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tiUfäDe, hit förpassa 40 ä 50 exemplar af dc mänga stackars Höstispig
gar, hvilka sannolikt ligga fastfrusna vid dc Stockholmska bokiädorna.
Svepta i ängbätsrök kunna de väl snabbast hafva sig fram till mälet.
Det är pedculum in mora. Äro de ej här inom den 2 Juu, kan det vara
detsamma när dc hamna hit. Meningen vore nemkiger» att jemte
mycket annan palt, plugga dem i dc då uti Borgä hopfösta högvördige.
Tillsäg derföre den sjögast eller annan resenär, i hvars värd Du lemnar
byltet, att ofördröjeligen tillställa det Din

gamle vän och broder 10
Fredr. Cs.

d. 20 Juni 1842.
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Det ärju sä godt att passa pä att göra vär vackra visit medan vädret är 20
sä vackert? i morgon derföre, om H:r professorn behagar — vi fä dä
muntkigen> talas vid om det lilla gula sirliga brefvet.

Kors hvad Freija var obeskedlig 1 gär! WilI icke länge uppehälla
Merkurius mcd himmelsbläa förklädet, slutar derföre mcd att inesluta
uti H:r ProRessorivs vänskap

Wendela
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Godaste Herr Professor!

En svår hufvud- och ansigtsverk som fortfaHt alltsedan i onsdags
hindrar mig i dag frän att fiyga mot söder; förlåt att jag sä sent sänder
detta ätcrbud, men jag har hela tiden tänkt att jag skulle kunna prata
emot, och slutligen fä räda, men jag nödgas nu skrifva och sända »den
lilla grönfotade signelill» som budbärerska. Min Compliment till Fru 40
Carln torde godhctsfulk framföras samt anhäller jag om ursäkt rör

Your humble servant
Wendela Hebbe.
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50
Käraste Broder!

HjerUig tack för vistelsen i Upsala. Dagarne voro mig in summa
ganska giada — endast det fördömda talet för skälcn har förtretat mig,
ehuru ej af samma skäl som patres, utan emedan det sades i upprördt


