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Mi"" herdllee korsun ahtaalla laverlIla. Nel jH.n tunnj-n vapaasta
on vield puolet jaljellEi, mutta uni el enad tule.[ii"",rr, hd.mEirH,ssd
..J
ei mistdEn tiedii nenossa olevaa vuorokauden aikaa, e11ei vilkaise
kelloa. Alita junta toimli tosin ilman sitdkin. Sama niikyy olevan
muillakin. Kuorsaukset loppuvat, lii.kehdintii a1kaa. Joku keittEiEi
viimeiset kahvit ennen tulen aammuttamista, joku rouskuttaa vanikkaa, muutama pistiiytyy rirfu1la, erH.d t useammankin kerran. Kaikkien
silmd.t osuvat tuon tuosta perdnurkassa roikkuvaan hetlytyshelistl-

meen,Hjonkape1}inpa}asetvar.?te1ev5tkuinuhkaava
Ge on merkki. Siita
alkaa talvipEtivdn ajan kestdvii yhttimittainen kidutus.

kummitussilma.Gfrt. sen on pakko

JJ

rEtmtihtaa.

J\ Laverilla loikovan miehen ajatus lentdli vauhkona kotiin
hin. Kattoon tuijottavat-

my pehmentdH.

silmdt

nH,kevH.t

ja muistol-

kauaksi, hy-

partaista naamaa. Se kuitenkin katkeaa Eikisti,

kun

mies syyllisyydentuntolsena sdpsdhtdd nykyhetkeen. Ei o1e varaa
haaveiluun r el tunnelmointiln. 0n terH.stiiydyttdvH.. Pehmeys on ar-

kuutta, arkuus vaaralllsta. Mind. ja ltse ovat tdmiin pdi-vH.n sano ja
kun joulukulnen pEiivii valkenee.
J - r" kultenkin. Ilman teta joukkoa ei minii ole mitHEin. Yksityiseen
kohdistuva paine puristaa esii-n joukon mln5.n, joka on enemm6n kuln

J

yksi-tyiset erikseen ja
T^

yhteensH..

r yltiiei enlntH.dn
seuraavaan pimed.5n. VtiistiimdttijmH.sti edessd. oleva taistelu on todelllsuutta, jossa alka ja ajatukset hHvidviit. Jel jell-e jaa vain

Tul evaisuudensuunnltelma, io

annettua

oh

s seliai sta kellii

j elmaansa noudattava

otr

automaatti. Sen mies tietH.ii jo

2a

sotaviikon perusteella.
I Uaalllsesta nousee a jatus taj-vaall-iseen. Miehen huulet hdptittiiviit
\*J-.
iilinettcjmH.eti kotona ja koulusaa opittuja rukouksia.
kahden kuluneen

r.JfG-"" rauhoittuu, nyrkkij-n
saaneensa ahdistuksessaan

Mietteet rycistli.ytyvdt vH.kisin taas kotiin. Siellii tarvittalsi-in,
vaimo ei piir jiiei, sairastuu, vanhuksi-sta ei ole apua
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oMht
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puristuneet kEidet laukeavat.
- Hdn tuntee
k1inni jostakin.

Tuhannennen
r

kerran kysymys: Miksi?

Ja vastauksena kuuluu miehen korvissa alokaskomppanlan Luutnantin,

Liru-Heikiksi kutsutun, nariseva diini oppitunnilta:
Isdnmaan ja IalIIisen yhteiskuntajerjestyksen puolustamiseksi
jokginen

on

Suomen

mles asevelvollinenl

/'
ISe on jokaisen o1lut oplttava uIkoa.

J
se nyt vastaus kysymykseen vai ei, sitEi ei ole aikaa eikH. ha6f.o
t
luakaan pohtia, koska tuo laklkin on rukoukseen vemattava kiintopiste, joka omalta osaltqgn helpottaa mielen palnetta ja tekee kaiken
jollain tavalla jer j elllseksl, kH,sitettdvdksi.
Totuudet kltyvdt tealle r suuriksi ja ykslnkertaisiksi.
Miehen mielen tiiyttai.ii tyyni, vakaa hartaus. Tulkoon, mitH tuIee,
poh

ja kestiid.

Mleleen muistuu virsid, raamatunlauseita, kouIuIauIuja.

