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o1i satanut yhtenddno Tykist6tulta ja paHrasta. Taipaleenvirta
tuldroon jiiEtyuiissifo Ja tarkkaan ne saatanat ampuvat.

IrUMA

,o1i
Ikmiinaatorvia pitiiisi kolistaa, ettei syntyisi nokivalkeita
ja toinen ryhn6 on sitten linjaan liihddssE-.
Pulkassa. alkoi vastaan tu11a ttlmprujatt saaneita ja nuklmneita"
0 sotteita vaan rlntaan, sitten kirkonkellot meukavat
, mutta jei ipei s suolle
rut jakkeita pitkH.lleeno Ne on nyt lumen peittitmiii ettEl lulma ei sa&o Mutta
mene laskemaan jo s uskal"lat o
Se tulj. ia ujelsi "lmustuumat',11ma oli. revetii, o $e jutkahti jdiseen maatran ja afojutteli siit.;i konekivziirin sorkkien viiliiu"
Me katsoimme vaah tir**iamnel..itr&ilLino Sitten me arr&simne ettel,
s endH. re jehdE" s*o ol"i sd.ine, out,o karer:i.o
Si-inAi sekasin ne asiat
Jotka korsumiehi[ Taipaleen 1ohkolla
eraiitnii. paklrastalvena 1 9Tg lciinostivato
SIAA oli lciyty seitsemettH, v-iikkoa ettii rnrosilulm oli. huomaamatta vaj-htunut ja sotarriildro-Iaslm
-,,oIi niin ia rrd,in, umtta se oli sinnep6ino
Aikaa oIi kulunut i$iq6rs, mutta eipa tuo hellittetnyt; Vastatran
se on aupumaankin oppinuto
Hil jaisia tunnustuksen sano ja o11 liihteny-t ienti,tm6,d n Koulnrnniemen
talcaisiin vihollisen tykkipattereihinn josta lci sin ne
olibat meitii ja riii
H maisenia jatlorvasti pieksdneet,
Koulannniemi muotlostL komean hevosenkergEi,n Vuoksen vesistci ss.E jonka
ulkopuoletrta nyt putrutaan. Mutta eip5, noita menty Terenfrtf.ldn suolle
nostamaano Mrrtta verd fi. nniehil}i o1i Exrfr,ftcfta *,spoiai":,efiuld.rqp$"maiToisinaan uhkailivat Siberiaan lai.ttaa, mtrtta kehumistakin tulio
Idrrtta, suomen sotilaatr t iytJrykd_ teidrit joka mirs
,Trkirli aqn6 poi.s
ennenkd te lopetatte' Sitten- ne latelivat
nimiiie l(enen
ioutkoosastojen
kanssa suolla nokitusten ol j-va,t . Useln ne
jen
numeroi
Siutctroosasto
stakin
ol-ivat se1vi112i- " liielle sotami.e" no"rrorr*iir*tr" luuinantin
petiliel
sieltH' josla:s kovari,iinisell2i huudettiin, se o1i is*i,ulstii
naa ia suomalaiset kaulankatkaisiat. sitten taas pantiin Eumrrdq S,tfuie
revy py6riniiilim I
ttaelloklco aarlokko lmtzuu
kohti larohujaano.,. Kovin aatteell1sti
se (.,i
ori ajattelu J0* luvulla, ios saisi peresteiptiin arvosteLlao z'rrrrr.rGL DE
Koulnrnniemi oli ajat sitten luovutettu liian
hengenvaarallisena
$ufikkantit*e oli noin runsaan parin kilomefurin levyinen niemekeo Ja niinsanottu Mannerheimln-Iin-ja mriri, yri maakaistaleene
suvannon rantaa pitkin"
siin'i niemen vasemmassa laiaassa L1:. ensinnd,
Mustai5an
patamaineinen suo,
jossa

