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104 DIKTHÄLSNING AVJ. L. RUNEBERG TILL
L V. SNELLMAN 1831
HUR, JVS handskriftssamling

Herr Candidaten Snellman.

Den som engång presterat sin candidat examen
Den bryr ej mer sin hjärna mcd böcker och tentamen.
En sädan man är icke för god att fä att läsa,
Han håller munnen färdig on ropa till och snäsa. 10
Han bryr sig ej om lärdom som talas eller skriftas
Han tänker bloti pä gifias, pä giftas, giftas, giftas.
Dock vågarjag ät honom en liten bok nu skicka.
Fä se om jag fär ovett för det ej var en flicka.
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HUB, JVS handskrifrssamllng

20
GamlaCarleby den 9:de junii 1831

Saknade janne

Tusende tack bästa dii för ditt välkomna brefv hwilkett jag mcd den
warmaste Känsia Emottog den 28:tfinde Majj jag blefv sä jnnerligen glad
Dä jag redan pä utan skriften såg att dett var frän dig. Men jag vet ei var
dett har varitt så lenge pä vägen. nu ärjagj G(amla)C(arle>by hos Farbror
A Kyntzells och häller pä att gåj skriftskolan tillika mcd Thilda vi har haft
rett rolikt hela tiden men nu är den snart till ända hupen och nu just
kommer vi därifrån och 3 dagar har vi nu hara qvar sä är dett siut j aftän 30
har en Prest tagitt afsied af oss vilkett är bra swärt; aldrig mera j min
lefvnad, fär jag dessa roliga dagar äter som jag nu förnött Di äro nu mcd
alli, bärta och nu är efven snart sakt hela Barn domen förfluten för altid.
nu Goda janne du tyckes förebrå Mig att jag ej har skrifvitt men jag
bekom ju nu först svar pä mitt sista Brefv med Essen. Jag har otåligt
vendtat breft af dig och därföre är du litet orettvis mot mig. Älskade
Janne nu får jag den äran att Gratulera dig till nya Exsams tittelo som du
nu jenom godt och af ah hierta änska dig ali framgong.

Du skrcfv Godajanne att jag kansie kan komma ditj nesta vinter men
jag tror att Mamma ej vore för dett och dä vore den bra Sväri för mig ait 30
komma sä dett är bäst att Dii ej mera tenker pä den saken. sä skref du att
du har varitt siuk och kansie ennu har ondt j bröstett fast du ej ville sega
Dett för mig dett mäste du nödvendikt sega för mig j nesta brefv om du är
rett frisk ty dett vore bra ledsam om du ennu skulle hafva ondt j bröstett
och jntet sega den för mig.

jag har nu så bråttämt sä jag nu ej hinner skrifva ah vad mit hierta
önskade men om du nu skrifver snart sä skall jag och sä strakst besvara
dett vidare ville du veta huru vi mätt och om vi lefver nöjda sä kan jag då
först underrätta dig om att vi mår bra alla och minstånett dä jag reste hem
j frän men Albärt stakare har sä däliga ögon, Gud läte dem bIi bettre 50
annars är den rett svärt mcd den arma gässen han fär ej myket pläga sina
ögon mcd lesningen ty di blir väne. ledsamt har jag ej heller haft Då nu
Fröknarna har varitt hemma så har dett vaHtt rett rolikt och nöjd har jag
efven varitt dett är sellan jag är onöjd mcd andra blått andra är nöjda mcd
mig. Du fräkte ju dett af mig Nu mäste jag sluta ty jag har sä brättåmt mcd
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sömmen jag håfler på och syren Kiedning ått mig som jag vefvde där

hemma Fru Andhrs Kämmer helsar dig så mykett Efven Fasier och Far

bror Kyntzell och Gratulerar dig till din hederliga Exsamen Adieu Omma

Janne lefv väl och GIöm ej din Egen Kärlcksfulla syster
A nn u
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in HUB, JVS handskriftssarnling

GamlaCarieby d. 13 Junii 1831.

Jag inväntade just dagens post förat skrifva till dig. Nemligen jag skulle

skrifvit ocm också bref ifrån dig ote bliMt, men hade nu det nöjet att emot

taga det. Jag har nog länge väntat därpå och förundrat mig öfver hvad som

kunnat förorsaka dröjsmålet, i dit bref finnerjag gåtan upplöst.

Då jag skref sednast blefvjag tvungen att afbryta af göromål som ej kun

de uppskjutas, det blef därföre såddant du funnit det, nemkigen> utan ordi

20 nairt siut.
Närjag väntat den tid jag uti mitt bref nämndeså återstod mig ej annat iÄn

att börja höra mig om någåt gvarter för Annu, lyckan var mig därvid särde

les, gynnande, jag kom redan tidigt i v?jras vid ett samtai med Farbror An

ders KyntzcU att nemna om Annus Sk<riDt Sk<o)is gång och no ärbjöd bao

sig sjelf att Logiera henne. Jag kunde ej annat än tacksamt emottaga en dy

Iik bjudning i så brydsamma omsändigheter, ehuru det var Iedsamt att falla

honom besvärlig, i anseende till det stora fönåd af folk som fins i huset.

Annu är sMedes nu här, och skriftskolan fullbordades i gr. Jag har ej

kunnat träffa henne sedan i Thordags då hon besökte mig, hindrad af en

30 olycklig stöt i knäet som jag redan i Tisdags erhöll, och hviiken ännu hotar

att några dagar hålla mig innom-vägg.
Dett hade ej allenast intet haft att betyda om Annus Skrifskois gån blifvit

uppskjuten ett är, utan fast mer enligt din yttran varit Mycket gagnelig, och

hade också gjort det om ej Annu i vintras vid min vistelse där hemma niimt

därnm såsom med dig öfver ens kommit, och hvarafjag tog mig anledning

att bestyra om värckställigheten däraf.
En bref som Carin erhöil 1 Frn sina föräldrar för 10 dagar sen gaf anled

ning till Hennes hemresa som hon 1 Iisdags företog. Ledighet vore nu hos

göran. men Händelsen inträffade sedan han afrest, och med Frun,timmer

4o kun jag minst afhandla något. Jag befarar dock att denna ledighet snart blir

besatt, och får därföre bedja dig Skrifteligen utvärka någon tids vistelsc där

förAnnu, 1 fall att du ej talt med Fru kjemmer för henne, eller annars finner

dig vid det. skulie du ej kunna förmå dig till afhandlandet härom, så måste

vaI jag beqväma mig därtili, sA snart jag inhämtat dina tankar.

Här har vai varit prat om Helsingforsska orolighecema, men åtmindsto

net harjag ej hört några Enskiltas namn därvid nämnas, jag bör hkväl till

ägga att jag är den sämst underrättade af någon ty jag har ej umgåts med no

gån på iångliga tider, tidningar får man gudm1(s aidrig Tasa härigåln. Jag var

väl äfven hos ahla, men (‘“‘>, jag sökte börja ett samtal i det ämnet, antog

50 han “> sä butter min att jag gärna afbröt. det ärmed största mödajag kun

nat (oagtat ali brådska och slarfveri hålla min fot hängande neråt tills nu,

och måste derföre upphöra, skrif snart till mig någon rad till din egne som

altid med kärieksfuil tillgifvenhet förblifvr din egen
Broder August.


