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Rakas kulta Pedry!
Sain äsken kirjeesi ja olen onneton ja tunnen syyllisyyttä siitä etten heti kirjoittanut
sinulle kiittäen sekä kortista että kirjasta, niinkuin sydämeni käski.
Mutta katso, pikkulintu lauloi jo kotiintulostasi ja uskoin että kirjeeni sinulle tuskin
ehtisi enää perille. Viime viikon maanantaina sain rakkaan korttisi ja tiistaina saapui
kirja (tuhannet kiitokset) ja torstaina Hanna L sattui tulemaan tänne ja hän oli
kuullut että P oli odotettavissa milloin tahansa. Ja niin kirjeeni ryömi lippaaseen.
Mutta nyt huomaat että kirjoitan heti takaisin. Kiitos rakas Rollin, että kirjoitit
uudestaan! Olin jo tänään aikeissa soittaa Saarenmaalle kysyäkseen mikäli he
tiesivät enemmän kuin muut, mutta nyt en tarvitse tehdä sitä kun sinä itse selvitit
asian.
Mutta kirjeesi toi suuren pettymyksen! Et ole konsultoinut lääkäriä! Etkö
ymmärrä että kaikki R.R:ssa toivovat sitä. Heille se on kuin isku kasvoille (!) jos tulet
kotiin samassa kunnossa kuin olit lähtiessäsi. Kiiruhda nyt Hamiltonille tai toiselle
auktoriteetille ja anna heidän tutkia sinua. Ehkä olet terve kuin pähkinä ja silloinhan
tuot ihania uutisia. Rakel esim. soittaa usein ja joka kerta hän kysyy mitä lääkäri on
sanonut. Niin mene nyt Rollin heti! Koko ystävyyspiirisi täällä on kuin lapsilauma
joka odottaa että ”isä Pedry Rollin”saa takaisin rautaisen terveytensä.
Oma rautainen terveyteni on palautumassa. Tietysti reistailee peukalo vielä
vähän mutta on vaarattoman ja hyvän näköinen. Jouluksi olen varmasti terve...
Kiitos että muistat minua ja peukaloparkaani.
Ajattele että kaikki ruotsalaiset teosofiystäväsi ovat poissa! Aika muuttaa
kaiken.
Äsken saapui käsikirjoitus postitse! Voit siis olla rauhallinen, se on varmassa
tallessa...Pikku Utta kirjoittaa niin nopeasti kun hän vain ehtii...pahoittelen että
hänellä aina on niin vähän aikaa. Mutta lopputulos on siistin näköinen.
Kaikki täällä kotona voivat hyvin. Kaikki lähettävät sinulle terveisiä. Pidä
huoli itsestäsi ja käy lääkärissä. Ajattele vain miten monissa lääkärieissä vanha
Augusta Hilma on käynyt!
On niin monta asiaa josta olisin halunnut puhua ja kysyä——Ensi kertaan!
Älä unohda oma schwesteriäsi!