t
t

nokitusten oLtiin ia kovaH,eini slau1u ja kuunneltiin.
Taivas oli kir"istdnyt ruuvipenkkinsii
sut narskuivat jo menomatkassa virstakiven viimeiseen pylailH,lino Huopatos*
luonao se oIi- metsfi,inen korsuaLue
tuuluisan ferenttil'i'ntien ,**"**i1* prol;1i;"
Katsoin irmeettdniirle taivaalle' Mutte ta'ivas ei- sen *"*"ua sinonut"-irrr"ien
or."*ityrrsrr,t vaan he{frahtivat lcanaattien biuhaisustao Muuten
ori takanapdin hil jai.sta" Mutta rautaa
oIi ilmassa ia naaersa etulinjaan **rr"ssdo
siihen teiytyi py*ihtJrui kuulemaano
Kylmyys on
huono

kaveri ja piti

lq4rri-

stelJ:i ja .i.ia

suo

japai}ftaa

H'*iji;;?,';l::tr",,H1:::ite-;i;terrien- Ei se rvhnaain osunut ja ori siiMutta se pelotti

aina enennirdn

j.tse

kr-rn
linjassao piti vaan hrylcld'
i+isrqrei sa.i odoltaa" Etta
r*jhd,efuizinpeis taas eteenlrdin,
Huopato
painolvat i"
ja pid s .fi takois "sutva*sta3
::-r;_t} ,riirr, ettii oli si hangelle oikai ssut
vihorlipen
joukko jen pelosta tailrer*oiioiluia
,ii*i nerokrca;:f?"**?-ll|:
"Fogrr':-"" ;$i11i.r,-ro"alaropail
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historoitsiat kehuvat, mitenkii f'lceisarLn' otti noldraunet ennen
tai stelua" Ifri syttl se tavalli sta mi.e stiikin ja piinasi unipuud.utu so Saati
sitten Napoleunia ja miestd, joka o1i vastuussa koko armeijansa puolestao
Muuten hd.n suosi taiteili joitarkertorb samat historian kirjoi.tta jato
Aesit Ja runoili jat hH,n pl sti ke slmst&&no Soturit suo jelivat heitii sitten
omalla hengel}d,{n" Mutta se o.r-i nonarkiaa. Suomi oli tasavalta ja Sillanpeiiin
marssilaulun mukaan, olin joka niehell5. oikeusft
ETPIi o1lut liikaa sittenlcH,:in ja hei&5n tuli taistella sen kokoisena lf
kun olivato
Korsuh6fqrt vaan ptillysirzit ja raitis ydilma hotkaisi sen
kohta stsuksiinsa }rrn lumipulmisia miehi"d. ilmestyi korsuaukosta johtavalre
po1u11eo Se on po jat peloittavaa Li.htezi sisi5,nmurtoaukkoa pail<ka&rna,€Itrro
I{utta atrkion lenkit kaulaan vaan ja vastaislcu se taas TerenttildnsuolIa on menoss&e Vieliikd ne rahkeet kestii,viit y}iiriiii.d#i, nutta hirvitti
se kiiskiSd.d.kin. Se on po jat mylliikkii,+'jos se on taar ferenttijAsstr,
&g!*ryhrri o11 lH,htenyt,
Kalustonpuutei;oli suurin lcd,rsimyt, mutta paljon siitii. muutkin kansat
oppivat . jo s nyt sotaa oppikouluksi void aan nimittii.e
"
Liistereen kltinee kuului liiheiseltd, tieltii, Sline kuuraantunut hevonen itsepri.ise sti kuormaansa kampesi koruleirilLe pH,in, Mie s ja hevonen riitelirnit
kun piti uupiJrangetta tehdii, kiiiinnd s glul;Lniaan. priig.
Hevosmies ehti *rit
ori tehtyl Jos olis tuo1la
hevosell& kiverd,t takajalat, niinlmin ku,ffifmE-isten hevosilla olevan,
niin saisi ajaa pitkin hangenkuoria, Mutta eipa Heikki re:titii }iioin hevoselleen toivonuto 01i v&€m, atrkionvetii ji1le sanottava jotakin" Siin:i, metsil,taipaleessa oli io toisenkin kerran tuttaviksi tultu, Kovissakin paikoissa o1i
