumma den vanliga promenaden. Men
veckor Förgingo uLan någoi annal möte än deLla. Lika manga ganger,
som dagar Förflöio, hade Frans beslutit ali luja om sin kärlek. 1-lan
leFde nemiigen i den iyckiiga dubbla iilusionen, ali de taiade om nagot
annat, och aLi hon icke Förstod hans känsla. Ock likväi höli Ivekan om
hennes genkärlek nu Försi på ali skjuta skott och vexa till. Ty det är
icke vissheten utan tviflet, som 1 kärleken manar Fram bekännelsen.
DerFöre lärer naturen äFven det oskyldigaste qvinnohjeriu alI väcka

20 della IviFvel, så sna rt det närvarande icke mera tillFredsställer. Ait
Amalia hvaije aFion på summa timmu, ja eU par ganger litet ildigare
visade sig 1 sitt Fönsier i den skära hatten, Ihstän hon sedan icke kunnat
begripa, huru Frans gissat till, aLI hon jusi ±1 skulie gå uI; alI hon icke
gjorde ntigon invändning mot att ledsagas aF honom; ait vandringen
För hvacje gång pa hans bön Förlängdes; ali hon oFörändradt var glad
och alskvard, ända tills skiismessans stund nalkades, då samialet
smaningom tysinade och hennes blick unlog uttryckei aFen så älskvärd
tan kFullhet; ali sedan vid det läspande godnat t! denna blick var, ja var
sä oförklarlig—ailt della kunde inga tviFvei väcka. Men då hon begynte

31) komma sednare än vanligt, aLI Förkorta promenaden, emedan hon
»omöjligen hade tid ali dröja längre,» ali yttra ängslan öFver, hvad
Fol ket sk ui le säga, a tt oFtast va ra tan k Fu II, såa ii sam tulet a Fstad na dc —

då började äFven han bliFvu tankFull och orolig. Små disharrnonier
inträdde. 1-Jon bleF en aFion heli och hållet borta. 1-lan beslöt aLI den
nästa icke mera gä — men gick, och hennes godnaii! FörbleF ända sä
kalli. När alli deLLa inträFftcde, dä hude det Fordrais mycken erFarenhet
eller ingen kärlek, För aLI icke ivifla. Ait Amalia 1 denna punki stig
klurare, Liilhörde hennes kön. Men äFven hos henne verkade oro öFver
deras Förhällande; ty hon iänkte allvarligt pä, hvad Folket skulle säga,

40 och gjorde Fruktiösa Försök alI draga sig tillbaka. Den Förra prosaiska
omtanken är likaså hennes köns egendom; men den potiska svagheien
delar della svaga kön mcd det starka.

<,,m 15>
III.
Sä hade denna idyll Fortgått, osiörd, okänd aF hvarje annan, än dc
bäda, hvilkas hela liF utgjordes aF dess veka vexlingar. Men den
närmade sig romantikens ålder, och dc stilla känsiornu bleFvo pas
sioner. Om Frans öFvergång Från blyg iillbedjare till Förklarad älskure
är dock Föga unnat ali säga, än ait den gjorde eLI besök liemma hos den

50 älskade nödvändigt, och ali della Försia djerFvu och öppna aiFöijdes ui’
mänga Förswina, hvilka bleFvo aili täture, jo mera mörker den vikunde
solen För hvarje gäng lemnude aLI hvila öFver lilla Kyrkogatan 1 Abo.

Men eLi kapitei mcd en sädan öFverskriFL Fordrur sin skärskilda
Förklaring. Nä väi. Ung Amulia vur en värniös flicka, som pröFvude det
För cci ung qvinna bittru ödet alI genom eget arbete sörja För sin
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bergning. FIon hade redan ett halft är vistais i Äbo, man att ega ntigon
bekantskap ens För det mest prosaiska dagliga umgiinge, mycket
mindrc nigon anhörig eller eljest Förtroligare umgängesviin. Hennes
enda hvila Frin arbetet hade varit kyrkobesöket om söndagen och pi
vir och sommar en kort vandring utit stadcns igata. Vid si unga ir
miste detta IiF bliFva dystcrt, och di den kiinsla, hvilken tilihör samma
iider Förenade sig mcd den utan stöd Icrnnade qvinnans behoF nE en
deltagande, varnande vfln 1 liFvet, si iir det ganska litet att undra öFvcr,
att Frans sviirmande, blyga hiingiFvenhet hatt Fann vögen till hennes
hjerta. 0

Hennes Förnämsta leFnadsomstiindigheter kände Frans; ty sidant
blir icke gerna länge obekant i en srnåstad. Men han kände ickc dc
minga tysta strider, som hon kämpaL För hvarje steg, hon icke ryggat
tillbaka vid hans alh eldigare cnträgenhet. Redan hade hon stunder, di
hon bittcrt ångrade alIt, som ledt till det närvarande, och £iLcr andra, di
hon ickc kunde linna nigot ondt i tvenne menniskohjertans hängiFvcn
het. Hans Första besök och hans bekännelse gjorde viii dc itirar ljuFva,
hvilka han aFtorkadc; men dc runno iter bittra, sedan han aflägsna t sig,
da tie Framkailadcs aF itanken pi hennes öfvergilna belägenhet och aF
den ncdtryckandc känslan ait icke uLan ingcr kunna FörlcFva ögonbiick 20
sidane som dc nyss llydda. När han sedan genom muntiiga böner pi dc
alit säilsyntare spatserlarderna och genom dussintal än veka än
stormande skritveiscr bcvekte henne att bevilja nya möen, di hade hon
allför minga flcndcr till en kali öFverläggning och ett Fast bcslut att
bekämpa, För alI icke giFva vika. Snart var det enda, hon tänktc pi,
vcridens dom, och hcnncs cnda omsorg bleF att För dcnna aFvundsam
ma vcrld dölja, hvad som var hcnnes sLörsta gladje. Hiiri bistod hcnnc
alIt kraFtigarc dag För dag den snabbare sjunkandc soicn. Mcn en
vcmodig stiimning kunde iFrån denna stund dc varmastc Försäkringar
af Frans icke Förjaga ur hennes sinne. 30

LiFvct bjudcr vcxlandc öden och mcd dem Förändrade tänkcsätt och
nya Förcställlningar om dcss Iycksalighel. Men i ingen stund är denna si
Fulit närvarande som i den, di det mnnu oFörderFvade hjertat i bäFvande
hänFörclse slir moL ett annat älskande hjcrta. Ati 1 qviillcns Lystnad
FrukLandc För upptäckt lia till della möte, att lyckligt hinna milct och
der slutas till ett bröst, som delar Fruktan och suhihet, Famnas aFeit par
vcka armar, hvilka darrandc svara till den döFvandc omarmningcn, a
i dcnna kita hvarjc Lanke pi, hvad som varit och komma skail,
Försvinna och, endast njutande aF stundens Ljusning, i den begraFva sitt
medvetandc, ett sidant ögonblick af en sällhet, som skyr hvarjc ord, 40

hvarje vindens llägt. hvarjc dagens strilc, siuter inom sig mcra lycksa
iighct, mn hcla liFvct bortom dcss grmns har att erbjuda. Och huru
begära, att den, som enging FattaLs af dctta ögonblicks magt, ännu
skullc cga k ra Ft a LL försaka, att icke iter och i 1cr sträcka handen eFtcr
biiga ren mcd den berusande d rycken, tills dcss sisu droppa Fuktar den
blcknande läppcn, och blott en vexlande febcr aF inger och saknad
hä Fver det qvalda hjertats matta flbra r, — huru tro, att den, som iin nu
bioit srnakar aF dcnnas Första sötma, skulle ega nigon aning om den
bittcrhct, hvilkcn gömmer sig pi dess boLten? Och om äFven dctta
Förutseende vore möjligt, huru hoppas, aLI den, som ser liFvet i dess 50

sammanträngda Fullhet FrarnFör sig, skulie ega mera hig att stöta det
tilibaka, än den, hvilken pröFvat dess skiFten, och hviikcn ännu cndast
Förmir skänka en saknadcns återblick it dcss skönaste Fröjd?

