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Weli kulta veikkoseni!

Kuopiosta Iähettväni ja teistä eroltuani en pitkään aikaan saanut
aja tuk sian i yhtä matkaa kanssani k ui kemaa n; ne aina tahtoi va t ui k a—
sin, ja usein tahtovat vieläkin. Mitä tehnevät, kun huomispäivänä
pääsen toisellen puolellen merta Wiron maahan, johon jo vähintäkin

10 pari viikkoa sitten olisin lähtenyt, jos ei monenlaiset tyhjät toimet olisi
viivyttäneet lähtöäni. Takasin sieltä en taida joutua ennenkun myö
hään syksyllä, enkä Kuopioon ennenkun lopulla Marraskuuta, jos
siksikään7 Saimasta olen täällä kuullut, sen jo välisiä hengen vaarassa
olleen, erittäinkin sen tähden, kun ei lausu hyvää kotimaan kirjallisista
ja muista yrityksistä. »Se koira vingasee, johon kalikka koskee,))
Kokevat kyllä silläkin tavalla selittää vingasem isensa Sa man ka Ii kois—
ta, että sanovat: »jos Sa imalla olisi oikia tarkoittis ja sydämelli nen
harrastus parannusta kotimaisissa asioissa kartuttaa, niin ei muistaisi—
k aa n aina ja kaikissa moi tetta etsiä, Ii ia ten k i n kun moitti maIla harvoin

20 ketään parannetaan, ainoasti suututetaan.» Siitäkin oli asianomaisilla
kyllä puhetta, kun Saima ilmottaissansa Demidovin Castreinille anne
tusta palkinnosta, muistutti ilahuttavan asian olevan tiedollisille ja
opillisille kokeille jossakin arvo annettavan, sillä sen muistutuksen
käänsivät niin, kuin olisi heistä itsistänsä sanottu, heidän ei mitään
arvoa semmoisille kokeille antavan. Näitä ja muita olen Saimasta
kuullut, monta kiitospuhettakin, aivan kun vanha Strelingi sanoo:
»lauda tur ah his. vitu pera tur ah illis.»

Koe sentähden veli kulta pitää huolta Saima raukasta, ettei tulisi
kovin »nuorena nukahtamahan, verevänä vierernähän, kauniina katoa

30 mahan.» Voi myös itse hyvin toistaseksi, toivottaa
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Sano paljo terveisiä kaikille iuttaville!
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Genom Flerr Doktorn och Ordensledamoten Mathias Ingman har en
till Högvördiga Domkapitlet ställd besvärsskrift aF Landtmätaren L. 1.
MohelI öfver Collegii Scholastici vid härvarande l-lögre Elementarsko
la tgärd att Crn densamma skilja Mohelis son jemte Flögvördiga

5)) Domkapiilets derä tecknade kommunikations-Resolution blifvit rnig
under denna dag tillställd. Kuopio den 10 Juu 1844.

Joh. Vilh. Snellman


