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Rakas kultainen Pedryni!
Yli viikon aikana on viimeinen kirjeesi ollut hallussani - etkä ole vieläkään saanut
vastausta. Anna anteeksi, rakas Pedry, etten heti osoittanut kiitollisuuttani mustaa
valkoisella. Tulin nimittäin valtavan iloiseksi molemmista kirjeistä (ne saapuivat muutaman
päivän väliajalla) ja sydämessäni lähetin sinulle heti paksut sapiskat. Mutta voimani ovat
taas olleet vähän heikot - ne vaihtelevat kuten tiedät - ja huolimatta hyvistä aikeistani tuo
ilkeä väsymys on voittanut. - Mutta ota nyt vastaan, hyvä anteeksiantava Rollini, vanhan
A.H.G:n tyytyväiset kiitokset.
Et voi edes uskoa miten levottomiksi kaikki tulivat kun saimme sanomalehdestä lukea
sadetulvasta Kaliforniassa. Mikä kartantutkiminen! Suurennuslasit karttakirjojen yli
jokaisessa kodissa. Missä ihmeessä sijaitsee Ojai? Luimme paikannimet edestakaisin
mutta ei edes Columbus olisi voinut löytää Ojaita. Levottomuutemme jatkui. Mutta sitten
yhtäkkiä kaikille selvisi - eihän P:lle voi tapahtua mitään pahaa - mikä silloin olisi matkan
tarkoitus? Ja suuri rauhallisuus laskeutui meidän kaikkien yli. - Ajatuksemme oli oikea. Minulla on niin kauhean paljon mistä haluan puhua enkä todella tiedä mistä aloittaisin.
Ehkä puhun ensin Rachelista, joka äsken soitti. Hän halusi tietää oletko saanut hänen
kirjeensä? Hän ei suinkaan odota vastausta mutta ymmärsin että se lämmittäisi hänen
sydäntään jos hän tietäisi että olet saanut sen tai ne (en tiedä onko hän ehkä kirjoittanut
useita). Hallituksessa ollaan kuulemma ymmällään vuosijuhlasta ja milloin se pidetään kaikki on sinusta kiinni. Jos tulet kotiin toukokuun puoliväliin, vuosijuhla saa odottaa
siihen saakka - muuten he pitävät sen pääsiäisenä. Matinea pidetään joka tapauksessa
pääsiäisenä. Tietysti he kirjoittavat sinulle kysyäkseen tietoa. Saat varmasti
kirjesähkösanoman.- Joka tapauksessa Rachel pyysi minua mainitsemaan tästä. Ja vielä
tuoda esille että hän lupaa sinulle että kaikki ruusuristiläiset tekevät velvollisuutensa ja
ovat onnellisia että saat olla ihanassa ilmastossa ja saada terveyttä. He toivovat hartaasti
että nautit olostasi siellä etkä pode kotiikävää.
Voin tehdä sinut iloiseksi kertomalla että monta kaunista esitelmää on pidetty
sunnuntaisin. En ole mennyt sinne joka sunnuntai mutta usein. Viime sunnuntaina Kyllikki
I. puhui Graalista ja teki sen oikein hyvin. Hän siteerasi sinua koko ajan. Siitä pidin niin
paljon että menin puristamaan hänen kätensä. Hänen esitelmänsä oli koko ajan
kiinnostava - ei ollut kuiva - niinkuin ennen joskus on ollut.
Monsieur Pore piti myös pari viikkoa sitten mainion esitelmän. Hänen puheensa oli
selvä ja hän käytti niin kaunista sointuvaa kieltä.- Sinun syntymäpäivänäsi hän esitti myös
pidemmän pohdiskelun aiheesta apostoli P:sta mutta siitä en oikein pitänyt. Hän käytti
vähän huumoria mikä ei mennyt ihan perille. Syntymäpäiväsi vietittiin perinteisesti - pitkät
pöydät valkoisine liinoineen, kynttilöitä ja kukkia. Sinun paikallasi oli tyhjä nojatuoli, kauniit
kukat sen edessä. Kahvia ja kakkuja. Hilda P luki Eino Leinon kauniin sinulle omistetun
runon (Pohjolan poika?), Berta L luki hauskan intialaisen ”sammakkosadun” joka ihastutti
etenkin nuorempaa sukupolvea. Hannula puhui arvokkaasti ja hyvin.- Mutta tietenkin
tuntui tyhjältä. Paljon laulua ja musiikkia. Suoma ja Jacke olivat mukana.
Eilen oli pyhä Varde Ljus-loosi. Tapahtuma oli niin kaunis ja allekirjoitettu oli kääntänyt
ruotsiksi kauniin ohjesääntöesitelmäsi ”Vapaamuurariuden suhde Ruusu Ristiin”. Oli
hauska tehdä sitä - (sain jopa kehuja!). Minusta on tullut kielenkääntämisen taikuri ja kaksi
pitkää esitelmääsi odottavat lipastossani kääntämistä ruotsiksi.
Olemme Naimin kanssa aika paljon yhdessä - hän on vain usein heikkona. Sassin
uurnanlaskemisen vuosipäivänä oli koko suku taas luonani. Sinua kaipasin - viime vuonna
olit mukana. Kukaan muu ei voi korvata sinua.

