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Putktnotko, etul-lnJ areservten

BaJ oltuspalklca ko1m1=

sen ktlometri:i lerenttllHn Ja nellsen kllometrld Lrlnna=
kankaan etullnj oJ en takana. Slthen o11 J alkavEilclryknenttl
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enslmEllnen patau oona nal otttunut etultal anroron

-1,1n=

loputtua. Kun oItlta teeIle, sanottlln ettii
oIlaan lepornrorolla. Tuo lepo o11 kultenktn varsin almel=

nalcankaassa

ltaen. ^0lsin kei.ytlla tydss6 etultnJ o11Ia tat viillttfinEstl
sen takana ol-evlssa tytSkohtelss&. TyktcltuLessa umpeutunel=
ta h^autoJ a pltl katvaa y611ii atrkl . So o11 eplrnmH,kseen
nltcten mlesten tehtSvti, Jotka oIlvat vastalskureservlssH,
slts Lepornroroll-a. Joskus, Jos pElvti oLt pllvlnen Ja
llmavaara vEiheilnenr rakennett 1ln espanJ alalsla rat suJ a J a
plllckllankalter1tilte, etull$Jaan vletEivE[ksl. SLtten tarvlt=
tltn vleki ptlvlnen J a ptneEi y6, J oI-1otn nolta lalttel=
ta voltlln kulJettaa llnJoJen vE111n. Helnlkuun alusta
lAhtlen o1t etiitsyys talstel-evlen osapuolten viil111El slt=
plstuaut monLn paikoln val aaksl sadakgl metrlkgl . tuo iet
kenankEiiin Baa; oLl slls varstn kapea. sllhen omlen ltn=
JoJen eteen, atvan vlholltsen nen6n aIle o11 allden pal=
navl.en Ja hankalastl ltlkuteltavlen 1altteiclen kulJ ettamt=
nen EtErlmmH,tsen vaaralltsta. YiihiilslmnEinkln HEnea kuulles=
saan olL vlholltnen valmts anpumaan valoraketln. Krn se
sltten raketln valossa n6kl, ett6 aLvaa sen eteen &s€=
mlen vEllln, oli llnestynyt tuollainen outo vekotta BJr=
put se hett koneklvd6rellls.atan pttklEi. sarJ oJ a. J oka el
stlIoln ehtlnyt ky11ln nopeastt Wpete anpumahautaan tal
kaLvautua lunen stsEidn, o1t mennyttH uiestti. Vaaratonta
el tEinEikriEn slls o1lut , niln lepovrrorolla kutn ol-t11nkln.
os tllanne etullnJ ot11a o11 sellalnen, ettE reservtt
"t
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fuWytettlln apuun , tlesl se sltii " ettEi rrtholllnea o11
saanut aikaan slsE6nmurron J a kysymyksessH oIlsi sen ta=
katsinlyomlnen. NeBe vastaLskut ollvatkln sltten pahS.mmastakln pahenpla tllaatelta J a allssE muo clostutvat neaetyk=
set atna kaLkkein suuremmlksl . Kultentraan ei nii113i o1=
l-ut sttti henklseett lamauttavaa valkutusta ualnkEi J atkuva
nakaamlnen tykkitulessa eal alkaan. {y6kk#iyksen alkana
on vlholltnen tava11lsest1 niikyvlssH tal alnakln on sen
oLlapalkka tledoesBo SlLloin vo1 atna uskoa talstelevan=
sra thnlstfi elkEi konelta vastaan. Joukon yhteLnen h.y6kke=
yehenkt J a klltrkeEi tolmlnta talstelun alkana auttaa unoh=
tamaan, ettd kuolema kulkee varstn liiheltii ohl J okalsen
Iuodln tat etrpal-eea slrahd.uksen mytitE.
Jog keytiln ty6ssH etullnJ ot1la, palatt1ln slel=
te aina aamuy6l-1e. S111otn syntyt mlesten kesken plentii
klIpaa s11tEi, kr:ka saa enslmrnHlsend kahvtnsa tu1elle.
rtrtklnotkossa o11 hyviiii vettEi J a hltaamplen vted.essE rt&s=
ta klviiEreltE[Hn tellnelgtin Juokslvat nopelmnat J o leh=
tellle paklt kourassa. Kamtinan tasatnen p5tillys, mtss6
kahvtpaktt klehulvat , rilttt
vatn osal-le kelttAJ lgtd.
ttitaarnmat J outulvat nllno11en odottenaan \nroroaarlo IlEine
aanuycin kahvlhetket ollvat todelllsta keltalta sllnn6
rannattonassa erEmaassa nlst6 sottlaan arkl lnuod,ostuJ. J a
nlnk5 ylt he elv6t uskoneet koskaan p$iFisevEinsii. .PoIclI=
l-lnen kahvla rllttl
koImelle, ehktipd nelJ ?illekln ml,ehel=
le. Nllnpii oltkln aJ anoloon muod.ostunut soptvankokolsla
kahvlporukotta. Ivtuonan mukana J aetut kahvlt J a sokerlt
otettiln snmaarl pusslla ja nauttttlln yhdessH. doB Jo1=
lakln sattul olemaan Jotakln istvtille" alin sekLn Jaet=
t11n rlgtllllsestL J oukon kesken. cJuurt kahvlporukka o11
se mlss6 rtvlstH polstunutta mutstettlln kalkkeln pltena=
pHHn.
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Kahvla Juodessaa.rl keskusteltvat mlehet leppolsastt keske=
nEiHn. -Polssa o11 se ktre6ntyntutnen ly$tsaaalsuus, nlkH.

