
Tarvisodan taipaleen viimeisisili poteroi$ e

rr Voitrro kolmastoista priivl ennu staa n:itd.ain hyvdd rt

T aipaleen rintamalohko, fere-nttile. Fiaaliskuun lS.pblivtin aa-

mu Yuonna 1940. Viimei,nen veteiytyrnis- ja varmistuslin ja rmuu-

an taistelupotero.

Na;oakkaa pakkasta. Id.dstai kaarelleen kiipedvd aurinko siukoo

kylrni5 kul-tiaan aavemaisen rmurheellisen maiseman yIIe. Ja

m yo s meiddn yllemme . . . ei-kenenkd.ein-maan molemmin puolin .

Kauan sitten en kir j oitettu , ettei l{ein ant aa aurinlronsa pais-

taa kaikille r erotuksetta.

f uohon lupaukseen sisbiltyy j otakin lreisittlinr5ttom5n suurta,

niin suurta, et tii se mykistaA matalass& lumipoterossa toviksi
yleviei pohtimaan hiljentyneen Taipaleen elinkautisen.

E i . . . pois taelta moiset ,ylevLit I Kuin paho ja n:ielenpaina jai-

s ia n6 ovat. Pidi'" vain sormi liipasimella ja silmd tarkkana
-:l ._.. ..... "

VaaniiissaSt millHi hetkellEl nousee naapurin plilinuppi maapfiinfian

yl5puolelle sen verran, ettai pystyt tuilrkaamaan -Lappavan pii-

kin-keskelle otsaa. Siihen Ellyaineen julkisivun kovj-n helk-
:

koon suojapanssariin. IahtAA siihen, se on varminta.

S uurtako? Yheko j*itts.vli.t mielenpirulaiset I frakatlraa kiusaamas*

t o. . . ihmisenpoikaa 1

Kuin pahaa valveunta , 
-burtumueta 

2 pelkoa,, paickoa , tapa tai tule

tapetuksi. I-,iikkumarray&a ej- o1e. 011aan uslcomattomassa huima-

p yoreissH.. . . koko ihmiskunta. ldiikyykci taivaanrandalla pelastuk-

s en hliiv5ri? tri 1 f ai tdytyy nH.ky;elvailrka me emme sitd nde .

Niin , emme flte rkuolemaantuomitut . N5keekcj tulevaisuud en ihmi-

nen? SitA kysytiilin lumipoterosta, ei-kenenkiiiin-maan kupeelta.

iui utta hyvdnen aika 1

pakkastiainenrpienirhento ja viluinen hyppelee ja sirkuttaa

tykkitylen niistLtmien kanto i en nenilld. Mitithlin tuo tietAA?

Lintuhan sille Noallekin tied.otti pelas'tuksesta...

N aivi-a uskotella I Ei raiskatulle ja mj-inoitetulle ei-kenFnkiibin-
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maalle harhautunut pakkastikki notrcassaan palmun lehv5ei kanna.

Tai. . . ios se jotalrin ennustais j- rniin sita pahinta. Ei. teA1la
hyvlinenteen tuo j ia tunneta . Ei a j-nuttakaan. Ne sen tietdvdt ,

j otlrs ' tietiivlit. Syvin tieto mei115 faipaleen viimeisillA on

se pahin tieto. Kaiken muun tieteimi,sen suhteen olemme motls-
'.L - .. ..

s a . A1 i€A vaatiko meitd poht j-maan syitii rme emme j aksa. . . endd .

I aneva!-si!:i-!crp aleen tahdoksi
I'tuutamat meistii tlisslikin poteroket jussa marssivat tiinne ycjn-

pimeyd.essd. Sakkolan asemalta. 01i l-okakuun kolmastod-sta pd.ivd.

Oltiin lruoleman)rrEisyneitd rmutta eri- tavalla kuin mydhemmin ja

t ainiiSinkin. Silloin oli ruumis veisynyt rmutta sielu sentatH"n pir-
t eii, vaikka h5tai. un, lryselikin . Nyt on sielu krorlu*fg,nviisynyt

j a osaansa valmistautunut ,kun taas ruumis &otenktrirobotti , j o-

ka palvelee vaikka kontallaan j a rycimien j otaftin kiisittiimlit -
tomdn kollektiivista tahtoa. Sanovat sitEi faipaleen tahdoksi...

