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trTelpr.leea lohkolle ed.eLLeen kiivesto tyklst6tuJ.tr.
Vib.olllsen voinoekas p&lnostus Jetkuu. Vastalskuin ov&t peikel-
liset sls86ruurrot onnlstuttu torJumaa^n viholliselle suurla
tepploite tuottseD. 0[&t esenenae ennel1aan... n

Nlin - tuo kalkhl o11 liienkin tuttua sllloia.
K&tseltun. sJellisea matken telae muistikuvissilAltif uaohtu-

Lfutta o]i Jotain johon samainen lnferno el pys-
tSrnyt. Jota se ptiinvastoln kimmotess&&n teriistytti. Je,tlrrvan&
luomlsen l€ihteeneen 101 J a yllepiti .

[,[yOteieltinisen Ja yhteenkuuluvaisuud.en pffieettdm6n
arvok&s neilqpu6t6n sid.e o1l jr.mrl tete. Tod.elllnen puolustus-
Iin j a ni in trvon epiitod,elli sen ntiklSriln vast ineensa korvcr-
jgna. - -Niiin keksi ruoslk+runeentA ny6henmln toteaa seesty-

a kritisolvenmlnkin sillolsen niellelan. S&ma1}e en-
& suorastaan ked.ehtien. Tod.elle kaipuulla @
eenkurrluvaisuud.en henket joka nei116 koko kans&kun-
Jurl telvisod.an aikana vallltsi. Sanelle sitii, ett6,
lualnkeen vest&avaa ole sittemmln saavuttaneet. Vell-emne latr

tettevasti. Nlin klpe6stl kuin se terpeen ollsik{aa...
Jos el totisesti sen rrst silloistr. v&ste&v&r

alkarasaajec. Sen slmnlrtystusksr kaikktneen.
My6tAelg,uisea sl]-lolnen kArslxryssltLe ei ;ttaftt 

=[rt erolttsnut etulinJee kotirinta.ncste. 011 yhdistiiviiaa.kln
tekijtsnlt. Mutte kaikessr suhteelllsuudessa&o juuri etulinJ*-
kAsltteen piirissE joutui sa&. sis6lsesti llnentyaditur ehk8
voinc&krinuln. Koht elonyhteyale s sii t i 1vi styeu.

Etulinja.a slaansA kuul.uurttonans mutta sij.hen
keaties kirjeinelliseatlH* e1inel1lsinnln llittSrriinE porter^tr.
terjosl J oukkoslalontep aiksn jo oleuus tessekin r.tra nuistet-
t8v&t nAkpm6nse. fuhlnl1llsess6 totvon Je lobduttonuuaten sur-
keuskeeoksessr ikA6nkuin ylevdldyln tlivistyrin. Jctlnrva,:re yh-
dyssiteene huornraaettomastl ilnan mrrut a tepahtuv8.r., kokotrr.l-
suutlea seureej ana - uitea kest6vEt vel-Jet eaLesse?

Olkoon kokonalsuuteen n5htlen suppe&nr*r nutte
sj.te teyaellisenpeae eleytJrnisen lohkona oEat pereti tutut
tukikohdet loppuuaJyrsittyine yhtlysheutolneen paikelllstlvat
niefessE pysyvitsti silloisen roaeilmea oLerruksen polttopis-
teen. Sielle olev&t enemnan }ula yst6v6t persoaolvet koros-
tetusti senrllr huol-ea koko lsilnseastl. Veiklcakia nyt J8ks.,-en tuskin uAotturka.8,n tietoisesti u]-onmes heiste.

Nlin tlivts oLl sltle...

'Iot i se st i se 'o1l- aikaa. Kqin fru"rurnr* p&inaj
Turnrt t aves s e ltemteel*i suud.e s s &a"rr

als-
matonte vielHkin. Ain* ..

kaaj vs,ltav&, tyklstotull noukaroi

tuhovipil&ssaen osattomaksi.
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Nlln - tuo kalkitle rlatama,rdehille tuttu JSP muoaLostl

totlel].a oua.a maailmaasl. V$ltysportaar nlia molresssklu mle]-es-
s6. ElEm$iin - Jos InrolensenkLn. Mo1eupl1n etulinJan ks.rskeiu
Ja koruttolala ul-kon&lsia nenoln. Ei sitterk6dr siseisin
kysyoys o11 todelle lEhinm6lsistB.