Ocksi leFde Frans mcd hcla sin sjul i det rika liE, som stundcn beskärt
honom; och att äFvcn Amalia lät sig dcraF hänryckas, dcrom vittnadc
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det öfversufla beiatna vasende, som röjde sig i hans uppiradande. i tien
iiii eLi stoii ieende siuina iäppen, ögats giänsande biick och den
modigi bekymmersiösa hål iningen. Ty sådan å icrsiig jag honom efier
1 må ii aders Från va ro Fra n s La den. Via n ali besia mdi k ii ii na a na ii ii
den hemhghei, hviiken också han aldrig i ord Förnidde. säg jag iydhgt,
aH mcd honom på denna kori iid en sior Förandring Föregåii. Den Urut
saiiskap aiskande och åL siudeniiifvets aila buiicrsama lbrsiröciser
hangirna, iyckies nu mcd cii vissi den vises öfverscende skada ned på
aili detia. 1 lan tlydde icke umgilnget, men han sökte det icke och

10 berördes deraF Föga. iLm aiskade derföre icke studierna mera, man
Försummade dem heiire heli och hi hei, men Fördj upade sig deremoi
anda iii! giömska aF aila FörMflanden i poisin och tien då har nya
Scoti’ska romaniiiieraiuren. Schi iiers » Kabaie und Liebe,» Tegners
Axel kom aidrig Enin hans bord. Och aE den förui iikgiiLiga hade nu
biifvit en eniusiast För aili det Lidia 1 Iifvei, som magiigasi ansiar
ungdornssinnei en entusiasi i Föriroiiga ord, iy endasi biida sijernor
iemnar denna yngiingasinneis doFi rådrurn ali i uppt’riskande ha ndi ing
k ungöra sin iliivaro.

Försi king Lid hLirefier iarde jag kanna dci närmare aF hans
20 Förhåflanden. Men aF en LiflFäHighei sag jag en gång Amaha och bIeC

åhörare iiiii åtsk iiiiga beratielser, som rörde henne, illan ali hvarken jag
anade till, hviiken del hon egde i Frans farandrade sinnesstiimning,
eller beräitaren synies ega ntgon kunskap oni hennes Förbindeise mcd
honom.

Det Famis nemiigen biand den k reis aF st udenter, Lilil hvii ken jag
hörde, en ung man, redan k ringom ire och ijugu tir gammal. en
iemmeiigcn Förmögen arEtagare, hvilken derföre var heli och håliei
herre öFver sina handiingar. Han var en af dessa klokhetens koryfeer,
hviika siti liE aldrig kumma till nagon varm Förirring, emedan deras

30 egoism hindra r dciii deritrön, och ii kväi 0 hitiia sig hvarje aFsieg Från

sediighciens omrtide, endasi del kan ske tilan ali stöta veridens
tördomar — och man vei, ali dessa i sådani hanseende lagga ringa vigi
p handiingen, men desLo sLörre pi sLiltei. Dci är, della slag aF
menniskor, det Eörarghgaste ali se, der dc armati skrida Fram mcd
sjellbeitenheiens Elin kring en mun, hvilken aidrig öppnais oli en
obetLinksami ord, men också aidrig iiil eli varmi och sann ingsäiskande.
Mannen heLle von Piaitsiedi, hade bland ungdomen ingen van, men
Fördrogs vai afrnangden, emedan han aidrig stöne nagon För huEvudet,
aHud hade pengar, deiiog aila socieieisnöjen och dessutom vid iiflFäile

40 visade en valberaknad Frikosiighet. Man skulle vai ft5rmoda, ali den
biidade ungdomen, landeis hopp, vore Eri Enin iunipna berak n ingar,
men erhirenheien larer, aLi si cke ali Lid r.

Jemte denne och eli pa r andra studenier betra k nide jag en vacker
höstdag iFrån bron den lifliga röreisen pa kajen och i dc ialrika båtarne
ofvanom densamma. Eli ungi Erun L mmci, i en enkel, men Ii kvai
distinguerad drLigi ådrog sig isynnerhei vår uppmarksaniiiei genom sin

ovanliga skönhet. Ansigteis regeibundna ovai, proli iens r na teckning,
ögonbrynens siriiga bigar, dci kiara vattnei i dc stora mörka ögonen
och ri k a na 1 tsva r la lock a r gjorde heti ne till en model 1 För bi dliii gga ren

50 och maiaren. Endasi dc don kelirodnande iLipparne visade en aEvi keise
Enin konsten måii, men deras iniida leende gjorde denna oregelbun
denhei iill cii nyn behag. Ur hela hennes uiiryck Eramiyste en blygsam
omedveien oskuld, som arven iniygades af den hfliga rodnad, mcd
hvilken hon allagsnade sig, d vi gtiti ned på kajen, och hon niarkie sig
vala eli Föreinti För vira nyFikna bhckar.
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Förrin detta skedde. hade vid vör Förijusning von P. iemnat den
svul kande uppiysn ing, at 1 del var Mamseil Amalia, en syrnamsei 1. som
Unnu För eli par veckor sedan bodde der och der vid lilla Kyrkogatan.
och Försmädl igi Lii lagi, alI den Fasonerade bruna Ii hei kappa n mcd del
prukliga siden Fodret i kragen vil 1 vore en gåfva af en ung handlande.
hvil ken bodde i samma Ii us. Finn s ii n der ra L ieiser vLick te h a rm [till a
motsagelser, och ola n aLI anu del hade den unga Ui man i var k rets
varma [örsvarare. Men då hon bortgick. nickade afven belackaren, mot
hvilkcn denna harm Winde sig. till aFsked, och vi sago honom pa
aFsUind Följa den så skonslösi Förlalade.

(fl:o 47
IV.
Obehaliga underraiteiser [man hemmet Lvingade Frans aH hasligi
iemna Abo. Finn ville resa ännu summa dag, han erhall 1 det bref, som
mcd Förde dem. Naturligtvis var hans Försia tan ke Amalia och a Fskedei
[rän henne. Den vanliga Försiktigheien mäsle För denna gäng vika, och
han skyndade genasl till henne. Men hennes dörr var sluien, och ledsen
hölI hanjusi pä alI (lista i nyckelhålet ett papper, på hvilkel han tecknat

e. m. kI. 2», ±1 Amalias lätta steg hördes i trappan. Skrämd öFver
hans hä rvaro vid denna iid hade hon k nappl hunni t mcd en 1 md rig 20
Förebråelse till honom lilisiuta dörren eFier dem bada, da den äter
hastigi öppnades, och von Plattberg inträdde.

