Munkebo Mark den 4de Juli 1867
Oversigtsbilleder

Kjære Veninde
Du takkes paa det Venskabligste fra mig,
for dit kjærkomne Brev som du haver
sent mig vilket var vist en stor Fornøielse at læse og det traf mig også ved Hilsen
og Sundhed og jeg vil ogsaa ønske at dette
mit Brev maa træffe dig på samme Maade
det var mig en Fornøielse at læse at du nok
ennu engang Wilde gjøre en Reise her til
Byn vis jeg ikke havde derimo men langfra
Kjære Ven at jeg har derimo det vilde tvært
imo være mig en stor Fornøielse at see dig
da du er den Ven som jeg har kjær og jeg vil
ogsaa haabe at du nok vil finde dig bedre tilfreds
denne Gang ind som sidst du var her tid da
Behandlede jeg dig jo ikke som du fortjente
men kjære Veninde du lovede mig jo at
du haver mig det Alt tilgiven og jeg skal
heller aldrig hanle saaledes imod dig mere
tid den Gang saa jeg at jeg haude fundet en Ven
som Elskede mig af et Ømt og Oprigtig Hjerte
Men Kjære Ven saa vilde jeg Gjerne have
det vis du vilde komme den 16 Juli tid da
der Marke i Odense og saa skal jeg nok he(nte)
dig ved Bane Gaarden naar du tager med
Toget fra Kolding Klokken 1 ½ saa er du i
Odense Klokken 5 og saa skal jeg nok tage
imo dig ved Bane Gaarden men Kjære
vis du ikke kan komme den Dag, saa beder
jeg dig at skrive vilken dag du vil komme
saa skal jeg nok hente dig i Odense tid det er
min største Fornøielse at tale med dig nu
kommer jeg til at ende min Skrivelse for denne
Gang men du min Sjæls udvalte være hilset
paa det kjærligste mange Gange fra mig
Til forsiden