ErlttelenEttUniea ruistikuvien nAArAsta J. kokeuukslstl'
srueisest& JSP-ueallneste olisi v&rBerrl itse- ku].lekln slt6
kokeneestt 8.rv&.m.ttomsa pelJoa JAld.kiteyttamlsen &f,Toista.
Jot*ln eanenkelkker heagess68n selleiste, mtta nuissr portais-,
sc el volnutkara t ep ab.tua. Useln enerraiin lnrin totlseaa tu-
lea Js veren yhdistelmAna - vekevia nui st e.ml nenl alin usein
mieleen tul,Iela- lalneuksln pelaEtusa.rmelj.ra tun-
nukslstr. EikE suirke.a plenfumlr:kti6n rienaulsinl SeasiJeea
slte kalkkea nuut & kuin kuvcennollisuuAess8u. . .

Niin vHhiin kuin kdlurxeittetr sotiemne tEste inhiniLlieea
surkeutlea tyyssljastr onkre,n aiikyayt muistiinpentue en puo-
lesteai site tols&e,Itr. 'ihmettele. JSP:B osuus Ja ty6 Joutul
kokotr&lsuudessa v6klsln seaoisin varJopuolea asemaan. El niln-
keH"B nerkityksess6da Je aen errostuksessa. ?einyastoin. Mutt.
sea toininte muoilostui vakisin liien toistuvrksi, ettei s&-
aoisi yksipuoltseksi - sen kokenoille, siihen turtunel11e.
Mite poyrlstytt6viE sur$eud.en aiikSr'aiE ae sltten o1lslke.n
tarinnut Jol[ekin nuilIe. UskaLteisi 6araoe, sitA yanErtBaH.tt6-
n111e. Sea henkeen ylettynett6 hritenk.ea.

Sie1l6kin kbetua toile11lsea sankeriutlen nEElrE onkln ku-
vase&ttonl,ss., Slelle kiirsineille baevoittr:nellIe Ja kuolevil-
le Iil.r pyhaa.

Lrnkeanctta tilssB yhteydessB vere st ii.nii6a Dulstlkuvir. hou-
kuttelevln seas&tloneleirl mahtlolllsissa piirtymisse silloisealr
e1!,.n5ntrnilirn verrelte paIauttaisin sensiJaan uieliin pieaenA
vart in&tt onaneJcln t sp sbtuma.na er6en sanoislnko t1ry?i11isea
hetkisen. Ei sulnkaaJx sr:rul.llsurrcle s s rar ainutlaatulsenkaan.
Tavallaao pelnvestoia. - Veljeyd.en ja aseveljeyd.en ero jaa
tocLell-r oikeimnlllae,n hyrin pieaeksi. . .

Todellisessc uyotiielaytlnmlsessE muodostuu vakavla surukia
laanistu:nettonaksi bteeap6la' titbt66.vb'ks1 volneksi.

Terenttiltisse el silloln o1Iut helppoa. Et el-ae - Iir1le
kuoUr. Nllnku:in Jatkuvastl.011 kuulern'ne ol1ut jou].ukla. Pyb6p5ivlen lnferno oLl
t as aeatunut huipeatunestean - sanoeeo kdsltteeseen kuuluvaksi
Jatkurnzurleksl. Olkeel-1., o11 KeUrn ylltysyl]-iikkd verlsestl
torjuttu. MusteaoJen puo1elle samoln. ?aiaoplsteettii jethrll
yletii^roittainen nessetuLltus pltkln linJea. lai oikeenBln, hy6k-
kAaJai.rx kanreltr oLl palnopisteea kBslte valn hienan 1-eaJea-
tuaut. Mles- Jo tykistonessoihinsa aHhdea slttenkla plsteena.

Eecvoittuaeid^eir v'yory yhd.lstety1Ie l5l?r' Joukkosidoatapel-kellenne o1i Jatkuv&s. Llirn nydh65,n etles me1I1e saakke eu-
nettaDeialetr lukulean el ollut plent. Ee nuoAostlvat onalx bll
jentyueea lilnnievartloase uJ-kopuo1e11r.