,
asl-l

un

,

illEE!il
1

ryfit-l*t
tilasvalakin,
iftalom aa)-

joka alokkaalle alkanaan rnerkitsi

1dhinn5. oikeu t ta

niiyttdytyy nyt uudessa valo ssa. Sen juhlallisen van-

3.

hahtavat, rytmikkeat, hieman koomlsiltakin tuntuneet sanat ovatkin

nyt yht'akkia jykeviii tukipaalu ja, joihin voi no jata. Llru-Heikki
tiesi, mltd tekt, kun pakotti jokaisen alokkaansa oirpimaan valan

f

kaavan uIkoa.
Suomen valtakunnan

vlhollisia,

sekd sisdisi-d, et,tii ulkonaisia,

ja verelld, rauhan ia sodan aikana, maalla ja
merelld, kaikkialla ja kaikissa tilaisuuksissa, minne mlnut mdEi-

mlnfi. tahdon hengelld

rdtddnr miehuullisesti ia urhoollisesti vastustaa
t
-\ Komennuskunnasta, laivasta tai- lipusta, iohon kuulunr etr luovu,
*,s; N
vaan alna kdskettdessd ja niin kauanffiinussa henkeii ja voimaa otr r
sitEi vakavasti ja miehekkHdsti seuraan ja suojelen aina viimeiseen
veripisaraan ,"ti!t

TnvA No M A in, SFt

TAisT Eru Pn

i*I
on ta-

falvisodan I!. p&itvii Taipaleen lohkolla valkenee. tuLogga
vannukaista tykletdtultarr, ioata maan l-ehdlstdssii on jo tu1lut l!
fraasi. Y6n tunma 6inl nuuttuu ensln harmaalcsi ja valkenee slttelr

J\

vahitellen kuulaan klreEksi pakkasaanukei.
vanatnentin iitini kalkuu kuln vahvistlnesta nolenmilfe puoJ-i1le
rlntanaa. Aseet ovat v161a va1tl, vain sltloin te116in laukaistua

ja vlineleten urto"a*ri(en leiskahduksia lukuunottanatta'

fsar;aa

Sadat silmdparlt tui jottavat samaa lumi-aukeaa, yhtEi jiinnittyneinH
nolemmin puo1ln. Samat a$atuksetkln silmlen takana. Jokainen heist

tietdisi

paremrnan

paikan ja olotiIan,

' o1e ketH.Hn, joka kysyisi

jos kysyttdisiin,

"l

mutta eipd

I

Odottavan aj-ka on pitkEi. 0Io on kuin verkon paikkaaialla. Soisl
hakemisen

J

ja odottamisen olevan turhaa, mutta tietiid varmasti,

toive ei toteudu.
GefXeak6 mies laverilla

maatessaan kuolemaa?

gikeastaan el. Hdnen ta juntansa ra joilla
ettEi.

e

vield ei

ettEi

eltid. merkilllnen varmuus,

o1e vuoro. Eldmii jatkuu. Mutta haavoittuminen on

4.

tolsta. Site toisaalta toivoo, toisaalta pelkd5. Se olisi ratkalsu r ei- kuitenkaan niin lopulllnen kuin kuolema.
ei asiasta juuri puhuta. Mietteet ovat kaikilla samat.
Kerran se vai-n kl rpai""? - kun kuolis saappaat jaIassar..,Na enniiisen tomeria hokemia saattaa kuulla luonnon no statta-

Korsussa

miseksl. Puhuminen ei sinH.nsii auta, jokaisella on omassa taakassaan
riittEimiin kestdmistd. Pelkoa kun ei pidti peiiisttiii nH,kyviin.
Panii-kki vaanii kynnykselld, niin jokaista yksityistii kuin Joukkoakin. Sj-te ei pidei drsyttaeJ Riitlt ovat ndennH.tsest6, vlilinpitemdttdmyydestEi

huolimatta varsin tarkat slind 1 rultd saa sanoa, mitd

ei. Kalkki sen tletdvdt,. KE

NI

EN

Vu0A

b

2

Korsun hiilytyspeli rdmH.ht6.H.

Ei ohe olemassa kamalampaa

5,dnt5..

H3ilytys, hdlytys, asemitnf hokee joku ryhmH.njohtaja hermostuk-

sissaan, valkka palkalla ei ole

;;.: ;: "l::;Tnff

yhtaiein

";;:,:
T.,,,,

mlestd, joka ei tietliibi,

:,ff ",:? T.: :" ",:":; l, ""
F,__J

Gtsikohan tuo erits ns. perimmdinen kysymys? Todelllsuus on telle
-*l
hetkellii yhtii ainoata suurta perimmdistd kysymystii.
Mustaojan tukikohta TaipaleenJoen jdisen uoman rantanlityn reuna6-

sa odottaa valmlina. Ainakin ni-in valmiina, kuin tate sotajoukkoa t

kaikin tavoln leimaava puute sa1lii. Ampumahaudat ovat enimmiikseen
Lumeen ja jeirityneeseen maahan vaivoin jyrsittyje matali-a uria, joissa mies on valn harvoissa kohdissa suorana seisten turvassa laaka-

tulelta.
f,""tetukseen valtiolta ei ole liiennyt muuta kuin nahkavyti ja kokardi. Asut kuvastavat sitii, mik6. kd.sitys itse kullakla on o1lut

