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Sancho Panza. Ty det ligger ju uppenbarligen i min caracter att alltid
berätta till siut. Och dermed Gudi befalit. För ditt bref tackar jag dig nu
vänskapligen. Jag har under dess Iusning måst skratta på min egen be
kostnad. D jag härnäst skrifver skafl jag äterigen vara klok. sådant är nu
mitt beslut.
“ dä ett nytt bref afgår 1 fortsättning på detta kan det viii hända att

jag dessutom skrifver. Ty säger att begiiret är ett af starkaste. Och
deraf följer att dA man ej gör godt biir det ondt.

Kemmer.

58 i. KJEMMER — J. V. SNELLMAN 3.1111828
HUB, JVS handskrifrssarnling

GamiaCarleby den 3:dje Mars 1828.
Herr Joh. W. Snellman
Ä bo

20 Åh — Hå! — måste jag utropa efter genomiäsningen af mitt bref af den
15:de Febr(uari).

Ar nöjd mcd att ändtligen hafva kommit till slut — och tycker mig
genom detta uttryck bortkasta ali onödig tankspriddhet för tillfäuiet och
pratsjuka för framtiden — i det jag välmående och makligt — sträcker
mig på min stol. Hvad jag kan säga om förra brcfvets siut, är att var
omständigheter 1 alimänna hfvet, hviik&i litet lärer du bry dig derom, som
framkaliade dc reflexioner jag dedicerat till dig: ty jag skämdes natur
ligtvis att prata i vädret för mig sjelf.

3o Jag gick till Favorin, tog der kläde på räkning dig ovetande — emedan jag
fann att Brodren Snellman var i behof deraf och väl i Åbo skulle hafva
svårare att dermed förse sig — M(yc>k<e)t gerna. PA obestämd betainings
tid —. Finnes hos And. Snellman ditsändt mcd Borgsträm. J. Kyntzeli är
en hra Kari. Ibland litct tung rodd. \‘ill du bringa honom på godt humeur,
kysser haa dig Undock, samt i för denna obetydiiga cjensts skuld.,

Åtföijande 50 R(iksdaleö B(an)co harjag ifrån honom. Han tyckte att
mcd Liljedahl, som snart reser skulie vara god tid. Vet han då icke att dc
kunna behöfvas? elier roar han sig endast, för att mcd n(å)g(o>n ting roa
sig? — Jag vågar icke dröja längre — afldra minst derför att jag i dag ej

40 skuile hinna att skrifva!
Hvar finnes du nu? Skrifver dc straxt en par rader, det jag gerna

säge — träffar brefvet mig i Gamia)Carleby). Jag är kommande Söder
ut. Vale

Kiemmer.
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