Heiklci ejanuto Sumeilematta h"dvitfui j:tn aJ.!a o1i metsii.iin su5afrtanut, ]mn
kk
ia muut ronrppeet o1i ree st[. nurettuo Se o1i hevo srniehen o sa sr4ie11a omaa ja
kevorensc nahkaao l{itEipd se Taxvisota olisikaan oll-ut, ilman neuvokasta hevosmiestiiei,n? Ne pojat kanssa yhd,essil, tekoja tekiv5to
Yeniilli'-iset olivat urakalla ottaneet ,l?iriserrein pattertt hiivitfliiiikseeJf ** joivat
a
pitlcit peilveit ponme jaan }n:n sontaa pel1ol1e ,nir:-sevH.n kuklulaano
Mutta siltii. ne jdrisivH,t
T-rrkki-ml-ehet pistiv:i.t rautanaulan reikd.dn, kun
tykin lukko oli vioittunut" i ja vetiv.i t vasaralla kantaan, sytytysreilci6no
Jeiri sevdn patterit si jait sivat tii stH puhuml spaikasta, Virstaki.ven
luota va:"}P.?an. Laatokan rannalleo Rannikkopattereina ne etsiv6,t merimas-le jar mutta
'tT.rl-l'd' ne maastokohteisilnkin "huokasivatr', Paikalla ol-i
ollut enti.nen ihttnatclinnake "Taipaleen kaupungi ssaf mi s sd, ne patterit lrulorlal-la
si jeit sivat o
0lrlmm taas kerran puikahtaneet liipi ff
pelonsekaisen ydnais€rr6oo Konekt*
veiiiriahlC.o,lolt:'ffin5rt keskityk""n
*t tielle olemaano Etta katsotaenpas
koliseeko osat, lorn atrkionpeite o1i
"3*t
tliynnH.
heittii.nfiii t6r1ryti, o
}lutta terve se oEI"i kun pul<tci ja painoi taaskranaattien
kun npirrr--,, olkapeiei,tl' vasteno
Matalissa ojissa oli vield, kaatuneita ja tukikohtien
uilt*diar,"r1666_
naa'n enti stii vihoIll smie stti lip
o
satrteli vaan huopato ssut ja o1i 1arljettava
lg6r}ftien. Yydrytystii kuului vieG jatlmvan, mutta kti slcy oli
miehittiiii ja pifui.e kanssa miehitetyt asemato
Ne alkoivat sorakuopan korsulta ja mutkittelivat hffin
matkaa Terenttilii,n
suolla Kirvesnd'in ja suvannon suuntaan,
sinnepa,i"l) sato ja metreso
1t"iu."
Idutta meniiiistti se tuntui pitkiille lann
ja edessii iskiv5,t tulta kaikenlaiset liihitaisteluaseet" Rautiaiseniiais]lrs
Paavlue
oli om:inaista, kun vaan pulinolta kuului leiheltii, o Se on politn tctci, hfin sanoi,
jos si1lii on turklcio ja
SICIITA ne
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lcrtsl oilAvaa' lfutta omapa o1i helllii asia'
Il3.lrtyshulluutta se niiytti Eon e g.les*i
on sarota , ta*tusti aukeata- SellaisUiiri"i,a nyt its€ "n,aiO.ioaa"";
"
ja
vai}:ka J0 metri:r Fie saii rdehet ia hermot 11ita pomnikuoppain rokoitanae
Se on kova paildra"
pas-l:nel1-e serrrea.uas sa hii-renkin liibtlii"
Sorakuopankonentokorsrrllaolimuista.aksenisi].]-oinJuusoVirtanenSlo.
ne oiivat onnistuneet ?es66reen valtaanaan" SelLaip""iiir.i.tr.*+"1Niin
la.hde sta,
nen oli toteamus peri1,1e tullessa.
oLi
Siin6 ;1i koLne llt-nie std kaatunut ja ilnel.se sti lranaatln n,lta0al'a
heiiliit siihen lopuksi kokonaan peittii.nyt. Eiivli o1i silloin z helm:ikuuta.
rniehiE,

tuttujakin oli eiLi

sp2iiviin eikaan kaatunut'