Finn hade Föijt i den unga flickans spår, För alI utspana hennes nya
bostad och vid tiliFälle kunna skryta mcd denna kunskap; och dti han
Fann den sa lämphgt afsidcs belägen, och ingen bekant syntes till pä den
tysta gatan, sä var fresteisen aH söka vinna en sä in tagande bekan tskap
ali iför stor. Men opä räknad t var det honom siikeri att här flnna
siilskap. Mcd den ursitkt öfver skL Förmenta misslag, hvilken det Första
inirädet aflvingade honom, hade luin vai kunnat draga sig tillbaka.
Men dä han igenkLinde Frans, tyckies ali lust dertili vara hos honom 30
Försvunnen. Smiiande och Försmädiig yttmade han sin Förvåning men
tillika sin glädje öfver detta sammantrLiiTande »i eLI sä utomordentligt
angenämt sälskap.» AF vrcdens dunkla rodnad öFverdrogos Frans
kinder och panna, under det han hit sina blickar pröfvande halka öfver
den objudna gästen och siadna pä Amalias sköna, icke mindre
rodnande anlete. Fians häfliga mcd en darrni ng pä rösten [mm Förda
[räga: »Flvad viii du här»? besvarade v. P. mcd sitI Förra smädandc
ieendc och tiiliade vänd till Amal ia en Fräga: om tapisseriarbetcn k linde
Fäs aF hennes vack ra händcr; han skuilc jusi nu behöFt elI sadan t o. s.
v. Derpä gick han mcd en lait ursäkt [mm till hennes bäge alI bese del 40
dcröFvcr uppspända arbetct. M ot denna kaila klokskap var i n tel ali
uLrLilLa. Ett ögonbiick hade Frans haFt För uppsäl ali göra sin rält alI
här vara osiörd gällande; mcn svartsjukans orm hade nu sprutat sin
elter öFver hans kärleks stilia biomstcrgärd, och han vissle ju ickc
numera, För hvem och För hvad luin var Rirdig alI uppimäda. Hans
belägen lie t var a F sä p lä gsa m arI, ali ha n iek e k undc u thä rda m än ga
minuter, och den bedjande bhck, mcd hvilken Amalia Följde honom, dä
lian eFtcr en lait bugning ailLigsnade sig, hcjdade honom bioit eli
ögonbiick men hade i det näsia Förlorat sin magt.

Och hkväi bmagte denna hans flykt honom vissi icke större ro än hans 50
qvardröjandc. Att veta honom, denna smilandc samvelslösa kiokhe
tens representan 1, der inne, och aH icke veta, hvad som Fört honom dt,
bi oli a mi och gissa den i Ii, ti pj, repad 1 a nk laga och tcr u rsä k ta — delLa
kunde icke kallas en iycklig tillflyki ur den Förra Förlägenheicn. Han
mdc i vild FarI hastat hem, för ali ögonblickligen resa. Men dä redan
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hasten var förespind, :ingrade han sig åler och beslöt ali an nu en gng
besöka den s varmi aiskade. ali lemna henne tilIfalle till en förklaring,
hvars följder han motsåg mcd vcxlande hopp och iruktan. Ty ja mer
han tänkie derpi. desio sakrare var han öfvertvgad. aH von Ps. besök
icke kunde vara tillftilligt: och ati denne synbarligcn S aH siga åifölit
Amalia. della var honom dci biitraste och svrasL vederlagda bevis.
Moibevisen voro ocksii bioti hennes öppna tillgifvenhet, och hvad den
kuu honom erla ra af hennes lijerias ari. Mcii södane bevis aro i sdana
stunder svaga.

10 Htin hade som sagd 1 besl uti 1 at 1 besöka Ania 1 ja; mcii Lifvcn deita
besök föll sig Lungt. Tvenne sarkilda gångcr var luin redan pii väg till
henne, mcii vek iUer af ifrn den raka siniten och gjorde några exira
lofvar krung stadens gator. Ty med hvilken uppsyn skulle han vai återse
henne, antingen hon var skyldig eller oskyldig, och huru sedan afgöra,
hvilketdera hon vore. Fian 1mk tade för deita afgörande, h uru del dn
utföll; ty oerfaren som han var, sade honom dock en dunkel aning, ali
han skulle öfvertygas man ali likval blifva öfvertygad. Och denna
aning bedrog icke. När han slutligen kom till Amaha, fann han henne
mcd förgrålna ögon, och redan denna syn afväpnade honom. Flan

20 försökte viii ati genom en hiiftig scen aterkalla siit mod, men del var
förgäfves. Redan förran han hän hennes berätteise om fönloppet, Itg
hon vid hans brösi, och d hon nu beskref: när och hvar fredsslöraren
visat sig för henne; huru han förföijt henne hem; huru säkeri hennes
öfvergifna belägenhet gifvit honom djerihet nog ali föUa henne in i
husei, i hennes eget rum; liuru hon genast efier rrans bortging mcd
öppna ord visat den objudne p dörren: hvad hon lidii redan den koria
slund. Frans var narvarande. och än mer, sedan han aflägsnai siu — dii
säg Frans i alh endasi iiilfiilligheter och albad af godi hjcnia sua
sirande missiankar. Och iikväl kände han. att det ieke meni var sii som

30 förr. Man irodde alli, men der fanns :innu nigoi qvar af den väck ta
oron. Han hade hitiiis aldnig tänki pä fttror för sin kärlek afdeLia slag.
Rlotta medvetandet. aH dc funnos. ingaf nu i den Ihresuäende afskeds
siunden oro nog. Och dessutom — ja sii fanns der nu niigoi i hans
käriek. som ur den för alltid jagai den lugna, ostörda förirösian. När
luin härtiil ännu gaf Amalia underränelsen om sun boriresa denna
samma afton, s förenade sig äfven mcd hennes sorg tanken, ali Frans
gjorde denna resa eller åiminstone påskyndade den af missnöje mcd,
hvad som händi. och tvifvel hade säledes äfven inlagit hennes sinne.

