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Rakas Helmi!

No vihdoinkin tuli sinulta kirje ja se oikein raflaava, voi sanoa ”kun rupes niin 
repes”. Olen minä jo suurella levottomuudella odottanut sieltäpäin jonkunmoisia
tietoja, sillä sanomalehtien uutisista ei juuri paljo viisastu, ne herättävät vaan 
uteliaisuuden jota sitte ei saa tyydytetyksi. Niin kuin tiedät ei meidän 
seurapiiriimme kuuluvat henkilöt juuri ole hengenheimolaisiamme kieli- ja 
politiikka-asiassa, joten siis useammin näitä aineita vältetään, ja jos joskus 
syntyy niistä keskustelu niin tulee semmoinen kiivas diskussioni jossa kaikki 
puhuvat yhtaikaa eikä kukaan anna perää ei rahtuakaan. Ihmettelen muutoin 
että sinä edes voit epäilläkään meidän kantaamme. Olemme edelleenkin yhtä 
radikaaleja kuin ennen, enkä käsitä mikä erinomainen voima saisi meitä 
luopioiksi, joskin joskus tekee mieli yhtä ja toista kritiseeraamaan. Minusta on 
oikein hirveätä kun eivät anna tuon vanhan kunnioitettavan Y.K.:n olla rauhassa,
en käsitä kuinka ihmiset voivat olla niin sydämettömiä ja kiittämättömiä. Ja se 
Reinkin! voi sentään, mutta eihän häneltä parempaa voi odottaakaan. Sanokoot 
ihmiset mitä hyvänsä mutta on se Y.K. semmoinen mies, jommoista ei montaa 
ole, ei hän pelkää, vaan vastaa teoistaan kuin mies ja puhuu myös suunsa 
puhtaaksi kun tarvitaan, olis meillä useampia semmoisia. Olen oikein ihastunut 
”Kun on suomalaiseen”, sillä niin selviä ja voimakkaita kirjoituksia Suometar 
tarvitsee, lähteköön sieltä vaan enemmän samaa sorttia! Se kyky oli 
erinomainen voitto Suomettarelle. 
Olemme pitkin talvea ihmetelleet sitä että Eino Leinolta vähä väliä 
Suomettaressa on runoja julaistu, vai onkin hän luopio. Lycka till god 
fortsättning, luopukoot kaikki viisaat ihmiset Päivälehdestä. - Emme me niin 
suurta arvoa pane Å.U.:n artikkeleihin, sillä se on semmoinen lipilaari, koettaa 
aina kulkea keskitietä loukkaamatta kumpaakaan puoluetta ollessaan 
täydellinen viikinki. Mutta löytäähän sokea kanakin jyvän, ja niin sekin. Olisi 
hirveän paljo tämmöistä kirjoittamista, mutta olkoon siksi kun Helsinkiin 
pääsemme, olemme nim. aikoneet Pääsiäisenä siellä käydä ellei esteitä tule. On 
aivan välttämätöntä päästä sinne, saadakseen sieltä vähän viisautta ja niin kuin 
sanoit innostumaan. Vaikka täytyyhän väkisinkin innostua vaikka olisi missä 
nurkkakunnassa tahansa kun saamme venäläisiä virkamiehiä omien tekojemme 
palkkiona ja kun kuulee kaikenlaisista hulluista lähetystöistä, adresseista, 
naukujaisista y.m. hullutuksista. Siinä on jo kyllin innostumisen aiheita.
Meillä täällä Turussa on nyt kuukauden ajan vieraillut Suom. maaseututeatteri, 
johon myöskin niin kuin tiedät kuuluu Aarne Riddelin. Käy minun häntä sääli. 
Hän syö meillä päivällisiä, joten siis joka päivä tapaamme hänet, eikä hän 
minusta niin paha eli kuinka sanoisin ehkä paremmin niin turmeltunut ole, kuin 



minä olin kuvitellut. 60 markkaa kuussa hänellä palkkaa on ja se tietysti menee 
ylöspitoon, joten ei jää mitään vaatteisiin. Ei hän myös mitään kuulu saavan 
kotoa. En ole tahtonut puhua hänen kanssaan vanhemmistaan, koska en tiedä 
miten hän heistä on eronnut. Kaikessa tapauksessa ei heidän minusta pitäisi 
jättää noin aivan oman onnensa nojaan. Olen koettanut kehoittaa häntä 
pyrkimään Suomalaiseen teaatteriin, koska luulen hänen siellä joutuvan 
parempaan seuraan kuin täällä. -
Klaaraa olemme kovin tänne odottaneet, etkö esim. sinä voisi tulla tänne samaan
aikaan, nyt kun saisit matkakumppanin. - Mamma on taas ollut jalastaan kipeä, 
siinä on se vanha paha ischia, nyt se jo kuitenkin on paranemaan päin, josta saa 
kiittää hieromista. Muutoin olemme me voineet hyvin sekä lapset että me itse. 
Odotan jo suurella ilolla kesää, toivon nim. sen tulevan aikaiseen tänä vuonna, 
jossa tapauksessa muutamme jo Toukokuussa Kangasalaan jonne jätän 
mamman lasten ja palvelijain kanssa, sekä palaan Alfredin luo Turkuun, jos hän 
tulee olemaan virassa Kesä- ja Heinäkuun. Täytyy olla vähän hänenkin kanssaan 
ettei tule niin ikävää ja epämukavaa. En kuitenkaan koko aikana aijo hänen 
kanssaan olla, ainoastaan jonkun viikon. 
Koska toivon pian saavamme suullisesti keskustella toistemme kanssa lopetan 
tähän vielä kerran lämpimästi sinua kiittäen sisältörikkaasta kirjeestäsi. 
Lämpimät terveiset Isälle ja kaikille siskoille meikäläisiltä.
Julia

Alfredin ilmoitus on ainoastaan päivälistassa.
Kehoita Ainaa tänne tulemaan.


