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iqrmmenet haruAantunut veteraani ei hevilla avaudu rmutta lrun hein

sen tekee on tunnustus vaicaa ja reilu.

f Elmitkin ,muuan merkillisimpiri :

idAillA omill-a silmilliini niiin sotavel j eni Yr j o Jylhdn

ilmield"veinai edessd.ni kaks j- viikkoa hdnen kuolemansa j 51keen . \ t
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\+ 0utoarselittijmli.tontairsanomme. 0li miten olirtapaus to-

cjis.Laa.taa.skinnirst:;,Gi,syviuti;fiotkava}a.utuivatmies-
{

*i s s;i of samrne verta h ilcos f 
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Istumoe mukavasti iltaa helsinkiltiisen omakotitalon o1o-

huoneessa. Takkatuli reiskJry, sitten varrin$in hiipuu, tarinoin-
timme yhti jatkuu.

Puhutaan ihmisistii, jotka eivEit elii yksistli5in lelvEistii, 
;r$fu

abtarvitsevat hengenruokaa, pohtlintaa r syvien kaivojen vettd.
* Tydrutiin|1 ;a yfeinen huohottava el-amankiire on tap-

pokierrerjoka vaanii meitli ja vaatii uhreja. 0n hieno as6.a, jos

on ldytdnyt henkiselt:i alueelta intohimoisen harrastuksen :rrtii-

nin ja paineen vastapainoksi. ltlnd olen ldytiinytf Jo poikasesta

pitiien olen o11ut runobulfu.Runot ovasb l miekkani ja 1ri1nen1. Yd.i-

tiinrettai hyvlit runot on oikotie syviinrv€ed$n, i:iihin suoJeleviir

ja turvallisiin.
NELin tunnustaessaan I'tatti Kuusmeki nostaa kirj ahMllyste
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ovat Yr OJ than teoksia.
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Kotimaisista runoilijoista olen kiintynyt eniten iuu-
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ri Yrjo Jylh5ein. Kiintymys "rretcjitiin hdn"J[-"Ivisodan Kiiras-
I

tu li -run o i s saan .NOhiL[:a ika 11i- stuvat [a ipa le en j o en ta i st e ]uih in,
I

vaikka niiden sanoma on yleisinhimillinen. I{e mo}emmat taiste-
limme 'Iaipaleen j oella , siellH, kuulussa Kirvesmd.essd.

lvlutta Y€ j c, Jylhain vdicevd,sti latautuneet runot kosketti-
vat haastateltavaamme j o ennen sotia ,varhaisista nuoruusvuos-.i-sta

lehtien. Tuo-l-loin hain osasi ulkoa kaikki Jylhan painetut run ,r0
ja niinpei taitaa o]Ia tiindeinkin.

0n -bunnustettava 
, etta va j oan k'uin lumouksee

hikoilen, elH.n kokona j-sesti Yr j o Jylhrin runo j en SairessH vaikka
Lrt.esitiin-niitd" yksin itselleni.

Kuulemme hdnen esitteimanllein Yangitun salaman, R;rnnaikon

j eilkeen'rKaivolla , Hyviisti Kirvesmdlri ,Irau1u j oe1le . . .

Todella : es$ttAjA lurnoutuu ja lumoaa.Taiy-byy sanoa, ettd
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alla' ia meilta oIi tarjottavana niiden telaketiuien viillin vain

i".tsapirtin koivuhalko ja.

-Joulukuun v iio.ennen ja kuud,ennen'pd.ivdn veilj-send yonii tai

a.amuna kiiruirti FLII avuksi JiL 2L eli Kein-l:i-n rylcnrent-birkuten

S,qfru-ltrnrne sanoroa an .

rl .7;,:.

run o il i- 3-a , hdnen henkensd, on- trl&.kiiirina ssa
Kaaoksen keskelle Kirvesmd.e ssd,i



\-:--.:.-: Yrj o Jylhrin trcornppanian miehid marss j- asemiemme trlautta

vastaiFkuun Koukunniemestd. rynt.iaivan vihollisen torjumj-selrsi .

Yalkoisissa lumipuvuissaarlr-, uudet tulokkaat olivat vasyn@f,s's5 naik6-

ke&tessdmme kuin aaveita, toisesta maailmasta tull-eita .

- lyhyt pysS.hdys juoksuhaudan sivupoterossa .Komppanian pEi5l-

lilrolle annettiin ensik5den tietoa tilanteesta edessd eclessry

j os 5a maa tuntui repeileviin ja tai-vas palavai.-F-availmeinen 
'c

luutnantti no j a srir hetlcen 1?oteron seina,md.d.n .
leh inn 5

Seisoin siinai ja tuijotin.Ildn tuijottifl#ensb.Salamana
h5.n pomppasi 'poterosta ja hii-pi kumarassa miehineen pgfunakkodn. . .

