Liisalle 6.3.1919
…
Tiedä tkö Aili oli eilen tullut Ignatiuksille kauhuissaan ja kertonut että
Anna Ritarsalo oli tullut heille erä ä n hyvin nuoren 23 vuotiaan herran
Rehbinderin kanssa ja kertonut että hä n aikoo erota Nikulasta ja
mennä naimisiin tä mä n herran kanssa. Ehkä sinä kuulit Iivarin
kertoneen että Annalla oli joku uusi heila jonka kanssa se kulki tä ä llä
Helsingissä kin , mutta Aili tiesi silloin Annan sanoneen että he vaan
olivat hyviä tuttuja eikä muita - vaikka tä ä llä yhdessä oleskeltiin. Tä mä
oli kai vanhempi ja viisaampi mies. Piti kai hauskana pitä ä Anna
heilana mutta oli liian viisas antaa sen mennä pidemmä lle. Oli miten
oli, tä mä ei nyt enä ä ole se sama vaan taas uusi. Sakari oli sanonut että
seuraava on kai 19 vuotias. Aili sanoi sanoneensa että eikö olisi
parasta olla tä mä n kanssa nyt vaan sen vä hä n aikaa minkä hä nestä
vä litä t ilman että vaivaannut vihkimiselle, tulee taas suuri vaiva hakea
eroa. Mutta Anna sanoi että ei se sovi hä n tulis niin vä ä rä ä n valoon sen
kautta. Kyllä se on vallan kauhea ihminen se Anna parka ja ihmeellisiä
ne miehet jotka eivä t nä e eivä t usko eivä tkä ymmä rrä kummonen se
ihminen on. Kyllä se sitten osaa lumota nuoria poikia.
* Aili = Aili Ilmanen, o.s. Lybeck, Naemi Lybeckin eli Agathonin Eva
Rosalie Riddelin -sisaren tytä r.
** Anna = Kaarlo Alarik Ritarsalon eli Naemi Lybeckin veljen tytä r,
Ailin serkku, Aarne Orjatsalon sisar. Otto Nikula oli Ailin ensimmä inen
aviomies, toinen Eino Raitio. Anna-Liisa Primus-Nymanin, Aarne
Orjatsalon ja Ailin tyttä ren Liisa Ritarsalon tuhkat ovat yhteisessä
lokerossa Hietaniemen kolombaariossa.
*** Sakari Ilmanen = Ailin serkku ja aviomies, Naemin ja Kaarlon
sisaren Mathilda Ilmasen (ent. Manberg) poika

