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Älskade vän Minna!
Hjertligt tack för ditt brev! Länge har du fått vänta på att höra ngt från mig, har
alltid hoppats på att bli bättre o. orätt vore det ju att ej erkänna att j. i vissa avs.
är bättre, men det är så tröstlöst ett sådant här tillstånd i alla fall. Frisk kan man
väl aldrig bli. J. hade så godt hopp just när j. fördes till sjukhuset, men då det
ingenting finns att göra var ej lönt att bli där så länge. I samma rum som j. låg en
fru, hade legat över en månad, ungefär likadan som j. fast hon kändes mycket
piggare o. ändå 10 år äldre, men sedan har j. ju varit mycket sämre, fast det
kändes härligt att få komma i sin egen säng igen. Doktorn skulle nog hälst se att
j. log mellan lakan nu fast han först tyckte j. skulle vara klädd om dagarna, så det
ej skulle bli lunginflammation. J. försökte ju att gå uppe o. röra på mig litet, men
när svullnaden i hela kroppen tog till så mycket vill han nu bara att j. skall ligga i
horisontal ställning, men j. ligger ovanpå. J. har så svårt för all mat o. fantiserar
bara efter det ena o. det andra som med sådan smak o. aptit ätit … hvad som
helst förut. J. längtar inte alls efter ngt fint, men bara alltid sådant som ej står att
få - ville ha braxen igår men det finns ej nu, ett par goda blodplättar, men så får
man dem som slungstenar o. då smakar det ej ack ja, man är så otäck o. kinkig o.
det är så synd om min lilla snälla Emma som gör hvad hon kan, men det är så
tröstlöst att bara ligga o. tänka på mat o. fundera ut sjelv, men det är m…rligt så
beroende av maten man ändå är.
Det är så svårt med allt möjligt som qväljer. Det är en nådatid man fått sig
beskärd för att tänka på sin själs frälsning, kan du då fatta att kroppen skall göra
sig påmind jemt o. tankarna ideligen återföras till mat. Det är så synd om de
mina, att jemt se mig lika ryslig. Gudm. är så snäll, hur bråttom han än har o.
tittar upp till mig var dag o. det är en sådan ljusglimt när han kommer, så öm o.
kärleksfull, ack ja j. har så oändligt mycket att tacka för, så på allt sätt godt o. bra
som j. har det i sådana här tider då hela världen har det så oändligt svårt.
Matilda har just varit uppe med lilla söta minsta flickan en vecka, det var så kärt
att ha dem o. godt att Eva fick vara på landet här i närheten några dagar under
en liten kort semester, bara en vecka. Vädret så vackert o. j. har sol i minnen o.
snälla menniskor ha skickat blommor till mig, det är så vackert. Hela min varelse
är genomträngd av den innerligaste tacksamhet men ändå lider j. av en svår
psykisk depression. J. ser så illa o. hör så illa, försöker slå frivoliteter för att
förstrå mig litet men hjertat tål just ngn rörelse hur små de än är. o. nu måste j.
nog sluta också. J. orkar just ej läsa heller o. ser illa. Hälsa alla de dina o. helsa
slägten, j. tänker på Er alla alla mycket o. slukar er alla in i ett kärleksfullt hjerta

men orkar ej skriva. Orkar läsa brev (bara det ej i dem talas om min sjukdom)
men att höra från Er alla vore så kärt.
Din gamla tillgivna Ottilia. Hälsa åt alla håll då du skriver.

