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Otto lAhtei-nen
suuruutta pienessa
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Elettiin helmikuisia helvetinviikkoja Talvisodan [aipaleessa , [erenttilein keskilohkolla ,kuoleman niittomaalla . 01i yo.
Sinimustat pilvenmoylcyt a j elehtivat muuten kuutamoisella taivaalla . Tynkdmet sii hHiipyi niikd siiltli yon synkkai.aln ka i oon . Pakkanen
nuri hammasta. Yaimea tuuli veti nuottaansa murheellisl9n maiseman y1i , yhdyshauto j en r juoksuhauto j en , ei-kenenkeiain-maan .

Kuolleessa maisemassa o1i ellimeia, elettiin. Hyokkdys oli vastikiiain tor juttu , epiit@dl# oftp paitittynyt hyoirkElEi. j ain kannalta . IIaavoittuneid.en valitushuutoa ei-kenenkaidn-maa1ta. ilintaman kouris-

tuttavinta kuultavaa. se riipoi kapeahkon maakaistaleen takana
ko ska valitukset hukuteta sem j-s saan lryyhdttLiviei naapureitakin ,
tiin ekkia toistuvasti itrrnma-valssiin r5;rnisevan Elmyrin korviahuumaavalla voimalla.

ptiiilJR 19. ensimmaiisen patal joonan konekiviiiiri-komppanian
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1ir.6d kapteeni Osmo suont rr"fu"rsu o11 haiallarpiuhat
poikki. Ilirs j_d paloi hiilloksena. Kapteeni lehetteineen leimmit-.
tarpeeuoteli hiirilre kohmeisia paikko jaan. Ei puhuttu rkaikki
nen oli Puhuttu.
jota
Iletke akaan ei a jateltu rettd voitaisiin vetad lonkkaa rlra
taas. o . ja taas. . .
unen kaivoon, ei. l(e voivat hyoketa taas. . . ia
oli varoitus . He
Joka j-nen poikkeava dan, tai vari on heirahdus
ja nyt .
tiesiviit : siihen sisEirtyi ainoa o1j enkorsi trissti
yhdysrreihdettiin etummaisiin asemiin . I"Tatariksi jyrei.tyissii
haud.oissa ja juoksuhaudoissa kurjettiin

selkbl kbyryssa.. Nuppai-

viistaiviit
sia turee muuten , yolliilcin , sftlIbi varoammu sten keilat
makasi
pirullisen kirkkaina kaivantoien Iehe1le .Juoksuhaudoissa
pois ko::jaarnatonta sammunutta elaimEkirhyokk5yksen satoa rvi-elii

-2Mutta missd ovat omat ? Uupumukse sta pbkertJrneitako

?

Eirvoll
tai henki I
Pistj-men v5llihclys ja nuo kolme tiukasti sanottua sanaa.
Omia oltiin . trhisimmiiisen etulin japoteron vartiomies ei enempee sanonut rasettui taas vartiopaikalleen kuunvalossa rvaloSeis

ammueten loimussa, tarkkana, ddrimmilleen .

fuo mies, suomal-alnen, oli tai olisi ollut syvemmd,n tutkimisen arvoinen. lyhyinii hetlcinailkuin vEllllhdyksenri pistinmies
vartiopaikallaan kasvoi nliki j 6i11een hahmoksi, j oka ei ollut hevin ta juttavisss . . . ihmiseksi , sellaiseksi tavalliseksi . Hainen

siikin 1 i ikke i s s eid.n t
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tuo rr{{u^tanal}isessa valppaud"essaan koostuj- etulinian veteraanin velvollisuudentunnon lisdksi jotakin maailmanhistoriallista , ihmissuvun a jatonta ep:itoitoa. . . ja hiven to j-voakin.
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Sanojen sH.vy oli selittrimiitdn. . . sotakenttien tuntojen
etd.einsummaa omilta ja vi-erailta ra j oilta, ihmisen eramaasta,

tyneiden keitaiden kaj oa. Ihminen ja sodat. . .
fuo mies ferenttifiin etummaisessa poterossartuo monien
korped.ustajaksi hahmottunut soturi, ionka olemus julistiroli

raali ja pienvil j eli j e Otto l,ahteinen uuraisten Kummunkyldn
keskella rhdn
R.iutasta . sina ytinii, sammuvien vihollissotilaiden
ei ollut vain yksi monista vaan monet o:]u*fi hrinessd.. suuruutta pienessd.. suuruutta suruvaatteissa.
Eskomafiti.
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