
Huom. muutokset kovasti mahdollisia, mutta tästä lähetään. Sanoitukset monilta osin 
työn alla, mutta suunnassaan.

LAULU, Öinen korpi  (s.1)
Öinen korpi on hiljainen ja hämärä.
Kuusikossa liikkuu harmaita varjoja äänettömästi kohti rajaa.  
Silmät tuijottavat rävähtämättä.
Sydämet takovat kiivaasti ja kädet puristavat aseita.  
Jokaisen puun ja jokaisen pensaan takaa odotetaan laukausta.  
Odottava hiljaisuus. Hakkaavat sydämet.
He eivät uskalla edes hengittää.   

Musiikki (lyhyt): ”Tappelu”  (s. 4)

Musiikki.”Ilta ja sumuinen suo.” (s. 5-6)

Musiikki: ”Odottava hiljaisuus” (s. 7)

Musiikki: ”Vaatimaton kuolema” (s. 9)

Musiikki: ”Odottava hiljaisuus” (s. 9)

Musiikki: ”Vapaus, kotka” (s. 11)

LAULU, Kuolemanpelko (s. 13)
Kolmattatuhatta miestä 
jonossa pitkin suota
sumun, sateen ja pimeyden keskellä. 
Kaukana odottaa viholliskohde. 
Keskiyöllä uupumus alkaa voittaa. 
Kuuluu ähkinää, kirouksia,
vähän väliä kaatuu joku.  
Kiroiluun sekoittuu nyyhkytystä. 
Suo purskuu
mies uppoaa 
reidenjuuriaan myöten. 
Ei tarvita kuria, 
ei isänmaata, 
ei kunniaa eikä velvollisuudentuntoa.  
Noita kaikkia mahtavampi 
ruoskii heitä eteenpäin.  
Kuolema.  

Musiikki: Odottava hiljaisuus (s. 15/16)
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Musiikki: ”Vaatimaton kuolema” (s. 16-17)

PASTORIN LAULU : Sotamarssi  (s. 19)
Urhoollinen Suomen mies!  
Rinta rinnan kuin talvisodassa,
sen raskaissa taistoissa,
käy taisteluun Suomen kansa 
puolesta vapautensa. 
Urhoollinen Suomen mies!  
Saatanan kätyrit me lyömme
kotimaan on uljas työmme
apunamme suuri jumala
ja mahtava Saksan armeija. 

Musiikki: ”Odottava hiljaisuus”. (s. 21)

Musiikki : ”Tappelu” (s. 21-22)

?EHKÄ JOKIN ÄÄNIMATTO alkaa tästä. Hiljaisuuden ääni. (Rokan kohtaus, kun 
ampuu 52 venäläistä.)

LAULU, Petroskoi (s.25)
Petroskoi, Petroskoi! 
Edessämme kultainen kaupunki. 
Sitä kohti käy tiemme vaivoin ja kärsimyksin.
Sitä kohti me vaellamme.
Sieluin ja vaattein riekaleisin,
siihen me aina uskomme.
Jo siintää Petroskoi.
Petroskoi, Petroskoi!
Toiveidemme uljas kaupunki.
Jossakin tuolla edessäpäin on Petroskoi.
Taivas on pilveton ja sinisen kuulakas.
Sinne kohta me saavumme.
Syksyinen aamu on kaunis ja kirkas.
Sille annamme sielumme.
Jo siintää Petroskoi.  

LAULU, Ryssä ei kauan Suomessa haise. Tästä vaan lyhyt kertosäe sävellettävksi. 
(s. 28)

VIIRILÄN LAULU, Kuksinaataa (s. 28)
Pojat saatana.  Petroskoi on vallattu ja tähän loppuu meitin sotamme.  (Viirilä 
juoksee Naisen perässä.)  Maatuska, maatuska…ruski maatuska…  Kuksinaataa, 
vinski kuksinaataa.  Liepuska, vinski liepuska.  Ruski maatuska.  Hjuva bessu…
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kuksinaataa…(”Irroittelu ennen väliaikaa.”)

