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siiker om (***>ka mänga härifrån; kanske också dessutom, om sig så läg
ligt faller.

Lyckligt påhittat! att fylla resten med notice om Demoiselle Lundahis
härvaro, som under veckans förlopp gjort mångens fröjd. Tete å teter
hvarje aHon inpii nätterne, hvarvid underskrefven ulgjort ett slags Bi
hang, haka lemnat anledningar, quantum satis. till expectorationer för
följande dagens fristunder. 1 dag sker samling hos Stubben och hans kära
Syster, utan att Iocka mig till att afbryta. Men svårighelen att få fram ett
ord gör god tjenst, och det enda jag har, är, bland helsningar från Vänner
ne, äfven En Ditto från 10

Snellman.
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HUR, JVS handskrifrssamling

Kiire Broderl

»Sans phrasc.»

Var så hedersam och frambär för den grufveligaste bland mina Minotau
rer min årliga tribut. Enligt B(anco Dir(ecteuren) Stjernvalls fordom mig
gifna löfte borde jag äfven denna gång siippa mcd att inbetala endast
räntan (och hvad mina bröder-comissionärer genom slarfaktighet för
öfrigt, som ‘‘ kan åsamka mig) hvars bclopp, som jag förmodar, mcd
det första kommer att tillstullas Dig. Tengstr(öm) är som fön den andra
Iöftesmannen. Emedan jag för vii! vet att Du ej tål några resonementer,
komne från Iängre håll än Dina, egna örons al!dra närmaste granne — och
jag ty värr åter en gång måste vara höflig och eftergifvande mot Dig — 30
har jag bjudit till att uttrycka mig så Laconiskt som min icke särdeles
Spartans*** möjligen medgift’it; skulle jag det oaktadt icke tillbör
ligen håflit mig inom marginalet. må Du för fan i våld besinna. att jag,
ännu hittijis åtminslone icke, gifvit mig ut för att till dc skriftlärdes bax
nande cxponera Hegeis system, med huil och hår, på scx sidor.

Du förstr väl
Din vän

Fredr. Cs
Frhamn d. 26 Sept. 1833.

10
P. 8. Ar pcriculum in mora, och Du emot förmodan ej genast får mynt, så
underät,ta mig derom, och afböj för öfrigt med »Din svaga hand», som
jag, så längc jag ännu minnes nägot, ej giömmer, att Du, i nödens stund,
erbjöd till bestånd, hvarje hotande olägenhet.

Densamme som förr pä o. s. v.
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