
JOULU , 1 g 3 9.

Aukeni aamu harmaa, lumi sateinen Linnan-kankkaan,
vanhan Linnan heimojeuune vanhaa, Urhojen taistoja
kankaan, ehkH. jo muistojen harhaa.

sen tarinaa en uskoa voi-s , j os en si tH i ts e nH.hnyt ois !
Sen tarinan uustrvuonna 1939, totuus ,kovuus , o1i entiseen
nonin kertaisuus lJot.a en uskonut oi-s , j os sitli itse ndhnyt
ja kokenut oj-s o

Valkeat lunet Linna-kankaan ruuti mustaksl muutti noin,
oksilla Joulu-puun ei 1um1-untuvia n&ihdii vois, teriis slrpale
ne pyyhkl poislMaan petiillti kul"n helvetti ois ! Ei maassa rauhaa
hyvEid taht oa ihmis t en , s e kaukana ois !

Ei kuuseen kynttilea lyhtyet sytyttitli voisrei Iaulua ynpdrillgs
laulaa vois, vain sodan jymy sanrnutti sen pois. Sl}ti lapsuud.en
JouLu-Iaulut vaistoten kaunitsti soirKodin kuusen kynttilet ntla
kirkkaasti muistoi-ssa val oa l- oi .

Ken Jouluna kenttH-postla kj.r j een paketi-n sai , se lah ja suurj_ o1i
yhteinenrki-i-tos kaikui riemuinen, suista ase-vel jf enrkotiin kauas
omaisten!Kiitos korkeuteenrniin monerla vlinuelnen.

Piiiittyi Joulu, Tapani, pakkas pH,lvlin iltaaa huurteiseen, taisto j en
tauot esBa ycjn pimede,ir, tyrroyo valossa hdmdra.ssit , kir j elti{ piirtyi
kotlin klittdenrpyytden vastausta klireistH.,kenelle ehti kenelle €i,
se oli nsonelle toivonus ia Joulu vilrnmeinen.tKuol-eman Enkelit y1i
keattien lenteli rkuolon viesti kotiln saapui nonen Sankarin.

Se oli lk*i-polvemrue tumndn Jou1u, j ossa luotien lauku Jouluna soi.
Tykhien suu-lieklt valoa loi, tuskaa kyyneleitd,orpoja rampoja,
kodlttomia 

' 
eldndn onnensa menettH,neitd,, monen sydH.n tuskasta niiH,ntyH. oiJ

Lauptas luoja sua vain auttaa voi.

Viholllsen hur jan, vaati hengen hinnan r ylittH.essH.d.n tuonelan vtrran,
tuhannet kasvot kalpenivat rannal-L e Taipal een viman.JouLun aanoma
heita'kin kutsui , elH'mH. kesken sammui urohon aro-maan, tuhansien hurme
punasi hanget taistojen.

TAIPATEEN



Hll jainen o1i kotieruile tanhuu,lunlset o11 kylii tlet ,

Fakkanen ikkunoihin kuvJ.oita,pilrsi, vihollis laivueet
j-lnassa jymds kotiemme sein-ld mylliis,kotien j-kkunat

peltti kartiinit Mof otof f iu, synkkdH. oli eliimd.n tytj ,
pimeii. oli J oulu j a sen yd .Kun kumoi t ti Kuu , tdhti en vytjs ,

ainut valo mi- lois ti pohi olan yds .

Nyt oon vanha J-stun ikkunan luona mj.ettien katsellen yoa

tAhtihin, muistaen menneitd Joulu ja.-kii:irn hiipuvaa hi j-lIos i o&a

rdiskyen sannuvl pois .Me1I15 on taas JouLu yltEtkylldinen,
joota klittae korkeinta vols.

Kaikkl plitittyvi kemant Uskoen, taist ell en toivoen, valon
Juhtaan uuteenrvie kynttila kummulle Sankari vainajj-en,
valoa }iekEhtindiin , pi-meyden muuria murtanaan, vapaaksi he

Suoue@e 1ol on muistolssa kumpujen X6, kateos sun vapaa

rnaa on tuo , nyt Joulu olr.
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