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åtminstone litet såra det största af dessa odjur. För dem dä med lika säker
bani. som Thomas Hane.

Om Du träffar vännerne Hedberg et Borg så säg dem på mina viignar:
att säsom jag alltid vadt särdeles böjd till vördnad för dc gode egenskaper
jag, hos mina medmenniskor råkat träffa, jag ej heller nu kan neka deras
oerhörda tystlåtcnhet. min djupaste för- och beundran, men att det likväl
litet förargar mig, att jag af den förstnämnde ej får helst en rad, angående
omständigheter dem han väl känner.

Helsa ifrån och förlåt

Din vän 10
Fredr C—s

Brådtom
Frhamn den 25 Aug. 1833

136 F. CYGNS€US — J. V. SNELLMAN 27. VIII 1833
HUB, JVS handskriftssamling

B<äste Broder!
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En verkelig själafröjd inger mig tanken derpå, att jag numera blifvit ett
sådant monstrum af ordentlighet, i alla möjliga affairer, sä det synes, som
den skulle redan öfverstiga alh, hvad Ni, hvilka ännu laboreren med den
gamia Adam i slikt hänseende kunnen föreställe Er. Såsom ett lysande
prof derp, att sagde ordentlighet blifvit sfi godt som min andra natur
behöfver endast anföras. att jag. utan att sä noga veta när lånet var för
fallet till betalning, likväI, drifven af en slags punctlighets, inspiration, om
jag sä fär uttrycka mig, ställde sä till, att dc nödiga medien anlände den
3:dje till bestämd ort. Du behöfver således Hederlige Uroder! denna gång 30
endast bruka »Din svaga hand» till att å post-kont(oret) 1 H(elsing>fors
lyfta 290 Rub<cl> ifall ej L(a)daus snikna fingrar äro än mer odödliga än
hans öfriga lekamen, ock dc knipit denna omätiiga skatt, för att hafva
nägot att läska sig mcd vid Stygens glödande stränder. Detta är likväl
knappast att befara, och Du kommer siiledes i tiiltälle att bära detta
gyllene skinn, säsom sköld 1 den Herculiska striden mot det förfärligaste
bland dc odjur, som grassera på vår nordLiga himmet — mot stora björ
nen. Den rediiga Viburgensen Heinricius är som bäst hos mig; det är en
hjertans fröjd att tillsammans med honom halla på blanka förmiddagen
några droppar punsch pä det, svidande hjertat, och dymedelst glömma 30
bort, att vär ö&er djefvel Neidhart kommer i dag, och att jag ej äger
nägot värdigt skal, den jag till pröfning kunde framställa mig.

Förlåt hastigheten — Helsa från

Din
vän FredeHcus.

Frhamn den 7
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Det är en afgjord sak, att endast Geniet producerar nägot iEsthetiskt
skönt, Hvad Geni är? detta är vanligen lika sä outredt, anses sä out
sägligt, som hvaruti sjelfva skönheten hos en konstprodukt bestär. Dock


