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Maffaskuisessa yoss6. t6.yd.enkuun aikana nHkl neljri niesta kangas-

tuksen; Taipaleen ristiko.,.... ?

OIt marraskuun puolivH.Ii L919. Joukko-osastoni o11 v6.Iiai-

kaisegti majoltettuna Pyhajd.rven myllykyt6n kaneakoulurle. Kuuluin rr I

silloin JR ]0:een; Somin patal joonaa kuudenteen komppaniaan....

Yleisen kertausharjoltuksen alkuajan olimme olleet Sakkolan

kivlniemessd ia slirtyneet sieltd lokakuun fopussa Pyhejfi.rven ylo-

jtirvelle. Joukkueemme, joka oli komppanian nel jeis, oli rnajoltettu

Antti N O L O N taloon. Kuuluin puolijoukkueeseen, joka sljolttul-

Antia plrttlin' [olnen puo]ikas oll veljen puoletla rakennuksen

tolsessa peessii.

[5nH. karjalalsperhe jonka e]intilaa uhkaava sota varjostl,

oli yst6iv6"Ilisyyd.essiiH.n ja vieraanvaraisuudessaan unohtumaton.

Jouklcueen puolj-kkaassa oli sentaHn ld.hes parikymmentii miest6. ja

tdmH.n oiiBi luullut valkeuttavan talonvaen elH.mH.d. tuntuvastl.

Iluitenkln he kohtelivat meitH. kuin oma& talon vakeen llll I lI[Ir

--kuuluvina. Tuo pariviikkoi-nen Sn, jonka talossa ffi-

a-sulri:.iro,ts ,pai.nui nieleeni nul-storlkkaastir r- Eeiss6 o1i jotaln

suurta niiyrffiti ja uskoa Jolla asennoiduttitn poikkeukeelllofltr

olosuhteielln Ja tulevaan auureen tuntemattomaanr r o o

Olimne sils olleet jo meJ,kein viikon najoltettulna lroululle,
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kun kohtalokkaan rietin kangaetus alkoi saada konkreettlsla

muotoja.....

orl lauantalnen puoripaive. Melta oli parl kaverusta lilkkeerla

naantlellai kansakoulun lg.hettyvillH.. Nol6n Anttl-iseinta ori hevoel-

neen palhhnaoia kylaltd kotiinlkun tapasleue ja pysEthdylrue tarlnaa

turisemaan. funtui nukavalta Eaada kuulla talon kuulunislsta tuon

nainlon miehen kertonana. Eroteseauoe hAn kutsui nelddt illalla
saunomaalr i

- Tulkaa tyii pojat nyt metle sarna&r Myb lEinmitetttii nyt hyvlist

sBurrao Se saattaa oIIa vaikk vlimmene kerta , ko haaatavat ett jog

silt se sota tulloo.. saattaa tdst Joutua aLnne ev&kkoo....

Antin poistuttua jiiin katsonaan hii:ren jiilkeense.... - tuo mlee

tiesl mitd o11 tulosea...

Oltnne poi stunlski e1 lo ss a koululta gahao] Iliildn;ytlEttysliihtti Jen

varalta. Antin kehoitus painol kuitenkln vaaassa enemrniin Ja pEiAtim-

ne kiiyttiiEi tilaisuutta hyviiksenme, toista kertaa ei ehkE endii

tullsi..

Illalla uelt6 l-ihtikin viisi poikaa Antln saunakaverelksl.

.... vliet riestd - neljEi rlst16,..
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I*ukana olivat Alik. ViI jo AHOrsotamiehet Elno PUUSTIIIENT Onni

S:EVAi,A , Taito LAtrIFINEN j a alleklr jolttanut.

Iarkoituksenanme ori kei.yd.ri valn pikaisesti saunassa, ettei mitde.in

merkitt5vii6 ehtisl polssaollessarme tapahtumaan. Saunolmmekj.n rro-

peasti trhyvast }Eimmitetys" saunassa ja pistliyd.yimme hetkiseksi

piptti*8,;haastelemaan talon,ryH.en kanssa' Nolden hauskojen ihmlsten

kanssa jutellessa aika luiskahti huomaamatta. Illan mlttaan meille

tarjoffiiin sajua ja volleipld. funnelma oll l6nn1n. Poikkeukse]]leet
tolosuhteelolivat heitteineet meldHt eri puoiilta suomea kotoisin

olevat mtehet tHh6n karjalalaeen kotiln, jota nyt ubkasi evakkotie...

