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Iceinesweges darum 50 iange unterlassen habe. weii ich nur begdnstiges zu
sagen vermöchte. Es fehlt mir in diesen Tagen die Zeit eine ausftihriiche
re Beurtheilung Ihrer Schrift meinem Briefe beyzuftigen, aber nur so viel
kann ich Ihnen sagen, dass Sie nichr Ursache haben so gering davon vi
denken ais Sie iii Ihrem Briefe äussern.

Jag är hemma för att se efter min gamia Far. som fyra månader legat
sjuk. Det är ej mycket hopp om honom. Detta, min osäkra framtid, min
olckliga kärlek. öka gråhären på min hjessa dageligen. Måtte man orka
öfver detta år.

10 Jag minnes, att jag sLulle förse Dig mcd rese-vishet. Det allmänna
deraf känner du redan: viii du besöka någon af dc orter der jag vistats,
sLali jag framdeies, pä din begäran, säga dig hvad jag vet. Jag hoppas och
ber dig Broder att få af dig några ord innan Du reser från Finland. Då
skaii detta ej vara det sista från Din oföränderiige

Lille.
P. S. Ursäkta min dåiiga penna.
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Magnifice Domine Reetor!
så ock
Ampiissimum Consistorium Acadcmicum!

Om Magnifici Domini Rectoris sä ock Amphssimi Consistorii Academici
högtgäliande förord liii min hos Hans Exceilence UniversiteteLs Tjenst
förrättande Vice Cancciler gjorda och härhos, bilagda ansökning om för
längd tjenstledighet till utgngen af denna Vär-Termin fördristarjag mig i

3o djupaste ödmjukhet anhMla.
Mcd djupaste vördnad framhärdar

Magnifici Domini Rectoris
så ock

Consistorii Amplissimi Academici
Ödmjukasle tjenare
Joh, Viih. Snellman

Doccns i Phiiosophien
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HUR, JVS handskriftssarnhng

Hjertans Broder Janne!

Nu just stod vär, i ordets hästa, vackraste mening, hederlige vän, Lille,
emeilan min öppnade dörr och talade ännu der väniiga, viilviilliga ord.
Tungt, till och mcd mer än vaniigt, hvilar pä karlens arma, rika hjerta för
det närvarande bekymmer och omsorg mii mänga församiungar. Dii vet 1
hunu hög grad han äfven annars egt gåft’andc att fortfarande iäg2a en

o mängd mcd saker pä sinnet, om hviika jag hittilis trott, att dc endast i
böcker hade rätt att utan åten’ändo gravera iäsarn och (roman) hjelten.
Han har. som sagdt i mer än vaniig grad dessa tider haft tilifälle att
vederlägga min sats — och om jag sä får hyperboliskt uttrycka mig — som
en man deraf sig begagnat. Mängen gång vore jag frestad, för att ändä få
rätt, att betrakta honom sjeif in totum et tantum — säsom en bok. sär


