Kalle Läntinen kirjoitti Riihimäen vankilasta perheelleen.
Teksti on vaikeaselkoista, koska se on puhekieltä. Ei ole pisteitä eikä pilkkuja. Isoja kirjaimia
käytetään runsaasti. Olen yrittänyt säilyttää alkuperäitekstin, mutta on pakko lisätä pisteitä ja
pilkkuja. mutta aivan korjaamatta sitä ei pysty lukemaan.
Kaikissa kirjeissä yleensä kysytään terveydestä ja kerrotaan omasta. Saaduista paketeista
kiitellään.
Nyt, kun tiedän, että Kallella oli kaksi lasta ennen avioliittoa Lempin kanssa, tuntuu pahalta lukea
tätäkin kirjettä. Kalle on huolissaan perheensä pärjäämisestä ja vaimostaan. Mitä hän mahtaa
ajatella kahdesta muusta – vai ajatteleeko lainkaan.
Riihimäetä 9 p Helmikuuta 1919.
Rakas vaimoni ja lapsenin.
Saan lausua tuhannet terveiset taas täältä.
Olen ollut terve, joka on hauskaa. Ihmiselle aika kulu sillan sentään hyvin. Jota samaa toivon teille.
Sentährenko tuli aika pitkäks, konnei kirjeet kulkenukkaan.
Niikon sinäkin viimeisiin kunnes saannu korttiin vastausta. Minä kohta kon sain asijan kuulla etei
ne kuljenukkan määrättyinä aikoina, kirjotin kortin. Ja oli tahto siitä ilmottaa, mutta ei ne kortit
tullukkaan enää, vaikka luulin ainakin.
(?) konlahresta saa tulemaan viälä kortit koska vaan. Täältä ei tullut mitään. Luulit kai, että se on
jo kuallu, niin kuin oli syytäkin olisi ollu.Itesuntilallas niin olisollu sama. Kyllä sunaikas oli pitkää niin
kauvan, kun sait kuulla taas.
Olit johtajalle kirjoittanut minun olostani, niin kuin oli viisainta tehräkin. Mulle luettiin se kortti ja
käskettiin kirjottaa, niin kuin kirjotinki. Mutta oletko sen saannu kirjata sen verran aikasin, että
kerki sensuurin läpitte, että saan ne ottaa vastaan.
Minä en saa kon kuukauden viimeisenä päivänä, niin ko kai tiärät. Minä sain tän kuun 7 päivä
paketin sulta, leipää ja voita välissä. Ja 23 päi Tammikuuta sai Mantilta paketin hyvän.
Nyt saa tulla tupakkaakin jo pari laatikkoa viikko päälle. Jos velipojat tahtoisivat lähetä. En sitä
sillä sano, et sinun tarttis yrittää. Ja millä sinä aina niitä saat, konnei mitään tuloja ole. Kon tuli
muuten siitä.
Minä en ole kuullut nyt poispääsystäkään mitään, konnei täällä näe sanomalehtiä eikä mitään
huhua ole kuullut, että takuulla pääsetään. Mutta onko hänessä perää. Jos sinäkin saat sielätiaron,
niin hommaisit (?), jos niin tulen pääsemään….??
Joko olet hommannut Lapsille jotain jalkineita, koska minusta ei ole niitten teijäksi, vaikka luulin.
Konnette vaan vilustuttaisi itseänne. Siitä saa kärsiä koko ikänsä.
Kyllä sitä jo miälellänsätulis perhettänsä katsomaan. Mutta sille ei vain voi mitään.
Olismillensäkään, kun ei olis Perhehuolia, missä sitä olis. Mutta ei taira enää kauaa olla (?)

Ja tiärä sinua mennä neuvoon sinun tehtäviäs, mutta kai sä jo ymmärrät ilman neuvomistaki
touhuta, koska on jo kulunut kymmenen kuukautta siitä, kon minusta on ollu apua. Päinvastoin on
nyt ollu vahinko, kon olet saanut (?) minun tähtenin.
Kai toisten perheet saavat jo kunnan apua, vai ovatko tullee omin avuin toimeen.
IlmotaHiltan kautta Mantille, että olen saanut paketin. Kyl mää siitä kansilmotanitte. Se
aiimmainen kortti, kon sain, kun olit 25 päivä tammikuuta kirjottanut, jossa oli Hiljan kualemakin,
josta sai lukea ikävää hänen kärsimystänsä. (??)
Kyllä se olis vaan hauska, kun viälä näkee joskus lapsensa ja vaimonsa.
Kyllä niitä sunlähettämijäs kortteja tairan ja saankin taas tän kuun 20 päivän aikaan vastaus, niin
saan varmasti sitten taas jotain.
Rakkaan vaimoni hyvästi ja lapseni.Voika hauskasti, jos elämän mahdollisuudet myären antaa.
Siitä syystä minunkin on Parei olla, kon arvaan, että sukulaises auttavat teitä, koska he auttavat
minuakin suuressa määrässä
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