VÄLIAIKA

LAULU, Naisen ääni  (s. 29)
He astuivat käskystä ulos.
Ulos saunan ovesta, lukitusta.
He seisoivat äänetönnä, odottaen
ja näkivät hämärän, kolean talviaamun.  
Sotapoliisit, luutnantti ja suuri sotatuomari,  
joka tuomion julisti siksi, 
koska poistuivat vartiopaikalta, 
eivätkä suostuneet palaamaan,
heidät tuomittiin ammuttaviksi.  
Vanhempi miehistä värisi hiljaa 
vilusta, ja vikisten pelosta.
Nuorempi tunsi silkkaa vihaa.
Omat olivat muutuneet vihollisiksi.
Nyt riistivät heiltä elämän. Kuka oli tuomari, kuka oli tuomittu?
Vielä eilen hän oli nuori mies joka kieltäytynyt tottelemasta.  
Yö kuoleman seurassa kasvatti aikuiseksi.
Katse tuijotti kiväärinpiippuihin, kertoi sielusta, 
jota heidän tuomitsijansa, eivät milloinkaan ymmärtäneet.  
Sokeina he jatkaisivat toimiaan, sokeina elämää kohtaan.
Huomio.  Tähdätkää.  

LAULU, Tappion tie (s. 36)
Hiljaisena alkoi tappioiden tie.  
Pettyneyt ja petetty armeija vetäytyi
tehden halutonta vastarintaa.
Halveksittu vihollinen osoittautui voimakkaaksi, 
yllätti kyvykkyydelläänkin.  
Se ei ollut arka, ei aseeton, eikä huonoa sotilasainesta.  
Eikä se ollut tyhmä. 
Pala palalta he luovuttivat nuo tiet 
joita katkerasti ponnistellen olivat vallanneet.  
Jälleen he olivat väsyneitä ja katkeria.  
Jälleen tarvittiin pikaoikeutta ja upseerit saivat ampua pakenijoita.  
Ja taas oli nälkä kuten silloinkin.

LAULU, Tappelu + laulu Jatkoa eka puoliskon tappelu -teemoille. (s. 37)
Savuinen, autereinen ilma oli jyrinää täynnä.   
Maa keinui ja vavahteli.  Ilma parkui ja voivotti 
onnettomat sydämet takoivat halkeamaisillaan 
tämän myllerryksen keskellä.
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Paineaallot painoivat vaatteet kiinni ruumiiseen.  
Sirpaleet, puunoksat ja maankokkareet 
satoivat alas yhtenä kuurona 
jossakin tavoitti sirpale hätääntyneen miehen. 
Suomen armeija sai selkäänsä.  

”Musiikki: Vera” (s. 39)

Musiikki: ”Odottava hiljaisuus” -versio (s. 41)

Musiikki: ”Vaatimaton kuolema” (s. 51-52)

Musiikki (lyhyt): ”Tappelu” (s. 53 )

Musiikki: ”Vapaus, kotka” (s. 53)

LAULU: ”Viisaan laulu – ei säestystä” (s. 54)
Tiellä kulki yksinäinen hevosajoneuvo ja rattaiden lonkutus kajahteli männikössä.  
Kuorma oli peitetty telttakankaalla.  Sen reunan alta näkyi kangistunut, nyrkkiin 
puristettu käsi. Viimeiset kaatuneet matkasivat kotiin.  Keskipäivään kiivennyt 
syysaurinko lämmitti maata ja maassa makaavia miehiä.  Puolukanvarvut kiilsivät 
mättäillään.  Väsyneet miehet nukkuivat.  Hyväntahtoinen aurinko katseli heitä.  Se ei
missään tapauksessa ollut heille vihainen.  Kenties tunsi jonkinlaista myötätuntoakin 
heitä kohtaan. 

LAULUT
1. Öinen korpi  (s.1)
2. Kuolemanpelko (s. 13)
3. PASTORIN LAULU : Sotamarssi  (s. 19)
4. Petroskoi (s.25)
5. Ryssä ei kauan Suomessa haise. Lyhyt kertosäe sävellettäväksi. (s. 28)
6. VIIRILÄN LAULU, Kuksinaataa (s. 28)

VÄLIAIKA

7.  Naisen ääni  (s. 29)
8.  Tappion tie (s. 36)
9.  Tappelu (s.4, 21, 53) + laulu Jatkoa eka puoliskon tappelu -teemoille. (s. 37)
10.  ”Viisaan laulu – ei säestystä” (s. 54)
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