Omständigheter, sådane dc ofia af lumpen a rt k orsa en menniskas
41) gladasle pianer, förlängde Frans frinvaro lingt utöfver, hvad han

beräknat. Mcd hvaije dag tilltog hans oro. Ty han hade väl i början
motiugit en par bref, hvilkasadresse af fruniimmershand bragte
honom Ii ka mycken förlägenhei, som derasaf sak nad och uI lgifvenhet
flödande nnehiiil vemodig lycka; men han kunde ju icke besvara dem,
och dc blefvo derföre dc enda. Man skulie knappl tuo, ali den alli
uppoffrande kärleken har s svåri ali olTua eti ögonblicks föriägenhet
inför en slugi smålcende posiförvallare. Dci iörhiiller sig dock sii, att en
älskare. som livarje dag drömmer oni sähllicien ali fti gifva sin lif för
den älskade. likväl stundom skullc linna det svtri ati uppofira

50 njutninen af sin pipa. Och för Frans bIef det äRen plaii omöjiigi ati
framställa sig vid postluckan mcd cii bref till Amalia. Ii uru mycket
lyckliare äro dii icke älskande i andra iändcr. der bref försändas
ofrankerade. och der man siiledes endasi har af nöden ali osedd stoppa
in billeidouxen i en liida, Det är sanL aiskaninnan lr dii uppväga dc
väniade smekandc försäkringarne mcd silfver: olen huru gerna skulle
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icke mtngen uppviga dem mcd guld? — Dock för att Litcrkomnla till
Frans — hans resa var Rera ginger utsatt till följande vecka, och han
hade s’iledes sUindig anledning att trösta sig öfver den albrutna
brefvexlingen, men också stLindig anledning till ny oro, ty minad
förflöt efter rnanad under förnyadc uppskof. Det har föga ngon ung
Ui rna besin nat, hvad det ylI 1 sLiga att vara en förk larad alska re si der
vid aderton, nitton år, dt man knappt rtir om nögra phitar, att uppgöra
planer för en heI framtid af sallhet, hvilka oupphörligen störas af
småa k tiga ornsorger för morgondagen. Det ar i sanni ng en tragisk
anblick att se en sadan alskare sitta der, fördjupad på en gang i dc 0

Ijufvaste mest potiska drömmar och 1 en prosaisk spekulation öfver,
hvilken skraddare luttast kunde lernna honom kredit för en rock, att se
honom, som gerna skulle skanka sin tillbedda nagra dussin solar, mcd
deras planetsystemer, frukta förlLigenheten ait mcl lan valsens hvirflar
bli fva anmodad bjuda henne ett glas lirnonad. 1 en belagenhet na rnian—
dc sig denna sorgliga var den arma Frans. Atminstone var det bekant,
att vid hans afresa från Abo hans affUrer voro på silmre fot iln ens en
students böra vara. Men orsaken hartiil kände ingen.

Under alI t detta sam vai den sköna öfvergi fna 1 tå rar? SiJa n satt hon
der mängen ym terafion för Frans fan Lasi vid sin bage, ur stånd att 20
mera Laga ett styng, emedan hirar af saknad fördunklade dc sköna
ögonen, och derförc lutande det riktloekiga hufvudet i den svällande
veka handen, drömmande bloLt om honom, tviflande på hans redliga
hjertas tro, men åter i sköna iZirgcr malande äterseendets glada stund.
Denna nalkades också nu, sä snabbt nägra skrala skjutshästar kunde
fortskynda den. Ty efter öfverstiindna svårigheter ilade Frans hän pä
kLirlekens vingar, som skalden sLiger, hvilka dock i sjelfva verket ickc
buro honom snabbare än något litet utöfver Gästgifvarordningens
klara förcskrift. Si hanger sig öfvcrallt den torra prosan fast vid
menniskan flfvcn i hennes mest poätiska stunder. En tillfrcdställclsc 30

linde det dock hinnat skLinka vår hjclte, om han kommit att tänka
derpå, att cnligt samma högöfverhctliga förordning närnnda vingar
dock i vtirt and hafva en snabbare flygt, än i dc flcsta andra ländcr, och
att t. cx. i Sverige den mcst entusiastiska tillbedjarc mcd dessa kommer
halften längsarnmare fram mot det eftcrlLingtade mälet.

Det gick sålcdes dock framät, och en dunkel Februariqväll hamnade
Frans lyckhgt hos Lindströms N:o 2 i det gamla Abo. Otålig ända till
retl ighet päskyndade han sina cffek ters in flyttning i en liten kammare,
en af dessa välbekanta mcd en grön kakclugn pä fyrknubbiga tradföt
tcr. Blott en blick i den lilla handspegeln, och redan var han pä väg 40

öfvcr bron och torget uppät Nylandsgatan. Smä flockar af studenter
samlade den säkallade »studentgropen», der dc fordna Tavast
Klöster- och Nylands-gatorna stötte tillsamman, förmäddc ickc Iocka
honom att stadna ett ögonblick, för att bland dem tippleta nägon god
vän, hvars äterseende skulle fägnat honom. Först när han såg ljusske—
net sk mm genom förnsterga rdinen ur den alskades gömda stilla
bostad, stadnade han för nägra ögonblick, sökande att se en skymt af
hennes skugga pä gardinen. 1-Jan säg dcraf intet, men han kände huru
det ungdomsfriska hjertat hörbart slog sina oroliga slag i hans trogna
bröst. Nu hastade han fmarn i nägra spräng, slet dock vid uppgängen till 50

trappan galoschcrna afsina föttcr, föratt rätt tyst öfverraska den huida
langtande, smög i nägra lätta steg uppföre och ryckte upp dörren.

Der satt hon verkligen, skön som alltid, hvilande friin arbctet — men
hon satt vid en t’ng mans sida mcd hansarm Iätt kastad kring halsen,
och handen hvilande i hans — och den unga man nen va r denna
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klokhetens bekanla representanL, von Plattberg.
(iI:o ‘8

yO
Mcd en hastig rörelse unnandrog sig Amalia omlamningen och sprang
upp på golfvet. Men hon förmadde ickc Framlbra dl ord, der hon stod
elI löremäl för Frans af vrede glödandc och af sinarta dunkia blickar.
Endast dessa talade, medan Li IVen hans läppa r voro skl tna, stumma
11011 syntes icke kunna uthärda denna blick, ty lion vande hori ansigtet
och förde handen till ögonen Ii kasom ftr att dölja dc lrainbrytande

0 tårarne. Mcii della i stället ali göra hans sinne vckt vackte lios honom

minnet af alli, hvad han hört och läsit af falska, lockande sirtnuirar,
och luin röt fram eli vildt: »bedragerska!» — — »skurk» sandande vid
det sednare en ulmaningsblick till v. P., sanil störtade UI L dörren.

Det var dagen eker della upptradc, jag inleddes i föriroendet al
Frans förbindelser. Dii lian inträdde i miit rum, besvarade lian niin
glädje öfver återseendet knappt mcd en lielsning, otan titbröt i ett vildt
taI öfvcr lifvets elande, förstörd själatrid, skurkar och bed ragare. och
slutade mcd uppmaningen alt vara lionom följaktiig till v. P., af hvilken
han sade sig hafva ali fordra tipprattelsc för eit nedrigt och skvmlinde

20 beteende. Förgäfves sökte jag dock utforska. livaruti della bestati.
Lika förgafves var hvarje bemödande att allialla honom från vildsam—
ma tilltag och aH lugna hans upprörda sinne. 1-lan var redan i
bcrcdskap att in mera uppbragl öfver min kalblodighet cnsam bcgifva
sig till sin flende. då jag nöduades sarnl cka i liopp ali kunna alböja
olvcka. Dessutom var v. P. en uI dciii. hvilka man gerna kunde
tillönska någon niipst.

