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Rakas rakas Olliseni!
Mita�ha� n sinulle Olli kultani mahtaa kuulua na� ina�  kauhun pa� ivina� . Na� in
sanomalehdissa�  etta�  Pernio� n kera� ja� talollakin mellasteltiin, 
komennettiin ka�det ylo� s ja tehtiin ruumiintarkastus. Kaikkea ta� ta�  
sinunkin on kai ta� ytynyt kesta� a� , mutta kuinka uhkaavasti ja raa’asti 
ovat ka�ytta�ytyneet, se on viela�  kuulematta hirvea�n petomaisiahan ne 
ovat olleet joka paikassa, pahoinpidelleet, uhanneet ja ra� a� ka�nneet 
ihmisparkoja, kylla�  se on niin kauhistuttavaa ettei oikeen voi uskoa 
sita�  mahdolliseksi, mutta sitten ta�ytyy rukoilla Herra anna heille 
anteeksi silla�  eiva� t tieda�  mita�  tekeva� t. Woi mailmaa pahennusten 
ta�hden mutta voi sita�  ihmista�  jonka kautta pahennus tulee. Wihaa on 
lietsottu ja kylvetty, ”Tyo� mies” ei ole koko olemassaolonsa aikana 
voinut muuta tehda�  samoin Kansan lehti ja sita�  huomaa niin selva� sti 
kuinka kaikki jotka niita�  lukevat heti muuttuvat kun uskotaan lehtiin 
enemma�n kun Jumalan sanaan niin tottakai na� in ta� ytyy ka�yda� . Ja kun 
ei uskota minka�a�nlaiseen muuhun tuomioon kun mika�  ta� ssa�  
mailmassa tapahtuu niin kylla�ha�n sen voi kesta� a�  ja siitta�  jollakin 
tavalla pa�a� sta�  vapaaksi. Ja kun ajattelee etta�  ta�ma�  veljesviha kylla�  alkoi
porvareissa. Kuinka he ka�ytta�ytyiva� t suomettarelaisia kohtaan 
routavuosina, ei silloinkaan murhista pa�a� sty joskaan ei ollut muuta 
kun 1 uhri Soisalo Soininen, ja heida�n kansallis katkismuksensa y.m. 
Siemen kasvaa ja kantaa runsaan sadon ainakin ohdake kylvo� . Niin se 
etta�  meida�n on kaikkien rukoiltava anteeksi antamusta ja no� yra� sti 
tunnustaa etta�  olemme poikenneet pois ja rikkoneet jumalaamme 
vastaan. Kaikkien meida�n on palattava takaisin taivaalisen Isa�mme 
luo, eika�  ta� ta�  maata mika�a�n muu auta kun etta�  hera� ta� a�n tuntemaan ja 
tunnustamaan syntimme ja rukoilla anteeksi antamusta ja armoa.
Lakko meni ta� a� lla�  hyvin rauhallisesti ja hiljaisesti. Tietysti tyo� va� en ja 
sosialistien ta�ytyi na�ytta� a�  etta�  heilla�  nyt on valta ja ta�ma�n ne osottivat 
silla�  etta�  sulkivat puhelinyhteyden, pitiva� t tyo� va� en taloilla kokouksia 
yo� ta�  pa� iva� a�  ja ha�nen maesteetinsa Laine piti komentoa. Ha�nen 
alaisensa Wilkki, Oksanen nuor.  y.m. samanlaiset ka�viva� t taloissa 
kielta�ma� ssa�  to� ita�  paitsi mitka�  koskivat elin tarpeita ja la�mmitysta� . 
Wilkki lopetti ma�a� ra� yksensa�  sanoen ”ja kun na� in teette on kaikki 
hyvin”. Tynska�  ka�vi sulkemassa kaupat uhkaen Forssia joka ei aikonut 



alistua silla�  etta�  vangitaan ja vieda�a�n vena� la� isten vankilaan. Kaikki 
muut kaupat sulettiin paitsi osuuskauppa joka on ollu auki koko ajan. 
Lopulla olisi kylla�  tahdottu etta�  Forssi aukaisisi kauppansa kun 
osuuskaupassa loppui o� ljy mutta silloin tietysti tehtiin kiusa kiusaa 
vasten. Toisena lakko pa� iva�na�  mentiin kielta�ma�a� n Ka� rjenkoskea 
tyo� sta�  kun ha�n kuokki peruna maataan. Ta�ha�n ha�n sanoi kylla�  
suostuvansa kun jo ka� sivarret olivat kipea� t yhden pa� iva�n tyo� sta� , mutta
luulin etta�  omaa tyo� ta�  saisi tehda� . Wilkki rupesi sitten kun K. lupasi 
lakata tyo� sta�  puhumaan yksimielisyydesta� . Ollaan siis yksimielisia� , 
ollaan tietysti sanoi K. Wilkki huusi ela�ko� o� n yksimielisyys ja K. vastasi 
ela�ko� o� n. Semmoista leikintekoa se Jumalan kiitos oli ta� a� lla� . Pela� ttiin 
T:reen sotilaitten tuloa kotitarkastuksiin, mutta onneks on kaikkein 
pahin sotilas joukkue T:reelta la�htenyt Pietariin ja ta�nne tullut uusia 
jotka eiva� t na�y olevan halukkaita ryhtyma�a�n va�kivaltaisiiksiin. En ole 
kuullut etta�  juuri muuta kuin Klingendalia olisi ahdistettu eika�  
ha�nta�ka� a�n pahasti.
Kun jonkun T:reella tapahtuneen ha� irio� n vuoksi telefooniin ei vastattu
Laineelle rupesi ha�n syytta�ma�a�n porvareita siitta�  etta�  olisivat muka 
katkaisseet langat, ja kun Tela oli va�ha�n sairas eika�  voinut menna�  
tarkastamaan, haettiin Martti sentraaliin ja ruvettiin uhkaamaan ja 
syytta�ma�a�n. Martti vakuutti etta�  se ei ollut porvareitten tekoa, ja kun 
sitten saatiin kuulla etta�  se oli heida�n omien johtomiestensa�  syy 
T:reella oltiin va�ha�n noloja, mutta ellei sita�  olisi korjattu niin kylla�  ensi
yo� na�  veri olisi vuotanut.
Antti on nyt tullut ta�nne va�ha�n lepa�a�ma�a� n kun vasta ensi viikolla 
uudestaan alkaa Suomessa ha�nella�  oli Pa� ivikki mukanaan ja viipyy 
sunnuntaihin jos silloin pa�a� see minneka�a�n silla�  eduskunta kuuluu taas
viime yo� na�  uhanneen suurlakolla kun valittiin Svinhufvudin senatti.
Wirkkusen vanhemmat pojat olivat kotona va�ha�n aikaa mutta Katri 
saattoi ne nyt kotiin ja on nyt H:ssa huomenna ha�nen pita� is tuleman ja 
tulee Lillikin ha�nen kanssaan. Jumala armahtakoon meita�   ja 
varjelkoon uusista lakoista ja onnettomuuksista. Herra sano ja ta�ha�n 
asti ei edemma� . Ha�n ainoastaan tieta� a�  kuinka kauhean kurituksen me 
tarvitsemme. Ha�nen armolliseen suojaansa ja armoonsa ja� tta� ydymme. 
Ha�n sinuakin suojelkoon ja varjelkoon. Ka�a�nny rakkaani sina�kin ha�n 
puoleensa sitten olemme turvassa missa�  ikena�  olemmekin.
La�mpima� t terveiset ta� a� lta�  kautta oman a� itisi  


