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Amanuenskapet — Uhienius knep det. — Intet nytt föröfrigt. Jo, Cygnae
us är hemkommen. — Englund är det förlofvade iand, som Engeiske
Lectorerne endast på afstånd få se. men dii de ej komma! Han hant ej
iängre än till Stockholm

Tuus
J. J. Nervander,

P. S. Om Runeb<erg> som jag nu går ati tiiifråga, ej vei om Reins besiut,
så berjag honom fråa af Rein och anmoda densamme, att tillskrifva Dig
vilikoren, Gör ej Rein det skail jag vai sjeif draga försorg med Ons
d(agen>s Post att Du får underrättelse, ty jag vei af mig sjelf huru otåiig
man är att få svar, då man iefver afskiid fråo andra förströeiser och jemt
murilerar på samma sak. Jag måste jusi le, då jag såg Diii korta bref och
förestälde mig Din inre grämelse och hängande Iäpp. då Du skref: Ehr
str(öm> tycks ej vilja låta höra af sig! Valeas>.
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Är det icke som jag sa:
Att med ringen föijer oket
Stackars bror hvad du gjort tokit.
Hvar Ur nu den ordna fröjd7
Hvar ditt mod i brödraringen?
Der du fordom salt så nöjd,
Såsom örnen höjer vingen,
Höjde giaset viss att hinna
Solen såsom den, och se 30
Jordens sorg och iarm försvinna
För din biick. — Men nu 0 ve!
PIUr du ju din tid förnöta
Bredvid vaggan sur och tvär,
Fär hvarje flicka kär
lcke bh, ej giaset sköta.
Se här bojan, som dig trycker
Kiire, sök att hjelpa Dig —

Saknas medei? om du tycker,
Kaila biott på mig. 40
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Jag vet ej varmed jag skail börja mitt brefv. då jag på så iång tid ej skrifvit
till Dig. Nu — är dett första gongen på detta Nya år Gud gifre Dig ett
godt Nytt År, och ait vad bode ditt och mitt hjerta önskar, tack bästa
Janne för Dina kärkomna brefr hviika jag bekommit. dett sednaste hade
Ehas Pipånjus lemnat pä Witaia när han kom från Häisingfors söta janne
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förlät mig att jag sä lenge dröit mcd svar men jag vet ej skälfv vad som

varitt ordsacken. skulle dett har varitt sä goda tillfellen förut som som nu

— mcd Wictor sä skulle jag vist ej, försummat dem, men jag är sä trög att

skrifva pä Pästen. tro ej söta Janne att dett har varit af nägon Glömska nej

lång därjfrån mitt hierta har tvertom ofta förebrått mig däröMir att jag ei

besvaratt Dina kärleksfulla brefv uti vilka du altid uttrycker din Omhet

och omvårdnad om mig, och huru skall jag kunna tillfyllest Ersetta den

samma. Dett smertade mig gruflict dä jag hörde j diit sista brefr att du

hade Fråsxan. fihlika var dett brefvett en stor tillfredsstellelse för mig

10 Emedan jag då pä en lång tid ej haft några underrettelser jfrån Dig. och

var nestan j förtviflan ty jag troddc knapt mer att du lefde. Gud gifve att

du nu — redan vore ätersteld till häisan, hvarom jag häppas ait du snart

undenettar mig.
Uti ett breN nemde du om att du fant j mitt href frän G<amla)Carleby

huru Omogen Jag ännu var för skriftskolan kansie att du hade ordsak till

dett men jag tror äfvän att Du ei ricktit förstod min mining.,

Jag mente äftän den tiden jag tillbringade j Skriftskoln att jag skulle

komma att sakna Den och den var vflrkligt Den Gladaste och Wictigaste

tid jag hänils genom lefvat och att jag tycker mig nu sen Den tiden hafva

20 myckett mera att tenka och bekymra mig om än förr.

Mamma har varit Siuc 3 Veckär och sä Dålig sä ej nägon mer trodde att

hon Nånsin skulle bii betre ändä gud vare låfv tillfrisknadc hon sä att hon

redan om Jul aftän årkade åp och äta jul Gröten mcd oss nu — är hon

redan fullldtmlict frisk. J frän Pappa hade Mamma bref för jul från Pley

mänt Di har ligat där j qvaragten 2:ne Weckår och mäste ännu bli där

qvar kansie lika lenge. Di har varit sä siuckliga hela besettningen om hord

August har ocksä varit jila Siuk och han var ej ännu rett frisk Pappa har

ocksä vaHtt kraslig. Dett är lilla Coleran som Di har hafi som lär bestä uti

Diarhe gud hielpe dem hem j vår,

30 Göran Snellman och Elias Pipänjus var här, j gor for di bort. Elias for

till Tammefors; j vinter har jag varit en Oong till G<amla>Carleby pä en

par dagar men j Vår får jag fara till G(amla)Carleby> till Snellmans till

nägra vekår sedan följer Carolina Måntgummery hit med mig hon är nu

hos Snellmans. vi har roat oss nog här j hälgen. Alla lefvar vi och mär

braf.
Du ville höra om vi har fått Spanmål den har vi köpt ren j år och betalt

14:tän Rix(daler> tunnan. Mamma och Albärt hälsar Dig hans ögon är ej

siuka annars men dett är blemma pä dem fåsi om den försvinner. han

häller pä och lär sig läsa nu — mäste jag sluta Emedan papperett förbi

41) uder mig att skrifta mera lef viii söta janne Skrif Snart till oss sä vi fär

höra om du redan är fHsc Din Upricktiga och kärleksfulla Syster.

Apin ette,

P. S. Pastor Kaln hälsar illI Dig tusen falt fä se om Du är nöjd me ditt

bevis,
P. 5. Skrif Snart Goda Janne till Din Annu., Om jag hinner fä Ditt

Präst bevis så Skickar Jag den nu., Friherinnans hälsar alla till dig sä

Mycket j synnerhet Baron Janne.
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