Kaade oli luonani eräänä päivänä ja halusi maksaa korkoja. Mutta niitä en kehdannut
ottaa vaan pyysin häntä viemään ne pankkitilillesi. Yritän pärjätä kunnes Rollin on taas
päässyt vihreälle oksalle.
Tänään minun täytyy taas auttaa pieniä kälyjäni. Mitä muuta voisin tehdä? Kun heillä on
niin vaikeaa. Täytyy satsata 5000. Pelkään että he muuten hukkuvat— — Tädit aikovat
järjestää asiat uudestaan ja pyytää velkojilta lisää maksuaikaa, Saa nähdä. Vain suruja
heillä on ollut,
Tulin niin onnelliseksi kun kirjoitit että ajattelet minua. Ja että oma Murreni (= Sassi)
muistaa minua. Mari sanoi että Sassi oli kertonut hänelle että hän saa usein olla sinun
kanssasi— hän on niin onnellinen että olet olemassa— — Naimi ja Mari näkevät sinut
silloin tällöin— ja he näkevät myös Sassin ja Petruksen. Täällä Helsingissa on parhaillaan
nainen — Oulusta luultavasti — joka lienee erittäin selvänäköinen. Oskar on kuulemma
ollut siellä tänään ja hän oli erittäin tyytyväinen. Hänelle oli kerrottu onnellisista asioista.
Ensi keskiviikko Naimi, Greta ja minä menemme sinne. On pakko varata aikaa hyvissä
ajoin. Nimeämme emme tarvitse antaa. Naimi klo 12, Greta 12.20 ja minä 12.45. Kerron
sitten. Mitä mieltä sinä olet?
Lapset voivat hyvin. Svenin tehdas on päässyt vauhtiin. Hänellä on ollut vähän
ikävyyksiä epärehellisten ihmisten kanssa mutta nyt kaikki lienee selvitetty. Pikku-poika
kirjoitti sinulle jo aikoja sitten kirjeen — oletko saanut sen? Hänen hyväntekeväisyytensä
tuli erittäin kalliiksi. Ja poikaparka on saanut selville että kiitollisuutta ei ole olemassa.
(Rakas äiti sai vielä satsata vähän lisää.)
Jaja Pedry, isot pojat kasvavat yli ymmärrykseni. Itse olen heille vain rakas pieni
vanhanaikainen äiti, joka ei ymmärrä nuoria itsenäisiä miehiä. Pikku-poika haluaa nyt
opiskella elämää - hän on mielellään ulkona iltaisin sekä tyttöjen että poikien kanssa. Siinä
on kai hyviä puolia — kotiistujista tulee usein tyhmiä.Kunhan se ei vain tule tavaksi—
Sven on jo rauhoittunut. Hänellä on niin paljon työtä ettei hän jaksa ajatella huvielämää.
Molemmat lähettävät sydämelliset terveiset — molemmat arvostavat P-enoa erittäin
paljon. Kuten myös Utta-tyttö — usein hän puhuu ilolla ja ylpeydellä P-enosta. Haaveilee
matkustamisesta.
Vielä minulla on paljon kerrottavaa mutta en voi puhua siitä kirjeessä. Voi, jos vain
olisit täällä! Vasta nyt huomaan mikä helpotus se on ollut kaataa kaikki huolenaiheeni
niskaasi. Pystyit aina rauhoittaa meitä.
Kultainen, kultainen Rollini, voi nyt hyvin! Kerro sydämelliset terveiset minulta iloisille
ystävillesi! Onko Guggu kirjoittanut? Ajattele jatkossa uskollista schwesteriäsi A.H.G.
Anna anteeksi että paperissa on teeläiskiä — Lisa toi sisään teeni ja miten me nyt
rupattelimme....
Minulla on aina paljon terveisiä sinulle. ”Jos kirjoitat kohta, niin sano terveisiä” tulee
kaikissa äänensävyissä - kunnioitettavissa, hellissä, lämpimissä. Mainitsen ainoastaan
yhden, jolle olet elämän aurinko —- herttuatar.
Naimi on parhaillaan sängyssä, menen sinne taas huomenna.

Uudenvuodenaattona olivat lapset ja minä Naimin luona. Meillä oli tunnelmallinen ilta.
Mari oli mukana. Valattiin tinaa. Myös sinulle. Omasta mielestäni sinun valattu tinasi
muistutti roomalaisen voittajan taisteluvaunua — Me muut saimme enemmän tai
vähemmän mystisiä vaikeasti ymmärrettäviä juttuja. Svenin muistutti yhtä paljon
turkkilaista sapelia kuin isoa merikäärmettä.—
Ehkä Mari on kirjoittanut tästä. Hän oli niin innoissaan hienosta tinastasi. Me
päätimme silloin kertoa sinulle tästä kauniista ennustuksestasi.

Se tulee nyt tämmöisellä pienellä paperipalalla — koska sinun nuorella ja
viehättävällä A.H.G:llä on muisti joka silloin tällöin pettää—

Tuhannet kiitokset valokuvista! Ota lisää kuvia noista kolme pojista!

