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Tack innerligt För omianken ali sUnda mig eli par vilnliga ord och
innerligast För de tre Försia bland dessa. Mcd ninga mnga varma
kyssar skullejag helsl Lackai För dem; menjag Får vil loFati åter denna
dag endast hingla till niin endu lycka pi jorden. Ljufva, Ijufva lilla, om
Du vissle, hvad niiti hjerta sltr vid den nhinsta tanke tiM Dig, s skulle
Du Förstå den ömhei, hvarmed jag

Din
S n elI tri a n.

I0
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Min goda Ålskade!

1 anledning aF niin oro öfver alI jug äter gjort dig ledsen skriFver jag
dessa rader. ock ber dig ali du ej biir ledsen p mig. lUr miii beleende

20 i dag. FörIM Förlt migdenna ging. kunde jag kom jusjelFock bad dig
om Förlåtelse. Men om du viil trLiFFa mig si kom, jag skall nou komma
uI. om du För Rickornas skuld ej viil sitia inne.

Var ej ledsen. utan Förliit din egen

Jeaneite.
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Ä Iskade Iju Fva lilla!

Jag hvarken hinner eller vilI gt, det sednare aF flera skil. Gör sjelfefter
lilla hjertats behag. Tack emellertid. innerligen tack För den vilvilliga
godhjeriade lilla billetten. Den glLider likasom alh hvad ur min
Alskades hierta flyter rent och upprigtigt Din

önit tillgiFne
40 Snellman.
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Nej jag till ej ljufva Li rna
Tro niin lycka! ken Försvinner
Olada drömmen, och jug Finner

50 Falski, hvad Förr jag trotl s gerna.

Ock hvad kun jag völ dig loFva?
Kärlek, kojans lga himmel.
(ylen d ig lockar flärdens hvimmel.
Ej niiit hjertas ringa gål\a.


