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d/t^

jy1irainkaunisi;e,.,i<asvui1isuusHrrehev5JjaIyn5asta.8Frf,Ed

flii.kir'&;k q,nnk''t'. i

$+ ny,t,+r& n

nLl"telrt;*rm'wl

liohti Kaksperseenm5keJ iaivail ettaessa avaut,ui kaikki tiiind ynr-

piirillHnrii,e Icaikessa Ioistossaan. Uoi o11a, et'l;,5 taistelutapahturiri--
d'n

en yhtiikkinen helpo ttuniinen j a ikeiln[<uin viilitavoitt,eena o 1I een

Laatokan saavutlaminen p ro voso i ini eleni herkistymEisn kauneusar-

voi.11e, **aNrrn vain kiivi. E kartalle pain?tiryjen;.aikanni- 
t

mienerikoisuUSjao5U,,,=r.i,-,vainomi..,Al
Taisteluliihettini Aarne Puikkonen kiinn,it,ti nEiihin seikkoihin -

-:4.h {In huomio ta j a ain

seerini Fiauri Porkka

kukkia mei dH

paperiah.o'
n rnuorilJ-e, mutta l<un ei oIe oikein sopi vaa kHdre-

.'..MERrci,-uluEu

a iloj.nen Ini:n poika, taistelulehett,ialiup-

t"i voinut o11a virnuilemattai"htetiiiisin

Nat Ko>
14paskanotko oli nimensH axvoinen kanjoc.,ni: Lahes pystysuorat

seinHmHt ja syvyyttd 2A-25 metriH.Pohjalia ei lintu visertHnyt,
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myos Kaksp erseenm6kig gli kuin kaksi akkaa olisi pyllistrinyt
kohti taivasta ja siihen sitten jHhmett,ynyt.l

l(un naapuri huoniasi, ettd Kaksperseenmdki oli hallussainme

ja vet5ytyrninen sen vieritse kulkevia teitH mycjten rnahdotonta,
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