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rinner mig hitgen, 1 anledning af N<ervander>s mening. Det var fatait
tänkt af honom. Och litet kunde han mig, om han alfvarligt trodde att jag
ansåg mia mera hedrad af hans vänskap, än honem af min; ifall det Nefve
fråga om hedrande i förhållanden sådana som våra. Bispinnan sade: Håh!
vi ha just heder af att ha den Cusin R. 1 wårt hus. Bispen: Ja. kära mor,
och han af att vara här. Sä bör hvar och en duglig kari tänka; och N<ervan
de>r var i högsca grad obetänksam då han lät ordet komma öfver v.o;
ååönwv. Men lätom oss giömma sådantder. — Du kommerju hit i hör
Jan af nästa termin nog skola vi få grillerna ur huNet pä dig.

Jag häller nu pä att medicinera under Hvasser. Icke som skulle mitt to
bröst nu vara sämre, men emedan jag ej fick husfred af Cygmuus innan jag
gick att, rädfråga mig med Gubben. En rolig Jul wäntar jag mig ty här har
jag ju fästmö och ait hvad jag behöfver. Dessutom inträffade den be
hagliga conjuncturen att vi alla som sökte adjunctsposterna här befvo
förkiarade för incompetenta ifrän Keckman till mig, och vi ha således god
tid till nästa ansöknings period. 1 harmen har jag skrifvit sinom hundrade
verser. Jag har förstört de manuscripterjag hade dä du var här; några nya
skall jag skicka dig. Deribland mitt heders stycke Trösten. 1 nästa sommar
gå dc ur trvck-et, viii Gud. Annu en gäng; Jag leher cl engla lif här. 1
eft<er) m(idda& mera farväfl 20

Qväll. Bergbom har jag träffat och af honom fätt 16 R<iks)d(aler) 19
S(killing) samt 75 kopek, som ses af hosföljande räkning. Hvad som deraf
återstå skickar jag dig. Madamen sade att din rock ej var, färdig ännu.
2:ne Carduser medfölja äfvensom Schellers Lexicon. Hos Pipping mäste
väl jag svara för det.

Sedan märses harjag emottagit underrätteisen om min Fars död. —

När vi nästa gäng fä se dig i Äb0N, ja gudnås! Torde halmhatten fä
hänga i lugn på sin spik; ty alla dens relationer äro nu på den bästa fot
ställda. Har du tilifälle sä lät höra af dig och wänta svar af oss här. Mollin
och jag bo äter tlllsamans och han helsar dig. Nerwander reste pä för- 30
middagen till Tammerfors. Jag är bäde glad och sorglig 1 afton. Fatwäi,
bästa du, och giöm ei

Runeberg.

(mins du mer värt: Skär mej bränn mej)
(applicera detta pä min bref.)
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Palo den 14 Martii 1829.
Min Kära Son!

Dit bref af den 29 December, bekom jag för 14 dagar sedan, efter at en
lång tid förflutit under den föreställning at mit bref af Novembe)r mänad
skulle aldeles förkommit, dä jag af resande Herra)r Studerande fått un
derrättelse at Du mått väl, och varit vid Academien under Termin. Det
mäste ock säkerligen genom Resandes eller Commissionairens färsum- 50
melse kommit at Iigga någorstädes sä länge.

Oma åsigter och tenckesätt giäda, mit hjerta och får jag allenast önska
dig välsignelse af Sädenes Herre. Reformen är väi redan nägot avancerad
äfven uti Eder Filosophiska Facultet sä at man ej mer behöfver treffa
Magistar hvars hufvuden äro fulla af sednaste Seclets fantasier men Forn
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veriden och Naturen: som är det samma som Historien, Uppenbarelsen,
sin Skaparc och sin bestemmelse känna de icke, eller medien at eröfra
frihet och Iycksalighet för sin odödlige Ande. Det enda jag önskade är at
Du öfvade Dig at Prwdica, ty en rigtig Filosoph är en Guds tjenare.

Nu är Mammas ögon och Haissjuka öfver vunnen och vi njuta alla
hälsan., Göran hafter varit här i vinter mcd sin unga Fru han etahlerar sig
på Stårkens backen, och Made skall till dem i vär för at gä uti Skriftskola 1
Gamia Carleby. Jag hafver åter 1 vinter rogat mig at skrifta en Cat&hes
åt henne men som ingen Prest lärer göra frågor efter; jag skulle önskat at

10 hafta N. B. en klok nyare Teologs omdöme derom: Calns aprobatur
hafverjag säkert om han skufle någonsin ifi se den. — — —

Före Jul hade vi äfven bref ifrån Uleåborg då alla hade hälsan och
längtade at se oss där, men vi har ett stort Tjärubruk, och Wintren sä
sträng. Baron Stromberg hafver ej varit mänga veckor hemma i vinter
men Fröken Henriette kom nu på Visite.

Skdf härnest hum långt Dina Disciplar hunnit uti Läsning och hvad
Academisterne tycka om sin Nya Station äft’en som, om din Her)r Patron
är ännu engagerad uti Statens tjenst. Bjud till at Ladda Dig med tolamod
och dempa Din, Egenkära ambition i tid; ty här i landet är Sporteln

20 grunden till Tjenstens verde, och sann medborgerlig käntsla Contraband.
Wi äro ock icke Folck eller Nation utan Composition.

Om Du Corresponderar mcd Kjemmer så hälsa honom äften ifr5åi
mig: Jag hade helst önskat at Han tagit sin tour genom Tyskland till Paris
och sä till England. 1-Jan är nu, och förblifver en Werlds Borgare, utan at
just blifva nyttig nägon Stat.

Anmäl vid tillfälle min Aktning och erkäntsla till Din Hederliga Patron
och Famille samt hälsa bekanta som treffas; Borgström mcd Fru i synner
het.

Lef väl! och skrif snart; sä skall vi framdeles Tractera Dig med en
30 Art(ikel) af vär Cateches.

C. H. Snellman.
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Superbius wstirnar miserias longa feliciras.
Quint(ilianus)

40

Quemadmodum avisjuvenca, jamdiu desideHo nidum angustum deseren
di vexata, pennis tandem confidit infirmis summumque petit airam, sic
etiam homo sui fiducia captus, sese ad res gerendas accommodat institu
taque felicem habitura esse successum non dubitat. Nullis adhuc infor
tunii telis sauciatus quacunque accidant nihili facit.,

Eandem fere omnes, inconstantia rerum humanarum imperiti, fovent
sui fiduciam eadem falluntur negligentia.

Cum ita comparatum sit, magis sane pedculum a se abesse putabunt
liii, quibus fortuna adversa per longum temporis spatium ne minimum

so quidem attulit dolorem. Diutumo successu audaces facti contemnent eos,
qui dudores casus wquo animo, ferre non valent, et usque eo insolentia
procedent, ut occasionem impetui fortuna resistendi captaturi sint. Sic
nauta maris estuosi insuetus, nullo tenetur timore itinerequ(e) iterum
atque iterum feliciter peracto omnem omittit diligentiam, quin etiam op
tat, ui sibi contingat adire labores atque pericula.