HsrvoittureiAerkia evrkuointl p&lvdseikara o11 nelkela
n.haotont.. VlLekkr,lan eukert.,# Kalkkensa Jo &nt8ne111e ei
tolstuvlen dlAenkeAn vertiolaf,l alre. rilttEnyt...

JSP-korsuunne luot lnne perhsaJr mukean. Muodostlh&x se
suhteellisesti pr,rhe.lnmaa turvrakln. Tafvllen sekln k&tteekseen
vahvistustc hervr se y6. PultLen ksatg*jJ+/ o11 turysttu slte
vr,rten - kivlst6 oLi puute. Liierx rtskis teysosrro.. olisl
o11ut kohtelokes. Sen tulokset tleslnue neigte olkeallr o1e-
velte 1ohkoltr.

TuBeteo teytffih6n nei11E. sillolnkia oLl. luon:rolIlsestl...
Elke edelllseea siseltyrree toa[e]"11senp8. luonnottonuutte suin-
keaa hiiiventtinyL kuumuucle ste etovs veren - Je palJoa muua -
heju. SHkynE puhisevan petronaxia valslstuksesss ks.lkkea muutl
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Sisrilt6en Jo karme*sse ulkonalsuud.esse&nkin
Kant&essaeJl niin hiljalsta toivoa lculn alistu-
muuttakin sistissiiiin. Joka tapauksessa pelas-
llisesta helvetistB jokeisen vieraen kohdall&.
yneenkln. El lsrint6vtiea - &inakaan vielii,

outulvat n6en-
11e nuorisorr-

&. . .
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&. 011har
kia. PeI-
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1\rJ-l.tuksetr Jetklrvessr, tilviyclessakln oIlmme tejuaneet
tutussa K&osessrnrme eruott ouirnncn kovuud.eo, Iapsit olivettietenkin JElleen katkeilLeet uutt& h.esvolttuaeitlen virrcstr
o11 sunrlllsea helppot vet66 Johtopaeto,ksensii. OIln plstAyty-
nyt puolesteai Jurrri kouentokorsussrkLn, toistuea vr,kavaa ti-
latrfre hellitsenesss. hermokeskuksess.. Oalotiune t.es vahvll
sls6iirnurtoyf,ityste lliankta tutuln ennekkooerkeia. Tyklstdnune
tukee olisl trha& klpeastl tervittu Ja]-Ieen. Muttr se JEr-kytt6v8 amuspuute vlelit kaiken llsitksi...

Koveosaiset vikapartiomiehet yrittiv&t lvolnessa suo-
Jattonuualessasn trAernn6 prrh&aJosa tapseJa korjalllesseen. Liie,n
tuttulna vlerr,lllJoine JSP:Ile hekin - *l,l***irlr sltr&l1istetr
viestieu tuojlne. -tet 

/saaettonlain.Paluunl kiireest6 ol-i aaapuriume J6lleen pltti.nyt huolt8. Jos syrJiihy'pyisttikin klrJetnelllsuutlessa.a.u. Kolnosen ].Ae-klnttiillehie ab.kioineeE o1i Juurl uupuneina sa&pumesse samrlh
korsullerme. Joku li.evemnia h&evolttuaut vlel6 &utt enass.Lia.

},[uistsn eiae, kulaka yhtelsa,utt$triseutne J&I-keen korsuasuojiin palrslu llihenmla tutkincaa viimeisenE vetlettyE kea-
tuneeksl jo l1noltettue.. Ilneisess6. klireesse teh/g -pe6n
verlstea sitelclen e].t a eE hetl turxtenut eales veli.ueJre. EihEr
henk116111syyde116 sinansa enee mitAdn Eerkitystekaiea ol-lut.
Kohd..]tani olivet kalkhi veljiii soal8n nerkityksessE. Arvs&-
nrttomat kellovrnmat joskus toteutunelae lrr ihneitreen nytklu
tode?'lek6isestl penlvet tarkenpeaa tutkiuukseeni./Sline tolvon-
klplnEssa eDAe turh&eD,

Sea.sljara vesta t6116in tunelu viJeclola v&in&JeJx. Huo-
masla tutut reservLluutnrotin tEhtens6 suo J epuvua JA&nnostenelte easlksl . Vlhdoln tutut k&svonplirteeasii, hyvia tutut. -Viinelsen tervebclykseeni sts&Ityl aJatukslssenl psIJon...

