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Flvad jag har att svara p Ditt förra bref, lemnar jag Liii annan gång.
Ikide nu och alIt ftamgeni till ierminens siut pressas jag grundiigen af

dagliga pröFningsexamina på klasserna. af valedicentcrna, rukenska
per. examensförieckningar, meritlistor o.s. v. Sedan får jag liten ro att
ginka pä annat.

Skt äter två kommissioner, till beslut pti detta egoistiska breE Ar
Fredrik Ehrström Crisk? Jag fruktar ati han icke p posten uttagit bref
harifnin. Dc angi brådskande aflZirer och niin oro ötver ati icke hafva
erhällit en rad till upplysning Ur stor. Skulle sä illa vara att den
hedersvLinnen åter ligger neder, si åtag Dig det ovana bestyret, hvarom
brefven Cörmaia. SLig också Guldsmeden Mellin 1 förbigående, att han
har eH bref pä posten, hvarpä jag viintar svar. Ut mig med första
möjiiga veta nigot om EhrsirömskaaflZiren, Ledsna icke vid den möda
jag gör dig.

Vördnadsfull och uligifven heisning till alla i Farnfljen. Tklck sielf för
Diii vdnskapsfulla deltagande och räkna Fortfarande på upprigtigt
svar.

Joh. Vilh. Snellman
20
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Ljufva, ljufva, Goda Älskade!

Föritii, förlät detta namn och förlät dessa radcr. Men der det gLiiler alh, 30

hvad jag i denna siund vei vara jordisk Iycka, alla mina förhoppningar

p ngon frid i lifvet, der bör det jo mig förlätas, att jag tillgriper hvarje
redlig utviig För ati bereda mig eLi iyckligare öde, in det som no hotar,
om icke redan är afgjordt.

Jag behöfver icke upprepa det tusen gänger sagda, hvad som gjort
niin oro och väckt ständiga tvifvel pä frarntidcn. Ljufva barnets
ungdom, min ålder. se der, hvad som gjort miii qval. Endast till det
goda, veka hjertac harjag ställi miii hopp, sti niyckct förnufiet iYiti rum
att beräkna jenite den dunkla kansia, sorn fört nihz till eLi barn, och
hvilkcn jag sä gerna velat anse för en blid Försynens vink. Jag har dä 40

tänkt: jag behöfver tillgifvenhet, hvarefter mitt hjerta lifvet igenom
törstat; jag behöfver eli Fridfullt hem, eti ordnadt, stilla rum, der annan
glädje trifves, Lin den stormande, hvilken för mig icke mera har nägot
lockande; jag behöfver en själ, som hittar och mcd delLagande följer
niina sträfvanden för det allmänna, hvilka hittilis ensamt uppehällit
miii lif, men hvilka äfvcn gjort det tornt pä stilla frid ock lycksalighet,
emedan jemle dem ingen hvila för niin själ funniis; jag behöfver maka
och barn, för hvilka jag tillika kan strLifva och arheta, för aH ui’ miii
arhete ega annan ii llfredstäi lelse. än det spa rsamma ofta kaIla bifallets:
iv frukten af sitt arbeie för det alimänna ser mannen sallan. men han 50

kan ljuft njuta den, dä han derjem te arbeta r för dc sinas lycka.
Jag sökte alIt detta, och ati jag sökte det hos cii barn. Derför harjag

ingen annan ursäkt än den kansla, som sä mäktigi drog mig till Henne.
Miii samvete förirösede jag mcd den tanken: Fiennes hierta är vckt
och bildbart, och det skall lära ait förstd. hvad min karlek begär. Men
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jag insåg icke dii s5 kiari som nu, ait endasi uppoffrande genkäriek
kunde iära Fienne deiia; och jag insg icke. ali miii samveie icke olan
denna skutie finna Iugn och förirösian för Nennes franiiid, d. ä. för
min. Ty inför Gud bedvrarjag, tai mina drömniar cm egen sLiiihei, niin
ianke p1 hvad Ilon som Maku borde skinka niig, aidrig aidrig varii
skiida frn tan ken på 1 lennes egen lycka, fWin hoppel, ali ilon sk ulle
linna denna mi ali vara miii iifs fridsengei och mi den innerliga,
inneriiga kiirlek och ornsorg, hvnrmed jag vei, ali jag sk u lie moitagit
Hennes viigerningar. F[varför skuiie jag söka dölja, hvad ijufva barnet

