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Sodassa on monta tarinaa. Kirjeet ovat aitoja
ajankuvia. Lyydi ja Sulo Porttikivi ovat olleet
naimisissa viisi vuotta ja sinä aikana Sulo on ollut armeijan tamineissa kolmasti. He kirjoittivat
toisilleen ahkerasti lähes päivittäin. Sulon kirjeet
ovat säilyneet miltei kaikki. Lyydin kirjeistä osa
tuhoutui rintamalla.
Sulo ehdotti kirjeiden säästämistä ja arveli
niistä tulevan arvokkaan kokoelman. Vain kansakoulun käyneiden nuorten murre ja puhekieli
on säilytetty aitona.
Lyydi oli huolissaan Sulosta ja Sulo lähetti Lyydille pientilan ja karjanhoidon ohjeita.
Arkisia asioita, mutta välillä vähän rakkauttakin ja tulevaisuuden suunnitelmia. Rintamalla
oleva toivoo sodan päättymistä, jotta pääsisi
kotiaskareisiin ja siitä kirjan nimi Kun tää sota
loppuis…
Kirjaan sisältyy taustatiedot päähenkilöistä ja
lisäksi tietoa joukoista, joissa Sulo palveli, talvisodassa Polkupyöröpataljoona viidessä ja jatkosodassa lounaishämäläisessä JR 23:ssa. Mukana
myös tiedot Urjalan sankarivainajista.
Aito ajankuva koko elämän kirjona välittyy
kirjeissä. Teksti tempaa lukijan mielenkiintoiselle aikamatkalle.

Monet rakkaat terveiseni sinulle tuokoon tää pieni
paperin lappu täältä jostain kaukaa.
En voinut eilen nostaa lippua puolitankoon, kun
sitä ei ole. Mutta illalla itkin maamme kohtaloa oikein
tosissani. Ja olenhan vielä epätietoinen sinusta, sillä
olethan voinut joutua vasta viimetaistelussa vaaralliseen paikkaan.
Ethän, pelaa enää siellä?
Jos sattuis niin käymään että tää olis viimeinen kirje
niin tiedäthän sen että minä kaadun isänmaan puolesta. Niin kiitän sua kaikista entisistä ja näistä kolmesta
vuodesta mitä yhdessä on oltu.
Minä puhun vaan niistä maallisista huolistani, sillä
olen vielä hyvin elämän haluinen. En kerkiäis vielä
kuolemaan, kun kaikki työni on vielä kesken eräisiä.
Sun tarttee huolehtia kaikista koto hommista ja
minäkin kerkiäisin täältä kyllä kotio, mutta ei arvaa
omin lupinsa täältä lähtee pois, täytyy olla vaan.
On niin ikävä sinua, että melkein vedet silmiin
tulee, kun ajattelen, että koska taas saan sinun mustaa
tukkaasi pörröttää.
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