Ferup Mark den 10 October
Min Beste Ven
Jeg vel i Dag skreive dig Til
og lader dig veider Hvorledes
jeg Lever jeg er da Gud værelovet
ved God Helbred og Sundhed som er
det Bester her i Leivet ja kjære Ven
det er nu snart saa Længe siden
jeg har skreven dig til at jeg
ekker forstaar at holde
ved Pennen men kjære
Ven jeg haver modTaget
dit Brev paa Markens
Dag hvor af jeg ser at du er

Lykkelig og vel kommen Hjem
og Befender dig veltelfreds
Tei det Glæder mig nu got at
Høre og jeg Taker dig min kjære
Ven saa mange Gange paa
det kjærligste fordei du Onter (under?)
mig saa stor en Glæder
at jeg maater see og Taler med dig igjen
Tei du er den Ven som jeg elsker her paa Jorden
og foruden dig Lever jeg ekker Lykkelig Tei
jeg har haft saa mange Mørke Timer og Dage
siden jeg er Bleven Bekjent med dig men
vel foronder mig Lige saa stor Glæder igjen
for du er Ganske ves paa at faa mig tel dein
Mage og det har jeg og været ganske ves paa seiden
Jeg gjorde den seiste Reiser Over tel Fyn tei
seiden den Tid da har mit Hjerter ekker været
saa sorreigfould men naar jeg nu er
udløst af fensel saa er jeg fornøiet og Glad
og du kan Tro min kjære og aller Beste Ven
at det er mein opregteig Mening at jeg elsker
dig høidt af Hjerte da jeg har Begeivet alteng
Ting i Frenneds Haa(n)d jeg Einda og Reist
faa mange Meiler for at Taler med dig
Tei jeg elsker dig saa Høidt at jeg ei kand
udveiser mein kjærlighed som jeg veilde
naar vei ere forsamlet med Hvorandre
men kjære Ven Lev nu Glad og veltelfreds
for hvad Peter haver Lovet os det skal
han nok holder og mor dig nou Godt
med Peigerne i den Lelle teid du har tel
Bager og vores Markens Veir var med Regn
saa at der var mange af de Jyllanske ?
der er Bly? Høit Regnet paa Hovedet den
Bøiede den Næsen tel Rendestenen Nu være
Helset Tusende Gang og Hils mein Søster og dein Svoger
A. P..sen

