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Rakkain Gerda!
Kai olet saanut korttini ja myöhemmin kirjan jonka täältä lähetin?
Tässä tulee nyt, sinulle osoitettuna, käsikirjoituksen loppuosa. Siinä ovat sekä loppusivut, jatko
niihin sivuihin jotka jo ovat Ruthin luona, että alkusivut, otsikkosivu, alkulause jne, jotka Ruth
ystävälli-sesti saa järjestää numeroilla tal kirjaimilla, niinkuin minäkin olen tehnyt. Olen iloinen että
kirja valmistui marraskuussa - eilen se tapahtui - niinkuin olin suunnitellut. Nyt voin aloittaa jotain
muuta mikäli saan inspiraatiota.
No niin, pikku Gerda, toivon että Sinä nyt olet täysin terve. Toisaalta en ole kuullut mitään teistä
mutta todennäköisesti unohdin antaa osoitteeni? Asun täällä Strandhotelissa - ja asun kuin
ruhtinas. Sviittini sijaitsee toisessa kerroksessa: salonki & työhuone, makuuhuone, kylpyhuone, iso
eteinen. Milloin olen aikaisemmin asunut yksin näin hienosti?Se maksaa, mutta tunne
henkilökohtaisesta hyvinvoinnista on myös jonkin arvoinen.
En ole vieraillut kreivi Hamiltonin luona, enkä ole kiinnittänyt huomiota ”kehon rehabilitointiin”. Tja,
minulta puuttuu ilmeisesti aloitekyky. Gösta Stenman oli jo suorittanut terveyskuurinsa ja oli
edellisenä viikkona Suomessa. Nyt haaveksimme ensi kevään matkasta Gallspachiin. Nyt ei ole
vieraanvarainen vuodenaika, emmehän voi matkustaa nyt. Enkä koskaan lähtisi yksin. Mutta jos
me keväällä saadaan kokoon pieni seurue ja kaikki haluavat osallistua terveyskuuriin
Gallspachissa, silloin minäkin lähden. Ja niin voimme jatkaa Italiaan, Rivieeraan jne. Huomaat
Gerda, vanha Pedrysi on parantumaton, pitää eniten haaveilemisesta ja suunnittelemisesta silloin
kun hän voi yhdistää hyöty ja huvi.
Täällä Tukholmassa viihdyn hyvin. Joka tapauksessa tuntuu hyvältä olla oman elämän herra
kohteliaitten ja avuliaitten ihmisten ympäröimänä. Joka päivä syön illallista Stenmanin perheen
luona ja muutaman kerran olemme vierailleet teatterissa, pari kertaa olen kuullut teosofisia
esitelmiä. Linda on niin sairas ettemme voi tavata. Emil Zander ons kuollut. Rouva Knös kävi
kerran minun luonani mutta ei luvannut jälleennäkemistä. Kokouksissa en näe tuttuja kasvoja.
Teosofisesti katsoen olen täysin muukalainen.
Niin, rakkain Gerda, tällä tavalla olen nyt puhunut itsestäni, mutta joka päivä ajattelen sinua
säännöllisesti.
Voi sydämen pohjasta hyvin ja myös sydämelliset terveiset kaikille rakkaillesi.
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