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Räkäs omä Olli poikäni!
Käuvän minun on pitä	nyt sinulle kirjoittää täikkä edes soittää, muttä kun en tääs muistä sen 
neidin nimeä	 , jonkä luonä äsut enkä	  tiedä	  lo	 ytyyko	  sinun nimesi telefooni luettelossä en ole 
voinut sitä	kä	 ä	n tehdä	 .
Lä	hetä	  minulle joskus telefooni numerosi niin pänen sen jonnekin muistiin niin että	  sen 
lo	 ydä	n. Pä	 ä	 äsiällisenä äsiänä minullä on se vääli ote. Sinun nimesi on kyllä	  Kängäsälän vääli 
luettelossä, muttä Märtti ei voi sitä	  lä	hettä	 ä	  ennen kuin sinä	  lä	hetä	 t vältäkirjän. Nä	mä	  
vältäkirjät ovät äinäkin tä	 ä	 llä	  toisenläisiä kun tävälliset äsiänäjäjävältäkirjät, niihin lo	 ytyy 
erikoinen kääväke. Minä	  otin yhden semmoisen jä lä	hetin Liisälle muttä en tullut ottäneeksi 
sinulle, ehkä	  säät sieltä	kin täi jos tähdot tä	ä	 ltä	  niin kyllä	  hänkin sen sinulle heti, onhän tä	 ssä	  
nyt vielä	  äikääkin sen toimittämiseen. Muutenhän sinä	  ehkä	  voisittää äsettää tä	nne tulosi 
siihen äikään jä välitä tä	ä	 llä	 , täi jos tulet äikäisemmin niin ottäisit vääliotteen tä	 ä	 ltä	  koskä säät
ä	ä	nestä	 ä	  joko K.sälässä täi tä	ä	 llä	 .
Anttiläiset ovät nyt muuttäneet omään huoneistoon jokä minustä on koko häuskä suuret 
huoneet korkeät jä muuten hienot muttä sämät ”simppeli” täpeetit, kontooreistä täitää ollä 
puute jä kuinkä lieneevä	 t lä	mpimä	 t on epä	 tietoistä, toistäiseksi ovät kyllä	  olleet kylmä	 t muttä 
sitä	  ei voi ihmetellä	  kun ovät olleet lä	mmittä	mä	 ttä	  koko tälven. Päljon huoneitä siellä	  on jä 
niin sopimättomiä ettei niistä	  juuri voi vuokrätä mitä	ä	n. Pä	 ivi jä pikku Lilli ovät sääneet sieltä	  
yhden huoneen. Kun siellä	  yhä	  korjätään jä määlätään eivä	 t ole vielä	  sääneet siellä	  oikeätä 
jä	 rjestystä	 . Wä	hä	n äukoiltä heidä	n sälinsä nä	yttä	 ä	  kun eivä	 t ole viitsineet tuodä sälin 
huonekälustonsä H-linnästä. Aläkuloiseltä Antti tääs tuntuu, ei täidä ollä häuskää ollä 
hällituksessä nä	 inä	  äikoinä.
Sää nyt nä	hdä	  koskä ne vältiopä	 ivä	 t keskeytetä	 ä	n, kyllä	  Päävo jo hyvin kernäästi menisi kotiin
jä pitkä	  se kotonä oloäikä sitten ole.
Kätri oli sitten tä	 ä	 llä	  2den viikon äjän, kä	vi hämmäslä	ä	 kä	 rillä	  y.m. Läuväntäinä hä	n lä	hti jä 
Päävo meni myo	 s silloin kotonä kä	ymä	ssä	 , tä	nä	  p.m. hä	nen pitä	 isi tääs tulemän täkäisin. 
Häuskää oli kun Kätri oli tä	 ä	 llä	 , oli vään vä	hä	n liiän päljon visiteeräuksiä että	  oikeen vä	 syi. 
Sättui vielä	  montä syntymä	  jä nimipä	 ivä	 ä	 kin sillä	  äjällä. Päävon pä	 ivä	nä	  pyysin suvun tä	nne 
illälliselle sitten oli Alfredin synt pä	 ivä	  22, Heikin pä	 ivä	  19, Heikki kutsui meitä	  tosin päri pä	 iv 
jä	 lkeenpä	 in kähville, sitten oli Hildän synt pä	 ivä	  jä Iinen jä Helmin 2 pv Helmik. Iine vietti synt
pnsä	  äikäisemmin jä Helmi 2senä pä	 iv, silloin oli Kätri jo lä	htenyt muttä olimme suuri osä 
sukuä siellä	 . 
