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HUB, SLS 380

Du lärt dig af nutidens anatomi,
Att lifvet ej finnes i naturen,
Att alit är fysik, mekanik och kemi
Hos stenen och piantan och djuren!
Kanhända, att menniskor formas en dag
Af salter i gias eller degel,
Men visst är — då följes ej kärlekens lag, 10

Och lifiös är forskarens regel!

(Du) sjelf har det pröfvat och pröfvar det än
Säg, är det kemi, dä ditt hjerta
Af talande blicken hos Eva, din vän,
Uppröres till fröjd eller smärta?
Ar det mekanik, då en suck ur dess barm
Sitt svar i Ditt bröst genast finner?1
Förkiarar fysiken, hvarför du sä varm
För Henne, just Henne blott brinner? 20

Nej Doktor! det finnes en kraft på vår jord,
Som är ifrån himmelen lånad;
Den är i kemisternas fyrugn ej spord,
Men glöder i menniskans trånad;
1 kärlekens känsia dess låga slår ut
Och fiammar i kyssarnas villa;
Vid grafranden än, sedan leken är slut,
Den lyser och värmer, sä stiila.

30

Så låtom med affinitet, attraktion
Den kraften få komma till ära!
Ty svag är mot den hvarje spekulation,
Och svag hvar erfarenhetslära.
Mä dock teorierna hafva sin gång.
Stor sak! — hvad systemerna fela
Det rättas af kärleken allt, som engång
Ur Intet har frambragt det Hela.

J. V. S:n 40
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Palo d. 4 Apriil 1850
Aiskade Son!

Jag viii nu bjuda till at rita några rader för at upmana Dig at snart 50
ffigna oss med berättelse huru resan aflopp; och om Eder egen, och
Barnens hälsa efter densamma.

Att Du trifves väl ibland gamia wänner, tviflar jag ej; men Din
Aiskade Maka måste naturligt sakna en tid sina ungdoms bekanta.

At Du wunnit en beställning är Oss bekant af Tidning<arne; men
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hum dett afiöper mcd den andra, önskade Wi att få höra. Hufvudsta
dens 1if kommer at kosta penn<inga>r om ait skall ses och höras — Gud
Nåde! Det är stort!!i

Mitt lif är nog som det kan. Otto har jag ej träffat på 6 veckor, och
i N<yC<arle>by är ingen Wänn qvar: Dit var jag sednast i December.

Rådm<an> Berger har mina penn<inga>r; som jag nu Iefvat af i par år,
så at jag ej behöfvat besvära Otto stort, sä länge de räcka. Circa 50
R<ubeb S<ilfver är qvar.

Albert som kom hem sidstlddne Augustii har hällit Oss i Wed i
10 winter, men sä är ock hushållet kostsammare: Gud vet hvad Hans öde

blifver mcd tiden!
Jag har ofta beslutat at resa till Uleåborg; men wintren har varit så

sträng: där kunde jag få dö i lugn, här blifver det svårt, för jordbruket,
m. m. Min hälsa och krafterna aftaga, men minnet och tancken går an7

Hälsa Cons<ul> Borgström mcd famille kärt! Han har Ship Masters
Assistent en Bok som kunde vara nyttig för Dig till Låns.

Berätta nu snart om Dina utsigter och huru Ni trifves! Otto tar up
stor Kytta i Fällan och bygger Oljeqvarn ekle>r Stamp. Han sålde dåligt
för tillverkning i År; eljest mä Dc Väl på sitt sätt; ständigt i rörelse, och

20 ständigt fremmande.
Waren ömt omfamnade och hälsade af Eder Omt Alskande Fader

C. H. S:n
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30 Kära Bror!

Ville Du hafva godheten låna mig Geibel’s nyare och Hebbel’s
dramatiska dikter — om Du eger dem

Broderligen
Joh. ViIh. Snellman
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Min kära Snellman!

Mcd hjertelig glädje emottog jag underrättelsen om Jeanettes lyckliga
nedkomst, äfvensom om trefnaden därstädes; måtte den Högste förun
na eder helsa och framgång i tifvet.

Ordsaken hvarföre jag ej förut skrifvit har varit den, att jag i 3
Veckor väntat på Browalls hemkomst (som ändteligen inträffade den
30 Aprill) för att kunna lämna eder underrättelse o<m> Apotheks

50 handein. Jag har nu fast beslutit att sälja Apothek<et> hvaromjag äfven
nämnde för Haartman, och pnetenderar därföre för Apotheket mcd
Drouger och Itkoniemi Torp samt Gård 27 000 Rube>l Silfver. Då af
nämnde Summa 23 000 R<u>b<e1 Banco afdrages för mmc skulder
återstår säledes ett Capital af 71 500 R<u>b<e1 B<an>co hvarå räntan a
5 <%> årligen utgör 3 575 R<u>b<e>1 B<an>co, och borde jag ju mcd nätt


