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Kuopio. Den 14. Juu.

Min saknade Gubbe lilla!

Jag slutade just nu min aftonmåltid och sätter mig ned för att språka
med dig min egen älskade och alltid ihågkomna Make, tiden har gått så
långsamt, för mig, i min ensamhet, fastän tvenne veckar ännu ej äro 10
förgångna sedan afton dä vi skildes. Alit vore ändå bra, om Gud
hjelpte lilla Hanna barnet, öfver denhär tiden, att jag kunde hemta
henne dig till mötes lika frisk och snell som hon nu varit.

Jag har varit så bekymrad och ledsen, ty jag vet ej huru det vore bes4
derföre mäste jag rådfråga dig, jag vet nog att du har mycket annat att
tänka pä utom sådant lappri, men var så söt och hjelp mig litet, Jag
borde nu redan säga till åt tjänstefolket, eller bestämma om deras
flyttning, men det är så svårt, efter noga betänkande tycker jag att jag
ej skulle stä mig ut med Mina, men ogerna skiljs jag frän henne, fast
hon mycket ofta varit stygg mot mig, sä att jag alldrig kan komma att 20

riktigt hålla afhenne,jag lider mycket sjelfderaf, tyjag hvet ej hvadjag
skall göro, kan hända det blir mycket värre. Jag vill göra som du
önskar, bestäm, och skrif sedan till mig, säg mig alideles som du tänker,
då är jag nöjd och rättar mig deräfter. 1 Tisdags afton fär jag ditt bref,
der jag säkert får veta hvart jag skall adresera mitt nästa bref då
skrifverjag redan från Idensalmi och då skall brefvet blifva längre, men
nu hinner jag ej ty jag måste bestyra om resan, när man res med en sä
stor familj som jag.

Min blåa gamla appa som du skref att jag ej skulle glömma, finns
ej mera till, utan en annan i stället, som är helt ny och präcktig, jag 30
köpte nytt foder, och satt förra ofvantåget från skinkappan, och den
blef alldeles som ny, men den kästade mig sju rubel. Här hemma gär
alit till som förrut. Annette har varit så god, och varit några dagar hos
oss, för att styra ut Hanna och mig.

Tack gode Alskade för beskrifningen öfver din resa, som du låfte, det
skall blifva s utmärkt roligt att få följa med dig, jag skall nog påminna
mig alla ställen, der du kommer att passera, sä att jag sedan kan göra
reda för dem. Jag är så trött och tror att hvilan skall smaka mig sött.
God natt, måtte äfven du slumra sött

det önskar din 40

egen Jeanette
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Aiskade Make!

Jag är alldeles resfärdig och res af, när jag helst med några rader får
helsa pä dig, helst skulle jag denna gång låta bli, att skrifva, ty så
slarviga blifva dessa rader, men jag mins dina ord som du sade förren