}riirrEiysyrltykset jatkuivat ytitii rytiten, Ja pal.ne-.suokohteis sa oli
rTrtirytyksen j5lkeenkin-Jriva. f.-r, pfipp, pa1oi kohta kar=.el1e " Nii€ $ehlytyskonekivii[#"tk"1;; ei iseen valpas sa- e-r;ie kiiytstty. fuutta heitteel-le $i[neist6
sekin
tailcerettii
oli
jatkoimme
ja
Siirrii
Laulua.
ri stZi temattiin uusi til-aLl-e
pesikkeen pelkall-e taas uutlet niehet olivan. Stirii niilryi ryntiilleviin
kuu5
"ivat
siltti hy6de 5ien apuloukko ja, vaikka montut olivat nyt meitEiii ia entiset rrittii Jnt
l{t}TTA

ji s sa pitkiinii[n ja pollfffii.tn.
onesko kerta se oli riii s tii kiLstanalai si s sa montuissa?
omiakin apujoukkoja ilnestyi jo nies kerraIlaan, f€i stii parisataa metrjd taaksepiiin
o1i hyrrin rnatala kohta ojassa .ia vihollinen antoi nasevia pk-sui}kuja. Se paild<a
o1i sitten jotenkin ylitettiriii ia 6nsikertaistaki u nie st5. riigi olevan olevcan
tulijoiden joukossarfEt*i I'oudoilLe onillen pojat riinn alkaiaisiksi Joutuivat.

makasivat o janpoh

l[ai ssnan outous hiukal,si niiit vanhaakin teki $ii.
Tietliditttinqrys paikan peli*ilinndi stti ja avuttonuus vieriirin pohialla.
Ihan varmaa ei o11ut ni, s sii ystiiv5t ja vihairlihet tii sniilleen oLiYet" Niitii kieppui lry]_lii linjojen eteen kaivamissaan oiissa Ja poteroissa, ett5 suoresta*n siiliihei qrydestii, ett*i ts; styinne rrie16
tli Jotain huutelivat" llutta etuna teas g1i
tvalttiii
s$r[ lentoporiri t ja suora.suunteusranuilte. Se oli vihollisen vakituinen
juovapatmunoi
sicahti
tuliviivo je yLi kentiinjda ciehitsta hui
tyicit.. Sitten va1-o
sihteiLtava"
mihin
suuntaan
olt
tii $it saivat visslli osotteita ,
petoja"
Yritti ne Jotain, Eutta
t{utta lliheiqryteen f,dlinaatt oLivat aika
uilri , taksi. sinval-tau sta oli vaikea eia.te[a"
Nuorl kivliH rinie s !5itti , etti, Kun pe $ikJree st{ jatkui lyhyt o Janpiitki
siellii puhutaaa vierasta kieltii, Stiomea vaiko verdttii ? Kiele s-tii ei pllut varnas.
11i" Se oIi mdykettd, vasn kun tri66 si suusta kovan paikan tu1Ien" Sitrii voi erehty[ mies kun mier. *3
ffiCISEII.(N sie]-ul-1ista repiv55rtt*i Ii E*i si yi, ia lirjoien salainen toisennakdiseksi nuuttuminen siLloin. Soistunuttt sekamaata oIi myl,Lert*inyt iatkuva
ponnitus ja kuop?a oli milloin rri sr*ikin. ntfii kohta sltii ei entiseksi tuntenut.
Sittenkin se ol-i murheen suuri taikamaa" Se on hyvin ihneeLli stii.
Se paikka jossa ihniset taisteLivat suononttujen onistuksest& je kaatuivat.
Mutta mielettd
S-A tus syntyy vasta matkan pii[stii, sivullisesta ja per[stiipiitn
soen.
s
kat
sii suoturpeen punnituksi tulleen,
Tul,I a ru ja hetki sen hiljaisuus" Vastaranr.an niehet sieIIZ, [saiL]<ae
hi;r;ppiviit ja palalailcJraa soittivatrl sanoi joku, sanoaJ<seen vaan" lo[a,in,
.&rringon suihkut velaisivat nyt, Ja se oli uiitry!*i ede-ssli.ume . Maisena
kun maLsenao jotain nijyklryje vaan siellii tii2il-Iii osoitti , ettii tavalLinen se ei

ollut"

