Wankendorfissa, 8. VIII. 09
Rakas äiti!
Kiitokset äidin kirjeestä, jonka Ricklingissä ollessani sain. Olen taas toisessa paikassa - kenties
vaan viikon verran, sitten taas edelleen matkatakseni. Ricklingissä laitettiin eräs uusi
äänikerta urkuihin lisää (Dolce 8 1) ja inttoneerasin sen siellä ja samalla viritin urut. Olivat
tyytyväisiä.
Minua tahdottiin siellä ollessani suuresti virittämään yhtä pianoa, joka kuuleman mukaan
pitäisi olla erinomaista laatua, jopa siihen saakka, että omistaja ei ole antanut tavallisten
virittäjäin sitä virittää pelosta, että ne sen muka turmelisivat. Nyt lähetti omistaja minulle
pyynnön että tulisin. Selitin, ettei minulla ole tarvittavaa viritysavainta ja muita tarvittavia
kapineita. Wastattiin, ettei se haittaa - yksi mies lähetetään kaupungista niitä noutamaan kun
vaan tulette. Selitin toiseksi, ettei minulla nyt ole aikaa - Z. nim. - olen kuullut - on suuresti
mielipahoillaan kun hänen virittäjänsä ovat ottaneet pianovirityksiä vastaan ja siksi en minä
mitenkään voi ruveta semmoisiin. Kysyivät sitten, enkö voisi tehdä ”extra” reisua sinne
takaisin vaan sen instrumentin virittääkseni. Lupasin miettiä ja sitten ilmoittaa - saavat
ilmoitusta odottaa. En ymmärrä, mistä se mahdoton luotto nyt juuri minulle oli tullut, vieras
ihminen paikkakunnalla - mitä ne minusta tietävät.
Tulin tänne ja kävin tavanmukaisella tervehdysvisiitillä pastorin luona. Täällä pitäisi myös
laittaa uusi äänikerta urkuihin (Oktaava 2 1). Pastori - vanhempi mies - oli sangen kohtelias ja
pyysi minua tulemaan tänäin luokseen päivälliselle ellen mene tätä ihanaa ympäristöä
katsomaan, jota ”Holsteinilaiseksi Schweitsiksi” nimitetään. Sanoi että hänelle tulee muitakin
vieraita, m.m. suuri joukko nuoria neitiä ja voisi olla minulle hauskaa nuorison kanssa jutella.
Jo, jag tackar! mennä sinne semmoiseen suureen neitijoukkueeseen matkavaatteissaan - sillä
ei minulla visiittipukua ole mukanani - ja siellä niille kaikille seuraa pitää ei se ole helppoa kaikista vähemmän mitään lepoa. -Lähetin hänelle siksi tänäin kirjeen missä kiitin
ystävällisestä kutsusta, mutta kun olen tilaisuudessa niin käytän aikani katsomalla niitä ihania
paikkoja, joita Baedekerkin kehuu.
Sain eilen pinkan lehtiä sieltä. Monet kiitokset niistä. Ahmien niiden kimppuun kävin
kotimaan uutisia nähdäkseni joita näyttääkin olevan koko paljon.
Monet terveiset kaikille kotolaisille lähettää
Äidin
Martti

