K ja M Mäkipään allekirjoittama kirje Hulda Nurmelle, joka oli Kalle Vihtorin sisar. Kirjeen alkuun
päivämäärän jälkeen on isoisämme kirjoittanut kosmus- tai lyijykynällä: ”Kalle Keltamäki kuoli
1916.”
Kirjeessä tytär kertoo isänsä sairastelleen. Nähtäväst torpparin töihin on kuulunut heillä koulun
klapien pilkkominen. Hulta, jolle kirje on osoitettu on Kalle Vihtorin sisar. Sitä mietin, että onko
kirjoittaja tytär vai vaimo?
Merja Hirvonen

Hyvä Hilta
Terveisiä multa taas pitkän ajan perästä. Ei ole tullu ennen kirjoitetuksi, vaikka monesti olen
hankkinu. Meiltä ei nyt sentään mitään erityistä kuulu, kaikki menee entistä latuaan.
Se vaan on ikävää kun isä ei enää lainkaan tahdo pysyä terveenä. Se on heinästä saakka ollukipee,
ei vallan säkyssä sentään ole ollu. Toisinans se on niin heikko, et täytyy vallan maata muutama
päivä, kunnes taas voimistuu niin että voi nousta ylös. Se on mennyt niin heikoksikin ettei siinä ole
enää jäljellä kun luut ja nahka jäljellä. Minä jo kerran luulin sen kuolevan elonaikana.
Hän oli talossa elossa. ja sit yöllä tuli kovin kipeeksi, nousi ylös ja oli määrä pihalle mennä, mutta
kaatus kohta lattialle. Minä peljästyin kovin kun oli pimee yö, ettei nähnyt mitään. Kyllä isä sit
sentään taas sitten tointu.
Kyl se koulupuut sentään vielä on käynyt pienentämässä vaikka ei aina tahdo jaksaa sinnekään
mennä. Ei se enää paljon muita töitä ole jaksanukka tehdä. Kun vanhuus ja kipu tllee niin sille ei voi
mitään. Kyllä sillon työt jäävät.
Täällä onkin paljon vanhoja tätäaikaa kuollut. Ainon (?) Haskinenkin jo kuoli joku viikko sitten.
Kysyt onko täällä sokeria. Kyllä se täällä kauppiailta nyt jo vähän aikaa on ollu loppu, joskus aina
hiukan tulee ja se viedään heti. Kyllä meillä vielä on sokeria niin paljon, että ainakin joulun yli
päästään kun sillon ostettiin enempi kun sitä vielä oli. Taitaa sit jo saada toistakin kun loppuu.
Kai jo lopetan taas. Sano Hiljalle perheinensä meiltä terveisiäToivomme teille hyvää vointia.
Hyvästi.
M ja K Mäkipää.
Kirjoita taasen joskus.