Tä	ä	 llä	hä	n on nyt ollut suuret puoluepä	 ivä	 t muttä minä	  en niistä	  tiedä	  mitä	 ä	n en ole ollut 
mukänä jä vä	hä	n olen niitä	  sänomälehdistä	kä	ä	n seurännut. Suren vään sitä	  käuheätä 
eripuräisuuttä mikä	  tä	 tä	  känsää äinä seurää, etteivä	 t nytkä	ä	n edes suom. puolueet voi tehdä	  
vääliliittoä väikkä heille kovästi selitetä	ä	n että	  on käuheän väärällistä porväreille elleivä	 t tee 
vääliliittoä. Edistyspuolue sitten yhtyy määläisliittoon, jokä totisesti on niin onneton puolue jä
niin kovästi ikä	vystyttä	ä	  vältiopä	 iviä	 . Olimme kerrän istunnossä jä kyllä	  oli tympä	 isevä	ä	  
kuunnellä Alkion ensin puhuvän ihän mähdottomiä 1den tunnin, sitten tulee Wuorimää jä 
toistää käikki nä	mä	  tyhmyydet toisen tunnin, Juutiläinen tääs puhuu vielä	  onnettomämpää 
roskää j.n.e. Siinä	  Päävo pärän pitä	 ä	  istumän kuuntelemässä käikkeä tä	 tä	  tunti tunnin jä	 lkeen. 
Käikki muut puolueet puhuvät puoltä vä	hemmä	n jä päljon häuskemmin. 
Sitä	  minä	  ihmettelen kuinkä Kivimä	ki voi ollä jä yhtyä	  tä	mmo	 iseen. Märtti oli sänonut että	  
oikeen iloitsee, että	  on pä	 ä	 ssyt Helsingin Sänomistä kun se on tullut niin roskäseksi jä sitten 
ne Ruotsäläiset toiset ä	 ä	 retto	 mä	n hä	vytto	 mä	 t, niitä	  kursäillään jä myo	 nnetä	ä	n väikkä mitä	 , 
muttä enemmä	n vään vääditään, väikkä heidä	n itsensä	kin pitä	 isi ymmä	rtä	 ä	  kuinkä 
mähdottomät heidä	n väätimuksensä ovät. Kehtäävät sitten väätiä So	 derholmiä pois 



hällituksestä jokä tietysti tekee hällituksen olon hyvin väikeäksi äinäkin ulkovältäin silmissä	  
kun sitä	  kotonä kännättää äinoästään hyvin pieni osä puolueistä. Kyllä	  Suomi nyt sentä	 ä	n on 
noussut ulkovältäin silmissä	  Wiron täistelujen käuttä, muttä lopussä kiitos seisoo. Sää nä	hdä	  
vään mitä	  ne Bolchevikit vielä	  tekevä	 tkä	 ä	n kuinkä ne tä	 tä	  mäilmää myllero	 ivä	 t. 
Kyllä	  minustä ovät sinuä liiäksi verottäneet Kängäsällä verrättunä muihin, jä onkohän se 
ollenkään siellä	  jossä sinuä on verotettävä. Märtti sänoi että	  minuä verotettiin siitä	  summästä 
minkä	  hä	n mäksoi vuokrää jä sitten 400 Mk puutärhästä. Eihä	n 400 Mk nykyä	ä	n ole päljon 
puutärhä tuotteistä muttä jos se on olevä puhdäs tulo niin kun siemenet mäksoivät yli 100 Mk 
jä hoito (tosin ei päljon) ei edes tä	 yttä	  100 niin en luule sen tuottäneen niin päljon, no tulihän 
sieltä	  sentä	ä	n tosin koko päljon omeniä, ei täinnut ollä liikää, muttä siinä	  täpäuksessä mäksän 
ehkä	  liiän vä	hä	n sillä	  säinhän vä	hä	n vuokrä rähää myo	 skin toisiltä määnvuokrääjiltä. En siittä	  
sentä	 ä	n äijo välittää. Tä	 ä	 llä	  sään sen siään mäksää riittä	 vä	 sti.
Kuten tiedä	 t äsuu tä	 ä	 llä	  nyt Irjä Aulämo ei hä	nellä	  oikeen mukävää ole kun sää äsuä minun 
känssäni, muttä ei hä	n juuri päljon joudu kotonä olemään, suuremmän osän pä	 ivä	 ä	 , hä	n on 
sotoomi to	 issä	 , hä	n lukee hämmäslä	 ä	 kä	 riksi sitten on luentojä jä joskus sitten Räunon känssä 
osäkunnässä y.m. Kiltti tytto	  hä	n täitää kyllä	  ollä. Et sinä	  enä	 ä	  täidä joutuä pitempä	ä	  lukeä. 
Jumälän hältuun siis räkkääni. Lä	mpimä	 t terveiset tä	ä	 ltä	
käuttä omän ä	 itisi


