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Älskade August!
Efter att hafva framlagt ditt hjärtas
önskan inför Gud kan jag nu svara, att
du har mitt hjärtas: ja, älskade vän!
Detta vill jag säga dig med detsamma,
ty hvarför skola två hjärtan, hvilka
önska att tillhöra hvarandra länge gå i
undran och oro. Men så får vi båda
afbida mina föräldrars välsignelse, ty
utan den är tungt att bygga bo. Vid
föräldrarne hoppas jag få språka, då
jag väl snart är hemma, och då skall du
åter få höra af mig. Dock är mitt hjärta
redan ditt, August, och jag älskar dig
tillbaka samt beder Gud, att jag måtte
få bli dina ögons ljus, din solstråle, ja,
din hustru, hvilken du kan älska allt
mer och mer. I mycket är jag nog ett
stort barn, dock har Gud aldrig helt
lämnat mig och i förlitande på hans
makt i min stora svaghet, vet jag, att
han skall stå mig bi och föra mig den
rätta vägen hemåt. Honom vare tack,
om han nu vill gifva mig ett stöd i dig,
Emmas svar på Augusts friarbrev
en famn i hvilken jag får gömma mig,
där jag känner, att ett hjärta klappar
för mig, ett hjärta, som helt förstår mig och vill dela både glädje och sorg med sin hjärtevän. Är det ej
så, du käre August? Tack, innerligt tack för ditt brefv och din kärlek däri, hoppas jag förstår dig rätt.
Har du språkat vid lilla mor, din mor, om saken? Vill hon hafva mig, tror du, till sin dotter? Hon var
här så rar och hjärtevänlig mot mig, att det gjorde så godt.
Här har jag talat med Hans Birger och Maria, och vi föllo alla tre ned vid Guds altare, och Hans Birger
uppsände en varm brinnande bön för dig och mig till allas vår himmelske Fader. Ja, ske din vilja, käre
Gud!
Nu i morgon tänkte jag resa till en farbror på Hörle i Småland att stanna en 4 à 5 dagar, innan jag
reser hem. I Stockholm är adressen 17 Fleminggatan. Men kärt vore om jag finge höra af dig ,
älskade, snart. Bref med adress blott Hörle letar nog reda på mig.

Detta språk: ”Jag skall gifva dem ett hjärta och en väg, att de skola frukta mig i alla dagar”, fick jag uti
den lilla boken: ”Ljus på vägen”, hvilken jag brukar läsa om morgnarne. – Gud välsigne dig!
Hjärtevännen Emma Hökerberg