o11 oml-nalsta ampumahautakeskustelul-l1e. ll6tn6 aanuyon tun=
tetna klrJ oltetttln palJ on klrJeltEi kotlpuoleorl. 'Ieel1e
L
klrJ ottfbut ktrJ eet ol-tvat enlmmiikseen nlellytteve6 luet=
tavaa. Joskaan e1 nllsseikHi:in heriitelty turhla voltoa tol=
netta,6t
n11ss5 ennustel-tu myoskii6n tulevla tapplolta.
se ollvat rauhalltela J a asla11lsla. .6.trJ oltettuJ a l}nan
vlhaa ta1 katkeruutta J a yrltt6en viiltt?iii neiytt?inliet?i
slt6 katkesta luopumlsen tr:nnetta, nlk6 olt sa&m&ssa osan
mlehlstH valtaansa.
lunisatel,nen aanu, rlllt=
d os o1t pllrrlnen tat
kutttln nyiihdHn eIl-el oI1ut ty6hdn leht6e. d os, taas o11
ktrkas llna J a WvH lentodEiE tekl alnalnen pommltusuhka
niehet rauhattonlksl Ja nal kalkkosl heti lentotolnlanan
alettua. rutklnotkon BaJoltusalue lienee olIut mubnalnen
J oenuooa. vest o11 alkoJ en kuluessa uurtanut pehnedH.n
hlekkaaaahan syvennyksen, J onka vastakkateten rantapenke=
reld.en viiIl olt uselta kymnenlE metreJ H. vesl oIt slt=
ten alkanaan kuilmnut pols Ja JEi1e1le o1i Jrianyt uoma,
nElhln
J ossa o11 korkea hlekkatorm6 nolernrnln puolin.
t6rmiin o11 kalvettu korsutllaa nlin palJ on, ettii koko=
nainen pata$oona voitlin nllhln naJolttB&o noko alue
o11 t8ystn avoln. thtriEln atnoaa puuta et olIut suoJ aa=
nassa sttE llnatHhystykselte. r,oska alueen ylEipuolell-a
Iente11 Jatkuvastl kalkentyypplslE lentokonelta, p1dett1ln
alvan varmana, ettli ne J oskus kekslvEt mal oltusal-ueen.
-reIolla od.otettiln sitH hetke[, J o1loln vlholltelenteJ e
keks11 korsuJ en nustat suuaukot valkesata rantat6rmiiste.
ri.eskltetyll6 pommitrrksella se oltsl volnut yhd.en mLnuu=
tln atkana pyyhlcelst6 koko patalJ oonan olenattomtln.
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Duorana$*ena thaeenH on pl CetteivH. stt6, ettFi alue sridstyl
pommttukselta god.an loppuun saakka. vihol1ls1entH.JAt et=
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slvEit ehkH, nal oltugaluelta J a tykldtopatterelta metsHn
stsEistii J a plttvEt aukealle s1J ottettua naj oltusaluetta
sllnEi mHH.rtn epHtodennHlcilsea6 ettE elv6t ed.es sattumal=
ta tul-l-eet stlhen vilkaisseeksl . Easainen harvahkoa mtn=
nlkktiii kasvava htekkakangas korsualueen takana sat monta=
