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Glädjen goda izudars gICVa

biel’ Din del. PA Iifvets stig
Flvad Lin öden neka, lofva
Iniet deraf lZingslar Dig:
Sorgens moin Diii sinne hölja
Ssoni sommarskyar bloit.
Genom tirar. som beskölja
Kinden, 1cr Du skönt och godi.
Lef d, glads ati menska vara,
Oppen, fridl’uII. glad och öm,
Lyckan 1 Diii bröst bevara,
Le och njut. och gråt och glöm;
Men on, sorger siundom irycka,
Tu nga b t i a ii jaga bori,
Tänk dii: »Jordens sorg och Iycka
Är en dröm, som lifvet kori»!
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Å — Moder natur skänkte dig eit hjeria, öppet för adia kansior. Lögnen
flackar icke dina unga lappar, endasi barnets oskyidiga tankar fylla diii
sinne, du bäftar illlbaka för. hvad din känsla säger dig vara oräti. och
har för eländet. der det möter dig en mcdlidandets tAr 1 det sköna ö2ai
och en till bistAnd uisträcki hand.

Diii lif är cIA en adel menniskas, en ädel quinnas? Du ser pA
40 blomman, som du Lilskar. pA hannes fridfulla Lnoppning. hannes

oskuldsskära färg. hannes dunkla kärlek till Ijuset och hennes glada
tillvext. dä hon omflytes af solens lifvande varma sirålflod. »Miii lif
säson hennes»! suckar du. och kanske iillagger den vemodiga förkäns—
km af rnenniskolifvels allvar: »en Ijul’ död som hennes. förrän viniern
manar till värn för en kylig, fröjdlös tilivaro»! — Men diii lif ar icke
blommans, Nyfödda begär höja bröstets oro. Ensarnhet, siilla dröm
mar alskar du. man du flyr dem dock och vill 1 det giada verldshvimlei
njuta af hvad du ser uiöra andras njuLning — mcii du ätervänder
dcrifrän mcd hjertai torni och iränande efier nägot annat. än hvad

50 veriden l’örmädde skänka.