Vi infunno oss dii en vacker vinterförmiddag 1 denna scdnires för elI
studcntqvarter serdeles valbelägna och uisniyckadc [11111. Deras egare
anirafladcs i en högst beqvam ställning pa sin soITa. vid pipan och

31) kalTet läsande pii en roman. makligi insvept i cii brokig sclilafrock och
mcd en silfverstickad snedt älsitiande rökmössa pä det verldskloka
huRudet — en Iyx ända diltils okänd titi dc anspräkslösa studenikam—
rarne i Aho. Sädane sniiisaker öfva alltid siil inliytande pä menniskan,
och det torde vara säkert, ali v. P:s omsorcsfulla vällefnad, hans
behaIiga och bcqväma ro, genom kontrasten mm hans uppbragia
vedersakares ungdornligt värdslösa ytlre och diupi upprörda inre. visst
eLe bidrog ali stämma dcnne till lörsonligare känslor. 1 lans förklaring

var kort. Den innehöll. aH ingen förklaring öfver anlcdningen behöl
des. dä v. P. väl kände. huru nedrigt hans beteende varii, och eLe som

10 hederlig karl kunde vägra en lillfrcdsslällande uppräiielse. »Välj ort
och vapen,» slutade lian. »ännu denna dag.» 1 lan hade dervid nyiqat
ordasätt. som borde drilva upp v. P. i cld och lägor.

M en mcd det vaul iga ha la leendet vitrade den ne bloti si n förvän ing
öfvcr cii siidani förslag. bedyrade. ali han ickc kunde erinra sig
nagonsin hafva giUvil Tit. Frans anlcdning dertill, anlydande. aH luin
vaI sjel f k unde ha fva aH k laga ölver en ohjuden mcl lankomsl ä Frans
sida, tien aii han i sädant icke var Sä nogräk nad -- här vexle leendet
ända till försmädligliei — och slu tade mcd att ari igi bjuda oss pia ts och
pipor. Det vore fåfängi alt sök.i beskrifva det intr ck, denna förakl—

51) [ulla Iikgiitighet gjorde pä Frans. och hvilket endasi hans af en blä
rodnad svällande ansigte. munncns spriilande ryckningar, och en
darrning liknande rörelse i hans armar gäfvo iillkänna. Det är obe—
stridligi. aH en ytierlig vrede, som ännu icke öfvcrgäti till handling,
endasi gör en menniska löjlig. Men Frans lät del icke kinge dervid bero.
Knappt hade han börjat mcd ali säga eli par ord. syfiande derliän alt
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Llttyda v. P:s yttra nden som en försonande ursi kt, l0örrin jag a fbröts af
Frans. Snabbt hade han ilal Fram till v. P., hvilken Förgäfves sökte
undvika honom, och mcd sin knutna hand gifvit denne ett siag öfvcr
ansigtct, ögon blickl igen dcrpi u r barmcn fram tagit en 1 itcn 11 ffcrt och
tryckte den i v. Ps. hand. i-Ian skuflide honom Sti Iram till ett vid
fönstret sttcndc bord, rusade sjelftillbaka till dörren, sedan luIn till niin
Förvning väpnat ilfven sin egen hand mcd ett dylikt vapen. »Skjut
fege!» dundrade han no och uppslct sina kliider öfver bröstet, för att
bereda motståndarens kulu en lLittare vag till det af sjudandc ungdoms—
b 1 od öfverfu 1 la hjcrta t. 10

Kontrasten mellan dc båda, der dc så stodo, var öfverraskandc. På
ena sidan den än no vcrldsvana hål In ingen, det om en förtida crfarenhct
vittnandc ansigtsuttryckct, dc blcka kinderna, hvilka pti sin iöjd röjde
ett spr af misshandlingcn, den tvungna minen af sirad vLirdighet, den
anstringda mödan ati visa ett öfvcrlägsct lugn i strid mcd en synbar
frukian, och dcrtill den vckliga, koketterande morgondrägtcn; — pi den
andra endast frisk natur, som borikastat alla konven icnsens band, en
smärt men af trotsandc mod spänstig gestait, cli vackcrt af ali
ungdomcns öppcnhct sirålandc, no af ohcjdad passion förvildadt, mcn
dcrigcn om nLista n man 1 iga rc a n lctc, omgj u tel a f ri ka lj usa i 00 id n iii g 20

hängande lockar, till hvilket alli den cnkla ogenerade studentdrLigtcn
bildadc en passande inftlttning — denna kontrast skulle gilvit upptrLi
del effekt, om det varit föremål för en miilares pensel. Dock det var
för stormande för ati nu kunna mcd likgiltighet betraktas. »Skjut»
skrek ännu en gäng Frans. »Skulle jag begä en sLidan därskap för en
usel — — »? sade v. P., och ett d rag a f det vanl iga leendet lade sig öfvcr
hans liippar. det han strLick te handen mot bordet För att lLigga bort
pistolen. Men Frans tillät honom hvarken utsäga det för hans kärlck sä
förnedrande ordet eller fullborda sitt uppsät, otan albröt v. Ps. ord och
hans rörelse mcd eli: »Försvara diit lif usling!» och höjde mol lionom 30

siti vapen. v. P. kastade en förstulen blick ät dörren till nästa rum, men
dä han syntes öfvertygad om omöjligheten att undlly, gjorde han en
rörelse, som jcmte den smygande blicken lät mig anu, ali han ville gä
Frans nä rma re och hei lre förekomma än förekommas. Alli hade gå it

blixtsnabbt, sä aH jag icke hunnil besluta mig För siittet af en
mellankomst; och äfven hade jag hoppats, att v. Ps. räddhäga sku lie
göra hans anklagares hämndplaner om intet. Men den förres sisla ord,
det säg jag tydhgt, hade drifvit Frans utöfver hvarje möjlighet för
besin ning, och stundens fara var hotande. Mcd en hastig rörelse hade
jag derföre närmat mig Frans och slog ned hans framsträckta arrn. 40

Pistolen brann i detsamma a f, knal len satte husets i nvänare i rörelse,
och v. Ps. rop: »mörda re, hjel p» visade dem vägen till hans rum 0 Några
personer i nträdde, men under röken, som stigit mot taket, sägo tie v. P.
ännu hällande pistolen. Frans vapen hade jag tillgripit och gömde det
under kappan, hvilken jag i hast svepi ik ring mig. Mcd andra handen
fattade jag Frans arm, i det jag sade till dc inträdande: ilerr v. P. öfvar
sig pä pistoler. Denne gjorde min ait förfölja oss och yttrade nägot om
arresting; men det skedde mcd pistolen i handen, och dc förbluffade
äskädarena a nsägo sin p1 igt Ford ra att hejda honom 0 U nder vii ierva Ilan
aflägsnade vi 055. »Fian skall icke undgä niig,» mumlade Frans dystert 50