kln ponnlrytjpByti. Alueell-a el ol1ut nltElin eottIaalIlsta
enempEiii kuln muutakaan kohd.etta, nutta ponmtt putostvat
0L1$a parl
J oskue varstn 1Eihe1le Sutklnotkoa korsuJ a.
pomrrta harhautunut korsual-ueeIle saakka J a er6s pteni
korsu o11 tuhoutunut lent opommtn tiiysosunasta, lillnH o11
oIl-ut valn kolme miestEi s1e$11-Ei, J oten menetys et ollut
varstn suurt, nutta se antot mulstutuksen s11t6, mit6
saattaa tapahtua 1so11e korsulIe. Ileens6 ol-tvat korsut
nl1n suuria ettEi nilhin saattoi maj olttua tuoll-ataen v6=
htin kutlstunut konppanta kokonatsuudessaan.
suurl korsu, Joss& seln6t ovat hlekkamaata Ja
kattona kuortmattomat pytireEi.t hlmet olt J okseonkln ptne6.
Keskelle korsua, $loskiiytei.v6n kohd.alle rlpustettu myrsky=
lyhty pystyl noktsen laslnsa IHp1 luomaan vatn helkon
kal asttrksen korsun per611e. mllnpH ollkln monlIIa ntehl1=
le oma henklldkohtainen tuikkuns&.3oLkklvtllattu ktv6Hrin=
luoclin kuorl, J onka ltipt kulkl pr:mpultlanka o11 pantu
ptenen palodUyii slsEiltFivtia pul1on tal klvHf;|rlnhylsyn srttt=
hun. Sen valatstusteho o11 plenenpuolelsen taltkynttlliin
luokkaa Ja rltttl
Juurl Ja Juurl ktrJeen klrJ.otttamtseen
tal sen lukenlseen. OrI helppo kuvltel-la mlllatset ntet=
teet ltikkutvat korsun perEill?i 1avere111aaxr lolkorrlen mi=
esten mlelessH, kun I-entoponmtt JysEfhtellvlit ].iihetseen kan=
kaaseen Ja hlekka vartsl korsun setntstei Ja katosta.
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os lentopomml sattuu keskelle korsua, tal uloskli,ytH,=
vHn piiiille niia se polttaa J a nrhJ oo kalkkt liiheL16=
olevat . $B tuirrltt6e korsusta kalken hapen J a t6ytta6
sen J okatsta soppea my6ten myrkylltsllIe rej Ehdyskaaeull=
la . Ktrn se l-t siilcsl tu.kkli ulo skEiyt fiiv6n on korsux. p€=
rEl-Lii oleviea nnl-esten kohteloaa hl das tukehtumLskaole=
rr&. NttnpEi huuto ! P0vet k1lnnt ! Pommarelta tulossan
siivrihdyttl j okalsta, Kun lentokoneldea moottorelden Jyly
vatn vahvlstul Ja ponrol-t Jys6htellvilt l#ihetseen kan=
kaaeeea, pettt J onkun ltsehtI1lnt6. .L{tin sytiksyl oveI1e
huutaea; -${.1nun tHytyy pEi6stli ul-os !
-A,IkeH. antako avata ovea ! huucLettlln J ostakln
J a ovea lEhlnn#iolevat kltrehtlvEit estEimii$in ylospyrklJ iin
d