Ennen ndid en veritoid en alkramista ka j-voimme k5sipelissii tank-

kiestehautoja ja juoksuhautoja. Ryvettiin persuulrsia myoten

syyssateid"en lettiiaimien savipelto j en vetelHssd. TEihdn pEi"ivai.Ein
ole ollu

inennessd meillai elinl<autisilla' - ei ainuttakaan td.ysin rau-

hoitettua le ppEliv3i.d rkotilomasta puhumattakaan. Pokerryksissii

on oltu muutamj-a kerto ja ,mutta semmoiset mottaukset ovat kuu-

I emma parant,rrFffiffi ir, lrun ruumij-nndtittaiat ovat i ij-espeel-

]e hieman polleitt t&nel}f 5 puhaltaneet . Ette torrakko vaan kou-

raan ja monttuun tappelemaan.

Naisiako? Kaikkea sitti kysytddn. Ei helmanheilahdusta ensimmdi-

sen sota-aamun j5lkeen. Eunukke ja tlissei sietEiisi oIIa . ldaapurin

Iikka kylIii rallattelee piilopaikas-baan megfoniterveisili fins-

kipojille. Varmaan kohta taas toitottaa sitdkin Emma-valssia.

Painuisi hiiteen riilliiElmastei.
Pahanenteen pa]-va

ta.-----

S e naapuri- on jauhanut tykeilliidn iuoksuhaudat ja muut po-

terot matalilisi. Suo jakorsutlij-n menneet sarnaan syssyyn. Kover-
V okaudet tappelun lomassa

ra niit D yvemmiksi tai liherr va llan uusia roud-an kovaan trcal-

.L
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loonritke ja ltiroarhartaasti niin kuin siunaisit. Niin ettii
tyutei vuorotta. Jos jossatrrin lrolossa on saanut armon kurvah-
taa siunaama-a jalrsi niihin morkouniinsa rkohta jo ka jahtanut
komento : vastaiskuun rvastaislruun I

j uolahtaa mieleen 3 on o
A i ,mutta . . . ihan teissei .$apsalrtaa kuia Aktbti liolmas-boista
p eiivEi? faiytyy varmistaa rinta'tas&l allakasta . Jumaliste, se

on lrolmastois. a. Pahanenteen peiivei taas. Flyv:iei se ei aina-
kaan ennusta rkuten ei fuokaan pakkastikki. Mika kiusanhenki
1i en e ekailin kius htu ill e .

ii{ ieli eentaan hivenen vireytyy tlistei merklriFeiiv5sta. yaan

entii mihin suuntaan vireytyy? iuienneb se en rrii.tde?,eir:', tridrrb.lb.afiFaa,n.

Kuinkas muut€rl . Eihein mei115i. o le tulevaisuutta . Olemme vii-
meiset tuut issa.
sanotrraa minun sanoneen,ettii pirullj-nen ptiivii. vol kaiydS, etten
ole sit5. itse sanomas sa peiiv;in patlittyessd, siksi on varminta
kakasta tietonsa julki nElin aamusta.

Kello viisaa yhdeks AA. Po j at , kuuletteko ,mistd tlimli kylmyys
ja puistatus. . . ja kohta taas trcuumuus korventaa. Noh rarvaa-
han sen rkun teimd saatanan perkeleen kolmastoista. Irienetko

siitH nen511e hyppimEistii rinokomakin paklcast jkki.

i'(aapuri alkoi rcjykytteiei kilome:cripyss),,*11ei. Kranujen helve-
tillinen u j ellus yltyy pakkas-baivaan kuulaud es sa . Paketit tun-
tuvat putoilevan takalin j oille . Iluoltoportaita t5htaevHt , ryk-

m entin toptnliii. Mahallaan marssi Napoleoninkin armei ja Mosko-

vaan, takai-sin paluu oli as j-a erilcs sen.
il'q

Eike noin iso ja mdytrrky jai vo j- simauttaa $tutin jaan , j ossa ollaan

liki kdsilrranaatt j-en heittoeteiisyydell5 rnii-n omat lruin vihol-
liseticin.

-{,e-l o tka rauhan nlikeviit
llUut*, niiissat montuissa on alkanut rnietityttiili. tuollainenlrin

ilmaisu kuin vihollinen. I,iuuta vastinetb sille ei kuitenkaan

nLi.illii a ivoilla keksite, siksi korkealle on kynnys nostettu. IVe,
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jotka rauhan niikevH.t $ iotka pystyviit s:tilyttiimiiiin hirAen tai-
vasta stelussaanrhe vaihtavat parempaan. Tuskin me ellnkauti.set
pystymme... Iai jospa sittenrkur syddnyeri_ on loppuun vuotanut...

