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307 J. V. SNELLMAN - J. L. WENNBERG
H LIB, J VS hwulskriflssam//ng

Älskade, söta, ijuFvu, lilla, ‘ura lockerska!

Tack ur hjertat rör dc rörsta radernu. Mii min alskude aldrig sLtnda mig
dem mcd tyngre sinne alltid gllldja mig siisom no mcd ett ljurt, ijuft
»Din». Det Lir dii sii Ijuft aLI iiter svLira aC ali min sjiil

Din 10

Janne.

P. Till Fröken Tavast en annan giing.

308 J. V. SNELLMAN - J. L. WENNBERG
II LIB, J VS hai,dskriflsvcunllng

God morgon Iockerskun, lilla söta! 20

Är brervet ftirdigt, sii ftir motstående medfölja. Det flr ki. 2 jag sflger
detta Godmorgon, dii lilla ljuFva drömmer sött, utan att veta, huru
mina tankar kringsvurva örngottet, och huru mitt hjerta och mina
hippar uiingta aLI vara det nilra nLiru. Din

ömt iliskande J. V. S;n

30

309 j. V. SNELLMAN - J. L. WENNBERG
H LIB, J VS hwidskn/rsswn/uig

Älskade ljufva!

Var icke sorgsen Cör mig. Jag hinner icke muntiigen derom bedja,
rörran pii eftermiddagen. Tro att, hvad helst som trycker min hjerta,

der dock alitid flnnes rum för den öma tiligifvenhet, hvarmed jag

oförandradt varit och är min aiskade Ijufva Barns
40

S ne Ilm n

310 J. V. SNELLMAN - 1 L. WENNBERG
II LIB, J VS hancfski’iftssa,nllng

Lilla Älskade Ijufva!

Jug ville i middags föreshii en liLen promenade och fråga, om Äiskade i 50

ufton hinner göra etl besök hos Baron Boijes. Var söt och svara mig
härpii. Morgondags ahon ar 1 alI handelse lika god.

ALt jag icke stadnade qvar, det skedde derföre, att jag icke ville se
och dela lilla Aiskades förlagenliet. Tro mig Söta ljufva Barnet, dessa
sti kai lade vänner u pptaga mcd 1 ust siidane anledn i nga r till berat Lelser.
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Tack innerligt För omian ken ati sLinda mig ett par viini iga ord och
innerligast För de Ire Första bland dessa. Mcd mnga mnga varma
kyssar skulle juu helsi tackat För dem: nien jag Fiir vil loF ali iter denna
dag endast längia till min enda lycka pii jorden. Ljufva. ljuFva lilla, om
Du visste, hvad min hjerta sIr vid den minsta Lainke till Dig, st skulle
Du Första den ömhel, hvarmed jag Ur

Din
S ne Ilman.

311 J. L. WENNBERG - J. V SNELLMAN
HUR, i VS hawtvkriftvsuni/ing

Min goda Älskadc!

1 unledning aF niin oro öFver att jag åter gjort dig ledsen skrifver jag
dessa rader, ock ber dig att du ej blir ledsen pi mig, För miii beteende

20 i dag. Förlåt Förlöt mig denna gng, kundejag komjag sjelfock bad dig
om Förlåtelse. Men om du vill trLiFfa mig s kom, jag skall nog komma
ui, om du För flickornas skuld ej vilI silta inne.

Var ej Iedsen, utan Förlii din egen

Jeanette,

312 i JK SNELLMAN —1 L. WENNBERG
30 HUB, J 15 /fl(/J.;.jJ(Ofl/jj/j/jg

Ä Iskade Ij u Fva lilla

Jag hvarken lunner eller vill e, det sednare aF flcra skiI. Gör sjelFefier
lilla hjertats behau. Tack emellertid, innerligen tack för den viilvdliga
godhjertade Ii Iki bil let [en. Den gläder Ilkasom uI It hvad ur min
Alskades hjerta flyier ren t och upprigtigt Din

ömt tillgifne
40 Snellman.

313 NE,! ,JAG VJLL E.J LJUFVA TÄRNA
II LIB, .1 JS handskri/Lv,vanh/ing

Nej jag vili ej ljufva ilma
Tro niin lvcka Re’n Försvinner
G lad a d röm me n. och jag Ilo ner

51) Falskt. hvad Förr jag trott s gernu.

Ock hvad kun jag ylI dig Iofva?
Klrlek. kojans låga himmel.
\OIen diu lockar flardens hvimmel.
Ei niili hjerLus ringa Ra.


