
Karlsruhe, 23. III. 10 
 
 
Rakkaat Wanhemmat! 
 
Pian lähestyvän Pääsiäisjuhlan johdosta lähetän kotiin sydämelliset terveiseni ja toivotan 
kaikille siellä oleville hauskaa Pääsiäistä. Kiitän samalla sydämellisesti äitiä kirjeestään ja 
niistä monista onnitteluista joita sain. 
 
 Nyt tänne tultuani olen ruvennut uudelleen ajattelemaan pientä Pariisin matkaa. Täältä on 
sinne 9 tunnin matka ja pitäisi minun voida tehdä tuo matka noin 120-150 markalla laskujeni 
mukaan. Ja tällä hinnalla voin olla siellä noin viikon verran, mikä olisikin tarpeeksi. Tällaisen 
päätöksen syntymiseen minussa on vaikuttanut ensiksikin se, että olen nyt verrattain likellä 
Pariisia ja olisi sittenkin hyödyllistä nähdä nuo urut niissä kirkoissa ja ennen kaikkea nähdä 
C.-Collin tehdas ja se tapa miten hän on henkilaatikkonsa jakanut eripainoisia (ja kuinka 
suuria) ilmapaineita varten. Tähän tarjoutuu minulle siten tilaisuus, että Rupp on, 
ilmoituksensa mukaan minulle, ilmoittanut Muthin’ille (joka ei osaa saksaa) minun sinne 
tuloni ja pyytänyt työnjohtajaansa tai liikejohtajaansa herra Veerkampfia (joka osaa saksaa) 
minulle näyttämään ensiksikin kirkoissa olevat urut ja lisäksi tehtaan sekä antamaan 
selityksiä minulle. Tällainen suositus minun puolestani sinne tuskin toisten olisi saatavissa. 
 
Toinen seikka on se, että Kauko, jolla nyt on loma, lähtee myöskin Pariisissa käymään ja osaa 
hän ranskaa, joten hän voi ainakin alussa minua hiukan auttaa niinpaljon kuin hänellä aikaa 
riittää. Hänen väitöskirjansa valmistunee kai noin elo- tai syyskuussa ja täytynee hänen 
Pariisissa jotakin professoria puhutella. Näin minä siis kielen puolesta voisin pärjätä ja - kuka 
tiesi - vaikka tulisin hyvinkin tarvitsemaan tietoja ja taitoa tuossa jaetussa 
ilmapainesysteemissä. - Kuitenkaan ei tämä nyt vielä ole niin varmaa - saa nyt nähdä. 
 
Kyllä kai tulen kotiin siinä toukokuun lopussa tai kesäkuun alussa ellei mitään 
erinomaisempaa tapahdu. Koska isä arvelee, että minun olisi paras tulla? Jos isä arvelee, että 
minun töitten takia pitäisi aikaisemmin tulla niin kenties voinkin aikaisemmin silloin tulla. Ja 
miksihän en? - Olen kuitenkin aikonut kotiin matkalla tulla Ruotsin kautta ja vähän 
Tukholmassa kenties katsoa urkuja. Niissä kun ei liene niin paljon katsomista. 
 
Täällä maa viheriöitsee ja puut ovat lehdissä, kevät täydessä vauhdissa. 
 
Monet rakkaat terveiseni lähettää 
 
teidän Martti poikanne 