\S e aii:a v5l-i11ii lopettaa pal,.ettien lLihetttimisen. \
-) Tauot nerki-tsevElt rneille kaameata hiljaisuutta. silloin se valt

mistel-ee hydkkliystti,ia henki *ruokaa sfveen jokaise-sEg: voi mei--

tei. Siksi - oikeastaan - kohtuullinen rtitind on vdh emmd.n kaa-
meaa kul n tiiyshiljaisuus.
faikka tiiydellinen hiljaisuus taella on peri-n suhteellistarsil-
1Ei aina jyllsee jollakin suunnalla, taukoamatta. Kahden viikon
ajan on salavavisten kuunneltu jytyti vuosa;lnelta rmeiftii taka-
oikearta. Kuuluu ja vlirisyttEiti se rytkin rvaikka Tai-paleessa sf Jrsi-

kin paussi.

Yuosalmen nimen mainitseminen koskee. Meidtinkin vaihto- ja rln-
nakkaispatal j oonamme alimittaisiksi kupatut komppaniat heitet-
ti"in Vuqsalmelle toissayduti. Iaipale tarvitsj"si it€skin patal-
j oonang6 ja rykmenttinsii. Tiiys$mtitirtiisinli. Ja tuplaten viel2i.

Se painaa nyt pEi.lt11e siellti Vuosalmessa. Yritttiii 1y6dei hyijkkeiys-

1r'iilan Yuoksesta laatokkaan. Jos se onnistuu , s11Ioin ovat taipa-
leen suunnan jii1jeIle j Li2inee.t joukot motissa. Ilirvitttivti sana.

tuokin motti sill e, jota motitus uhkaa. Xiv?it omat herrat o1e

lbF,ptg 5lineen puhuneetreikti. vtiliiikiiiin, jokainen mies ti.ettiti tH.ssEi

a si-assa saman kuin herratkin. Joka hetki oflaan mon etikEi.rlri st en

miekkojen terillii' K-9189-Esyqg.-raib!s9b!9g
Suksenk?irjet linjojemme takana on klidnnetty valmiiksi pohjoiseen.

Sivakoi-den on oltava valmiina l2ihtddn.Reput on tdytetty 1-eip$-

muonalla ja patruunoilLa. Jos motti uhkaa toteutua, [aipa]-e tyh-
jennetti2in lenr:ossa. E1lei ehditlirsiitti vaan verj-seen liipimurtoon.

Toinen vaihtoehto ehkd koukkaus laatokan j iiiikentiin ksulf;a rmut-

ta se on ihneinen tuhontie. Kolmas ilmassa leijuva mahdollisuus

... sotavankeus neunostomaassa . . .

Kaikki vaihtoehdot hlwi,tttiviit,vaikps Taipaleen elinkautlsia
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ei enAA jaksa juuri mikEllin si1151ai11a hirvittde. -. On tehty

tili ja tes-tamentti.

Aaneen ei ndistii miitingeistli puhuia. Jokin voima vain lukit-

see kielenlrannat, Uri slihen herroien kieltoia tarvita. Jotkut

lankeavat vaahtoamaan Herran enkelistH., j olca on levittttny! sii-

p ensa ltannaksen ylapuole}le. viipurissa on niihty. Reallstit,

mielestdlin ihmissulrun olemukses,$a tutkintonsa suorittaneet,

sanovat puheita hounailuksi ja viittaavat naapurin tykkien yl-

t yviiein jytyyn. Jaksavat muistuttaa siitEikin, ettat pi-enen kansan

kohtalot on irir joitettu ykkdspykEilEi.iin siind lakiirjr iassa, ios-

sa seilideteitin kaiickien mahd ollisuuksien loppuun kulumis esta .

Ir{e taalla faipaleessa tunnemme tunnossamme , ettd ollaan

sillli liipasimella. Vaan kbykliisili ovat kdyirij.iset puheet nais-

t a perimmH.isista.
rrOmansa IIerra ettei;irt

Kwllo 1;ihentelee lcyumentei ja on se lrolmastoista. . .

Saatiin lceinotel-tua -'t6kaa kuumaa lihaiie+rta. Sielukig*tyk'-- --sq*
taas r

k aa lihaliemeslirko.ska vireyt yrfiit dn. vEisyneot terd"styvdt .

pian sb.ahaardlska.afororrorosade. . . sitten klisikranaattien pil-

vi... raju hydrkrys uraa-huutojen ia saatanallisen ammunnan

s5estykserla. . . ovat vitkuterleef, varmaan siksi , ette va.li-

m aasto sta on 1auottu ensin mii-no j a . \Taa purin po j at t ietdvait ,

ettu. lyhytkin vikatikki on kuolemaksi, jos se on sltai muutenkim

K erlo ranteessa tai pralrlcarissa on poteromlehen kallis ysftlii*

vd. viisarin ylitetty?i kymrnenen surmansuon suunnassa alkaa

peltitty tirsytyshyokkliys , alkusoitto isolle rymindlle kautta

linian. I{iinhein se tava}lisesti'

furpa paineb an tiukasti lumivarliin rtdhystetEisi-n ia tahda-

tdiin valmiilrs j- hyokkliyssyuntaan . Kute ia ei liikene harhalau-

kauksiin. omat tykkijullit tietenkin taas nuukailevat kranaat -
aln elle

+(,
,,1.