TaLitintti ilnesty:i siihen" riipisteli siipiiilin ja i stui konekivit6rin
liirpfuii1-1e vaipa11e. Se tirkisteli ja kei-kkui l-iuHraal1a alustaLlaan" Tepojaaa se
ei olLut uuuttanut "
Jos halusi maalata tuon naLsenan, ra o1i prmai ste- nustaa-vaLko stao
Tai lcuvaiLla eliidE E juoksuhaud.as satr" Se nikH, lriiisin ja l-apioii-1a nutkltellen tai..etr
taan on vielii ymiirrettiir:ie " l&rtta itse eliidi ja kuolena o1i haisevassa pohja'mud.assa ja kold<areissa o1i vertao
l1
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PttrAtX vielZi yh- aikaan. siLhen ristiriitojen sekanelskaan oilrivet suoos.leibet vifnolserff vaLttona poh ioi s-euroopa ssa joutuneet, syksyllii 1!l!" ja
Toiset nsi sfii jahkaili.vat taipuvai sina, ettii karj'-r-an kanna s
nuitalr.n vaatinu soh jelnan tukikohtia pitiiisi veniilliisil1e luovuttaa" tr[utta
peri suomala.i set, kokernuks5.l"nsa nojaten Ja pelkoa tuntien, suorasanaisesti Ja
selve sti julistivat, ei tuunaakaan naata, ohjeloaa,
N?iin olivat muutkin Euroo?an pieneuiit kansat julistaneet. ilio s
nyt lgrru:el-le \,'i;eniv5t. Hitler jii Lasta.dn, ei o11ut yksiliiiia lqrnneIl"e lqrennl't.
Tuldkohtia ei sitten suostuttu luovuttanaan ia vediliiiset ryhtSr:iviit niitii e'
min luvin ottanaan. Heillii oIi sitii varten rajanpintaan tdrinitettu suuri suulr
tainen arueija. Vihollisen sl*iiintulo kannaksen vastasatanee ssa lumessa olikin
mahtava riiyteJ.d. Hyilkliiysvaunut ja lentokone- arnei jat kruunasivat sen komeutta
ja voimaa. Ri5rii[rtiksi oli asetettu vtihintiiZin KarjeJe-n ir,'zn:ras ja" tu]rikohtir".
Suonen na.:rte.:'ee 1La, ne oli vEltiiitriitti{. saatavao ltrutta it*irajan eri.naista rydryiv5t ry6 skin vihollisen p an s saridivi sionat , ettii. lrys;z:rykse s sii olikin suonen alueen valta aminen kokonaan.

Yksityisistii Lhni stunnoi sta olisi karmattanut tehd',i tutkinus, jos
olisi aj,l:na o1Iut. Nahkary6).1ii ja kogartilfa asestetut tal<alinjan nlehet katsoivat teiva8E1e ja voimattoruuttaan ki.roilivat ja siunailivat, kiittii. piteryiiii

ei juuri oIIut. Etul-injarni 6hsf, panssareita ki€lireilliiiin paukuttivat.
Siitii se alkol. R:]&e sl ensinrllinen panssari ja lentokoneita tippui taivaaltel
Lisd,ksi i€rajan nottiuriehet hiihteliv[t vihollisen selustaan, ja riiyttii o].i
saanut venEiliii set hii.mrii styneedi pysEihtyriiAn?
VANHANA tulee filosofiksi ja nilkuilee taak sepir: j.n. itutta suonalaisilla o1i J0Iuvu1la tdydellinen oikeus nenetellii niinkuj.n sitten tekiv5t" SelLaiset kovan
pelin ruiehet kun Stalin Ja Hitler, Sruriir:biiriff;t }ry11d vn.sta.rintaa lornnioittaa Ja
hiirr*i stJrnoltii he teknlLlisesti ol"iTat ll
se oIi varmaa. Ja ideolotdsesti Ll"eneviit Terijoln hallituksen papereilla salaisestL takapuoliaan pyyh}liisseet.
Puole oLi viiuciserii vaIlattu, ja-paJ.ottu ja Paltian pienct
valtiot ol4lmattoniin pyyhkiii sty, ettii vuorossa olivat nyt suomen asiat.
Ilitler Ja Stalin ohjel-millaan kl-ehtoivat FenikiiLstii rnie stii ja kannattaja.t heil1e suomestakin Luytyiv[t. Silnii o1i seik]<aiLumai sta v5kivaltaa ja llikettii,
v5rit6ntii ja' l"aihaa denolcadiaa vastaan.
56r6Ei, raaoi Eiti, on aika Liihted sotaan, kuulin hiinen sanovan
aauuhiidirii s sii tuvassa, kun Yh-n kut sukirje oli jo taskusBani odottanas3a.
IEin o1i lattiaLLa polvillaan pe susoikon takana Ja perrantoa o1i pyyhlii i sty.
Iiiksin siitii hyvii. sttit sanornatta ja taakseni vilkunattarkun iiihdetttivii on.
kun