atkeet.
-F1ind tukehdun ! I{lnun on saatava raltlsta
Mles rluhtol pldinttellj 61ttense. kiielssE mutta

!
3-yyhlstyl plan atnan velttona ullro-ovBB eteen korsun
Iatt1al1e . Illl-J atsuuden J Ei3-1een palattua horJui mLes
omalle patkal-Leen korsun nurkkaan, pyy?rkten llkalselIa
kiidelliiiin of salleen kohonneet hlk&hel-uet pols. Korsun
ovien avaamlnen lentokonetden pEiiS-I-ii ollessa olt a,nka=
rastt klelletty, koska ul-osvlrta&va kostea J a l#inmla
korsullna o11el pakkasessa muuttunut kauasntikyvFiksl Ye=
lLmaa

stht5yryksl.
ErilHaFi pEtvH.nii
huusl

.

tult

Liihettl korsuuts J a

- Altupseerlt komentokorsuun !
-81 teA1le ole kuln allkersa^atteJ a.
-Hett6 se k6sky Juurt koskeekln.
-fff.ssE[ se komentokoreu oa-l
-Kolmas korsu tykklttelle piitn.
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ryhne allkersafntteJ a tdrmEisl korsuun,
mlssE konppanian piiElltkkti j a komentoryhnEl BaJ atlt .
NHln lepornroroLla oltaessa siellii nal alltvat Bytiskin
kersanttsta
J otrkkaeeaj ohtal a upseerlt sekei allupseerlt ,
yIt, sp61n. veher ymmiilleiin nHnH klv6Eirlni ohtal a allkerr
santlt ollvat J outuessaan nHln ?iklstl herroJ en penk=
kllno anpumahaudassa elv6t nEinEi kersanttt Ja yIlker=
santlt nlln kovln herrot1ta vatkuttaneet sia[Ehdn sl=
te asuttltnkln samolssa poterotssa, nutta hetl kun
pEidstltn vEihEinkln eroon etullnJ asta he muutttvat &sr=
maan erllleerr o 'Itetenkla he asutvat teii.I1e konppanian
piiEilllktin nEiEirEykeestE[. 011vathan niin6 vaahemrnat all=
upseertt nal al11eet kornentokorsussa J o sykeyll$i erusen
kalkkl suo j eluskunta:ntehl$i j a
so clan alkua. Ho ollvat
kuulutvat konppanlan slgHrenkaase€n, E.t.E nauttlvat
komppanlara pHdlllktin trikotsta luottanugta. J.ruultavastl
konppanlan ptiii111kk6, J oka e1 Juurl sotamtesten kanssa
seurustel-lut, hlusl telletavoln osolttaa vapaamlellsyyt=
tiiiin sotatoverelta kun sent56n o1t11a.
!)nemmsj kuln herroJ en 16sn6o1o sal nEmEi a1i=
kersant lt yruriille asla, mlnk6 rmoksl heLdet o1t ko=
meatokorsuun kutsuttu. -Patkall-a oleva komppanlaa v66pe1t
lInolttl,
ette sod.an alusta lehtien on piieillystolle
J a a11p6ii11ystoIle ryhdytty Baksa^maan kuukauslpalkk&a.
VELH.pell .Ltaisktla avasl piSydiille klrJ aa mlh:Ln ottl kui
Xtauksen samalla kun antot kullekln kuuluvan palkka=
"ElpiimEidr6lnen

suuunan.

$aatuaan kahden kuukauden palkkana keteens6
24OO markkaa poistulvat allkereantlt komentokorsusta.
He aavtst i vat ettii eivEit hel tlEin pet lkaverlnsa nlehl st 6=
korsussa, tul,lsl ott anaan osaa het d.tin lloonsa tEindn
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ohdosta. Eeldiin aavlstuksensa o11 otkea.
mlehlstdn rea&olntl o11 alvan oclottamattonarl voimakEls.
lie J opa yIltt t kalkkl hel dFin ennakkoaavi stelunsEl o .$tuo
niehet , J otka vellttamatta alistulvat uelketnpe rdIlal=
seen kurJuuteen tahaans&o He panivat terveytensEi Ja
elHrndnsE a1tt11ksi uudestaan J a uudestaan eslttHnette
koskaan nltHHn vaattmuksia, koska he tleslvtit, ett6
armelJ an uahdolllsuuclet ovat ral ottetut J a helcltin on
pakko yrlttEEi kestee. rqlkilEln vapaeehtotsanneiJ a el o]-e
J ohdol]-een enemmiin soltclaarlnen kuln n6,nEi nlehet o11=
vat. -EtnlntEi6n tolvonuksta ollvat he saattaneet esltttiE
nutta nlidenh6n ei uskottukaan toteutuVsn.
$ttei tolset gsavat kur:kausLpalkan Ja totset
valn plenen BetvErahan, sttE el hel dFin olkeustaJ unaa
Jaksanut krislttee. Ile pltlv6t slta loukkauksena ltse=
EiEn kohtaan Ja nllilen tekoJen halventarnlsena Jolta he
ollvat J outuneet tekenaiiin. .ulvEit he nytk#i6n estttEneet
nutta vaatlnuksla kuln ettE kalkkla on kohtleltava s&=
utarl arvolslna. Koska el ollsl varea maksaa kuukausl=
pal kkaa kalklI-le, el slt6 salst maksaa kene11ek66n.
ruo vastalauseiden myrsky tasaaatul iltaa!
nennesse ) elke s11tE huomenna enHa puhuttu. lllke o11
elllstii., o11 Jo vaahaa. y&tn nykyhetkt o11 ttirkeE Ja
vatn slt?i J ii.ksettlln aj ateIla. rjBB nuo vastalauseet
salvat kuttenkln atkaan, ettEi seuraavia kuukausl palk=
koJ a el enEH maksettu.
klrJotttanut
nlmj-n . 'o mu$ana oIlut. //
pelkeruaalcsun
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