-..J

so

ti

l-aspas

sin

suo sl t t el emast

a ken t tlikelpoi

ses

ta

vaat e tuks e sta ,

mutta ennen muuta ne kertovat vali-ntamahdollisuuksien puuttumlses-

5.

ta,

suoranaisesta kt5yhyydestd. PH.iille on

oIlut puettava,

mit&i on

o1lut saatavlssa.
Niukka on ollut tH,md,nkin mlehen vaLikoima. Ahtaaksi keiynyt sininen dheviottipuku, iota kygrmenen vuotta sj-tten pidettiin vlhillii
''kid$desse. HH'veliH'isyys on

vaatinut varustautumaan alnoalla ehjiillit
vaatteella. Vaimon kutoaa paksu kaulaliina hieman 1&1mmlttAa, muuta
piiiillysvaatetta kun ei ol-e. Kaiken kruunaa levea,lierinen vi-lttl-

hattu, jonka laajaan harmaaseen pintaan pieni kokardinappi hukkuu
kuin satunnainen llnnunpaska. Uumilla kannattelee armeijan nahkavy6 kahta patruunataskua. KivH.iiri on sentaa.n uudenlainen pystykor-

va ja siitei mies on auoraataan yIped.
metsik6std on koko aamu;r6n kuuLunut voimakkaiden moot'\-l@rr"af.oulun
toreiden
&tFiniii. Nerokkaid.en

linnoitusmiesten ansiosta on viholli-

selle tuU-ut rakennetuksi panssariestekaivanto suojaiseksi huoLtotieksi viman rantaan. Armeljassa, kaikissakin sellaisissa, kun
vasen kdsi el tiedEi mitit olkea t ekee. Ja vaikka ti etEi.isikj-n el
r

sillemitiidnmahda. TULEUSf

I

\

H&tlytyksen aiheuttanutl
tanufvihollisen
vihollisen ensi
hytikkeiysaalto on
"n"irioH.inen
lehtenyt liikkeelte. Tuklkohdan pit5llikkti, nuorj- vdnrikki kulkee

kilreesti miehestd. mieheen. Tarkastaar ohjaa, rauhoittelee. Kk-mlehet kor jaitevat koneki viietrinsii tukia ja vetavdt pano svyon sisiid.n ,
pikakivii.itrimiehet kokeilevat asettaan ia laskettelevat omat perkeleensd aaeman yl1ii parvellevaan joukkoon, kun kalkkialle tunkeu-

tuva hl ekka tekee aseen toimi-nnan

rlKivH'Hriryhmiit tietiiviit

epHvarmaksi

pesH.kkeensH..

.

Mies tukee muiden mukana pys-

tykorvansa penkaan nij-nkuln io monta kertaa ennenki-n. Askelnen epevarmuus ia ahdistus on tiess;i;in. f loinen kilhtymys val-taa mielen

kuin joskus rnetsiil Ieo ltaessa ja ajon alkaeu"r.Eista on nim1t-\
tiiin Jo nHkyvi""a! Pan ssarivaunut ajavat lumiaukealla
kehissii ja
edestakaisi-n, mink3i tarkoituksena on selvdsti avata syviiiin

1umeen

6.

urla etenevii]le jalkav&leIl" ,f

Lumipuku

_l

van

ja ei ole nS.emmd riititnyt

jankaan vli.e11e, tuumaa mleB.

Tummat hahmot

sycjksdhteleviit eteenpdin. Mies tehtee, arvioi,

syciksyjei seuraavan keman nousee

ja saa ensj-mmH.isen

mi-ssa.

osuman. Vanja

rutt."nlf." '..^r^a

heittiiet kd.det leviilleen, polvet notkahtavat ja tll
fuupertuu hankeen. Kiihko pusertaa miehen huulilta sekavan Eiliihdyksen.