10 redan veL, ali jag inbiiski nog frin första stund linde hoppais möta
nögon ringa böjeise. Jag linde bort vika, dt’i jag fann miii missiag. Men
huru kunde juu frivilhgi förspWia en möjlig iycka, dt’i Hennes hand höli
mig tilibaku och Ilon sjäiv närde hoppet, aH böjeisen kunde vakna i dci
veka. Ijufva hjeriat. Dci gavs en LiJ, då den minsia skvmi af kärick
skuiie gjori miu siiker, såsom den ofm gjori min Ljusning och sälihel.
Men omtiiiiigt trjinade miti hjeria efter mera, och si ndigi mcm, äfven
sedanjag vunnil mcm, än jag nuonsin vågaiL hoppas, bekännelsen. den
uppmepade bekänneisen, som ännu kommer miii hjerta ali darra av
säliihet och ulömnia, hvad som är, för dc drönimens siunder, sam varii.

20 Hvarföre var jag ±1 icke nöjd? Nej jag kunde icke vama det. Min äidcr
och eLi bamn! — Jag kunde icke vara deL, Ly jag sökie icke biotL en flickas
käriek, uian ianke på fmamiiden, uLan jag sökLe en maka. Siundens
säfla dröm kunde icke vama mig nog; miii samvele och omsorgen för
fmamtiden fordrade mcm. Jag maisLe se något verk af den käriek, Ijufva,
ljufva barnet II ii mig anu. Jag fordrade uppofhingar såsom denna
kärieks frukt och beviset för dess sanna arI. Var niin fordran öfver
drifven? — Nej, jag iror det ännu icke — men jag var kanske för otälig
ali se hvad jag s mcd heia min sjäi beQärde.

Huru ringa borde dock icke uppoffringen ännu variL? Ati göra dci
30 tankiösa nöjei till nöje, icke till enda sysseisätining, aii äiska hemmet.

arbeie. ordning lugn och sä bereda äfvcn mig siunder, för aH verka pä
den unga själ. på vars daninu jag nitisLe bygga bådas vär fmamtid.
Vanan, bamnasinne hindmade hän denna uppoffring. och det var mig eli
bevis, aH den käriek, som kunnat besegra vana och bamnsiighei. icke
fanns. Kanske dårakiigt och iedd af passionen sökte jag vinna andni
bevis pä dess tiilvaro i ynnesibevis mcl mig. Fiuru skulie jag dock
kunna ångra, hvad soni gifvii mig ouisägligt ijufva ögonblick af
öfvertygeise. Var dock stoii, barn, som jag äiskar älskar djupt, djupt ur
min sjäi, och öfver hviikei jag dock kiagar: bamne hum aidrig sagi mig

30 eiL md ur hjeriat, utöfver eli hviskande ja eiler nej. Eii namn för mig
kunde det hjeriat aldrig flnna; det kunde aidrig letu sig äg öR’cr Dina
läppar. äiskade. älskade aidrig! Böner, böner sädane ingen man bell
dem, kunde ickc vinna della.

0 föriänk niig icke dl aLi jag iviilade, aLi jag fordrade mera. ali jag
till käriekens bekänneise fordiade käriekens frukter. Fiuru kunde jag
af, hvad jag seIL och erfarit. vänla eLi fridfuiit, ordnadi hem, vänta
deitagande för dc högre menskhga angelägenheter, vid hvilka miLI
sinne är fästadt, och för hvilka jag skulie kunnai väcka ijufva bamneis
håg, cm kärieken förmäti draga tien frän Rärden, vänia aLI se bamnet

50 mcm Lillfredsiäild af niin käriek ccli omsorg än af denna. RäkntL
Liilibaka, huru mänga ögonblick skänkts tii mig, åi en djupare känsia
och alivarhgare Lanke, och räkna icke strängL nied mig, om jag, sedan
löfLei ovat kärlek, irodde mig gäckad och stundoni dmefs till hopp
löshei och förLviflan

