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mans, för att vara upprigtig sä börjag säga dig att jag ej varit där mer än
engäng sedan de hemkommo i höstas och dä var ej Carin hemma, hkväl
harjag den underrättelsen från säker hand, sä mycket mera trovärdig som
Carolina nyligen retournerat frän Tyskland, och Carin säledes nödvändig.

Skrift skolan öpnas i siutet af maij, nägon utväg bör snart tagas. Jag har
funderat pä att vända mig till fru Eschilson, men det är så besvärande för
mig, sä motbjudande aH tigga nägon menniska. skulle det vara för nägon
främmande vore ett afslag ej sä förödmjukande. Men 1 nödfall, om ingen
annan utväg är, så må det gä. om än jag skulle göra hvad, det är mig lika
mycket, hur det må afiöpa när jag <n*) gäng tagit mifl beslut. och det är 10
att vänta pä svar ifrån dig eller vår goda Pappa (han lärer väl Kanske
redan vara. eller och kommer han snart till H(elsingXors mcd Salt Lasten)
till och med den 18:de, och om jag dess förinan säledes ej får nägra
föreskrifter sä skall jag göra hvad jag kan: hälst skulle jag dock se om bref
vore, till den hvilken i besluten vända eder till. Jag tackar dig älskade
Janne för dina broderliga råd och undenisningar säm du Broderlikt nu
äfven som förr skänker mig. vare min hjärtas erkänsia dig en belöning
därfäre, du önskar, och jag äger ej nägot annat; ocksä viii jag bjuda till att
anviinda dem till min fördel.

Mathematiken har jag, försöki, att lära känna, men oagtat alt mitt 20
bemödande harjag dock ej, utan handräkning kunnat draga nägot fram
steg, och har heller för nänarande ingen som jag skulle kunna vända mig
till: äfven som jag nu pä 5 ä 6 mänader ej har nägon bestämd tid att
disponera till detta ändamäl.

1 anseende till Sjö farten, vill jag ej göra nägot försök innan mina 7 är
(för framtida säkerhet) äro till ända lupne, d. ä. nästa vär.

Jag skulle väl ännu hafva mycket ati tillägga men tiden till brefvets
inlämnande är för handen, alla mär bra. Hemma. helsa vär goda Pappa
och Lef väl

önskar din egen August 30

N. B. jag skall snart fort sUtta mk1 afbrutna bref
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Candidanden Snellman. 10

Den som begynt tentera till Candidat Examen,
är mörk och kalI mot verlden, som spader kung mot damen;
En sädan man är icke för god att komma nära,
Han häller munnen färdig att skrika till och svära.
Han sitter ej, han står ej, han gär ej som en annan,
Han rynkar ögonbrynen med häret ner i pannan.
Han vet ej af om solen stär vester eller öster
Han tänker blott på röster, pä röster, röster, röster;
Men icke sä’na röster som sjungas eller klingas 50
Men sädana alenast, som ur Decanus tvingas.