ännu, dä vi voro pä gatan. Men när han stg mig afiorka den blod, som
jag nu först märkle liyta utät min venstra hand, glömde han alIt för
fvern a it bri nga hjelp. Ok unn iga om verkan af ett skottsä r, 50111 Vi

bäda voro. förestälde vi oss icke annat. än att kulan skulle intrLtngi i
arnien.
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Det var eFter detta flFven Lyr, vi voro tilisamman pii mitt rum, der vi
snarl upptäckt, att såret endast var ett obetydiigt skrubbsEir, och der
Frans smningom iin mcd lifligare Farger, Lin Faordigt hade rneddeiat
mig sin kirieks korta historia. Det var d han pt min upprnaning att
välja ngot lideit möl För sin verksamhet, såsom liitiaste mediet att
glömma Förilutna, svarade: »GiF mitt iiF nigot viirde, visa mig ett måi,
För hvilket jag kun IeFva, ida och strida, och jag viii kasta bort mig sjciF,
riina kinslor, mina passioner! GiF rnig detta mål — — men du kan icke
i Fva, hvad du sjel F icke eger,» mcd hvilka ord ä Fven denna berattelse
började. Och hvad Linde vai svaras Liii hans otåliga ord? Ungdomen,
aFju mera ädel ari den är, Rnner ringa Lilllf’redsstalielse t. cx. uti utsigten
att vinna prostetiiei eiier sLatsrtdsvärdighet. Den Fordrar Fritt utrymme
att verka För eli mäl, som i sig innebör rnedvetandet att haFva verka 1 För
Fädernesiand och mensklighet, och oraknad Failer mången, emedan han
tiiiihört en Lrting tid, som icke manat hans sväliande kraFt till strid och
seger. San har Failit, emedan en Lidel arelystnad Ithit honom Förbise den
gömda och glömda, men oFta svårare strid, en tusiasmen har att käm pa
mcd sig sjeiF, För att inivinga sig i det närvarandes trånga band och mcd
gladt mod verka För tiet ii lia.

20 <n:o 5h
VI.
Ett är Förgick under svåra och sårande Förhällunden För Frans.
Uppträdet lios v. P. hade vunnit ryktbarhet i staden, troIigen icke uLan
dennes medverkan, och såsom naturiigt var mngFaIdigt Förändrad
Form. Följden deraF bIeF en undersökning inFör den discipienära
akademiska myndigheten. En sådan är alltid Förstörande För den
yngling, den träFFar. Redan Förestäilningen att vara ankiagad är För
hans sinne ai itFör upprörande, För ali tilltta honom egna sig 1 nägon
sysseisättning, minsi tit studiernas. Ar dertiil hans Förbryteise icke

31) vanärande, sä biir han i sin omgiFnings ögon en FörFöljd, hvars
umgänge hvar och en söker, och kring honom hiidar sig en krets aF
oroliga och missnöjda, hvilka FörleFva sin Lid i upphetsande geiag. 1
närvarande iiI 1 Förökades deltagandet För Frans genom det aliniLinna
rnissnöjet mcdv. Ps. uppFörande. Denne bleFoFfeniligen insuiterad, och
undersökningen Föriängdes genom nyaankiagades indragande den
saninia.

Att anledningen till uppträdet aliniäni skuiie bedömas Frän dess
sämsta sida var i sädane Förhälianden giFvet. Nvern skulle vai trott
Frans Försä k ran, alI hans kärlek varit svärrnande ren, ja sä i dc aderton

40 å ren s anda, tiLl h an icke en s tä nk i sig en Fram tid För densam ma uta n i
den blott älskat, hvad stunden bjöd det varma hjerLat? Kränkt i siiL
innersta aF det ui Lseende saken Fätt, och hviiket deL varit FåFängt a tL söka
u tpläna, sie ts ha n mcl ia n hägen till d raga sig u n na ii För alI u ppm ii rk —

samhet och sä att säga tvänget aF ett dagiigt stormande samliF, i hviiket
han För stunden begroF det tryckande medvetandet aF sin beiägenhet.

Men den sk ui le litet kanna menniskohjertat och, hvad passion är,
som ansåge tilit deLta haFva bort Föiaga hans käriek Liii Amai ia — till
henne, som var dessa nedsiäende Förliäliandens skyidiga eller oskyidiga
u pph oF. En kansi a, sätia ii som Frans’ va r, L röL Las icke dera F, ali den ha

50 rnycket att öFverse och Föriäta. Den är dessutom i oändlighet nk pä
ursäkter. Anialia hade ju ickc FötI anFöra ett ord Liii Försvar. Kanske v.
P. nu såsom Förr trängt sig in i hennes Fristad, och hans djerlbet hade
kanske öfverraskat hennejust i det ögonblick — dä Frans inträdde. Elier

vä rsla Fa ii: hon hade trott sig öFvergi Fven, och den erFarne Förleda rens
hyck Linde Försa k ringar och kanske F kostiga u ppirädandc hade insöFt
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henne i För]ioppningar För frarntiden, kanske läitat det närvarandes
betryck. Här Funnos ovliga möjligheter — 1-Jon var ju dessutom
värnlös, lernnad till pris ‘it hvarje iillFäIIig olycka, hvilken till och mcd
kunde beröfva henne dagligt bröd, alan råd, man deliagande. Och han
sjelf, Frans, hade ju intel loEval För hennes Frarnlid, mcl gjorL För det
närvarandes iryggliel, hade ocksä intel annat alI Fordia än hisihet viii
en svärmande känsia och vid obelänkia försäkringar.

Del erfordrades derföre bloLl en svagare slund än dc många, för ali
åierföra honom till den svaga, hvil ken del j ii va ril gryrni ali neka
Lillfällei till en Förklaring öFver del iörflulna, ja till beiygande aF sin 10

änger deröfver, om hon verkligen varit brotislig. Och hvilken qvinna
sk ulle i hennes siälle haFva Förjagai den återvändande, äfven om hon
hafi en bekännelse ali göra, som kunnat Förjaga honom? Dertill hade
fordrais en öfvermensklig sjelfuppoffring. Hvarföre också Förstöra den
lycka, som efiersträfvas äfven mcd Eura aF Förblindelse, kasia dagens
ljus öfver del, som den drömmande icke vili upptäcka, giEva en
Förhailig, sällhetsrnördande sanning äl den, hvilken iigger om villans
lugn? — Amalia gjorde det icke. 1-Ivem vei, kanske hade hon intel ali
dölja; ty hennes hjerta hade cke varit en qvinnas, om berättaren aE
hennes öden kunde omtala, hvad i detsamma Föregick. Nog aF, nnan 20

kort det För Frans umgängeskreis ingen hemlighei, alI del Fordna
Förhällandei var åierknuiet.

Dock om del i sjelfva verket var det Fordna, äfven detla kunde ingen
säkeri veia. Ty mcd Frans karakter var del cke för hvar och en läLL ali

inlränga i förhällanden sädane som delLa. Och cii tyst erkännande aF
visad omanlig svaghet gör redan hvarje stolt sinne obenägel ali låta ens
den mesl vänskapsfulla blick skäda in uti dem. Del Fordna Förhällandel
kan icke efter sädane uppiräden finnas — dessa hafva gjorl del till nägot
mer eller mindre. Till nägot mindre, om blotl en slapp Försoning
iniräder, der den ena tviflar på bekännelsens, den andra pä förlåtelsens 30

sanning; till nägol mer, om del Fordnas mål icke mer Lir del närvaran
des, om för detta icke mer fordras ömsesidig blick i en öppen själ, ulan
blott slundens berusande hängifvenhel för ali glönima, för aLi under
hällu det sjellbedrägeri, hvaraF ömsesidigi behof är förhanden.