Huomasin nuidenkin poiklen olevan allapii.in ja samalla aaltopi-

tuudella kanssanl. 01,i lteheB puoli,v6 jrittiiessitnme Antln talon taak-

S€ffIIl€ o flma oli klrkas. OIi td.yd"enkuun aika.Pleni pakkanen o}l ko-

pertsaut naaDtien Jeahen. Kuu paistoi }Shee vastoLn kulkusuuntaamne.

Askeinen vEiikkyi vield miesten mielessit r $e palauttt mieieen kodln

ja rakkaat omaiset.Kuljimme mielet herkistyneind ja vaitelialna,

pti.iit painuksissa. . .

Katsokaa po jat kulnka on komea risti tuon kuun peerlti -, sanoi

PUUSt ISEN Elno oudon pingoittuneestl. Iid.annyimure kaikkl katsono,aan

lolsiottavaa kuuta. Se valkuttl a&vemai-selta. I\iuutkin myonsivS.t nH.-

kevdns6. ristin. - 0n j-Iauta komea, totesl joku. Alikersantti AHO

sanoi ndkeviinsH sen kirkkaarupana kuln ltse krrun. IVilnii en nEihnyt

mit5.iin. Luullnkin ensi-n poikien piruuksissaan vriittH.van sellaista.

Aikamme vij.lteltyH.mne rupesin uskomrran poiklen olevan tosissaant
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he ndkivtit toderla ristin lankeavan kuun ylitse. fdmirn tajutessani

minussa sdvd.hti ilkeeisti rinnassa, siildi vaikka tarkkailin tuota

planeettaa, en saattanut havaita siinH. mitad.n erikoista rlstin

muotoa. -Olisiko se enne.....sota siitd. tuleeroor

Fo jat o1 ivat vaiti pienen pilven pelttd e ssei kuun . funnelma

plrstoutul, keskustelu, :virisl jdlleen ja koko episodi unohtui.

Matka jatkui, P e koululle, jossa kalkki oli kunnossa.o , .i'",':'::

luo saunanatkan ndky vaivasl ninua jonkln alkaa, nutta rutiinlnomai-

nen elaimH. koululla jatkui ja unohd"in koko jutun. .. kunnes

SYITYI TATVTSOTA.

Enslmmdinen vastaisku joulukuun alussa, Tuoni vieraili saunaporu-

kassa&me . fd.yso suma kras:aatista. Surmarrsa s ai alikersantti AI{0 .

0Il doulukuun L7 pEi.iv6.n i]ta. Sirpa]esuo jaa ajate]]en ollmne

kalvamassa telttaa maaharro o . RA jeihdysl niiysosumal Maailma tuntui-

hajoavan kappaleiksil Laivatykin Laatokalta arlrpuma kranaatti kyivi

kuolemaa. Vaf ittomri.sti kaatui nel jd. miestd.. Iluusl haavoittui vai-

keasti. Aiiln kuin ihmeen avulla eh jtiksi ja voln vain todistaa miltH

tuntuu, kun kahdeksantuumainen rd.jEihtiiii niinkin pieneile *resdfu

etEi.isyyd.ellh kuin teltanpoh ja on.

Kun olin selviytynyt rei.jei.hdyksen jdlkeen montun reunalle ndln

edess6ni kolmen saunakaverj-nl sllpoutuneet ruumiit. Ofi riipaisevaa

todeta naj-n kiiiyneen; siis sittenkin. . .- ajattelin, nythdn po jat

olivat saaneet rlstlnsii. . '

Ln./
adimm

Q}en monasti jritkeenpd in a jatuksissani pohd"iskellut tuota
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ennette sliloin joutukuisena marraskuun iltaaa Lg39.., ol1ko

sitH....v&i oliko se puhdas sattuma........

-Q-- - -------- ----- ---Q- -
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