K

-tie ra puutteesss. fai treurlraitrika heit ettY he uos

iaery:#

repeiimiri rynkytilimilbrn , trtulin i an miehet maksavat verelliitin
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s en rminkei tyklri julIit $Attaffi.et'itekemattA,

Ky . . . kyllei ne laa;8tavat hyUkkeiystS rKirvesmdesteikin kuuluu

rytinEiei. Enkds s j-'ud sanonut : kol-mastoista pliiv5. Paskapiif;vd t.

Voivat komentaa vastaiskuunkin nvihonviimeiseeil. PatalJoonan

komentaja vitsailee vastaiskuun lehd"ettEiessii, ettii omansahan

i{erra Byvettee. Cmansa I }erke}e ja aam e$' pabf 1-e.r

Nyt ovat vitsit vlihissii, elleiviit tuii,{i lopussa.

Kas saakuri , ruslci poika postitti kranun nokan eteen . Kylllt

ne osaavat rnekin. I{appiinkin. Irj-nnakankaal}a toyssiiyttivdt

nelituumaisen meiktilliisten korsualueella kierineen piitrrki-

lankakerein reiiistii sisdE|n, fAtA en olisi kertom *ssa , j ollei
s e kranu o.lisi j1Juttunu.-t' suuta::iksi sLihen reilee*an.

B ash eq !se re -Ergp ce! ! leursEue e :i
iviutta onkos nyt piru irtij
1{uori vlinskei huhlrii hounanhulluna kranaattimyrskyssd. Syok-

syy sent5lin kormy]leen rmutta kohta taas pyrEihtiiii etegnpa fu,.,*
Kohti s e tulee . Kunhan ei p5asisi hengestlilln . S1IIA -'ueiytyy

olla sanun a , ja mikH. se on: vastaiskuun rvastaiskuun r. 1ruo ssa

-s e j.a: leehAttAA vierellat lumikuopassa.

r Annas kuulua. I\Iita sd oikein kohellat. Kakase tietos* ' Tie-

d etatiin se muutentrrjn . Saatar BE myrskylintu IIt

ttA.lA manaar Kuuntele.t Sano kaikille ... se on loppU lFt.tt
ttlviiket loppu? TAe putkisinf oniako ? Sf a kuul-e houri , olet li-ian

vihreei tdnne. Saat turpaas jos...fr
ff Kapteeni kbiski sanomaarr. . . Kello yksitoi-sta tasan se loppuu.

S itten ei saa ampua , ei vaiklra hyo ampuisi,vat'i " fltmli on ]rds -
'l:--r ltrlJ .

Ensin hullumais elta tuntuva tieto vahvi-stuu lshinrinuuttl en

aiXana taisteluliihettien kiidettaratnaliestein5' uskomatto-

maan teytyi uskoa,vaikka kormastoi=tJ paivt ' orkin. Pakkas-

tikki ot'r paennut rauhallisiin takametsiin rmutta sen sirlcu-

tus muistetaan. Kerrankin hyvElnenteen lintu.r
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Puoli yhdentoista maissa poteroissamme tiedetiiSn aselevon

solmiamisesta. Ehdoista kiert5ai hurjia huhu ja. Puna-armerhtu

m lehittee Suomen. EipEis kun Suomi on voittanut, perkele. Karje-

lan kansa pakenee Ruotsiin. Fotyrirkarjalaiset palaavat ta-
k aisin kot j-lconnuilleen,ttia riemun suuri soitt{far jalasta
lra jahtasrr.

Kuumeisissa mj-elenpurkautrrsissa ei hevin huomata, ettd sota

jatkuu yherainakin puoJ-l tuntla. 4irett3i jos naapuri ei ole-
kaan samaa rnieltlr. vaan jatlraa vin8npitoa? Ei rkuulkaa rkylld
t bissd ovat nyt Suomen hallitusherrat ja Mannerheim j a Sta-

Llln ja l,Iolotov asi-allc. Uskotaan poisraamen.