Mä. mä icke uigången visa. aLI bamnei sLackare, bedrog sig sjeif och
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bedrog mig — förskriicks icke! — blott bedrog på den skönaste dröm,
min sjiil drömt, den skönaste, emedan den icke blott var känslans utan
syntes äfven förverkiiga Förnuftets omtLinksamma beräkningad Hvil
ken bön har jag väl för ait afvLinda en sådan utgång! Ingen, ingen
annan lln försäkran, ali min kiirlek varit densamma, innerliga, till
uppoffring beredda, i dc stunder. d den manat stoltheten att dölja sin
föriviflan i harm, och i de stunder den ödmjuku tiggt oni bönhörande,
d den opkalladt erbjudit sig sjelf till olier för den Aiskades lycka,
eller kniiftillande utgjutit sig i tacksLigelser öfver ali vara bönhörd.
Hade ljufva, goda, £ilskade barnet äfven dessa sednaste dagar kunnat
liisa i mitt hjeria, så hade ingen rvekan funnits. hvarföre iag under tv
dygn icke lemnat min rum, icke mottagit nigcn. cke sofvit, icke vakat.
utan nu, såsom s ofta, endast tvitlat ccli hoppats, och hvarföremina
första steg utom hemmet åter förde mig till den Aiskades hem. Ar det
ett fel, att bland dessa förlioppningar dfven funnits den. ait jag, kunde
viicka ljufva barnets sinne till alivarsamma tankar. till någon tanke p
bdas vr framtid, pt den tid. då icke mer ungdom och fagra kinder
kunde fängsla mig?

Men di jag beder. beder ur djupet afmin sjil: älskade, Lilskade. ljufva
Barn, skank mig kHrlek åter. skiink mig den, ty Barnet har sjelf betagit 20

mig sjilsstyrka ait numera offra, hvad som utgjcrt niin siillhet ait ega!
— så tillägger ja äfven: Pröfva hjertat, pröfva det hjerta jag begär och
i lycksaliga öuonblick Iroti migega. pröfva cm det kan någotuppoffra.
cm kärlek är der mera än tanklös hyllning. cm hemmets frid är det
mera än loma lekar, cm det känner För nigct högre, än hvad f3kunnigt
joller vei ati omwla, cm det vei, att det sjelft vexer större vid att
upp,cffra sig än vid ali tillbedjas, cm det erkänner nigcn pligi. icke
bloit ‘ill göra dc rättigheter gällande, hvilka ungdom och lvckliga
förhillanden gjcrt det till en vana — Krossad. bedragen pi länge närda
förhoppningar, seende hvarje anspråk på lifvets lycka, hvarje dröm cm 30

eri fridfullt hem. för mitt af siändig strid, af mödor och uppcffringar
till trånad efier frid drifna sinne, seende dessa i fara ait för alltid
försiöras, min franitid i eli barns späda hand. skall intet förmå mig till
en csanning. Alli eller intet! Hvad jag begar. hvad Jag lofvar, vet det
ljufva. ljufva älskade barner. Kärlek. kLirlek begär jag. kLirlek lofvar
ag. jag lcfvar den, äfven cm det svaga str&i, vid hvilket nina
förhcppningar ännu [tista sig, skall brista! — Min gliidje af lifvet är d
ohjelpligen förspilld. ty förrän ären laggt sin läkande hand öfver
lijenats sr, ccli nya förlicppninar kunde gro, liafva mina steg snabbt
närmat niig till en annan frid än lifvets. Bed då För den. hvars kärlek 40
ljufva barnet lbrskjuter, bed i den öfvertygelse. att denna kärlek varit
sä litet egoistisk, mensklig kärlek kan vara, ccli i den, att densamma
varit sann och ren. utan smicker utan försuillning. Vägra kärlek,
aktning skall barnet icke utan egen Förnedring kanna vägra. Endast
min stora svaghel, min kärlek sjelL skulle inför andra göra mig blygsel
— ella nej. jag bör icke blygas, ait äfven jag en gäng trcdde på lycka,
att jag begärde den mcd hela min själ! Ålskade, älskade, ljufva, Ijufva
gcda Barn Lef Väl! — cm för alltid, m’t dä ett ädlare sinne vinna, hvad
jag icke vu n n it, och Ij ufva Barnets lycka beredas af en vä i-d igare hand;
en innerligare kärlek än min skall aldrig vårda den. Farväl! 50
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