Jylhai haavoittui Kj-rvesmdessa. Tilannetta ja tunto jaan hain

kuvaa runossa tlynnlfkon j ailke en : rrSa in haavan v;ihai.t tuo sta jos

haavaa muut' ei ois: se saakoon tyhjiin juosta, jos var@ se le-

I{}Ln oli Yrjo Jy1hd.

I,iinun runoil:-$ani I

tal
lupaillessa hyv;i.ai jatkoa a ipale en

Halusin kirjoittaa leh#9en

Kohtaaminen keskelld. kuolemankentt5.d.. . c

von to j-s . . .I t'

aaTr..3
)Ir j o J)rlha saii lik,itevbn] tarvlsp*:i-,ut.trasia muistuttava. ssa

l:sfuiil.peA talvisoda.n ja jatl,<osoclan god-ittuaan ja sivii-l j--,ruosienirin

I{omeroks-rrfolin o11 siiiidettY.
.lA
Ifailral-een asevel j ien terveh-i-

dyksen Yrjo Jylheille. Se tapahtui hd.nen hautajaispElivii5,nset edel-

tai.ne end yonei.. Peiivd oli ol-Iut tyontaiyteinen . Pd.i-r.sin muistolriri oi-
jai.lke€n . fd.fldellinen hiljaisuus val-tuksen ad.reen vasta ouole

i kuunnella sitd ei mit dtdm kuulunut . Hiliaisuuden kat-1i
ko oituskoneen ral:ina.

Aluksi kir j oitta.minen su jui reippaasti. Palautuivat mie-

leen lruno j en tunraot j a taa s vavahouttavana elEimyksend muisto lroh-

taamisesta Kirvesmaessd. fro,lPua kohti kirj oittaminen vaikeutui .

$,i^Kului tuntirkaksil . . loppulause tuotti tuskaa.0himoita kirrsti,

tsirsa
vain )

t frtry

pdiita lcuumot*t . 
,,

\.Ernme -pohcliskele mis=a Sio dreseveli rnYt olet rmutta missd

li enetkin ja siit ahan ihrnis6zi:-a on sangen moninaisia keisip

....;.-....--t'
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tyirsiS lAhetdmme Sinulle.. .fr
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Cv'u<,n

Juuri silloinr
pe lSstyil .$Aannyin tu
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ulin j-kej.a.n lruin risahduks-aprpsaihd.i-n,

ssani,rtdakeiepl,if,rlkF, siin:i h;in sej-soi i-
ku

ol-i

liikkumattomin kasvoin ryllaid.n vitivalkoinen lum& puK1t, samanlainen

k'uin siella Kirvesmden Boterossa ennen taisteluun ggiiturotrrlt&;. .

S" saanut sanaa suustan ,K, enempaa kuin silloinkaan. Yain tui-
jotin. . . hdnkin' tui jott j-. . . Yain me kaksi yon hil jaisuudesso.. .

.f,feitti 
KuusH&b*inr muistaa v.drisseensd kuin vilutaud issa .

Kyyneleet kirposj-vat ja polttivat silmiei kuin hapot.

trn voi sanoa kauanko tilanne kesti. Yaikea se oli, Jo*krikin

.'s5inkeFrim ylheiinen. Ieisyydelta sen kesto si11-5 hetkellii tuntui.

Lopulta piiatsin irti tuol j stani r peitin silmai.t keis jtl4ni ja iralce-

piln talon toisessa peidssd olevaan makuuhuoneeseemme. Retkahdin

hervottomana vuoteeseen. lvlite olinkaan kohdannut ja kokenut I

i{ita oyt}u imo tiukka. si .

Mies .ti va stannut , oli kalpea , vdrisi haavanlehtend. Kesti

kauan ennen kuin hein pUstyi icertomaan mlt:i o1i niihnyt , kokenut ,

tuntenut' 
,-,,.., ,-: r,

Yrj o Jylhltn muistokir j oitus jei tekemdtte, toiset sa:tvat;s€D

ArH M'*\e',A-Jl
Minusta tuntuJ, ettai Yr j o Jylhd saapuisi uudestaan , j os

keskittyisin samalla tavalla muistelemaan hd.ndid. Yieleikaibin rvuo-

sikymmenlen trruluttua , en tahtoisi kokea sitEl uud e staan r valkka h
l=l

nen runonsa ova nulle sitd el:iman leiPiiei o O e

yhElkin
"e



HELtrNA HAVUMAKI
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Taipaleen Homeros ilmestyi kuolemansa jHlkeen

Vaikeissa paikoissa sodan paineen kokeneet miehet ovat erilaisia

kuin muut vaikka olisivatkin siiiistyneet luodeilta ja kranaateilta. ql

Osa heistH on edelleen Sie11d. Jossakin Sumniassa, Aittojoella, Kirves-

mHess5...
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.rniehef kerlovar

Toimitus: T66l6nkatu 35 B 1 b, Helsinki 26
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