Min innerligt afhållna Aina!
Då det nu är så lugnt och stilla vill jag besvara ditt vänliga och kära bref. Gerna
hade jag gjort det långt före detta men har omöjligt haft tillfälle dertill förut
emedan vi alltsedan jag erhöll ditt bref dageligen haft fremman. Theodors
bröllopsdag om morgon skref jag redan början af ett bref till dig och tänkte
fortsätta det sednare på afton sedan alla våra gäster rest bort men samma afton
kom äfven Professor Granfelt med familj till oss och dröjde en vecka så att
fortsättningen fick blifva. Wåra öfriga främman den afton voro medlemmar af
finska psalmbokkomitén till hvilka Pappa äfven hör och Pappa ville gerna se
dem hos oss tillsamman med de öfriga sockneboerna (vi har nemligen det nöjet
att för närvarande få räkna medlemmarna af sagda komité till våra sockneboer
ty de bo alla på Vexiö egendom ej långt härifrån). Kära Aina det var ju vist
samma dag jag skulle vara i Räisälä tack tack så hjertligt att ni ville se mig der
och huru oändligt gerna hade jag ej kommit - - - men ser du det ”passade” ej
(detta ord som icke borde finnas i något lexikon i verlden). Mamma och Pappa
tyckte att jag ej kunde resa allena och dessutom är vår tid i sommar ganska
mycket upptagen emedan syster Minna skall fira bröllop i jul och det är ju alltid
då så mycket att tänka på. Wet du de tankar och känslor som genomfor mig då
det blef afgjort att jag i sommar icke skulle fara kan jag ej beskrifva. Redan sedan
sista julen hade jag tänkt mig denna resa och då Theodor var så vänlig och bad
mig på deras bröllop skulle jag ju haft dubbel anledning att komma. Hvem vet
när det nu igen kan blifva af? Ifrån Wiborg dit jag skulle återvändt ifrån Räisälä
skulle jag följts åt med herradshöfding Forselles våra slägtingar hvilka skulle
fara till Imatra, Nyslott m.fl. trakter. - Ja menniskan spår och Gud rår jag måste ju
nu tro att det var bäst som det gick kanske denna resa för mig icke skulle tjenat
till det bästa ehuru det visst är bra svårt att rigtigt finna sig i alla lifvets vexlingar
och foga sig efter allt med förnöjsamt sinne.
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