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Gud låte dig vara vid helsa, det är min dageliga böd till Gud.
Farväl mitt halfva lif, det andra halfva skänker jag barnen.
SkulIe jag kunna vänta till morgon får jag säkert bref Farväl
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Älskade Gumma Lilla! 10

Thorsdagen den 14 på aftonen kom jag hit efter en resa, som blott med
några regnskurar afvek från vanlig, tråkig skjutsffird. Jag bor hos Fr.
Yengström, för närvarande ensam i en våning affem granna rum. Min
helsa är god, och koleran är här föga farlig. Blott bland Finska
Sjösoldaterna har den dessa dagar anställt någon svårare härjning. För
mig kan Du således vara fullkomligt trygg.

1 morgon färdas jag ut pä uppvaktningar hos Generalguvernören
vice Kansier m. fi. Få se hurudan deras mottagning blir. Hittils låter
det, såsom skullejag hafva god utsigt till tjänsten. Dock kan derpå icke 20

vara att lita. Icke heller gör det mig serdeles glädje. Min enda glädje är,
att hafva Eder, mina älskade, ett lugnt hem och dagens nödtorftiga
behof— hviketjag också hoppas vinna, sä länge Gud ger mig helsa och
krafter.

Säg ät Pappa, att jag i S:t Michel träffade Provisor Wasastjerna, att
han ingalunda af sjukdom var liindrad att komma, hvarföre jag sade
honom, att Pappa hört någon resande berätta derom samt åt mig
uppdragit, att skaffa ny provisor härifrån, och att han lofvade resa
ännu denna vecka. Troligen dröjer han dock några dagar Iängre men
han kommer säkert samtidigt med detta bref. 30

Vid den kalla natten mot Thorsdagen tänkte jag på våra bönor, ärter
och negiikor. Få se, om Du låtit plocka af och intaga dem Onsdags
aftonen? På neglikorna vore det mesta skada.

Helsa Emma från Ehrströms der alla äro friska7
Gud vare hos Eder mina älskade, kära alla. För Eder lefver jag och

är Din trogne ömme make.
Snellman

P. 5. Kanske är det bäst, att icke tänka på kökspiga härifrån. Kan Du
få någon äldre menniska för barnen, så betala, hvad som begäres. Unga 40

sköterskor duga icke.

H:fors d. 16 September.
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Saknade Make! 50

Ännu engång vili jag helsa på dig med några rader, och sedan väntar
jag dig hem, Gud i himmelen gifve att du skulle trifvas, och nu Iängta
att sä fort som möjligt fä återkomma till ditt hem, till de dina, att du
skulle sakna oss, som vi sakna dig. och ej någonstans i verlden finna


