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Amanuenskapet — Uhlenius knep det. — Intet nytt för öfrigt. Jo, Cygnae
us är hemkommen. — England är det förloftade land, som Engelske
Lectoreme endast på afstånd f se. men dit de ej komm& Han hant ej
längre än till Stockholm

Tuus
J. J. Neiwander1

P. 5. Cm Runeb<erg) som jag nu gär att tillfråga, ej vet om Reins beslut,
sä ber jag honom fråga af Rein och anmoda densamme, ati tillskrifva Dig
vilikoren. Gör ej Rein det skall jag väl sjelf draga försorg mcd Ons- 10
d(agen)s Post att Du fär underrättelse, ty jag vet af mig sjelf huru otålig
man är att fä svar, dä man lefver afskild från andra förströelser och jemt
murilerar pä samma sak. Jag måste just le, cM jag såg Ditt korta bref och
förestälde mig Din inre grämelse och hängande läpp. cM Du skref: Ehr
str(öm> tycks ej vilja läta höra af sig! V<aieas>.
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Är det icke som jag sa:
Att med ringen föijer oket
Stackars bror hvad du gjort tokit.
Hvar är nu den fordna fröjd7
Hvar ditt mod i brödraringen?
Der du fordom satt sä nöjd.
Säsom örnen höjer vingen,
Höjde glaset viss att hinna
Solen säsom den, och se 30
Jordens sorg och larm försvinna
För din blick. — Men nu 0 ve!
Plär dii ju din tid förnöta
Bredvid vaggan sur och tvär.
Fär i hvarje fticka kär
lcke bii, ej glaset sköta.
Se här bojan. som dig trycker
Kiire, sök att hjelpa Dig —

Saknas medel? om du tycker,
Kaila hlott på mig. 40
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5°
Jag vet ej varmed jag skall börja mitt brefv. cM jag pä sä lång tid ej skrifvit
till Dig. Nu — är dett första gongen pä detta Nya är Gud gifve Dig ett
godt Nytt År, och ah vad bode diti och mitt hjerta önskar, tack bästa
janne för Dina kärkomna brefv hviika jag bekommit. dett sednaste hade
Elias Pipänjus lemnat pä Witala när han kom frän Hälsingfors söta janne


