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Egen Maka.

Tack hjertligt, för att Du är så snäll och skrifver. 1 går fick jag två bref,
hvilka genom slarf af mitt bud legat qvar på posten. 1 dag fick jag åter
ett.

10 Gud vare lof för Er helsa och låte mig få återse Er friska och giada.
Sörj för Ville stackare, att han får mera mat, litet bada och Prinsens
droppar på tandköttet till qvällarne.

Det giäder mig också mycket hvad Du skrifver om Dig sje1f ehuru
jag väl tror, att den är något sjelfbedrägeri, som Du icke vet af. Det är
så i alimänhet med bref ty då man sätter sig att skrifva dem, får lynnet
en stämning, som det dessemellan icke har. Ock Du borde väl eljest
älskde barnet kunna säga ett enda litet ord af de många glädjande, Du
kan skrifva. Afven beder jag Dig väl besinna, att Du icke alls talar om
Din oförmåga, att mcd ett godt ord, en kyss eller en vänlig blick

20 fördrifva min Iedsnad ens då, när jag har de uppenbaraste anledningar
att vara missnöjd, och ehuru lätt Du finner mig åter vara försonad.
Detta är icke ett fel, som hörer till de svåra att förbättra, om blott vilja
dertill finnes i hjertat. — Det är också hufvudsakligen detta, som ofta
förbittrar mitt sinne, gör mig sä öfverdrifvet otålig och orättvis.

Blif dock ej mycket sorgsen öfver, att jag nu skrifver så strängt.
Hvartill skulle min tystnad hän tjena? ly Du kunde väl ej hafva glädje
deraf att jag icke med ett ord talte om, det Du skrifver. Ty, förställning
begär Du säkert icke.

Nu kan jag tillägga, att jag med tårfyllda ögon läste Ditt bref och
30 efter slutad läsning varmt kysste det med en välsignelse öfver Dig och

en ödmjuk suck till Gud för oss bäda.

Låt Calle gå flitigt ut med skridskor och bössa — bara det sker i godt
sällskap. Håll också icke de öfriga barnen inne.

Adjö älskade Maka. Kyss barnen frän Eder så innerligt älskande

Snellman.

Åbo d. 16. Dec. 53.
40

P. S. Om du icke hunnit afsända de begärda papprena mcd denna
dagens Post hit, sä lät dem vara. Skrif dock i måndag ett par rader.

Arbeta ej påjulklappar sjelf. Men lät Hanna sätta ihop några dockor
ät fattiga barn.
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Älskade Make!

Heit oförmodat kom jag att skrifva detta bref, ty jag trodde att du
tidigare skulle komma hem, förenjag fick ditt brefi gär och nyckeln till


