
T ap ahtflfl T eiipal eerni o enr ?ii lopirti tle

Kuni taas kerrarn olf ipuhelirnlangat poikki, jouduinL taisteluld.-

hettinf, viemridm sanaa III pataljoonianr komenrtajalle, majurii

?olomltle, etili taas oli ryssEii Kitrvesmrien V ssa. Tull essaruii

piilopirtini korsulle olii Polonr pciydiintakanra kakrrwilcuppl kiid.essd.

Ilmoitj.rn ettei.t vikotlirr'errr olr viiitosessa ja pit5.isi aiaa pois.

[d.hiin sairn karrnrearn rrast aulssem: Mirnrn mi ehenii eiiviit lEihd'e r'm.iru'

nekddn, sarrD nd-irn Ikempill e,lVlind sanoin: Td.md on, kd.sky, johon

Polon I6i nyrkkid pdytEi.en j a kar j aiisi, eikd kuulu, ldhde poi s.

MinE[ istuinr enlsd" ai]a,onutkaam Ir4hted.. Polon, vuodatti: Minun

mieheni ovat tapelleet monta vuorokautta, eji nie voi nyt l5hted.

Niiden tdytyy saada IevEi.tH., kun, me on juuri tulleet.

SieltEi nousi erd.s luutnurrtii ja sanoii. Mind kEtyn poikienL puheilla

[dh2ln polon: Jos siinH, kEisket miehid, niini rmind ammun sjr:rut omiinL

kdsi,n, johon luti vastasi., etten mi-nd ai io kdske5 ja meni"

EhkA kymmanen mj-nuutin kuluttua tutji palasj- ia sanci: Mlehet

lAhtevdt. Kun mind sanoin po jilIe, ettd taas olisi tyottti ftyssti

onr viitosessa, mitds sanotte. Mielr"et olivat ihuan mitiidni arveluia

valm:lit tehtemeidn. Ko ska se on, m;eid.ti.ni vuoroIla, niin ei me mitiiiin

kEtskyjEt tarvita.

Silloin ?olonilta tuli vedet silmiin ja htinr sanoi rykieni rninulle.

Mene j a sano Kempille, viitonen vallataan pian ja sano ettEl rninulla

on, paremmat miehet kuin mitd mrina ansaitseru

Mind tehdijn ja kuulin, ettEi kun ndmd mj-ehet olivat mrenne€t viitosen

tukikohtaan j a heti kun viholliset kuulivat konepistoolien d.d.net,

he jttttivEtt t ai st eluhaudarr j a luikkivat onualle puol ell een, ko sk.a

heidet oli jo k,erranr s.1xnam y6n aikana. lytity asemi sta, ja heille

oli tullut sur,ucet tappict. Kaatun:eita kymmrenittdin jiiii.nyt te^istelu-

hautaan. [5std vastaiskus$a poiat paesivdt tappioitta.

Viitonen oli aulsealla pelloll a ja yhdyshauta sinne oli lii an ma-

1 a. .io t en. llinnlg?2g"r,i*fifit**.amalle 
oli milteii rnahdotonib a.
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