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Räkäs Hildä.

Värmäänkin olet jo käuän käivännut kirjettä�  kodistäsi, joko vänhemmiltä täikkä 
veljiltä� si. Muttä hyvin kyllä�  ärväät kuinkä käikillä jä erittä� inkin Isä� llä�  jä Ä$ idillä�  on
ollut tävätontä puuhää nä� istä�  muutoksistämme. Mitä�  olikään Sinun täväräis 
lä�hettä� minen, sen täväräpäljouden suhteen, joitä tä�nne räkkäästä Liuksiälästä. 
Ett’emme mekä� ä�n ole kirjoittäneet mitä� ä�n Sinulle on syy siinä� , ettemme ole 
tienneet, minne lä�hettä� ä� ; sillä�  ne käksi kirjettä� , jotkä Sinultä olemme sääneet 
ovät kirjoitetut toinen Tukholmästä jä toinen Turustä eikä�  niissä�  ole ollut mitä� ä�n
kirjetietä�  Sinulle. Muttä sulimmät kiitokset kirjeistä� si. Kun nyt, Jumälän kiitos, 
onnellisesti olet sääpunut uuteen kotiisi Räumälle, säät meiltä� kin vä�hä� isen 
tietojä elostämme jä olostämme.

Ollessäsi viimeiset pä� ivä� t vänhässä räkkäässä kodissäsi nä� it kyllä�  kummoinen 
puuhä oli vään kähtä käuheempi seuräsi, ei kumminkään niin, ettei olisi jouduttu
ihmisten kutsumuksiä myo� s noudättämään. Vänhemmät ynnä�  pikkuläpset olivät
tävän mukään Lovisän pä� ivä�nä�  Hägä’ssä jä erä� ä�nä�  Sunnuntäinä olimme käikki 
Wihtiä� lä� ssä�  nävetän välmistus-kännujä juomässä. Muttä ei siinä�  vielä�  vällän 
kesä�n huvitusten loppu. Oli sielä�  vielä�  neulomusyhtio� n ärpäjäiset, joitä 
äinoästään Ivär jä minä�  lä� snä�olollämme kunnioitimme (nim. Liuksiälän 
puolestä). Siellä�  voitimme yhtä�  jä toistä, kähviä kuppiä jä kretä ästioitä. Ivär piti 
siellä�  esitelmä�n Ädolf Ivär Ärvidssonistä, jokä oli ä2  lä Lillee (kopioittuä). Se oli 
Tiistäinä Elokuun 29 p:nä�  jolloin myo� s Päppä jä Älfred tulivät H:forsiin. 
Seuräävänä tuorstäinä tulivät toiset päitsi Otto, jokä tuli viikon pä� ivä� t 
jä� lkeenpä� in, niin että�  nyt olemme koko perhe tä� ä� llä�  käupunkiläisinä. Uudet elot 
uudet olot; kuinkä tyydytte, ärvelet käiketi. Siihen kumminkään ei tärkoin voi 
västätä ennen kuin sen kokee.

Kuitenkin minä�  luulen, että�  västäkin niin kuin nytkin en tule olemään oikein 
tyytyvä� inen huoneeseen, muttä siitä�  ei kukään huolestu. Toivon kumminkin, että�
toiset ovät tyytyvä� isempiä� . Heille ei ole äsetettu näiskämäriä lukuhuoneeksi. 
Huoneitämme ei vielä�  ole säätu oikein reilään, sillä�  mähdotontä on Ä$ idin 
puuhätä niin piän käikkiä, jä toiset ilmän hä�nen neuvojään ei sää yksin läittää. 
Jospä sinullä olisi onnellisempää jä säisit pikemmin pillisi pussistä pois 
korjupäikkoihinsä.

Niin kuin jo kevä�ä� llä�  sänoimme, että�  pikku tyto� illä�  ei olisi tä�nä�  vuonnä mitä� ä�n 
tehtä�vä� ä� , niin kä�vikin, jä se kä�vi pitkä�ksi yhdelle jä toiselle. Sentä� hden Isä�  kä�vi 
pyytä�mä� ssä� , että�  he siirrettä� isiin toiselle luokälle jä siellä�  he nyt ovätkin. 



Kumminkin ovät he mielestä�mme vä�hä�n ähkerämpiä kuin Hjälmär, jokä ei tähdo
oikein oppiä mensä’n läjiä, niin kuin Runeberg sänoo. Onneksi heille olkoon 
ähkeruutensä.

Tä�nä� in oli yliopiston äväus juhlä. Se oli tävällinen leikki. Rehtori äntoi 
puheessään tävällisiä moräälikäkkujä, tietysti etenkin fenomääneille. Kirkossä 
tääs prof. To� ttermän uneliäällä tävällään säärnäs, jostä ei kuultu yht’äinoää 
sänää. Jä me ärvelimme, että�  hä�n sitä� värten onkin tehty professoriksi kun hä�n ei 
osää säärnätä.

Muttä määilmä on äinä eteenpä� in menossä, jä me pyrimme sen känssä. 
Ylioppiläs mäisteriksi, mäisteri tohtoriksi jä n. E. Meidä�n mäisterin pitä� is 
huomenä tentteerätä, hä�n täitää ollä värmä täidostään, ei tiedä�  kumminkään 
ihmisjä� rki mitä� ä�n edeltä�pä� in. Muttä mitä� s muutä kuin lykkyä�  tyko�  vään.

En tiedä�  kumminkään, jos tä�mmo� inen läverrus Sinuä huvittää, niin että�  rupeen 
nyt kirjeeni loppuäkin äjättelemään. Kuitenkin muistän vielä�  muutämiä äsioitä. 
Olet luultävästi kuullut täikkä sänomissä nä�hnyt, että�  nuoriltä Koskisiltä kuoli 
heidä�n läpsensä. Tä�nä� in kä�vi pikku Yrjo�  tä� ä� llä�  kä� skemä�ssä�  Päppää jä Mämmää 
toisen läpsen ristiä� isiin huomennä.

Vieräitä meillä�  ei vielä�  ole juuri ollut päitsi Ignätiusten vänhät olivät yhtenä�  
iltänä jä mitä�  sitten äsioitsioitä on ollut Isä�n luonnä. Itse emme ole olleet 
missä�ä�n. Isä�  tyo� skentelee pärästä pä�ä� tä�  sänäkirjää, jotä hä�n lupäsi tehdä�  
Edlundille. Me jätkämme tävällistä tyo� tä�mme, kukin äineessään.

Muutä en tä� llä�  kertää muistä. Useitä tuttujäs niin kuin Pekän jä Idän y.m. olen 
tävännut jä he lä�hettä�vä� t sydä�mellisiä�  terveisiä�  nuorelle rouvälle. Käikille meille 
on Jumälä kumminkin tä�hä�n sääkkä äntänut terveyden jä menestyksen.

Lä�hetä�n tä� ten sulimmät terveiset käikiltä tä� ä� llä�  oleväisiltä molemmille teille, 
toivon teille jä käikille sukuläisille, ystä�ville jä tuttäville siellä�  jä tä� ä� llä�  Jumälän 
siunäustä onneä jä menestystä� .

Jos toiste sinuä häluttää tä�mmo� inen lo� rpo� tys, niin kyllä�  käiketi sitä�  säät. 
Puolestänsä sitä�  kumminkin lupää veljesi,

W.E.Meurmän
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