Xorsuun palattusnl tuskin taval-1lstr syvenp 1 vekavuu-tenl her6tti huonlota. OIi riennett6v$ sutt anean sutette,vLssr,
olevlr. $e1at6 velJlstH, o1i vie16, toivoa. Elke tolvo s&8Dut
s&unur kenel-tEkEEn.

L6hin niebenL, res.16!ik.luuta. M-Ie o11 ciue yhtA toi-
nelieaa lIoisenr, &uttavarl, ealessEal . H6akia niin tuttuineplirteineen. 0liruoehan jo vuosiea taler tuttuJe. Soteen ve}-
r&utur0lsessekin rinaokkalslurssellte RIIK:sta. opintosJoilta.

tuiuttr kaikkl tuo el nyt tuttarut. lrvolchastl pillnvcs-
toin. - Pelktisin ketsoa bante kosvoihia - ksr.istu.aelsuud.es-
sanlkin, 51116 tu-llsln - aekerne6^D. s$rat tutut k&svot kutn
6sken ulkoaakln ...

KH,rslen tiesin kuitenkla ntikyJ6al suunnat t on&n eloa.
/Ulkonaisest8 yksityiskohtignkln suorastrea scnelstuksest. huo-
/linsttr. Kuluka voin ... /e1itunA6 pursuavet, hymyilevdt - jo

kuolinneemlon jriykistituEt, elottonet . . . koskcr,n ftymyllenettd-nEt ulkoua ...
Lflulstan, ]ulnke yieteisen ah.errrr.ksemme &tkene koetin

kuumeisesti s&ed.& jot.ia scaotuksl ystEv611en1. Joteln hyvln
t6rkeAe. Koetiu k0mpel6sti aloittae viitaulsln aluejBrJestel-
m6nre kenties alnoasta belkkoucLestr. Kuinka Juurt k&ikea tus-
ken hulpentuvastl kilrslv6,ltE Jalkrv6e]-t6, va.allttl1D eaitea.
Kuinka tiisstl, }n:nnie,-asema,ssekln sa^eet pitejAt j
n6isen kohtuuttouasti r:Irraa,ne,aJl istinmaan a,lttari
se parhalmmiston, Kaikkea tuota tuttua yritin. Sano

En voi o1le muistemetta myOB, hrlnkg. ystii.v6n
tellen vakavoltui juuri auttama&mme veljeE sid.ottaes
6uulsmma, veli ssdmrne t avalli st a tutrrmiran j ouklrreen po
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k6Hntint Lls6kysya.yksl1a ei juuri nyt o1.J.ut teris eae!4p6e
Eetrtre. El ouut aikaakraa. Tarvltsirne peinv&stola rohkelse-
T&a llolsuuttr y.npiirl1lamne. trfulalen takla. 5111& exa6r kob-
d.eltehen se o11 ainekln nydbiiiste.

.Siksl Jatkoiume, fsikalnnet tapeuksenme vaativet koko
huonlolatirnne. EIS.Jaisuutlen vellitessC - kuln Jost&in klrJoit.truoettolrestr soplnuksestr potlJ-aitteumekln keskea.

Vlbdola - kulnke !rulsterkaar el6v6stl - eD eneE voi.nut o11. tekenEtta Jotela. IlllkoaalsestL elvaa &rkista
neeatrdtsyydessaan. Aiaoestaaa pyy'taro6l-l-e ystav6al kahden kans-
saBi uLos. Esinerkkiaal seureten jopa ry6tt6fiy:neea5.

Op&stla hanet h1l-J&lsuual.etr va11ltessr. vlinelslmn5a
kunnlavartidmme };rlnenneea JAseaen luo.

?6itemne eDne tarvinaeet eaen?Ae palJestea.
Seisollt|me ystavEul kaksoisvelJeu ii6ress6. ...
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tunnel&&&

J e korsr:n vavah.telut elv6t hiilrin-
J atkaessanme vakavan hil jalslna ed,el-
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