Och Frans förändrade lynne och liE gaf anledning alI misslänka del
sednare al lernativel. Dcl var icke mer den svä rmande, tillbakadragna
ynglingen, del var den stormande, passionfulla unga mannen. Hans
lefnadssäii vur en vexling af dyster slutenhei och vild gladje, och äfven
i denna ultalade sig eli Mn öfver sjelFva glädjen, säsom öfverhufvud
hans goda velI nu blixlrade Eram i bitande qvicka, men djerfva. del ädia 40

icke mindre än del oädla i lifveL angripande infali. Det var della en
oroligl samvetes Försla bemödande atL jemna alli, det goda och del
onda, en lek under hvilken krafterna stä rkas, så ali della samvete snarl
orubbligt och kalli Förvärfvar hufvudet en krafigenis värdigheL.

När slulligen domen FöIl, som pä CLI halfl är relegerade Frans från
Universitetei, var han långt hunnen i liknöjdhet för liEvels skiFten.
Afskedel gladde viii hononi icke, men det smärtade ocksä icke, ehuru
han visste iniala sig, ali deL var pligl ali visa smäria, Amalia till Irösl.
Ty hon var iröstlös, kanske mesl af en anande fiuklan För lifvets vreda
lotier, ehuru också förhällanden finnas utom den svflrmande, intet 50

beräknande kärleken, hvilka genom vanans maki och naturens dunkia
maning binda isynnerhel qvinnan.

Fiändelsen Förde henne några dagar efier Frans bortresa i niin väg.
[Jon var skön som förr, men kanske af en vekure skönhei, mcd niindre
glöd pä kinderna. Och blicken gömde sig en älskvärd oskyldig
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blygsamhet under dc LTiga ögonharen. Mcii livad som bodde der p
djupet, det kunde si ken ingen 1 den liisa, ty alla Förh Ilanden sade, a tt
denna blick icke alltid talat sanning — eller hade den Förskönat ahven
den Förhailigaste saniiing och IZr en annan blick gjort det svarta livitt.

<,i:o 52,
VII.
Dc var en mörk Oktoher qviiIl. Eli Uni regn gjorde den tiinga dimma.
som låg öiver siaden. in mcm ogenomtringlig. och lvkiornas maita
sken uppIste blott dc niirmaste ftsremilen inom en ah’ den terspcglEin—

0 dc dimman begränsad krets. Nti och då hördes dLnet ah’ rullande
kdon. och en vagnslyk ta eller latemna skred hum och der spöklikt iram
öfver gator och torg. Likasom Frtiktande Försit smögo spridda vandra—
me Fsrbi hvarandra, För ett ögonbiick synliga i den Ijusa dimkretsen
kriiig lyktomna, men Följande ögonblick Förvinnande i det omgifvande
mörkret.

Då stgs öfver den enda bro. hvilken vid den tiden Fanns Aho, och
hvilken var bättre upplyst, iin dc tilistötande piatsemna. en mörk
skepnad skrida Fram mcd osiikra stcg. Det var en man, som insvept i sin
kappa syntes obckymrad öh*er det vlider, hvilkct han Färdades. och dc

20 ord. luin rn umiade niellan tandemna, voro icke tringar ah’ otöl ighct
öfver della tilan ohrivilliga herljud ah’ hans Lysta tankar. lUin hade si
icke hunnit till halFva bron, Förrän från dess motsatta sida hördes röster
ah’ Lvitnne samialande, och snart skymtade tvenne qvinnoskepnader
hra m.

Det ovissa lyktskenct lilhiL mera ana iin se, ati dc bida vandrerskor—
na Lillhörde dc olyckliga FörderFvets barn, men detta bekruiftades
tillräckligt ah’ det djerfva siittei i deras sarntal. Den ena ah’ dem
stannade, då dc mötte den ensama mannen i kappan, och hejdade iiFvcn
den andras steg, i det hon sade ntigra bega bbande ord. Då bad den

o andra, hvars stiimma var vida vekare och renare, henne komma vida re.
Mcii vid Ijudet ah’ denna röst spratt mannen till, kappan gled 1
detsamma jUan hans axlar. och han stod der orörlig soni en bildstod
mcd magtlöst nedhängande a rma r och blicken sti rrande huiftad på den
sist talandes skymda gestait. Mcd en plötslig rörelse hade han i niista
ögonblick Fört henne till dcii niira lyktan och höil viUdsamt hennens
ansigte niot Ijuset.

»Amalia»! hördes oredigt Franipriissad t öh’ver hans lappar, i tiet han
hastigt sköt henne ih’rin sig. flåda stodo tysta och orörliga. Tryckande
tien vida shavl, hon bar öh’vcr huvFudet, niot sitt ansigte ville Amalia no

30 gi, men hennes hurielika Följeslagarinna hindrade henne, i det lion
hinande sade:

Gammal bekanLskap Ni si liedra d bekantskapcn mcd nögon artig
gti h’va! — Ilon struick te mot honom handen.

»Olvckliga, jag har intet ati giRa.» svarade han. tiliiiggande ett
beFallande. men mcd osäkcr och darra nde röst uttaladt: » ilon hä ri Erän,
bort’>! samt en aFvisandeätbörd.

Det var Frans, som eh’ter en skilsmessa ah’ Fem är sä ätersäg den
Fondom älskade. Ilan [mdc sedan dc skildes varit ett är Erän Aho, och
vid hans äterkomst dii var Amalia I’örsvunnen. San hörde nägon gäng

50 nämnas. att hon skulle Funnits i 1 Iclsingfors, men icke oh’ta hyste han
cns nägon önskan att liha kanna hennes öden. Bcskrih’ningen pä dessa
skulle kanske ocksi blifva dcii vanliga. Värnlöshet och nöd. kanske
äfven uppoi’h’randc kärlek. skönhei ccli vanlig Fäliinga. sedan lilitsinne
ccli hegär att lysa öRer alla i samma ördömclse. öFver andra ah’ köne.
För ali liämnas ah sed och lag giEna löretruiden, vidare qvinnans renasle
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iycka förvandiad i oiycka, ernedan öfvergifvenheten och niiringsom
sorgen gjort den dertili, siutiigen dödens hand ett Iyckans verktyg, och
den bcfriade Ihrigaende på den hastigi si u tiande banan. Den na väg är
sä niänga olyckligas, dem föraktet brännmärker, men hvilkas herniiga
historia vai kunde väcka mediidande.