J

r-

Vastatulta ei vielH. tule,

hycikk&iys

vasemmalle.f'"u*u toisensa
\-l

!

on

etenemH.ssd

tukikohdan editse

:afrreel!$tausliikkeltit ja

hylsyjH. 0n kuin harventaisi sorsaparvea.
C., a pst -, tykki alkaa ampua panssarivaunu ja.

tituutama

lentH.vi-d

pysithtyy ,

dtd

joktr

syttyy palamaankin ja mies ehtil napsia osurnla tornista alas hyppivlin miehiirr. [ilno]]isen piiska alkaa mycis pyyhkiii tukikohtaa
tykkiii etsien-t ja yksi panasarlvaunu irtautuu joukosta eyciksyen

kohti.

tulittaa villistl ja niiytteiei ai-kovan a jaa tukikohdan yli r
mutta kiiintyykin viirne tlngassa ampumahaud.an suunt""".lF;olustaiat painautuvat suo jaan niin hyvin kuin voivat. MlestH.kin pelottaa outo kone, iollaista hdn vield tiihiin mennessii ei ole nd.hnyt
toiminnassa. TnPPAA
Ku CI LLA
. "ffirrnun kaikottua mies nostaa varovasti piid.nsH. ja huomaa hydkkdysNr joukon edenneen ld.hemmiiksi.
Maaleja on edessd tukuttain. Hatn innostuu tae,L eivEitkd muutamat tykistdn tukikohtaan ampumat tuli-iskut
saa hiintei lannlstumaan. Huulta purren, itsekseen mutisten hH.n lataa ja &aukoo tasalsta tahtla. Tyo ottaa hdnet kokonaan valtoihinelii yksl ja tuo tuokln, perXetel
saatistajan
lFtvanha
vietti on ottanut komen
"",.J* verit varolttavat, ryhmdnjohtaja
huutaa, mutta mles ei k uule, v Elnrikkikin krieintyy katsomaan. Miehen
Se

TAi

"ar

posket hehkuvat,

k6.rppH, nii hHn

arnmukset pcillyttd.vdt

pe,nkkaa

vaihtaa

agemaa

tuon tuosta. Pliskan

j a konekivH.Eirit tikittiiviit

(-

lumeen

ompeluksiaan, mutta var j elus kulkee miehen mukan a. \ Hyokkee jdkin
*J
on huomannut
t vaara?
vo.&parl^r ia
i
syttelevlit enti st5i matalarnpina

7.

lumiurissaan. Osuminen vaikeutuu.
Kiihkoissaan mies kohottautuu ylemmHksl, ensi-n vycitHisid mydten,
mutta kun vielH.kH.iln ei ney maale ja tarpeeksi , h3ln nousee seisomaan
penka11e.

f\ Pitke, lalha mi-es, ahtaan takin l-iian lyhyistii hi-holsta pistHvlit
\
esiln paljaat ranteet. Hatun lieri on painettu silmille. Puolitangossa olevien housujen punttt jtit,tiivtit nEikyviin paksut harmaat
villasukat ilolsen punalsine raitoineen. Hahmo on yht'aikaa sekH.
ettii
vaikuttava l} liikuttava. Nilnkuin nopeastl kasvanut, avuton rippikoulupoika. Miehekkddsti hd,n kuitenkin lF
seisoo tukevassa
haara-asennossa, niinktln kersantti aikanaan on opettanut, seuraten keskittyneend vlhollisen liikkelta. i,lH,kymH.ssH. ei ole mitdHn
naurunhalua herEittiivHii. Tragiikkaa siind oro Se on H.eirimmilleen
ahdistetun rauhallisen heimon H,iirimmHi-nen vastaveto ylivoinaa
vastaan.

SeistH tai kuollal
Vaihtoehdot ovat vdhissd. Tuolla miehelld ei- ole edes noita kahta.

0n vai-n toinen. Eika sekHdn anna odottaa itsedd.n.
suihku tulee lumessa pdllyten miestii kohti.
€
-fnekiviiiirin
\-:)\ S" on kui-n ruoska, jonka kiirjessH. kulkee kuol€E&e
Suihku nouaee, tavoittaa nlehen Ja kaataa hH.net. KivdHri kirpoaa

ka{sistd.,hattuputoaa]umeenHviedenmenneasH'H.nainoan
tunnuomerkin kuulumi-sesta armeijaan. Hervoton ruumis on hengettin

io

ennen

kuin se tavoittaa takanaan olevan

ampumahaudan pohjan.

Veri pulppuaa otsassa olevasta aukosta, kaula on melkei-n poikki.

6r, hdnen vuoron'a.
(
J fodell-isuus ei o1e endii ongelma,

..J

Kuolema on

kysymyksi&tk&iiin

tehnyt elH.miistH tliydell-isen.

ei oIe.
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