
Vologodskij:n alueelta Karjalaan muuttaneen neuvostoliittolaisen naisen (synt. 1927) 
haastattelu.  

 

Kun me, niin, täältä [Karjalasta] läh… meidät häädettiin, juu häädettiin, niin kuin sanotaan… 
niin me kävelimme vanhalle rajalle saakka. Ehkä olette kuullut: Kondashan rajasta. Se on 
vanha raja. Siellä asuu vain karjalaisia. Niin me käveltiin sinne, sinne… vanhalle rajalle… 
Meidät majoitettiin: kolhoosi, niin, siihen taloon… talothan olivat tyhjiä. Ja sanottiin, että 
”asutte täällä sodan loppuun saakka, sota loppuu pian”. Niin. ”Asutte sodan loppuun asti 
täällä, teette työtä ja siinä se”… Siinä kaikki. No, sota loppuu, naiset odottavat miehiään, 
saapuvat, siinä kaikki. Saapui… sotilas sillä… hevosellahan, ratsulla, hevosella: ”Nopeasti, 
nopeasti kerätkää tavaranne, vihollinen on vain viiden kilometrin päässä meistä”… Niin, ja 
ampuvat, hullukin sen ymmärtää, kuulee… Niin. No, me kaikki, siis, lähdettiin uudelleen. 
Käveltiin noin viisi kilometriä. Oli sellainen vaja. No, paljonko kävelet lasten kanssa. Kenellä 
oli kaksi lasta, kenellä kolme. Kuka kantaa sylissä. Kuka takana roikkuu, pitää hameesta 
kiinni. Ja millainen kesä olikaan. Oli kova helle. Niin, siihen vajaan… jäätiin yöpymään. Niin. 
Ja yhdellä oli viisi lasta. Hän sillä tavalla laittoi ne kaikki nukkumaan. Yö. Tuli takaisin se: 
”Nopeasti, nopeasti”. Katsokaa, miten jo, tulipaloja ja kaikkea… Niin. Viiden lapsen äiti nousi 
polvilleen, alkoi itkeä niin. Ja puhuu: ”En lähde minnekään. Enkä minä voikaan lähteä”, – 
sanoo… No, siinä naiset alkoivat: ”Me otamme, kannamme”, kyllä ”me…” Meillähän ei 
kenelläkään ollut mitään. Tavarat oli jo kaikki kadotettu, kaikki johonkin jätetty. Niin. No 
niin, lähdettiin kuitenkin. Oi, otettiin lapset mukaan ja lähdettiin. Niin ja me kävelimme 
Aunukseen. Kävelimme Aunukseen saakka. Siellä meidät majoitettiin siellä Aunuksessa. Ja 
kun, kun me lähdimme sen vajan luota, meitä ei enää määrätty kävelemään tietä pitkin, 
määrättiin vaan kävelemään. Tankit lähtivät liikkeelle, haavoittuneita kuljetetaan, ketä 
jalkaisin kannetaan – oi! En edes halua muistella sitä! Niin. Sellainen Jumalan hullutus. 
Ampuvat, lentokoneet lentävät, niin matalalla matalalla. Huutavat: ”Ilma!” Juoksevat kaikki 
sinne, metsään. Ja miksi juosta? Se vain ampuu noin, niin. Siinä menemme, juuri siinä tien 
pientareella, äiti parkuu. Niin. Poika tapettiin, ja käsi irtosi, niin… Sitten maassa on pommi 
räjäh… räjähtämättä. Yksi nainenkin itkee niin kovasti. Hän makaa, sillä tavalla, kyljellään. 
Hänet ammuttiin kokonaan, kokonaan, kokonaan, kokonaan lentokoneesta. Niin. Tapettiin 
matkalla – niin, lentokoneet lentävät. Niin matalalla lentävät. Varmaan nauravat, miten 
venäläiset juoksevat sinne tänne, heittelehtivät, eivät tiedä minne mennä. No niin. 

  


