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307 1 V. SNELLMAN - J. L. WENNBERG
H UB, J KS handskr//rssanihng

Älskade, söLa, Ijufva, lilla, rara lockerska!

Tack ur hjertat för dc [örsta raderna. M niin iliskade aldrig sända mig
dem med Lyngre sinne alltid glädja mig såsom nu mcd efl ljuft, Ijufi
»Din». Det är då så Ijuft ait åter svära af ali min själ

Din 10

Jan ne.

P. Till Fröken Tavast en annan gng.

308 i V. SNELLMAN - 1. L. WENNBERG
H UB, i VS handskriftssanillng

God morgon Iockerskan, lilla söta! 20

Är brefvet färdigt, så får motsttende nedfölja. Det är kI. 2 jag säger
detta Oodmorgon, då lilla Ijufva drömmer sött, utan atL veta, huru
mina Lankar kringsväfva örngottet, och huru miLt hjerta och niina
läppar längta att vara det nära nära. Din

ömt älskande J. V. S:n

30

309 J. V. SNELLMAN - J. L. WENNBERG
HUB, J VS handsk ri/rssanzllng

Älskade ijufva!

Var icke sorgsen för mig. Jag hinner icke muntligen derom bedja,
förrän på efterrniddagen. Tro att, hvad helst som trycker mi LL hjerta,
der dock alltid flnnes rum för den öma tillgifvenhet, hvarmed jag
oförändradt varit och är mitt älskade ljufva Barns

30

S ne Ilman.

310 j. V. SNELLMAN — J. L. WENNBERG
II Ufi, J VS haiulskrifrsva,n/hsg

Lilla Älskade ljufva!

Jag ville i niiddags föreslå en luen promenade och fråga, om Älskade i 50

afton hinner göra ett besök hos Baron Boijes. Var söi och svara mig
härp. Morgondags afton är i ali händelse lika god.

ALi jag icke stadnade qvar, det skedde derföre, ait jag icke ville se
och dela lilla Aiskades föriägenhet. Tro mig Söta ljufva Barnet, dessa
sftkal lade vän ner u pptaga mcd lusi sådane anIedni nga r till berättelser.



682 J. V. SNI.LLNIAN i. L. wINNIu:kc;

Tack inneriigi för omtanken att sLtnda mig dc par vinliga ord och

innerligasi För dc tre första bland dessa. Mcd n1ngaL många varma
kyssar sk ui le jag heist tackat för dem; men jag tTt r vä 1 iof att ter denna
dag endast iängta Ui 1 min enda Iycka pii jordeci. Lju fva, Ijufva h la, om
Du visste, hvad mifl hjerta sir vid den minsta tanke Liii Dig, så skuile
Du förstå den ömhet, hvarrned jag är

Din
5 neW man.

311 1 L. WENNBERG - J. V. SNELLMAN
II UB, J VS hwictvkri/tsswn/hst

Min goda Äiskade!

1 anledning aF min oro öfvcr att jag iMer gjort dig Iedsen skrifver jag
dessa rader. ock ber dig ait du ei biir iedsen pi miz. för rnitt beteende

20 idag. Förhh förkit migdenna gng. kundejag kom jag sjeif ock bad dig
om föriåceise. Men om du viii träifti mig så kom, jag skail nog komma
ut. om du För flickornas skuid ej viili sitta inne.

Var ej Iedsen. tiLan förith din egen

Jea net te.

312 j. i’. SNELLMAN - .L L. IVENNBERG
30 FIUB, J VS hwidskrt/rssum/ing

Älskade ijufva lilla!

Jag hvarken hinner efler viiii g. det sednare af flera skäl. Gör sjelfefter
iifla hiertats behag. Tack emeilertid. inneriigen tack för den väiviliiga
godhjertade lilla biHetten . Den giäder Ii kasoni al It hvad ur min
Äiskades hjerta flyter rent och upprigtigt Din

ömL tiilgifne
21) Snellman.

313 NEJ .J.-IG VJLL EJ LJU[Y1 T-FRNA
HUB. J J/5 /ici,zcis]ri/s.vc,,;i/i,ig

Nej jag viii ej ljufva tärna
Tro niin lycka! Re’n försvinner
G lada d röm me n, och ja g Ii nner

50 Faiskt, hvad Förr jag trott s gerna.

Ock hvad kan jag vä 1 d ig iofva?
Käriek, kojans igi Ii mmci.
Nien d ig loekar llärdens hvimmei,
Ej niitt hjertas ringa gälva.