Ket jua pitkin tulee pahvilappu ja, joihin on lrirjoitettu vend-

j liksi, ettA rrAsele:poi aLi-ekiri oS.tettm.Ammunt'a IaMa&, tah:aEln

kello 11 .rr lappusia nostetaan

t etrgti- ven5leisiin pd.in " .. ett
.I .

Lcj-rj oi-ttae itses-badn p3"i

niikoseille 1injo.'iemme eteen.

a varma sti ti"ar"rffiff=r,
timattomille lappusille .

Naapuri rdvdyttAe kiivaan korohorosateen kesk-e11enme kymmen-

k unta minuuttia va1Ile ylrsitoista. Ii taidakaan olla mukana

samassa juonessa . I:ahteekb vielei hydkkaiiimeiiirk in ? yrittet#Q le -
pimurtoa meidbin kaistaltamme . Ei kolmastoista p5ivai tar3 oa

koskaan mitdiin hyvdd . . .

Kolme poikaa lehiket iussamme haavoittuu . Paarink-anta jat kii-
dEittEivdt heidet pois. futtu niiky: verta ennestdatn verentuh-
ruisella lumella.

Aula epliuskoani aselevoota, huokaistaan potero j-ssa " A.lkAe

nostako nuppiaamlle . F'uslripo jat tarlrkuuttavat ]uikku j aan vj-ime

h etkiin .Kuunnellaan , j os vaikka historian siivet havj-sevat . . .
fuijotetaan}ce1lonviiSareita.ASe1evon1ahtd].askenta^

si minuuttia... neljH minuuttla... kolme minuuttia... kaksi
.or-.aaa

J-: ILI L. J l{yt,l NYf .r.. Nyt
d esta.

vaa

J
t)

T asan yhd.elt5-toista huokaus cukkohuoka u s r .iil4npn- kokemg ttPm.igg
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tunto j en summa . Me emme amrnu , ei laukausta-*iaan - I'Iutta miksi

naapuri ampuu, hahtae kohti. 0nko kelloissa heillii eri ai-

ka vai huijaustako koko aselePo?

Eleirnme Taatelevia hetkiti. Joku tuhahtaa : Jo herrat meidet

hylkds t Tuolla menevatt kedet ristiin, polvistutaan.

S e lakkaa sittenkinj funtuu kuin aurinkokin paistaisi en-

tistti kirlrkaammi-n. i,lustasta maisemasta ltiytyy tuhansia lu-

mi- ja jaakiteitti, iotka kirnmeltavbrt auringon s6teistd ' I{aa

ja taivas juhlistavat aselepoa ja rauhaa.

o i talrin harhalaukauksia. Ivliino ja ra j ehtelee yhtenda'n

turvallisen kiiytlivein raivaamiseksi ei-ken-

kEi5i.n-maan liipi . Ivb tri&erramme ken!tii3p-ptia;1$'o t 1'] €s ki
U a t

q
U ain

e jo tieddmme: meidiin on lahdettbivii Taipa ee a

nnin sisbillibi, HA tulevat periissd'mme voittaiat tai

sen nyt sanoisi. . . nui ertajat .

nousee mon'[uistaan. Uskaliaimmat hYPPeleveit mY lIerre -
VA

Yi eIEi
n euvo s

liTi in , m

d.en tu

mit en

iI e itii

o o il<1en
au o essa n

t yllai mannulla k:-vaaire itlitin h eilut aen otkr.l

ino

arnpuva
.S en

'trfu
o-

on pa-

iI-

laukaulrsia ilmaan . [ete hetkeat on si e]]iik dotet do tuk-

sen syvyyden tietiivat vain juoksuhauto j en nriehetrruo{&saxkslc

$:mraxsmx

E i _ken enkailin -maan r.tu on kauh is t avimman maaka i stal e en, kummal -

lakin puolerla o,nlHtaan'furo"hdyksirii. 0n kut n ahdistava
L

pimey s ihmisten vltliltbi haihtuisi ' \

I\t b lehdemme. Kuvaamattoman huo jennuksen rinnalla kannamrne

s ekavia aavistuksia omien joukkojemme ia Karjalan kansan

alkavasta tois*nfaiq,ff%adoloro san tie s td' '

Aamutunteina kuin uhitelren sirkuttanut pakkas-biainen

Iannut hyppelemaan monttujemme reunamille' Ehetti kai

m oittamaan , ettd tiesin , vaikka oli kolmasto j-sta pd ivd '

E sko IIelib

tt'i-rr-1,:iuu r.rrr#^ {

M*}gtr}sg}ll$s;Lr}s(Xtsr naa*sar
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