Tiden, som utpiänar alit, hade förvisat Amahas biid viii icke ur hans
minne, men ur hans ätanke. Sjeif nide han ännu gjort eLi raskt försök
att iyfta sig upp till ett verksamt iif. Han var sedan tre är tilibaka
praktiserande Jurist. Hans goda kunskaper och förmäga vunno erkLin—
n a n dc, men hans bi t tert stä mda lyn ne h i nd rade hans fort kom st, och det
oregelbundna iefnadssätt, hvari en del a C studenttiden in iedt honom,
förde nu iängsamt men siikert mot en dyster framtid. Medvetande
häraf hade luin vänjt sig att betrakta sitt hf säsom till spillo gifvet. Det
gafju hononi ingen annan giädje än glömskans afdet närvarande, och
han sökte den vexiande i musi ken elier i det viida lefvernet, efter hvi i ket
uppvaknandets stunder blcfvo aili mer och mer förflirhga. Det var en
förirring, som hade bruti 1 hela hans själlsk raft, emedan han ovetande
mcd hela sin själ hade hängifvit sig ät den; äfven han hade drömt, den
renaste varmaste dröm ett yngiingasinne drömmer, men icke säsom
mängden vid uppvaknandet funnit bioit lifvets vanhga prosa, man det 20
biltrasteaf dess verkhghet — brottet och ängern.

Sä stodo dc bäda mot hvarandra. icke eLI ord gick öfver Amalias
läppar, men våidsarnrna snyftningar förrädde, ati ännu icke aRi ädeit
försvunnit ur det bröst, som sä ofta Ijugit mcd länade känsior. Frans
lutade sig skakad af sinnesröreise säsom af en frossa mot brons
barrkre. Piötsligt sjönk han tilihopa och försvann, och dc bäda hörde
ijudet af den fallande kroppen från äns grumiiga vatten.

»Hjelp»! skrek mcd söndershtande ton Amaha, men ledsagarinnan
iade handen öfver den oiyckhgas mun. »Tyst, skynda», sade hon »man
kommer och fängelset väntar oss». Fion siäpade henne mcd sig, i det 3n
hon upptog Frans kappa, hvii ken hon kastade öfver hen nes h ufvud och
axiar. Bäda försvunno.

Det skrälande ijudet af ett åkdon hade skrämt den försiktiga. En
ensitsigchaise körde upp pä bron. Den bakpå sittande betjenten hördes
mcd nägon oro säga: »Ett nödrop var det, kanske föli någon jan». — En
suput, det bästa han kunde göra — svarade hans herre kai t och gaf
hästen ett piskslag. Det var v. Ps. röst. Han ätervände just no ifrån
visite hos chefen för det verk, vid hvilket han tjente, giad öfver den
a rtiga iyckönskan till snar beford ran, dennes älskvärda unga fru hade
uort honom. Han hade af det haifqväfda nödropct blifvit störd sina 40
tankar pä framtida ordna r och titiar, och denna framtid har icke
bedragit hans förhoppningar.

Kort efter den första befordran, förrän ännu någon orden infunnit
sig, förde han en dag protokoilet vid en session i Hofrätten öfver ett
hcmstäldt mäl: a ngäcnde Amalia V. och Joselina La rsson, ank lagade
för delaktighet i mordet pä Extranotarien Frans Theodor S—g. till
hvilken gcrning vai ingendera, i anseende till bristande bevisning,
kunnat laghgcn förvinnas, men dock 1 anseende till flera bindande skäi
och omstä nd igheter, hvaribland förnämi igast den, att den sistnämnda
i n neh a ft den ali id n as ka ppa, och pä grund a f den fö rras tveta lan 50
angäende förioppet af deras möte mcd samma aflidne, bäda, såsom
äfven försvarslösa och för eit ostadigt lefverne kända, af Rådstufvu
Rätten blifvit fällda att förpassas till Kronospinhuset i Viilmanstrand,
för att till bekännelse förmäs; hvarjcmte hkväl bhfvit anmäldt, att
Amalia V., scdan domen faflit. aliidit i fängelset.
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För v. P. medförde denna hiindelse ingen annan Iedsnad in en
bitande påminnelse cm fordna lider af en bland hans tjenstekumruter,
men hvilken erinran v. P. mcd fullkornlig verldsmanmanna Laki slog
unnan genom eli Iyckligt skami, cii skiimt, som bioit siudRislade hans
öfvertygelse cm sin egen snillrikhet.

153 BÖRA SKOLBÖCKER .ANTAGAS TILL BE
OAONANDE, FORRAN DE ARO GENOM TRYCK
OFFENTLIGGJORDA?
Saima ,ua 41 31.1V 1844

Man maste harva en lika ringa tanka cm en skolboks inflytande, som
stor förtrösian till lattheten -att pröfva dess duglighet, för ati sasom
Ilorgå Tidning anse denna pröfning kunna förega bokens utgifvande
från trycket.

Vore det nu så lait att afgöra öfver en Iäroboks duglighet, sLi maste
det vaI förehlila underligt, att så få skolböcker förma vinna något

20 slörre och långvarigure föriroende. Ty det bör väl lyckas för dc ilesta
rörraLtare atl fil deras arheten underkastade en eller flera sakkunniga
mäns omdöme. Få skribenier torde också underlätit att vidtaga en
södan utväg, för ati derigenom komma till bestämd öfveriygelse
angaende det iflgavarande arbelets dugligheL. Isynnerhet blir detta
nödvälldigt, så snart Förf. sjelf är tveksan, lII.Iruvida andamölet mcd
dess utgifvande kan vinnas. Vid skolböckers utgifvande är detta
ändamäl bokens antagande till bruk vid skolorna. Härom kun väl aLer
ingen förfatiare vara fuilkomligi säker.

Men hvarje skrifLs framgång kun visa sig oberoende af en sadan
30 föregäende granskning, och litteraturen har frarnförallt aiL uppvisa

otaliga prof på läroböcker, hvilka mcd myeken pomp blifvit anlagna
för skolan, men heit hastigi åler förkastade. Ty likasom det för
förfatiandet af en god skolbok är nödigi, atL förftillaren sjeif lagI hand
vid undervisning, och just i den del derafi hans bok omfaLtar, så kun
ocks ingen annan väg flnnas för en säker granskning, än den under
lärareyrket vunna erfarenhetens. Man skulle kanske tycka, ali en
larare, som eger erfarenhet i sitt yrke, nu äfven läti bör k unna afgöra
öfver den ena eller andra lärobokens lamplighet, man att särskildi
hafva pröfvat densamma vid undervisningen. Det faller dock Iätt i

40 ögonen, ali om sa vore, si skulle äfven nämnda lärare sjelf vara den
bästa författare till den ifrågavarande läroboken. Men det förhiller sig
icke alltid si. Det är nemligen en annan sak att afgöra öfver, hvad som
icke duger i en förhandenvarande Iärobok, än att sammanskrifva en
sidan, sä ali den icke bhr Föremil för dylika anmärkningar. Till det
förra fordras endast godt nit uti undervisningen i förening mcd vanlig
kunskap.

Att bedöma en skolbok bloit pä grund afstudium, förutsätter redan
samnia lörniäga, ali för hvarje särskildt falI tänka sig in i lärjungens
föreslällningssäit, hvilken äfven tillhör förfallaren; dä deremoi svårig—

50 helen att meddela liirjungen den begagnade lärobokens in nehäl 1, dc
misslag, till hvilka han föres af detta, undervisningens större eller
mindre frukter, bedömda efter en längre tids förlopp, oafvisligen föra
lararen till kännedom af tien begagnade lärobokens brisler och förde—
kl1—.

Ar det nu för skolläraren omöjligi ali man en erfarenhet af detta slag


