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tid, harjust icke stor del i denna verldens goda. Är han dock nitisk för
statens vinning, behandlas han af dem, som endast se på sin egen
vinning, behandias han af dem, som endast se på sin egen, säsom en
utböling, hvilken bör förgöras. Mången gäng kan man icke värja sig
från att äcklas vid ali dei, egennytta och likgiitighet för det allmäniia i
annat än stora ord, hvartill man blir vittne. men det är så verldens
gång. Trösten är, att det allt sopas bort, och endast det lilla goda har
bestånd samt lagdt grand till grand hjelper menskiigheten framåt.

Tung finner jag ofta min stäiining och motser framtiden endast med
10 en sorgsen resignation. Planer harjag i görandet, men har gjort till regel

att icke brådstörta utan först lära känna sakerna i grund. Vore seden en
väl grundad öfvertygeise och ihärdigt arbete tiliräckliga, skuile det vara
en glädje att något kunna uträtta. Men dc från alla sidor mötande
svårigheterna äro sä mångfaldiga och stora, att man hinner mista ail
fröjd äfven öfver en möjiig framgång.

Heisa hjertligt hustru och barn. Mcd de mina drager jag mig fram
som förut under bekymmer af min ensamma stäilning. Jag förblifver
mcd vänskap

broderligen
20 J. V. Snellman

H:fors den 26 Sept. 1864.
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Senator Snellman
30 Helsingfors

Warfs boiaget antager willkoren och beder ödmjukast att vid härva
rande vexel contor utbekomma medlen.

Malm
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Käre Broder Lönnrot! Blif ej ledsen öfver min påminnelse. Men jag
tror, att till festiviteten samlas väl ett tusental — eller fiera tusentai.
Tänk derföre pä att säga ett par tjog ord, som stä något öfver, hvad
folket vanligen hör. Ett sä kort tai bör i min tanke vara som en
inskription — i lapidarstil. Säg orden på Finska — det passar sig bäst.
Men säg dem mcd mvcket hög och stark röst, sä att det klingar öfver
hela nejden. Säg dem ocksä helt långsamt invcket långsamt — längsa
mare, än den anständigaste prest läser välsignelsen —

Vän Snellman
50


