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P. S. Vännen N(eiwande)r 1kk jag ej träffa 1 Stockholm. Måhända var han
vid min ankomst återrest. —

56 A. C. SNELLMAN — J. V. SNELLMAN 23.1 1828
HUR, JVS handskriftssamling

Palä den 23 Jan. 1828
Goda och saknade janne

Nu får jag den gledien att skriva fil dig och fräga dig Huru du mår som
måste vara si ingt skiid j frän os alla Det har vjst varit min Skiydig het aH
skriva Til dig men det har varit Rakt af en vårslöshet af Mig Men här etter
skai jag vist fort fara. Men jag håppas att jag lik Wel är j håg kommen hos
dig och du är och så altid j Mit minne, Mamma bekom dit Bref Tredic Dag
Hiul och om Hiulahån nk mamma Bref af pappa. och då var Hanj Närjct
Men lär ej Komma hem j vinter August var hem och jula Men for hem

DI) efter Tretån dagen vi har haft Ret Ied-sam julhelg det har ej varken j stan
Heller på landet varit Några Nöjen; Aibet vekser och är Nu frisk Al
bertina siter ren för sci sieiv, Mosler har farit Bårt Lii Rautaiambi Alskado
Janne föriåt mina dåliga rader och dåliga Konsepter Mamma helsar dig Så
myket Even Man. Jnge Nyheter fins at beretta än att Mamsel snellman är
död samt Pastär Ny gren j lappo. Skriv svar säta janne och Giöm aldri din

trogna syster
Anette Snellman
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57 J. KJEMMER — J. V. SNELLMAN 15.11 1828
H liB, J VS handskriftssarnling

GamlaCarleby den 15:de Febr. 1828.
Herr J. W. Snellman.
Åb0

40 Bestyr du dina affairer — och kom sen till mitt barnsliga prat! —

Det första jag mi har aH benitta är att jag lefver för dagen — det är icke
utan sitt interesse, men kan Gud näs icke räcka länge. Ett väldukadt bord
ger ledsnad efier en stund och rälterne smaka snarl äckliga. Dock lålom
oss icke ropa hoj! förr än vi äro öfver bäcken — denna påminneise gäiler
för oss begge. Vanhgen, då man utropar: spelet är vunnet är man ännu
sjcif litet tvehogsen och söker genom denna bestämda försäkran att stärka
sin bristande tillit.

i det hela taget [ror jag ingenting, har nu pä sednare tider börjat aH
handla efter smak; likasom man då motspelaren har lyftat bestämmer om

50 det är rödt elier svart. Är min nu anhtade smak likasä föiwänd som den
fordom var i kortspelet skall det blifva interessant att se huru cassan
kommer att stå. Men hvad tycker du viii: Dåjag erhöli ditt bref höil jag på
att uppsluka Don Quixotte. Den t9:de är här en masquerad, der jag
ovärdig tänker kläda mig hans högvördighets person. endast på vår ort
kan detta förlåtas. Jag viiiie helire vara hans vän Sancho; men denna roi