Housunlahkeet vaan kastuLvat heirii.kuLosta ja niire sui laasta, mutta se kurni si
askelLsta. l{aa oLi kovaao Se oli miel-eeni j?ienyt , ettii askeleeni siirii kuuluivat.

liiti oti liiht6hetkellii pe suioikloa' koivikkooa tyh jentlirii s sii ja
oli l:r.;.kin puolin ! Sr je:,tyrut lqrvin.
Kuonalli sta, kun toisetkin osatoverit siinii istuivat" 01i lapua_
laisnielistii, ja komruni sti miettel ssiiiin-- uutta suonalai sia he kuitenkin ou.vat.

vaihtoi vuoroin alrJcunoi ssa, suota, peltoa, mett$,E, vettii,. O1inne
suoJajoukkoina natkalla kohti l[annerheimin J-inJaa. Ei voinut arvata tu],evan
ta-Lvisotaa ja ettEi jatkosoilassa kul jenme Petroskoista Aunukseen, sSrvlirin takaraltean ja J.appiin sakseLaisia vastaan.f, sen tekiviit osal-taan siin&i vaununpenSyysmql sena

kll-lii istujat'Paljon sanattomia aJatuksia vie-i

ohitsemme naalaamattoni s sa. ta.Ne uneksivat punarnulJ-asta, harmaat m6kkilry1ii. t Ja valkoisista akkunaraaneistaan, miehen f.ihi1ett;rd sotaa.n. Luonto o1i a:.tteelli. s];a .rielii j0_ luyu e.
irh:tta eipii olLut tunteiluaLkea !:iteq[i6n. siitii pitiviit huolen kokiontumi s paikan vliiipelit, hynttyitii va.an ni skaan hei.ttivzit.f.
Varusreet olivat lgr112i uutta tava"aa, mutta i[.lki JoukoiJ,le riitti
rll na.hkayyti ja ko8arti. se ei. 'rrrt yksinonaan k6yhyJrde 6€i. johruiut,
mutta varustanaton ol-i suoneni ltlaa, Eukt'eessa je toise6sa. Ifukapa tuosta vzitittikiian,

loissa.
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SELIC(AIIS oli nyt kenraalla sia ja Sgomikin o1i a.ja11een velkaa ratkaisr,a sen
maancieuee,llinen ja ttirleologinentt &soill&o Laatokka, Euroopan suurin jli,rvi oli
kana,vayhteydessii Volgan vesistdijn ja pohjoisessa Vienanmereeno ja vendlSisten
miljoona',kaupunki lrieva,Soin suisross&o Mutta Suomi oli menettEi jii,puolena ja teki
sitkedUd vastariinta.a BEUtegte ep5 suhteesta. huolimatta.
Se on nyt sotilaspiiricn asla, sanoi- ulkoministeri ivtolotov, kun neuvotbelut kaukesivat, ja socianjulisuus se tavallau.n olikj-n"
Tiettuivd.si kenrrale ja c,}i jo j-stumassa karttojensa taka,na. ja tarvj-ttiin va.an Mainila,nJ<yliin la.ukaukset ja perustas Terijoin iia,11itus, niin he sai-
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